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وقضية ال  اع الع بى ال هيونى تشهد تطو ات د انية تتعم بةالت اعل الع بةى ال عةنى 
الحقةةوا الثا تةةة ل شةةعس الى عةةطينى نةةل  ةةعود الينةةيم ال ةةهيونى لعةةد  الح ةةم  ثةة  )ةةم 

؛ وتةةةأتى رةةى  عةةةوار تنةةةعا ) بةةةى واعةةل النةةةد  ) ةةةى نعةةةتو   2015انتخابةةات نةةةا   
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النخس ، والقضةايا ، نةل ت اعةل ن حةوض لقضةية نقاونةة التط يةل رةى الةببد التةى ا ت يةت 
 دول الخ يج وغي ها( . ننظونة  -النغ س الع بى  –األ دم  –به تن   

ونةةةم هنةةةا تلتعةةةس النوعةةةو)ة رةةةى تطبعتهةةةا الثانيةةةة( ، قينةةةة نضةةةارة لنةةةا التعةةة ته رةةةى 
 تطبعتهةةةا األولةةةى( ، قينةةةة تت ةةةد بأهنيةةةة  )ةةةاد  تن يةةةه الةةةلال   الع بيةةةة ،  م هةةةلا العةةةدو
ل ال هيونى هو العدو ال ئيعى لألنة ، و م تنظينات اإل هةاس والةدول ال ا)يةة لةه بالنةا

ح والىتةةو  ، هةةم شةة  ار لهةةلا العةةدو ال ةةهيونى رةةى تنعوةةة األنةةة وحةة    و ةة ة والعةةب
 عهادها )م نعا ها ال حيح .

*  م النوعةةو)ة تحةةاول  م تلةةوم  دا  اعةةتنهاف ثقةةارى رةةى نواعهةةة عياعةةات و ر ةةا  
وتحاول  م تقةةةول  م هةةةل  األنةةةة  نن انهةةةا  م تهةةةعم هةةةلا ل العةةةدو،ونوعةةةات التط يةةةل نةةة

، الةةو)ى بأبعةةاد الخطةة  ال ةةهيونى هةةى انت لةةت الةةو)ى واإل اد  ونى  مالنشةة وع ال ةةهي
 ، )   النقاونة الشان ة .نة ، واإل اد  رى نواعهته بالقو ) ى األنم القونى لأل

*  ننةا رةةى تالطبعةة الثانيةةة( نةةم النوعةو)ة وبعةةد  م نىةلت الطبعةةة األولةةى رةى  قةةد نةةم 
يبةةا  ، ثقاريةةة والعياعةةية اعةةتقبا   ط)ةةام واحةةد وبعةةد  م اعةةتق  تها األوعةةاة األلادينيةةة وال

حاولت  م ن حح بعةف الق ةو  الةل  وقعنةا ريةه نتيعةة )نةة وتعقةد وطةول نوضةوع 
البحث وت  يع  ) ى )ن يات التط يل لاتها دوم التى يد النوعل )ةم ال عةام والهيئةات 
 النقاونةةة لهةةلا التط يةةل ، قننةةا هنةةا  ن)طةةار بعةةف النقةةاونيم األوائةةد ل تط يةةل حقهةةم رةةى

اع ، اإلشا   التى ي ية ألنشطتهم و دوا هةم ال ائةد  والتةى  نةا قةد  شة نا  لةى بعضةها  نيعة
عنةة (  لةى الةدو  ال ائةد والنهةم تل 6رأش نا هنا ورى ن حة وثائقى تى ي ى تالوثيقة  قةم 

ن تقةى ال –الدراع )م الثقارة القونية( ، وتال عنة الع بيةة لنشةا  ة النقاونةة الى عةطينية 
نواعهة ال هيونية( وغي ها نةم ال عةام النهنةة رةى نعةال نقاونةة التط يةل نةل الع بى ل

 العدو ال هيونى ، رهلا حقهم ) ينا و) ى األنة تانظ  النبحة الوثائقية( .
 نةةه لننةةا  ث ةةج  ةةدو نا هةةلا ا حتىةةار النهةةم الةةل   قتةةه الطبعةةة األولةةى نةةم النوعةةو)ة 

 –ع نظةاه   تغطيةات  ةحا تاألهة ام عوار ) ى النعتو  اإل)بنى الع بى ونةم   ة  
نع ةةة اإللا)ةةة  – ةةوت األنةةة  –التح وةة   -الن ةة   اليةةوم  –العنهو وةةة  –األخبةةا  

الةةديا   –ال ةةديد  –األعةة وع  –ال ةةباح  –الىعةة   –نوقةةل ن ةة  الع بيةةة  –والت يىعوةةوم 
النهةا  ت ية وت( و ةحا ) بيةة )ديةد  رةى اللووةت  –ال نةار  –العةىي   –ترى ن  ( 

 الععائ  وعو وا والنغ س( . – ات واإلنا



 

8 

* هلا وقةد تنثةد ا حتىةار بالنوعةو)ة )نةد  ةدو  طبعتهةا األولةى  يضةا  رةى )قةد )ةد  
نةةةدوات ونةةة تن ات ثقاريةةةة وعياعةةةية حولهةةةا داخةةةد ن ةةة  وخا عهةةةا ننهةةةا نةةة تن  ن  ةةةع 
بحةةوث الشةة ا األوعةةع  عانعةةة )ةةيم شةةن    ئاعةةة د. عنةةال شةةق   ، ونةة تن  قةةونى 

م ونةة تن  بةةالحعس ا شةةت الى الن ةة     ئاعةةة النهنةةد   حنةةد  هةةار  نقابةةة ال ةةحىيي
الةةةديم شةةةعبام ، والع هةةةة الع بيةةةة النشةةةا  ة ل نقاونةةةة الى عةةةطينية   ئاعةةةة ) ةةةد القةةةاد  
ياعيم ، ون تن  التعنل الع بى اإلعةبنى لةد)م خيةا  النقاونةة رةى  ية وت   ئاعةة د. 

   رى الىضائيات الع بية .يحيى غدا  ، نل لقارات وتغطيات ت يىعوونية )ديد
*  م هلا ا حتىار الل ي  ،  ام الةدارل ال ئيعةى رةى شةحل   اد   ةناع هةل  النوعةو)ة 
للةةةى يعيةةةدوا طبا)تهةةةا ، بعةةةد نىةةةال طبعتهةةةا األولةةةى ، و م تةةةعداد د)ةةةوتهم ل  ةةةنود رةةةى 
نواعهةةة التط يةةل نةةل العةةدو ال ةةهيونى ، قةةو  وثباتةةا  ، رت ةةل هةةى قضةةية األنةةة الن  عوةةة 

 دونها لم تعتقيم  يةة قضةية وطنيةة  خة   عةوار رةى الدينق اطيةة والح وةات  و رةى  التى
ا قت اد والعدالة ا عتنا)ية ، رنقاونة النشة وع ال ةهيونى هةو ال و ة ة ، ور عةطيم 
 هةى ق  ةة النعاهةديم ال ةادقيم ، ونقاونةة التط يةةل بالل نةة والوثيقةة والنوقةا هةو   ةة ع

  هةا نةم الىةتم والخبرةات العياعةية والنله يةة ، التةى تنةتألوعائ نا لحناية هل  تالق  ة( 
 األ ف الع بية هل  األيام .

* ورةةى ختةةةام نقدنةةةة هةةل  الطبعةةةة   نن ةةةل     م نوعةةه التحيةةةة ل نعاهةةةديم ال ةةةا  وم 
رةةى ن ةة  ورةةى   عةةار وطننةةا  ال ةةانديم رةةى   ف ر عةةطيم ولشةةهدار نقاونةةة التط يةةل

مَّ ّللاََّ والَِّليَم َعاَهُدوا رِ تالع بى   ا هللا العظيم( دلُنْحِعِنيمَ َلَنَل ا يَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُعُ َ َنا وا 
 د. رفعت سيد أحمد

 2015القاهرة أبريل 
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 المقدمة
ال ةةهيونى ، نعقةةد  هةةى ر ةةولها ، ولعةةد  –طوو ةةة هةةى ق ةةة ال ةة اع الع بةةى 

 ا  لنحو وةة اإلع ائي ية هو  لث ها طةو   وتعقيةدا  ، نظة –ر د العبقات الن  وة 
تن ةةةةة ( رةةةةةى  نتهةةةةةا الع بيةةةةةة؛ وألم العةةةةةدو ال ةةةةةهيونى ا)ت  هةةةةةا العقبةةةةةة األولةةةةةى 
واألخطةة  رةةى الننطقةةة ، والتةةى تحةةول دوم ت عةةيل وعةةود  رةةى ر عةةطيم واخت اقةةه 
ل نحيع الع بى واإلعبنى ، خا ة بعد رتة   نةم العةدار والنقاونةة ال ة وحة لةه 

الحقبةةة النا ةة وة  خطا هةةا ، و ةةام ل وتهةةا  1973حتةةى حةة س  1948نةةم ن بةةة 
( 1967(  و ان عا اتها ت1956الثو   ،  تع بتها النعاشة عوار ؛ بانت ا اتها ت

، ولقةةد  انةةت ن ةة  ؛ هةةى األ ةة ع واألهةةم رةةى ق ةةة ال ةة اع عةةوار نةةم الننظةةو  
ال ةهيونى  و نةم ناحيةةة الواقةل الع بةى ، ولةةللل )ن ةت ا عةت اتيعية اإلعةة ائي ية 

م لم تى  ةح راخت اقهةا وتحييةدها، و  بةأ  نةم )علهةا تةد وعيا  )ةم ) ى هعونتها وا 
 نتهةةةا وقضةةةاياها ، وهةةةلا هةةةو عةةةوه  نةةةا عةةةنى  حقةةةا   ةةةة التط يل  الةةةل  اعةةةتهد  
باألعةا    تع وةة ن ة    )ةم  دائهةةا الع بةى ، ور ة ها )ةم ععةدها اإلعةةبنى 

ى وثقارتهةةةا التا وخيةةةة التةةةى  انةةةت  النقاونةةةة   لنشةةةا ول ا عةةةتعنا  والهيننةةةة ) ةةة
 قنتها .

(  و 1977 – 1948لقةةةد هةةةدرت  عةةة ائيد نةةةم خةةةبل )بقاتهةةةا   الت ةةةا )ية   ت
(  لةةى )ةةعل وتحييةةد ن ةة  والهيننةةة ) ةةى 2014حتةةى اليةةوم  1977الت ةةالحية ت

ق ا ها النعتقد وتحوو ها  لى نع د دولة ثانويةة بةب تةأثي  ، رةى نحيطهةا الع بةى 
لحة وس لةم تةنعح رةى هةدرها هةلا واإلعبنى ، والغ وس  نها ورةى ل و  ال ة اع وا

، للنهةا بنةا عةنى   بالعةبم   والتعةوية والعبقةات ا قت ةادية والعياعةية  و بنةا 
ا ةةةةط ح ) ةةةةى تعةةةةنيته  ةةةةةتالتط يل( نعحةةةةت ) ةةةةى األقةةةةد ) ةةةةى نعةةةةتو  القيةةةةاد  

م اعتع ى ) يها الشعس  نخ ته طي ة نا يعود ) ةى  )انةا  نةم  37الحالنة ، وا 
ينةاي  روعئةت  عة ائيد  25حيةا  الن ة وة ، وبعةد ثةو   التط يل رى  ارةة شةئوم ال

ق د غي ها تونق ةد بغي هةا هنةا واشةنطم ونةم  ةا  رةى   ا هةا نةم نخةس ودول 
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 ق ينيةةة ودوليةةة( ، بةةأم هةةلا الشةةعس الةةل    ادت اخت اقةةه وتع وتةةه و)علةةه والهيننةةة 
ا  ن ية 2.1) يه نةم خةبل   التط يةل   ، ونةا ا تةبع بةه نةم النعونةة األن و يةة ت

دو   عنويا ( ثا  ) يها و ح ا عىا تها ن تيم ، ورع  خع الغاع النو د  ليهةا 
بأ خ  األععا  عت )ش   ن   رى العانيم التالييم ل ثو   ، روعئت  ع ائيد ب م 

( ) ةى نةم  عةنته 2011ينةاي   25ونوع العدار الشع ى لها بعةد ثةو    ولةى رةى ت
( ) ةةةى 30/6/2013ثةةةو   ثانيةةةة ت ب نعهةةةا ا عةةةت اتيعى تحعةةةنى نبةةةا ل( ، وبعةةةد

تىاهنةةات  ةةادت  م تلتنةةد نةةل بعةةف قةةو  نةةا يعةةنى باإلعةةبم العياعةةى لخ ةةة 
شةة ا  وعةةع  عةة ائي ى/ ن و ى عديةةد بقشةة    عةةبنية ، يضةةنم بقةةار  عةة ائيد وقةةو  
العبقات نعها ، روعئت تد   يس وواشنطم ، ونم دا  رى ر لها  هلا الشعس ، 

 ليه  ارضة   التط يل    نى  قةو   رضةها لبعةت داد وبت ل   ال وح   التى )ادت 
 وعياعات اإلرقا  والعيش غي  الل وم .

*** 
*  م ق ةةةة   التط يةةةل    ةةةيم الليةةةام ال ةةةهيونى ون ةةة   لم ... ق ةةةة ن  بةةةة 
م  ةةدت رةةى األرةةة د ئةةد  ونت النةةة األبعةةاد والةةد  ت ، وهةةى  تةةعال نعةةتن  ، وا 

يونيةةةو( وهةةةى ق ةةة تةةة تبع ا تباطةةةا  وثيقةةةا   30ينةةاي  و 25نهايتهةةا ، بعةةةد ثةةةو تى ت
بقضايا ن   ا عتنا)ية والدينق اطية والعياعية ، وبقضايا الوطم الع بى ) ى 
تنو)هةةا وتعقةةدها .  م   التط يةةل    و العبقةةات الن ةة وة اإلعةة ائي ية ، الةةل   ةةد  

( 2014؛ و يةعال نعةتن ا  حتةى اليةوم ت 1977 عوا   العادات ل قد  رى نةورن   
؛ يحتةةاإ  لةةى  )ةةاد  رةةتح ل ن ىةةات وا )ةةاد  قةة ار  لنةةا  ةةداخ ها نةةم  عةة ا  وحقةةائة ، 
والتى نم خةبل ر عهةا ونقةدها ، نعةتطيل  م ن عةم خ وطةة  ةحيحة ل نعةتق د ، 
رةةب نعةةتق د لن ةة  تونةةم ثَةةمَّ ل ةةوطم الع بةةى( دوم نوقةةا واضةةح وعةةل   نةةم 

اعةةةنة  تىاقةةةات العةةةدو ال ةةةهيونى ، و  نعةةةتق د لن ةةة  دوم ن اععةةةة دقيقةةةة وح
( بنةا يتىةة 1979( ولنعاهةد  العةبم الن ة وة اإلعة ائي ية ت1978 انس ديىيةد ت
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وحاعات األنم القونى تالحقيقى( ل ببد ولي  األنةم تالشخ ةى( ل ح ةام الةليم 
  نىعهم  هلا العبم النلل نل الليام ال هيونى . –و يعالوم  – بطوا 

*** 
 –تالنوعةةو)ة( ، )ةةم العبقةةات الن ةة وة * ونةةم  عةةد النعةةتق د ،  )ةةددنا هةةل  
ناها لةةي  رحعةةس ( ،  )ةةدد2011-1979اإلعةة ائي ية رةةى اثنةةيم وثبثةةيم )انةةا  ت

 هد  ا عتغ اا رى الناضى ،  د  هد   خل الع   والد و  ننه، خا ةة رةى 
هةا نعال العبقات نل هلا العدو التا وخى لألنة ، والتةى  ةدوم تةد  ها والةتع م نن

نةد  ا   ا  ح ا  رةى   ادتةه واختيا اتةه ، وا)يةا   خنةادا األ)ةدار عيةدا ،، لم ن نى وطن
 لع د نواعهتها والتغ س ) يها .

عة ائيد ، نحتةاإ  لةى  ل ة  قةد   * ورى ع ي نا لىتح ن ىةات التط يةل  ةيم ن ة  وا 
نةةم النوضةةو)ية تولةةي  الحيةةاد، ألنةةه     حيةةاد   نةةل قضةةايا الةةوطم الن ةةي وة 

عةةةدو ال ةةةهيونى تةةةأتى رةةةى نقدنةةةة ت ةةةل القضةةةايا( ،  نةةةةا والنقاونةةةة النشةةة و)ة ل 
النوضو)ية رهى الدقة ، والع نيةة واألنانةة رةى نقةد الخ ة  والتع يةة ) يةه ، ورةى 
  ةد التطةو ات ا عتنا)يةة والعياعةية الن تبطةة  هةلا ال ة اع الننتةد نةل الليةام 
ال ةةةةهيونى .  م نةةةةا تحةةةةاول تالنوعةةةةو)ة( القيةةةةام بةةةةه هةةةةو   ةةةةد وتح يةةةةد   ةةةة ع 

اإلعةة ائي ية ننةةل توقيةةل  –حةةداث والعياعةةات والنواقةةا رةةى العبقةةات الن ةة وة األ
،  2011ينةةاي   25( وحتةةى  ةةدايات الثةةو   الن ةة وة رةةى 1979نعاهةةد  العةةبم ت

)انةا (، ونةم ثةم هةى  32وهى رت   عننية طوو ة عننيةا  وث وةة بأحةداثها ووقائعهةا ت
م ل وقةةةائل واألحةةةداث ، تحتةةةاإ  لةةةى انتقةةةار تغيةةة  نخةةةد( وتةةةدقية ، وتح يةةةد   ةةةي

حاولنةةا بقةةد  النعةةتطاع  م نقةةوم بةةه و م نوع)ةةه ) ةةى  ارةةة النعةةا ت التةةى عةة   
 - ننيةةة -اعتنا)يةةة  – )بنيةةة  –ثقاريةةة  –اقت ةةادية  –ريهةةا التط يةةل تعياعةةية 

 لةةل( . ووع)ناهةةا ) ةةى   ةةواس ور ةةول، و  رقنةةا رةةى نهايةةة النوعةةو)ة )ةةددا  نةةةم 
تد)م الحقائة والوقائل التى و دت رى هلا العند الل  الوثائة التى   ينا  نها قد 

 )ةوام نةم ال  ةد والتوثيةة والتح يةد ، ونةم الىة ع الةدقية  6اعةتغ ا ننةا ق ابةة الةة
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لعشةة ات الوثةةائة والد اعةةات والن ىةةات، هةةلا ولقةةد )اوننةةا رةةى هةةلا العنةةد ، ر وةةة 
م األعةةاتل  نتنيةةع نةةم البةةاحثيم والخ ةة ار الةةليم نعتةةع  هةةم وبنعةةهانهم الل يةة  وهةة

 – يهةةةةاس شةةةةوقى  –نحنةةةةود ) ةةةةد   –) ةةةةد القةةةةاد  ياعةةةةيم  –ترةةةةا وا العشةةةة   
نحنةةود  –نحنةةد دنيةةا  –د.) ةةى   ةةو الخيةة   –نحنةةد قايةةاتى  –د.رتحةةى حعةةيم 

 عةةانة ) ةةدالحة( ر هةةم  ةةد التقةةدي  وا حتةة ام ) ةةى عهةةودهم و بحةةاثهم  -عةةانى 
 ونعاهناتهم الىل  .

*** 
 ختامًا :

و  عنى:  )اد  العبقات لتلوم ن    خ   ط يعيةة  ةيم  رة اد  م   التط يل   لغة ي
 –عنا)ةةةات  و دول ، وهةةةو األنةةة  غيةةة  ال ةةةحيح ، بالنعةةةبة ل حالةةةة تالن ةةة وة 

 اإلعةة ائي ية( رةةب  انةةت هنةةال )بقةةات ط يعيةةة  ينهنةةا للةةى يةةتم  )ادتهةةا ثانيةةة  و
حةة تط يعها ن    خ   ،  د  ام هنال )دار دائم و  اع نعتن   يم   حاس 

رةةى نواعهةةة قةةو  الباطةةد ال اغبةةة رةةى الهيننةةة وا حةةتبل ، نةةم هنةةا ت ةةبح   نةةة 
 –تاختةةةةةة اا(  و هيننةةةةةةة هةةةةةةى األدا رةةةةةةى نعةةةةةةال و ةةةةةةا العبقةةةةةةات الن ةةةةةة وة 

اإلعةةة ائي ية ، للنةةةا عنعةةةتخدنه هنةةةا تعةةةاوعا  وتناشةةةيا  نةةةل نةةةا  ةةةا  لىظةةةا  شةةةائعا  
 –ال ةة اع الع بةةى  ونعةةتخدنا  رةةى األد يةةات العياعةةية الن ةة وة وتحديةةدا   د يةةات

 ال هيونى . نل  د النا لحقيقته وعوه   .
*  م هةةةلا العنةةةد الةةةل   ةةةيم  يةةةد  القةةةا  ر الع بةةةى ، لةةةي   ةةةد  حةةةداث ووقةةةائل 
ووثةةائة تالتط يةةل(؛ ألنهةةا رةةى الواقةةل  لا نةةا   ةةدت ووثقةةت، رعةةو  ت ةةد  لةةى 
 ضعا   ةىحات هةلا العنةد ، للةم نةا  ةيم  يةدينا هةو   بعةف   و  عةعر   نةم 

، حاولنةةا بقةةد  النعةةتطاع  م ي ةةوم ننةةثب  أل ةة ع و هةةم الوقةةائل واألحةةداث ،  ةةد 
رالقضةةية  ل ةة  و وعةةل و لثةة  ثةة ار  ، وتعقيةةدا ، و ةةام ل عديةةد نةةم باحثينةةا ونثقىينةةا 
 عهانات  ائد  ريها ننل  نعت   عد ال هاينة   ف ن  ، وعي د ل  هم رةى 

، والعهاد  ،  ةد التقةدي  ،  ثنايا البحث ؛ ر نم عبقنا رى هلا النضنا  البحثى
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 م  –وللةةم  تةةعال هةةل  القضةةية تحتةةاإ  لةةى  )نةةال وعهةةود  خةة   نحعةة ها  تيةةة 
نةةم بةةاحثيم ونى ةةة وم وطنيةةيم، يع نةةوم عيةةةدا  حقيقةةة هةةلا ال ةةة اع ،  -شةةار هللا 

ونعتهدراته ويعن ةوم  ةنخبع ) ةى نقاونتةه بالنع رةة وبالةد)و  ل عهةاد ضةد  ، 
 هم ولنم عيوا د الط وة.بالل نة والعند ، رتحية ل

*** 
 وبعد ..

 م هةةل  تالنوعةةو)ة( ، تعةةعى ألم تلةةوم ل نةةة رةةى  نةةار حةةائع  ةةد ضةةد الهعنةةة 
تق ة األن و ية ) ى العقد والثقارة وا قت اد والعياعة الع بية النع –ال هيونية 

، نأند  م تىيد، وهى رى ع ي ها  لى للل قعنت  لةى عةتة   ةواس  ئيعةة ، وهةى 
،  قةةةائل العياعةةةية ، وا قت ةةةادية والثقاريةةةة واإل)بنيةةةة ، وا عتنا)يةةةةتتنةةةاول الو 

( ، وقةد تنتةد  لةى نةا ق ةد  و نةا بعةد هةل  2011 – 1979والدينية خبل الىتة   ت
الىتةة   ؛ بح ةةم البحةةث وضةة و اته ، وقةةد عةةبقناها بى ةةد تنهيةةد  )ةةم  نقةةدنات 

تنناهةا بى ةد ختةانى التط يل   وخ وطته ال ئيعة التى عتتناولها النوعو)ة ، وخ
،  نةةا   ةةواس النوعةةو)ة والتةةى وع)ةةت ) ةةى  2011)ةةم التط يةةل بعةةد ثةةو   ينةةاي  

، فصل تمهيدى عن) مقدمات التطبيع ( عتة   واس با ضارة لى  يم، األول: 
انهةا  نةا بةاقى ن ونةات النوعةو)ة ر يعن) التطبيع بعد الثورة( ى ختام: والثانى 
  التالى :

 ل العياعىالباس األول : التط ي

 الباس الثانى : التط يل ا قت اد 

 الباس الثالث : التط يل اإل)بنى

 الباس ال ابل : التط يل الثقارى

 الباس الخان  : التط يل ا عتنا)ى

 الباس العاد  : التط يل الدينى

 الى د الختانى : التط يل بعد الثو  
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ينثةةد هةةلا العنةةد خطةةو  نأنةةد نةةم هللا  م ن ةةوم قةةد ورقنةةا رينةةا له نةةا  ليةةه ، و م 
) ى الط وة ال حيح : ط وة النقاونة الحقة لتح و  ر عطيم ، وببدنا الع بية 

 نم هلا الخط  ال هيونى الل   يعال قائنا  ون ث ا  ، وهللا النعتعام.
 1/2/2014القاهرة 
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  يةةةةل الثقةةةةار  وا قت ةةةةاد  والعياعةةةة   يعةةةةتقيم الحةةةةديث )ةةةةم تنةةةةان  ظةةةةاه   التط
، اليةةةوم نةةل العةةةدو ال ةةةهيون ، دوننةةا )ةةةود  توثيقيةةةة لعةةةنوات وا عتنةةا)ى والةةةدينى 

الع ةةةم بةةةأم  ،التط يةةةل األولةةةى  ةةةيم  عةةة ائيد والح ونةةةة الن ةةة وة، ونةةةم النهةةةم  دايةةةة
اتىاقةةات  اإلعة ائي ية تنثةد رةى ثةبث –اإلطةا  العةام الةل  ح ةم العبقةات الن ة وة 

 –نعاهةد  العةبم الن ة وة  – 2.  17/9/1978اتىاقيةة  انةس ديىيةد  – 1هى : ]
 – 3 26/2/1980ح عىا    ع ائي ية يوم والل  تب  ارتتا 26/3/1979اإلع ائي ية 

ات بقةد  نةا نث ةت  طةا ا  يوهل  ا تىاق ،[3/8/1981ية اتىاقية القوات نتعدد  العنع
ا    يةةة ا  ) ةةةى اإل اد  الن ةةة وة رةةةى )انةةةا  ل عةةةبم  ةةةيم الةةةدولتيم ، نث ةةةت  يضةةةا  قيةةةد

، ورةةى العةةنوات األولةةى  1979العةةيط   ) ةةى عةةينار و) ةةى العياعةةة الن ةة وة ننةةل 
التالية لتوقيعها ، وضعت نا ين م تعةنيته بال  نةات األولةى لعياعةات واقت ةاديات 
التط يةةل، وريهةةا تةةم تع وةةس األر ةةا  والخطةةع التط يعيةةة حتةةى يعةةهد ننا عةةتها رةة  

تاليةةة، ورةة  هةةلا الى ةةد التنهيةةد  نقتةة س نةةم قضةةية التط يةةل توتحديةةدا  العةةنوات ال
التط يةةل الثقةةار ( رةة  عةةنيه األولةةى، ونةةا ا تةةبع بةةه نةةم نقةةو ت  ةةدت   يةة   وندويةةة 
تنثد ا حتلال الحضا   والع ن  نل اآلخ ( و م   ا)نا نل  ع ائيد رقةع  ة اع 

نقو ت نل الةعنم ث ةت  نهةا نىع  و  د نم  عقاة عدا  العداو  النىعية نل اآلخ  
 انةةةةت عائىةةةةة، و ةةةةام يةةةة اد  هةةةةا تعةةةةهيد )ن يةةةةة ا ختةةةة اا النةةةةنظم ل عقةةةةد والنعتنةةةةل 
الن ةة  ، حتةةى ي ت ةةل الع ونةةة وين  هةةا، وهةةو نةةا عةة   ننةةل توقيةةل اتىاقةةات  انةةس 

( وحتةى 1979( وتوقيل نعاهد  العبم الن  وة اإلع ائي ية تنا   ة 1978ديىيد ت
 يوننا هلا.

* * * * * 
)قةةد  رةة (، ولعةةد  عةةنوات 1978عةة تن   ة 17* رةةو  توقيةةل اتىاقةةات  انةةس ديىيةةد ت

الثنانينةةةات نةةةم القةةة م الناضةةة ،  انةةةت الننطقةةةة الع بيةةةة تعةةةيش حالةةةة نةةةم النن ةةةم 
تعةةةةنيتها  ةةةةة هعونة الةةةةلات ، ) ةةةةى نعةةةةتو  الى ةةةة  والح  ةةةةة العياعةةةةية، حالةةةةة نىعةةةةية 

النخةةس النثقىةةة بعةةف حيةةث وعياعةةية نعقةةد ، تتعةةاوع حةةدود القيةةاد  الحالنةةة  لةةى 
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والنواطم العاد ، وت دت  هم نظاه ها ر  ت ل العنوات رى الشعو  الةدريم بىقةدام 
القةةةد   ) ةةةى الىعةةةد، و) ةةةى النواعهةةةة الننظنةةةة ل تحةةةديات النحيطةةةة وغيةةةاس اإل اد  

ة والت  يحتد ال ة اع لتناقضات الثانوية نم ت ل ال ئيعالعنا)ية القاد   ) ى ر ع ا
 ون  قنتها.الع ب  ال هي

* ورةة  ظةةد حالةةة الهعونةةة ت ةةل، بةةات يونهةةا نةةم النتوقةةل اخةةتبة النعةةايي  القينيةةة 
والعياعةةية داخةةد القطةة  الع بةة  الواحةةد ولةةي  رقةةع  ةةيم األقطةةا  الع بيةةة نعتنعةةة، 

ارةةةة ينةةةا  عديةةةد  رةةة  نعةةةا ت الثقو) يةةةه و دت  لينةةةا  نئةةةًل ة وطبعةةةا    تةةةعال تةةة د ة  قِ 
ت رةة  نعةةا ت العياعةةة وا قت ةةاد، وعةةنعنا بنةةا يعةةنى والبحةةث الع نةة  نث نةةا و د

 بظاه    البحوث ا عتنا)يةة والثقاريةة النشةت  ة   ةيم هيئةات وبةاحثيم  عانةس وبةيم
هيئةةةةةات وبةةةةةاحثيم )ةةةةة س،  لعةةةةة وها نعةةةةةنيات )ةةةةةد  نةةةةةم ق يةةةةةد  التعةةةةةاوم الع نةةةةة   

 :دنث نةا التعة ت نىةاهيم نةم ق ية ،و ا حتلال الحضةا    و التعةاس الخ ة    تنانةا  
 التبعيةةة  و ا حةةتبل ا قت ةةةاد   نعةةنيات  خةةة   نةةم ق يةةةد  اعةةتثنا      النةةةال 
األعن    و النعونة ا قت ةادية  و الةد)م الةدول   وغية  للةل نةم نعةنيات خا عيةة 
  تعةةةةتطيل بةةةةأ  حةةةةال  م تخىةةةة  القةةةةيم الحقيقيةةةةة والعةةةةوه  العياعةةةة  وا قت ةةةةاد  

 ل نىهوم!.
  الهعونةةةة اللاتيةةةة ولحالةةةة اخةةةتبة النعةةةايي  * وقةةةد تلةةةوم اإل ها ةةةات األولةةةى لهةةةل

حيةث تعةود  لةى  ،والقيم، قدينة وعةابقة ) ةى عةنوات التط يةل األولةى رةى الثنانينةات
،  يد  م ال دايةة الحقيقيةة  شةتداد عةطوتها رة  1967العنوات األولى التالية لح س 

لنىطيةةة ، وبةةدر نةةا يعةةنى بالحقبةةة ا1973ت ةةو نا تعةةود  لةةى الن ح ةةة التاليةةة لحةة س 
 ثةةة ت  ول نةةةا  ثةةة ت ) ةةةى  ،ونةةةا اعةةةتقدنته نعهةةةا نةةةم قةةةيم ونىةةةاهيم  نائيةةةة عديةةةد 

 نعتنعات النواعهة ، ونق د الةدول النواعهةة إلعة ائيد وبةاألخع تل نةام ة ن  ةة 
األ دم ة عو وا(، والت  ت د  ريها  لث  نم غي ها حالة  الهعونة  واختبة النعةايي  

نةةل و  . و يضةةا  وهنةةا النىا قةةة التا وخيةةة النهنةةة،  دود القينيةةة والثقاريةةة والعياعةةية ال
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وبةدر نةا يعةنى بةالح س الشةع ية وحة وس الع ةابات  ،الىعد النقاونة لت ل الهعونة
 وا نتىاضات وح  ات نقاونة التط يل ) ى اختبرها وتنو)ها.

** القضية الت  نود الت  يع ) يهةا رة  هةلا الى ةد التنهيةد  ل عنةد النوعةو)ى ، 
 يا  م ا عتثنا  الغ ب  ة واإلع ائي   ) ى وعه الخ وع ة لحالةة  هعونةة  :ه 

الةةةلات  ت ةةةل ة التةةة  وال ةةةت عةةةنوات التط يةةةل الن ةةة  / اإلعةةة ائي   األولةةةى  واخةةة  
العةةبعينات و وائةةد )قةةد الثنانينةةات نةةم القةة م الناضةة  ة  ةةام نةة ث ا ، و م األخطةةا  

يد  الت  تط  ت نواعهة ) بية عدالت   اح ته ثم  )ق ته  انت ن لنة  لى الد عة 
 خةةةل  رةةة  حعةةةاباتها النتغيةةة ات النتعةةةدد  الحا ةةة ة نتعةةةدد  األدوات والنعةةةتويات، 

د  داخد    ام الععد الع ب  والت  التع ت حيووتها بعد نباد   العادات  عوا   الق
 ( ونا تبها.1978، ور  ظد عياعات  انس ديىيد ت1977)ام 

باتةةةةت لهةةةةا عوانةةةةس نهنةةةةة تت ةةةةد  ،التةةةة  ند عةةةةها * نةةةةم هنةةةةا رالقضةةةةية النحو وةةةةة
 بنحةةاو ت احةةتبل العقةةد الع بةة  نةةم ق ةةد ا عةةت اتيعية األن و يةةة والغ بيةةة  عنةةا   
وا عةةت اتيعية ال ةةهيونية ) ةةى وعةةه الخ ةةوعذ والتةة   خةةلت نظةةاه  )ةةد  ) ةةى 

ل ثةارع ى النعتو  الثقةارى  ن؛  ارة ال عد ا قت ادية والعياعية والثقارية وغي ها 
) ةةى شةة د نةة تن ات ) نيةةة نشةةت  ة تةةا  ،  و  بحةةاث اعتنا)يةةة وعياعةةية نشةةت  ة 
 ةيم  عةةاتل  يهةةود و)ةة س تةةا    خةة  ،  و تةةا   ثالثةةة  نةةار ن ععةةات ) نيةةة  ةةهيونية 
داخةةةد بعةةةف األقطةةةا  الع بيةةةة تحةةةت غطةةةار  ن و ةةة   و  و وبةةة  غيةةة  نباشةةة   و 

ئي   بالقةةةاه    والةةةل  ن ععةةةات  ةةةهيونية نباشةةة   نثةةةد  الن  ةةةع األلةةةادين  اإلعةةة ا
  نا عنو د تى يب  رينا بعد. ،1982 نشئ )ام 

* والقضةةةية  هةةةلا التحديةةةد تتط ةةةس اإلعابةةةة ) ةةةى )ةةةد   عةةةئ ة: هةةةد  ةةةام ثنةةةة خطةةة  
ا حتلال نا يعنى  ةتنحقيق  ) ى العقد الع ب  تور  الق س ننه العقد الن   ( 

عةة ائيد  ثةةم  لةةي  ثنةةة رةة وا نةةل ال (الع نةة  يم ا حتلةةال الغ بةة   عاعةةية  ةة غةة س وا 
و نةةه نةةةم اإلعحةةةا  النعةةاوا   ينهنةةةا رةةة  نعةةةتو   ،ونحةةاو ت ا ختةةة اا ال ةةةهيون 

 ،الخطةةو    وهةةد لةةدينا ننةةالإ نحةةدد  ونع ونةةات دقيقةةة )ةةم عةةنوات التط يةةل األولةةى
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ين ننا نم خبلها قيا  نقدنات الخط  ال هيون  ) ةى العقةد الع بة  رة  ن ح ةة 
ا حتلةام  لةى العنونيةات النظ وةة التة  ا)تةدناها رة    ةد   نةم ،نا بعد  انةس ديىيةد

نعةةال رهننةةا لقضةةية ال ةة اع الع بةة  ال ةةهيون   و خيةة ا   يةةا  ةةام العنةةد الشةةع   
 وال عن  تعا  هلا الخط  .

* تعةةةا  ت نشةةة و)ة، واإلعابةةةة ) يهةةةا قةةةد تنيةةة  لنةةةا بعةةةف عوانةةةس ت ةةةل القضةةةية 
تىعةة ت رةة   واخةة  العةةبعينات نةةم التةة  لةةم يةةتم تناولهةةا لألعةةا ) نيةةا  ننةةل  ،النعقةد 

 .(iتالق م الناض 
 * و) يه رنم القضية ين م نحو تها حول النحاو  الثبثة التالية:

ا حتلال الع ن  نل الغ س  نةا عة   رة  عةنوات التط يةل األولةى: حضةا    أوالً:
  م اخت اا 
 يا  انت ع د النواعهة  ثالثًا:ن   ونقدنات ا خت اا ال هيون . ثانيًا:

 .  لبخت اا والتط يل
أوالً : االحتكاك العلمي مع الغرب فى سنوات التطبيعع 

 األولى : حضارة أم اختراق؟

  *  لا عاع لنا اعتخدام الننهج التا وخ  النقد  لنناقشة نا حدث لواقعنا الحضا  
 األخي   نم تطو  ، رةنم ثنةة نتيعةة هانةة ين ةم ا نتهةار ب  خبل النائت  )امالع  

م خ ىهةةةا وبانتظةةةام هةةة   م ال ةةةدام نةةةل الغةةة س ة الثقةةةار  والععةةة    ة ي نةةة ليهةةةا، و 
لى  ة لتخ ىنا وتش لننا العياع  والثقار ، خا ة )ندنا تىتقد األنة األعباس ال ئيع

لةةةةى القيةةةةادات الحالنةةةةة القويةةةةة بعياعةةةةاتها ون ععةةةةاتها  اإل اد  العياعةةةةية النعةةةةتق ة وا 
ة رقدام القد   ) ةى التحةد   و النواعهةا عتنا)ية، )ندئل ي وم التخ ا والتش لم و 

 نتيعة نبعنة ألية  دام نل الغ س.
* ولنا ر  ننولع  نحند )   و) د النا  ، وننةولع  الخةديو   عةنا)يد و نةو  
العةةةادات د  ت نوحيةةةة، رىةةة  الننةةةالإ األ بعةةةة،  ةةةام التحةةةد  الغ بةةة  ة الثقةةةار  

ننةةةةولإ  لةةةةى  خةةةة ، رىةةةة  والععةةةة    حاضةةةة ا ،     م ا عةةةةتعابة لةةةةه اخت ىةةةةت نةةةةم 
 انةةةت الننطقةةةة الع بيةةةة قويةةةة  -نحنةةةد ) ةةة  و) ةةةد النا ةةة   -الننةةةولعيم األولةةةيم 
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ونم خبل اإلد ال الةوا)   ،بن ععاتها العديد  و)ن يات النهضة والتننية النعتق ة
ل قيادتيم بالوظيىة الحضا وة الت  تقةل ) يهنةا، نةم هنةا  انةت اعةتعا تهنا ل تحةد  

ا التا وخ  بالطبل ة نتشا هة رة   ةب تها وقوتهةا و)ةدم ال ضةو  الغ ب  ة نل الىا  
له وتش يد العبقات نل هلا التحد  ورة النعايي  الوطنية والن الح القونية دوم 
تىةةةة وع  و اغتةةةة اس، ونةةةةم ثةةةةم     الغةةةة س ضةةةة و    م ي ةةةةى  الننطقةةةةة نةةةةم هةةةةل  

والنهايةة  1840ام القيادات، ر انت النهاية الد انية لنحند )   رة  اتىاقيةة لنةدم )ة
 .1967النتشا هة لع د النا   نل هعونة 

* والةةل  حةةدث رةة  ننةةولع  الخةةديو   عةةنا)يد، و نةةو  العةةادات، نةةم اعةةتقدام 
  يقدم نىعه  يضا   دليد ح  ) ةى  نةه رة -اقت اديا  وثقاريا  و)ع  وا   -ل غ س 

 ؛لنعةتق ةات والن ععةات الوطنيةة القياد  الحضا وة الوا)يةة والعياعةحال غياس ا
رةةةةةنم اعةةةةةتقدام الغةةةةة س ينثةةةةةد تطةةةةةو ا  ط يعيةةةةةا  رةةةةة  شةةةةة د العبقةةةةةات الدوليةةةةةة  ةةةةةيم 

نا، النعتنعات التابعة وت ل النت و)ة، رالغ س  لم  ام دائنا  نعتعدا  ل  دام نع
رقةةةةةع األنةةةةة   ةةةةةام دائنةةةةةا  ة ونحعةةةةةبه   يةةةةةعال ة يتوقةةةةةا ) ةةةةةى الت بةةةةةة العياعةةةةةية 

نةةةةةم  ، ولةةةةةم يقةةةةةد  حةةةةةديعةةةةةتق  هوا عتنا)يةةةةةة، وتةةةةةور  اإلطةةةةةا  الحضةةةةةا   الةةةةةل  
 نةةةا يةةةع)م الةةةبعف نةةةم  ؛ ةةةام  عنةةةا   )ةةةدوانيا  وتوعةةةعيا   النهةةةاعنيم ل غةةة س بأنةةةه

ل ردارعوا )نه بالحة وبالباطد نعا ، وبب انتب ؛الليم ت بوا ر  ن ععات الغ س
لنظةة   انتقاديةةة تىةة ا  ةةيم اإلنعةةان  رةة  العةةياا الحضةةا   الغ بةة  وبةةيم  الوارةةد 

دم بحضةةةا ات الشةةة ا رةةة  تطو هةةةا األخيةةة ، رارت عةةةها ولةةةم الغ بةةة   )نةةةدنا ا ةةةط
يتىا)ةةةد نعهةةةا، ونةةةا    عةةةو  نةةةا رةةة  الغةةة س تا وخيةةةا  ) يهةةةا، وتقةةةدي نا ل حضةةةا   
الغ بية ر   ضاراتها  لى التطو  اإلنعةان  شة ر، ونقةد ننا عةات هةل  الحضةا   
نل غي ها ونل الحضا   الع بية اإلعبنية ) ى وعه الخ وع، ش ر نخت ا 

 ا !.تنان
* * * * * 
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* نةةةةم هةةةةلا التنهيةةةةد ن ةةةةد  لةةةةى نتيعةةةةة ن داهةةةةا  م ان عةةةةا  نشةةةةا وعنا القونيةةةةة 
وا عتنا)يةةةةة ونشةةةةور  نعةةةةاا عديةةةةد  نةةةةم القةةةةيم العياعةةةةية وا عتنا)يةةةةة وتةةةةدهو  
)ن يةةةةةات النهةةةةةوف والتننيةةةةةة، ا تةةةةةبع دائنةةةةةا  با حتلةةةةةال العياعةةةةة  وا قت ةةةةةاد  

 عتهبل  ) ى الغ س رة  )هةد ولعد ر  ننولإ ا نىتاح ا ،والثقار  نل الغ س
نةةا يقةم هنةا  ةدليد قةةو   -) ةى وعةه التحديةد  -الة ئي  الن ة    نةو  العةةادات 

 ) ى نا نقول.
د ونم هنا  يضا   ام  د ال الغ س ألهنية رهم النعتنعات الت  يقات ها  و يتعان

نعها، حتى   تطول رت ات التنهيد لبعتغبل ا قت اد  الععة    والعياعة ، 
ه لةةةةي  نةةةةم ق يةةةةد ال ةةةةدرة  م يعةةةة ة ارتةةةة ا  ن ةةةة  نةةةةم ق ةةةةد ا حةةةةتبل ولع ةةةة

، قيام الحن ة الى نعية ر   داية الق م التاعل )ش   وضل 1882ال  وطان  )ام 
ن لةةةةةةا  و ةةةةةةا ن ةةةةةة   الةةةةةةل  نثةةةةةةد األدا  الن ععيةةةةةةة للةةةةةةد )ن يةةةةةةات النهةةةةةةس 
ا قت ةةةاد  وا عتنةةةةا)  الةةةةل  )اشةةةةته ن ةةةة  طي ةةةة الىتةةةة   العةةةةابقة ) ةةةةى ثةةةةو   

األخيةة   نةةم تطةةو  األنةةة الع بيةةة،  م  و) يةةه ) رنةةا طةةوال النةةائت  )ةةام، 1952
يع ة ا حتبل العع    الغ ب  دائنا ، نحةاو ت رهةم واختة اا لعقةد األنةة، نةم 
خةةةةبل نشةةةةاة عواعةةةةي  الثقارةةةةة والع نةةةةار والن ععةةةةات الع نيةةةةة الغ بيةةةةة،     م 

تطةةةو  نعتنعنةةةا و أنةةةه قةةةانوم ثا ةةةت ل - احةةةتبل الةةةوطم   ةةةام يعةةةبقه وبانتظةةةام 
  احتبل ل عقد الع ب  . -الع ب  خبل ت ل الىت   

رةةنم نةةا يعةةنى با حتلةةال الع نةة  نةةل الغةة س  بةةام عةةنوات التط يةةل  مَّ * ونةةم ثَةة
األولةةى نةةل العةةدو ال ةةهيون  وحتةةى اليةةوم نةةم خةةبل ن ععةةات وهيئةةات البحةةث 

لةةةى الع نةةة  رةةة  الةةةوطم الع بةةة ، يخىةةة  خ ىةةةه  غ اضةةةا  عياعةةةية ن  نعةةةة تهةةةد   
احةةتبل العقةةد الع بةة   و   تنهيةةدا   حةةتبل الةةوطم واأل ف ثانيةةا ، ولةةي  نعنةةى 

 م  .هةةلا  م هةةل  النتيعةةة تن ةةس ) ةةى  ةةد  شةة ال ا حتلةةال الع نةة  نةةل الغةة س
ألم نا يتم ورةة خطةع قونيةة وبة انج  ؛هلا ي وم ر  ت و نا ح نا  نناريا  ل واقل

  ن اخةةل  ) يةةه طالنةةا  د ل وعياعةةات ند وعةةة داخةةد بعةةف األقطةةا  الع بيةةة، 
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حعةةم و بعةةاد هةةلا ا حتلةةال،     م نةةا ندينةةه وننبةةه  ليةةه هةةو للةةل  ىوخطةةع وو)ةة
 النوع العشةوائ   نةم ا حتلةال الع نة  نةل الغة س، والةل  يخىة  خ ىةه عياعةات 
نتضا بة ون الح ضيقة لد  بعف األر اد  و الهيئات، والتة  يعةتثن ها الغة س 

ت النتحد  ة ونم ثم  عة ائيد( خي  اعتثنا ، ريتغ غد رة   و) ، وتحديدا  تالو يا
 نت ووتقدم بش د ن  نج وبنوايا نعبقة لهعونةة العقةد الع بة  واحتبلةه تنهيةدا  

  حتبل الوطم!.
* * * * * 

* وهنةةةا يثةةةا  عةةة ال:  لةةةي  هنةةةال رةةةا ا  ةةةيم الغةةة س وبةةةيم  عةةة ائيد رةةة  نعةةةألة 
رةةة  نعةةةال  -قةةةدينها وحةةةديثها  -ت ا حةةةتبل العق ةةة  هةةةل   وهنةةةا تقةةةدم النع ونةةةا

 وهنةال )شة ات األدلةة ) ةى ،التعاوم الع ن  ال  ة الوثيقة  ةيم  عة ائيد و ن و ةا
للةةل وطالنةةا نحةةم نتحةةدث رةة  هةةل  الد اعةةة )ةةم العةةنوات األولةةى ل تط يةةل  ةةيم 

ع ائيد رنننا عنل   ننولع  ي  د ت ةل العبقةة الوثيقةة والخطة  النشةت ل ا  ن   وا 
ع    .ائيد  يم  ن و ا وا 

األن و ية بالعدد  Sienceها ه  د اعة هانة لة  ولم نو نام  ننشو   ر  نع ة 
، ي شةةةةا وباأل قةةةةام الةةةةدو  التةةةةا وخ  الةةةةل  639ع 1982ر  ايةةةة   5رةةةة   215

عة ائيد رة  نعةال  ت عبه و الة التننيةة األن و يةة ننةل  دايةة التط يةل  ةيم ن ة  وا 
عةةة ائيد رةةة  نعةةةال الع ا)ةةةة والبحةةةث  الةةة بع والةةةد)م النةةةاد   ةةةيم ) نةةةار ن ةةة  وا 

ثةة نشةا ول   ة  . والط وةا رة  األنة  بن يةوم دو   نةم خةبل ث 15 ن   ة الع
 م الةةد تو / يوعةةا والةة   ةةام هةةو النعةةئول )ةةم الطةة   الن ةة   رةة  ا تىةةاا 

ثةم ونعتشةا ا  لةوعو  الع ا)ةة ، عانعةة القةاه    -و ام وقتها  عتالا  ب  ية الع ا)ة 
 -ه و ةةةداقته لألنةةة و ييم وال ةةةهاينة م اختبةةةا  و ئةةةبعةةةد  م تةةة - ضةةةحى بعةةةدها 

تةةةةم ريهةةةةا تخ وةةةةس الع ا)ةةةةة واخت اقهةةةةا  ،وعوةةةة ا  ل ع ا)ةةةةة أللثةةةة  نةةةةم )شةةةة وم )انةةةةا  
باألعةةند  والن يةةدات اإلعةة ائي ية والعبقةةات الدارئةةة نةةل الليةةام ال ةةهيون . و ةةام 
يعةةد  ل ةة  نعةةئول عياعةةى ن ةة   قةةام بعقةةد اتىاقةةات تط يعيةةة رةةى قطةةاع الع ا)ةةة 
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نل العدو ال هيونى خبل رت   ح م حعنى نبا ل ، و ام يعنى   عد  ع ائيد 
 القو  رى ن   خبل الثنانينات والتععينات نم الق م الناضى . 

هةةةلا باإلضةةةارة  لةةةى الةةةدو  الهةةةام الةةةل  قانةةةت بةةةه رةةة  العةةةنوات األولةةةى ل تط يةةةل 
العانعةةةةة  -و  تةةةةعال تقةةةةوم بةةةةه  -وتحديةةةةدا  رةةةة  األ)ةةةةوام األولةةةةى نةةةةم الثنانينةةةةات 

و اندا، وهيئة  -األن و ية ر   ي وت والقاه   ون ععات رو د رونديش األن و ية 
والن  ةع الثقةار  األن و ة   -النعونة األن و ية، ونعهةد الةة  م    تة   األن و ة  

بالقاه  ، ون الع البحوث األن و يةة رة    ةدام النشة ا الع بة ، و يضةا  نةا قانةت 
ور وةةةةةد ش نةةةةةونم  - ةةةةة   نثةةةةةد ر وةةةةةد ش  ي ةةةةة ت بةةةةةه الن ععةةةةةات األو وبيةةةةةة الل

األلنةةانيتيم نةةم  بةةع  ةةيم الع نةةار اليهةةود ال ةةهاينة والع نةةار العةة س تحةةت د)ةةو  
 ا  ن  ةةةةع  60التعةةةاوم الع نةةةة  والبحةةةوث النشةةةةت  ة والننولةةةة، رضةةةةب  )ةةةم ق ابةةةةة الةةةة

وننظنةةةةةات نعتنةةةةةل نةةةةةدنى تت قةةةةةى تنةةةةةويب  نةةةةةم الةةةةةدول الغ بيةةةةةة والليةةةةةام  يةةةةةا  حقوق
هنا رنم العبقة وطيد   يم ا حتلةال الع نة  الغ بة  بالننطقةة  ال هيونى . نم

الع بيةةة وبةةيم الةةدو  ال ةةهيون  واليهةةود   داخ ةةه، خا ةةة رةة  ت ةةل النعتنعةةات 
ط وةةة ) ةةى عياعةةات البحةةوث النشةةت  ة وتتةة ل التةة  تغيةةس ريهةةا  قابةةة الدولةةة القُ 

 الننةةةولإ ولعةةةد رةةة  د اعةةةة  ،ل عشةةةوائية الى ديةةةة، والتةةة  اعدهةةة ت رةةة  العةةةبعينات
الن     ر  ا خت اا الع ن ، نا قد يىيد عوار ر   ظها  حعم الخط  القةادم، 

و) ى الدو  النش و  الل  ت عبه الن ععات البحثيةة الغ بيةة  ، و ر  التدليد ) يه
وهةةو األنةة  غيةة  النعةةتغ س رةة  ظةةد عةةيط   النخةةا  ات األن و يةةة  - عنةةا    -

ل  والى ةةة   ةةةداخد  وطةةةانهم، ورةةة  ظةةةد والغ بيةةةة ) ةةةى نشةةةاة العانعةةةات واألعةةةات
العبقات الخا ة  يم هل  النخا  ات والنخا  ات اإلع ائي ية  النوعةاد ،     ننةا 
 نةةةةام  شةةةةب ة نتعةةةةقة األدوا   ووا)يةةةةة بنةةةةا تىعةةةةد وند  ةةةةة لن ةةةةالحها و ولويةةةةات 
نعا  هةةةا نةةةل ننطقتنةةةا، وهةةةة  الحقيقةةةة التةةة   انةةةت غائبةةةةة رةةة  العةةةنوات األولةةةةى 

ل غائبةةةة حتةةةى اآلم )نةةةد الةةةليم يعن ةةةوم  ةةةنخبع نةةةل الهيئةةةات ل تط يةةةل و  تةةةعا
تقةول بالتعةاوم  ،البحثية الغ بيةة عةالىة الةل  ، و  يعالةوم يعةوقوم حععةا  عةالعة
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وا حتلةةةال والتعةةةاس الخ ةةة   وغيةةةة  للةةةل نةةةم النقةةةو ت التةةةة  ث ةةةت خط هةةةا  ةةةةد 
 وخط ها ) ى األنم القون  الن    والع ب .

ر  باق   ععار الةوطم  ل تط يةانت تعد   ع ائيد ولنتأند  ننولإ ن    الل   
 الع ب  ) ه يىيد.

 ثانيًا : مصر ومقدمات االختراق الصهيونى :

ة ل عقةةد الع بةة ،  و نةةا  عةةنا  ا بةةأم ن ةة  تنثةةد نقطةةة ا تلةةاع  ئيعةة*  لا عةة نن
رةةةنم نةةةا  ؛النى ةةة  ال احةةةد د. عنةةةال حنةةةدام  ةةةةتالعهاع الع ةةة   لألنةةةة الع بيةةةة(

  نباشة   ) ةى اإلطةا  النحةيع  هةا، ونةم ثةم رةنم ضة و   تع ف لةه عةو  ية ثت
النتابعة لعينا ووهات ا خت اا ال هيون  ل عقد والنعتنل الن   ، خا ة ر  

يةةة ت ةل الىتة   النب ةة   ل تط يةل الثقةار  والعياعةة  نةم الثنانينةات، باتةةت نةم األهن
لع بة ، ية بالعقةد األنها تعد بحة ننولعا  حيا  لنا تنتويه اإل اد  اإلعة ائي  ؛بن ام

 ؛ولقةد تعنةدنا هنةا  م نعةعد ننةالإ نةم األبحةاث والنة تن ات واألرة اد النشةةا  يم
 لنقدم نم خبلها حقيقة الخطة  الةل   ةام  اننةا  رة  العةنوات األولةى ل ثنانينةات
رةةة  اعةةةت اتيعية ا ختةةة اا ال ةةةهيون  لنةةةا، و هنيةةةة النقاونةةةة الع بيةةةة واإلعةةةبنية 

 عهة هلا الخط  وهو نا لم يحدث لألعا وقتها.النشت  ة لتبر  ولنوا
 المركز األكاديمي اإلسرائيلي: - 1

، تط يقةةةا  ل نةةةود اتىاقةةةات  انةةةس ديىيةةةد، ولقةةةد نةةةا   1982 نشةةةئ هةةةلا الن  ةةةع )ةةةام 
الن  ع )ن ية نعح ننظنة ل نعتنل الن    اعتنا)يا  وعياعيا  وثقاريا ، ولعس ر  

نةم خةبل   عةائه الثبثةة )شة   2014م الثنانينات نم الق م الناض  وحتةى اليةو 
تتىا ةةيد للةةل رةةى الى ةةد الخةةاع بةةالن  ع العةابقيم دو ا  هانةةا  رةة  اختةة اا ن ةة  

ولةةةم ي ةةةم غ وبةةةا   م يةةةتم التشةةةا  )ةةةد  شةةةب ات  ،(1( البةةةاس ت1ر ةةةد تاأللةةةادينى 
ل تععةة   نةةم األنةة و ييم واإلعةة ائي ييم وبعةةف الن ةة ويم يعن ةةوم داخةةد الن  ةةع 

عهم نم خبلةه وللةل نةم  ول شةب ة  شةىت رة   وائةد  غعةط  وونط قوم ر  تعع
ونا بعدها، ونظ    2011وحتى الشب ات األخي   خبل  )وام نا ق د الثو    1985
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عةة وعة ) ةةى األبحةةاث العياعةةية والثقاريةةة وا عتنا)يةةة التةة  قةةام  هةةا الن  ةةع خةةبل 
الخطةة  الةةل  ت ةة ع لنةةا وبوضةةوح )نةةة  ،حقبةةة الثنانينةةات وعةةنوات التط يةةل األولةةى

ينث ةةةه  ةةةأدا  نتقدنةةةة ل نخةةةا  ات اإلعةةة ائي ية  النوعةةةاد ، و يةةةا  م نةةةا يقةةةوم بةةةه هةةةلا 
لنةا ينتظة  العقةد  ظم ل عقد الن    نا هو    نثال ن ةغ الن  ع نم اخت اا نن

الع بةة  رةةة  حالةةةة غيةةةاس وحةةةد  العنةةد الع بةةة  النشةةةت ل تعةةةا  التغ غةةةد اإلعةةة ائي  ، 
  األ ول الع قية ل نعتنل الن    ور   يىية تىتيت رالن  ع نثب   ع    بحاثا  ر

ن ةة  طائىيةةا ، ورةة  الوحةةد  الثقاريةةة والعقائديةةة  ةةيم اليهوديةةة واإلعةةبم، ورةة  الشةةع  
الع بةة  الحةةديث، وقضةةايا التع ةةيم والع ا)ةةة والني نةةة الع ا)يةةة واعت ةةبح األ اضةة  

يط   ) يهةا ورة  تةأثي  ، و يىيةة العةوالنةوبييم ور  توعول الدخد وحيا  ال ةدو وال  بة 
تعةةةنق   ننةةةالإ ننهةةةا رةةةى  العةةةبم ) ةةةى العقةةةد الع بةةة  وغي هةةةا نةةةم األبحةةةاث الهانةةةة

. وقةدينا  رة  الثنانينةات والتعةعينات الى د الخاع بالن  ع األلادينى اإلعة ائي ى(
نم الق م الناض  )ند العديد نم البةاحثيم األنة و ييم واليهةود رة  خدنةة نشة وع 

 ل العدو ال هيون .التط يل الثقار  ن
ئي  ( الةةليم )ن ةةوا او ننةةولإ ل يهةةود األنةة و ييم والنعدوعةة  العنعةةية ت ن و ةة /  عةة  

ععات األن و ية الدا)نة ل تط يل رة  عةنواته األولةى يةأت  نل هلا الن  ع ونل الن  
وشا ل  1973ليونا د بايند ، الل  )ند نعتشا ا  عياعيا  لعولدا نائي   ثنار ح س 

نقاتب  ضةد العة س )نةدنا  ةام شةابا ، وهةو حا ةد ) ةى العنعةية  1948ر  ح س 
 ائي   )نةد  عةتالا  اإلع ائي ية باإلضارة  لى عنعيته األن و ية! وهةلا اليهةود  اإلعة

 ع ةوم العياعةية  عانعةة شةي اغو  وهةو ا  لعائ ا  بالعانعة األن و ية رة  ن ة  و عةتال
 ةةاحس  تةةاس الحةة س العقائديةةة رةة  الشةة ا األوعةةع ، وهةةو  ةةدية لنىةة  نهةةم نةةم 

لةةةةه )بقةةةات وطيةةةةد   ةةةبعف  عةةةةاتل   ت عةةةاتل  الع ةةةوم العياعةةةةية رةةة  ن ةةةة ، و انةةة
قةةةاه  ، وبةةةبعف النثقىةةةيم اليعةةةا ويم، ولقةةةد ا عتنةةةاع رةةة  عةةةانعتى )ةةةيم شةةةن  وال

نولةةةت النخةةةا  ات األن و يةةةة واإلعةةة ائي ية عنيةةةل  بحاثةةةه التةةة  له ةةةت عنيعهةةةا  لةةةى 
يةةة ام .. ولةةةه د اعةةةات رةةة   د اعةةةة التيةةةا ات الدينيةةةة رةةة  ن ةةة  والننطقةةةة الع بيةةةة وا 



 

27 

 ظةةةاه   العنا)ةةةات اإلعةةةبنية  والتطةةة   الةةةدين  رةةة  ن ةةة ، والتغيةةة ات العياعةةةية 
قام بعقد )د   ىقات بحثية نناث ة ، ا)ية. ور  العانعة األن و ية بالقاه   وا عتن

نةةةل بعةةةةف األعةةةةاتل  الن ةةة ويم العةةةةان يم بالعانعةةةةة حةةةول لات الظةةةةواه ، و انةةةةت 
هةةةل  لن  ةةةع األلةةةادين  اإلعةةة ائي   هةةةم نةةةم ننولةةةوا الهيئةةةات البحثيةةةة األن و يةةةة، وا

 األبحاث!!.
 نفسي:لتطبيع من خالل مؤتمرات الطب الا - 2

 1980ورةة  العةةنوات األولةةى ل تط يةةل  يضةةا ، وتحديةةدا  خةةبل الىتةة   نةةم  نةةا   
قام ال  وريعو  اإلع ائي   الشهي   عتيىم  ةوهيم  بعقةد )ةد   9/9/1981وحتى 

و ةام  شةه  هةل   ، ىقات بحثية هانة نل بعةف  عةاتل  ) ةم الةنى  الن ة ويم
س ا عتنا)يةةةة والنىعةةةية األبحةةةاث هةةةو بحةةةث ت    ال ةةة اع( والةةةل  اهةةةتم بالعوانةةة

ل  ةة اع، ونولتةةه هيئةةة النعونةةة األن و يةةة وعانعةةة نيووةةو ل والن  ةةع األلةةةادين  
نةةةم د. قةةةد   حىنةةة ، ود. نحنةةةد  ، ونثةةةد العانةةةس الن ةةة   ريةةةه  ةةةداإلعةةة ائي  

شةةةعبم و)ةةةدد  خةةة  نةةةم العياعةةةييم اللبةةةا ، ورةةة  نقةةةدنتهم د. ن ةةةطىى خ يةةةد 
ل  عةةة ائيد ق ةةةد  م يعةةةود ل عةةة س وغيةةة هم ننةةةم لةةةم يخع ةةةوا نةةةم  نةةةار )بقةةةات نةةة

 والى عطينييم النحت ة   ضهم وحقوقهم..
ور   داية عنوات التط يل  يضا  )قد  ول ن تن  لع نار الطس النىع  ال هاينة 

ينةةةاي   25ة  20والن ةةة ويم رةةة  رنةةةدا  ووت عيةةةت ة  واشةةةنطم  رةةة  الىتةةة   نةةةم 
وليةةةة تط يقةةةا  و ةةةام تحةةةت )نةةةوام  النعوقةةةات النىعةةةية رةةة  النىاوضةةةات الد 1980

) ةةى ال ةة اع الن ةة   اإلعةة ائي    وقةةد نثةةد العانةةس الن ةة   رةة  هةةلا النةة تن  
د. نحنةةود نحىةةوض وعوةة  ال ةةحة الن ةة   األعةة ة، د. ) ةةام عةةبل نعتشةةا  

د. نحنةةةةد العنعيةةةةة الن ةةةة وة ل غةةةةدد ال ةةةةنار، و وعا   ال ةةةةحة األعةةةة ة و ئةةةةي  
ادا  عةتال الطةس )ةادل  ة  ، د.شعبم  ئي  قعةم الطةس النىعة   عانعةة القةاه

العظيم  نضةةةةام  عةةةةتال  عانعةةةةة )ةةةةيم شةةةن ، وال احةةةةد د.) ةةةةد النىعةةة  النعةةةةا)د
 -ق ةةد  حي ةةه  -التةةا ول الحةةديث  عانعةةة الننوريةةة واللاتةةس الةةدائم بنع ةةة  لتةةوب  
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وتحعيم بشي  والل  )ند هو  يضا  ق د  حي ه  عانعة الدول الع بيةة، وبةالطبل 
نةةم   ةةد ضةة س حولةةه عةةتا  نتعنةةد نةة تن  رةة  حينةةهلةةم ينشةة  شةة ر )ةةم هةةلا ال

الع وة، وبعد )انيم ون ا ونم  ) د العظيم  نضام  نىعه ر  نع ةة  لتةوب  
) ننةةا  م هةةلا النةة تن  قةةد تنةةاول   بعةةة نوضةةو)ات هةة :  النةةدخد  6/6/1982

عةةة ائيد  ة ، النىعةةة  ل نةةةعاع الةةةدول   والعوانةةةد النىعةةةية ل نىاوضةةةات  ةةةيم ن ةةة  وا 
ة  ة  نىهةوم األنةم رة  النىاوضةات الدوليةة  ولقةد نثةد  العبقات الع وة اإلع ائي ي

 ع ائيد )دد   بأ  به نم الباحثيم والعع  ويم ور  ط يعتهم   هةا وم يةا وا  
والةةل  شةة د  حقةةا  رةةى التعةةعينات نةةل بعةةف  - العنةة ال اإلعةة ائي   النعةة و -

 اللاتةس الن ة    - عةال النوعةاد العةابقيم بالتنعةية نةل ال احةد لطىةى الخةولى 
ود. ) ةةد النةةنعم عةةعيد وغيةة هم نةةا عةةنى  تحةةالا  وبنهةةاعم الةةل   -النعةة و  

و ةةةام )نةةة و نوعةةةى وعوةةة   ،يةةةد)و  لةةةى التط يةةةل والعةةةبم نةةةل العةةةدو ال ةةةهيونى
قةةةةدم اليةةةةوم بعةةةةد ثةةةةو تى ينةةةةاي  ووونيةةةةو   نةةةةع خا عيةةةةة ن ةةةة  وقتةةةةلال توالةةةةل  يُ 

 ح ةةةمب(  ةةةام هةةةو ال ا)ةةةى ال عةةةنى لهةةلا التحةةةالا والةةةدا)م الشخ ةةةى لةةةه !!وطنةةى
 .واإلدا   األن و ية!نل شينوم  ي وع الوثيقة )بقته 

* * * * * 
وبعةةةد )ةةةد   شةةةه  نةةةم نةةة تن ات الطةةةس النىعةةةى عةةةالىة الةةةل   التةةةى )قةةةدت )ةةةام 

)قدت العولة الثانية نةم عةو ت نة تن ات الحةوا  النىعة ، تةم للةل رة   ،1982
عةو  ) يةه .. لوعام بعويع ا، و ام نوضوع الن تن  تا )تدار ) ى اإلنعام والق

وال  ح  يا ي وم ر  النهاية(، ولقد نثد العانس الن    ثبثة هم: تتحعةيم 
د. نحنةةةةةد شةةةةةعبم والةةةةةل  نثةةةةةد القاعةةةةةم النشةةةةةت ل رةةةةة   ةةةةةد البحةةةةةوث  -بشةةةةةي  

د.  ون ئنةا وثةائة ت ةل الن ح ةة والن تن ات النىعية نل  عة ائيد رة   ةداياتها  نةا تُ 
د. نحنةود نحىةوض  -م البح او  )ادل  ادا(، وا)تل  )م الحضو : د.    اهي

، ونم العانس األن و ة  حضة  عةبعة نةم ) نةار الطةس النىعة ، ونةم  عة ائيد 
 عتة نم الع نار النىعييم النشتغ يم بالنوعاد.
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وهةةو يعةةد نةةم  خطةة  النةة تن ات  شةةهو  ورةة  اإلعةة ند وة )قةةد نةة تن  ثالةةث وبعةةد
وت الةةة ئي  حيةةةث ضةةةم العانةةةس اإلعةةة ائي   خنعةةةة  )ضةةةار يتقةةةدنهم  شةةة ونوعاع 

و ئةةي  عانعةةة  ةةم عو وةةوم  -عهةةاع النخةةا  ات اإلعةة ائي    -العةةا ة ل نوعةةاد 
 يةةةام )قةةةد للةةةل النةةة تن ، د.  رائيةةةد نةةةوعو ، د. ع  وةةةد  ةةةوهيم  عةةةتال التةةةا ول 

د. ) ةد  - عانعة تد   يس  ،  نا العانةس الن ة   رقةد ضةم  د. نحنةد شةعبم 
د. )ةةةادل  ةةةادا ،  - د.  ةةةبح العقةةةاد -د. لطىةةة  رطةةةيم  -العظةةةيم  نضةةةام 

و انةةت القضةةايا النط وحةةة ل نقةةاش تةةدو  حةةول:  د  ت ا نعةةحاس اإلعةة ائي   
نععةةة  عةة ائي ية رةة  نعةةتعن ت  يانيةةت  نةةم عةةينار ونةةا  ةةاحبه نةةم نشةة بت و 

 نواقا  عنية ل ح ونةة اإلعة ائي ية رة  نشةالد الحةدودنم واري ا ، ونا ا تبع به 
 يم.ر  طابا، و خي ا  نعتق د قضية ر عط

ل لاتةةس ال احةةد /  نةةي  واعةةتن ا ا   يضةةا  ل حةةوا  ول تط يةةل رةة  عةةنواته األولةةى  ةةام 
رةة  عةةينا ووهاته وخطواتةةه النشةة وهة التةة    تةةعال  ثا هةةا العةة  ية  نن ةةو  دو  هةةام

(، ر قةةةةد قةةةةام  نةةةةي  2014حاضةةةة   ) ةةةةى العقةةةةد والعياعةةةةية الن ةةةة وة حتةةةةى اليةةةةوم ت
العةةادات بالد)ايةةة واإل)ةةبم النعوةةا  بح ةةم ق بةةه و)بقاتةةه الخا ةةة بةةأنو نن ةةو  

)م عدو  العبم نل ال هاينة  غم نخالىة عياعاتهم لللل ، ونم  نث ةة عة و ياته 
باعةةتقبال الةةد تو / حةةاييم عةةو دوم رةة  رنةةدا اللونتنينتةةال بالقةةاه   ة األخةة   قيانةةه 

واتىةةة نةةل األخيةة  ) ةةى  عةة ار لقةةارات نباشةة    ةةيم الشةةباس الن ةة   واإلعةة ائي  ، 
تح النناقشةةات النباشةة    يةةنهم دوم شةة وة  و قيةةود  و حةةدود نعةةبقة، ثةةم نتابعةةة ورةة

ع و هم  عار بعضهم البعف، و ام نل  ني  نن و   يضا  د. نحند شعبم ة د. 
ل )ام طا ا )   حعم ة د. ن يد يون  نم طس األعه ، وتم ال قار بالىعد ر   بي

ا بعةةةةد للةةةةل ال  وريعةةةةو  ع عةةةةات نتوا ةةةة ة  خ عهةةةة ، واعةةةةتن ت النةةةةدو    بةةةةل1981
اإلع ائي   رة   تةاس لةه باإلنع يعوةة تحةت )نةوام  البحةث )ةم نعةئولية التع ةيم نةم 
 عد العبم . وتوالةت )بقةات وات ةا ت  نةي  نن ةو  وغية   باإلعة ائي ييم طي ةة 
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 ختة اا  ،ولم تحة ع شةيئا  عةو  خدنةة النخطةع اإلعة ائي ى ،الثنانينات والتععينات
 تحييدها تعا  قضية ال  اع نل  ع ائيد .النخبة الن  وة و 

* * * * * 
 ؤتمرات التطبيع الصحفي والبحثي:م - 3

نةةا  ،* ونةةم النشةةاة النشةةت ل األن و ةة / اإلعةة ائي   رةة  عةةنوات التط يةةل األولةةى
قام به ال حى  اإلع ائي      وه ليى   نم عوا ات شخ ةية ل ةد تو  عةعد الةديم 

 -نةات( لعانعة األن و ية ر  ت ةل الىتة   تالثناني عتال ) م ا عتناع با -   اهيم 
والل  عيليل  يته بعد للل ووتناد  )   ن  ع  تا م خ ةدوم( رة  التط يةل نةل 
 الن  ع األلادين  اإلع ائي   بالقاه   وعانعة حيىا، ثم يت ل ن   بعد  م ح ةم

م ، وعةةةعد الةةةديا  نشةةة وها   عن يةةة تنةةةويب  ه بالعةةةعم عةةةبل عةةةنوات  تهنةةةة ت قةةة  ) يةةة
)قد نةل اإلعة ائي ييم ونةنهم ال ةحى  عةالا  ،   اهيم ر  عنوات التط يل األولى

الةةةل   ت  وةةةه ليىةةة ( )ةةةد   ةةةىقات بحثيةةةة حةةةول ال ةةة اع الع بةةة  اإلعةةة ائي   ونةةةا 
ش ا ت، وت تس ) ى  ال ةىقات عوةا ات )ديةد  لعةعد  ت ةلي تبع به نم قضايا وا 

 ةم األو وبيةة، وبعوةا ات الديم  لةى ننةعل هةلا ال ةحى  اإلعة ائي    نحةد  العوا
هةةلا ال ةةحى  الشخ ةةية لهةةلا األعةةتال بشةة د شةةبه دو   بالقاه  !.وألن و ةةا رةة  

لعةةس رةة   ةةدايات التط يةةل  ةةيم  ،شةةا ع ق ةة  الةةدوبا   ن  ةةع ل بحةةوث ا عتنا)يةةة
ع ائيد دو ا  خطي ا  نشا  ا   هلا العانعة األن و ية الت    يقا تعا ونهةا ن   وا 

 1919يم  و اليهةةود األن و ةةام )نةةد حةةد ننةةل  نشةةائها )ةةام الغ وةةس نةةل اإلعةة ائي ي
 (.2014وحتى اليوم ت

، * وون ئنا التا ول  م )بقةات  عة ائيد البحثيةة ونحةاو ت اخت اقهةا ل عقةد الن ة   
النةة تن ات الع نيةةة النخت ىةةة التةة    شةة رت و )ةةدتنهةةا لةةم تقةةا )نةةد هةةلا النطةةاا  ل  

عانعاتنةةا الوطنيةةة، نثةةد نةة تن  الع ةةوم  قانتهةةا رةة  عةةنوات التط يةةل األولةةى بعةةف 
، و يضةةةا  نةةة تن  1984والطاقةةةة النوويةةةة الشةةةهي  الةةةل  )قةةةد رةةة  اإلعةةة ند وة )ةةةام 

القانوم الدول  الل  )قد  عانعة القاه   ..  انت  ع ائيد ننث ةة  ورةود ) ةى د عةة 
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)اليةةةةةة نةةةةةم الثقارةةةةةة والتةةةةة  يقةةةةةول )نهةةةةةا  ةةةةةم عو وةةةةةوم رةةةةة   تابةةةةةه   عةةةةة ائيد تةةةةةا ول 
لةةةم يتثقةةةا ) ةةةى  يةةةد   ا   عةةة ائي ي ا   و عياعةةةي ا  ه ينةةةد   م تعةةةد  لادينيةةة ن .شخ ةةة  

 النوعاد، ونم خبل ننظنات اإل هاس ال هيون  ر  األ بعينات .
* والنشةةةةاة اإلعةةةة ائي   لةةةةم يعةةةة   عنانةةةةا   و ن انةةةةا  يتوقةةةةا )نةةةةد ، رهةةةةو ننةةةةل عوةةةةا   

نيةةل ، وهةو يتغ غةد رة  ن ة  وب ةد األعةاليس و) ة  ع1977العةادات ل قةد  )ةام 
قاطعت نقابة ال يادلة باإلع ند وة وبعف  عةاتل   1985القنوات، ور   وائد )ام 

ال ةةيدلة، ع عةةات النةة تن  الةةدول   تحةةادات طةةبس   يةةة ال ةةيدلة،احتعاعا  ) ةةى 
نشا  ة ورد طب    ع ائي   ر   )نةال النة تن  الةل   ةام يعقةد رة  ن ة  يونهةا 

د وة، و ام ننظنو الن تن  قد روعئوا ألول ن  ، و انت تنظنه   ية  يدلة اإلع ن
 و ةةول الورةةد اإلعةة ائي   ) ةةى نىةة  الطةةائ   التةة  تقةةد الورةةد الطب ةة  األن و ةة ، 
وت ةةةةيم  م الطةةةةائ   األن و يةةةةة هبطةةةةت رةةةة  نطةةةةا  تةةةةد   يةةةةس   ةةةةطحاس الطةةةةبس 

ونةم ق ةد هةلا النة تن  شةا ل الطةبس اإلعة ائي يوم رة  نة تن  لطةس  ،اإلع ائي ييم
 /اإلع ند وة  يضا ، والنع و   م ال ئي  األع ة ل عانعة الد تو  األعنام  عانعة

 ة العةةةادات رةةة  نعةةةال التط يةةةل عةةةالحضةةة    ةةةام نةةةم  ل ةةة  الن وةةةديم ل ةةة ئي  األ
ننةا درةل بعةف األعةاتل   لةى ا حتعةاإ ) ةى للةل ،  ،البحث  والع نة  نةل  عة ائيد

 لةةى حةةد  و ةةام رةة  نقةةدنتهم الةةد تو / ) ةةنت عوةةم الةةديم الةةل  و ةةد بةةه األنةة 
 اإلض اس )م الطعام!.

ونةةةةةةل اإلعةةةةةة ائي ييم  يضةةةةةةا   انةةةةةةت ات ةةةةةةا ت )ةةةةةةدد نةةةةةةم ال ةةةةةةحىييم الن ةةةةةة ويم 
باإلع ائي ييم وعى  بعضهم  لى الليام ال هيون  تحت حعج واهية، وللنها حعةج 
  تحعس الط يعة التط يعية لت ل العوا ات ونم ه  ر  ني  نن و  ون ة م نحنةد 

ت نةا عةن     نةواو ةبح ننت ة  وغية هم ننةم  اشة ) ةد  نب حند وحعةيم عة اإ و 
رةةى البةةاس الخةةاع بةةاإل)بم والتط يةةل( )بقةةات وطيةةد  بالليةةام ال ةةهيونى خةةبل 

 الثبثيم )انا  الناضية باعم التط يل، ض ت ن   ولم تىدها .
تجربة التطبيع السياسى / االقتصادى  أبرز مظاهر – 4

 فى سنوات التطبيع :
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عةد ب 26/2/1980قد تم ارتتاح عىا    عة ائيد بالقةاه   يةوم  * يحدثنا التا ول  نه
 إلعة ائي يةا -نعاهةد  العةبم الن ة وة ) ةى توقيةل العةام  لث  نةم )ةام ون ةا 

عة ائيدولقد تنو)ت العب ،1979 )ام و ضةحى لهةا ، قة  يم الح ونة الن  وة وا 
 النحةو  ااقت ادية وعياعية وثقارية وعياحية ، ونا يهننا رى هل :عوانس )ديد 

هةةةو العانةةةس العياعةةةى  و الد  وناعةةةى ننهةةةا ، وهةةةو العانةةةس الةةةل  تولتةةةه عةةةىا   
 يةة  ع ائيد بالقةاه   ، ت ةل العةىا   التةى ظ ةت لىتة   وعيةع  رةى  حةد الشةوا ع العان

ة بننطقةةة الةةدقى بةةالعيع  ،  وائةةد الثنانينةةات ، ونتيعةةة ل تح  ةةات الشةةع ية ال ارضةة
  عةةة ائي ية ، تةةةم نق هةةةا الةةةى الةةةدو وم األخيةةة وم لوعةةةودهم و يضةةةا   )تبةةةا ات  ننيةةةة

  شةا ع ا ةم نالةل بةالعيع  6( رى العقةا   قةم ا  طابق 15ت ) ى العنا   الن ونة نم 
 والل   ا  اعنه تشا ع الشهيد نحند الد  ( تع ي ا  نم النع   النح ى بالعيع 

نةةا   –)ةةم التضةةانم نةةل انتىاضةةة الشةةعس الى عةةطينى نةةم ناحيةةة و رضةةا  نةةنهم 
لعىا   بحيهم نم ناحية  خ   ، والتى عيضةط  لوعود هل  ا -) نوا رى ق ا هم   

 0تهم نعتقبب   عالهم الى  تابة اعم الشهيد نحند الد   ) ى  د ن اعب
ولقةةةد تةةةم اختيةةةا  الطةةةابقيم األخيةةة وم  )تبةةةا ات  ننيةةةة باألعةةةا  و بنةةةا ألعةةةباس 

 . خ   لم يى ح )نها نم اختا  العقا  
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 ور العالقات الدبلوماسية :نشأة وتط -أ 

نةةم  اثنةةا )شةة هةةل  تالعةةىا  ( تةةوالى ) ةةى  ئاعةةتها ، وت ةةو  نوقةةل العةةىي   ةةداخ ها 
م   عةةةال النخةةةا  ات ، وبالنناعةةةبة رةةةى داخةةةد  عةةة ائيد   توعةةةد غضاضةةةة رةةةى 

يتةةولى  نثةةال هةة  ر نواقةةل عياعةةية رةةب روا ةةد هنةةال  ةةيم  عةةال الحةة س و عةةال 
نعنةةةةةةةد ، رنعةةةةةةة ائيد  نةةةةةةةا قةةةةةةةال  حةةةةةةةد  تا هةةةةةةةا الد  وناعةةةةةةةية ، وبةةةةةةةيم نعةةةةةةةتوطم و 

هةةةةةةى ]عةةةةةةيش  نيةةةةةةت لةةةةةةه دولةةةةةةة وليعةةةةةةت دولةةةةةةة لهةةةةةةا : اللبا ت ع ائيةةةةةةد شةةةةةةاحال( 
 عيش[والنعنى نىهوم 

 هؤالء السفراء على التوالى هم :

وهةو  ول عةىي  إلعة ائيد  :(1981-8019)إلياهو بن اليسار  – 1
لةةم يشةةهد اغتيةةال و  1981اعةةتن  لعةةام  26/2/1980بعةةد ارتتةةاح العةةىا   بالقةةاه   
، و ةام ) ةةى  ة ة وثيقةةة بةةال ئي  ألم )ن ةةه انتهةى ق  هةةا بعةد   شةةه ؛ العةادات 

انةت  التى  )تبا ات ال داقة والعبقات الدارئة  باغتيالهالعادات ، وتأث   ثي ا  
، و) ةةى يديةةه  ةةد ت الخطةةوات األولةةى لتط يةةة ا تىاقةةات النوقعةةة رةةى ت بطةةه بةةه 

حةول تع بةة وعةود  رةى  2001 تابةا  ق ةد وراتةه  ولقد   د  1979 انس ديىيد 
 0ل   ريه العديد نم الوقائل النهنة التى تحتاإ الى ) ف خاع  ،ن  

عهة نظ  نةم     و وهو يعد نم  :( 1981-1988)موشيه ساسون  – 2
م ل عبقات الن  وة اإلع ائي ية ، نهند  هةل  العبقةات ، ولقةد   ةد   تابةا  بعنةوا

و و  ريةةةةه  يةةةةا ن ةةةةل  الشةةةةعس الن ةةةة    ،د الن ةةةة ويم(تعةةةةبل عةةةةنوات رةةةةى بةةةةب: 
يوعةةا والةةى  0واهةةتم بةةه رقةةع وعوةة  الع ا)ةةة الن ةة   د ،وبخا ةةة النقابةةات النهنيةةة

وشةهد )ن يةة اغتيةال العةادات وعةو  ننشة   ،الل   ام يعتضيىه رى ق وته بةالىيوم
ه ونشة ت ،واللتاس ت عنة ن  ع يارا ل د اعةات ن خ ا  للتابه رى الباس تالثقارى( ، 

 .1999الع بى  دنشة والقاه   )ام  دا  اللتاس
وهةةو باحةةث نشةةهو  ويعةةود لةةه  :(1988-1991)شععيمون شععامير  – 3

الةةدو  األل ةة  رةةى  نةةار اعةةت اتيعية  عةة ائي ية ل تةةدخد وا ختةة اا الثقةةارى لن ةة  ، 
الن  ةةةع األلةةةادينى اإلعةةة ائي ى بالقةةةاه   ] يقةةةل نقةةة  هةةةلا  1982حيةةةث  نشةةةأ )ةةةام 
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شا ع النيد خ ا شةي اتوم القةاه   و ) ةى ننةعل اللاتةس الن ة    92 الن  ع رى
م  ام قةد  الل ي  نحند حعنيم هي د [ ، وهلا ال عد تولى نن س العىي  بعد 

نعةةج ع عةة ة نةةم العبقةةات نةةل بعةةف  عةةال الثقارةةة واألدس والتةةا ول تنثةةد ) ةةد 
 العظةةةيم  نضةةةام وتحعةةةيم شةةةنم ، ونعيةةةس نحىةةةوض و) ةةةى عةةةالم و نةةةيم النهةةةد 

ودو   رةةةةى تةةةةولى نن ةةةس العةةةةىي  ي  ةةةةد  وضةةةوح حعةةةةم التةةةةداخد  ةةةةيم  ،وغيةةة هم(
 0العياعى والثقارى لد   ع ائيد 

 (9921-1991و)ند خبل الىت   ت إفرايم دوناك : – 4
ل  خ ة   عيةد  رةى و ةام يتنتة :(1992-1996)سعلطان بن ديفيد  – 5

ا  شخ ةةةيا  نحاولةةةة عةةةلس النثقىةةةيم الن ةةة ويم ننةةةم  نةةةم بةةةالتط يل ، و ةةةام  ةةةديق
عةةالم و ةةبح بعةةيونى ون ةةطىى خ يةةد و) ةةد   ) ةةال احةةد لطىةةى الخةةولى و  ل لاتةس

الةل  حةاول تأعةي   ،الننعم ععيد ، والنخ إ الت يىعوونى غي  النعة و  ن يةد رةود 
اإلع ائي ية ر رف القضار ط به ، رضب  )م غي   نم  –عنعية ل  داقة الن  وة 

س ، ولقد  شا )بقاته بةه رةى  تةال عبم اعم وعنعية القاه    عال تحالا  وبنه
   د    حقا  ، وعو  نو د رى القعم الثقارى ن خ ا  له .

 4الةل  اعةتن  )ن ةه رةى ن ة  و  : (1996-2001) تسفى مازئيل – 6
وعةارت رتة    ،عنوات و ام هلا العىي  األضعا حي ة رةى نعةال نشةاطه العياعةى

اونةةة ال  نانيةةة بقيةةاد  حةةعس هللا تيةةوم )ن ةةه رةةى وقةةت حةة إ ، حةةيم انت ةة ت ريةةه النق
( التةةةى تعةةةاطا الشةةةا ع 28/9/2000م( ثةةةم ا نتىاضةةةة الى عةةةطينية ت25/5/2000

، عةةارت  ةةد هةةل  األحةةداث لتعوةةد نةةم ح ةةا   بطةة ا ووعةةائد )ةةد الن ةة   نعهةةا 
 0نهار خدنته رى ن    العىي  وطاقنه،األن  الل  درعه لط س ع )ة 

وقد تةم تعيينةه وعةع احتعاعةات  :(2001-2003)جدعون بن عامى  – 7
رةةةى ل و   2001ألنةةةه عةةةار رةةةى نهايةةةة شةةةه  ينةةةاي   ؛شةةةع ية ن ةةة وة واعةةةتيار )ةةةام

 ،رةى نعةألة العبقةات الد  وناعةية م ت ث  ا نتىاضة الى عطينية والتى  ام نتوقعا  
   م األنةة  لةةم يعةة  ورقةةا  لح  ةةة الواقةةل ، وتةةم تعيةةيم هةةلا العةةىي  و ةةام ي  ةة  )نةةد  
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)انةا  و ةام يشةغد نائةس  ئةي  ن  ةع األبحةاث العياعةية رةى  63نم العنة  تعيينه 
وعا   الخا عيةةة اإلعةة ائي ية وهةةو نةةم   ةة ع الخ ةة ار رةةى الشةةئوم الع بيةةة ونةةم الةةليم 
)ن ةةوا نةةل النوعةةاد اإلعةة ائي ى  وضةةوح رةةى نعةةال الد اعةةات ، وهةةو نةةم النتعةةاونيم 

لنثقىةيم العة س والعنة ا ت نل تحالا  وبنهاعم الشهي  الل   نشأ  نعنو)ةة نةم ا
،  نةةةا عةةة ة 1998تط يل ت) بةةةا  ووهةةةودا ( )ةةةام اإلعةةة ائي ييم العةةةابقيم النةةة ننيم بةةةال

 و ش نا و نا عن خع رى تالباس الثقارى( .
ع رةةةى الشةةةئوم نتخ ةةة : (2004-2005) إيلعععى شعععاكيد – 8

اللووع التى عةاهم  ةدو  رعةال رةى توقيعهةا الغاع و ات وبخا ة اتىاق ،ا قت ادية
 ( .2005 – 2004ت خبل )انىل ن   ن
هو يهود  نم   د تونع  وتم و  : (2005-2006) شالوم كوهين – 9

  وهةو نهةتم بةالتط يل الثقةارى ونطال تةه النعةتن    عوةاد  وتية   ،2005تعيينه )ةام 
ة األع التط يل نل  ع ائيد، ونم نواقىه النع ورة عوا ته لوعو  الثقارة الن    

ه لديةه ) ةى )ة ف رةي م )ةادل  نةام  العةىا   رةى العنةا    را وا حعنى وا)ت اضة
يعةةةيىر ل عبقةةةات  –) ةةةى حةةةد قولةةةه  –ألنةةةه  ؛ونطال تةةةه بةةةأم يةةةتم  يقةةةا  ) ضةةةه

 .الن  وة اإلع ائي ية ويشو  دو  العىا   اإلع ائي ية رى القاه   
حتةةى  2009توانتةةدت رتةة   )ن ةةه نةةم نةةورن    ليفععانوناسععحاق  – 10

اعوعةةة  عةة ائي ية نع ورةةة رةةى العةةتينات و)نةةد هةةو وهةةو ا ةةم ع 2011ديعةةن   
  يضا  رى خدنة النوعاد لعنوات طوو ة.

( وهو 2014حتى )ام  2011تواعتن  نم ديعن    ياكوف عميتاى – 11
وعةة ة لةةه العنةةد  يضةةا  رةةى الخدنةةة  ،نةةم  بةةا  النتخ  ةةيم رةةى الشةةأم الن ةة   

 الع وة داخد  ع ائيد.
*** 
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 للعمل السياسى  القنصليتان : الذراع التجارى

لا وألم شةةب ة العبقةةات الثقاريةةة والعياعةةية وا قت ةةادية   ةةد و م تلةةوم ن تن ةةة لةة
ينث ةةةوم الةةةل اع التعةةةا    ، ةةةام   ةةةد نةةةم وعةةةود تقنا ةةةد( إلعةةة ائيد رةةةى ن ةةة 

حةداهنا رةى :  وا عتنا)ى وا قت اد  لها ، وقد  ام ، حيث  نشةئت قن ة يتام
يةةةة القن ةة ية العانةةةة( رةةى القةةاه   وللةةل ننةةل  داة  و والثانيةةة تال ئيعةة اإلعةة ند وة

الثنانينةةةات ، واألخيةةة    ةةةام يتةةةولى  ئاعةةةتها حتةةةى رتةةة   ق وبةةةة  حةةةد خ ةةة ار األنةةةم 
ي ةةةى ليىةةةى[ ،ونهنتةةةه نعةةةا)د  النشةةةاة الد  وناعةةةى ل عةةةىا    اإلعةةة ائي ى واعةةةنه ]

اإلعةة ائي ية رةةى نعوةةد نةةم التةةدخد والتعانةةد العياعةةى والتعةةا   نةةل شةة ائح ورئةةات 
 لنعتنل الن    ا قت ادية.ا

النع ونةةةةات واأل قةةةةام النتاحةةةةة )ةةةةم حعةةةةم ونةةةةوع العبقةةةةات ا قت ةةةةادية والثقاريةةةةة 
الن  وة اإلع ائي ية التى تو ها العى ار والقنا ةد ، ت  ةد حقيقةة ، غية  نتوقعةة 

رةى  – حيانةا   –ي ةدو نةم تةوت  رةى العبقةات العياعةية   ةاموهى  نه  غةم نةا  –
رةةةى بعةةةف و غةةةم عنةةةود تالنعةةةتو  العياعةةةى( ل عبقةةةات  ، )هةةةد حعةةةنى نبةةةا ل

، رةةةنم  (2005-2000خا ةةةة  بةةةام ا نتىاضةةةة الى عةةةطينية الثانيةةةة ت ، الىتةةة ات
رى تعايةد وننةو  انت ، وباألخع تا قت ادية(  العياعيةالعبقات ا قت ادية و 

لةةى  حيةث تةم توقيةل اتىاقيةة اللةةووع ا قت ةادية و)ةاد العةىي  الن ة   ، ن حةوض 
العاعةةو  )ةةعام نتعةةس )ةةعام ولع ةةت ن ةة  دو ا  نهنةةا  عةة اح   يةةس ، و ط ةةة  تةةد

هنةةةات شةةة م الشةةةيل رةةةى اتىاقةةةات التهدئةةةة  ةةةيم الى عةةةطينييم واإلعةةة ائي ييم بعةةةد تىا
وع ة  د هل  التطةو ات ننةو ن حةوض ) ةى ، الغاع  وقل اتىاا( وُ 2005تنا   

، وقتهةةا التا وخيةةة  نعةةتو  العبقةةات ا قت ةةادية ال عةةنية ، وبعةةود   لةةى األ قةةام
د ال تةةةة ول نثَّةةة - ننةةةولإ لعةةةنوات التعةةةعينات  - 1997ن تشةةةا  نةةةه رةةةى )ةةةام 

تهةةةةا % نةةةةم احتياعا30 -الن ةةةة   الن ةةةةد  األول ل طاقةةةةة بالنعةةةةبة إلعةةةة ائيد 
ت د  1980م  انت  اد ات ن   إلع ائيد )ام  عنالية ، وبعد ال ت ولية اإل

تبعةد انتخةاس نتنيةاهو( ت ةد  1996ن يوم دو   رةى العةام ال  هةا )ةام  12لى  
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دو   ، ورةةى )ةةام  نبيةةيم 107الةةى  1997ن يةةوم دو   ، و)ةةام  116.84لةةى  
بييم دو   ، ن 7لى  ت الن  وة نم  ع ائيد ي د  ام اعنالى الوا دا 1980

لةةةةةى   1997ن يةةةةةوم دو   ، ورةةةةةى )ةةةةةام  124.7لةةةةةى   1996قىةةةةةعت رةةةةةى )ةةةةةام 
ن يةوم دو   ، واألخطة   300حةوال  ن يوم دو   واليوم و  ت الةى  142.26

 عةةة ائيد ينثةةةد لةةةى  نةةةه بقيةةةا  نةةةا ت ةةةد   ن ةةة   نةةةم هةةةل  القىةةةعات ال قنيةةةة هةةةو 
وهنةةةا  قنةةام غايةةةة رةةى الد لةةةة الا  1997% )ةةام 8.05و 1996% )ةةام 9.72
الةةدول الع بيةةةة رةةةى نىةة  العةةةانيم ) ةةةى لةةةى  عنةةةالى  ةةاد ات ن ةةةة   م  ) ننةةا 

تالن ةةةةةةد  : وعا   .1997% )ةةةةةةام 63.5و 1996% )ةةةةةةام 69.1 التةةةةةةوالى هةةةةةةى
القةةةةاه   ر  ايةةةةة   – 1996/1997 ةةةةاد ات ن ةةةة  )ةةةةانى  –ن ةةةة   –التعةةةةا   
واألنةةةةةةة  اعداد درئةةةةةةةا  رةةةةةةةى )هةةةةةةةد بةةةةةةةا ال  ةةةةةةةد ورةةةةةةةى  يةةةةةةةام ا نتىاضةةةةةةةة ، ( 1998

ثةةةم ،  ( ونةةةا تبهةةةا حتةةةى ن ح ةةةة شةةةا وم وتىاهنةةةات شةةة م الشةةةيل28/9/2000ت
 .25/1/2011ونم تب  حتى ثو   ن ح ة اولن ت 

 األولةةىعةةنوات التط يةةل عةةد   ةة ع النشةةا ول ا قت ةةادية  ةةيم الح ةةونتيم خةةبل * ول
والع ا)ةةةى بىضةةةد وعةةةود  والثقةةةارى النشةةةا ول التةةةى تنةةةت رةةةى القطةةةاع النىطةةةى  انةةةت

يوعةةا والةةى وعوةة  الع ا)ةةة األعةة ة الةةل  اشةةته   ةةدو   التط يعةةى الواعةةل نةةل العةةدو 
 –ال ةلو   –ت تاألعةند  ال هيونى رى نعال التط يل الع ا)ى وبخا ة رى نعا 

% نةةم العةةة ل التةةى يعةةةتخدنها الىةةةبح 45الن يةةدات اإلعةةة ائي ية والتةةى  انةةةت تنثةةةد 
إلع ائيد ثبث نعتوطنات ع ا)ية نوععة رى  ، وعدت رى )هد نبا لو  (الن    
ط وةة ا عة ند وة ال ةح او  وهةى ن ليةة خا ةة  –العان وة  –الننورية :  د نم 
 نةةم  عةة ائيد وحةةدها عةة عة وتعةةتو د 30 ت ةةد  حةةوالى و انةةت وعا   الع ا)ةةةلهةةم ، 
]والى د الخاع بالتط يل الع ا)ى عي شا تىا يد  شةد ع عة ع ا)ية ورواله  46

عةةة ند وة ، ورةةةى نىةةة  النعةةةال ا قت ةةةاد   نشةةةئت ن ةةةىا  ل  تةةة ول رةةةى اإلخطةةة ا  [
وعنيت ن ىا  ،  1994)نال الن  ويم واإلع ائي ييم )ام  ععها بعف  عال األ

( وتل ىةةةت ن يةةةا  دو   1998وبةةةد ت )ن هةةةا الىع ةةةى )ةةةام ت، الشةةة ا األوعةةةع نىةةةع 
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طةة اد رةةى % ، وبةةنى  ا 20واشةةت  ت ريهةةا الهيئةةة الن ةة وة العانةةة ل  تةة ول  نعةةبة 
 نةا عةنتابل تى ةيب  ، انعةحس األنة  ) ةى النشةاة العةياحى ، النعال ا قت ةاد  
 .رى   واس النوعو)ة

مجعال التطبيعع  فعىفى مصر  إسرائيلوكالء أبرز  –ب 

 :فى سنوات التطبيع األولى االقتصادى 

ا  رةى النعتنعةات النعا ة   هو ) ةس الحية - نا هو نع وم  –ا قت اد  ألم* 
، والليةةةةةام ال ةةةةةهيونى  د ل للةةةةةل عيةةةةةدا  ونب ةةةةة ا  ، ولةةةةةللل حةةةةةاول و يةةةةةعال اختةةةةة اا 

رةةةةى ا قت ةةةةاد الع بةةةةى وتحوو ةةةةه الةةةةى نعةةةة د اقت ةةةةاد نه هةةةةد ،   وعم و  دو  لةةةةه 
يعةةةةاندهم رةةةةى للةةةةل النخطةةةةع الشةةةةيطانى شةةةةب ة واعةةةةعة نةةةةم ، نهضةةةةة نعتنعاتنةةةةا 

 0ينا   ادته ر –ألعا ل –النعاندات الغ بية وا ن و ية ، اعتطا)ت ونعحت 
 ةةة ( ننةةةل )ةةةام * و ةةةام  تىاقةةةات التعةةةوية وبةةةاألخع نةةةل  هةةةم دولةةةة ) بيةةةة تن

الع بةةةةةى رةةةةةى تحقيةةةةةة ا ختةةةةة اا اإلعةةةةة ائي ى لبقت ةةةةةاد  ، الةةةةةدو  الةةةةة ئي  1979
تنعةةةةةةةةةةات وق ولهةةةةةةةةةةا ل عةةةةةةةةةةبم ن و يةةةةةةةةةةة تعةةةةةةةةةةتهد  ت  يةةةةةةةةةةل هةةةةةةةةةةل  النع بنعةةةةةةةةةةاند  
 !!ا عتعبم وال  وع: هو حتنا  يعنى اإلع ائي ى الل  األن و ى/

 غةةم اعةةتن ار تن ةة  ال عةةنية( وتوغ هةةا رةةى قاونةةت ، الشةةع ية ن ةة    م   * 
،  ال تةةة ول والع ا)ةةةة وبةةةاألخع رةةةى قطةةةا)ى، التط يةةل ا قت ةةةاد  نةةةل  عةةة ائيد 

وشةةةع يا   انةةةت النقاونةةةة لهةةةلا التط يةةةل حاضةةة   و) ةةةى  ارةةةة األ ةةةعد  العياعةةةية 
والثقاريةةة وا قت ةةادية  انةةت قويةةة و ةةاند  ولةةم تختةة ا باللانةةد ، ا  ام هةةلا لةةم 
يحةةد دوم نحةةاو ت ا ختةة اا اإلعةة ائي ى لبقت ةةاد الن ةة    ننةةولإ لبختةة اا 

طبعةةةةوا اقت ةةةاديا  نةةةةل بعةةةةف م ي تعنينةةةةه ) بيةةةةا  ، واعةةةتطاع ال ةةةةهاينة    الننةةةو 
ضةةةعا  النىةةةو  ،  اغ ةةةى الثةةة ار العةةة ول حتةةةى لةةةو ) ةةةى حعةةةاس القةةةيم الوطنيةةةة 

عنال رى الننطقة ، نهلا النش وع ال هيونى ا ن و ى  وثوا ت األنة النقاونة ل
، م نقةةدم   ةةدا  توثيقيةةا   نحةةاول األولةةى ، الد اعةةة  نةةم النةةدخد العةةامهةةلا ورةةى 

رةى عةنوات ا  ل  ةائع ا ختة اا ا قت ةاد  ال ةهيونى  للنا رى ح    عهةدا    ية  
والةل   يةعال نعةتن ا  نةل بعةف الشة  ات وتوقةا نةل شة  ات ، التط يل األولى 
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ال عةةنى الةةل  يةةأتى تحةةت نعةةنيات واتىاقةةات   خةة   وعةةو  نعةةتبعد هنةةا التط يةةل
، ألنهنةةةا ن  ةةةوديم ونع ةةةونيم ل لارةةةة ،  عةةةنية رةةةى قطةةةا)ى ال تةةة ول والع ا)ةةةة 

لةةةةى  واتعهنةةةةا نةةةا رةةةةى الى ةةةةول الخا ةةةة  هنةةةةا داخةةةةد هةةةل  النوعةةةةو)ة ، و و دناه
ثم نواعهة شع ية )انة رنةالا  و شاالنعا ت األخط  والتى تحتاإ الى   د 

 )نها !
خعالل  فعى مصعرالتعى عملعت الشركات اإلسرائيلية ** 

 سنوات التطبيع األولى

بندينةة نق هةا الننطقةة ال ةنا)ية  ةام  ايل إيجيبت :شركة دلتا تكست – 1
ن ةةة  ، وهةةةى تو يةةةد تعةةةام ناي ةةةد( ، وهةةةل  الشةةة  ة  عةةة ائي ية    عةةةنال يهةةةود  ، 

  هةم نةم اليهةود ، والقيادات رى هل  الش  ة نةم نةدي وم و  عةار قطا)ةات و قعةام 
هل  الشة  ة  ونا عتنم الن  ويم ،   رهنا العنالة رقع ،  نم عنعيات نخت ىة 

، وهى نتخ  ة تثنا  بالننطقة الح  لننظنة لبع)ن ها بن   بنوعس القوانيم ا
 0رى الننعوعات القطنية والنبب  الداخ ية 

 عنال يهود  ، وهل  الش  ة وهى ش  ة يهودية  ن و ية     ميرال لينش : – 2
هةةى النعةةيط   ) ةةى  )نةةال ال و  ةةة الن ةة وة ، وهةةى نةةم  ثةةا  الخ خ ةةة التةةى 

 تععينات .األول نم الاتبعتها الح ونة الن  وة خبل العنوات 
وهةةى شةة  ة  اإلعةة ند وةنقةة    تكريععر البتععرول :مجمععع ميععدور ل – 3

، م ت ةىية ح ةة  عة ائيد ريهةا نة خ ا  تو  ع ائي ية نشت  ة لتل و  ال ت ول  –ن  وة
 ا   ةةديق و ةةامو ةةام   ةة ع النعةةاهنيم ريهةةا نةةم ن ةة   عةةد األ)نةةال حعةةيم عةةالم 

رة  توقيةل اتىاقيةة تو ةيد  نبا ل و ام لةه دو  نشة و  ة حعنى عاألل  ئي   ا  نق ب
، واآلم هةةو هةةا س خةةا إ ن ةة   وح ةةم ) يةةه بالعةةعم عةة ائيد  ىالغةةاع الن ةة    لةة

ونةتهم رةى ثةبث قضةايا عنائيةة تت ةد بالعبقةات ، ينةاي   25رى  عبانيا بعد ثةو   
 نل العدو ال هيونى .

 وكالء الشركات اإلسرائيلية فى مصر : أبرز ** 

 المجال الزراعى : -

 .كارمل شركة  – 1

 .شركة أجروالند  – 2
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ل اح ها  لشركة االستشارية للمشروعات واالستمار " بيكو " :ا – 3
وتعنةد هةل  الشةة  ة رةى نعةةال وهو  ةةاحس ع وةد  تالن ةة   اليوم(، ةبح ديةاس،
وتضةم ،1990والنخ ةبات الع ا)يةة ونعةدات الة   اإلعة ائي ية ننةل    اعتي اد التقةاو 

 ائي ييم رةةةى نعةةةال الع ا)ةةة ،  نةةةا تقةةةوم  ع ا)ةةةة الشةة  ة نعنو)ةةةة نةةةم الخ ةة ار اإلعةةة
 النعتو د بعضها نم  ع ائيد .لى اولة( ا –شتبت الىالهة والخض  تالنوع 

 .راعية مجموعة المغربى الز – 4

 .شركة تكنوجرين  – 5

تتةانيم اإلعة ائي ية والنتخ  ةة  وهةم و ةبر شة  ة شركة سيف أجريت : – 6
 0لش  ة    ال اإلع ائي ية  رى )ن يات ال   بالتنقيع وو بر

 .شركة أجروتك  – 7

وهةل  الشة  ات تةو يبت  كالل( : –حيفا  –جموعة شركات )هريزا م – 8
ونق هةةةا ط وةةةة ، نباشةةة   ل شةةة  ات اإلعةةة ائي ية وتحنةةةد نىةةة  األعةةةنار رةةةى ن ةةة  

ية ونعةت عنات الىيوم ال ح او  وتقوم بالت ووج ل ننتعات الع ا)ية اإلعة ائي -القاه  
 .تاإ و  ت الني نة الع ا)ية  عنيل  نوا)ها رى ن  ا ن
نةل شة  ة  1981تعةاوم ننةل )ةام وو بسعتانية :مجلس المحاصيل ال – 9

 0ت ع و ينيالع( اإلع ائي ية رى نعال اعتي اد   ت ع ا)ية  ع ائي ية 
 .ركة زين الدين لالستيراد والتصدير ش – 10

 .ت شركة ستار سيدس إيجبي – 11

 التجارى وااللكترونى : فى المجال** 

ونق ها ندينةة القةاه   ،  لمجموعة االستشارية للدواجن )إيباج( :ا – 1
 0وتعتو د نم ش  ة تنيوا  اإلع ائي ية  تاليت  ونى نم نوع ت يج ع  ( 

وتقةوم باعةتي اد بعةف طيةو  النعةام  دولية للتوريدات :المجموعة ال – 2
ا التةةى ت تىةةل ريهةةا تلةةالي   د  نةةم دول  خةة  ارعةةتها بنثيبتهةةا النعةةتو  اإلعةة ائي ى لنن

 0الشحم ب و     ي   
ل  الشةة  ة باعةةتي اد ن ونةةات  عهةةع  تقةةوم هةة مجموعععة شععركات بهجععت : – 3

ا للت ونيةة الن ةنعة رةى  والن ونةات التى ت نعها تحةت اعةم تيةو و  ية (التلييا 
  ع ائيد
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 اهيم  انةد هةا ندينةة القةاه   ل ةاح ها ا ةونق   شركة كاتو أروماتيك : – 4
% نةةةةم النعنةةةةل ال ةةةةنا)ى الععةةةة    اإلعةةةة ائي ى 5الةةةةل  ينت ةةةةل ح ةةةةة قةةةةد ها 

ت و ( ، ويعند رى نعال تلنولوعيةا ا ت ةا ت و ةنا)ة الليناويةات وا نشةار 
 0نتاإ النعدات اإلع ائي ية ا  والتشييد و 

 فى المجال الصناعى : -

 .الش  ات العويع وة ل نبب  العاهع  تعوي  عا ننتع(  -
 فى المجال المالحى : -

 ة تعوةةم( اإلعةة ائي ية ل نبحةةة و يةد لشةة   وهةةى شععركة إلععيكس جععروب : – 1
القا   ا ر وقيةة تنقةد ) ة  لى  ، وعنيل  اد ات ن    1981البح وة ننل )ام 

 .هل  الش  ة ، نظ ا  لعدم وعود  عطول بح   تعا   ن    
 خطةةة   عةةةال  )نةةةال اليهةةةود  األن و ةةةى نةةةم* ويعت ةةة  عةةةو إ عةةةو    عةةةد األ

خةبل ا )نال اليهود ) ى ا قت اد الن    ، وقد ت دد  نه حض  الى ن ة  
 ةةة وة ، ون ةةةد  التخةةةو  لةةةد  لننا عةةةة  )نالةةةه رةةةى ال و  ةةةة الن التعةةةعينات
يث نعس لةه انةه  ةام )نال الن  ويم بع س نا قيد )نه رى العا ة ح عال األ

ضةةةةا باته غيةةةة   و  ةةةةة شةةةةنال  عةةةةيا نةةةةم خةةةةبل ن تةةةةدني رةةةةى  العانةةةةد الةةةة ئي 
د  الةى  ات وانخىاضات غية  ط يعيةة ، ننةا النش و)ة والتى تتع س رى ا تىا)

 .تدهو  احوال ال و  ة والقضار ) ى العديد نم النضا بيم ريها 
 شركات أنهت وجودها -

أما الشركات اإلسرائيلية التى كانت موجودة بمصر فعى السعابق 

 وأنهت أعمالها فهى :

(    ا ةةم ZIONعةةنها اإلعةة ائي ى  ةةم عايةةوم توا شععركة بنزايععون : – 1
 ةةةةةهيوم ، وشةةةةة  ات شةةةةة و ود و ةةةةةيدناو  وقطةةةةةاو  ، و انةةةةةت هةةةةةل  الشةةةةة  ات 

قةةد تةةم تةةأنيم هةةل  و نن و ةةة لعةةائبت يهوديةةة بن ةة  تحنةةد العنعةةية الن ةة وة ، 
، وقانةةةت  عةةة ائيد   رةةةل )ةةةد  د)ةةةاو  قضةةةائية  1952بعةةةد ثةةةو   يوليةةةو الشةةة  ات 

م  ل  الش  ات و)ود  ن ليتهم لها نم عديةد ، بعةد ل نطالبة بحقوا اليهود رى ه
  ةبحت الدولةة طةا د  حيةث  ؛تق ع )دد اليهود رةى ن ة  بعةد ن ح ةة التةأنيم 
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)ن يةةة العةةبم   طةةا ورةةى   عةة ائيدلةةى  ورةة وا  –س ع)نهةةم حعةة –لهةةم نةةم عديةةد 
ال اهنة والعولنة تععى  ع ائيد ل عود  الى ن   نعددا  )ةم ط وةة )ةد  نةداخد 

 : 
شة  ة  –اتىاقةات نباشة   نةل الح ونةة الن ة وة نثةد تنعنةل نيةدو   : اأوله

ت نةةةو  ن ةةة  حةةةالم بقةةة ا  عياعةةةى نباشةةة  نةةةم يةةةتم هةةةلا  ةةةام دلتةةةا تلعةةةتايد( و 
 العادات ثم حعنى نبا ل( .

)ن يةةات تحتيةةة ، بحيةةث يةةدخد بعةةف اليهةةود اإلعةة ائي ييم بشةة ار  ا :ثانيهعع
م ط وةةة بعةةف العناعةة   شةة  ات ن ةة وة  و  عةةهم ريهةةا بأعةةنار نعةةتعا    و )ةة

،   الشةة  ات واألعةةهم رةةى رتةة    حقةةةالن ةة ويم ثةةم يظهةة وم حقيقةةة ن ليةةتهم لهةةل
ووتواعةةةدوم بشةةة د  عةةةنى رةةةى  طةةةا  نظةةةام الخ خ ةةةة الةةةل  تطبقةةةه الح ونةةةة 

 0الن  وة رى الىت   األخي   
يتهم ل ش  ات والننت لات القدينة لهم رى ن   ل نحاولة اعتعاد  ن ا :ثالثه

يانةةا  ، و حوغية هم(  –قطةاو   –ي و ود شة –يدناو   ة –ت نعايةوم   ) ةى شةال ة
) ةةةام الع وةةةام  بةةةام ح ةةةم اإلخةةةوام لن ةةة  )ةةةام الةةةد)و  لعةةةودتهم  نةةةا رعةةةد د.

 و ثا  ضعة   ي   ضد  وضد عنا)ته انتهت  خ عهم نم ح م ن   . 2012
* وووعد إلع ائيد بن   )دد نم العناع   الليم يقونوم  تعهيد نهنة اليهود 
اإلع ائي ييم رى شة ار بعةف الشة  ات والنشة و)ات النخت ىةة رةى ن ة  ، ويعةد 

  ةةة ع عناعةةة تهم رةةةى هةةةلا النعةةةال بننطقةةةة عةةةينار ، الةةةل   ( . نهةةةاد تالنةةةد)و 
وقةةةام  خطةةةة ل نةةةار نعةةةتوطنة  عةةة ائي ية ، تةةةاع  باعةةةم األديةةةام لن ةةة حة  عةةة ائيد 

 شةةىته بعةةف عهةةاف هةةل  الخطةةة ، وهةةو نةةا  بنشةة وع النشةةاتد رةةى طابةةا ، وتةةم 
، ت نةةا عةةن   تى ةةيب  ، رةةى الى ةةول حا الن ةة وة خةةبل الىتةة   األخيةة   ال ةة

 القادنة نم النوعو)ة( .
وقعةةت  عةة ائيد نةةل ن ةة  اتىةةاقيتيم نهنتةةيم ل غايةةة رةةى نعةةال التط يةةل  هةةلا وقةةد

( واتىاقيةة 14/12/2004اتىاقية اللووع رى ت نا ع ة و ش نا ، ا قت اد  هنا 
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وعةو  نقةوم بالتى ةيد بشةأنهنا  حقةا  رةى ، ( 30/6/2005تو يد الغةاع رةى ت
 : ةالقعم ا قت اد  نم هل  النوعو)

 كيف كانت سبل المواجهة لالختراق: تقييم عام. -ج 

نعتقةةد  م حعةةم ا ختةة اا اإلعةة ائي   ل عقةةد الع بةة  الةةل  تةةم رةة  عةةنوات التط يةةل 
احيةة، ورةة  األولةى ظةد نح ةو ا  رة  نطةاا الننةةولعيم الن ة   واأل دنة  نةم ن

نطاا التعاوم غية  النباشة  ) بيةا  نةل بعةف الن ععةات البحثيةة األن و يةة نةم 
ناحيةةة  خةة  ، لقةةد  انةةت النواعهةةة باإلعنةةال ضةةعيىة وغيةة  ننعةةقة األدوا   غةةم 
النعاحةةةات النحةةةدود  لبعضةةةها  نةةةا هةةةو الحةةةال رةةة  ن ةةة ، وباعةةةتع اف ننةةةولإ 

ىةة د  لبختةة اا ال ةةهيون  واحةةد تنب ةة  عةةدا ( نةةم ننةةالإ النواعهةةة الن ةة وة النن
ل عقةةد الن ةة  ، ين ننةةا  م نخ ةةع  لةةى )ةةدد نةةم الةةد  ت الهانةةة قةةد تىيةةد رةة  
نعال التد)يم الع ب  لن   رة  هةلا العانةس، والننةولإ الةل  نقدنةه هنةا شةا ل 
ريه  اتس هةل  العةطو  شخ ةيا ، و)ا ة  تع بتةه وهةو ننةولإ تنعة ف القةاه   

، ر قد الةتحم الشةعس الن ة   1985يناي   22الدول  العابل )ش  ل لتاس( ر  
 اتبنثقىيةةةه ودو  النشةةة  الوطنيةةةة واألحةةةعاس العياعةةةية وهيئةةةات التةةةد و   عانعةةة

ن   والنقابات الوطنية، ر  نواعهة الوعود اإلع ائي   بةالنع ف واعةتطاع  م 
تةةةة رف التط يةةةةل وا ختةةةة اا العق ةةةة  ، يحةةةةول   ف النعةةةة ف لنواعهةةةةة حقيقيةةةةة 

والعياعةةةية، ولنتأنةةةد رقةةةع العهةةةات التةةة  واعهةةةت بالل نةةةة  و والعن ةةة وة الثقاريةةةة 
بالنظةةاه    و بالعةةعم ا ختةة اا ال ةةهيون : ت حةةعاس: العنةةد ة التعنةةل ة الورةةد ة 

م ة   عةةار ونقبةةار و )ضةةار نقابةةات/ ال ةةحىييم ة ياإلخةةوام النعةة نيم ة النا ةة و
ل التعةا   العة س ة النحانيم ة اتحاد النقابات الىنية ة نقابة التشة ي يم ة اتحةاد )نةا

اتحاد الىبحيم الن  ويم ة عنعية  ن ا  حقوا اإلنعام باإلع ند وة ة الننظنة 
الع بيةةةة لحقةةةوا اإلنعةةةام ة ال عنةةةة الع بيةةةة لتخ يةةةد القائةةةد عنةةةال ) ةةةد النا ةةة  ة 
الننظنة الع بية لن ارحة ا عتعنا  والدراع )م العبم وال عنة القونية لننا    

وال عنةة الن ة وة ل ةدراع )ةم الح وةات ولعنةة الةدراع )ةم شعس ر عةطيم ول نةام 
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الثقارةةةةةة القونيةةةةةة وبعةةةةةف  )ضةةةةةار نع ةةةةة  الشةةةةةعس ونعةةةةةال  النقابةةةةةات النهنيةةةةةة 
والعناليةةة ونعةةال   دا ات نةةواد  هيئةةات التةةد و  واتحةةادات الطةةبس و)ةةدد نةةم 

 ال حىييم واللتاس واألدبار والىنانيم والناش وم(.
قةةو  الن ةة وة النشةةا  ة رةة   رةةف هةةلا الوعةةود * وبنظةة   عةة وعة ) ةةى ت  يبةةة ال

وا خت اا ال هيون ، ي د   نا  لى نتيعة هانة وه   م الشعس الن      ةد 
 ةةام  ارضةةا  رةة  ت ةةل الىتةة   لهةةلا ا ختةة اا، و نةةه بنىةة د  رقةةع  ةةام رةة  النواعهةةة، 
وونبغ   م نتةل   هنةا  يضةا   م النقابةات النهنيةة ورة  نقةدنتها نقابةة ال ةحىييم 

قعةم الوثةائة رةى  -البةاس الثالةث  -الباس الخاع بةالتط يل اإل)بنةى : ظ  تان
ت رةة  ت ةةل الىتةة   قةة ا ات حاعةةنة ة   تةةعال عةةا وة   قةةد   ةةد، نهايةةة النوعةةو)ة( 

حتى اليوم ة   رف وتح وم  ارة  ش ال التط يل النهن  والثقار  نل  ع ائيد ولم 
 االتجععاه الثععانيوهنةةا ي ةة ع  ت اع هةةا وقتهةةا النقابةةات الع بيةةة بالقةةد  اللةةار ،

النت ةةةد بالةةةدو  الع بةةة  و هنيةةةة وعةةةود  بعةةةد الغيةةةاس الطووةةةد و حيانةةةا  النق ةةةود، 
و ام نتوقعا   م ي ةوم هةلا الوعةود نةم خةبل الةد)م األد ة  والعياعة  والتنعةية 
النشت ل نل القو  الن ة وة العةابقة ونةم خةبل النة تن ات وال قةارات النشةت  ة 

 و   ثةةم ) ةةى نعةةتو  العانعةةة الع بيةةة ون ععةةاتها الثقاريةةة ) ةةى نعةةتو  األقطةةا  
ا   ةةةةام ينبغةةةة   م ت عبةةةةه ننظنةةةةة ثانيةةةةا ، وهةةةةو نةةةةا لةةةةم يحةةةةدث  ةةةةد  م دو ا  نىت ضةةةة

ليع و  الننظنة الع بية ل ت بية والثقارة والع وم، رة  نثةد هةلا النعةال تنعةال  اإل
و وات التةةة  نواعهةةةة التط يةةةل الثقةةةار  تحديةةةدا ( عةةةوار نةةةم خةةةبل النعةةةبت والةةةد

ت د  )نها  و نم خبل الن تن ات وا تىاقات الثقارية الت  تعقدها نل العهات 
الوطنيةةةةة الن ةةةة وة ال ارضةةةةة ل تط يةةةةل الثقةةةةار ، وهةةةة  العهةةةةات العةةةةابقة وغي هةةةةا، 
و يضةةا  نةةم خةةبل حةةل ها الشةةديد رةة  نعةةال ا تىاقةةات الدوليةةة التةة  تعقةةدها نةةل 

يتواعد  ها ال هاينة، وللةم لألعةا لةم يةتم  الن ععات الثقارية الغ بية، والت  قد
هلا الدو   د حدث الع   وتخ ى النحيع الع ب  )م التنعةية والةد)م رة  ت ةل 
الىتةةةة   الق قةةةةة والخطيةةةة   رةةةة  تةةةةا ول التط يةةةةل نةةةةل العةةةةدو ال ةةةةهيون ، و ةةةةأم قةةةةد  
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  ةةحاس التع بةةة الن ةة وة رةة  النواعهةةة  م يظ ةةوا لوحةةدهم ريهةةا،  لةةى  م  ةةد ت 
ط يةةةل األولةةةةى تالن ةةةا األول نةةةةم الثنانينةةةات تحديةةةةدا ( انطةةةةبا رةةة  عةةةةنوات الت

وت تهةةةةا انت ةةةةا ات النقاونةةةةة ، ( 1987ا نتىاضةةةةة الى عةةةةطينية األولةةةةى الباعةةةة ة ت
لينث ةةةوا عنيعةةةا  د)ةةةائم نباشةةة   ، ال  نانيةةةة وبعةةةف النقاونةةةات اإلعةةةبنية األخةةة   

ضةةةا  رةةة  لةةةي  رةةة  الثقارةةةة رحعةةةس  ةةةد و ي، لعن يةةةات نقاونةةةة التط يةةةل الن ةةة وة 
العياعةةة التةة   ةةد ت تأخةةل بعةةدا  نعةة حا  نةةم خةةبل تعةة ينام خةةاط ( وتنظةةيم ثةةو   

  حقا . (6تن   تنحنود نو  الديم( وت ينم حعم(
*  م ت ةةل الىتةة   الهانةةة نةةم تةةا ول ن ةة  تحتةةاإ  لةةى  ل ةة   ضةةار  نن نةةة )ةةم 

 م  - عةة ا ها وتىا)بتهةةا، ووثائقهةةا وهةةو نةةا عةةتحاول هةةل  النوعةةو)ة القيةةام بةةه 
ونحعس  نه  غةم التط يةل ال عةن  الن ة   النعةتن  حتةى اليةوم نةل  -شار هللا 

و ا  رةةة  عنةةة   نةةةم  ةةة عةةة ائيد، لةةةم ي ةةةم لةةةه  م يظةةةد نةةةدانا   خبقيةةةا  و د يةةةا ، ونح
النن ةةةةةوليم نةةةةةم النخبةةةةةة تاإل)بنيةةةةةة والعياعةةةةةية وا قت ةةةةةادية(    بىضةةةةةد ت ةةةةةل 

ها ول ناتهةةةا األولةةةى رةةة  النقاونةةةة الشةةةع ية العىويةةةة والننظنةةةة التةةة  وضةةةعت  ععةةة
الثنانينةةةات نةةةم القةةة م الناضةةة ، والتةةة  تةةةوالى ال نةةةار ) يهةةةا رةةة  التعةةةعينات ثةةةم 

تولى   ةد  وتح ي ةه األ ةواس األولى نم هةلا القة م ة وهةو نةا عةت العنوات العش 
التالية نم النوعو)ة ة و غةم  ةخس النطبعةيم ) ةى اخةتب  نشةا بهم ونعةاند  

التط يل   يةعال حتةى لحظةة  لنظام الن   (     متوتحديدا  ا نظنة الح م لهم 
عنيةةةل ة ورةة  نقةةدنتهم هةةة  ر  تابةةة هةةل  الد اعةةة ينثةةةد رعةةب  راضةةحا  يتحاشةةى ال

م ة  م يوعةةنوا بةةه، ورةة  للةةل شةةهاد  حيةةة ) ةةى عةةدو  نقاونةةة التط يةةل النطبعةةو 
حتى ولو بالل نة و) ى  هنيةة وعةدو  العنةد ، تالثقار  والعياع  وا قت اد ( 

د وس ) ةةى رضةةح  عةةتا  ، و عالةةه، ون ععةةاته، وعةةدو  اعةةتثنا  دو  الىتةةو  الةة
خا ا  رى النوعو)ة( رة   ر ب  الدينية تاإلعبنية والنعيحية( تالتى  و دنا لها 

رقضةةةيتنا نةةةل هةةةلا العةةةدو طوو ةةةة ون  بةةةة، و ةةة ا)نا نعةةةه  ةةة اع بقةةةار  ؛تح ونةةةه
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ي ةةس ل ةةالح  نهةةار ووعةةود، وألنةةه  ةةللل ر ةةد رعةةد نقةةاوم تبةةالى    و بالعةةبح( 
 .هو رعد نقد  ونقد  !! ؛ هلا الليام الدخيد ) ى   ضنا وثقارتنا، وتا وخنا 

لى   واس النوعو)ة ال ئيع*   ة( .توا 
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 .1990 -اا الرياض الريس للنشر   –ا علمام وجواسيس: االختراق اكمريك / اإلسرائيل  للعقل المصري ا بيروت 

 .1985ا اختراق العقل المصري: مرلز ياعا لليااسات والنشر ا 
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تىليععل لارععىر  إن التطبيععا الايىاععن بععين الإليععىن ا اععراخيلن لفتععر لعع   ال تععر  ال
، حكفتععا اليتيععت فععن اتت ىلععىل لالفيى ععتال  1977الاععىتال للسععت  وععن  ععلوفبر 

كععىن م ف ععى لمبرا ععى ةفيى ععت  الاعع يت التععن اععفيل  ععيبيى  ، ل لالسى ل يععل الايىاععي
وثفل ولارق ايىايل لتىررليعل للى ل يعل  بىت ىليل كىفب تي يت ةل ل مفر غير تليق

 ت .لتى الفتلتتين فيللفلبي  فى 
ا اععععراخيليلت  ععععبطل لطلات ععععى  –إن التععععىررب ي بخ ععععى بععععان ةالي لععععىل الفتععععررل 

 17/9/1978كىفعب تي يعت للليعل وعن : األللعن ، ث ات ىلعىل لمطر ى اليىفل ث 
لات ىليععععععععل السععععععععلال فتيععععععععتت  ال  اععععععععيل  26/3/1979لفيى ععععععععت  الاعععععععع ي وععععععععن  –
 عع ا اتت ىلععىل فثلععل ا طععىر الحععىإلي للي لععىل ، لتحععل السلا ععت  . 3/8/1981

لا   عععىر الفراإلعععا لالس تعععليىل التعععن مراعععت ى تعععي تبعععىت  الاععع رار لاوتتعععى  الاععع ىرال 
ثيععل لالتبععىت  الت ععىرى لالايىاععن لاتلتتععىتى لالياععكرى ، للعع   ال تععر  فععن البح

تعللن ا اعراخيليين  2014ةتىررب اوتتى  ا ىر   اراخيل ون فترت حتن  1980
  ي ف ىتب الا رار ون فتر :التىليل مافىؤ 

 ت1981-1980إليى ل بن إلياىر ة
 ت1988-1981فل يا اىالن ة
 ت1991-1988 يفلن  ىفير ة

 ت1992-1991ايي تلوىك ةاور 
 ت1996-1992الطىن ةبن تي يت 

 ت2001-1996تا ي فاخيل ة
 ت2003-2001 ت لن بن  ىفي ة
 ت2005-2004إيلي  ىإليت ةي ىير 

 ت2009-2005 ىللي كل ين ة
 ت2011تيافبر  - 2009احق لي ى لن ة لوفبر إ

 ت2014 - 2011ةتيافبر  يىإللف  فيتىي
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لع ين تللعلا فللعا الاع ير لعتى الإليعىن التع يل ن مفى بىل اعبل للاع رار الفتعررين ا
ةفل ت اوتتى  ا ىر  لفتر ون إاراخيلت حتعن اليعلي و عي  1980ل   ال تر  فن 

 : 
 . ت1982 – 1980ةايت فرت ن 
 ت .2000 – 1986ةفحفت بايل ن 

 . ت2008ابتفبر  15 – 2005فىر   17ةفحفت  ىتي إبرا يي : 
 . ت2012ابتفبر  1 – 2008ابتفبر  17ةيىار ر ى  لن  بتهللا اييت : 
 . ت2014حتن  2012ابتفبر  2ة ىطف فحفت اىلي ايت األ ل : 

*** 
الفيى عت  ةفيى عت  الاع ي ل * لست لىي  ؤتر الا رار لتلك اتت ىليل ةكىفب تي يتت 

الفتععررل ا اععراخيليلت ب ععرب التطبيععا الايىاععن بكىوععل ف ععىفي ا للاععىخلا  لععن 
 بر الفحىلر التىليل :الفتررين ، كفى ا رى ل 

أولاً : جوهر الصراع العربى الصهيونى الذى  ااولذك مامذي يدفيذ  

 القفز عليه :

إن الي لعىل الايىاعيل بعين فتعر لالإليعىن ا اعراخيلن لع   ال تعر  التىليعل لتلليععا 
، حىللععععل الس ععععا  لععععن حسععععىخق التععععرا  الير ععععن /  1978ات ىلععععىل كىفععععب تي يععععت 
الترا  فا إاراخيل ون تستير ى لا لفال إن   ، حيث ستا اراخيلن لطبييتا الفي

مبيىت ، ف فى تبعتلل الحكلفعىل ، لتريعرل الس عىيى اعتهل  ع ا األبيعىت ، حىإلفعل 
 للترا  لفاتسبلا .. وفى ا    ى ؟ .

 :ي وحضار  ي : صراع مصير األولالبعد 
تعرا  حعل  ف  علي ، وىلترا  بين ال ات الير ن/ ا ا فن لالإليىن التع يل ن 

وىلتعععرا  لعععي يكعععن طيلعععل تىررلعععا تعععرا  ى  لعععن لطيعععل فعععن  ؛«بسعععىر مل الل عععلتال»
تععرا  حععل   -لوععق رؤى طرويععا -األرب مل فتي ععل مل  عع تن   ععر وسعع ، للإل ععا

ل ك ا الترا  الفتيرى الع ى ي تعرب من يكعلن بعين  سي عين يعتي « حق البسىر»
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و عععىر »حيعععث ، التعععرا  بي  فعععى، لالععع ى ت ي ت عععن   عععى إت ب  عععىر محعععت اللتعععفين 
،ليتبح لل  ىر تالل الترا  الفتيرى فيعىن  فلتل عل «محت فى يي ن بسىر اآللر

تبتم بإاالل الفيىلي األتليل لللتي فن ل   اتاتختى  ال اتى لتتترج إلن ، 
األفعل »ل كع ا التعرا  بعين ، فحىللل احتلاخا حتن تاتل ب لت لب  ع ا الفيعىلي 

الإليععىن التعع يل ن، التععرا    ععى ت يسبععل بتراث ععى لفيىلف ععى الثىبتععل ل ععين « الير يععل
التلويععق التعععن تفععل ف عع   عععىي لكععل  فليععىل ، بععتي     رلععر ةال  ععىرت مل ةالبسعععىرت 

ف طععق « ال تي ععل»بععىرل  فييععى  بىل  ععل لاععلف تحكععي  عع ا ي حتععن اليععلي 1948
مل ي  ععي للإل ععا ي تسععت   تععر  -اليفليععىل الفسبلععل أل  ععى ت طلععق فععن إتراك لععي ي  ععي

فتيررل »ي ىف إلن ، ل  ا الل ا الفتيرى للترا  -اتسلرار الفالفلا  ل لالس
وىلتعععععرا  فعععععا إاعععععراخيل لعععععي  تعععععرا ى  بعععععين ، « ح عععععىررتا لللفيتعععععا« »التعععععرا 

ال لاععطي يين لا اععراخيليين وسعع  للععي  تععرا ى   لععن ولاععطين وحاععب للإل ععا يفتععت 
ن اّرف البيب   ا الحسيسل.  لي فل الف طسل لا 

 ى:: صراع اقتصادالثانى البعد 
وإاععراخيل وععن ، التعع يل ن وععن بيععت رلععر  ععل تععرا  التتععىتى  -التععرا  الير ععن

حسيست ععى التالليععل ل  ىخ ععى اتلتتععىتى لياععل اععلى رم  الحر ععل لل ععركىل فتيععتت  
ال  اعععيل لللعععتل  الرر يعععل لمفرركعععى تحتيعععتا ، لاألفعععل الير يعععل لا اععع فيل بثرلات عععى 

ر ععععل اللتععععبل ت تيععععى   ععععع ا تفثععععل الت، الطبيييععععل التععععن يحتععععل العععع    فسععععتفت ى 
إ  يفثل الع    الير عن لغيعرا  - لن   ا الفاتلى  -ال ركىل، ل  ى ف  ا الترا 

ل عععل ب ععع ا الفي عععن ياعععفن تعععرا  ى حعععل   !! لعععتيفى   تععع يل يى   فعععن الثعععرلال فطلبعععى  
مإلاعععبت ى التطعععلرال ال تيعععت  وعععن ، األطفعععى  اتلتتعععىتيل  اعععراخيل وعععن الف طسعععل 

لحىحى   تيتا  اتلتتىت لالت ى ىل ا ار   .اخيليل مبيىتا   تيت  لا 
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 : صراع حول الشرعية:الثالثالبعد 
 لعععن  1948ال عععر يل التعععن  ستعععت ى   عععى لبيعععت حعععرلب إاعععراخيل الفتتىليعععل ف ععع  

، تي عن وعن ملاعا فيى ي عى فتعىتر التبررعر للل علت  اليعليلحتعن لاليرب ولاطين 
ت ييععتل األاععى  العع ى وععإ ا بععا ، الف  ععلي لععت ي ععيق ، مل الحركععل، ب عع ا الفي ععن 

وإ ا با ي ي ليحت عن ، ياتفت ف ا فتتر ال  ىط ابب حركتا للإل ا لت يتاا 
كععل فععى يفكععن من ي ععرب   اععا  لععن اليسععل مل الععل ن ال ععرتى مل ال فععى ن فععن 
فبررال تات  ىت الطىلل ون ات ىا فيين، ب  ا الفي ن  عر يل الل علت ا اعراخيلن 

 ىل فن كىفب تي يت حتن يلف ى   ا،فى االل  ىلتل رغي   رال اتت ىل
لعي ت تعا بيعتت اعلى  1948لفى فسللل  ىرلن إبىن ات ت ى عل الثى يعل: ةإن حعرب 

تيبيععر حسيسععن  ععن فععااق وسععتان ال ععر يل وععن لاعع   ر ععن يل ه ععى، برععب ال هععر 
 عععن فبععععىترال الاعععع ي الير يععععل التععععن يطلس عععى حكععععىي  ععععي متعععع  وىلععععتلن لل ععععر يل 

م  عععي يحفعععلن  يعععّت لن الرا  ،  ى لا   عععراتل مل فللكعععى  ال عععيبيل الحسيسيعععل، اعععلار كععع
وعععن الللععل الععع ى تعع  ب ويعععا فليععىرات ي إلعععن  يععلب التععع ىي ل  بعععر ، الفستاععىل 

وععن الفلععىان،ة تعع سل اليفىفععل  -إن لتععل متعع    -تع سىل الاعع   العع ى يتععتم
 ت. فل  ى   لمللات ى
 : صراع حول القدس:الرابع البعد 

محت  لا با الف فل ترا  حل  الست  كرفا  ى لالترا  الير ن الت يل ن ون 
وىلسععت  تفثععل بىل اععبل للطععرف الير ععن الرفععا  ؛تتلععل لىتععل لععتى طروععن التععرا 

للحعععت  التعععىررب ا اععع فن لالير عععن، لالف بعععا الععع ى التسعععل تاللعععا الثسىوعععل التي يعععل 
 .للف طسععل لالرفععا للتععفلت وععن التععىررب الير ععن وععن ت ععىا الاععلل الرععاا  التععىررليين

« كرفععا»إلععن ال طععىق التععىررلن « كفتي ععل»سععت    ععى تتيععتى ا طععىر ال رراوععن ال
ل عععن بىل اعععبل للتللعععل اليبررعععل تفثعععل رفعععاا  مي عععى ، رفعععاا  للعععروب الي عععلتى لللح عععين 
التىررلن لليلت  إلن  ىتفل تالت لاليفىن،كفى تعا ي الرؤيعل التع يل يل.. إ ن: 

ترا ، وف  ى بتم لبعل  عىي الست  متبحل ب  ا الفي ن  ال لهي ل فحتت  ون ال
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لي ععى ييععلت بيععت حععرب  ععىي  1948  لععن غععا  للععتلي اليفععين التعع يل ن  2009لا 
الفتفاععك ب ععى كىفلععل ل ععتلن  ستععىن، للععن يكععف طروععى التععرا   ععن تععرا  فى فععى 

الرفا بل لر فى من السعت  لعت م طعل غيىبيعى  لب عكل فعى ل ع ا  -بسيل   ا الفتي ل
 سيفن.الترا  الفا لف فل ا الفي لى لال

 : صراع متعدد الدوائر:الخامسالبعد 
التع يل ن تعرا   ل تلاخعر فتيعتت  و عل تعرا   عرق ملاعطن  -لالترا  الير ن

تتلل ويا مطراف غير  ر يل بعتر ىل فت ىلتعل لوعن فراحعل فلتل عل، ل  عير   عى 
إلعععن إيعععران لبعععل لبيعععت اعععسلط ال عععىا لتركيعععى لر فعععى إثيل يعععى، ل عععل تعععرا   ل تاخعععر  

لالتععن يععاتن الفللععف  ،  يععا فععن فللععف فحععتت لسععلى السععىر  اآلاععيليلراععيليل بفععى يي
التعععي ن لال  عععتى لالبىإلاعععتى ن وعععن فسعععتفت ى، ل عععن فلالعععف بعععتمل تتريعععر لتعععىلح 

بيعععععت من كى عععععل تفيعععععل إلعععععن الحعععععق الير عععععن وعععععن الاععععععتي ىل  اليعععععتل التععععع يل ن،
ت لفيى عت  1978ل ىرل ات ىليل كىفعب تي يعت ة، لالابيي ىل فن السرن الفى ن 

لت رب   ا العتاخر  لتحلل عى ، ت لفى ت  فى 1979ا ي الفتررل ا اراخيليل ةال
ل ععل ، إلععن لتععي للحسععلق الير يععل بيععت من ت ععىا  تععىحب الحععق األتععيل    ععى 

ترا   ل تاخر  موررسيل لليل ون الفللعف األوررسعن الفلاإلعب لحعرب ت عررن األل  
ليتعبح  اعراخيل اليعلي  الفؤرت للحق الير ن ثي ترا يا التعترر ن 1973/ مإلتل ر

ا ىر  لل تليل ل لك بابب الت رر  لال يف الير ن فعن   عل ،  42ون موررسيى 
  عىت  العتفر ؛ لالتمب ا اراخيلن  لعن اليفعل وعن  ع ا العتاخر  فعن   عل ملعرى 

ل اعع ل   ععى الععتلر اللطيععر العع ى ليبععا " ال اععتترلل " وععن إ ععىت  ، فععا األوىرلععل 
 ععع ا السعععىر  الر يعععل بعععىلثرلال الطبيييعععل لمليعععرا  وعععن الي لعععىل الفسطل عععل فعععا تل  

 ،ر يى لل ىيى التفييا الي ترى بىلسىالفللف الفيرلف  اراخيل ت ىا   لب موررس
ر تسععتيي بى  ععىول للععتلاخر وععن  عع ا  فييععا فععى يسععتي الععتاخر  األوررسيععل للتععرا  ليعع

 .األلرى 



 

56 

ت عىبكل األبيعىت  ل طبييل لىتل فإ ن الترا  الير ن الت يل ن ترا  فيست ، 
لالفحىلر لالفاتليىل ل ل لي يكن للحهل لاحعت  تعرا  حعل  لطيعل فعن األرب 

حععل   ى  لتععرا  رى  لح ععىر  رى  فتععير  ى  ، مل فتي ععل مل   ععر ، بععل كععىن لتيععاا  تععرا 
  فعا تعى يل ةفيى عت  الاع يت حق البسىر ل ل يتا ، ل  ا فى لعي يالست  ، حل  

تععل فععن السيععىتال الفتععررل لالير يععل ، مفععى لفععن لبل ععى ات ىليععل كىفععب تي يععت ، لى
ا اراخيلن لاألفرركعن وبىلتاإليعت كعىن ي  ف عى  يعتا  لييفعل  لعن تلهي  عى لتعىلحا 

 الفيى ت  . تلكاتت ىليل ل    افاتر   
*** 

إن ةفيى ععت  الاعع يت بععين إاععراخيل لفتععر ، اععيل وععن ف ععى  التطبيععا الايىاععن 
 :ل  ععععن لععععك لتحسيععععق غىيععععل رخياععععن ور عععى  ، ل إلعععن وععععرب  عععع ا التطبيععععا الايىاعععع

 اتلتراق لال يف ل .
لوععن  عع ا الاععيىق  ععلت الت تععيل للععي   وععن فل ععل  التطبيععا لتتلتععا كفتععطلح ، 

،  1948م  ععخل التللععل اليبررععل  ععىي م ععا ف عع  ، حيععث تحععتث ى الحسععىخق التىررليععل 
لفؤاال ى يتركلن م  عي فعى لعي يس علا  لعن ف  علي لليفعل ال  عىت لالفسىلفعل   عت 

وعععإن فتعععير ي اعععيكلن كفتعععير ماععع و ي فعععن التعععليبيين ، ؛ ليعععرب لالفاعععلفين ا
وىلتر لا فتطلح " التطبيا " بي  ي ل ين  يرا  ي ، لتحسيق الس ىر  لن فكفن 

 اللطر ال ى ي تت ي .
لالتعععع ىي ل ييلفععععلن  يععععتا  م ععععا ت لطععععر  لععععي ي فععععن الحكلفععععىل الير يععععل ، وسععععت 

لل الت يل يل فن لبل   ا الحكلفىل ت اىلفل ي ف   افن طلرل ، وىلسبل  بىلتل 
تحسععق ل عععى األفععن الععع ى تررععتا ، لت يك عععن  عع ا ل عععفىن ااععتسرار ى ؛ ألن اللطعععر 
 لي ى إ فى ياتن فن ال يلب لللى الفسىلفل ، لت طررق لللتل  إلعن  عؤتر إت 

  ن طررق فى يافل ا بع ةالتطبيات .
من ُتسبععل ةإاععراخيلت وععن لفععن   ععى ، وععىلتطبيا  ععل : فتععطلح تعع يل ن يععرات ف ععا 

الف طسل بكيىن فاتسل فيترف با ، لمن يكلن ل ى الحعق وعن اليعي  باع ي لمفعن 
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، فععا إاالععل رل  اليععتار ل ععي فععن  يععرا  ي ، لت يكععلن  عع ا إت  ععن طررععق إحععتاث 
  ععت اليععرب لالفاععلفين ،  ععن طررععق الس ععىر  لععن  ي ترييععر   اععن ل سلععن  عع ر 

 إ يىف تاثير  لك  لي ي . سيت  الفسىلفل لرل  ال  ىت ، مل 
لرععرى الععبيب من التطبيععا ولاعع يى  يي ععن تحلرععل كععل فععى  ععل " غيععر طبييععن " مل 
غيععر  عععىت  مل هعععىلي إلعععن  سي عععا ، وعععن حىلعععل إاعععراخيل ، يتعععبح فل عععل  ى  عععل 

، لت يل ن ون ولاطين إلن مفر طبييعنتحلرل الف رل  اتاتيطى ن ا ح لن ا
يعععل ل عععلتا وعععن األاعععى  ، لإلعععن ت يت عععق مى ات تعععراف ب عععر يل  ععع ا الإليعععىن لمحس

 ال فيا حل   لك .
 عععل ترييعععر هعععى ر  فعععى بحيعععث تت عععق وعععي ب يت عععى ل عععكل ى  وعععن الف  عععلي :وعععىلتطبيا 

كلفعل ل عى  عت  « طبييعل»للإلعن كلفعل « . طبيييعى  »لات ى  ى فعا فعى ييعتا العبيب 
 ، لالتطبيععا وععي  عع ا« الطبييععل/الفىت »فيععىن. للععت ااععتلتف ى  عع ا الإللفععل بفي ععن 

إ عععععىت  تعععععيىغل ا  اعععععىن حاعععععب فيعععععىيير فاعععععتفت  فعععععن  عععععىلي : الحىلعععععل يي عععععي 
بحيععث تتععبح الهععى ر  ا  اععى يل وععي باععىطل للاحتيععل الهععى ر  ؛ الطبييععل/الفىت  
 الطبيييل/الفىتيل.

، لفعععن ثعععي وعععإن «  عععىتي»ل « فعععاللف»يفكعععن من تي عععي « طبييعععي»للإلعععن كلفعععل 
ت عععععق فعععععا الفعععععاللف لاليعععععىتي ت يالتطبيعععععا  عععععل إاالعععععل فعععععى ييعععععتا الفطب عععععا  عععععى ا ، ل 

 « .الطبييي»ل
للت ه ر الفتعطلح ألل  فعر  وعي الفي عي التع يل ي ل  عىر  إلعن ي علت الف  عن 
ةاليععىليت العع ين ييععت ي التعع ىي ل  لتععيىل ط يليععل  ععى   ف رفاععل وععي األ فععى  

الر ععى لم فععى  : ال كررععل لوععي الرعع  الت ععىري، لييفلععلن وععي م فععى   ىف ععيل فثععل 
. للععت طرحععل التعع يل يل   اعع ى  لععن م  ععى الحركععل الايىاععيل ف ععي ل فثععل البرععىر

بحيععععععث ؛ إ ععععععىت  تععععععيىغت ي : لات تفى يععععععل التععععععي اععععععتسلي بتطبيععععععا الي ععععععلت، مي 
الت عععن ، لفعععا إ  عععىر التللعععل التععع يل يل  ،يتعععبحلن  عععيبى  فثعععل كعععل ال عععيلب 



 

58 

الفتطلح تسرربى  فعن الفي عي التع يل ي باعبب حى عل التللعل التع يل يل الفىاعل 
 لت اليىلي ل ى.لت ي ي 

للإلعععن الفتعععطلح  عععىلت اله عععلر فعععر  ملعععرى وعععي ملالعععر الاعععبيي يىل بيعععت تلليعععا 
فيى ت  كىفب تي يت. للإل ا ُطبِّّق   ا الفر   لن الي لعىل الفتعررل ا اعراخيليل، 

 يل عى   لعىل : إ  طىلبل التللل الت يل يل بتطبيا الي لىل بين البلتين، مي 
  ععا بععين مي بلععتين. للععت لععىلي ال ععيب الفتععري طبيييععل  ىتيععل، فثععل تلععك التععي ت

   ا التطبيا.
إن كلفل التطبيا ليال كلفل  ر يل بف  لف عى لفي ى عى ، و عن كلفعل إاعراخيليل * 

مراتل  1967ا ، وااععى  ال كععر   ععن م ععا وععن  ععىي بِّّععط  يُ  ا  ب عع، و ععن لععي تععال فععن ط  
  ، لأل ععا إاععراخيل من تععلور  ععررحل فععن اليععرب يتيععىفللن في ععى كيفعع ر ل لااععي

ل لااععي  لىلععل : فععن التععيب من ت ععير ب ععكل فبى ععر إلععن فاععالل اليفعع ر مل ا
ن ، ل  ععع ا ال  عععي يتعععبح في عععن التطبيعععا: " الليى عععل " فعععن إن  عععؤتر  عععي فطبيعععل 

ل   السبل  بىليتل ، لر ب التاإليت  لن   ا الفاالل بكلفل التطبيعا كفتعطلح 
 .طلحىل رق األلا  ، لغيرا فن الفتي لتى فثلا فثل ال

ىل بلابعل  ع ا التطبيعا ، لمفعى ات ىلع لفى فيى عت  الاع ي ، لات تعراف الايىاعن إت
اتلتتعععىتيل ، لالثسىويعععل ، لا   فيعععل ، لالاعععيىحيل ، ل حل عععى بعععين : ال  عععىطىل 

إاععععراخيل لغير ععععى فععععن الععععتل  الف ععععىلر  ل ععععى ، و ععععن فععععن لاععععىخل ت  يعععع  فلطعععع  
 ةالتطبيات .

ملععلف  ععىراي نت بفؤااععل ة وععىن ليععرت وععي السععت  ،  لسععت لععىي البىحععث ا اععراخيلي ة
بتراال  عن اعبب ا يعتاي الثسعل بعين الي علت لالبلعتان الير يعل ، للعرر وعي بحثعا من 
  ععععىك مر ععععا  سبععععىل تععععيبل تيفععععل  لععععن  لععععك، ل كععععر ف  ععععى: الفللععععف الثسععععىوي 

ل عع ا اليسبععىل، لكععىن  اليسىخععتي لليععرب لالفاععلفين ت ععىا الي ععلت، ثععي ل ععا حلععلت  
يسبل اليسىختيل:  رلر  ل لت برافج فركبعل وعي الف عى  التيليفعي لالثسعىوي الحل لل

ت تف إلن ت تيل الف فح الالبيل لل ى ب اآللر، لمحت األاع  الحيليعل لبر عىفج 
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ك عع ا  ععل ال حععغ لالترييععر ال ععىفل للبععرافج التيليفيععل وععي كععل فععى  ععل فتيلععق بفععى 
لعبيب . لوعي كتعىب م عتا يلس ا اليرب لا اراخيليلن وعي الفعتار   عن بي ع ي ا

تاععيل فععن الفتلتتععين لترااععل روععىق التيععىلن الثسععىوي فععا فتععر بي ععلان ة إ ا 
ملطعععىر لاحتفعععىتلت  عععىر وعععي فستفتعععا:  عععرلر  فرا يعععل البعععرافج  - عععىر الاععع ي

التيليفيل ب كل فبى ر وي العتل  الير يعل، لحع ف الفعلات التعي تيفعق رل  اليعتار 
ىل كىفععب تي يععت للاتي  ر ععل تلليععا ات ىلعع تعع يل ي لاليععرب، لبيععتبععين الإليععىن ال

اللطعلر   لعن لايىاعىل فرحلعل  تيعت   عتيت   تلل التطبيعا فتعطلحى  ، لالل مل 
 . األفن السلفن الفترى لالير ن

*** 
لرغي ال ارفل السىاعيل إت من  1967يحتث ى با ا بيت اليىي  –مي ى   –إن التىررب 

ل ععل فععى لععىي بععا الاععىتال ،   بععت ال ىتععر روععب التععلح مل التطبيععا فععا إاععراخيل
لكى ل األ تاف ا اراخيليل الفبى عر  فعن التطبيعا  1973رغي ا تتىرا ون حرب 

 :ت 1978ىل كىفب تي يت ةلبيت ات ىل 1977اىتال للست   ىي بيت ارىر  ال
اراخيل . -  إ  ىر حىلل الحرب بين فتر لا 
 ات تراف بتللل إاراخيل . -
 البلتين . تبىت  التفثيل التبللفىان بين -
 ا تبىر فتر الا ي ليىرا  ااتراتي يى  . -
 فسىطيل التل  الير يل لفتر . -
 فارت فن التسىرب الفترى األفرركن . -
فيى عععتال فتعععررل مفرركيعععل تيطعععن للف ت عععىل الفتعععررل مللليعععل وعععن األاعععلاق  -

 األفرركيل .
 تل  ىل مفرركيل إاراخيليل للتتلل ون ايىاىل التيليي لالتاليح . -
تاييععت فتععر للفلالععف األفرركيععل لاأللرل يععل لايىاععت فى وععن الف طسععل ةاحععت    -

 لب ىنت . الحرب  لن –غا   الحرب  لن –اليراق 
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 تاييت الايىال األفرركيل لاأللرل يل ت ىا إيران لاليراق للب ىن لولاطين . -
  اراخيل باير ا يت .الفترى تستيي الرىا الطبيين  -

*** 
تسررعععرا   عععن كتعععىب  10/1/2012  عععرل  ررعععت  " ويتعععل " وعععن  لوعععن  ععع ا الاعععيىق

متترتا لاار  اللىر يل الفتررل بي لان " تطبيعا الي لعىل بعين  ف لررعل فتعر 
 ىر الإلتعىب الع ى حتعلل " ويتعل "  لعن  اعلل ف عا رغعي م عا ، لتللل إاراخيل " 

أل عا يبعتل م عا تعتر تلن  لعي ؛ تي احبا فن األالاق بيت طرحا بيت  اعى ىل 
 135يسععا وععن محععت   ععر بىبععى  ل ععتت تعع حىتا ، ل حاعع ن فبععىرك العرخي  الفللععل  

تت ىل  السيلت الفيل ل ون ات ىق كىفعب تي يعت لكع لك الب علت الاعررل التعن ، ت حل 
لون محت مبلابا يتي اتت عىق  لعن تبعىت  الارعىرال ، لي يتي ا   ن    ى فن لبل 

ل ا اعععععراخيليل كفعععععى يعععععتي تبعععععىت  لالتيعععععىلن بعععععين ليعععععىت  لاارتعععععن التالليعععععل لال عععععرط
الفيللفععععىل الاععععررل  ععععن الف حععععل البحررععععل لال ليععععل لالطيععععران الفععععت ن لالتيععععىلن 

 الثسىون لالارا ن لاتلتتىتى .
 كفى  ىر ون الإلتىب فى يلن : 

يعتي بفل بعا ، يتي تلليا تلمفل بعين التلي ارعلن الفتعرى ل يخعل ا  ا عل اليبررعل  -
ن ل الايىاعععيين ا اعععراخيليين  لعععن  ى عععىل التلي ارععع اات عععىول الفحللعععين لالفيلسعععين

كفعععى يعععتي ا  ععع ن  عععن الف ت عععىل ا اعععراخيليل كععع لك وعععن التلي ارعععلن ، الفتعععرى 
 الفترى .

تفع ح كعل : مى ، ك لك يتي التيىفل فا إاراخيل ت ىررى   لن م  عى تللعل  ر يعل  -
تا ععيرال كفععى يععتي ف ح ععى للععتل  الير يععل كعع لك تاعع يل إ طععىر ، التاعع ي ل ل ععى 

تلل  تىلحل  ت  فرال لر ى  األ فى  ون الطروين لتا يل تللل ي للرل  ي 
لععن البلععتين،كفى يععتي الت عع يا  لععن التيععىلن لتبععىت  اللبععرار وععن الف ععىتل  فععن لا 

فن ف ىتل  ىالثسىويل لالايىايل لات تفى يل لالطبيل لالارا يل لالت ى يل لغير 
فيعىرب ال  يعل ل عرب ال فعى ج األثررعل كفععى التيعىلن بعين البلعتين لكع لك إلىفعل ال
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  ري ال يب لاليك  . –يتي تايير لطلط بررل بين السى ر  لتل مبيب،لتل مبيب 
ت وتعر  البحعث لالترااعل وعن 2011-1979ل ل تسرربى  فى  عرى لع   ال تعر  فعن ة

   ا الفلال ل.
*** 

 ة : التطبيع السياسى والهيمن ى الطريق إلى كامب ديفيد : ثانيًا : ف
لعع "التطبيعا"  ايطر  مفرركيل لفعتل    لن الررب  كلل فرحلل ات  تى  الفترى 

 ةمى ف   الي الاىتال اللتيعىل الفتحعت  تعلكي    1974ون فتر ل لك ف    ىي 
تير عععل فتعععر ل  عععلي فلطععع  ، ا اعععراخيلنت  –لحعععل ف عععكلل التعععرا  الير عععن 

كىن ال  لي لت  1977لفكثف بىاي "ايىال اللطل  لطل ". لون ف تتف ا ل 
حسععععق  ععععل ر م تاوععععا، لت يفكععععن من   تععععل فععععى حععععتث وععععن ال ب ععععل اتلتتععععىتيل 
الفتررل بفيا   ن التريرال الف تفييل لات تفى يل الفتىحبل، مل بفيا   ن 
التريرال التن متىبل ب يل ال لبل الايىايل لفؤااعىت ى، لمتعىبل مي عى ف عىلن 

فعن  ليب فتيىل عتإلىفلل، لكى ل بفثىبعل ُ عا   ي لالثسىول، كى ل تلك التريرال ف
لطل   لي  ىي ي تف إلن تسليب فى  كلتا الب يل "ال ىتررل" لااعتبتال ى بب يعل 

ا اععراخيلن،  -"تىبيعل"، لالل عا اللعىغ ل ع ا اليفليعل  عل وعرب الاع ي األفرركعن
اعراخيلبين فتر  لليلال ى ي فل  فن فى ي فل، إ  ىر   لىل التتىتيل   لا 

ك  ععععععل الف ععععععفلن الحسيسععععععن لفععععععى مطلععععععق  ليععععععا "ايىاععععععل ات  تععععععى  ، لكععععععىن  لعععععع
لفععى ت ععر     ععى فععن تطبيععا، بععت ي فبى ععر فععن الععرخي  الاععىتال، ، اتلتتععىتى" 

لبىلتيععىلن فععا السععلى ات تفى يععل التععن ااععت ىتل فععن  عع ا التل  ععىل، ل تلهيععف 
 ععى ح ليلالعععب التحلعععل الف تفيععن التعععن م عععى ت ى ااععتلتافىل الفعععى  ال  طعععن وعععن 

ايىاععل اللطععل  لطعععل  وععن اععي ىر تتإلىفعععل فععا ايىاعععل  كى عععل طسععل الير يععل، ل الف
 اللطل  لطل  ون اتلتتىت لون غير اتلتتىت. 

وعن ليفليل اتلتراق لالتبييل تفثلل الفؤااىل السىخت  ، لون ال ب ل اتلتتىتيل 
: لكىلعععل الت فيعععل التلليعععل ةاألفرركيعععلت لكعععىن يعععتير ى وعععن فرحلعععل ات تسعععى  التعععيبل 
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فثلعا وعن الفرحلعل   اع ى " علن لعت تع تلق ال سعت العتللن، ل لكع لك  ىلت بعرالن، تل 
الب عععك العععتللن ل   عععىر لالتيفيعععر، للعععت فثلعععا "ف يعععر ب   عععك" ل  عععى تر ةمفرركعععنت"، 
ال ركىل لالفتىرف التلليعل، لكعىن  لعن رم  تحرك عى "تي يعك ل ةي لتى تركنت، 

لتععع ل تعععىحب ا، ل ىللت ععع رلك لعععر" ةمفرركعععن، رخعععي  فتعععرف ت عععي  فى  عععىتن
فؤااععععىل التفلرععععل الللي يععععل ةلكى ععععل ف ععععرت لا  ععععل ل اللثيسععععل بىلععععتلاخر ال  طيل،

ن  لل  عىل الاععىبسلت، لكعع لك كى عل ال ععركىل التلليععل تعررحل بفععى ويععا الإل ىيععل. لا 
 با  فععى فععن ت ععى  الت فيععل ،ت ععىر اكععىن تعع تلق ال سععت لالب ععك الععتللن  ععىت  مإلثععر 

يفىت فى، لإلن لي تاتطا لثىخس فى فعا  لعك  ن اليفق الايىان لتيل وتىحى  إلملل 
ا اععراخيلن، لارتبىط فععى  –إل ععىر فيععىلي ارتبىط فععى بىاععتراتي يل الاعع ي األفرركععن 

بىلتععىلن بتل يععا لكىلععل الت فيععل   ععت تحتيععت الايىاععىل اتلتتععىتيل الف خفععل. للععت 
تفثل  لك ون الت ايق اللا عح بعين اللطعلال اتلتتعىتيل التعن تطىلعب ب عى  ع ا 

ل  ععل مل تلععك، لوععن الععت ي الفتبععىت  لفطىلععب ال  ععىل الفلتل ععل، لفععن ال ععر  ا
الف ترك فن م ل تحسيس ى، لكىن فك لوى من ال تل  الاف عن لبر عىف ن تع تلق 
 –ال ست لالب ك التللن يرتب  بفتطلبىل لفراحل التطلر ون  ب ل الترا  الير ن 

 ا اراخيلن. 
**** 

   عع ا الفلطعع  اتلتتععىتى ةات  تععى ت وععن للسععت ااععتلتفل متلال فلتل ععل    ععى
فتععر، لوععن مغلععب األلطعععىر الير يععل، لكى ععل  رل  ات تتعععىر تالععل فتععر وعععن 

حين اإلتاعبل  ع ا الفؤااعىل حعق ا  عراف ال عر ن  لعن ،  1977ميىر/ فىيل 
إتار  اتلتتعىت الفتععرى لسعىر تياععير مافعل الععتيلن الحعىت  وععن تلعك ال تععر ، للعت تععي 

لمتععبحل ا تار  األ  بيععل ت ععب  األتار لالتل يععا، ل ععن   لععك وععن اععررل بىلرععل.
ا راعفيى، لملت بعال ،  لعن فعى ت كعر ويعا طل عون فافن فعن الف ى ع ل بحكعي م  عى ت  

الاعلطىل اتلتتععىتيل ةللععي   لععن لرارات ععى وسعع ت، للععي ييععت   ععىك اععر التتععىتى 
اععراخيل، ل عع لك فثلععل ات ىلععلاحععت ت تيلفععا اللتيععىل الفتحعع ىر/ فععىيل ىل ريععت .. لا 
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 سلعل  ل يععل وععن اتت ععىا إلععن التبييععل، لالتافععل الحكلفععل من ت  عع  البر ععىفج  1977
العع ى ل ععيا التعع تلق، لمن "تسبععل" اليسععىب العع ى ي ر ععا التعع تلق ةلفيععا كععل 
ال  ىل التاخ لت إ ا  عن لر عل  عن  عل ر البر عىفج . ل ع لك  عرى التاعليي وعن 

 ا التىررب با  ر لليلل كى عل فرحلعل  ل اتلتتىتيل ف    لك التىررب، لبيت  بال 
 ا اراخيلن.  –التاليي ون  ب ل الترا  الايىان الير ن : الست ، مى 

لت لتي للاىتال لرلل رابحل  1973لكىن متار ال ي  الفترى ون حرب مإلتل ر 
مإلاعبتا  عيبيل  ىخلععل، ل عتم الاععىتال بيعت الحعرب بسليععل ييفعل فععن فللعا ال ععر يل 

ليبعت ال ىتعر  اعىبسى   فعن كل عا رويسعى   رتعيت  عيبيتا فاعتفتا   الإلىفلل، حيث لي ييت
، 1977إلعععععن  1974ل وعععععن ال تعععععر  فعععععن  عععععل لعععععا، لتبلعععععلرل التيىراتعععععا الرخياعععععلللي

 -للل م عا  عىر تعترر يى –لتفل ل فحتلل   ا اتلتيىرال  ن ا س ب كىفل 
ايىاعععععل ا  تعععععى   : عععععن ل ىتعععععررل. لارتإلعععععال  لعععععن الايعععععى مر عععععا لعععععن الايىاعععععل ا

ل"تيفسراطيععععل مبليععععل فحكلفععععل"، لتحععععىلف فععععا الرععععرب، لتتععععىلح فععععا  التتععععىتى،
 عععىتل الي لعععىل التبللفىاعععيل الإلىفلعععل فعععا اللتيعععىل  1974إاعععراخيل، و عععن ملاخعععل 

، ل ععىرل ارععىر  الععرخي  1967الفتحععت  ، لالتععن كى ععل فسطل ععل ف عع  حععرب يل يععا 
 ععل ررت ععىرت  يكاععلن وععن م سععىب  ععلت  الي لععىل ، ل ععرى ااععتخ ىف إراععى  الفيل 

 األفرركيل لفتر ف    لك الحين.
اللتيعععىل  ميعععتت ى، التعععن 1977ثعععي  عععىرل ارعععىر  الاعععىتال  اعععراخيل وعععن  عععلوفبر 

لل ععا حععت فؤلععل لسلععق فتععر الفتاايععت إاار الرابطععل األفرركيععل  ؛الفتحععت  بكععل لععل 
فعععععن اتطفخ عععععىن  لعععععن تلثيعععععق الي لعععععىل في عععععى، لملععععع  يعععععتا ب   طىخ عععععى لعععععترا  ل 

 عععن طررعععق  وعععن الاععع ي لالروى يعععل اعععلف يتحسسعععىن مليعععرا   الفتعععررين بعععان رفعععىل ي
الرابطعععل األفرركيعععل، لمل عععب الاعععىتال ف عععى ر الفتعععررين بىللط يعععل، ل فعععت إلعععن 

 عيىر "فتعر ملت" لااتل حعت   ليعى  ىإ يىف ف ى ر ي بىلسلفيل الير يعل، لتعرتت  
التلليعععىل باعععر ل لعععتلي الروى يعععل، ل عععاا  ععع ا التحعععل  العععترافن بعععان الاععع ي فعععا 
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راخيل ايحفل ون طيىتا الروى يل للفتعررين لاليتالعل لل لاعطي يين وعن ااعتيىت  إا
 حسلل ي الف رل ل!

 للعل م  عا  ا  ع ي،  1979ت  الاع ي  علفيى 1978ل تلليا كىفب تي يت  عىي 
اللى عععيل لاعععيطر  التللعععل، للاعععىتال بى تبعععىرا "بطعععل الحعععرب لالاععع ي"، مفعععى بسيعععل 

، ل ععععىرل الاعععع لال ال حسععععل لتلليعععععا ل ععععى اا   اليععععىلي الير ععععن وسععععت للععععف فعععع  لت  
ون الرمى اليىي الفترى، ولسعت بعتا لفيهعي الفتعررين من  لت  ت تحلت  ؛ الفيى ت  

 رلط الفيى عت  غيعر ف تع ل لم  عى تع سغ فعن اعيىت  فتعر لتإلبعل حعق إراتت عى 
الايىاععيل إلععن حععت كبيععر وععن إطععىر ليععلت لالتاافععىل كععل فععن اتت ىليععل لالفيى ععت . 

اععى فل الرععىر  ال ليععل ا اععراخيليل التععن لتعع ل  1981تععيف  ععىي  لفععا لععتلي
، بيعت يعلفين اث عين فعن لسعىر بي عين  1980يل يل  5الف ى ل ال للى اليرالن ون 
ون الس ىر  لن  ى ب كبير فن ا يفعىن الع ى كعىن ، لالاىتال ون  ري ال يب 

لل لععت اععىلر بيععب الفتععررين وععن تععتق رغبععل إاععراخيل وععن الاعع ي، لمن الفاععا
كفععى كععىن يععرتت الاععىتال  -بىل اععبل ل ععي وععن التععرا  لععي تإلععن ف ععرت فاععالل   اععيل

لليىفععل، للإل  ععى ملطععر لم فععق فععن  لععك بكثيععر، لاات الطععين بلععل من فيهععي مب ععىر 
: ال ععيب الفتععرى لعععت متركععلا وعععن تلععك ال تعععر  بحاعع ي من رخياععع ي إفععى من يكعععلن 

 . مل لىخ ى   مل ف رطى   اى  ى  
ت  هعععىي الاعععىتال   اعععا تحعععل  عععرلط فتاايعععت  فعععن ل ععع 1981لفعععا لعععتلي  عععىي 

الععتالل لاللععىرج  لععن الاععلار. كى ععل إاععراخيل تحر ععا، لكى ععل اللتيععىل الفتحععت  
تل لا، لكىن الفيتتللن اليرب لت متارلا لا ه لر ي ف   للل طلرل، بي فى ا تت 
 ععععلت الفيىر ععععل وععععن الععععتالل، لتععععىرل مإلثععععر  ععععرم ، لوععععن ل ععععي  لععععك  ععععىرل 

تيىلععا وععن الاععىت  فععن مإلتععل ر التععن ل ععل  لععن الاععىتال بىغال ععر ل السى ععيل 
  لن ميتى ت هيي ال  ىت ا ا فن الفترى . 1981

*** 
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بتععللن "فبععىرك" حكععي فتععر، وإ ععا لععي يطععرم  لععن ال ب ععىل التالليععل لالفلالععف * 
الايىايل إاار كىفب تي يت تريرال كبير  فن حيث الإليف مل التل ا بىلفسىر ل بفى 

كىفععب  ييتبععر، غيععر م ععا وععن حععين كععىن الاععىتال 1981ررععف كى ععل  ليععا وععن ل
كىن وعن بتايعل حكفعا ، وإن فبىرك ياتحق التوى    ا  ىا  هيي، إتي يت بفثىبل 

 يل ن ي برعن فرا ىتعا لاحترافعا"، للعلتااي لى ار إلن كىفب تي يت بى تبىر م  ى "ي ه
رل  التاليل يحيت فبىرك  ن طررسا مبتا ون ت  يا  فليل التطبيا لالترلرج لف 

طيلععل وتععر  حكفععا التععن ا ت ععل  ا اراخيليل/ال لاععطي يل لوععق التاافععىل كىفععب تي يععت
 . 2011بثلر  ي ىير 

إلععن إثععىر  ف ععى ر الإلرا يععل  1982كععىن لععت متى الرععال ا اععراخيلن للب ععىن  ععىي * 
ال عععتيت  لا يعععتاي الثسعععل التعععىي وعععن التللعععل الي لتيعععل، لا حاعععى  بعععىلي ا لالف ى عععل 

فععىي ليععلت اتت ىليععل لمحعع  غىلبيععل ال ععيب الفتععرى، بععان ب ت ععي تويععل لالس ععر م
فععن م ععل اععي ىر، ل لععك بتلليععا فيى ععت  الاعع ي ال ععىخر ، لالتععن  غىليععى   بىل يععل ثف ععى  

كى ل بفثىبل  رلط إ  ىن لااتا ي لل رلط لال رلط ا اراخيليل / األفرركيل، 
لرج ل كعععر  إفكعععىن لبيعععت ثععع ث اععع لال فعععن محعععتاث تعععبرا ل عععىتي ، تيعععرب التعععر 
حيعععث م عععيلل  ؛الاععع ي فعععا إاعععراخيل لفارعععت فعععن ات عععفح   ال عععتيت فعععر  ملعععرى 

بسيىف عى بستعف  على لفسعر ف هفعل  1985إاعراخيل ال تيعل  ع ا الفعر  وعن مإلتعل ر 
التحررعععععر ال لاعععععطي يل وعععععن تعععععل  ، للعععععي تعععععتفكن الحكلفعععععل الفتعععععررل فعععععن ف عععععا 

ال ليعععععل. للعععععت طىلبعععععل الفهعععععى رال الفيىتيعععععل  اعععععراخيل احت ى عععععى  لعععععن الرعععععىر  
األحااب، بإلرىر ات عىليتن كىفعب تي يعت لفيى عت  ل الفهى رال لتحف الفيىر ل 

الا ي، للىلي فبىرك   ا ال عرلط لت عىلا اليىتع ل إلعن من اعيطرل الفتى عب 
 عععرى تفعععرت  1986وبرايعععر 25التالليعععل الفر سعععل  لعععن ا تفعععىي الفتعععررين، لوعععن 

مل ععى  ال سععر لتععت ن فاععتلى  يرتلتعع؛ لحععتال رخياععل فععن لععلال األفععن الفركععاى 
هرلو ي الفيي يل  فن وسعرار فتعر، لا ت عن األفعر بعت ل  ال عي  إلعن التعتلل 
لعععرار ال هععىي لالسعععى لن، لتلعععك  ععن الفعععر  األللعععن وععن تعععىررب فتعععر  لسفععا التفعععرت لا 
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الحععتيث التععن يسععلي وي ععى اعع   فععن ماععلحل التللععل، لىتععل الاعع   التععن تستتععر 
ال ععرب بتحععتى اععلطىل ال هععىي السععىخي، ل ععىرل  لهي تععا  لععن التتععتى أل فععى 

 1993، لكعععىن ات عععىق ملاعععلل 1987ات ت ى ععل ال لاعععطي يل األللعععن وعععن تياععفبر 
 ر عل فعا الفلعك حاعين  عىي  يبين ا اراخيليين ليىاعر  روعىل، م سبعا ات عىق لات

لت ععتلا الفسىلفععل ،  2000اععبتفبر  28، ثععي  ععىرل ا ت ى ععل الح ععىر  وععن 1994
لفعع ابح غععا  لاليععتلان  لي ععى  2001ن  ععرل فعع ابح   ععين  ععىي ال لاععطي يل، حتعع

، لت عععيل الر عععب الير عععن اليعععىري  ،  عععىرل  ععع ا األحعععتاث  فيي عععى 2009ي  عععى
، لمه ععرل للععىخا الاعع ي فععا إاععراخيل ال ععيب بإاععسىط فيى ععتال  لععلى للتطىلععب 

 األحتاث لفرلر األيىي ف   تلليا اتت ىليل، م  ى لىتر  تفىفى  ن إفكى يل تحسيق
 ا  اعع ي  ععىت  لحععل ف ععكلل التععرا  الير ععن التعع يل ن، لمن الفاععىلل لياععل حععى ا 

لا  فععى  ععن تفثععل تععرا  كفععى كععىن ي ععيا  هععىي الاععىتال لحاعع ن فبععىرك ، ،  يى    اعع
كفعععى اععع رى وعععن مبعععلاب  ععع ا  –لاتلتاافعععىل الفترتبعععل  لي عععى ل عععلت، لمن  عععرلط ى 

للعععترت ى  لعععن  تإلبعععل إرات  فتعععر لتسلعععغ اعععيىتت ى  لعععن مرا عععي ى -الفلاعععل ل 
 .فتر ل تاخفى   ت ات احت ت  ررك للات ى ون إطىر إلليف ى، ل تح

ل كعع ا لععي تعع  ح ااععتراتي يل الاععىتال وععن تحسيععق اعع ي  ر ععن إاععراخيلن  ععىفل، 
لمإلثععر ف عع  لععك، من ااععتراتي يتا و ععلل وععن إر ععىر إاععراخيل مل احتلاخ ععى، لاللالععا 

ل  ى ب عى ال  عل ن، ات  عل من فى حتث  ل التسيب ل لك، وبيت من مف ل إاعراخي
إلن تافين   ىح ى ال عفىلن وعن لب عىن، ل فعتل إلعن تلاعيا ف عى  مف  عى السعلفن 
لي فل ف طسل تفتت فعن تعل   إلعن اليعراق، لتعىرل اعي ىر ر ي عل مى ترييعر وعن 

 فااج إاراخيل. 
لل تععععل السععععل : من األفععععن السععععلفن الفتععععرى متععععبح ف عععع  كىفععععب تي يععععت مإلثععععر 

ا اراخيليل الطيبعل فعت ى  للثسعل. إ   ال لايىيت ات تفىت  لن  ر ل للت تيت، للي ي
لي  ون فستلر تللل من ييتفت مف  عى  لعن ال لايعى الطيبعل. كفعى لعي يتحاعن ل عا 

لتاايعععععت ااعععععتلتاي الفيل عععععل  -الععععع ى اعععععين إليعععععا الاعععععىتال –فتعععععر اتلتتعععععىتى 
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 األفرركيععل لفتععر لل ععر   لي ععى وععن مفععلر تتيلععق بفتععىلح فتععر، لوععن اتلتععااي
بفعععى مطلسعععل  ليعععا اللتيعععىل الفتحعععت  بىلف عععىركل وعععن "فحىر عععل ا ر عععىب، ل تطبيعععا 

 –بىلرابطععل الفتععررل األفرركيععل، التععن اععىت ات تسععىت  فععا إاععراخيل. لا  الي لععىل 
ل، متا  لل  عععل  الفتعععرى  لعععن إاعععراخي لتتعععبحبا  عععى لعععت تتطعععلر  -لعععتى الاعععىتال

 ل البىب للحتل   لعن  ل الر ى ا اراخيلنيلته ر  ك   لك تفىفى ليتبح  
السبل  األفرركن. لون ال  ىيل لتعاتات فتعر لاليعرب  عي ى، بي فعى تت عى ف لعل  
فكى يىت ععى  لالترال ععى لإلىوععل الععتل  الير يععل، لليلت ععن تفىفععى مى ات ععىر  "إاععراخيل" لا 

 بتلاور الحت األت ن فن األفن السلفن الير ن. 
وععن اعع لال التطبيععا اععطي يل لفععن  ى ععب رلععر وإ ععا فععا ااععتفرار الفسىلفععل ال ل* 

تيعين  لععن الحكلفععل الفتععررل فاععتلى الي عف ا اععراخيلن، وإ ععا  لتتععى تاألللعن 
ل عععين الل عععل  للايىاعععل من تلتعععىر بعععين الر عععلا لل عععرلط التالليعععل لالير يعععل ، 

يعؤتى إلعن تيعررب الرابطعل الفتعررل كعىن األفر ال ى ا اراخيليل ،  –األفرركيل 
 ععتي التحععرك  لععن  مل التيععىرل ا اععراخيليل لللطععر، األفرركيععل لالي لععل الفتععرر

ا ط ق ففى يؤتى إلن ا تفىت ى  لعن ماعللب السفعا تالليعى، لوسعتان الفتعتاليل 
حيعث ه عر  ليعى  ، لتلل ال هعىي الفتعرى وعن ف ىرلعل لطيعر  ون اليىلي الير ن. 

إ ا كى عععل حكلفعععل فتعععر ت هعععر إلعععن "الاععع ي" فعععا إاعععراخيل  لعععن م عععا  مفىفعععا م عععا
ااععتفرار  لليععل لاتلتتععىتيل الفتتععى ت ، وععإنل  ل ررععل لحععل ف ععك ت ى التافاععال

اعراخيل إن إحعل الس عيل ال لاعطي يل ، لحيعث الا ي يتللعف إلعن حعت كبيعر  لعن 
لسبعععل  حعععق ال لاعععطي يين وعععن تسررعععر فتعععير ي، لا   يعععروب اليفعععين  غيعععر فاعععتيت 

فلا  ععل  وععإن فتععر اععت ت   اعع ى وععن ؛ا اععراخيلن تععيرل األرب فسىبععل الاعع ي
لفي عع ل يععاتن وععن السلععب ف  ععى كي يععل التيععىي  مل إفكى يععل ، التيععىرال تععيبل 

 التللغ فن ليلت فيى ت  الا ي ا اراخيليل لالتاافىل ات ىليتن كىفب تي يت.
لللتل  إلن تلليا اتت ىليل ل  لك تبللرل األفلر تإلتفى  فاير  كىفب تي يت، ل 

لاليعععتل التععع يل ن، لالللعععلف  لعععن لفل وعععن التعععلح الف  عععرت بعععين فتعععر ؤ الف ععع
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بيععب ال تععىخج الإلىرثيععل لتلععك الفيى ععت ، لالسيععلت التععن ور ععت ى  لععن حررععل ا رات  
  :  ا ل فى يلن لالسرار الايىان لفتر

 ثالثًا : التزامات التطبيع وفقًا لكامب ديفيد :
 فى المجال السياسى:  (1)

اععراخي  -كفععى اععبق لم ععر ى  –ل يسععلي  يكععل التطبيععا الايىاععن السععىخي بععين فتععر لا 
  لن ف فل ل محكىي ت بثق  ن: 

ةل عععن فروسععل وعععن   ىيعععل  ت1978اعععبتفبر  17ىل كىفعععب تي يععت ةلثععىخق ات ىلععع -م 
 .ال تلت 

ةل عععن فروسعععل وعععن  ت1979 تعععلغ فيى عععت  الاععع ي لفلحسىت عععى ة فعععىر   -ب 
 .  ىيل ال تلت

 تي تال لالتاافىل تىتر   ن  ركىر كىفب تي يت . –ج 
 . ت 3/8/1981ة إ  ىر السلال فتيتت  ال  ايىل لثىخق - ت
ند  ذد ا افتفاقدات فدى نهايدة : )انظدر  وفيما يتعلق بوثائق كامب ديفيدد -أ 

 عععت  اععع ي بعععين فتعععر ىإطعععىر اتت عععىق لفي  ععع ا اللثعععىخق حعععتتل :ذددد ا الفصددد ( 
اععراخيل  إ ععرار ف ىل ععىل لعع   ث ثععل م عع ر فععن تععىررب اتت ىليععل،  نتسععلي  لعع، لا 

 ثيسل إطىر التاليل بين ال ى بين لي فل فى يلن: لت ف ل الل 
ال ال ليععل التععن الفطععىر  ااععتلتايا اععحىب السععلال ا اععراخيليل فععن اععي ىر، فععا  •

ألغعراب الفت يعل وسع ، بفعى وعن  لعك اتاعتلتاي الت عىرى ل فيعا لتلل  ى إاعراخيل 
بىر التل . لحررل فرلر الا ن ا اراخيليل ون لليج الالي  لل ى  الالي ، لا ت

ف يق تيران للليج اليسبل ففرال فىخيل تلليل ف تلحل مفىي  فيا التل . لا   ىر 
 ررا ير   بين اي ىر لاألرتن بىلسرب فن إي ل. اطررق 

وععن ف طسععل تستععرب فععن  –فرابطععل السععلال الفتععررل وععن اععي ىر، بحيععث ت تارععت  •
 ت غعرب  ن ورلل لاحت . لت يتلا –كي  رلن لليج الالي  لل ى  الالي   50

اععلى لععلال األفععي الفتحععت   –كععي 30/40بيفععق  –الحععتلت التلليععل لللععيج اليسبععل 



 

69 

وسعع . ليرطععن بععىلن اععي ىر ةحععلالن  يةالسععلال فتيععتت  ال  اععيلت لالبععللي  الفععت 
الحتلت لفيىل ل البللي  الفت ن ون تيى ل   كيت ث ث كتىخب فن حر الف  61

 ال هىي.
 ا  اتت ىليل ل علت ولست ف حلن إاراخيلت مفى  رلن الحتلت التلليل لفتر ةمى و •

بفععى ت  -فتععرال وسعع  ث ثععل كيلععل قلبيفعع -اععراخيل  ععرلن  عع ا الحععتلت  رى   اععكر 
لفععععرالبين فعععععن األفعععععي الفتحعععععت  ةالسعععععلال فتيعععععتت    كتىخعععععب ف عععععى يارععععت  عععععن ار عععععا
 ال  ايىلت. 

لت رب اتت ىليل مت يتي احب   ا السعلال إت وعن حىلعل فلاوسعل ف لع  األفعن  •
 ىألغلبيل الفطلسل. ب
م  ر فن تلليعا  9- 3ا احىب السلال اتاراخيليل فرحليى بيت وتر  تترال  بين  •

فععت،  لععن من اتت ىليععل إلععن  ععرق اللعع  الففتععت فععن  سطععل اليععرر  حتععن رم  فح
ىب الفرحلعععععن إلىفعععععل   لعععععىل طبيييعععععل تبللفىاعععععيل حاعععععيعععععتي  لعععععن مثعععععر  ععععع ا ات 

ل اتلتتىتيل، لروا السيلت  لن حررعل ا تسعى  لالتتىتيل لثسىويل ، لا  ىر الفسىطي
 الب ىخا لاأل لىغ. 

 وفى معاذدة السالم وملحقاتها: تضمنت: -ب 
لىفل الا ي بي  فى.  •  إ  ىر حىلل الحرب بين الطروين لا 
ن بىتفت ععى   عن الت تيععت بىاعتلتاي السعل  مل ااععتلتاي محعت فى  ععت يتي عت الطعرو •

حعععل كىوعععل الف ىا عععىل التعععن ت  عععا تبى عععر، ل ،  لعععن  حعععل فبى عععر مل غيعععر فاآللعععر
 بي  فى بىللاىخل الالفيل. 

ل األويععى  يتي ععت كععل طععرف بععان يك ععل  ععتي تععتلر ويععل فععن مويععى  الحععرب م •
لليفععا، مل بلااععطل لععلال إويععى  الي ععف، مل الت تيععت ب ععى فععن تالععل ماليتلا يععل، مل 

مل ر عععععا،  عععععت الاعععععكىن مل الفعععععلاط ين ملى عععععيل لاعععععيطرتا، مل فرابطعععععل  لعععععن 
 الففتلإلىل اللىتل بىلطرف اآللر. 
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كفعععى يتي عععت كعععل طعععرف بىتفت عععى   عععن الت هعععيي مل التحعععررب مل الفاعععى ت  مل  •
 ويى  الحرب  ت الطرف اآللر ون مى فكىن.مل فن ات تراك ون وي

 لععععن من الي لععععىل الطبيييععععل التععععن اععععتسلي بي  فععععى اتت ععععفن  نيت ععععق الطروععععى •
لفىاعيل لاتلتتعىتيل لالثسىويعل لا   عىر الفسىطيعل ات تراف الإلىفل. لالي لىل التبل

اتلتتىتيل. لالحلا ا  ال الطىبا التفيياى الف رل ل  ت حررل ا تسعى  األوعرات 
 لالالا. 

ات عععق الطروعععىل  لعععن من تفركعععا موعععرات األفعععي الفتحعععت  وعععن الف عععىطق الفل عععحل  •
 عععؤتر بعععىلفلحق األل ، ل لعععن مت يطلبعععى اعععحب  عععؤتر األوعععرات، لمت يعععتي اعععحب 

األوععرات إت بفلاوسععل ف لعع  األفععن التععىبا لألفععي الفتحععت  بفععى وععن  لععك التتعععلرل 
ا ي ىبن لأل  ىر اللفال التاخفين بىلف ل ، ل لك فعى لعي يت عق الطروعىن  لعن 

 ل ف  لك.
لي عى وعن  • ملرل فتر بحق الا ن ا اراخيليل لال ح ىل الفت  ل فن إاعراخيل لا 

فعععتالل ى وعععن كعععل فعععن للعععيج الاعععلي  لالبحعععر الفعععرلر الحعععر وعععن ل عععى  الاعععلي  ل 
 الفتلا . 

يعععران لللعععيج اليسبعععل فعععن الففعععرال الفىخيعععل التلليعععل تبعععر الطروعععىن من ف عععيق ا ت •
 الف تلحل لإلىول التل  تلن  ىخق مل إيسىف لحررل الف حل مل اليبلر ال لى. 

، تي عععت الطروعععىن بعععان ي  ععع ا بحاعععن  يعععل التاافىت فعععى ال ى عععخل  عععن  ععع ا الفيى عععت  •
بترف ال هر  ن مى ويل مل افت ى   ن ويعل فعن  ى عب طعرف رلعر، لب عكل 

كفععى تي ععتا بيععتي الععتلل  وععن مى  –لثيسععل لععىرج  عع ا الفيى ععت   يععلم ععن فاععتسل 
 التااي يتيىرب فا   ا الفيى ت . 

ملر الطروىن با ا ون حىلعل ل علت ت عىلب بعين التاافعىل األطعراف بفل عب  ع ا  •
فى األلرى، وإن اتلتاافىل ال ى عخل  عن  ع ا الفيى عت  الفيى ت  لمى فن التاافىت 

  ن التن تإللن فلافل ل ىو  . 
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 تععل اتت ىليععل  لععن من كىوععل البرلتلكععلتل لالف حععق لاللععراخ  الفلحسععل ب ععى  •
،  عععار ت يت عععام ف  عععى. لفعععن بي  عععى فح عععر فت عععق  ليعععا لعععىغ بعععىلفلحق الثعععى ن 

ت ىررععل  ىتيععل فععن البتععرل   يعع غ  لععن من ت ععفل الي لععىل اتلتتععىتيل فبييععىل
فععععن فتععععر إلععععن إاععععراخيل. كفععععى يت ععععفن الفلحععععق الياععععكرى ت هععععيي ات اععععحىب 
لا  ععععرارال األفععععن، لتحتيععععت اللطععععلط ال  ىخيععععل لالف ععععىطق ةلوسععععى للععععراخ  فروسععععل 
بىلفيى ععت ت، لم  ععا  ا  عع ار الفبكععر، ل فليععىل األفععي الفتحععت ، ل هععىي اتتتععى ، 

 ل. تىل الفؤلبيت تب الت كىررل، لالتر لاحتراي ال
 فيما يتعلق بتعهدات والتزامات صادرة عن الوفيات المتحدة: - ج

كىن م ي   ا التي تال لاتلتاافىل  ن "ف كر  الت ى ي األفرركيل ا اراخيليل" للعت 
ةلبعل ميعىي فعن تلليعا  1979فعىر   19للي ى  ىرللعت بعرالن ل يعارا لرافعىن وعن 
 ي ى ويفى يلن: فيى ت  الا يت ، ل ل ا م ي فى  ىر و

وععععن  ععععلر تلر اللتيععععىل الفتحععععت  لرغبععععل األطععععراف وععععن من تف ععععن اللتيععععىل  •
الفتحععععت  وععععن طررععععق تسععععتيي الفاععععى ت . اععععلف تتلعععع  اللتيععععىل الفتحععععت  التععععتابير 

 الف خفل لل  لب بىلفرالبل الإلىفلل لفيى ت  الا ي. 
ل ت تيعتا بى ت عىك إ ا فعى ات عح لللتيعىل الفتحعت  من ا ت ىإلعى لفيى عت  الاع ي، م •

لعت حعتث، وعإن اللتيعىل الفتحعت  اعلف تات عير األطعراف حعل  التعتابير اللا عب 
اتلى  ععى، لاععلف تتلعع  فععى تيتبععرا ف خفععى فععن إ ععرارال، بفععى وععن  لععك ا  ععرارال 

 التبللفىايل لاتلتتىتيل لالياكررل. 
مى  فعل مل لعرار  -لتيىرب   ت ال رلر  –الف تيترب اللتيىل الفتحت   •

 فيى ت  الا ي.  نالفتحت  يتيىرب فا ل  ل  هر ى ف لألفي
اععلف تيفععل اللتيععىل الفتحععت   لععن ال هععر بيععين الر ىيععل لطلبععىل الفاععى تال  •

 الياكررل لاتلتتىتيل  اراخيل، لتاين لتلبيت ى. 
الف تلاتل اللتيىل الفتحت  ورب ليلت  لن  ح ىل األالحل التعن تسعتف ى  •

لت تحهععر  سععل  عع ا األاععلحل تلن تتععررح إلععن مى طععرف إلععن كععل بلععت، ل ععن ليعع
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رلعععععر، للعععععن تعععععالت اللتيعععععىل الفتحعععععت  ، مل تاعععععفح ب سعععععل  ععععع ا األاعععععلحل إ ا فعععععى 
ااتلتفل ون   لي فاعلح  عت إاعراخيل، لاعلف تتلع  التعتابير ال افعل لت  عب 

 فثل   ا ال سل غير الفتر  با. 
فىر   25فر  يلي  للت  لفل حكلفل فتر بل لت ف كر  التي تال تلك ألل  •

 لعععن ات تعععراب ر ععع اك ت/ فتعععط ن لليعععل رخعععي  لارار فتعععر  حعععىل ل  1979
لا تسعععت ى فعععن لععع   اعععتل   عععر ا ترا عععى، لرتل اللىر يعععل  فععع كر  الت عععى ي تلعععك
مل ععحل ويععا م  ععى اععبق من مبلرععل فتععر ،  31/3/1979األفرركيععل ببيععىن وععن 

 ر ل مإلثر فن فر  بان   ىك  فى ىل الف تستي  اراخيل، لمن فتر م  فستفى  
لي الاعععع ي، لمن اللتيععععىل  عععع ععععن  ععععتي ا ترا عععع ى  لععععن  ععععفى ىل يت ععععف  ى ف 

الفتحععت  "لععتفل لفتععر لثيسععل ففىثلععل، لإل  ععى رو ععت ى، لاليععرب ت يععاا  لىخفععى"، 
 ن ح ظ الا ي ون الف طسل. ىرب اللحيت فن تلك الف كر   ل  فرلمن ال

 جنسيات: وفيما يتعلق باتفاقية القوات المتعددة ال -د 
اععععععراخيل لاللتيععععععىل الفتحععععععت  إلععععععن  اتت ىليععععععل وععععععن   عععععع اللععععععت تلتععععععلل فتععععععر لا 

 .3/8/1981، لتي تلليا اتت ىق ال  ىخن ل ى ون لا  طن ون 24/6/1981
لتت ععععفن ت ععععكيل لععععل  فتيععععتت  ال  اععععيىل لفععععرالبين ةكبععععتيل لسععععل  فععععن األفععععي  •

ل السععل  ف  ععى، من تلاوععق األطععراف  لععن الععتل  التععن اععيتي ت ععكي ععرط الفتحععت ت، ب
لتتللن تييين فتير  ىي تإللن فاخلليىتا إتار  السل  ةللت م ي   ع  األفعر للعرخي  

اليلفيعل ل عى، للسعل  يكعلن فاعخلت  عن السيعىت   ا  تلرا تييين لىخعتباألفرركنت لرتللن 
 تحفل األطراف بىلتاىلى   سىل السل  التن ت يتي تتبير ى فن فتىتر ملرى. تل 
 2000لت يارععت  عتت ى  ععن   ليعىت   ىفعل لثعع ث كتىخعب ف عى عكل السعل  فععن تت •

ورت، للحت  بحررل تسلي بىلتلررىل ، للحت  طيران، للحت  إ عىر ، للحعت  فاعى ت  
 لأل فى  ا تاررل. لتحفل مالحل تسليتيل ف ىابل تت ق لطبييل ف ىف ى. 
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رععت  ععن يسععلي السىخععت بععإب ا األطععراف الفي يععل بااععر  فععى يفكععن لعع   وتععر  ت تا  •
اععى ل بيععت السيععىي بيفليععل اتاععتط  ، مل بيععت التاإلععت فععن للععل  ا ت ععىك. كفععى  24

 إلن األطراف.    ررى   يستي تسرررا  
وعععرات السعععل  ت م ناتاإليعععتا  بععع، يت عععفن فلحعععق ت تعععيلي للعععت ملحعععق بعععىلبرلتلكل  •

يل عععععيلن لألحكعععععىي الفت يعععععل للتللعععععل الف عععععي ل، كفعععععى ت يل عععععيلن ل  عععععرارال 
ن تتبععا مث ععىر ليععىف ي بلا بععىت ي الراععفيل، كفععى ت يل ععيلن لفحععىإلي السى ل يععل التعع

 التللل الف ي ل ون حىلل تتلر   ا األحكىي ون ل ىيى فت يل. 
تللععل     ععر  ىحععتإللععت ت ععكلل السععلال الفتيععتت  ال  اععيىل، للععل  الفععرالبين، فععن 

يطىليععععى، ل لل ععععتا، ل يلار :  ععععن   ععععت، اللتيععععىل الفتحععععت ، ل ررطى يععععى، لور اععععى، لا 
 ععععىب   2500لملر ععععلاى، لكلللفبيععععى، لوي ععععن، لااععععتراليى. لت ععععي  عععع ا السععععلال 

الفحفللععل  علا، فععن بعين لععلال  82مفرركعن فععن ال رلعل  1100ل  عتى فعن بيعع  ي 
ات ت ىر الاررا، لون هل  رلط اتت ىليل، وإن اللحتال الف عىركل تاعتبت  كعل 

 فرتين ا ليى. : مى يلفى   179
 تفاقيات:قراءة فى أحكام اف  -ذد
الفات تف فن تلك السرار ، لي  ف رت ك ف الثررال ل سىط ال يف لالسيلت إن 

غير فتإلىوخل، مل ف عرت إتا عل فلالعف، وعإن  -مبتيل –التن تإلبل فتر بىلتاافىل 
  ععىك ف حهععىل كثيععر  وععن  عع ا التععتت لععت ت ىلات ععى األحععتاث فععن فثععل: فععى إ ا 

اراخيل الفؤاال للتطبيا الايىكى ل   ا الفيى ت    تفثعل حع   : ان بين فتر لا 
، حيث لي ييت   ىك ف عى  لفعاا ي حعل  الحعل ال عىفل. للعي  ىف    ح    يم ف  رتا  

ييععت   ععىك ف ععى  لف ىل ععل فععى إ ا كى ععل إاععراخيل اععلف ت ععن بإ ععىت  مى حععق فععن 
 لععن الحسععلق الف ععرل ل لل لاععطي يين، لا  فععى اععلف  ركععا  ععتو ى فععن تلععك السععرار  

فبى عععر  بعععىلتطبيا الايىاعععن الععع ى  عععرى  نرى م  فعععى تتتععع تين  عععل عععيتين رخياععع
 ل فى : 2011-1979ل   ال تر  الففتت  فن 

 ات بين معيارى األمن والسيادة:األول: أحكام افتفاق
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بعععين فعععى ياعععفن "حعععق إاعععراخيل فعععن للفلارفعععل ىل لغ لمحكعععىي اتت ىلععع تععع اعععيل
اعععي ىر،  " ل "حعععق فتعععر وعععن الاعععيىت " و عععن تسعععرر ا اعععحىب إاعععراخيل فعععنفعععناأل

لااتيىت  فتر ايىتت ى  لي ى، فسىبعل  عا  اع   بيعب ف ىطس عى، لتسييعت تاعليح 
فععن ال ىحيععل لععب. ل عع ا إالععبيب، لتسييععت ح ععي السععلال الفتععررل الفرابطععل وي ععى.. 

 عا ييطعن األفعن إىل ، إ  مل  للل  ايي ون محكىي اتت ىل التىررليل كىن بفثىبل
 لن حل ىخ ى، بسل   لن تحسيسا، بى تراو ى ل  اراخيل، التن تفلك الستر  الياكررل 

حاىب تسييت لترال فتعر، لحس عى الاعيىتى لاألف عن وعن تحررعك للات عى  لعن مى 
لالتعن احتلعل مرا عي ى فعرتين لع    يعل لاحعت،  عن التللعل ل را عي ى، م  ار فعن  
 ععن التيفععيي، وإ ععا يلا ععا الععتار  ألحكععىي  عع ا اتت ىليععىل ث ثععل فهععى ر  لبييععتا  
ألف ععععن لفتععععر، يععععرتب  ملل ععععى بترتيبععععىل األفععععن التععععن ي ر عععع ى الفلحععععق للللععععل ا

الياعععكرى لرتيلععععق الثعععى ن بععععىلل لت الياعععكرى األفرركععععن تالعععل السععععلال الفتيععععتت  
ال  اععيىل، لرععرتب  الثىلععث بعع غ اترتبععىط بععين األفععن السععلفن الفتععرى لاألفععن 

تت عععىق يحعععتت ا، السعععلفن الير عععن، ل لعععن اعععبيل الفثعععى  وىلف طسعععل ةمت فعععن اعععي ىر 
الل لت الياكرى الفترى وي ى بفى يتل إلن ورلل ف ى  فيكى يكيل بيتت إ فعىلن 

لطيعل فتوييعل، لالف طسعل  126 ر عل فتر عل، ل 480تبىبعل،  230ملف ورت،  22
ة عععت  لععن الحععتلت التلليععل لفتععر ت يتععر  وي ععى بععاى ل ععلت  اععكرى فتععرى، 

لسيععىي بف ععىي ال ععرطل ليتععر  للبععللي  الفععت ن الفتععرى الفععالت بااععلحل ل ي ععل ل
 الطبيييل. 

 لتلك الترتيبىل تي ن بىل ابل لفتر فى يلن:
كعي 150رتعتل إلعن الرعرب ب حعل ات فتر التن يفكن العتوى     عى لعت من حتل  -

 كي فن ل ى  الالي .  50لتتبح  لن بيت 
 يعععل، لالتعععن تبلععع  حعععلالن من الف طسعععل فعععن الحعععتلت الايىاعععيل إلعععن الحعععتلت التوى -

اععععي ىر  ععععن ف طسععععل ف ال ععععل الاعععع   تفىفععععى مى ف طسععععل ت اععععبيل   ىث ثععععل مر عععع
 لحفىيت ى. 
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من الف طسعععل التعععن ي تعععرب إفكى يعععل العععتوى     عععى فحعععتت  التاعععليح ب رلعععل ف عععى   -
 400تتععل فلا  ععلفاععىحل اععلحل الفيىل ععل تتععلا   لععن لاحععت  ت ععفل بيععب األ

 كي. 
يععىل الفاععفل  م ععا ت ل ععلت للسععلال ال ليععل الفتععررل وععن اععي ىر، كفععى من الطل -

ب ى فن لىرج اي ىر ت تت ىلا التحليعق وعلق الف طسعل ة م ت الفسيعت  التاعليح. بعل 
إلن فطىرال فت يعل  –بحكي الفيى ت   –إن فطىرات ى الياكررل ون ا يىر تحللل 

ف تلحل ل اتلتاي الت ىرى الحر، بفى ون  لك إاراخيل بي فعى تحهعر  لعن اع   
 الطيران الفترى. 

ت للسعلال البحررعل وعن الفيعىا ا لليفيعل وعن اعي ىر، لت اعبيل    عىر م ا ت ل ل  -
 ميل فلا ئ مل ت  ياال  اكررل  لن الاحل اي ىر.

حتععن م  ععا  ا  عع ار الفبكععر، ل ععن فاععىلل توى يععل بحتععل، ت تسععر ترتيبىت ععى  لععن  -
الف طسعل ة مت بىل اعبل لفتعر، بي فعى ياعفح بإلىفت عى  لعن الحعتلت فبى عر  بىل اعبل 

 اخيل.  ار 
يععران، حيععث ت ععن اععيىت  فتععر  لععن ف ععىيق لفبععىرك ت ععىا   هععىي الاععىتال  -

ا تبرت ى الفيى ت  ففرال ف تلحل لإلعل العتل  تلن  عىخق لحررعل الف حعل لاليبعلر 
  ععى  ععار ت يت ععام فععن إبىلاععيىت  الفتععررل، إ   فلعع    ال ععلى، ل ععل فععى ييععت ت ععىات  

يحق ل ى من تفىر  حق الت ىا  فيىا فتر ا لليفيل، لت تل ت الطل ون فتر 
   ا.
ورب  تلغ تإلبل الت عررا الفتعرى الفتيلعق بحسعلق الاعيىت ، فعن  لعك فعى  -

يت ف ا  غ ال سعر  الثى يعل فعن الفعىت  الثىلثعل التعن تس عن بعان يتي عت كعل طعرف 
بان يك ل  تي تتلر ويل فن مويى  الحرب مل األويى  اليتلا يل مل الت تيت ب ى 

 عن الت هعيي مل التحعررب مل  فت عى بىتكفى يتي ت كعل طعرف  لليفا..إفن تالل 
اي الفاععى ت  مل ات ععتراك وععن مويععى  الحععرب مل األويععى  اليتلا يععل مل ال  ععىط ال ععت  

مل مويى  الي عف الفل  عل  عت الطعرف اآللعر.. وعن مى فكعىن.. كفعى يتي عت بعان 
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وععإن ، غ يك ععل تسععتيي فرتإلبععن فثععل  عع ا األويععى  للفحىإلفععل". لبفست ععن  عع ا العع 
بععات تاععفح بععاى   ععىط مل حتععن رمى مل  فاععتفرا   فتععر تإلععلن لععت التافععل التاافععى  

 اعععراخيل ييبعععر  عععن   اعععا بعععاى تعععلر  فعععن التعععلر، لمن فثعععل  ععع ا  وكعععر فيعععىت  
ال  ععىط مل ال كعععر مل العععرمى تبعععت لمن يعععؤثي ، لمن ياعععىر  تعععىحبا حتعععن إ ا مبعععتاا 

من تستفععععا للفحىإلفععععل، لععععىرج الععععب ت، وععععإن  لععععن الاععععلطىل من ت حععععق تععععىحبا ل 
 لليفيععل السععى لن الفاععتسر  لي ععى وععن ال سععا، للإل ععاإل عع لك لععي يلتععاي العع غ بسى ععت  

كععىن فكععىن  يعى  مفععن  طىلعا إلععن لعىرج الحععتلت، و يعل  عع ا األويعى  فحهععلر   لاعا
فععن الاععيىت  الفتععررل، التععن تلععل  غارتإلىب ععى. لفععن  لععك تت لععن فهععى ر ات تسععى

، التعععن م عععترل حتيى عععىل األفعععن ا اعععراخيلن بعععىألفن السعععلفن الفتعععرى لتعععىلح ا
ون  رراويى  لااتراتي يى  فهى ر  ت  للايىت  الفتررل  لن اي ىر كفى ابق ل ي ى 

حعا  لعن اعي ىر..  لعن  حعل فعى تطر " الف سلتعل " فسىبل با  الاعيىت  الفتعررل 
م ا   عت تيعىرب فييعىرى األفعن  ل  لك يه ر  ليى   الفيىتلل بين األفن لالايىت ،

لايىت  الفتررل، وإ ا لت تي ترليب فييىر األفعن ا اعراخيلن تفىفعى ل لعن طعل  لا
 الل . 
افرتباط بين األمن القومى المصدرى واألمدن القدومى العر دى فقدان عن الثانى: 

: 
فعععن الفيلعععلي م عععا ف ععع  بتايعععل األر يي عععىل يت عععىا  ف طسعععل ال عععرق األلاععع  لالعععلطن 

لفترى لالير ن، محعت فى غر عن يعرتب  الير ن ف رل ىن لحفىيل األفن السلفن ا
بععتم بطععر  ف ععرل  ف هفععل الععتوى   ععن ال ععرق األلاعع  ، ب هععىي الععتوى  األطلاععن 

ت لالحلعف ا اع فن 1957يا  عىلر ةمت لف عرل  1955ت لحلف برعتات ة1951ة
رلعر بعتم ، ت، ل لك وعن فلا  عل ف عرل  إلليفعن 1979بتم كىرتر ةثي فت 1965ة

ت لتبلععلر ب ععكل كىفععل وععن   ععت  فععى  1945 يععل ةفععا إ  ععىر  ىفيععل الععتل  الير 
فععععن  لععععتل  الف طسععععل يععععاتن ملت   تععععر، ليسععععلي  لععععن من الت تيععععت الععععرخي  بععععت ال ى

إاراخيل، ثي فن السلى الرر يل التن تاين تاعتيىت  فعلطئ لعتي ل عى وعن الف طسعل 
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لال يف ل  لن ثرلات ى، لمن فلا  عل  ع ا الت تيعتال ت تعتي إت فعن لع   ف عرل  
 للتوى  الف ترك. لل   ل اتلتتىتيل لالايىايل ل للفن  ر ن 

لالعتل  الير يعل كىن التراب  بين فتر ، لون إطىر   ا الف رل  األف ن السلفن 
مفععن  عع ا الععتل  لمفععن  ف تععى  الفيىتلععل اللحيععت ل ععفىن الفلا  ععل  اععراخيل ،  ععل

   لععن إلععرر برفت ععى  ععت مطفععى  إاععراخيل التلاععييل لا تععتارات ى الفت ليععاألفععل الير 
ت ععى  فتععر ب عع ا الفيىتلععل التيععىرا ااععتراتي يى، لا  فععى لالععتل  الير يععل.. للععي يكععن ا

كىن  رلر  ااتراتي يل، و  فتر لحت ى لىتر   لن فلا  ل اللطر ا اراخيلن 
، لت تل  الفلا  عل األلعرى لعىتر   لعن الفلا  عل ف  عرت  1948الفتاايت ف    ىي 

 فا إاراخيل.
  الفىتيل البحتل للتتليل  لن حتفيل الل علر إلعن ليعىر العتوى  لت ير   لىل السل 

 مااععععتى -لفععععن لل  ععععى اللتيععععىل الفتحععععت  –السععععلفن الف ععععترك،  لععععك من إاععععراخيل 
الفيعاان الياعكرى وعن الف طسععل  لعن ماعى  ت علق لععترال إاعراخيل الياعكررل  لععن 

ل التععن الععتل  الير يععل ف تفيععل، للععي  تل  الفلا  ععل وحاععب، لالسععتر  اتلتتععىتي
تيتبر الفؤ ر  لن فتى تحفل اليبر التوى ن الإلبير ته عر السعتر  اتلتتعىتيل 

م هعععي فعععن السعععتر  اتلتتعععىتيل لفتعععر لحعععت ى،  -فعععن  فيعععا الل عععلا – اعععراخيل 
ر عا ف تفيعل ، لبريعر إغعراق وعن تر  اتلتتىتيل لتل  الفلا  عل األلم هي فن الس

 اععععبيل ألفععععن مى فععععن الطععععروين الت ىتععععيل مل تيععععتات ال ععععلا ت التىررليععععل وإ ععععا ت
ةفتر، لتل  الفلا  ل األلرىت تلن  عفىن حعت مت عن فعن الت عىفن لالت اعيق 

، من م تار فتر لم عتار الت  ل   ىبي  فى ل ين بىلن التل  الير يل، لففى يثير 
األفل الير يل كى لا مإلثر إتراإلى ل  ا الحسيسعل فعن بيعب مب ىخ عى، ول  عل إاعراخيل 

اتاعتيفىررل ف ع  بىلت اعيق فعا العتل   –ل م  طل  ىت  لفتتعلل إلن التل  الير ي
 ب تف بث ات ساىي لتيفيق ال رلل بين التل  الير يل . 1948

لوععن م سععىب حععرب مإلتععل ر، لفععى ه ععر ل ل ععى فععن ارتبععىط لععلفن لا ععح،  ععىرل 
ت لا  ععرات اللتيععىل 1975ت لالثى يععل ة ععىي1974ات ىليععل وععك اترتبععىط األللععن ة ععىي 



 

78 

ر  األفرركيل بىللاىطل فن ل   "كيا  ر"، ثي  ىرل فبىتر  الاىت  بارى الفتحت 
ليتاإلعععت العععتلر ىل كىفعععب تي يعععت لفيى عععت  الاععع ي، إاعععراخيل، لفعععى م سب عععى فعععن ات ىلععع

وععب اترتبععىط بععين األفععن السععلفن الفتععرى لاألفععن وععن  األفرركععن / ا اععراخيلن
 اليى لعل لفتعر  لعنالسلفن الير ن، ل لك فعن لع   تيفيعق الفتعىلح اللط يعل 

طلرلععل الفععتى، لتععي  عع ا التركيععا فععن لعع   حاععىب فتععىلح ى السلفيععل الرااععلل 
بق بععين السبععل  بحععل ف  ععرت مل ت حععل  لععن اعع ععت  ات ى ععىل ل ععيل الععرخي  األ

ا طعع ق، فععا تلبيععل الحععت األت ععن لفطىلبععا التععن ت تفعع  الفتععىلح اتاععتراتي يل 
وعععععراا  عععععبكل ا اعععععراخيليل ، ل لعععععك ب عععععتف تحييعععععت تلر فتعععععر ، ل ال عععععى  ر يعععععى، لا 

 . ف ىفي  ى اتلتاافىل الير يل فن كل 
ل تلليا فتر  لن فيى ت  لا  طن، لبيب ال هر  ن كل ال ليى الحا ل التعن 
ته ععععر وععععن تتععععررحىل لععععىت  فتععععر بععععين الللععععل لاآللععععر، حععععل  تفاععععك فتععععر 

وعن وعب بىلتاافىت ى الير يل، كىن التحىلف ا اراخيلن/ األفرركن لت م  ا ف فتا 
اترتبىط بين األف عين الفتعرى لالير عن، لتعرك ال هعىي الفتعرى له عرا للحعىخ ، 

اترتبععىط بف ععرل ىل ل ات تفععىت  لععن حاععن  لايععى إاععراخيل،  ليععىرت يفلععك اععلى 
التوى  الرر يل "فبتم كىرتر" لمليرا اترتفىر ون مح ىن حلعف "ال عىتل" فعن لع   

، بععتي  للتإلىفععل األف ععن الفتععرى  ععىركل تل    ععلب الفتلاعع فات ععىق بر ععلل ل ل 
 الير ن ةالتتىتيى لمف يىت.

 أثر التسوية على سياسة إسرائي : -و
ما رل التاليل الفتررل ا اراخيليل  ن  ت  حسىخق ااتراتي يل ت يفكن ت ى ل 

 تاثير ى  لن ايىال إاراخيل ت ىا الف طسل. 
اععراخيلن، اععلار ر ععن ا تحييععت تلر فتععر وععن التععرا  الي لمل   عع ا الحسععىخق  عع

تفىفعى، مل ب عرب  لالعب لليفعل إاار إفكى عىل ااعتلتاي الفسىلفعل ليعىر بىاتبيىت 
فيى ععت   وععناىاععيل ال ععرلط الايىاععيل لاتلتتععىتيل التععن  ععف ل   ىتععر ى األ

بتلععل لعع   الاععلل ات تععتارال التععن  الحسيسععل الا عع طن. للععت  ععرى التبععىر  عع 
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ون م سعىب تلليعا الفيى عت ، لالتعن  لىفل ب ى إاراخيل ت ىا تل  ل يلب الف طسل
ا اععععراخيليين، و ععععرب الف ى ععععل العععع رى  نماعععع رل  ععععن  تععععىخج طفا ععععل الفاععععخللي

بق اععلى "غلطععل اععت لععي يكععن   ععت الععرخي  األ1980يل يععل  5اليرالععن "ملارععراك" ة
ليفليل الا ي فن  ى ب إاراخيل، ل ي ال لتن لي ياتت  من  ارتإلبل"، لافتحى ى  

ر وعن األفعي الفتحعت  في الفتحت ، وىفت ا ف عتلب فتعتتلل فتر  تا ون األ
ت لرار  ي ال لتن بح ل من فتر تعرتب  بفيى عت  اع ي فعا  ن التتلرل  

 لب. إإاراخيل.. 
وعن فيعاان السعل  بعين  ا  للعل  اعييللت ترتعب  لعن فبعتم تحييعت فتعر وعن ال عا * 

تعععيىغتا إاعععراخيل لمطعععراف الفلا  عععل اآللعععررن. لا  ا كعععىن فيعععاان السعععل  لعععت  عععرل 
اراخيل  لن ماى  ت لق إاراخيل ون التاليح  لن  مت    بين اللتيىل الفتحت  لا 

مل بعىلن العتل  الير يعل بى تبععىر ي  بىلتعرا  فبى عر سعل لالفتيف فعل العتل  الير يعل 
فلا  ععل  اععكررل، ول عى من  تتععلر ح ععي  عع ا الللععل وععن  يععلوععن م فحععتف    رتعيتا  

رى بلرلج فتر فن حاىبىل ل  الير يل األبين إاراخيل لالتل  التلاان الياكرى 
  ب الير ن. ى  ا التلاان  لن ال 
اعللب الس عر لاحعت   ممن  -فن ل   ف  ج التاعليل –خيل للت ااتللتل إارا

األرا عععن تبعععت لمن يبلععع  ب عععى م عععتاو ى إاار الف طسعععل، لم عععا إ ا كى عععل فتعععر بكعععل 
فثل   ا بفن الت ىاتل، ل لبلل ب  ا الح ي لا  ى الايىان لالياكرى لاألتبن لت 

ا طىر للتاليل، وإ ا فن بىب مللن ل    الف  ج من يحل ف كلل تطليىت ى  لن 
 –ل يععععع ععععىل األلعععععرى. لفعععععن الفيلعععععلي من تطليعععععىل إاعععععراخيل التلاعععععييل الحسيسبال 

 ععععن  لععععن  ب ىت ععععى ال ععععرليل لال ععععفىليل، لمن ف ععععك ت ى  -لتحسيععععق افبراطلررت ععععى
 ن ف ك ل مف يعل وعن الفسعىي األل .  -فتر –ل الحسيسيل  لن  ب ت ى ال  ل ي

حتاث   ا الللل اتاتراتي ن ون فياان  و   ك من   ىح ى ون تحييت فتر، لا 
لععععت ح ععععا تطليىت ععععى    ععععىا مطفى  ععععى ، السععععل  بي  ععععى ل ععععين بععععىلن الععععتل  الير يععععل 

 التلاييل. 
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  لعن فحىللعللعي تستتعر ايىاعل إاعراخيل ت عىا فتعر * لثى ن  ع ا الحسعىخق  عل 
تحييت تلر ى ون التعرا  الير عن ا اعراخيلن، بعل ات  عل مي عى لفحىللعل تطليس عى 

ر ى وعن لتفعل م عتاو ى الايىاعيل وعن الف طسعل لتإلعرر  السطييعل بي  عى ل لتلهيف ت
ل ععين الععتل  الير يععل. لفععن فهععى ر  لعععك حععرغ إاععراخيل الفاععتفر  لععن إحعععراج 

فب تي يت م لن  عن فؤتفر كى فللف فتر  ر يى، وف    لت  بي ين فبى ر  فن
  لب  الحرب  لنفلاتلل ب ىر الفاتلط ىل ون ال  ل الرر يل، لااتا ف  يتا 

، للىفعل ت عىا ال عيب ال لاعطي ن للتل ىلب ىن، للي تإلف إاراخيل  ن اات اااات ى 
ب ي الست  ل لاحي ى ب كل   ىخن، ل ى فل الف ى ل الع رى اليرالعن لتفرتعا، 

ا تععععتارات ى لا  رارات ععععى وععععن األللععععىل ل يععععل ل ععععفل ال ععععلتن. لكى ععععل ترا ععععن تلل
اعععراخيليل،  لعععن  حعععل تلليعععل لسعععىر  عععري ال عععيب ا  –فتعععررل الالفحعععتت  للسعععىرال 

 ل رب الف ى ل ال للى اليرالن. ل  ىك فن الفرالبين الرر يين فعن تعر  فؤكعتا  
ن بي ين فى للا ات ىليل كىفب تي يت إت لتحطيي مى إفكى يل للت ىفن بعين تل  م

 ل الير يل، ل ث ات ساىي بين التل  الير يل بل ا  ىي. الفلا  
 أثر التسوية على سياسة مصر:رابعًا : 

وععن م سععىب تلليععا الاععىتال تت ىليععل كىفععب تي يععت، لوععن فلا  ععل السطييععل الير يععل 
 ،  ت1978لفتععر التععن م ل ت ععى فيهععي الععتل  الير يععل وععن فععؤتفر برععتات ة ععلوفبر 

 ى ب إاراخيل بلطلتين فن  ى ب فتر ةون  لطل  فن]م لن الاىتال ايىال 
. لا ععتوا وععن تععيىغل   لععل فتععر بإاععراخيل  لععن  حععل فلععل [ فليععل التطبيععات 

ف الاعععىتال بعععتلر تعععلعععي يك،   لتعععا بىللتيعععىل الفتحعععت   لوعععن إطعععىر، بكعععل حععع ر 
؛ "ال ررك الإلىفل" لللتيىل الفتحعت  ت عىا التاعليل، بعل ا عتوا بىلايىاعل الفتعررل 

ت ى بتلر "ال ررك الإلىفل" ون اتاتراتي يل األفرركيل ت عىا الف طسعل. لتسلي  ن  ا
 لىفعععل ، لا  ا كععىن الععرخي  الاعععىتال "لععي ييلعععن" تستفععا بيععرب لللتيعععىل الفتحععت  

لى ت   اكررل ل عى وعن فتعر، وسعت "م ل عل "مفرركعى رو ع ى ل ع ا اليعرب. ل لعن 
كيععل ت ععىا الف طسععل ميععل حععى  وسععت ا ت ععن تلر فتععر وععن إطععىر اتاععتراتي يل األفرر
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إلععععن فععععى ييععععرف "بىلتاعععع ي ل" الياععععكررل لحفىيععععل تل  الللععععيج" وععععن لى ععععت  رم  
ى  لفطىر ل ى ةل عن التعن لر عل ف  عى اليفليعل الياعكررل األفرركيعل ال ى علل ي ىب

فتعر وعن التعترربىل الياعكررل الف عتركل فعا  ثي ا تراك ، 1981 –ت ىا إيرانت 
ف عىلرال الع  ي  لون فستفت ىلاررا ون الف طسل السلال األفرركيل الفيت  للتتلل ا

الاىطا، ثعي الف عىركل ويفعى مطلعق  ليعا التحعىلف العتللن"حرب تحررعر الإللرعل" ، 
خعا تحعل للا لالع ى ا  عللثي ف رل  ال رق األلا  الفلاا ون إطىر "ال ىتل"، 

، فحعلر ات تععتا  بسيعىت  اللتيععىل الفتحععت  الع ى ي ععي تل  الللععيج لاألرتن  تل 
ا بى  عععىول إلعععن ت عععىلي ا تفعععىت فتعععر  لعععن اللتيعععىل الفتحعععت  وعععن ف عععى  اعععت  ععع 

 احتيى ىل الر ار لالا   ون إطىر فى تافح با ا تار  األفرركيل. 
لون ف ى  التاافىل فتر الير يل لات ىليل التوى  الير ن الف عترك ترا عا ف  علي 

ررل  ت ليبيى مل   ا اتلتاافىل حتن التترل  لن افكى يل السيىي بفلا  ل  اك
إيعععران، ل ي فعععى حعععرغ الفاعععخلللن الفتعععررلن  لعععن ترتيعععت إفكى يعععل إ فعععى   ععع ا 
اتت ىليعععل للتعععتلل  عععت إيعععران، لكععع لك وعععن تبررعععر التحعععىلف األفرركعععن وعععن "حعععرب 

لفلاوسععل إاععراخيل  لععن غععال لب ععىن تحررععر الإللرععل" التععن ا ت ععل بتععتفير اليععراق، 
ل ا اعععععراخيليل / األفرركيعععععل / لرل عععععح فعععععتى مثعععععر التاعععععليلاليعععععتلان  لعععععن غعععععا  .

 –الفتععررل  لععن تطبيععا ايىاععل فتعععر ويفععى يتيلععق بى طععىر الير ععن لا لليفعععن 
بال ح فى يكلن   يل ا احىب إاراخيل ال  ىخن فعن اعي ىر، وعن حعتيث تعررح 
إلعععععععن "تي يعععععععت بر اعععععععيتن" فرااعععععععل تعععععععحي ل ال يعععععععرلااليي بلاعععععععل الف  عععععععلر وعععععععن 

 ،  رى  لن ال حل التىلن: 25/4/1982
تيتسععت من ات ىليععل الاعع ي الفتععررل ا اععراخيليل لليععل بسععتر كععىف لتتععفت إاار  ععل 

 ابل  السىتي؟الحكي ال اتن بيت إ ىت  اي ىر األاوتسىت التستي ون فحىتثىل 
 إ  ى غير لىبلل ل لرىر.  -
 برب ال هر  فى يحتث ون فحىتثىل الحكي ال اتن؟ -
 .يربرب ال هر  ن مى   -
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 فل ال  ل الرر يل؟حتن لل من إاراخيل   -
 حتن لل  فل ال  ل الرر يل. -

ثععععي م ععععىف الإلىتععععب ا اععععراخيلن وععععن تيليسععععا: لاألإلثععععر فععععن  لععععك وإ ععععا ةالاعععع ير 
الفتعععرىت ييتسعععت من فيى عععت  الاععع ي غيعععر لىبلعععل للتلررعععب  فليعععى. للعععىتر   لعععن 

لعععي  وسععع  إاار الفعععااق الفاعععتفر وععن فحىتثعععىل الحكعععي الععع اتن. للإلعععن ، التععفلت 
 ععع ا للعععت تبعععتى مثعععر التاعععليل فعععا فتعععر  لعععن ال إاعععراخيل للب عععىن. اي عععى إاار غععع

 الف ىتل التىليل : 
 :()التطبيع افقتصادى - 1

لا  ا كععىن التطبيععا الايىاععن  ععل لاععيلل إاععراخيل لتحسيععق م ععتاو ى وععن فتععر لوععن 
التاععليل  كععىن  ععل ال ععتف األ ععي ل عع اوععإن التطبيععا اتلتتععىتى  ؛الف طسععل الير يععل

ل  ىخات ى الإلبرى   ت ا اراخيليين. لست كعىن الت ى عل اتلتتعىتى ل ، "اتت ىليل" 
 سععل فيععىا ال يععل  لكععىن حلععيفععا فتععر  ععل حلععي إاععراخيل، لمفععل لىتت ععى لف كرر ععى، 

لاحعععععتا  فعععععن  ععععع ا الفطىلعععععب اتلتتعععععىتيل فعععععن التطبيعععععا الفر عععععل فعععععن  اعععععراخيل 
 . ا اراخيليين 

لإلاعر الحتعىر اتلتتعىتى  ل عتوى   كل عا كعىن مفع    بى  عىول إلعنثي إن التطبيعا 
حل  إاراخيل، وإن لالا اتلتتىت ا اعراخيلن وعن الاع لال الاعىبسل  لعن التاعليل 

 ع   مفعين ت/ للسعت م عىرإلن الفتىتر ا اراخيليل  ات عى،   رلر ، اات ىتا    يلا
ن وتح م " ون بحثا السيي  ن "فح ل اتلتتىت لالثسىول ون فتر إلن 1982 ىي 

 لعن مإلبعر لعتر فعن األ فيعل فعن ل  فلحعى   تعتير لعت متعبح فطلبعى  مالاق  تيت  للت
ن وععتح الاععلق الفتععررل بىلعع ال يحفععل بىل اععبل مفطىلععب الايىاععل ا اععراخيليل"، ل 

ت  لافعععل إغععرارال الاعععلق للايىاععل اتلتتععىتيل ا اعععراخيليل  م فيععل فتفيعععا ، ل ععت  
 الفتررل بىل ابل ل لتتىت ا اراخيلن.

                                                 
  سوف نقوم بتخصيص بابا كامل هو الباب الثانى من هذه الموسوعة للتطبيع االقتصادى ، وما نقدمه هنا مجردد

 طبيع األولى.إشارة عامة فى سياق الحديث عن التطبيع فى إطار اتفاقية كامب ديفيد والتزاماتها فى سنوات الت
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ر ا اراخيلن  ل الابيل تلتراق ب يىن اتلتتىت كن ال و –لالتطبيا اتلتتىتى 
فكى يععععل ليععععىي ت اععععيق مل تإلىفععععل التتععععىتى  ر ععععن إالير ععععن كلععععا، لالحيلللععععل تلن 

لععىلغ بععين تل   عع ا الف طسععل، كفععى م ععا  ععرلر  لتيارععا الاعع ي، بسععتر فععى  ععل 
حى ل فن احتيى ىل اتلتتعىت ا اعراخيلن، لا  ا كى عل ال عفى ىل األف يعل، ل عا  
الاعع  ، لالتيعععىلن اتاعععتراتي ن فععا اللتيعععىل الفتحعععت  تفثععل ال عععفى ىل ال افعععل 
ل ععععرب الاعععع ي، وععععإن التععععتوق الحعععععر للاععععلا لاألوكععععىر  فععععى لحععععت فى العععععت ىفتىن 
إلاععىب ى التععيرل اللحيععت  الفسبللععل لوسععى للف  ععلي  السىترتععىن  لععن تيارععا التاععليل، لا 

 ا اراخيلن. 
إلععن وععرب التطبيععا اتلتتععىتى، فععن  -لعع   الففىراععل –للععت   حععل إاععراخيل 

ن فيى ععت  الاعع ي، و ر ععل الفبععتم وععن فعع  ا طععىر الايىاععن ك ععار ت يت ععام لعع 
ات ىليل ا طىر ون كىفب تي يت، ثعي مإلتتعا  عفن ب علت فيى عت  الاع ي بلا ع طن، 

 تع ى وعن   ىيعل  ع ا : ةا هعر  كفى وتلل   ىترا ون الفلحق الثىلعث للفيى عت 
 لل ىن اتلتتىتيل الإلثير ففى يفكن من تسلي با.  ، للي تتركال تلت 

ن "الي لععىل الطبيييععل التععن وسععت ت ععف ل "فيى ععت  الاعع ي" ات ععىق الطععروين  لععن م
ي  فعععى اتت عععفن ات تعععراف الإلىفعععل لالي لعععىل التبللفىاعععيل لاتلتتعععىتيل ب اعععتسىي

 عععت  لا   عععىر الفسىطيعععل اتلتتعععىتيل لالحعععلا ا  ال الطعععىبا التفييعععاى ، لالثسىويعععل" 
 .  تسى  األورات لالالا.." حررل ا

كفى وتل الفلحق الثىلعث ل ت ىليعل، األحكعىي اليىفعل لتحسيعق  ع ا ال عتف، ل عىلج 
الي لععععىل التبللفىاععععيل لالس تععععليل لالي لععععىل اتلتتععععىتيل لالت ىررععععل لالي لععععىل 
الثسىويععععل، لحررععععل الت سععععل، لالتيععععىلن وععععن اععععبيل الت فيععععل لحاععععن ال ععععلار لالت سععععل 

 ت ل، لالتفتا بحسلق ا  اىن، لالفيىا ا لليفيل.. لالفلا
، للعت حععتت اتت عىق وتععر  اف يععل ت تت عىلا اععتل م عع ر بيعت ات اععحىب الفبععتخن * 

لإلن يتلل الطروىن ون ف ىل ىل فن م ل تلليعا ات ىلعىل تطبيعا وعن الف عىتل 
 اتلتتععععىتيل لالت ىررععععل لالثسىويععععل، لال سععععل لالفلاتعععع ل، للععععي يحععععتت حععععتا ملتععععن
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للفععتى الاف ععن ل  ت ععىر فععن  عع ا الف ىل ععىل لالتلتععل إلععن اتت ىلععىل الفطللبععل 
 تلن ا سطى .  حتن يهل الحلار لالت ىلب ون   ا الفاىخل فتت   

اعععراخيل وعععن م سعععىب ات اعععحىب ا اعععراخيلن *  للعععت تعععتر وعععن كعععل فعععن فتعععر لا 
خىاععل الفبععتخن لععرار بإ  ععىر "ل  ععل  ليععى للتطبيععا" وععن كععل بلععت  لععن حععت ، تععللن ر 

الل  ععععل ا اععععراخيليل " يععععارا لرافععععىن" لارععععر الععععتوى ، بي فععععى تععععللن رخىاععععل الل  ععععل 
الفتععررل وععن البتايععل ت/ بطععر  غععىلن لارععر التللععل لل ععخلن اللىر يععل، ثععي تلت ععى 
بيععععتا ال ررععععق كفععععى  حاععععن  لععععن لارععععر الععععتوى ، لم ععععي  ب فععععى تل يععععا ف ىل ععععىل 

يعععلي لليلعععل اعععبا ل عععىن ور يعععل التطبيعععا، لا بثسعععل  عععن الل  عععل اليليعععى للتطبيعععا بعععين 
تلتغ بفل ل ىل الثسىول لالت ىر  لالايىحل لالفلات ل لال سل ال على لالبعرى 
لالطيععععران لالارا ععععل، للععععت ااععععتررلل ف ىل ععععىل "تطبيععععا الي لععععىل" بععععين فتععععر 
اراخيل  حل ث ثل م  ر، ثي ل ل ى التلتل إلن تاا ات ىليىل، بفيت  ات ىليعل  لا 

ت تعععتلل حكلفعععل إاعععراخيل  لعععن ات عععىق الطيعععران وعععن لاحعععت  كعععل   عععر  ميعععىي، للععع
، بي فى لي تحلا الحكلفل الفتررل لف ل  ال يب إت بيعت مإلثعر فعن 1/6/1980

. لت ف ل ات ىلىل ال سل البرى لال سل البحرى 1981 ىي، ل لك ون   ر مبررل 
اعععراخيل ، يلالفلاتععع ل لاتتتعععىتل تاععع ير لععع  متعععل ي  ف عععترك بعععين فتعععر لا 

 ل  اكل حتيت  بر اي ىر بي  فى.  فتلاتت ىق  لن 
كفععععى  ععععرى التلليععععا  لععععن اتت ىليععععل الت ىررععععل بععععىألحرف األللععععن وععععن السععععى ر  وععععن 

فىت  م ف عى تطبيعق فبعتم "التللعل األللعن  11، لتتإللن اتت ىليل فن 20/4/1980
ن كى ل الفىت  الثىلثل فن اتت ىليل لت ااعتث ل فعن  بىلر ىيل" بين كلتى التللتين، لا 

 فعل  عن ا  عفىي مى فعن الت  عي ل ال ى: ق   ا الفبتم ث ث حىتل  ن تطبي
لعععن اتحعععىت  فركعععن مل ف طسعععل ت عععىر  حعععر  حىليعععى مل فاعععتسب ، مل تلعععك إالطعععروين 

ال ى فععععل حىليععععى مل فاععععتسب   ععععن الترتيبععععىل فتيععععتت  األطععععراف التععععن ت ععععتف إلععععن 
ت ىليعععل تااعععي  مل ااعععتإلفى  إلىفعععل مى  عععكل فعععن م عععكى  التإلىفعععل . لتس عععن ات

اراخيلالت ىررل بت كيل ل  ل التتىتي ت تفا فر  ، ل ف تركل بين ففثلن فتر لا 
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لاحععت  كععل  ععىي لبىلت ععىلب. لتلععتغ  عع ا الل  ععل بفرا يععل اععير لت  يعع  اتت ىليععل 
اععراخيل، لالت ععىلر لحععل  لااععتيراب تطععلر الت ععىر  لا اععيىب الاععلا بععين فتععر لا 

للعت تعىتلل ، ل فل عا الت  يع  الف ك ل التن لت ت  عا  عن ل عا  ع ا اتت ىليع
بي فععععى لععععي يتععععىتق  لي ععععى ف لعععع   1/6/1980 لي ععععى الحكلفععععل ا اععععراخيليل وععععن 

. للت ا ت ن الت ايق لالتيىلن الت ىرى بين كل فن 30/3/1981ال يب إت ون 
للعععي ،  2004تياععفبر  14البلععتين إلععن تلليععا ات ىليععل مل برلتلكعععل  الإلععلرا وععن 

  ال عيب الفتعرى، مل لع فرحعا للف ىل عل وعن تسبل الحكلفل الفتعررل ف عرت ط
 ر عععععا للفلاوسعععععل لالتتعععععتيق  ليعععععا لوسعععععى ألحكعععععىي التاعععععتلر الفتعععععرى، لتيللعععععل 
الحكلفل بان اتت ىليل ف عرت برلتلكعل  لعىي بعا بيعب ر عى  األ فعى  الفتعررين 

 ون إطىر اتت ىليل الت ىررل لالفيى ت  الفتررل ا اراخيليل.
رى تلليعععا اتت ىليعععل الفؤلتعععل للطيعععران لال سعععل وسعععت  ععع، لوعععن ف عععى  ال سعععل ال عععلى 

اراخيل ون ف تتعف وبرايعر  ، لكع لك وعن ف عى  ال سعل 1980ال لى بين فتر لا 
مبررععل  18تععي تاععيير مل  لعع  لل سععل البععرى بععين السععى ر  لتععل مبيععب وععن ، البععرى 
 ععرق الععتلتى" وععن فتععر ل ععن  ععركل لطععى   ععىي  كلبىلف ععىركل بععين "  ععر  1982

لوعن ف عى     الت عريل ف ىتع ل،ر عىميليل ، لتستاعي ال عركتىن ل ركل م ت ا اراخ
ال سععل البحععرى، اوتتحععل  ععركل "ارععي" البحررععل ا اععراخيليل فكتبععى ل ععى بفتععر، لوععن 

ي ععى لاتاععك تررل، كفععى اوتتحععل مثععرا بععتمل وععن ت ععريل لعع  ف ععتهي بععين م ععتلت لح
لععع   ل لطععى ف حيعععى ل ععى بعععين اللتيععىل الفتحععت  لفتعععر، ثععي  عععرى اوتتععى كر ال عع

اراخيل للبرغ لاليل ىن.   ف حن ير   بين فتر لا 
اوتتععععى  لعععع   8/5/1980لوععععن ف ععععى  اتتتععععىتل للاععععىخل اتتتععععى ، تععععي وععععن 

اتتععى  تلرراوععن فبى ععر بععين فطععىر بععن  لررععلن لفطععىر السععى ر  للتفععل مغععراب 
تلي ل ن فبى ر  إ  ىر كىبل ل  لن  13/9/1981الطيران. كفى تي اتت ىق ون 

  إاراخيل لفتر، كفى بتم  سل البررعت فبى عر  بعين البلعتين ا تبعىرا  بر اي ىر ير 
، للعععت ت عععفن اتت عععىق تبعععىت  العععتللتين فيعععىرب الطلابعععا 1982فعععن مل  مبررعععل 
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الترااعععععيل لالتترراعععععيل، لترااعععععل إفكى يعععععل ليعععععىي تيعععععىلن  العععععتلرالالتلليعععععل، لتبعععععىت  
اراخيلبين فتر ون البررت للتفىل فتبىتلل   . لا 

، للععت متععبح 24/3/1980 ععن لالارا ععن وععن تععل مبيععب وععن تسق الت ععىتللععت للععا ا
اعععىرى الف يعععل  وعععلر تللييعععا، حيعععث تعععي  وعععن  عععكل فععع كر  ت عععى ي، للعععت  عععفل 

 اتت ىق فى يلن: 
اراخيل ون ف ى  البحث التطبييعن وعن  فيعا  • الارا عل  ف عىتلتيىلن فتر لا 

 بفى ون  لك تبىت  اللبر  لاليلفىر.
ل تيليفيعععععل لتترربيعععععل تلرا بىل اعععععبل لللبعععععرار، لا  عععععتاتتبعععععىت  البيثعععععىل الترااعععععيل  •

 .لف ترك
اععراخيل وععن ف ععى  تطععلرر ارا ععل الل ععرلال لال لاإلععل لالتلابععل ا  تيععىلن فتععر ل  •

 لال بىتىل الطبيل لغير ى. 
لاليفععل اععليى ، تيععىلن الععتللتين وععن ف ععى  اللععتفىل البيطررععل لللىيععل ال بىتععىل  •

تار  فععاار  لتر يععل الععتلا  ن، لا   ععىر حهععىخر للفلا ععن، بفععى وععن  لععك وععن ت هععيي لا 
 التلسيح الت ى ن.

 ت هيي تيىل يىل ارا يل   تىج لتالرق ف ت ىل ارا يل.  •
التللتىن بىلتيىلن ويفى بي  فى ث  عىل لفيىفعل تيبخعل لترليعف لفيىفعل  يرت   •

لحلعععج السطععععن لفاعععىلب رليععععل، لغيعععر  لععععك. فعععا إلىفععععل ل  عععل تاخفععععل لفتىبيعععل  عععع ا 
 ا   ىق. 

*** 
لوععن اتت ععىق الاععيىحن، العع ى يعع غ  لععن ت عع يا حركععل الاععيىحل الفتبىتلععل بععين 
اراخيل، ل ي  فى ل ين اليىلي، لت اعيق الت ىيعل الاعيىحيل بي  فعى، لت هعيي  فتر لا 
الرح ل ال فى يل ، لف ح تا عير  تلعل  لإلعل إاعراخيلن يرغعب وعن ارعىر  فتعر، 

ف طسعل تيعر اعى ل كعىتررن، بى  ىول إلن ل عا لعىغ للاعيىحل ا اعراخيليل وعن 
 1980للععت تلتععلل ل  ععل الفلاتعع ل البررععل مث ععىر ا تفى  ععى وععن  عع ر فععىر  
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إلععن ات ععىق ياععفح ل اععراخيليين متععحىب الاععيىرال اللىتععل لالفععالتين بتا ععيرال 
بىلععتلل  فععا  ؛تلععل  لفتععر لترليتععىل ليععىت  تلليععل، لتععرليغ حيععىا  الاععيىر 

ياععرى اتت عىق  لعن الفركبعىل اليىفععل،  اعيىرات ي اللىتعل لألرا عن الفتعررل لت
لرتل ب  لن ركىب ى ااتبتال ى   ت الحعتلت، لوعن الفسىبعل ياعفح اتت عىق بعتلل  

 ق  لن مت يت عىلا  عتت الفاعىوررن تال الفاتا ر  ل اتيفى  اللىغ، ل الفركبى
م لىغ بفى وي ي الاىخق، لرتل عب  لعن كعل اعىخح إاعراخيلن من يثبعل حيعىا   7

تلتر وععععن للععععل اتت ععععىقت لععععتى  بععععلرا  سطععععل  140ىة  حععععل   يععععا فتععععر  100
 الحتلت، كفى ات ق  لن من يكلن التلتر اليفلل الايىحيل الفاتيفلل بين البلتين.

اعراخيلكعىن لعت  بع مي عى   لون ف ى  الاعيىحل*   –ر الطررعق البعرى بعين فتعر لا 
يى، اععىخحى ااععراخيل 386 حععل  -1980وععن  عع ر وبرايععر  -لبععل اتت ىليععل الاععيىحيل

اىخحى، ثي ت ى ف  ع ا العرلي باعر ل م عيىوى  836ارت ا ون ال  ر التىلن إلن 
ملععف إاععراخيلن، ارت ععا لعع    25اار فتععر  حععل  1980ف ععى  ل، للعع    ععىي 

 1981إلن فىخل الف اىخح. للت لاوسل حكلفل فتعر وعن  ع ر  علوفبر  1981
لالفكىتعععب   لعععن من يعععتي الت اعععيق بعععين الفكىتعععب الاعععيىحيل الفتعععررل وعععن اللعععىرج

الايىحيل ا اراخيليل، وعن ف عى  الت ىيعل لا تع اب الاعىخحين إلعن كعل فعن فتعر 
اععراخيل، لوععن ارععىر  لارععر الاععيىحل الفتععرى للسععت  وععن  عع ر  ععلوفبر  ، 1981لا 

وعععن إتار  الفراوعععق م لعععن للت عععى م عععا يعععتر  إفكى يعععل اتاعععتيى ل بعععىللبر  ا اعععراخيليل 
 ب السلال ا اراخيليل ف  ى. يل ون اي ىر بيت ا احىحلالف   ل الايى

*** 
تعععي إ  عععىاا لتعععىلح إاعععراخيل،  عععل للعععق إطعععىر  فعععن م عععي فعععى ععع ا، لر فعععى يكعععلن * 

ف عترك للتيعىلن وععن ف عى  الفيعىا لالععرى. لوعن  ع ا الف ععى  تبعتل فحععىلتل إتراج 
فت فيىا ال يل  اعراخيل وعن إطعىر التطبيعا اتلتتعىتى  عن ملطعر الفاعىخل التعن 

لترا كبيرا فن ال سى  تالل إاراخيل، لتالل فتعر مي عى، مثيرل. للت اات لإلل 
الفيىر ل الفتررل تلن ت  يع  ى. لكعىن  ل ى لللون تل  حلب لاتى ال يل، 
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الاععىتال لععت م لععن مث ععىر ارىرتععا لحي ععى م ععا ييتععاي تلتععيل فيععىا ال يععل التععن تععرلى 
ا اععي ىر إلععن تععحرار ال سععب وععن إطععىر التيععىلن فععا إاععراخيل، لمن   ععىك وععن اللالعع

  ععتفى يععتي  1980إفكى ععىل ملععرى كثيععر  ، لمل ععح من  لععك لععت يحععتث بيععت  ععىي 
 ات ت ىر فن إ  ىر الاحىر  تحل ل ى  الالي . 

األللععن فععن التطبيععا اتلتتععىتى ةلالعع ى اي تععل مإلثععر وععن  فععن  عع ا اليععرب* 
  ت من إاراخيل اات ىتل مإلثر فن فتر ، ل لىتل وعن ف عى  ، البىب الثى نت 
، بيععا اتلتتععىتى فععا فتععرت تلتععراق الععتل  الير يععل فععن  ىحيععل ااععتلتاي ةالتط

ل  عى ال فعل الياعكرى، لت فيل اتلتتعىت ا اعراخيلن فعن  ىحيعل ملعرى ، فعا ارعىت  
لر عععع  ت ىليععععل الف ععععىطق الحععععر  الفؤ لععععل "الإلععععلرا" ت يععععاتن  كععععر التععععاثيرال الاععععلبيل

يا لالتاعلرق التتىت فتر بىتلتتىت ا اراخيلن ون ف ىتل فتيتت  فعن التتع 
لالت ععىر  بااععللب يععر   اتلتتععىت الفتععرى بىتلتتععىت ا اععراخيلن، لي سععت فتععر 
الطبييل اللط يل اللىلتل ل  ىت  الف  ا ون اليتيت فن ف ت ىت ى، لففعى ي عيف 
تفىفى ات ى ىل التإلىفل اتلتتىتى الير ن ون إطعىر ف هفعل اللحعت  اتلتتعىتيل 

ا تبعىرا  التطبيعق حيعار يعل الإلبعرى التعن تللعل الير يل، لف طسعل الت عىر  الحعر  الي
. لا  ا كععىن تاععلل إاععراخيل إلععن ماععلاق الععتل  2005فععن مل  ي ععىير/ كععى لن ثععى ن 

الير يعععل  بعععر طعععرف ثىلعععث فاعععالل  ى ي عععى ف  عععى كثيعععرا للا  ت عععى م  عععا  الفسىطيعععل 
مفععر يلتلععف تفىفععى وععن  - بععر فتععر –وععإن فلا  ععل  عع ا التاععلل  ؛الير يععل تاخفععى
الي لععىل الفتععررل الير يععل، لالفاايععى الت  ععيليل فععا الععتل  الير يععل،  إطععىر  ععبكل

لتاعع ي ل لات ىلععىل التإلىفععل فععا الاععلتان، لىتععل إ ا فععى  ععرى ااععتلتاي فتععر 
فععا  ععر كععاتا  لفللععب ل سععتان ال ليععل الير يععل اللىلتععل تالععل اتلتتععىت الير ععن، 

اععراخيل   حععل التبييععل فتععر تتععىتى الععلط ن ، لفحىللععل  ععا  السععرار اتلللرععرب لا 
فععن ميععتى متععحىبا، لل كت ععف  لععك  ليععى  لي ععى من  را ععا تلر فتععر وععن إطععىر 

فععا اتتحععىت األلر ععن، لوععن اتحععىت تل    ععلب الفتلاعع ، لوععن  فليععل  ىلاتت ىليعع
بر ععععلل ل لوععععن ال ععععراإلل األلرلفتلاععععطيل، لوععععن إطععععىر ف ععععرل  ال ععععرق األلاعععع  
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 1978التلليا  عىي بيت ى  الفلاا، تلك اتت ىليىل التن تللل وي ى فتر  فيي
 كىفب تي يت.   لن ات ىليل

 :()التطبيع الثقافى (2)
ل لب ىر الا ي ون الف طسل فن ل  ل ال هعر التطبيا الثسىون الت ىفل الرخيا يفثل

ا اراخيليل. ل ل لتي ي مإلثر إل ى عى، لمإلثعر ااعتسرارا فعن مى ترتيبعىل مف يعل  عىبر  
ا  عععععي  م  بعععععن، لم  عععععا  ا  ععععع ار، فثعععععل الف عععععىطق الف ال عععععل الاععععع  ، لل ععععع

ل فى ىل التل  الإلبرى، ل ل اليىفل الحىاي  لن الفتى البييت، وىلترا  يل عت 
اللالععععا ، لالفطلععععلب فععععن  ى ععععب مرب وععععن ل ععععن ال ععععيلب لبععععل من ي تسععععل إلععععن 

التعع ىي ل بباععىطل ،  ععل  ععا  اليععتار فععن اليسععل الير ععن ااععتإلفىت لفحىللععل  عععا  
 ن الف فل التن يتإل ل ب ى التطبيا الايىان لاألف ن. الا   فن اليت الير يل. ل 

ليال  ع ا بىلف فعل الفاعتحيلل، بعل  عن ففك عل، لاعبق  –لون ال كر ا اراخيلن 
من تحسسععل  فععى ج فتيععتت  ل ععى وععن الف تفععا الععتللن، فثععل ملفى يععى لور اععى، كعع لك 

اليىلفيل  اللتيىل الفتحت  لاليىبىن اللتىن لى تى حرلبى طلرلل لفررر  لبل الحرب
  علب حعرب  تيعت  محعت تعبح ت يلطعر  لعن بعى  مالثى يل،  اب اليتار بي  فى ل 

 بي  فى. 
كععل " سععت " لل ععى حل ععى لععتى وععإن ، لفععن ل  ععل  هععر السععىخي بععىلتطبيا ا اععراخيلن 

، ا اععراخيليين، وععإ ا كى ععل ف ععى ج التر يععل لالتيلععيي الاععىبسل تحععب  لععن الإلرا يععل 
يي الاععع ي. لا  ا  ىلعععل الحسعععىخق التىررليعععل تتععع يل وإ عععا يفكعععن تريير عععى لت عععيا لععع

األحسععىت يفكععن ت ى ل ععى لالتركيعععا  لععن ال لا ععب ا ي ىبيعععل. فللععف ا اعع ي فعععن 
، وعععإ ا كى عععل "الف عععى يي الاعععلبيل" تاعععلت العععتين كعععىن لعععا حعععل لعععتي يالي عععلت اي عععى 

ا اععع فن، يفكعععن إاالت عععى!!، ل عععي  لعععن ااعععتيتات ألن يتبعععىتللا  ععع ا التريعععرال وععع  
سترل  ى  لن ال ى ب الفترى. و ي ي ىتلن بتيتيل ف ى ج التيليي ون إاعراخيل ي

                                                 
  خصصنا الباب الدابع من هذه الموسوعة للحديث بالتفصيل عن التطبيع الثقرافى ، ومرا نقدمره هنرا مجردد إشرارة

 عامة فى سياق الحديث عن التطبيع فى إطار اتفاقية كامب ديفيد والتزاماتها فى سنوات التطبيع األولى.
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لعتيك  "لعيي الاع ي" كفى م ى لا ار عى   بعر لاعىخل ا  ع ي السرربعل فع  ي ، اي ى 
 يرليطعععىلبلن بت سيععععل اآلتاب لالتععععراث   ععععت ي  االععععل الف ععععى يي الاععععلبيل، لكععععل  عععع

اللحيعت غيعر  يرحللا.. لإلن ال عي لا الت ى ي  يرففكن ترييرا لتيتيلا، لكل  
الففكعععععن لغيعععععر ال عععععىخا، بىل اعععععبل ل عععععي،  عععععل " عععععتي تسبعععععل الفتعععععررين لألاعععععى  
األيععتيللل ن التعع يل ن للتللععل ا اععراخيليل" ل لععك م ععا ييععت فععن ف هععلر ي، ت تيععتا 
ل عععيكى  اعععراخيل. لت ي ععع ا للفتعععررين لعععتي ي من يسبلعععلا الل عععلت ا لليفعععن لتللعععل 

 يتا، لت يروععععا  عععع  ي اللععععلي من يسبلععععلا التبععععىت  الاععععلين إاععععراخيل لات تععععراف ب ععععر 
أل  عي ي تهعرلن لات تسى  الحر للالا لاألورات لاألوكىر فعا  ع ا الإليعىن ا لليفعن، 

من يتسبل الفتررلن لاليرب األاى  الت يل ن لعتللت ي، لرعرلن وعن  األ ي ل ل
ال ععر يل  إ ععراب الفتععررين  ععن تسبععل  عع ا األاععى  األيععتيللل ن إوراغععى ل ععي فععن

لت تيعععتا ل عععيكى ل عععي، ل ععع ا  عععل الف عععفلن الثسعععىون للاععع ي وعععن ف  عععلي الف كعععررن 
لالفلططين ا اراخيليين، ل ل  ل ر الف كلل، ل ل مي ى  ل ر راعىلل التطبيعا 
الثسىون بين إاراخيل لفتر، ل ين إاراخيل لاليرب، ل ل ال عتف ال  عىخن لتيعتيل 

ون، بععل لتحررععف ال كععر ا اعع فن، ل ععع ا بععرافج التيلععيي، لالتبععىت  اليلفععن لالثسعععى
الف ى يي ليال ف رت تيبير  ن   ى  فتطرف وعن ال كعر ا اعراخيلن التع يل ن 
ت ىا التطبيا الثسىون فا فتر. للإل  ى ف ى يي ي يست حلل ى ا  فى  ال كرى وعن 
إاراخيل، لرلتف حلل ى الفلططلن للىفل بت هير ى فراإلا بحلث  لفيل ل يخىل 

 تتلر حل  ال سىط التىليل:مإلىتيفيل. ل 
 رلر  وتح الحتلت مفىي حركل ال ى  لتبعىت  الفيللفعىل لالثسىوعل لاليلعلي، لمن  •

 تإللن   ىك تلل إ اى يل لطبييل لتلسىخيل. 
لوحغ فى يتر  ون فتعر ،  رلر  فرا يل البرافج التراايل فرا يل  ىفلل  •

حىليععل، لا  ععىول الفععلات  ععن إاععراخيل، لتحتيععت فععى ي ععب ح وععا فععن بععرافج التيلععيي ال
 ال تيت  الفرغلب ون تتررا ى. 
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ترااععععععل البععععععرافج الفتبىتلععععععل وععععععن لاععععععىخل ا  عععععع ي، ل لععععععن األلععععععغ ا  ا ععععععل  •
لالتلي ارعععلن، لمن ياعععفح كعععل  ى عععب من يععع يا وعععن لاعععىخل إ ععع ي ال ى عععب اآللعععر 

 برافج ثسىويل  ن لثىخسا لتىررلا. 
اآللععر، لفععى لعع لك فععن تععاثير  ترييععر فلالععف الا فععىر فععن ثسىوععل لتععىررب ال ى ععب •

لععلى لتيليفععن  لععن ال يععل. للىتععل إ ا فععى تععتاللل فععا الترييععرال وععن البععرافج 
 ا  ا يل. 

 رلر  إاالل الف ى يي الالبيل ون األيتيللل يل السلفيل الير يل لا ا فيل ت ىا  •
 إاراخيل. 

*** 
ىل عىل بعين كىن الي تر الثسىون لاحعتا فعن الي ىتعر األاىاعيل للف *   ا للت 

إاراخيل لفتر، لتي ت عفي ا وعن ات ىليعل ا طعىر بكىفعب تي يعت،   بعى إلعن   عب 
فعععا ترتيبعععىل األفعععن لا   عععىر الفسىطيعععل لوعععتح اتاعععلاق الفتعععررل مفعععىي الف ت عععىل 

ت   عععا اعععراخيليل. ثعععي  عععرى تاإليعععتا لتحتيعععت لطعععلال الف ىل عععىل ب عععا ا وعععن فيى
 الا ي لفلحسىت ى. 

، لوعن مل  يل يعل 8/5/1980ين البلعتين وعن السعى ر  وعن للت تي تلليا اتت ىليل بع
 تىتلل  لي ى الحكلفل ا اراخيليل، لتسا ون ثفى ن فلات تت فن:  1980

ت عع يا التيععىلن وععن الف ععىتل الثسىويععل لاليلفيععل لال  يععل، لت عع يا اتتتععىتل  •
 لالطبيل.  لتبىت  ارىرال اللبرار ون الف ىتل الثسىويل لال  يل لالتإل يكيل لاليلفيل

و ععل لح ععىر  لثسىوععل كععل طععرف فععن لعع   تبععىت  مياععين الطروععىن إلععن و ععي  •
الفطبل عععىل الثسىويعععل لالتيليفيعععل لاليلفيعععل، لتبعععىت  الف ت عععىل التإل يكيعععل لاألثررعععل، 

ل الفيععىرب تبعىت  األ فععى  ال  يعل، لت عع يا إلىفععل األ فعى  ال  يععل، لت ع يا إلىفعع
 البتررل.   لن لفيىرب الاليلفيل لالتإل للل يل،

 تبىت  برافج ا  ا ل لالتلي ارلن لالتا ي ل لاألو ي الثسىويل لاليلفيل.  •
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تاعععععع يل ارعععععععىرال اليلفعععععععىر لالتاراعععععععين لالبعععععععىحثين إلعععععععن الفتعععععععىحف لالفكتبعععععععىل  •
 لالفؤااىل التيليفيل لاليلفيل لالثسىويل لالتإل يكيل. 

ل لفيىتلعععل ات  عععىق  لعععن  فعععل برلتلكعععل  لعععىغ بت عععىل  الفتطلبعععىل ال عععرلرر •
 ال  ىتال لالتر ىل التن تف ح ى الفؤااىل التيليفيل لتى الطروين. 

 ت  يا األ  طل الررى يل بين ال بىب لالفؤااىل الررى يل لتى الطروين.  •
ففثلععين لتب ععن بععرافج ت  ي يععل تلررععل،  -لرععرب ت  يعع  اتت ىليععل –ييععين الطروععىن  •

 ن.  لن من تتي ات تفى ىل بىلت ىلب لتى الطروي
لون إطىر   ا اتت ىليل تي تلليا  تت فعن البرلتلكعلتل الت  ي يعل وعن الف عىتل 

 يلاار  الفيععىرف لالثسىوعععل ا اععراخيليل لففثلععع يالفلتل ععل، ف  ععى اتت عععىق بععين ففثلععع
ب عان تبعىت   1981وبرايعر  25الف ل  األ لن لل بىب لالررى ل الفترى، ون 

ن ال ععععبىب الفتععععررين  اععععراخيل، فععععيل، لرعععع غ  لععععن ارععععىر  لوععععلت بيلوععععلت ال ععععال
ر وععن الللععل  اتعععا إلععن فتععر لوععت فعععن ال ععبىب ا اععراخيلن، لكعع لك وعععن  ععليح

إتار  الي لععععىل الثسىويععععل بععععلاار  اللىر يععععل  بععععين ععععرى التلليععععا  1982بتايععععل  ععععىي 
إ  عىر الفتررل لالا ير ا اراخيلن وعن السعى ر  فل عيا اىاعلن،  لعن برلتلكعل  

ل عععى  ل تتعععىتل فعععا الفؤااعععىل خيلن ليكعععلن بفثىبعععل األإلعععىتيفن ا اعععرا الفركعععا
تعي اتت عىق وعن السعت  بعين  1982ي عىير  28التر ليل لاليلفيل ا اراخيليل". لوعن 

لوععععت ا  ا ععععل الفتععععررل للوععععلت فععععن لاار  الفلاتعععع ل وععععن إاععععراخيل  لععععن ف ععععا 
الت ععلي  الفتبععىت   لععن ا راععى  التلي ارععل ن،  لععن من يععتي تطبيععق  عع ا اتت ععىق 

 . 1982بحيث يتي تطبيسا كىف  ون مإلتل ر ، رر يى تت
للا ففثلعل ا  ا عل لالتلي ارعلن ا اعراخيليل ل يخعل ا  ا عل وعن  1982لون وبراير 

 لتبىت  البرافج لالتا ي ل لاألو ي لالفالا ل.  السى ر  برلتلكلت  
   لىت عى فعا إاعراخيل  سعب غعالل  ت عىحركون لحي فى مبطال الحكلفل الفتررل 

 –ثسعععل مفيى عععت  الاععع ي، ل عععل فعععى  لب عععىن، اعععىر ل إاعععراخيل بىت عععىي فتعععر بلعععرق 
 التعن ل عيل ىتق فتر بىلتاافىل مإلثر ففى تحتفلا محكىي الفيى عت ،  -للت ى 
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وععن فرتبععل ت ععلق لتلتلععف  ععن غير ععى فععن اتت ىليععىل التععن تعع هي   لععىل فتععر 
 الثسىويل فا اىخر التل  األلرى. 

لالتعن لليعل وعن م ا فن بين اتت ىلىل التاا للتطبيعا،  لففى ت تر ا  ىر  إليا،
 لن   ا اتت ىليل  إتتتتيق الفؤااىل التاتلررل ون البلت  يلي يت 1980فىيل 
ن وس  ةال سل البحرى لالت ىر ت بي فى ا تبعرل بعىلن اتت ىليعىل  ىوع   يلررمين تلاث 

 ع ا اتت ىليعل لرغبعل ولر تلليي ى، األفر ال ى ييك  ح عي ات تفعىي ا اعراخيلن ب
مإلبععععر بىلحتععععل   لععععن تتععععتيق ال يخععععل  ععععيبيى  إلاععععىب ى ثسعععع  إا اععععراخيليين وععععن 
 الت ررييل  لي ى. 

ليهل األفر األ عي فعن ال تعلغ  عل الف عى يي التعن تسعف لرار  ع ا ال تعلغ، 
لالحسىخق التن ت بثق    ى تلك ال تلغ، ل ن ف عى يي تت عىلا الرغبعل وعن إاالعل 

كععععىن يعععرى وععععن تلععععك التععع يل ن  الإليععععىنطررعععق للت ععععى ي، حيعععث اليعععتار لتف يععععت ال
م عععا تلن تسبعععل األاعععى  األيعععتيللل ن التععع يل ن الاععع لال األللعععن فعععن التطبيعععا 

إاععراخيل كى ععل  .ييتبععر ت تيععتا ل ععيكى ل ععىوععإن  لععك  -كفععى  ععل فيلععن - اععراخيل
اإلتاععىب  ععر يل وععرب  عع ا األاععى  األيععتيللل ن ةالتعع يل نت  ترفععن فععن للععف

ال ععع تار فعععا تعععراث   وعععن طررسعععا وسععع  تفعععىر ل ل عععل ماعععى  ت يعععتت ى كى عععل ت تسععع
ال  ىت لالفسىلفل بعل لر عتت مي عى  الفاعتسبل لفتعر لمف  عى السعلفن ل عل  عين فعى 

 . ت2011ت لحتن ة1979 رى بيت ة
 ثقافة التطبيع .. وتزييف الوعى:( 3)

تععررل الحكلفععل الف –تلععك الثسىوععل التععن اتععط يت ى ،  ل ي ععن   ععى بثسىوععل التطبيععا
اراخيل، لتلعك التعن مورا عى فع  ج  لم  ات ى لا   ف ى للتفل التطبيا بين فتر لا 
يىل  عى ب عكل فاعتسل  عن التطبيعا الثسعىون، رغعي   لن من   ىالتطبيا، للت حرت

ه عىر فعى تفثلعا فعن فلعىطر  ا طعىر الف عترك ل فعى حرتعى  لعن إبعراا م فيت عى لا 
إ عععرارال التطبيعععا الثسععععىون   لعععن الب يعععىن الثسعععىون لال كععععرى وعععن فتعععر،  لععععك من

ل يىإلل ععى ل  ععىطىت ى ت طلععق فععن فللععا ياععتطيا من يفيععاا "الفتلسععن" ل عع ا الثسىوععل، 
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لفععن ثععي ياععتطيا من يفيععا م ععتاو ى لمن يحععتت فلل ععا ف  ععى بععل ن تععىتق، لف فععى 
كى عععل التعععيىغىل ال كررعععل الفطرلحعععل وعععن  ععع ا ا طعععىر، لف فعععى كى عععل  ى بيعععل 

لععل للعع  األفععلر. وععإن   ععىك حتععى ل فاععبسل ت ععىا الف طععق العع ى تتب ععىا، مل فحىل 
ف فعى  –اآلرار اللاوت  فن  ع ا اتت عىا مل الف بثسعل فعن   عىطىتا تاعفح لتعىحب ى 

وإ عععا يفكعععن لعععا من ي حعععغ  ععع ا  -كعععىن فلليعععا ال كعععرى، مل  تعععيبا فعععن العععل ن
األوكعععىر لبعععل من يالععع  ف  عععى مل يرو ععع ى، للبعععل من تتراعععب وعععن    عععا وعععن  عععكل 

لإلن الف كلل تتعبح لطيعر    عتفى يكعلن ف عتج  ع ا الثسىوعل فعن ل ى ىل فاتسر . 
التالل، فن بي  ى، الار  ن لتعت ب عتف لتفعل مغعراب ايىاعيل، مل تف عيى فعا 

مل حتععععن ااععععتر ت لل رتععععل   ععععىت  تععععرلرج ف ععععى يي  -كفععععى يسللععععلن  –ل الفل عععع
و ععن فثععل  -رو عع ى اععبق من التسععن ا  فععى  الععلط ن مل السععلفن  لععن  -اععىبسل
حىلععل تلععتل  األفععلر، لتتاععا فاععىحىل ال ععك،  لععن حاععىب اليسععين، لرععتي  عع ا ال

إب ععىي كثيععر فععن الس ى ععىل الثىبتععل التععن كى ععل لععت ارتسععل إلععن فاععتلى الفاععلفىل، 
 ل سترب فن فلاطن الالل بتلن ل ن مل بل ن ااخف .

لتىرل الف كلل   ى ليال  ن وس  ويفى إ ا كى ل الس ى ىل الاىبسل كل عى  لعن 
، بععععل مي ت ، لفععععى إ ا كى ععععل الفسععععلتل ال تيععععت  كل ععععى  لععععن لطععععا  ي تتععععلاب م

 .ي ى ون فحىللل ا ا ل الف ى يي السىخفل مالف كلل تإلفن 
ي عععى،  عععن من إل عععى  السعععيي الثسىويعععل أل عععلار التسلبعععىل ملالف عععكلل األلعععرى   عععى 

الايىاعععيل، إ فعععى  ععععل اععع    ل حععععتين، لعععي  وسععع  أل ععععا يلاعععا فععععن و عععل   ععععتي 
 ا يفكن من يس عن وعن ال  ىيعل  لعن السعيي الثسىويعل لالفتعىلح التتتيق، للإلن أل

الايىاععععيل فيععععى، وععععىلسيي الثسىويععععل بطبييت ععععى مإلثععععر راععععللى لثبىتععععى فععععن الفتريععععرال 
الايىايل التعن تتاعي بسعتر فعن الفرل عل. لت  عك من فبىغتعل السعيي الثسىويعل بإلحعىي 

ي عع ى تلن من   ىتععر فت ععىور  لفت ىل ععل  لععن ب يى  ععى يفكععن من يععؤتى إلععن تسل 
 ب ى بىل رلر   حل األغراب الايىايل الفات تول.  يتوا
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لعث ث ل عىيى تطبيسيعل ، ك فعى ج لس عىيى  ، لن ابيل الفثى ل  ل ستي   ى ل إي ىا
 ععرل ، ةاععيتي ت تععيل ى وععن البععىب الرابععا : بععىب التطبيععا الثسععىونت  تيعت  ففىثلععل 

ت عععفل  ععع ا ال فعععى ج ، ل فعععن لععع   الترال عععى بعععىلتطبيافحىللعععل ترييعععر ف عععفل  ى 
، ل ععن فحىللععل للتععرا ف ععفلن  تيععت  للععق فل  ععى لفحىللععل تلهيععف اليلععي وععن 

ا  الير عععن/ ا اعععراخيلن، لرتيعععرب تعععر هيعععف  لعععي الععع    وعععن تيعععتيل تعععيرل التل 
، ال فل ج الثى ن لفحىللل تلهيف الثسىول اللط يل لتيتيل التل ا الايىاعن لفتعر

لععىل الفتععررل ا اععراخيليل، لرتيععرب ليت ععق فععا اتت ى ععىل ال تيععت  للتفععل الي 
ال فعل ج الثىلعث لفحىللعل للع  اليسىخععت، لكيعف من ثسىوعل التطبيعا التعن تل ععث لرار 
اتت ى ىل الايىايل ال تيعت  ت تتعلر   عن ف حسعل ال عى  وعن فيتسعتات ي التي يعل 

 الراالل. 
 ى لويفى يلن إ ىر  فل ا  لإلل ل عيل فعن تلعك الس عىيى التعن اعيتي الت تعيل ب عا 

 ون البىب الرابا فن   ا الفلال ل :
 :للصراع طرح مضمون جديد  –أ 

وععن ثسىوععل التطبيععا،  ععل إ ععىت  ال هععر وععن التععيىغل ال كررععل  كععىن اليفععل األلطععر
للتعععرا  الير عععن ا اعععراخيلن. وىلارعععىر  "التىررليعععل" لعععي تإلعععن تتاعععق فعععا الف طلسعععىل 

ا الب يعىن ال كعرى لالثسعىون ت ق مي ى فعتالاىبسل لف  لي الترا ، للي تإلن ال كررل 
اللحهعل، رغعي الت يخعل التعن كى عل تعتي ف ع   تلعكالاىخت ون الاىحل الفتررل حتعن 

. للععت  ععىرل إ ععىر  البععتر وععن إ ععىت  التععيىغل التععرا بيي ىل لتتعع يل اععبتايععل ال
 عع ا فععن  ى ععب الاععىتال  لتععيى إ  ااععتلتي فتععطلح "الحععى ا ال  اععن"   ععتفى 

ل ا اععراخيلن وععن ثععي تبلععلرل وععن لطىبععا بىلإل ياععسععت ، م لععن  ععن  افععا ارععىر  ال
فععن الف ععكلل بععين  %70، حيععث  كععر من  عع ا الحععى ا يفثععل 1977 ععلوفبر  20

 %70اليععرب لا اععراخيليين لكععىن  عع ا الطععر  فععن  ععرلرال الارععىر ، وطىلفععى من 
فععن التععرا   باععبب ف ععك ل   اععيل، وععإن ارععىر   اععراخيل لتحطععيي  عع ا الحععى ا 

ي ععتح  ررىتيععى      ععى فععن ف ععك ل لتععيلبىل، ر فععى تيععت  فعع   ال  اععن بكععل فععى يكت
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روىلععى  تيععت  للحععل ، ليكاععر الحلسععل الف رغععل التععن تععتلر وي ععى الس ععيل، لياععى ت 
  لن إي ىت فلرج الفن ل يلب الف طسل فن الالل الي ف لرتلت مويىل ى.

 لاعىتال للسعت ، للعي يكعنلإلن   ا الطر  ال كعرى لعي يكعن ف عرت تبررعر لارعىر  ا* 
كل ال تيل، للإلن كىن ااتحتاثا ون الرمى اليىي الفتعرى  عل ال تيعت. للعت  ى   تي

 ععععللج  عععع ا الفل ععععل  وععععن فتععععر  لععععن مإلثععععر فععععن فاععععتلى، ويسععععتل ال ععععتلال 
، فععا الفؤااععىل األلرل يععل لاألفرركيععل  لالفععؤتفرال لتاااععل البحععلث الف ععتركل

لاىخل ا   ي كفى  لل ل ال كر  إ  فيى فن ل   التحف اليلفيل لالتلررل ل 
تعلتا  لعن الفاعتلى ، الفافل ل لالفرخيل، ل ىرك ون   ا اتت ىا وررق فت ىاق 

 تف لل مإلتل رةالايىان الاىتال  لتيى ون لطىبىتا، لف ىل ىتا، لاحتلل ويا 
فكىن التتار ، ل عىركت ى التعحف اليلفيعل العث ث بعتر ىل فت ىلتعل، لا  ا كى عل 

لفل ععععل  لععععت غلععععب  لي ععععى الطععععىبا الايىاععععن، لفيىل ععععل الايىاععععيل لا   فيععععل لا
لااعتطى  كعل طععرف من يعتلن وي عى بععتللا بريعر   ععىر، ل عل فعى حععتث بىل يعل بععين 
الحكلفعععل لالفيىر عععل، وعععإن الف عععكلل كى عععل وعععن ات يكعععى  ا   فعععن لفيىل عععل 
الفل عععل   لعععن الفاعععتلى اليلفعععن، و عععن  ععع ا ا طعععىر كعععىن ي عععرى تلهيعععف  لعععي 

 ن طعععىبا الستااعععل اليلفيعععل  لعععن ل  عععىل  هعععر الععع    تلهي عععى ايىاعععيى بفعععى ي ععع
ل ويعل، لمواعح الف عى    ع ر ل  عىل  هعر تلن ملعرى  ايىايل  ن بطبييت عى

ون ل تان الرمى اليىي  -ون ال  ىيل –راب تيترتت إاار ى غير الفتلتتين، لر
 ل ى ىل تإلىت تتطىبق فا فى يرتتا ا اراخيليلن م  ا ي.

أل فيععل التععن تيطععن لل ى ععب ال  اععن  لععن لطععلر  الس ععيل   ععى،  ععن وععن ا* إن 
حاىب  لا ب ت لل ى ون األ فيل ون ف كلل الترا  الير عن ا اعراخيلن، وي عتفى 

تلل لترا   لن تحررر األرب، و  يفكعن من ييعت اليىفعل حيكلن   ىك مرب ف
متععل الحسععت لالإلرا يععل  ععل اتغتتععىب ل   لععك ألن ماععى ال  اععن  ععىف  ماىاععيى، 

لععتار، ل  ععىك ا ل عع ا  ععل متععلرااععلل،  تلا يععل ق فععن  سيععت  الف طلععلحععق الريععر ل 
بعين الفيتعتى لالفيتعتى  ليعا   عت  ل عن الفاعىلا ملرى ون  ع ا الف طعق  فرىلطل
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 عع ا ااععتلتاي فععى ياععفن بىلطععب ال  اععن، لا اععراخيليلن لاألفرركيععلن ياععتلتفلن 
 خي ال عتف العر اىايل. للست كىن كا   فن مالحل الس ر لاللتييل األ الفرىلطل

تاععلل لل كععر التعع يل ن، ب ععتف الس ععىر   ععلل  ععىط الثسععىون وععن تلععك الفرحلععل ، ل
 لعععن ل عععن األفعععل الير يعععل الععع ى اإلتاعععبتا فعععن لععع   الففىراعععىل ال  عععىليل  عععت 

 الت يل يل لاتاتيفىر ، لتتلرر   ا الل ن با ا  ل  فن الفرب ال  ان. 
 ذوية مصر: –ب 

، طععر  ثسععىون يتيلععق ب ليععل فتععر، للععت ا طلععق وععن م سععىب ارععىر  الاععىتال للسععت 
لالععت ل  إلععن حيععىت فتععر، بتراث ععى الح عععىرى اليررععق، فععا روععب ت ععل  السلفيعععل 
الير يل،  لن ماى  م  ى ت ل    تررل فن  ىحيعل، ل لعن ماعى  من فتعر ل عى 
للفيت ععى الفتععررل الف  ععرت  فععن  ىحيععل ملععرى. بععل ل ععكك الععبيب وععن ا تسععىت من 

 ، بععل لمن الحععتيث  ععن فثععل  عع ا األفععلر فععن   ععىك للفيععل مل مفععل  ر يععل لاحععت
فععن  وععن فلا  ععل فععا مإلثععرلبيععل األل ععىي لاألاععىطير، لمتععبح الف تفععا الفتععرى 

حيععىت فتععر، لفاععالل السلفيععل الير يععل ، ة:  ىيىل ععيل ماىاععيل ت ععي تحتيععتا ل عع
لتىر الحلار حل  تلك الس عىيى فتلاتع ، لاحتعتي ب عكل لعىغ  تل ليل فتر

  ي" ل تر التل  الير يل إ رارال فسىطيل فتر. بيت تلليا "فيى ت  الا
لت اتل لفل الفااى  ون  غ البرليل التن بيث ب ى الإلىتب "تلويق الحكعيي" وعن 

"تحيل لفلل كي الرااب مفىي األلااي. لست للاىتال : وي ى  لالتن لى  1979فىيل  7
تحعععل  تعععلح ال ختعععين الفتح عععرتين بيعععت اطفخ عععى  ي ل عععيف فتعععر لتععع   موعععا  ي

ل ي ل  ل ععي اععر الفسىطيععل لالتلررععب. للععلو ي فععن لععل  فتععر بيععت تاف ي. فععىملعع
أل  ي يررتل  ى ف  كل السلى بىلحرب لتات  ت ب ي لتعتفلس ي ويحتسرل عى. ؛ التلح 

وإلن األفعىي  حعل الإلرافعل لالح عىر . للطعل  فعن الفتح عررن تسىبل عى بلطعلتين. 
لالف عت لفتعر الفتح عر " للعن تر عا فتعر فعا الفتلل عين للعلرار، وىلتسعتي تاخفعى 

ثي تلن  لك إتعتارا لإلتىبعا ال ع ير ة علت  العل نت الع ى ت. 7/5/1979ةاأل راي 
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 تفعىر تعىررلن !! ىويا للتطبيا لللبيت  ن اليرب لاتإلت ىر ب ر ل يل فتر ك ىت 
. 

 محاولة خلط العقائد: –ج 
وكععر  ف فععا  1980مغاععط   6طععر  الاععىتال وععن  وععن اعع لال التطبيععا األللععن

تيىن، التن ت عتف إلعن إلىفعل ف فعا ي عي فاع تا إاع فيى، لك ياعل فاعيحيل، األ
العععل فن لفيبعععتا ي لتيعععى، لم لعععن  عععن وعععتح بعععىب الفاعععى فل وعععن إلىفعععل  ععع ا الرفعععا 

، لكىن فن الفسرر من يل عا ح عر ماعى  الف عرل  وعن لالف تيل لحلار األتيىن
 اععراخيل، اعع لال  لععن ارععىر  الاععىتال  بف ىاععبل فععرلر ثعع ث 1981 ععلوفبر  19

للععععت لبععععرل  عععع ا ال كععععر  فععععا اغتيععععى  الاععععىتال. لكى ععععل  عععع ا ال كععععر  لععععت لا  ت ععععى 
لىفل الف فا فعا ا تبعىر راعىلل إ  لي تتيلق بت ىلب فإا فيل ا ترا ىل وس يل 

ا اعععع ي لععععىتي الراععععىتل، لتتلر ععععى لتطععععلر الراععععىتل الاععععفىليل الاععععىبسل لوسعععععى 
 لل تلغ السرر يل. 

فك ععلول  ععى تا  لععن افععن ا ب ععىي لالللعع ، لفحىللععل  لا ت ععل  عع ا ال كععر  لتهععل
ت عععىرك ويعععا  بىاعععي ةالاععع يت الععع ىاليعععتلان ا اعععراخيلن األفرركعععن  للترطيعععل  لعععن

 فتر حتن للل الت ن األفر لل  اليسىخت  ات ى. 
ىل التعن را عال لات تلإلل التحع ير  -لفن بيتا فبىرك –للي يابا  هىي الاىتال 

الثسىويععل لالايىاععيل  ععن فلععىطر التطبيععا الثسععىون، متععترت ى ال يخععىل لالفؤااععىل 
للي يكتعف بعىلت لرن فعن  ع ا التحع يرال لالاعلررل ف  عى لفعن طىرحي عى، بعل كعىن 

الف كععععررن  لا عععح فعععنحيعععث لا   عععى بتحعععت لااعععت اار  ؛  لعععن اليكععع  فعععن  لعععك
 . رينفتر اللالاىال اللط يين 

الت ععع يا" التلسعععىخن للعععي تتللعععف ااعععت ىبل  هعععىي الاعععىتال   عععت حعععتلت "التسبعععل" مل "
للتطبيا الثسىون، كفى لي تستتعر ف رفعىل اللالعا الثسعىون لتيعا فعا ات  تعى  ت عىا 
إاععراخيل  لععن فرا يعععل األطععر التيليفيعععل لحععت ى، بعععل  ععفلل كعععل األطععر الثسىويعععل 
لالتر ليععععل التععععن تفتلإل ععععى الععععتل  مل تل ععععا ل  ل  ععععى، ل عععع تل لاععععىخل ا  عععع ي 
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يل تريرال ففىثلل، للي ت ج ف ىبر الفاى ت رخالفالفافل ل ل الفسرلر  ل : الفترى 
اللى عععيل   عععراف لاار  األللعععىف فعععن  ععع ا الهعععى ر  مي عععى، حيعععث  عععرى ت عععبيا 
فيى ت  الا ي "بتلح الحتيبيعل" لمفليعل كثيعر فعن ات ت عىتال لالت اعيرال  لعن 

رب التعىررب مالل ىظ لمخفل الفاى ت، لكعل  لعك لفعت  ع لر "الثسىوعل ال تيعت " وعن 
 رى. الفت

بلل  كل   ا األلراق، بل لتتتى ال هىي ون ا لال التطبيا األللن للي يكتف 
يلعععر  كععل األتعععلال ال ىلععت  لالفحعععىلر ،  مللفحععىلررن حلل عععى، للعع ال الاعععبب بععت

تعععتار الاعععلل السعععلا ين اعععيخل الاعععفيلوعععن ل عععتم  الفسيعععت  ، فتعععىتر  التعععحف، لا 
الف  يعععععل لال سىبيعععععل، الفؤااعععععىل الثسىويعععععل لالحا يعععععل ل  لحىتعععععر مغلعععععبللحررعععععىل، 

ياعععكل بل عععل ل كعععل لإلعععن لالفؤااعععىل األإلىتيفيعععل لالتر ليعععل ، لالف عععىبر التي يعععل 
 بعا الحعى  بعان  فعا لعىت  لرفعلا الفيىر عل كل عي. لا ت عن لط ن فلىلفتلل 

لالع ى تع ا بيعت  ع ر لاحعت  5/9/1981وعن اع لن الوعن ليلعل لاحعت  ، لماعك  ي 
 .ا لااتبتاتا ل  لىتا بإاراخيل خل ملطىإ  ىر حيى  الاىتال  اتا ،  تي 

*** 
 : ()القيود العسكرية التى فرضتها )معاذدة السالم( فى سيناء – 4

الياكررل لالايىاعيل الاعلبيل لفيى عت  الاع ي الفتعررل ا اعراخيليل  فن م ي اآلثىر
 ل تلعك السيعلت التعن ور عت ى  لعن حركعل ال عي  الفتعرى وعن اعي ىر لالتعن فعن 

الفعععىت  الثى يعععل فعععن فيى عععت  ةالاععع يت الف ععع لر  إ  فيعععى   عععل ؛ مبعععرا فعععى ملرتتعععا 
 بعةكىفب تي يتت لالتن  ىر وي ى :
 تح د  الخطوط النهائية والمناطق

ن إالطععروين بيععت ات اععحىب ال  ععىخي وعع بريععل تععلوير الحععت األلتععن ألفععن كعع  - 1
ن ت يتي إ  ىؤ ى لت هيف ى  ل1اللطلط لالف ىطق الفل حل  لن اللررطل رلي ة

 الل ا التىلي:
                                                 

  السالم كملحق فى نهاية هذا الفصل  .انظد : النص الكامل التفاقية كامب ديفيد ومعاهدة 
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 المنطقة ''أ'' –أ 

يحععت ى فععن ال ععرق اللعع  للملل ةاللعع  األحفععرت لفععن الرععرب ل ععى   ( المنطقذذة ''أ''1)
الاععلي  لالاععىحل ال ععرلي لللععيج الاععلي  كفععى  ععل فل ععح  لععن اللررطععل رلععي 

 ت1ة
ت تتلا ععت وععي  عع ا الف طسععل لععلال  اععكررل فتععررل فععن ورلععل ف ععى  فيكى يكيععل 2ة

 لاحت 
 الياكررل لك ا تحتي ىل فيتا يل.لف   ت ى 

 ل ل  ا ال رلل فن:ت تتإللن الي ىتر الرخيا3ة
 ةمت ث ثل ملليل ف ى  فيكى يكيل،

 ةبت للار فتر  لاحت،
 لطيل فتوييل، 126ة عت ابا كتىخب فتوييل فيتا يل تت فن حتن 

ةتت اعععبا كتىخعععب فتوييعععل ف عععىت  للطعععىخرال تت عععفن تعععلاررب ورتيعععل مرب/ عععل 
 في واإلثر، 37للطىخرال  يىر  ا  ف ىت ى  يفتو 126لحتن 

 .تبىبل  230ة عت حتن 
 فركبل مورات فتر ل فن كىول األ لا  480ةلت حتن 

 ملف ورت. 22ةات إ فىلي حتن 
 المنطقة ''ب'': –ب 

ت الف طسل للبلل يحعت ى فعن ال عرق اللع  للبلل ةاللع  األل عرت لفعن الرعرب 1ة
 ت.1 لن اللررطل رلي ةالل  للملل ةالل  األحفرت كفى  ل فل ح 

ت تلور األفن وي الف طسل للبلل لحتال حتلت فتررل فن مر ا كتىخب ف  عا  2ة
باالحل ل ي ل لبفركبىل   ل تيىلن ال رطل الفت يل وي الفحىوهل  لن ال هىي 

ل لإلتىخعب الحعتلت األر عا فعن إ فعىلي حتعن الف طسل، لتتإللن الي ىتر الرخياع وي
 ورت. 4000
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سععىط إ عع ار اععىحليل مر ععيل لتععير  الفععتى  ال لععل  ف ل  ععل ت يفكععن إلىفععل  3ة
 للحتال الحتلت  لن اىحل   ا الف طسل.

ت ت  ا وي الف طسل للبلل تحتي ىل فيتا يل لف   ل  اكررل لإلتىخعب الحعتلت 4ة
 األر ا.

 المنطقة ''جذ'': -جذ 

ت الف طسعل لل ععلل يحعت ى فعن الرعرب اللع  للبلل ةاللع  األل عرت لفعن ال ععرق 1ة
 ت.1حتلت التلليل للليج اليسبل كفى  ل فل ح  لن اللررطل رلي ةال
ت تتفركععا وععي الف طسععل لل عععلل لععلال األفععي الفتحععت  لال ععرطل الفت يععل الفتععررل 2ة

 وس .
ت تتللن ال رطل الفت يل الفتررل الفالحل بااعلحل ل ي عل متار الف عىي اليىتيعل 3ة

 لل رطل تالل   ا الف طسل.
لفتحعت  تالعل الف طسعل لل ععلل لتعؤتي لهىخ  عى الفحعتت  وعي ت تلا  للال األفي ا4ة

 الفىت  الاىتال فن   ا الفلحق.
ت تتفركععععا لععععلال األفععععي الفتحععععت  ماىاععععى وععععي فياععععكرال تسبععععا تالععععل ف ععععىطق 5ة

ت.  لععن من تحععتت فلالي ععى بيععت 1التفركعا التىليععل لالفل ععحل  لععن اللررطععل رلعي ة
 الت ىلر فا فتر:

كعي تسرربعى فعن  20سل وي اي ىر التي تسا وعي  طعىق ةمت وي  لك ال ار فن الف ط
 البحر الفتلا  لتتىلي الحتلت التلليل.

 ةبت وي ف طسل  ري ال يب.
 المنطقة ''ي'': –ي 

ت الف طسععععل للتلل يحععععت ى فععععن ال ععععرق اللعععع  للتلل ةاللعععع  األارقت لفععععن الرععععرب 1ة
 ت.1الحتلت التلليل كفى  ل فل ح  لن اللررطل رلي ة

 ا الف طسععععل لععععل  إاععععراخيليل فحععععتلت  فععععن مر ععععا كتىخععععب ف ععععى  ت تتلا ععععت وععععي  عععع2ة
 لف   ت ى الياكررل لتحتي ىل فيتا يل لفرالبي األفي الفتحت .
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ت ت تت فن السل  ا اراخيليل وي الف طسعل للتلل تبىبعىل مل فتوييعل مل تعلاررب 3ة
 ويفى  تا تلاررب ورتيل مرب/ ل.

 180اعععراخيليل األر عععا حتععععن ل لإلتىخعععب الف عععى  ا ي ىتعععر الرخياعععت تت عععفن ال4ة
 ورت. 4000فركبل مورات فتر ل فن كىول األ لا  لا  فىلي حتن 

يافح بى تيىا الحتلت التلليل فن ل    سىط الفرا يل وس  لالفحعتت  فعن  -ت5ة
لبل كل طرف لتحل ايطرتا ليكلن   ا ات تيىا لوسى للسلا ين لال هي الفيفل  

 ب ى وي كل تللل.
الف ععععىطق تلععععك التحتعععي ىل الفيتا يععععل لالف  عععع ل الياععععكررل  تتلا عععت ب عععع ا -ت 6ة

 لالسلال لاألالحل الفافل  ب ى لالفحتت  وي   ا الفلحق.
ج  –ب  -* إن   ا التلارا للسعلال لالتساعيي ال يلاعتراتي ن لاعي ىر للف عىطق ةم

 يعل الاعلطل األ لعن  اعكررى  وعن يعت ا اعراخيليين ،  –تت ، كفى ابق لم عر ى  –
بعععىألفن  –كفععى ه عععر فاعععتسب    –ر تفىفعععى  فععن السعععل  الفتعععررل لم عععر لوععرا اعععي ى

 ت حتن اليلي .1979السلفن الفترى طيلل ا لال التطبيا الففتت  فن ة
*** 

 : التطبيع من وجهة نظر )إسرائي ( :  خامساً 
من  رى كيف كىن ي هر الإليىن الت يل ن للتطبيا لكيف  – لفيى   –فن الف يت 

ا تا الايىايل لاتلتتىتيل لالثسىويل فثلفى رمي ى التطبيا فن  فل بتمب لترايب لل 
اع رار إاعراخيل وعن  فع كرالال ى ب الفترى ، لليل البحعث لالسعرار  ال ستيعل وعن 

فتر ي يت مإلثر فن غيرا ون تبيىن   ا ال ى ب ، ل  ى  تللف مفعىي م عي اع يررن 
اععععلنت  ععععل ةفل عععيا اى: لل عععى فعععع كرال  عععن فرحلععععل  فل فعععى وععععن فتعععر األل  

وفعى ا    فعى ل عن رؤرت فعى للتطبيعا فعن ل  عل  تاعلطىنبعن تي يعت ة ل : لالثى ن 
ال هععر ا اععراخيليل ؟ لكيععف له ععى تلععك الس ععيل لتععىلح بلععت ي التععن  ععن الطععرف 

 ت ىل   لعك  بعر ث ثعل فحعىلر بيى  عى كىلتعىلن . اآللر اليتل لفتر لللف طسل ؟ 
: 
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 سلطان :بن ن ويدفي  المحور الأول : الإطار العام لمىمرات ساسو

تلليا ات ىليل التعلح بعين ال هعىي بيت   لر فن   * ون البتايل يحتث ى التىررب م ا
ي، بععتم ال ى بععىن تبععىت  الاعع ىرال 1979لالإليععىن التعع يل ي وععي فععىر   الفتععري 

لالبيثىل التبللفىايل، لكعىن إليعى ل بعن إلياعىر  عل الاع ير ا اعراخيلي األل  وعي 
ي، وععي اليععلي   اععا العع ي لتععل ويععا مل  1980وبرايععر  فتععر. لتععل السععى ر  وععي

ا ير لل هىي الفتعري وعي الإليعىن التع يل ي. للإل عا لعي يفكعث وي عى طعلي   وبيعت 
الثععى ي  إاععراخيل اعع ير ى لي، مراععل1981  ععر  عع را ، لتحتيععتا  وععي فععىيل  لفاععل

فل عيا اىاععلن، ل عل ابععن الي علتي التعع يل ي الاعلري األتععل إليعى ل اىاععلن، 
ي، حيث تعىر   علا  1927 ر باارتا فن تف ق إلن الست  وي ا ل ال ي  ى

ي لحتععن إ عع ن 1933بىلععتاخر  الير يععل لللكىلععل الي لتيععل، ثععي رخياععى  ل ععى ف عع  اعع ل 
ي، لوععععععي الاعععععع ل   اعععععع ى التحععععععق بىلاععععععلك 1948التللععععععل التعععععع يل يل وععععععي فععععععىيل 

يطىليعى ل  الياعرا، التبللفىاي وي الإليىن الت يل ي، ل فعل اع يرا  لعا وعي تركيعى لا 
لوي ملالر حيىتا ُر ح ليكلن رخياى  للإليىن، ثي فى لبعث من فعىل فسيعتا  وعي اع ل 

 ي.1978
وعي حيىتعا اليفليععل  لعن لطعن لالععتا، ويفعل وعي لتفععل  تفل ععياةللعت اعىر اتبعن 

اتاتلبىرال ا اراخيليل، لالتحق بىلالك التبللفىاي ا يرا  للتللل الت يل يل وعي 
 يسا  ليا اتلتيىر ليكلن ا يرا  وي السى ر .إيطىليى، لتركيى، لبل من 

ت يفكععن التيىفععل فععا فعع كرال فل ععيا اىاععلن بىلفيععىيير اليلفيععل مل األإلىتيفيععل، 
وفى لتفا الر ل وي ى ت ييعتل "الحكىيعىل" لالع كررىل، التعي اتاعفل بىلفبىلرعل وعي 

فتيلعععق بعععا : كثيعععر فعععن األحيعععىن، لركعععا وي عععى  لعععن تراعععيب ا طبعععى ين، محعععت فى 
ل تعععا  لتععع يى ، ل عععل التاإليعععت  لعععن برا تعععا لح كتعععا وعععي اليفعععل التبللفىاعععي لا 

 ععل البر  ععل  لععن من ال ععيب الفتععري يرحعععب : للععع"الا ي فععا فتععر"، لاآللععر 
بىلتععلح لالتطبيععا فععا الإليععىن التعع يل ي، لععلت من ال هععىي الفتععري لععت اععىر وععي 
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، لاعفح للاعىخل ات ىا ت فيت الي لىل فا التللل الت يل يل وي وتر  الثفى ي يىل
 ا   ي الفتررل بف ى فل الإليىن الت يل ي !!

ةالتعن تعترل وعن كتعىب لتر فعل  ى كتبا فل يا اىالن وي ف كراتاسرم فحين  
للرعععل الير يعععل تحعععل   ععععلان : اعععبا اععع لال وععععن بععع ت الفتعععررين ، تار الإلتععععىب 

،  با  عععى إاار عععير ،  ت 1994السعععى ر   –تف عععق  –الير عععن   عععلغ فعععتا ن، فعععت  
ى ر بىلاععفل الللسععي لاليععىط ي، ليحععرغ  لععن من يبععتل وععي تععلر  الي ععلتي يتهعع

الفتععتين الفحععب للاعع ي، للفتععر لم ل ععى، لرغععي  عع ا تبسععن للفعع كرال م فيت ععى وععي 
من الر ل   ت الا لال األللعن فعن   علت التطبيعا بعين ال هعىي الفتعري لالتللعل 

ل فعععا كعععع  التععع يل يل، حيعععث كى عععل حفىاعععل الطعععروين وعععي  رلت عععى، لم عععا تيىفععع
الرخياين: م لر الاىتال لحا ي فبىرك، ل  ت  لعن رتلت األويعى  الفتعررل وعي 
لحهعععىل غيعععر فاعععبللل وعععي التعععرا  الير عععي التععع يل ي، فثعععل لتعععف الف ى عععل 

 ي1982ي، لالرعال ا اعراخيلي للب عىن وعي يل يعل 1981ال عللي اليرالعي وعي يل يعل 
، لحتععن اليععلي يهععل حسععى ت ةبععل لحهععل اغتيععى  الاععىتال التععن اعع لرت ى ت تععي   ت

فل يا اىالن  ل مطل  الا رار ا اراخيليين  ف   بىلسى ر ، إ  ل ن ب عى مإلثعر 
 ي.1988حتن يلليل  1981فن ابا ا لال وي ال تر  فن فىيل 

الفتعععري  ا اعععراخيلناعععلطىن،  لعععك الي عععلتي بعععن الفععع كرال األلعععرى  عععي لتي يعععت 
ل ععععى ر فععععا ماععععرتا للإليععععىن  ي،1938الفللععععت، العععع ي للععععت وععععي السععععى ر  وععععي اعععع ل 

التععع يل ي ل عععل وعععي الحىتيعععل   عععر  فعععن  فعععرا، حيعععث تر  بىل ىفيعععل اليبررعععل 
ي، ل فعل اع يرا  1964بىلست ، ثعي التحعق بعلاار  لىر يعل الإليعىن التع يل ي  عىي 

فععع كرال :   عععتا لتركيععى. ةلالفععع كرال تعععترل وععن كتعععىب يحفععل   عععلانبفتععر لك
 . تحل  التطبيا فا فتر: ا ير إاراخيل الاىبق  الطىنبن تي يت 

اععلطىن من يسععتي وععي ف كراتععا  ععن بععن  لععن  كعع  فل ععيا اىاععلن، حععىل  تي يععت 
ال تعععر  التعععي ل عععى ى وعععي فتعععر رؤيعععل  لفيعععل لحعععى  التطبيعععا بعععين تللتعععا لال هعععىي 
الفتري، ل  ا فى ييطعي  لعك اليفعل ليفتعا، لىتعل من الر عل تعللن ف فتعا وعي 
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ي، ل عععي التعععي  ععع تل ال رللعععل 1996 -ي 1992السعععى ر  وعععي ال تعععر  بعععين  عععىفي 
الير يعععل ت عععىا الإليعععىن التععع يل ي، وعععي م سعععىب تلليعععا ات ىليعععل ملاعععلل وعععي اعععبتفبر 

ةيىاععر  روععىلت لرخععي  الععلارار  ي بععين رخععي  ف هفععل التحررععر ال لاععطي يل1993
التعع يل ي ر عع اك ةإاععحىق رابععينت، كفععى  عع تل تلليععا فيى ععت  لاتي  ر ععل بععين 

ل ي وي مإلتل ر فن اليىي التىلي، ل ع تل اليعتلان ال هىي األرت ي لالإليىن الت ي
ي، للتععععل  ب يعععىفين  تى يععععى ل 1996ا اعععراخيلي  لعععن لى ععععى اللب ى يعععل وععععي إبررعععل 

لررىال اللارار وعي الإليعىن التع يل ي للفعر  األللعن  سعب ات تلىبعىل التعي  عرل 
 ي.1996وي فىيل 

ي وععي فتععر كفععى يارععت فععن م فيععل فعع كرال اععلطىن م ععا اتتععل بىليفععل التبللفىاعع
لبععل من يتععبح اعع يرا  ب ععى باعع لال طلرلععل، وسععت  فععل لارععرا  ُف ل ععى  وععي الاعع ىر  
ا اععراخيليل بىلسععى ر  وععي بتايععل  سععت الثفى ي يععىل، كفععى  ععرل ل تععر  ف تععب رخععي  
إتار  ال عرق األلاع  بعلاار  اللىر يععل ا اعراخيليل، لكعىن تفك ععا فعن اللرعل الير يععل 

الايىايل لات تفى يل وي فتر، لرتت فلالف فاى تا  لا وي فتىبيل األل ى  
األحععااب لال سىبععىل لوخععىل لطلاخععف الف تفععا الفتععري فععن ل ععيل التطبيععا. كفععى 
من الر عععل ب ى عععب الفيللفعععىل التعععي لعععتف ى  عععن ف عععى ير الفطبيعععين الفتعععررين، 
ك ععف وععي ف كراتععا  ععن تععلرط بيععب الرفععلا اللط يععل الحىليععل وععي التطبيععا فععا 

لرت ااعي ت. ميفعن  علر  لعن اعبيل الفثعى  للعي  لعتي ى فعى  ةلستاليتل الت يل ي، 
 يؤكت تتق مل ك ب ات ىخا   ات .

*** 
يت ععح فععن فعع كرال الاعع يررن اىاععلن لاععلطىن من ا اععتراتي يل التعع يل يل وععي 
فاعععالل التطبيعععا تسعععلي  لعععن الفطىلبعععل بتطبيعععا  عععىفل وعععي كىوعععل الف عععىتل، حتعععن 

طبيعععا ال عععىفل فعععا فتعععر، لبعععىلي الياعععكررل ف  عععى، لمن التععع ىي ل يعععرلن وعععي الت
التل  الير يل، ال فى ل الحسيسيل لبسىر الإليىن الت يل ي ل  ى  ف رل ا، إ  إن 
إلىفل   لىل طبيييل لحفيفل فا  لعك الإليعىن تي عي من اليعرب لعت تللعلا بىل يعل 
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 ععن ف ععرل ىل الفسىلفععل، لوكععر  إاالععل الإليععىن التعع يل ي فععن ولاععطين، للععررلا 
اععععلطىن:" للس ععععيل ] يستععععت ل ععععيل بععععن لععععك يسععععل  تي يععععت التيععععىي  فيععععا. لوععععي  

التطبيععا[ م فيععل كبيععر  بىل اععبل ل ععى، ترتبىط ععى بى ععتفى  ى وععي الف طسععل، لبىحتفععى  
فع كرال تي يعت إلىفل   لىل  لار اليل لفثفر ،حيعث ُكتعب  لي عى من  حيعى فيى "ة

. ، لفععا تح ه ععى  لععن ال فلععل األليععر  التععي تيكعع  مفععى ي ت14اععلطىن، غ بععن 
التع ىي ل ببسععىر كيععى  ي، وععإن فل ععيا اىاععلن مإلعت  لععن الفي ععن   اععا وععي ف فععل 

 كتىبا.
 الطىن وي   ا الايىق:بن لفن الف حهىل الف فل التي يلرت ى تي يت 

ت م ىر الطىن إلن من اىال الإليىن الت يل ي حين  رب  لعي ي الاعكرتير 1ة
، وععي بععتايىل حكفععا اليععىي لألفععي الفتحععت   سععت ات ىليععل تععلح فععا الععرخي  الاععىتال

ي، لعي يطرحععلا تطبيعا الي لعىل ك عرط ليسعت فثعل تلععك 1971وعي وبرايعر فعن اع ل 
اتت ىليععل، لا  فععى اإلت ععلا بطلععب: لععرار تععررح فععن ال هععىي الفتععري بإ  ععىر التععرا  
فععا الإليععىن التعع يل ي، لاحتععراي اععيىت  التللععل التعع يل يل  لععن فععى اغتتععبتا فععن 

سىطيععل اتلتتععىتيل الير يععل ل ععى. لبحاععب مرب ولاععطين، لاعع فت ى، لا   ععىر الف
كلفىل الطىن:" لي يرت وي العرت ا اعراخيلي مي  عير يلعغ الي لعىل الطبيييعل 

وععي الاععع ي العع ي اعععيتي التلتعععل  للتين، مل فلاط ي فععى، كي تعععر ماعععى بععين العععت
للعععت م عععىر فل عععيا اىاعععلن وعععي ت ، 21اعععلطىن، غ بعععن فععع كرال تي يعععت ة إليعععا"

لن ت ىتععيل، لففععى م ععىوا وععي  عع ا الاععيىق من فل ععيا ف كراتععا إلععن  عع ا األفععر ت
 هعرا  ؛ تيىن ةلارعر الحعرب التع يل ي ر ع اكت روعب إ عىت  اعي ىر كىفلعل لفتعر 

. 233-232أل فيععل اععي ىر ااععتراتي يى . ا هععر : فعع كرال  فل ععيا اىاععلن، غ 
 .ي1979لبىل يل م ىت الت ىي ل اي ىر ف سلتل الايىت  لوسى  لفيى ت  فىر  

ي، 1967ي للععل ت تععاا  فتععر تت ععر  ويععا رثععىر  ارفت ععى وععي يل يععل كععىن  عع ا وعع
لرخيا ى ال تيت ي ت ت وي تثبيل مركعىن حكفعا، مي من ف فعل الفللعف الفتعري 
وععي تلععك ال تععر  كععىن  ععيي ى  فسىر ععل بععىل تر  التىليععل ل  تتععىر الياععكري الفحععتلت 
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ي من ي، للإلععععن الف ىرلععععل  عععع1973العععع ي محراتععععا السععععلال الفتععععررل وععععي مإلتععععل ر 
فطىلبل الت ىي ل بىلتطبيا ك ار فن ات ىليل التلح،  عىرل وعي م سعىب ا تتعىر 
مإلتل ر، ل لك وي "فؤتفر الاع ي وعي ال عرق األلاع " الع ي  سعت وعي   يعف وعي 

ي، حيث مإلعت لارعر اللىر يعل ا اعراخيلي وعي كلفتعا للفعؤتفر  لعن 1973تيافبر 
ىلي لعععىل الفتبىتلعععل وعععي  عععرلر  ارتبعععىط التعععلح الير عععي فعععا التللعععل التععع يل يل ب

الف ععىتل اتلتتععىتيل، لالت ىررععل، لالثسىويععل، لالايىاععيل، لالتيععىلن  لععن األاععى  
 ا لليفي.

تاععتحق التافععل، وفتععر ل ععي  ا اععراخيلنل عع ا الف ىرلععل التععي يل ت ععى إلي ععى الاعع ير 
ف الفل كىن بإفكى  ى من تيست فا اليتل ات ىلى  ت يت فن ورب التطبيعا  لي عى، 

ين ا تتعر  ي ع ى، ُوعرب  لي عى التطبيعا ور عى ، لرغعي م  عى  عروب التعلح ثعي حع
فعا اليععتل التع يل ي لات تععراف بعا فععن حيععث الفبعتم، وإ  ععى  تاعىر   ععن الاععبب 
العع ي  يععل ا تتععىر مإلتععل ر يروععا فععن كل ععل التععلح فععا اليععتل، لر يععل التطبيععا 

 رك ى  ماىايى  ويا!!
ت اععير ى بععان الععرخي  الاععىتال مترك  لسععت ا تبععا اععلطىن إلععن  عع ا الف ىرلععل، وحععىل 

من إ ععىت  اععي ىر ف ععرلطل بععىلتطبيا، ولاوععق  ليععا بيععت من كععىن يرغععب وععي وتععل 
 ت.25الطىن، غ بن ف كرال تي يت ة التاليل الايىايل  ن التطبيا
 عععل من الاعععىتال لعععي تإلعععن لتيعععا رغبعععل وعععي فلاتعععلل  لالت اعععير الحسيسعععي وعععي رمي عععى

حي  ى لي يكعن ، ل ي ل متركلا   ا الحسيسلت ىالترا  فا اليتل الت يل ي، لمن ا
غرربععى  من ي ععترطلا  ليععا تطبيععا الي لععىل، العع ي يي ععي إ  ععىر التععرا  ويليععى ، للععي 
يكععن لععتى الاععىتال ف ععكلل وععي  عع ا اععلى إتراإلععا م ععا لععي  فععن الياععير من يس ععا 
ال ععيب الفتععري ب اعععيىن اغتتععىب التععع ىي ل ولاععطين، ل عععتلا  ي  لععن فتعععر 

ل . ل عع ا   ععت اععلطىن ي سععل فسللععل الاععىتال للوععت فععن األإلععىتيفيين لالععتل  الير يعع
ي:" ت تطعىلبل ي بإلىفععل   لعىل طبيييععل 1975األفعرركيين اار فتععر وعي يلليععل 

ملتاي با. لإلعن فعن الطبييعي بيعت فا إاراخيل، وا ى فاتيت لتلليا ات ىق ا ي لمن 
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  لعىل طبيييعل ل  ررن ا ل فن الحرلب لالإلرا يل لا ك التفىر مت ملعيي  ال
بععن فعع كرال تي يععت السىتفععل حررععل التتععرف ويفععى تراا"ة وععي لحهععل، ول تععرك لأل يععى 

 ت.25الطىن، غ 
الفتععررين العع ين اععى تلا لالاىاععل ت الف حهععل الثى يععل  ععي من بيععب الإلتععىب 2ة

الإلىتب الاىتال وي ات ى ا ل  تراف بىلإليىن الت يل ي، مفثى  بطر  غىلي، ل 
اعيت محفعت، اعبق ل عي لبعل ارعىر  الاعىتال للسعت  من ت علا  فحفعتالياىرى الراحل 

للتتىلح فا الإليىن الت يل ي لات تراف با،  ررطل من ي تفج  لك الإليعىن وعي 
ال اععععي الير ععععي الإلبيععععر، لمن "يتيععععرب" التعععع ىي ل، ليتععععبحلا  ععععارا فععععن اليععععىلي 
الير ععي!! لي اععر اععلطىن  عع ا الععت ل  بععان ةبطععر  غععىلي لاععيت محفععتت مراتا من 

 ررا ااتيتات فى للتيىي  فا الإليىن الت يل ي..يب
لم فيل   ا الف حهل التي مبتا ى الا ير الت يل ي وي ايىق ااتيرا ا لتىررب 
فاععير  التطبيععا، من الر ععل يك ععف كععي التععتلي  العع ي يفىراععا ت ععى  التععلح فععا 
اليععتل التعع يل ي، وفععن العع راخا التععي ياععللل  ى من الاععىتال  ععتف للس ععىر  لععن 

التعع يل ي ايىاععيى ، بيععت من و ععل وععي  لععك  اععكررى ، ل لععك بتعع لرب ي ععلت  الإليععىن
: الإليىن الت يل ي وي ال اي الير ي الإلبير، يرت الطىن  لن تلك ال كعر  لعىخ   

إن ف  لي التيىي  لتى الت ىي ل  ل من يسبل اليعرب التللعل التع يل يل ب لرت عى 
الير يل. للت متىب الر عل  الت يل يل تلن فحىللل لتيررب ى مل تف  ى وي األفل

وتللععععععل الي ععععععلت التععععععي مليفععععععل وععععععي ولاععععععطين، لىفععععععل لتحسيععععععق الحلععععععي ، ل سيسععععععالح
الحلعععي، مل  التععع يل ي، لت يفكعععن للسعععىخفين  لعععن ايىاعععىت ى من يتللعععلا  عععن  لعععك

 ل.ير للا  ن   ا الحسيس
وي م سىب تلليا ات ىليل التعلح فعا  ا اراخيليين ي من : ت الف حهل الثىلثل 3ة
هعىي الفتعري، كعى لا يحلفعلن بتطبيعا  عىفل لإلعل الف عىتل، لرغعي م  عي اعيلا ال 

حكلفععل لعع لك بععىل غ  ليععا وععي الفلحععق الثىلععث لفيى ععت  التععلح، لبععىلتلليا فععا ال
ىل لالبرلتلكععلتل لفعع كرال الت ععى ي التععي ترطععن الفتععررل  لععن   ععرال اتت ىلعع
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 ععي التعع ىي ل فيهععي ف ععىتل الي لععىل بععين فتععر لالتللععل التعع يل يل، وسععت ر 
بحاعععب  -بالعععل فعععن  لعععك بكثيعععر، لاعععيلا للح عععىظ  ليعععا، بيعععت من تحطعععي حلف عععي 

اععلطىن، غ بععن ف كرال تي يععت " لععن تععلر  اللالععا التععلبل"ة -اععلطىن كلفععىل 
إن  ععع ا التعععلر   عععي تعععلر  العععروب ال عععيبي : .لبعععىلطبا لعععي يسعععل اعععلطىن ت28

 الفتري للتيىفل فا اليتل الت يل ي.
ن مرات من يعلحي من غىلبيعل الف حهل   اع ى م عىر إ لي عى اىاعلن وعي ف كراتعا، لا 

ال ععيب الفتععري لععي تإلععن تفععى ا وععي اللتععل  للتطبيععا ال ععىفل، لععلت من ال هععىي 
فععن الفثس ععين ملل ععلا   لععل التطبيععا، رتا   لععن بيععب األحععتاث  ا  الفتععري ل ععار

ت ىليععععععععل التععععععععلح فععععععععا اليععععععععتل التععععععععي لليععععععععل وععععععععي الاعععععععع لال األللععععععععن التىليععععععععل ت
لطبيععى   عع ا السععل  يلععىلف  .ت123-112فل ععيا اىاععلن غكرال ف التعع يل ية

مل ال ى تلن رحيلا  ن فتر ويا ةاىالنت ال ى كىن ييي  اللالا الار اللالا 
 كفى لرم ى ون   ا الفلال ل فن حسىخق للثىخق .

*** 
 :من  بدايات التطبيع  محددات السياسة المصرية تجاا التطبيع

من التطبيا يفثل إاتراتي يل لل هىي  إلن يل كتىباالطىن وي   ىبن تي يت  لست تلتل
الفتععري، العع ي ت يفععى ا وععي إلىفععل   لععىل كىفلععل فععا التللععل التعع يل يل،  ععررطل 
من يحععتث  لععك "وععي هععل اعع ي بععين إاععراخيل ل ىرات ععى، لىتععل ال لاععطي يين". لرغععي 

لتعلح  لك وثفل  سبل مفىي  لك، تتفثل وي الفلىلف الفتعررل فعن اآلثعىر الاعلبيل ل
ال ععىفل فععا الإليعععىن التعع يل ي، لففععى يل عععىا ال هععىي الفتععري وعععي  عع ا ال عععان من 
ترت ععا فكى ععل التللععل التعع يل يل لح ف ععى، لىتععل فععا السععتر  الياععكررل ال لليععل التععي 
تفتلإل ى. ك لك يل ن ال هىي الفتري فن تاثر العتالل الفتعري بىل هعىي الايىاعي 

وععي حععى  إلىفععل الي لععىل الإلىفلععل في ععى. الععتيفسراطي العع ي يحكععي التللععل التعع يل يل 
لوعععي  ععع ا الاعععيىق يفكعععن و عععي ا لحعععى  الفتعععري  لعععن ل عععيل إلععع ر الف طسعععل فعععن 

يرغعب وعي من  -بحاعب تي يعت اعلطىن  -مالحل التفىر ال عىفل، وىل هعىي الفتعري 
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ت ي عععععععكل ح فععععععا ت تيعععععععتا  لفتعععععععىلح تهععععععل التللعععععععل التععععععع يل يل "  ععععععيخى  تعععععععريرا " 
كفعععى  -لحتعععن يعععتي التطبيعععا ال عععىفل ت.195طىن، غاعععلبعععن ف كرال تي يعععت فتعععرة

وعععي  وإ ا لعععت ملرت الفحعععتتال التعععي ت عععب  فاعععير  ال هعععىي الفتعععري يتف عععن اعععلطىن،
ل ي فحعععتتال   عععت بي ععع ى،  عععف يى ، وعععي كتعععىب التطبيعععا فعععا الإليعععىن التععع يل ي،

 فل يا اىالن، لمبرا ى:  
 افتفاق على ح  شام  " إسرائيلى " للمشكلة الفلسطينية : -1
ى الطىن فن لالا ت ر تا التبللفىايل فعا ال هعىي الفتعري، من األليعر يعر   ير 

التطبيا ال عىفل فعا اليعتل التع يل ي بىللتعل  لحعل   عىخي للس عيل ال لاعطي يل 
لوق الرؤيل التي طرح ى العرخي  الاعىتال وعي فبىترتعا للتعلح، ل عي إلىفعل تللعل 

وعإن ال هعىي الفتعري  ي. ل لعن  ع ا1967ولاطي يل  لن حتلت الرابا فن يل يعل 
يتللف فيتلعا وعي التطبيعا فعا تطعلرال فاعير  الت عىلب لالتاعليل، و عي األللعىل 
التعععي ياعععلن وي عععى فاعععىر الت عععىلب، لرلاوعععق التععع ىي ل  لعععن فععع ح ال لاعععطي يين 
لاليععرب  ععارا  فععن مرا ععي ي، تاععلن الي لععىل الفتععررل ا اععراخيليل، لحععين يبععرت 

 فاىر الت ىلب تبرت الي لىل. 
-1992ة  عععععرب اعععععلطىن فعععععث   بعععععىل تر  التعععععي  فعععععل وي عععععى اععععع يرا  بىلسعععععى ر للعععععت 
يت، وسععت  عع تل تلععك الاعع لال األر ععا اععلل ل غيععر فاععبللل وععي الي لععىل 1996

الفتععععررل ا اععععراخيليل، تفثععععل  لععععك وععععي: كثىوععععل اللسععععىرال بععععين الععععرخي  الفتععععري 
ى ر ، لوععي لالاىاععل ا اععراخيليين، لت ععل  كثيععر فععن الععلارار ا اععراخيليين إلععن السعع

السرارال التي اتل ت ى الالطىل الفتررل لروا السيلت  ن ا ر الفتررين للإليعىن 
الت يل ي، ل ن ااتيرات الب ىخا لتتتير ى للإليىن التع يل ي. كفعى حعتث توعا 
للي لىل الفتررل ا اراخيليل وي الف ىتل التسليتيل، لل ت ال هىي الفتري بفت 

لبعل، فثعل ف عى  الثسىوعل لالف عى  الياعكري.  التطبيا إلن ف ىتل لي يتل ى فعن
لالار وي كل  لك كفى يراا الطىن  ل ت كيل حاب اليفعل للحكلفعل ا اعراخيليل 
وععي تلععك ال تععر ، بسيععىت  إاععحىق رابععين، لتلليععا ات ىليععل ملاععلل فععا رخععي  ف هفععل 
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ي، لتلليعا ات ىليععل لاتي  ر عل فعا ال هععىي 1993التحررعر ال لاعطي يل وععي اعبتفبر 
 عععي وعععي اليعععىي التعععىلي، ل عععل فعععى ا تبعععرا ال هعععىي الفتعععري تسعععتفى  وعععي فاععععىر األرت
-50اععلطىن، غ بععن ف كرال تي يععت ىلب لالتاععليل فععا الإليععىن التعع يل يةالت عع
 . ت55

للي تستتر   ا الايىال  لن ال ان الفتري ا اراخيلي، حابفى يؤكت اعلطىن، 
يفليعل لعي  وسع  وعي بل مرات ال هىي الفتري من تإللن لتيا "الايطر   لن  ع ا ال

ال ان الفتري ا اعراخيلي، بعل مي عى  وعي ال عان الير عي األ عفل"، لع لك  عيرل 
فتر بىلسلق فن ات توى  الير ي ت عىا التللعل التع يل يل وعي ال تعر  التعي م سبعل 
تلليا ات ىليل ملالل، لىتل فعن تل  الفرعرب الير عي لتليع ل الللعيج الير عي، 

ف كرال ر عع اك،  لععك ات ععتوى  بععع"ال رللل"ةي حتععن لتععف لارععر اللىر يععل الفتععر 
 . ت54الطىن، غبن تي يت 

الطىن تلك الايىال الفتررل با  عى ت تيبعر  عن فللعف فتعري بن ي ار تي يت 
اعععلبي فعععن التطبيعععا، وفتعععر فلتافعععل بتعععلح ى فعععا التللعععل التععع يل يل لتي عععتات ى 

كى تععا  حل ععى، لا  فععى  ععي تيبيععر  ععن تلععلف فععن ال هععىي الفتععري فععن من ي سععت ف
السيىتيل وي  فليل التطبيا، بى تبىرا ال هىي الير ي الع ي وعتح  لعك البعىب، مل من 

اعلطىن، غ بن ف كرال تي يت ة  لن فيتتل التستي وي التطبيا!! ي ست ايطرتا
 ت.56

فععن  ععع ا الف طلععق يعععرى اععلطىن من الايىاعععل الفتععررل ت عععىا التللععل التععع يل يل، 
لير يعل األلعرى التعي بعتمل حعلارا  فعا التللعل ب ىر  لن فرالبعل العتل  ا كى ل تحتت

التععع يل يل، حتعععن ت تتللعععف فتعععر وعععي   لت عععى بىلإليعععىن التععع يل ي  عععن تلعععك 
التل ، لكي ت تسيي تلك التل    لىل فعا التللعل التع يل يل بىل عكل الع ي يعراا 

 .ت36الطىن، غ بن ف كرال تي يت تي   ةال هىي الفتري ف
 مصلحة مصر األساسية – 2
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اعععلطىن إلعععن من الفتعععلحل الفتعععررل تي عععي فتعععلحل فتعععر ن بععع عععير تي يعععت لي  
كتللعععل، كفعععى تي عععي فتعععلحل ال هعععىي، لغىلبعععى  فعععى ييتبعععر ال هعععىي فتعععلحتا فطىبسعععل 
لفتععلحل فتععر كتللععل، لحععين يععر   ال هععىي بععين التطبيععا لفتععلحل فتععر وإ ععا 

 يرا ي مر يل  لافل:
 الترتيبات الداخلية : (1)
يرا ععععي األل ععععى  كععععىن ، وععععإن ال هععععىي الفتععععري اععععلطىنبععععن يععععرى تي يععععت اععععبفى ح

التالليععععل الفتععععررل وععععي ت ييلععععا أل  ععععطل التطبيععععا لف ىتتععععا، ليه ععععر  لععععك وععععي 
األللعععىل التعععي تيتعععتي وي عععى التللعععل التععع يل يل  لعععن محعععت األلطعععىر الير يعععل، مل 
ترتإلععععب  ررفععععل  تيععععت  وععععي حععععق ال لاععععطي يين، حي  ععععى تتريععععر الل  ععععل الفتععععررل 

ي  لعععن التللعععل التععع يل يل وعععي ا  ععع ي الراعععفي، لتاعععفح الراعععفيل، لربعععتم ال  عععل 
الالطىل بلرلج الفهى رال  ت التللل الت يل يل، ل عي الفهعى رال التعي ي عت 
وي ى ال يب الفتري الت  ي   ن غ با فن األل ى  الايىاعيل لاتلتتعىتيل، 
لفن ثي ي  ي ى ال هىي بى تبىر ى بتي    ن الفهى رال ال يبيل التي ي ترب من 
تعع هي  ععتا، لوععي الللععل   اععا يحععرغ  لععن ُتاععترل تلععك الفهععى رال فععن لبععل 
األحععااب لالت هيفععىل الايىاععيل لتتحععل  فععن فهععى رال  ععت اليععتلان التعع يل ي 

 إلن فهى رال  ت ايىاىل ال هىي الفتري!!
لوعععي  لعععك يسعععل  اعععلطىن:" إن الفتعععلحل الفتعععررل وعععي  هعععر ال هعععىي لفتعععلحتا 

الفتععععلحل الفتععععررل الرغبععععل وععععي  ععععفىن ال لتععععيل  ععععير لاحععععت، لعععع لك ت ععععفل 
ااتفراررل مل بسىر   ا ال هىي. لتحتي اتفت ى   ن السيىي باي ويل مل لطعل  فعن 

  ال ععععيبي التععععي يتفتععععا ب ععععى  ععععا  فى من ت ععععي ىا، فثععععل تسلععععيغ لى ععععت  ا  فععععى
 .ت46الطىن، غ بن ف كرال تي يت ال هىي"ة

اععين الي لععىل فععا لرغععي  لععك وععإن اععلطىن يععرى من فرا ععى  الععروب ال ععيبي لتح
التللععل التعع يل يل، يععاتي وععي التر ععل الثىلثععل وععي اليلافععل الفععؤثر   لععن الايىاععل 
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الفتررل ت ىا الإليىن التع يل ي، بيعت  عىفلي : فرا عى  فتعلحل ال هعىي، لالتسعتي 
 ت.47الطىن، غ بن ف كرال تي يت لف ىل ىل ب ان التللل ال لاطي يلةوي ا

فتعععععررل الراو عععععل للتطبيعععععا، لرعععععلرت وعععععي لررتعععععت الر عععععل السطى عععععىل ال عععععيبيل ال
فسععععععععتفت ى: ال سىبععععععععىل الف  يععععععععل، لال فى ععععععععىل ا اعععععععع فيل األتععععععععلليل، لمحععععععععااب 
الفيىر ل، لالفثس ين، لالط ب، لررى من بىلي وخىل ال يب ليال  ت التلح 

ن كى ععععل تتععععاثر بيلافععععل ث ثععععل،  يةفععععا الإليععععىن التعععع يل ي،  فعععع كرال تي يععععت لا 
 : ت63-62الطىن، غ 

  هىي الفتري فن الي لىل فا الإليىن الت يل ي.فللف ال* 
وي ععتفى يكععلن لل هععىي فللععف "إي ععىبي" وععي  عع ا الف ععى ، وععإن  عع ا يعع يك   لععن 

 فللف لطى  كبير فن ال يب الفتري ت ىا التطبيا فا الإليىن الت يل ي. 
 * فى يكتبا ا   ي الفتري مل يسللا  ن الإليىن الت يل ي.

ر  فن ال عيب الفتعري تتعاثر بلطعىب ا  ع ي وي ترب الطىن من لطى ىل كبي
 الرافي الفتري، لتتلر فيا وي فلال ا فن الإليىن الت يل ي.

 * تستي  فليل الت ىلب لىتل وي ال ق ال لاطي ي.
وحاعععبفى يعععرى اعععلطىن، وعععإن تسعععتي  فليعععل الت عععىلب فعععا اليعععتل التععع يل ي  لعععن 

الفسىلفعععل  الحسععلق الير يعععل، لىتعععل  لععن الفاعععىر ال لاعععطي ي يععؤتي إلعععن  عععيف
 ال يبيل للتطبيا.

 واشنطن :العالقات مع حتمية ( 2)
ييتبععععر ال هععععىي الفتععععري من فتععععلحل فتععععر تتطلععععب إلىفععععل   لععععىل طيبععععل فععععا 
اللتيععىل الفتحععت ، لالحتععل   لععن فاععى تات ى الفت يععل لالياكررلععع حاععبفى يسععل  

ع لألن ال هععىي ييلععي من تعع46-45فعع كرال تي يععت اععلطىن، غ ة اععلطىنبععن تي يععت 
لتيىل الفتحت  تحعرغ  لعن الي لعىل الطيبعل بعين فتعر لالإليعىن التع يل ي، ال

وإ عا  ؛للح ىظ  لن ااتسرار األل ى  وي الف طسل بفى يلتي الفتعىلح األفرركيعل 
 ياين  ر ىر اللتيىل الفتحت  بىلح ىظ  لن تلك الي لىل.
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يععععرى اععععلطىن من الفتععععلحل  -ل لععععن  كعععع  مغلبيععععل الفتععععررين  -لرغععععي  لععععك 
ررل وععي إلىفععل   لععىل طيبععل فععا اللتيععىل الفتحععت  ل ععى تععاثير فحععتلت  لععن الفتعع

الي لىل الفتررل بىلإليىن الت يل ي، لمن تلر   ا اليىفل  ل ف ا تت لر تلك 
 الي لىل إلن تلن فاتلى فيين.

 المصالح المادية: (3)
فععتى ااععت ىت   -اععلطىن بععن ويفععى يععرى تي يععت  -فععن اليلافععل التععي تحكععي التطبيععا 

ل هىي الفتري فىتيى  فن الي لل فا الإليىن الت يل ي، لال فل ج الع ي ي عر ا ا
الطىن ل لك،  ل تتتير البترل  الفتري للإليىن التع يل ي، وسعت التعاي ال هعىي 
الفتععري وععي ات ىليععىل التععلح ببيععا البتععرل  الفتععري للتعع ىي ل وععي ولاععطين، 

 يل يل لععي يتللععف لحاععبفى يؤكععت الر ععل وععإن  ععب البتععرل  الفتععري للتللععل التعع
يلفععى  لاحععتا ، حتععن وععي مللععىل تععت لر الي لععىل بععين الععتللتين، لععي يععؤثر وععي  لععك 

ي، كفعععى لعععي 1981ا تيععى  ال عععي  ا اعععراخيلي لب ععىن لتلللعععا بيعععرلل وععي تعععيف 
بععن فعع كرال تي يععت  لععن فععتى اليسععلت الث ثععل الفى ععيل ة يععؤثر غيععرا فععن األحععتاث

 . !!ت16الطىن، غ 
 :   الدول العر ية العالقات معشك  ( 4)

إن الفلععىلف الفتعررل فععن رتلت ال يععل الير يعل مثععرل وععي تحتيععت : يسعل  اععلطىن 
الفللعععععف الفتعععععري مث عععععىر الف ىل عععععىل فعععععا الإليعععععىن التععععع يل ي حعععععل  ات ىليعععععىل 
ن لاار  اللىر يل الفتررل ل يل ايىاىت ى حل  فى يلغ التطبيا  التطبيا، لا 

فع كرال ة يعىل الفلليعل.  لوسعى  ل ت ىللوسى  لف ىإلل فتر فا اليىلي الير ي، للعي
وحععرغ فتععر وععي   ععت الععرخي  حاعع ي فبععىرك ت ، 29اععلطىن، غ بععن تي يععت 

 لععن إ  عععىر الفسىطيععل الير يعععل ل ععى، لااعععتيىت  فكى ت ععى الير يعععل، لتلطيععت   لت عععى 
بىلععععتل  الير يععععل التععععي تاععععى ت ى وععععي ااععععتيىت  تلععععك الفكى ععععل، كععععل  لععععك متى إلععععن 

لالحعععع ر وععععي توععععا الي لععععىل فععععا التللععععل  -ىن حاععععب لتععععف اععععلط -ات تععععتا  
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ف كرال   اا ال ي م ىر إليعا فل عيا اىاعلنةالت يل يل. ل ل الفي ن ال ف ي 
 ت.278، لف كرال فل يا اىالن غ 45الطىن، غ بن تي يت 

للعععت متل فرا عععى  البيعععت الير عععي إلعععن ا ل عععىب فاعععتلى الي لعععىل الفتعععررل فعععا 
وععععي مللععععىل اليععععتلان  -ت الفؤلععععل بفععععى لععععت يتععععل للت فيعععع -الإليععععىن التعععع يل ي 

التع يل ي  لعن العتل  الير يعل مل ال لاعطي يين، كفعى حعتث وعي م سعىب ات تيعى  
ي، لمث عىر ات ت ى عل ال لاعطي يل الثى يعل التعي 1982ا اراخيلي للب عىن وعي تعيف 

 ي.2000ا تليل وي ملالر 
تل وعرغ إلىفعل   لعىل فتعررل كىفلعل فعا اليع لوي   ا ا طىر يرى الطىن من

التععععع يل ي، تارعععععت وعععععي حىلعععععل تحسعععععق التعععععلح ال عععععىفل بعععععين التللعععععل التععععع يل يل 
لال لاعععطي يين لالعععتل  الير يعععل الفحيطعععل: اعععلررل للب عععىن، لفعععا  لعععك يك عععي لتسعععتي 
الي لعععععىل الفتعععععررل ا اعععععراخيليل من تحعععععتث تاعععععليل بعععععين ال لاعععععطي يين لالإليعععععىن 

وععي فتععر ييتبععران التعع يل ي، تلن بععىلي الععتل  الير ععي، وىل هععىي لالععرمي اليععىي 
الس ععععيل ال لاععععطي يل للععععب التععععرا  فععععا التعععع ىي ل، لعععع ا وععععإن التسععععتي وععععي فاععععىر 

ف كرال لن الي لىل الفتررل ا اعراخيليلةالت ىلب فن  ا ا من يكلن إي ىبيى   
 .  ت196الطىن، غ بن تي يت 

بي فععى وععي حىلععل ااععتفرار الفلا  ععىل لاتحتإلىإلععىل بععين التللععل التعع يل يل لالععتل  
يععل الفحيطععل، ت يععتي ال ععرغ للتسععتي وععي التطبيععا الفتععري ا اععراخيلي، لععي  الير 

  ا بابب ر ع  ال هعىي الفتعري التطبيعا بىلتعلح ال عىفل فعا التللعل التع يل يل 
وحاععب، بععل مي ععى  باععبب ال ععر  ال ععيبي اليععىي  لععن ال هععىي وععي حىلععل اليععتلان 

ت اععلطىن، غ تي يععبععن فعع كرال  لاععطي يين. ةالتعع يل ي  لععن الععتل  الير يععل لال
 ت.196

*** 
 -اعلطىن وعي ف كراتعا، تسييفعا بن الفل ل ىل اللطير  التي يطرح ى تي يت فن 

لل  ععععىل لاأل ععععلىغ التععععي تتعععع ا الايىاععععل  -فععععن لالععععا ت ر تععععا التبللفىاععععيل 
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الفتررل ت ىا الي لىل فا التللل الت يل يل، لتتلع  السعرارال وعي  ع ا الف عى . 
يىاعععىل الفتعععررل ت عععىا الإليعععىن التععع يل ي، بتايعععل إن ل عععا الا: ليسعععل  الر عععل 

يتاعععي بعععىلتركيا ال عععتيت، لر حتعععر وعععي  عععتت فيعععين فعععن الف عععىركين  لعععن لفعععت ي 
ن السرارال األاىايل التي تحعتت األطعر اليىفعل للي لعىل فعا  الرخي  الفتري، لا 
الإليعىن التع يل ي يتلع  ى العرخي  ب  اععا،  هعرا  لحاىاعيل  لعك الفل عل  لتععاثيرا 

ف كرال تي يعت فطرلحل  لن  تل  األ فى  وي فترةلس ىيى ال لن كثير فن ا
 ت.36الطىن، غ بن 

لييتفععععت الععععرخي  وععععي اتلععععى  لراراتععععا وععععي  عععع ا الف ععععى   لععععن  ععععتت فحععععتلت فععععن 
التي ل ى ى الر ل وي  الطىن، لبىل ابل للا لال األر ا األ لىغ، كفى تحظ

وعععي فلعععف فتعععر، وسعععت كى عععل م عععي ال لتعععيىل التعععي مثعععرل وعععي اتلعععى  السعععرارال 
 :لفى بيت ىت 38الطىن، غ بن ف كرال تي يت ةالتطبيا 

ثعلر  ون فلال ا البر فىتيل حتن بيت  ةال ى ااتفر ع لارر اللىر يل  فرل فلان
 لععن فبععىرك لتععتفير ليبيععى لاععلررى وععن   ععتا لبفلاوستععا كععافين  ععىي  2011ي ععىير 

 .لل ىفيل الير يل !!ت 
 للىر يل.ع ماىفل البىا، فات ىر الرخي  لل خلن ا

 ع رخي  الفلىبرال اليىفل الفتررل  فر اليفىن.
 ع فتط ن لليل  ىخب الرخي  فبىرك وي ررىال الحاب اللط ي.

 ع لارر ا   ي ت لل ال ررف.
لالف حععععظ   ععععى، من بيععععب  عععع ا ال لتععععيىل الفعععع كلر ، ااععععتفت تلرا وععععي تعععع ا 

 فعععر  الايىاعععىل الفتعععررل ت عععىا الإليعععىن التععع يل ي فعععن فلليعععا العععلهي ي، فثعععل
اليفىن، لماىفل البىا، لبي  ي ااتفت تلرا فن تىررلا وي الي لىل فعا التللعل 
الت يل يل، فثل فتط ن لليعل، الع ي كعىن فعن فيعىل ي الاعىتال الفسعر ين وعي 
وتر   ست ات ىليل التلح فا الإليىن التع يل ي، لتعىر تراعى  فعن تعرل  التطبيعا 
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بي ععع ي با عععا " اععع ير لفر ييعععل فعععن فر ييىتعععا وعععي   عععت فبعععىرك، حتعععن لتععع ا 
 ا اراخيليين وي فتر".

الطىن لتل تت   لن الفتى الع ي بلرعا فتعط ن لليعل وعي بن للت ملرت تي يت 
ي وععي 1994التععاثير  لععن   ععلت التطبيععا، فللتعع ى من اععلطىن رغععب وععي اعع ل 

 ست لسىر بين رخعي  التللعل التع يل يلة يارا وىيتاعفىنت ل  عيب األا عر الراحعل، 
لععن  عىت الحععق، لكعىتل الفسىبلععل تسعا لععلت من فتعط ن لليععل ال عيب  ععىت الحعق  

الست  بتلر  تيكعر  تتلل لملرى ى، "ل يل من يتحتث  يب األا ر  ن فل ل 
 .!!ت85الطىن، غ بن ف كرال تي يت ت ل الارىر " ة

لفن بيب ال لتيىل التي  كر ى الطىن ف ن اإلتاعب تلرا وعي فلعف التطبيعا، 
تطى  بفلإلىتععا لتعع ىتا ال لتععيل من يلاععا فععن ا ط لععى  فععن لهي تععا، للإل ععا ااعع

فاىحل تاثيرا، فثل  فرل فلان، ال ي كعىن بفست عن  فلعا وعي لاار  اللىر يعل 
 لععن اتتععى  لثيععق بفلععف التطبيععا، لماعع ي ع كفععى يسععل  اععلطىن ع بععتلر كبيععر وععي 
 لك الفلف "لفكى تا السليل التي ااتطى  من يب ي ى ل  اا   ت الرخي  فبىرك ف   

وعععي  ععع ا الف تعععب". وعععع"فلان تبللفىاعععي فل عععلب لعععا لبعععر  كبيعععر . يتاعععي تييي عععا 
بىللبىلعععل، لاعععر ل البتي عععل. لعععتي للعععرخي  فبعععىرك رتلتا  اعععرريل لفلتعععىر  للتاعععىؤتل 

ل عل  .ت38اعلطىن، غ بعن فع كرال تي يعت تيلسل بس ىيى الايىاعل اللىر يل".ةالف
ارت لةالياععكررينت الععتلر العع ى تيععاا  يليبععا لألاععف  لععن كىوععل ال رلععىر فععن ةالثععل 

 .30/6/2013ل 2011ي ىير  25بيت ثلرتن 
مفى  عن تلر رؤاعىر الحكلفعىل، وعي حظ اعلطىن من تلر عي  ىف عي ويفعى يتيلعق 
بىلايىاعععععل اللىر يعععععل الفتعععععررل  فلفعععععى ، لوعععععي الايىاعععععل الفتعععععررل ت عععععىا التللعععععل 
ن لي يبت مغلب ي رو ى  للتيىفعل فعا التع ىي ل لالتيعىلن   الت يل يل، لتلتى ، لا 
في عععععي، لفعععععن الف ىرلعععععىل التعععععي  كر عععععى اعععععلطىن وعععععي  ععععع ا الاعععععيىق من ت.كفعععععى  
ال  ععععالري، العععع ي حععععىا  ععععيبيل كبيععععر  إبععععىن تلليععععا ررىاععععل الععععلاار  الفتععععررل وععععي 
ف تتف التايي يىل كىن فرحبى  بىلتيعىلن فعا ا اعراخيليين، ل ع ا العلارار  لعن 
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ي اليفعععل فعععن م عععل توعععا الي لعععىل في عععي،  لعععن  كععع  اعععل ا ت.  عععىطف تعععتل
ال ي"مبععتى تح هععى  ل ععرلتا  ويفععى يفعع  الي لععىل فععا إاععراخيل ، لافت يععل ال تععا ع 
التي  لن فى يبتل ت ر ل فللف ال  ى ع  ن فتىوحل ا اعراخيليين حتعن تلسعل 

يين لعي  فعن الايىاعل فلحلهل فن ررىاعل ال ف لررعل ف ىت عى من إحعراج ا اعراخيل
ففعى يحاعب للر عل الع ي  !! ل ع ات43اعلطىن، غ بعن ف كرال تي يعت "ةالفتررل

لي يكن فحبلبى   لن الفاتلى ال يبي، لارتب  اافا بايىاىل اللتلتل ل يا 
 متل  فتر.

*** 
شذذه موهذذيه دسذذهله وعاممذذا اغتيذذال السذذايات المحذذور النذذانى : 

 ساسون :

 ععن اللحهععىل *  عع ا  عع ىت  اعع ير إاععراخيل األاععبق وععن فتععر فل ععيا اىاععلن 
ىتال العععع ى ملععععىي التععععلح فععععا إاععععراخيل لوععععرب التىررليععععل الفتيلسععععل بىغتيععععى  الاعععع

لفل ععععيا اىاععععلن  ععععل التطبيععععا  لععععن الفتععععررين ور ععععى  وععععن كىوععععل الف ععععىتل ، 
ف  ععت  الي لععىل الفتععررل ا اععراخيليل ، ل ععل ر ععل فلاععىت بىفتيععىا ،  فععل وععن 

ب ع لر ثعي افتعتل وترتعا لاعبا  -كفى ابق لم عر ى  –فتر لبل اغتيى  الاىتال 
وعن وتعر  ا تسعى  كبعرى بعين  هعىي  سعت تعلحى  ف  عرتا  فعا  ا لال تىليل ، لسعت  فعل

، لالتحعىلف رلر كىن افتعتاتا  لعا وعن اليفىلعل  تل لألفل الير يل للفتر ، ل هىي
فععا  ال اليععتل ؛ فل ععيا اىاععلن   ععر بىللرععل اليبررععل وععن تععل مبيععب لبععل اعع لال 

ف عععل ف كراتعععا  عععن وتعععر   فلعععا بىلسعععى ر  لالتعععن افتعععتل لاعععبا اععع لال ، طلرلعععل 
  ا ة  ععر ر لاحععت إليععى ل بععن إلياععىرت لفععن تعع فت ععىلاا  بعع لك كععل فععن اععبسا ةاعع ي

حفلعل   علان  -كفعى اعبق لم عر ى  –ت ، الف كرال 2013ا رار حتن يلف ى   ا 
} ابا ا لال ون بع ت الفتعررين و للعىي بتر فت عى للير يعل ةتار الإلتعىب الير عن 

ا الاعطلرت للت عى بعىلرت ون السى ر  لتف قت لتلر   ر ملرى ، للف عى ةكىتعب  ع 
 لعععن تر عععىل لمإلى يعععب ةاىاعععلنت  عععن فتعععر لالفتعععررين وعععن فستفعععل للتر فعععل 



 

119 

الير يععل التععىتر   ععن تار الإلتععىب الير ععن ، للسععت احتععلل الفعع كرال  لععن ماععرار 
فثير   ن الايىال لالايىايين ون فتر ، لو حل متتلىر الت ىي ل لر ىل عى 

مفعععن فتعععر السعععلفن ، لفعععن بعععين فعععى لالترالعععىل الاععع ىر  لمتلار عععى اللطعععر   لعععن 
احتلتعععا  ععع ا الفععع كرال التعععن لعععي تلعععق   ىيعععل كىويعععل فعععن الفسعععىلفين للتطبيعععا لإلعععن 
يتراععل  ى لرععرتلن  لععن ال ععب ىل ب ععى ؛ كععىن ال تععل الاععىت  ف  ععى لالفي ععلن بععع 

 لععن ة لععن حىوععل مافععلت لالعع ى لتععغ وععن مغلبععا لاععرت للععىخا اغتيععى  الاععىتال 
 . 1981مإلتل ر  6ق الف تل يلي الث ثىر الفلاو

اخيليل حعععىتث اتغتيعععى ؟ لفعععى  عععن حسيستعععا لرتلت ال يعععل ا اعععر اىاعععلن كيعععف رمى 
لتععل مبيععب للا عع طن تلر ويععا للععل بت ى ععل ل ععتي   لععن  عع ا الحععىتث ؟ ل ععل كععىن

إبع ا السعى ر  بععىلفلط  الع ى ي ععرى لستعل الاععىتال لات تسعى  إلععن  ىخبعا ةفبععىركت 
 عع طن لتععل مبيععب ؟ للفععى ا ات ععن الاعع ير بيععت من متععبح الاععىتال  بخععى   لععن لا

أل ععا لععي  ا لتععلمن الاععىتال لععي يستععل باععبب التععلح فععا إاععراخيل للإل عع ا اععراخيلن
؟ لفعى فعتى تعحل  ع ا اتت عىر " لوسعى  أللعلا  لىتليعا ال رريل ا ا فيل " يطبق 

وععن اللالععا الايىاعععن الفتععرى للت ععى ؟! ماعععخلل  حععىل  من   ععت إ ىبعععل    ععى وعععن 
لال ى يك عف  ى بعى  بىغتيى  الاىتال ون ف كرال فل يا اىالن  ال ار اللىغ

. وفى ا لى  ؟ ف فى  فن التطبيا الايىان فا إاراخيل ون ا لال التطبيا األللن 
. 

*** 
يبععتم فل ععيا اىاععلن ال ععار اللععىغ بىغتيععى  الاععىتال وععن ال تععل الاععىت  فععن 

اعععبتفبر  27ف كراتعععا تحعععل   عععلان ور عععن ة لعععن ف تعععل اتغتيعععى ت بسللعععا : وعععن 
، للبل تايل ميعىي فعن اليعرب الياعكرى ال علي الع ى كعىن اعي رى وعن  1981

)هكذذىا دسذذميها الصذذهادنة فتععر ، فثلفععى يحععتث كععل  ععىي ف عع  حععرب يععلي الر ععران 

لععى  محععت لارار الحكلفععل  وهذذى لذذ دنا نصذذر اذذرب رماذذان والسذذاي  مذذن أمتذذوبر(
ى  ألل  اععع ير إ عععا كعععىن فعععن اللطعععا الاعععف :ا اعععراخيليل ، وعععن ا تفعععى  حكعععلفن 
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 اراخيل ون فتر إليى ل بن الياىر ح لر اليرب ، رت رخي  اللارار ف عىحي 
بي ن بان فل ل  ح لر الا ير الثى ن  اراخيل لليعرب الياعكرى وعن فتعر 

مإلتعععل ر مى لبعععل  4اعععلف ييعععرب للف ىل عععل وعععن ات تفعععى  التعععىلن للحكلفعععل وعععن 
ا األفعلر مراعلل برليعل ن  لفل ب ع إيلفين فن اليرب الياكرى الف تهر ، فى 

ين وعععن ال عععار األل   عععرحل بىلتتعععىر لفعععى ا لىر يعععل بىلسعععت  فعععن  عععارلعععلاار  ال
ي ب من يتلا ت الا ير ا اراخيلن  لعن الف تعل ، وعن ال عار الثعى ن فعن البرليعل 
ملتيل للارر اللىر يل بافررن : األل  من يطلب فن رخعي  العلارار  عتي طعر  

فععل السعىتي ، لالثععى ن من يتععرك السعرار لععن بععان الفل عل  للبحععث وعن ا تفععى  الحكل 
م  ب إلن اليرب مل ت ، ون   ىيل البرليل م  ل با  ن اعاإللن  لعن ااعتيتات 

وعن رت لارعر اللىر يعل : لتحفل الفاخلليل ل تىخج السرار ال ى ااتل ا . ثي يسعل  
 ن لتيران :للاار  تاويت كيفحن كىن يل ت ب تاااحىق  ىفير بتلليا فتير  ىي ا

إ عععا لوسعععى  لطلبعععن وعععإن األفعععر فتيلعععق بسعععرارى ، لوعععن الب عععت : وعععن الب عععت األل  ليعععل 
من لارعععر اللىر يعععل يعععلت من ي عععير ، بىاعععي رخعععي  : الثعععى ن كتعععب تاويعععت كيفحعععن 

 اللارار م ا ميى  كىن لرارى وإن الحكلفل الف تاى تا " .
*** 

العع ى  الحسيسععل من فل ععل  ا ععتراإلن وععن اليععرب –يسععل  اىاععلن  –ك ععل فععتركى  
يسترب لعت  عرل العرمى اليعىي وعن إاعراخيل للعت ات عح  لعك وعن م  ات عى ا   فيعل 

م عا ت ف عى  لح علر الاع ير ا اعراخيلن حيعث : حيث   عىك فعن لعىللا مل كتبعلا 
يرفععا وععن  هععر الفتععررين إلععن ا تتععىر بععىرا وععن  بععلر الس ععى  وععن حععر  ي  ععت 

لفععن  –ر  األفععر لىتععل إاععراخيل وععن  يععت الر ععران ،  ععيرل بععا  ن فلععاي بععان م عع
يععلي  ثإلععىلن العع ين وسععتلا م ععاار ي وععن حععرببىل –اععفى ي اعع ير اليععتل ا اععراخيلن 

ن  عرف وعن إاعراخيل بعان السعرار متعبح بيعتى ،  عف ل م عا بيعت إالر ران ، لفعى 
ا تفى  الحكلفل يلي األحت مل اتث ين ، ايتتل بن التح يلن لف تل ل م  عا  

يعععن ، لعععررل من ااعععترل  ععع ا ال عععرغ كعععن م عععر  ا  ععع ي وعععن إاعععراخيل لفيروعععل رم
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  ععععن لععععي مإلععععن ف تب ععععى  ملععععل  : إت ، اللطععععل  التععععن تععععففل  لععععن ا لععععتاي  لي ععععى 
لأللطعععىر األف يعععل لحهعععل لعععرارى ح عععلر اليعععرب للإل  عععن لعععي موكعععر لحهعععل وعععن 
احتفى  اغتيى  الرخي  ال ى كىن فحىطى  بىلحر  ل  ىاا األف عن الإلبيعر ، كع لك 

اخيليين لالفتررين ال ين تلللا حفىيتن ال لتعيل ااتلا فعن وإن الفاى تين ا ار 
حرتععع ي وعععن تلعععك األيعععىي ، كعععىن الف عععىا وعععن السعععى ر  ف عععبيى  بىلفلعععىلف إت م  عععن 

يسهععل لك ععىر  ف  يععل ت  إ  ععي  ععبىب  للا تفععتل  لععن الفععراوسين ا اععراخيليين ، 
ي لعع   فثيععل ل ععى ، وععن تلععك األيععىي ك ععل فيتععىتا   لععن التحععرك باععيىرتن ، لكععىن

فين الفراوق لون ايىر  ثى يل تاير لل  ى بيب اليىفلين ون الا ىر  ، لرار   ا 
الاعععيىر  كى عععل تاعععير محيى عععى  اعععيىر  مل اث تعععىن حىفلعععل ر عععى  مفعععن فتعععررين، فعععن 

)علينا أن نلااظ هنا ع م ثقذة مو ل األ لىغ ال ين ي تفلن إلن األفن الفركعاى " 

المذراعقين الصذهادنة مذن رجذال الذأمن يائمذاً  لذى  السفير الصهيونى بالذأمن المصذر  عهعذل

 . ى الخلف يائماً( )الكاتي(فجواره أما المصردين ع

 –يسععل  الاعع ير ا اععراخيلن  –  ععيل يععلي اتث ععين ، مى   ععيل اليععرب الياععكرى 
بتمل تتل ن فكىلفىل تلي ل يل فن التحف ا اراخيليل لا  ا ل لا  ا عل ال عي  

ك عععل لعععت اعععبست ي لكتبعععل بيعععب الإللفعععىل  لعععن لرلعععل  ،لالتلي ارعععلن ا اعععراخيلن 
 ععا  لي ععى من  يععي  ب عع ى ل ، لفععن : إل ععرحل لإلععل فععن طلععب فععلل ن ، للععل 

: لعع   رؤيععل اععليفل ل  ععىر    لععىل الاعع ي ل  ععت التتععىلح فععا فتععر . للععل 
  ن م ير بسل  با ا ون   ا الل ا الف مفثل الرغبل الحسيسيل التن فعن م ل عى إ

  لف  حرلب فا فتعر ، إ  عى الرغبعل وعن الاع ي ، لم ع ل اس  مب ىؤ ى ل 
بععععان ح ععععلرى  عععع ا  -يععععتييلل محرل ععععلل لفيععععىررف  –إلععععن تععععحف الفاععععىر 

الف ىاععبل ييععت  ععارا  فععن  فليععل الاعع ي ، لبععىلتطبيا بععين ال ععيبين لالععتللتين " . " 
إن تل يععا ت ععل  فععن لارععر الععتوى  الفتععرى إلععن اعع ير إاععراخيل لح ععلر اليععرب 

فا ون  هرى إلن ا ت ىر   ت الحرلب بين ال يل  لروا  لف ى وعن الياكرى ير 
 عع ا اليععرب بىلعع ال ، ييععت وععن  هععرى تحيععل لرغبععل الاعع ي لاألفععن لععتى األ ععاار 
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ال ين اسطلا فن م ل فى " ، فن ماللب   ر التح يين للإل ي ال ى للتعا لرتلت 
تعععىغيل  متركعععل من ك فععن لعععت تلععل ر ا عععى  ، ال يععل التعععن لتععلت ن فعععن إاععراخيل 

لوى فل لر فى مي ى  للسل ، ك لك محاال بتسعتير للسعرار الع ى اتل تعا فعن  ى عب 
 لتعععيىل فاعععخللل وعععن ا تار  الفتعععررل الععع ين تعععىبيلا ال عععت  اليعععىي العععتاخر وعععن 

] طبعاً هىا التبردر الإسرائيلى لذا دنفذى أنهذى عذى إاراخيل حل    ا الفل ل  " .. 

تذذ مير المفاعذذل  الذذ ول العربيذذة منذذلضذذ   قذذاموا بحذذروب أخذذر تقردبذذاً ذات الوقذذك 

بذل  –والقتل المنظى والمسذتمر للفلسذطينيين النوو  العراقى ثى لااقاً ارب لبنان 

نروات ل والنهي المنظىالأمن القومى اختراق اي والتهسس ومصر عى الاقتصوض  

 [ )الكاتي( .من الااتلال !! عاماً  15مليار يولار عى  500سيناء بما دق ر بذ 

*** 
ون ف كراتا : تبى  يلي اليرب يلي  ا اراخيلن فل يا اىالن ا ير الثي يسل  

 يععلرلععر لععي ييلععي بععا محععت " لوسععى  ل  ععرارال الفتععررل وععن م ا  لععرار  لالث ثععىر اتلعع 
ف ىاععبل  ععىرك وي ععى رخعععي  التللععل ي ععب  لععن الاععع رار األ ى ععب الفععت لرن ل ععع ا 

 ئ الرخي  ل    ع ا الاعى ل الف ىابل من يكل لا ون فسى ت ي لبل اى ل فن ف
ترلععق كععل الطعععرق لت تلععل  لت لعععرلج لرغععي  عع ا التل ي عععىل التععررحل ، التعععن 
تإلتعععب وعععن بطىلعععل العععت ل  لعععررل ت ى ل عععى لمت مإلععععلن بعععين مل  فعععن يتعععللن إلعععن 

] وأطلذذق عليذذه ف تععل اليععرب لعععلل لععع فاععى تى لالف ععرف  لععن  ععتل  لسععىراتن ، 

ه الحقيقى والكامل طيلة الكتاب ، وهو علذى مذا دبذ و السفير اسى )م( وتعم  ع م ذمر اسم

لى   ( [1981الحرف الأول من اسى رجل المخابرات والموساي عى السفارة الإسرائيلية وقتها )
لععا الاعع ير: إن  لععي إاععراخيل العع ى يروععرف  لععن اععيىرتن ، اععيكلن رلععر األ عع ي 

لا ت   ىك للإلن فن اللا ب من مت: للل لا ، األ  بيل التن اتتل إلن الفكىن 
: للل ، لي    ىك في ن للحفى  ،  لن من متترف برتى ل احترافى  ل  تاخ ى 
] طبعذاً مررت من متل إلن الف تل لبل   ررن تليسل فن البتر ون اليعرب " .. 

هذذر والوقااذذة أن دسذذمى المعتذذ دن المقتذذولين بالشذذه اء !! ولكذذن هكذذىا هذذى مذذن الف  

   سرائيل بذل لذ   مذن سذما لهذا بسذفارة عذى المهرمون يوماً والمشكلة ليسك ل  

دحضذر سذفيرها وهذو رجذل موسذاي معذروف ، مصر تبث من خلالهذا هذىه الأماذدذي و 

 !! [ )الكاتي( .عرضاً عسكرداً دكرم هه اء مصر 
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ثععي يسععل  : مل ععك اليععرب  لععن البععتر وععن فتي ععل  تععر ، ل ععل حععن اععك ن يععاتات 
ى ر  ، بىلسرب فن  ع ا الحعن ، اتاى ى  ون  رق السى ر   لن فسر ل فن فطىر الس

وععععن  ععععىر  اتاععععتيراب ، تل ععععت ف تععععل  ععععرف تاععععتيراب السععععلال لالطسععععل  
الراعفيل ، مفىف ععى  ععىر   عررب  ععتا  ياععتلتي فاعىرا  لليععرلب الياععكررل ،  لععن 
ال ى عععب اآللعععر فعععن ال عععىر  ، لمفعععىي " ف تعععل اليعععرب " يل عععت  تعععب ال  عععتى 

فيعععل ل لعععن م ععع  ا فعععن الف  عععل  الفتعععرى ل عععل فسعععىي  لعععن  عععكل م ععع    ر 
السى عععععت  إلعععععن السفعععععل األاعععععفىر الف ععععع لر  لعععععتى الفتعععععررين " فحفعععععت ، فحفعععععلت ، 
فتط ن .. " ل لن األر يل ما ل لفل ال ري ، ح عر فعن الرلعىي األاعلت يرفعا 

 لسبر ال  تى الف  ل  .
" لبف ىاععبل  عع ا الطسععل  الإلبيععر  ترلععق الف طسععل  ثددم يقددول بعقليددة الجاسددوس :

لالحر  ال ف لرى لحر  الرخىال لك لك لحتال تافين ت عي بسلال  اكررل ، 
ر ىت  فلتىررن فن األفن الفركعاى ، بي ع ي بعىلف ب  الفت يعل لبي ع ي بعىلاى 
الرافن ، لتلل    ا الف طسل يكلن لى يى    رارال ، لك لك   عت كعل  سعىط 

لتحيعل الت تي  الفؤتيل إلي عى تلل عل اعيىرتن   عت الحعى ا ، لعتي السىخعت الفتعرى ا
ل هر إلن الي فل الفلتسل  لن ا ىج اعيىرتن ، لت عى ن إلعن فلاتعلل طررسعن 

 -لالتعن ت تحفعل مفعرا  بىلعتلل  –إلن الفتي ل مفى بسيل الايىرال التن ون لعىولتن 
 لععن ال عععىب   )رجذذل الموسذذذاي بالسذذفارة !!(لععن تلاتععل فتععىحبتن " . رت " ي " 

فتيلسعى  بىلاععيىر  الفتعررل التععن وععن با ععا إ ا كعىن األفععر : الف عرف  لععن الف طسعل 
الركب وإن  لن ال ىب  الفترى من يسرر فى يررتا ، مفى بىل ابل للايىر  الثى يل 
التن ب عى الحرااعل ا اعراخيليل وعإ ا ُف يعل فعن فتعىحبت ى وعإن الاع ير لألاعف لعن 
ياتطيا ال  ىب إلن اليرب لاييلت إلن ف الا ، للتي ال ىب  الفترى التحيل 

ى لاععععفح للاععععيىرتين ا اععععراخيليتين بىلف ععععن ، لا  ععععي ر عععع  الحرااععععل فععععر  ملععععر 
أن مصر ]من الواضا الفتررىن فحفلت ل بت اللطيف إلن الايىر  ا اعراخيليل " . 

الوضذع المذىر  الذى  وفذل عيذه نظذام  ق  انهارت تماماً أثناء تلك الفترة بسبي هىا
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بذذ ءاً مذذن تناهلاتذذه تريدذذة  لذذى االذذة مالسذذايات عذذى مهذذال امادتذذه لحلفائذذه الصذذهادنة 

الكبر  عى مامي يدفي  واتى امادة سفير يولة الع و وتعامل أمن السفارة باهيراء 

 واستعلاء مع الأمن المصر  [ )الكاتي( .

*** 
بسيىت  الايىر  إلن ف تعل اليعرب بيعت  –اىخسن  –ثي يسل  الا ير : " لىي رل ن 

 ععل ، يل ععت ف بععر ب ععن اللععلن فتر ععل بطععل   عع ا الف تععل الفكل ععل فععن فسى ععت فتتر 
لللف   ا الف بر اىحل لاايل للل  ى ح ر  كبير  تاتلتي كسى ل ا تهعىر لإلبعىر 

 لعععن ، ل ل  إلعععن الفسى عععت وعععن الف تعععل الرخياعععال عععيلف ، لف  عععى يفكعععن اللتععع
ل يل ععت ترج يلتععل بععين الطررععق لحتععن طروععن الف تععل ،  ععى بن الف تععل الرخياعع

ن الف تعل الفلتعغ للعالار األ ى عب لتل رل ن حتن ترج ال ى ب األيفعن فع
تعععيت ى العععترج لتحهعععل من الف تعععل فليخعععل بىل عععيلف ال ىلاعععين وعععن مفعععىإل  ي ، 

للف  ىب  ، ،  لن طرف الترج تيلبل ون اليثلر  لن فسى ت لىليللل تل 
فععى إ ا كععىن  - ععىب  الفلاععىت بىلاعع ىر   –فاععخل  تسرربععى   ععن األفععن . اععا  ةيت 

 عععا لألاعععف ال عععتيت : إي عععىب حتعععن لعععى  ال عععىب  ن م ىبعععا بى إفيعععا اععع   لفعععى 
ياععععتطيا الاعععع ير وسعععع  من يععععتلل لر لعععع   لععععن فسى ععععت الف تععععل لطلععععب ةيت من 
يتحععتث إلععن الفاععخل   ععن مفععن الف تععل ل ععىر  ععىب  فععن حععر  الرخىاععل برتبععل 

إ  عي لعي : بسيل الا رار للعى  إلن ، لم ىر لار لمإلت  لن فللف ال ىب  التريرل
رت ةيت با ععا طبسععى  ، فععراوسين لت حتععن الاعع ير األفرركععن يععتلللا إلععن الف تععل فععا 

للتيليفعععىل التعععن لتيعععا ، لت يفكعععن تريير عععى ، لعععن ياعععتطيا الاععع ير ح عععلر  ععع ا 
اليععرب إ ا لععي ياععفح لععا  ععل لافيلععا الفاععلح تلععل  الف تععل ، تار الحععتيث وععن 

ق  هر الللار إلّن للي م ل،  تلر لباتب للإلن بت تت ، لاىت التفل لفت  ثى يل 
، للحذر  الرئاسذى المصذر   تلك الوقااة الشذ د ة والذاهيراء الواضذا]دلااظ هنا " . 

الصذهيونى عذى عذرج وجذوي اراسذته المسذلحة  الكيذاننها سفير يولذة خافة اين 

السذايات هذو نظذام عن باقى سذفراء العذالى الحايذردن !! لقذ  مذان  اً يونعى العرج 

وهو مذا جذر  عذى  الإسرائيليين راية  أمامالسبي عى مل هىا الخنوع والقبول بالىل 

 !! )الكاتي( .الإسرائيلية  –باقى الملفات الغاماة عى العلاقة المصردة 
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 ، وهو رجل موسذاي ثذان –متى الللار التحيل لافح ل فيا الفراوسين لعن ةيت لةقت 

لفحفلت ل بت اللطيف بىلتلل  فالحين ، ثي يسعل  الاع ير : " ااعتسبل ن الاع ير 
رخعععي  الفرااعععي بعععلاار  اللىر يعععل الفتعععررل لعععىخ   : " فرحبعععى  بعععك يعععى يحيعععن رويعععل 

، ت تل ععععت مفععععىإلن فيي ععععل ليفك ععععك من تلتععععىر مى فكععععىن ترغععععب ويععععا ، فل ععععيا 
: الف تل كل عى ير  " ون   ا ال سطل لا  ل ف كلليؤا  ن م ا لي تتبق مفىإلن كث

األلعل  عت  فليخل بىل ى  حتن رلر ى ، لر عب من ملتعىر فكى عى  تإلعلن لل عا  لعن 
 عب  م فسى ت لىليل فعن م عل الفعراوسين لعن فعن الفتعررين لا اعراخيليين ، ل عتمل 

فعععن م لعععن رميعععل تعععتيسن ، العععترج لم عععى ااعععتيرب كعععل تعععف وعععن التعععف األل  
الاعع ير األفرركععن ، ابتاععي إلععّن للععل  بيععتا   فععل الاعع ي ، ل عع ا فععى ويلععا مي ععى  

لاتعلل ال عال  حتعن ل عتل ، بيب الا رار اآللررن الع ين التسعل  هراتعن ب عي 
   ان بىلسرب فن التف الثىلث فن ما ل .

األفىإلن اللىليل ويا كثير  لون لاطا ي ل  تعتيسن الاع ير الاعلرتى ، ب ى بعا 
لست ل ت فن يتبىت  فيعا الحعتيث ، ، للل ا كى ل فسى ت لىليل ااتسبل ن بايىت  

مى ،  يعين تليسعل  ل  ةيت لل ن فبى ر  .  هرل إلن اى تن كى ل اليى عر  لمر 
لبععل   ععررن تليسععل بىل ععب  فععن الفل ععت العع ى اععيبتم ويععا اليععرب ، مفععىفن وععن 
التعععف األل  لعععي يكعععن بعععا محعععت ، التعععف الععع ى  لاععع ى ويعععا كعععىن لرربعععى   عععتا  فعععن 
الطررععق العع ى اععيفر بععا اليععرب  لععن ياععىرى ،  لععن بيععت   ععرال األفتععىر وسعع  

يا رخي  التللل بيعت لليعل فن لا  الف تل ، كىن يل ت الفسيت ال ى اي ل   ل
 ، ل لن  ى بيا فسى ت لل  ىا الرخىان لكبىر لىت  ال ي  " .

*** 
فل يا اىاعلن : " لسعت لعررل من متعل لبعل بتايعل  ا اراخيلنثي ياتطرت الا ير 

اليرب بي ررن تليسل ،  ن  فت ، لالف تل لت متعبحل  عبا ففتلخعل ل عرلر  
لررلا بىل يل من م ل  لرربعى   عتا  فعن  البحث  ن مفىإلن للفراوسين لن ل ي ال ين

ن  لاعل وععن فكعى ن حتعن ا تسعتل وععن إ عتا  فععن الطررعق ، فعى  ى  ، للرربعالعرخي  
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تاللعععن م  عععن فحهعععلظ ، حيعععث لليعععل  لعععن فكعععىن لررعععب  عععتا  ت ي عععىيس ن ويعععا 
ر العع ين  لاععلا  لععن ال ف ععلر العع ى ي تععل بي ععن ل ععين اليععرب ، بيععب الععلارا

 " .برؤلا ي ك ل  فن التحيل  ل م ىرلا إلنّ الف تل الرخيا
ن  لفعل وععن اليعلي التعىلن من ثفى يعل   ععر إفعى ثعي يسعل  بعت ىر تعع يل ن للعح : 

،  لتععى  ، فعععن ال ىلاععين وعععن   عععى  الاعع رار لالفعععت لرين األ ى ععب لعععت متعععيبلا 
للتععل اث ععىن فعع  ي حتععن تافلععل يععت السععتر التععن ليبععل تلرا  وععن فل ععل  اتغتيععى  

وععن  لععك اليععلي فععرتين : الفععر  الثى يععل اععاحكن    ععى  لالستععل ، لسععت تحععتت فتععيرى 
 . بيتويفى 

 ىر فعا  ىخبعا  :يسل  اىالن ون ف كراتا  –تالر لتل  الرخي  بيب الللل 
حا ن فبىرك للارر التوى   بت الحليي مبل غاالعل ،  لع  العرخي   لعن فسيعتا ، 

 عىن لل لن يفي ا  ىخب الرخي  حا ن فبىرك ، لف تلب  عي   فعىن ، الفسعتي ل
بق ففععععتل  اععععىلي الاععععلتان لالتععععلفى  لرخععععي  الععععلارار الاععععى لبععععن  ىتععععر لففثلعععع
لرخي  ،  بت السىتر حىتي لكىن  ل مي ى  رخي  اىبق لللارار لفات ىر الرخي  

 لععع  لارعععر و لعععن ياعععىر العععرخي  ، مفعععى ف لععع  ال عععيب ت. تعععلون مبعععل طىلعععب 
 ىرا الإلبير ، ثعي ثي ت ر الرخي  ايت فر ن لفات، التوى   بت الحليي مبلغاالل 
تعبحن  بعت  يتىر، ثعي بيعتا رخعي  ف لع  ال علرى الف تن ال يب  بت الرحفن ب

الحكيي ، ثي رخي   يخل األركىن  بت رب ال بن حعىوظ ثعي لعىت  األاعلحل ،   عب 
الرخي  حيث حين  ف لر الفت لرن ال ين ت سلا لا ، بيت  لك  ا  فا حا ن 

رق ، لاىر الث ثل بلطل   اعكررل إلعن فبىرك لمبل غاالل ،  بر الترج إلن الطر 
 .ات ىا لبر ال  تى الف  ل  لل ا إإلليل فن الا لر 

*** 
الياععععكررل ل تععععىف  نل  ععععاف الفلاععععيس ععععىتلا إلععععن مفععععىإل  ي ل لاععععلا  لععععن تععععل 

كععىن الععرخي  الاععىتال يبععتل وععن ، ال فععى ير اللال ععل  لععن ملععتاف ى ل ععن تتعع ق 
، ىل ال فن م ل   ا الف ىاعبلبمحان حىتتا ، يرتتى ف ب  ولفل  تا  حيكل 
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يرتععتى حعع ار  تيععتا  برلبععل ااععتطيل من ملفععح تيععىبير ل  ععا كععىن يبععتل اععييتا  . 
تبىت  بيب الإللفىل فا فبىرك لمبل غاالل لك لك فا اكرتيرا ال ى كىن ي لع  
لل ععا فبى ععر . وععن الاععى ل الثى يععل   ععر  تفىفععى  تععتر األفععر ببععتر اليععرب ، وععن 

ب اعىر لمط عى  فتعررين ، ا تسعتل ف األل  الع ى مفعىفن تلك األث عىر افعتأل التع
م  عععي فعععن  عععىخ ل  لتعععيىل  ىفعععل اعععلار فعععن الفعععت يين مل الياعععكررين ،   عععت 

العع ى كععىن فلتتععى  لتعع  ى طععرف كععل تععف كععىن يسععف ر ععى  األفععن . الر ععل 
 ى  الت ن و ا  ، فا بتايل اليرب ل ىت بيت  ت  تلىخق حعىف   و  عىن  عىى اعىل 

] هكذذذىا مذذذان دعامذذذل نظذذذام " : م ععع   لاععع    يعععى اعععيىت  الاععع ير  للتفعععا لعععن لعععىخ   

 –هخصذياً  –رغى علمذه ومعادشذته كرم هائ  عن الح  بالسايات أف قاءه الصهادنة 

والكرم عى غير أهله دع  ، للأرج  وااتلالهىللعهوي لمىابحهى ض  العرب ولنقاهى 

 .ة [ )الكاتي( .. وعى رأ  البعض الآخر: خيان اً عى رأ  البعض اماقة وخبل

 فععن  ععل، ر لطععلابير فععن الفيععتال لاألاععلحل فععرل طععلابي، كععىن اليععرب ولفععى  
الفيركل ، تترربىل   لي كى ل فتحلبل ب  يج الطلسىل لات   ىرال لحلسعل 
الطععىخرال بتتععىبا  لععن ارت ععى  فعع ل ب ،  ععا  ر ععى  فهعع ل مفععىي فسيععت الععرخي  

يلسععل  لعععن  ععىفلت ك ر عععىر ، كبيععر  للاعععىتال ت ا  لفهععع ل تحفععل تعععلر ، فبى ععر  
اععععال ن الاعععع ير الاععععلرتى إ ا ك ععععل  لععععن ااععععتيتات ألن متععععر ي لععععا بيععععب  عععع ا 

 لععن للحععىل  ععلفل  ععتا   لععن طععل  طررععق  ععيىرال الإلثيععر  الفيلسععل مفىف ععى ،ال
كىن ي ععلى كتىبععل  عع ا وععن الفعع كر  التععن ىن  عع ا مفععرا   ىفععى  بىل اععبل لععا،اليععرب  كعع

 ايرال ى إلن لاار  لىر يتا. 
مفىف عععى طعععىخرال فيعععراج ، ولل عععى تفىفعععى  ، ل هعععرل مفعععىفن لتر فعععل لافيلعععن  فعععرل

، لعن ه عر بر عىفج اليعرب فعى ملللعا لعاالالرتى   ا ال يىرال ، كتب الاع ير  
اللحيعتان تسرربعى   لمروا ال فيا رؤلا ي ل هرلا إلن اليرب ال لى ؛ اث ىن وس  

 فك ععناألل  رماععا  –، كى ععى ي لاععىن كععل إلععن  ععلار اآللععر لععي يرويععى رؤلاعع فى 
 لععن بر ععىفج اليععرب ياعع ل التر فععل لالثععى ن ي هععر مفىفععا إلععن ال ععيىرال التععن 

 . )طبعاً دقص  نفسه والسفير السود  ( يتر ف ى .
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*** 
وععن رتععت محععتاث الف تععل ، يععلي لتععل الاععىتال ليتععل  إاععراخيلثععي يف ععن اعع ير 

  تفى  هرل " إلن  رل  اللحهل التىررليل ، لل ترك كلفىتا تتحتث  ن   ا ى : 
بلر فىاععلر  طلرلععل وععن الطععى يإلععن األفععىي تحهععل من  ىللععل ثسيلععل ت ععر فععتويى   

ة طععل رلععرت : لععت تللععف و ععا  ، للععل ل  اععن العع ى يفععر مفععىي ف تععل اليععرب 
. ون بتايعل اليعرب حعتث  طعل ألحعت الفلتلاعيك ل الع ى ..للاتلل التر فل 

ين من يحركعا للإلعن بع  تللف فحركعا مفعىي الف تعل بىل عب  حعىل  راإلبعا الفاعك
 ععتلى ، بععتم يتويععا حتععن ت ييطععل الطععىبلر ، و ععا  اععس  لالفلتلاععيكل وللععا ، 

ر عل تلل عل  عن مي عى  وعن اعيىر  فت با بار ل ، لبيت  لك ب تر  حتث  طعرويل 
 مفعى  ع اترلب بار ل  لن اليطل لتحركل الايىر  إلن األفىي ،  ق، للإلن الاىخ

حععرك لععرج ف  ععى لىخععت ى ، بعع  غطععىر رم  حععىف   لععي تتوال ىللععل التععن ت ععر الفععتوا 
م  ى طلسىل حسيسيل ، للعل وعن   اعن   تستم ا حا افيل طلسىل رتىغ ، لي 

من يتععلح ةتويععل ملععرى فععن الطلسععىل التععلتيلت لععي يحععىل  لىخععت السىولععل  ات ععى : 
، فععى وعلق ال ىللععل  ات ععى ل  ععير حعتث ، اليطعل بععتت  فعن  عع ا ا طلععق وعن ات ى  ععى 

ت ى  ى لااتفرل   ا األليىب ال ىررل ، لللل اث ثل مورات لا طلسلا ون ل ا  ف  ى 
لفععا  لععك لاتععلل  " ةفععى  عع ا التععتررب الرررععب العع ى يحععتث مفىف ععى : وععن   اععن 

ل ل   فيل لف فعق فى ملللا التر فل للا ير الالرتى ال ى كىن يكتب بىل ب  
بر عىفج  للبل من مترك من فعى يحعتث  عل  عنر فعن  عل  لعىغ غيعر فاع ل وعن

إ  ى طلسىل حسيسيل : ةفل ن : ت ال ىل  لل ن تى  ياليرب ،  يرل ب را  ة
ارلععت وععلرا   لععن األربت لحتععن ي ععفن م  ععن اععاويل  عع ب ن ب ععت  ل ععل يفاععك ، 

بكت ععن وععن ات ععىا األر ععيل ، ت م لععي فعععى إ ا ك ععل لععت رلععتل ب  اععن مي فععن لعععل  
 سذرائيل مذان ت بسذفارة ] أاذ  ضذباطى المخذابرا" ت يالتويل التن توي ن ب عى ة

لذذذى دحذذذاول مهذذذري التفكيذذذر عذذذى  طلذذذاق نذذذار علذذذى  –وداللمفارقذذذة  – مسذذذلحاً 

هذذىا السذذايات .. رغذذى أن  الذذىدن جذذاءوا ليقتلذذوا فذذ دقهىالمهذذاجمين للمنصذذة 
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الاابط المسلا لو مان أطلذق الرفذاع علذى المهذاجمين علربمذا تمكذن مذن 

ا مان مسار التاردخ ربما قذ   ربامهى ونها السايات وتوقف الاغتيال .. وساعته

(  جابذة 2014والسؤال الى  لذى دهذ  اتذى اليذوم )،  [ تغير .. وهو ما لى دح ث

لمذذاذا لذذى دطلقذذوا الرفذذاع علذذى مذذن دقتذذل السذذايات   هذذل مذذانوا  عليذذه :

 أم متفاجئين بما ا ث   )الكاتي([ متواطئين

لااععتطى  لعع   ثى يععل ك ععل مرلععت تحععل ملععتاي فسيععتى ، * لرلاتععل اىاععلن : " 
تمن يتععل إلععن تعع ن ل ععتم ياحععف وععن ات ععى ن ليتععيت وععللن بحععرغ للإلععن ية

بار ل ف  لل مرات من يحفي ن ب اتا ، للت ى وس   رول فى ال ى رمتعا  يل  عى ، 
اعععفي ى ا   عععىررن ، ت وعععللن ، لاتعععل ى ال هعععر إلعععن فعععى يحعععتث يبي فعععى م عععى رالعععت لة

لطررق السررب  تا  فن فتلرين لارت ا تلىن مبيب كثيف فن  سطل فيي ل  لن ا
فركععا الف تععل لااععتفرل الطلسععىل ، الطلسععىل األللععن التععن ا تسععتل م  ععى مليععىب 

)مان هو  ىررل ، ا طلسل فن ال ىللل   ا ى ، للف  لي ى   تى فن طىلي األورات 

وعقذذاً للتقردذذر  –أيت القنذذاع اسذذين عبذذا  فذذااي الطلقذذة الذذأولى التذذى 

اسذذتقرت عذذى عظمذذة سذذايات والتذذى  لذذى مصذذرع ال –الطبذذى الصذذاير لااقذذاً 

تويعل لمطلعق  :لرلاتعل الاع ير التع يل ن  – الترقوة لأنور السايات( )الكاتي(
 -يستععت لتلععل الاععىتال  – لاآلن متععبحلا مر يععل...  يععران اللاحععت  تلععل األلععرى 

فععع  ي التعععرب فعععن  لاحعععت، يطلعععق  يرا عععى   نلعععتى كعععل لاحعععت فععع  ي اععع   ملتلفعععىتيك
، للف وعن ات عىا التعف األل ىر لمطلق ال ىر ب  تطرف الف تل فن   ل اليا
 .فن الف تل الرخيايل لمطلق ال ىر  ل اآللعر  األيفنلالثى ن للف   ت الطرف 

لتعل لاحعت ف  عى إلعن ف تتعف ، ن هع  يرك عىن ليطلسعىن ال عىر ااآللعر  اتث عىن
ولق الفكىن الع ى  لع  ويعا الاعىتال الع ى لعي ييعت  االف تل لروا ا حا لمطلس

ثى يعل ا ت عن  40 – 30ا   لن فسيتا ال ى كىن ويا ف ع  ثعلان ، بيعت حعلالن هى ر 
]تذر  لمذاذا اسذتنتا ضذابط  ةإ  عي ت يستعتل  ىت:  تيةركب األر يل ، لى  لن 

 يخى  فعى وعن   عىاا  ةيتلفرل ثلان ملرى ، لى   . المخابرات الإسرائيلى ذلك [
كى عععل ، وعععن فكى عععا لعععي يكعععن محعععتا   –ال اعععلإلن ،  هعععرل باعععر ل إلعععن الف تعععل 

 .ال ل ن  ىرفل !! 
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يلاتل اع ير تللعل اليعتل فل عيا اىاعلن  ع ىتاتا  لعن حعىتث اغتيعى  الاعىتال 
لالتعععن   عععر ى  عععفن كتىبعععا األ عععي ةاعععبا اععع لال وعععن بععع ت الفتعععررينت ؛  1981

لالتععن يك ععف وي ععى الإلثيععر فععن الفيللفععىل لاألاععرار التععن تتععاا  ف  للععل للععرمى 
، اعلى فتعلحتا وسع  اليتل الت يل ن لي يكعن ي فعا اليىي الفترى ، لكيف من

حيععععى  الاععععىتال مل غيععععرا وعععع  ليفععععل ل ععععى ، لل لاتععععل لععععرار  فعععع كرال فل ععععيا  ىمفعععع
اىاعععلن لالتعععن تلل  عععى وي عععى وعععن الحلسعععل الفى عععيل   عععت لحهعععل اتغتيعععى  التعععن لعععي 

ثى يل ، ل  تفى للف لي ى ت الف تل ل ت ى اعىحل حعرب ،  40تاتفر مإلثر فن 
كل فكىن لال ل ن  ىرفل ، لل تركا يتحعتث : " كى عل الف تعل وعن  لالتفىر ون

إ ععى  رالععت   لععن األر ععيل لاآللععرلن ي ععرلن  –الفسى ععت فسللبععل ، حىلععل ول ععن 
للععف ، فععن  ىوعع   كىبي ععل التلي ارععلن الفل ععلت  بععين ف تععل الععرخي  ل ععين الطررععق 

ال ن فتلرلن يتلرلن فى يحتث ، الا ير الالرتى ال ى رلعت لا تهعر فثلعن اع
ياحعف وعن اتت عىا اليكاعن حتعن ي عا  فعن وعللن ، رميعل " ةيت  فى يتلر ، بعتم 

ة ععععىب   ةيتلتععععرتتل  لععععن فاععععىفين كلفععععىل  -ر ععععل الفلاععععىت الثععععى ن  –ق " 
كيععععف ا ت ععععن ؟ كيععععف ... ةالفل ععععل  ا ت ععععنالفلاععععىت األل  الفراوععععق للاعععع يرت : 

وهذىا  –ا رأوا أو أنهى ] طبعاً دقص  اغتيال السايات ومأنهى  ما ف موا لم.ا ت ن ؟!

 !! [ .بالنتيهة التى وقعك مانوا دعلمون -هو الأرجا 

لوععن فل ععا رلععر فععن ف كراتععا يحكععن اعع ير إاععراخيل فل ععيا اىاععلن ، من ةيت 
 لي عى من  لعرج فعن   عى بااعر  "  ر ل الفلاىت بىلا ىر  لى  لا لبتيرل األفر :

رب ، إلعععن الفكعععىن لم عععىر إلعععن العععركن األياعععر األ لعععن لف تعععل اليععع " فعععى يفكعععن
،  الترج الفؤتى إلن الطررق الرخي  األ لن ال ى لتل ى إليا   تفى لتل ى  بر

ةيت لعى   ل ي  ى ل ين   ا ال سطل يرلت  تت فن األوعرات ، بيع  ي حعر  ي اوعلن تفعى  
ة يى  تستي إلعن األفعىي ل  عق طررس عى بيع  ي بحعرغ  عتيت لبااعر  فعى يفكعنت ،  :

لععن اليععلي ت م ععرف كيععف لا ععتوي ى إلععن تالععل للععي   الب ععر لالععتفىر لاأل اععىت ، لا 
ة ع ا : لعى  ةقت ل ويل ى   ا للإلن بيت ثعلان فيعتلت  ك عى وعن م لعن ،   عىك للعف 
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 يت ،  يى إلن األفىيت ، تحهل م ا ون للعف الف تعل يل عت ترج يتعيح ال بعلط 
تحهععل  ليكععل تر طععلارىر تسععف ل  لار ععى  ععلغ يرلععت  ،إلععن ال ى ععب اللل ععن 

 ةيتل تقة ىب عععلارى لل ععع -يبعععتل م عععا  عععررح مل لتيعععل  –ألرب بععع  حعععراك  لععن ا
إلن الطرف األيفن للاىحل البييعت   عى ، للعى   ةيت بت اللطيف ، م ىر  حفلتلف
لحهعععل . ةاعععتإللن م عععلار  يعععل عععا ي عععب من تتعععل اعععيىرات ى فعععن   عععىك وعععن م: إلعععن 

للإلعن ي عب  الايىرال ف ىر  حتعن  اعتطيا تفييا عى وعلرا  ،  لي عى اللتعل  إلي عى
من  اععير   ععى بععب رت ، مفععىي  عع ا ال ععرج ، كععىن الل ععا   ععى ملطععر فععن ال ى ععب 
العع ى للتعع ى م  اعع ى ف ععا اآلن بععتم ى  اععير بععب ر ، فرر ععى لاعع    ععلت فععت  ين 
بب عىتق لتعافين الف طسععل الفحيطعل ، لععي يف يل عى فععن فلاتعلل الاععير لالفعرلر مفععىي 

 ى ىىليتى الاحررل ، ه عرل اعيىراتلو ا  ، ك ليكل تر الرخي  التن كى ل لىليل 
ل فععى ت ععيخىن م لار فععى ، رل ععن يسععلت اععيىرتن لةجت الاععيىر  اللاحععت  تلععل األلععرى 

با ععا فععن الفحتفععل من يكععلن ةيت وععن طررس ععى إلععن الاععيىر  ملبر ععن  األلععرى لرارا
يكععن  كععىن   ععىك  ارععف فععن األتععبا لفععن ال ب ععل مي ععى  . لععي، لععت متععيب  تقة

، الترحل من  تللف لبعل تلعل  الاعيىرال لع  حغ ت  باي  ار ى  لا  فى ف رت ل
تلن من ي ير ، بيت من تاإلت ى من كل  عنر  لعن ر فى متيب محت ف ى ، م  ا ى 

ةيت فعععى يعععراي تلل عععى إلعععن الاعععيىرال ،  لععع  فحفعععلت وعععن الفسيعععت األفعععىفن ب عععلار 
ت ةيلرل ععن ، للحععق " ق " باععيىر  الاععىخق الثععى ن ، لبععل تللل ععى إلععن الاععيىر   ععا  

ب ف عععن من مرلعععت  لعععن الفسيعععت لطلعععللوعععى   لعععن حيىت عععى فعععن الفتعععررين .. اليلعععي 
] من الواضا أن ضابط المخابرات الإسرائيلى مان د رك جي اً ربما أمنر من سفيره  ."اللل ن

اهى العذ اء الذى  دكنذه الشذعي المصذر  ل ولتذه ، وأن مهذري رعذع العلذى عذى هذىا الموقذف 

 ايات ف دقهى العزدز !! [ )الكاتي( .الصعي سوف دهعلهى دلحقون بالس

 عععى تحه عععى من طعععىخر  ا  سعععى  لعععت  لبعععل من  تحعععرك فعععن مفىإلثعععي يسعععل  الاععع ير : " 
 ععى لىخععتا بععىلفرلر ، ملليععل ، لتععل ى إلععن محععت الفلععىرج ، كععىن فرلسععى  للععي ياععفح ل

ملع  فحفعلت ، حاب تل ي ىل فحفلت ات ا إلعن الفلعرج ال  عل ن ااتتار رل ن 
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بععات يه ععر ةيت ا لمل ععك  لععن اللععرلج فععن الاععيىر  ،  تععحا فاتاععا فععن  رابعع
بلطععف اعع حا لطلععب ف ععا اتلتععراب فععن الحرااععل ب ععلار الحععى ا لمن ي ععر  ل ععي 

يس يععا : من الععرلي التبللفىاععن ةيت  من  عع ا اعع ير إاععراخيل ، تععرتت فحفععلت ، لهععل
لتعي للايىر  يك ن  ثبىل ل علت الاع ير ب عى ، لعرج فحفعلت لبيعت ثعلان لليلعل  عىت 

]لنتأمذذل الفذارق الذذى  أراي السذذفير الصذذهيونى أن دوفذذله لنذذا  روعا الحعى ا ل بر ععى .

بين ضذابط الموسذاي الإسذرائيلى وضذابط الذأمن أو المخذابرات المصذردة .. وميذف أن 

الأول مان الأذمى والأمنر ه وءاً عذى التعامذل مذع المواقذف الصذعبة عذى اذين مذان 

 ي( .[ )الكاتراً النانى من ععاً أو متهو

*** 
ةكعل احترافعن لعك يعى : ل لاعىخسن لعل -فل عيا اىاعلن  – إاعراخيليلاتل اع ير 
، افاععك   لععل السيععىت  بثسععل  خععى  كععىن فللتععى  ، بععىرت األ تععىب ل ىترل ععنت أل ععا 

ى يعرج ل عين الب عىتق الف ع ر  " عكرا  لاىر لا  ال ف لر اللالا وعن حىلعل فعن ال ع
تتععرف بحكفععل لالعع ى ااععتطى  من  " ، لععي  لععك فثيععل " للت ععى لفراوسععن العع ىةيت

ي ععرق باععر ل بععين الرتععىغ الحسيسععن ل ععين األليععىب ال ىررععل ففععى م سعع  ى ، لللععل 
 –لفحفععلت لم ععى متحععل  فععن ل ععا الرالععت إلععن ل ععا ال لععل  ة ععكرا  يععى فحفعععلت 

 محا لت .
؟ت مل  يعىت  لرربعل ى  ة ل تيعرف طبيبع: ن فن األفن الفترى االل فحفلت فراوس
ل " ق " لاألفععر الفلععح اآلن  ععل اليثععلر  لععن طبيععب   ععى وععن إ  ععن للععق  لععن حىلعع

لررعب فعن   عى ،  لعن بيعت لفع  تلعىخق ،  :فتي ل  تر لول خل بفحفلت يسل  
" إ ن ل عع  ب إلععن   ععىك وععلرا  " لطلبععل ف ععا : ن  فععا طبيععب ، للععل لععا إحيععث 

 تل يا " رل ن " .
ت   عتا   لعن فاعىول بييعاتتتى  بىلا ىر  ، ك ى  يلعي م  عى ةيت ون تلك الثلان مرات 

من يحعععىل  ، لكعععي ةيت ، فعععا  ععع ا لعععرر ا  عععىرال لتسعععىط فعععن الاععع ىر  لفعععن تاخعععر  ا
لعت م يعب ةللعت ات عح ويفعى بيعت من   عتاراكى ل الت  ل : لست ول خ ى  فييعى  بعان 

  عى ت اليعرب الياعكرى بعتم يسلعقيفلهف الا ىر  الع ى كعىن ي لع  وعن فكتبعا ل 
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ليعععرب ل عععتت  فعععن  لعععك بعععتملا يععع ييلن فعععن ان   عععتفى ا سطعععا و عععا  ا راعععى  الحععع
نر وعن اليعرب ملع    عىا اتتعىلا ىل اليىتيل ، للفى لىف فن حتلث  األغ ي

طىبسعى  لوعتح ال  عىا ، وعن تلعك  18، لتيت إلن اطح فب عن الاع ىر  الع ى يبلع  
مطلسععل : ] يى  كععىن الععب ا لتععيرا  لفععل اا  لفل ععل  ةيتالثععلان بىلعع ال الععتس   ععتار 

الرخي  ، الا ير  لن فى يراي تفىفى  ، لست للت ى م  ا ى بار ل  رتىتىل  لن
من الاعع ير لععت رحععل باعع ي لم  ععى وععن طررس ععى . لاععلف  تالععلطنةيفكععن من تبلعع  

 ن  كر  ر  " ق " ت ي عب للعق فلعىلف ةيت  تتل [ ، لحاب طلبن افت ا 
ل فعن تليسع  كفى من ال ر  كىن يبتل اطحيى   تا  ، بيت إحعتى   عر  تاللطنةون 

ا س ىب الفت فررن  لن الرخي  ، كى ل فكىتب فتير  ىي لرخي  الساعي بعلاار  
 ".  اللىر يل بىلست   لن  لي بلرل  ى با ي

ثي يلاتل ا ير تللل اليتل   ىتاتا كى  ى   ن فلىلوعا الحسيسيعل لكيعف م  عى لعي 
تإلن  لتيل بل  ن  لك الا ي الفت   بين تللتا لحكىي فتر للت ى لل تركا 

ألل  فعععر  ف ععع   لم عععىيتحعععتث : " لاتعععل فحفعععلت تل يعععا رل عععن إلعععن ف عععا   فعععا ، 
متععععلال ات   ععععىر لالرتععععىغ مفععععىي الف تععععل  هععععرل إلععععن   اععععن تالليععععى  : فععععن 

لععي يععرت ببععىلن ، الرررععب م  ععن لععي م ععير لثى يععل لاحععت  بف ععى ر لععلف مل  ععيف 
ركعا لحهل م عا فعن الفحتفعل مت  لعرج فعن   عىك اعىلفين ، كى عل كعل موكعىرى تت

 لععن ت اععير  عع ا الحععتث فععى ا حععتث للععرخي  ؟  ععل لععرج اععىلفى  ، لفععى ا حععتث 
ل ىخبا حا ن فبىرك لبسيل ال ين يتلللن الالطل وعن فتعر ، ملياعلا  فييعى  كعى لا 
ي لالن  لن يفين لياىر الرخي  ون التف األل  ؟ لاأل عي فعن كعل  عؤتر .. 

لماعر ي ، لملتت عي ؟  فى ا ايحتث للا ي فا فتر ، لمين  ي ر عى  اع ىرتن ،
ملي  لتي ى ون السى ر  مإلثر فن ث ثين ط    يترالن ون الفتار  ؟ فى ا يحتث 
اآلن لال تععععن طللععععى لاب تععععن ملر ععععى لح يععععتى التععععرير طععععى  ؟ فععععى ا كععععىن  ععععتف 
الفت فررن ؟  عل الس عىر  لعن العرخي  ؟ تحررعك ثعلر   عت ال هعىي كلعا ؟ فعى  عن 

من م فل باعر ل حتعن محفعن ملت  كعل موعرات   لرت ي لفى  ن م تاو ي ؟ كىن  لن
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فععله ن الاععع ىر  ل عععىخ ت ي ، ل لعععن من اتتعععل وععلرا  بطللعععى ،  عععل م   عععل طللعععى 
لاب تعععن ملر عععى التعععن اات ععع  ى ى فعععا مل  ح يعععت ل عععى طعععى  ، للعععي يلر عععلا وعععن  لعععك 

 التبى  إلن  لار  السى ر  لوسى  ل تىخحن ؟ .
*** 

،  ععا  فحفععلت لةيت فععن الاععيىر  ، تللععف رل ععن مفععىي ف ععا  لطيععف فععن طععىبسين 
تلل فحفلت إلن الف عا  لهعل ةيت فتا بعى  ب علار الاعيىر  ل  ع  ال عئ ويلعا ةقت 

 حيث تلل ل ايىرتا بىلسرب ف ى  ىت فحفلت لت ى ى للتلل  .
الايىرتين إلن ال  ىر التاللن  لطلب فن رل ن لفن اىخق الايىر  األلرى إتلى 

حععظ محععت ل لت ععى  ععن طررععق الاععيىرال التععن لععي  فطللبععى  من يل، للععف الفب ععن 
، تحفعععل مرلىفعععى  تبللفىاعععيى  . ا  تحعععل مبعععلاب الف عععا   عععن رلر عععى للل ل عععى بحعععرار  

م عرب الطبيععب  ععن ت  عتا ألن ا  ا ععل تلل ععل  ععن إ ا عل اليععرب لا تسلععل إلععن 
وعن ا راعى   ير"   ا يي ن من  يخى  فى لت حتث ر فى  : إ ا ل فلايسن ، لى  

رلعر " بىلتتععىر حكعن فحفععلت ليفععا با  عى  لععن فعى يبععتل فحىللععل  يرمل ر فعى  عع
تغتيععى  الععرخي  ل هععر إلععّن لععىخ   "  ععلرل البيععل يععى اععيىت  الاعع ير " وا بتععا : " 

 عا حسعى  : إف لر باتعحىبا " لطلبعل فعن الطبيعب من ي حعغ ةقت للعى  الطبيعب 
األلليععل  لععي  طبيبععى  فتلتتععى  للإلععن يفكععن ات تفععىت  ليععا وععن تسععتيي ا اععيىوىل

لم ععا اععي حغ ةقت وععلرا  للإلععن لبععل  لععك يررععت من ياععا  : "  ععل لاععيىت  الاعع ير 
فطلععب ميععى  كععىن ؟ " للععل ب ععل  فععن الت ىبععل الفتععط يل حتععن محععىوظ  لععن ال ععل 

" لععي  لاحعتا  بععل ث ثعل " وسععى  " مفععرك يعى اععيتى " للعل ث ثععل طلبععىل : الفل عف 
ىلا ىر  لبف العن ، ل  عىا راتيعل تلي لن حتن اتتل ب، ترير  يى ايىت  التكتلر 

ترا ااععتلر حتععن متععىبا لم ععرف فععى يععتلر حلل ععى لكععلب فععن الس ععل  حتععن متععيح لععك 
 السيىي بلا ب ال يىول " .

* اتتععلل بىلاعع ىر  التععن رتل وععلرا  لكى ععل م  ععا  اتتتععى  تيفععل وععن  عع ا اليععلي 
بتععلر  ف  لععل " حععتيث لتععير فععا فلهععف الاعع ىر  لبيععب الرفععلا التععن ت ععفل 
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 ي ععىل بىل اععبل لتععافين ر ىل ععى بيععت من اععالل  ععن  ععل ت ن الاعع ىر  ، لطلبععل تل 
تحلرلعععا إلعععّن بيعععت من ي ت عععن ةيت فعععن حتيثعععا فيعععا ، كعععىن  لعععن اللععع  الفات عععىر 
ل خلن التحىول إيلن ل يىتل ، حعىل  إيلعن من يس ي عن با عا ي عب من اتتعل وعلرا  

ياععفيلا تععلتن ألن  بععىلب ت ، لىتععل إلععن ا  ا ععل مل إ ا ععل ال ععي  ، مراتلا من
ال ععبكل الثى يععل بععىلتلي ارلن ال ر اععن م ا ععل ف عع  تلععىخق من الععرخي  الاععىتال لم ععى 

مل حل  يلعن م  عن ت ااعتطيا اتتتعى  بعىلب ت فعن التلي علن الع ى ، فتىبىن 
متحععتث ف ععا أل ععا غيععر فتتععل بىلاعع ترا  الععتللن لاععالتا : " فععى  ععن الفيللفععىل 

راتيععل لحسيسععل م ععا حتععن  عع ا اللحهععل لععي  اععفا   ععن ف تععل إلععن الإ، التععن لععتيك 
 يععععي  عععع ا الفلاععععيسن فععععن ا  ا ععععل فثيععععر  : تععععلل الععععرخي  ، تسلس ععععن " رت إيلععععن 

إ  عى تثيعر السلعق " ، " ت يى إيلن ، إ  ى ت تثير م تعىبن : لأل تىب " وسلل لا 
] ثذذى دحكذذى السذذفير تفافذذيل منيذذرة واذذوارات أمنذذر أجراهذذا مذذع رجذذال مخذذابرات عذذى 

والتطبيذع يارت ملها اول مخذاوعهى علذى مصذير العلاقذات ، ة وعى تل أبيي السفار 

 .  [ق  قتل !!-ف دقهى الوعى !! -مع مصر عيما لو مان السايات 
لت  عععى تعععىحب ثعععي وعععن فل عععا رلعععر وعععن ف كراتعععا يسعععل  اععع ير تللعععل اليعععتل : " 

دة ] دب و أنها أسرة مصر مي ى  الف ا  لال تا لال يف األفرركن ال ى كىن   ىك 

مصذر مذن  )ابتين( عى التعامل مع أعذ اء مشوهة الفكر والعقي ة ومرمها مان هائ اً 

الصهادنة والأمردكذان وقتهذا .. وقذك أن مذان الشذعي المصذر  عذى أغلبذه ضذ  هذىه 

العلاقات ولكن ما الغردي خافة  ذا مان ابنهى )الم عو عب  اللطيف( دعمل ضابطاً 

للر  عى إلعن الففعر الفعؤتى ،  )الكاتذي( عى خ مة سفير يولذة الكيذان الصذهيونى [
إلععن ال ععىر  ، ب ععلار الرتععيف للت ععى اععيىرتىن فععتر تىن كبيرتععىن تىبيتععىن لألفععن 
الفركاى ، ل تلن ك ي تل  ل إلن ايىرتن حيث كىن رل ن ي ل   لعن   لعل 

" ايتى فعت ل : " . لى  اليسيت  السيىت  ، لتلل اىخق ايىرت ى الثى يل إلن ايىرتا
ن الفتر ل الثى يل " تلك  ن التيليفىل التن لعتّى . كعىن ةيت يسعف إلعن للتلل  إل

 عععلارى لتاعععىرلل : "  عععل  لعععك وعععن تعععىلح ى مي غيعععر  لعععك ؟ " لالترحعععل  ركعععب 
 فييعععى  فعععى  عععتا الاعععىخسين ، لتلل عععى بااعععلحت ى إلعععن الفتر عععل ل عععا ةيت رماعععا  عععل 
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كعىن ب عى  عتت  لفحفلت لةقت لم ى تلل ى اللاحعت تلعل اآللعر إلعن الفتع حل الثى يعل
، لتحركععععل اععععلحين  فييععععى  بااععععلحل ملتلفىتيكيععععلفععععن ر ععععى  األفععععن الفركععععاى الف

الفت حل األللن ل ن ت اح الطررق ل حن لل  ى ك ى م ى لةيت لةقت   هعر إلعن 
ر ى  األفن الفركاى حلل ى ،  هعرل إلعن فحفعلت ، لكعىن يبعتل  ىتخعى  لفاعتررحى  

" اع   ب ملت  إلعن  –مؤفعر يعى اعيتى " : "لعى   –" لعن طلعب " : للل لسىخت السل  
الفات عع ن الياععكرى بىلفيععىتى " له ععرل الت  ععل  لععن ل ععا ال ععىب  ك ععل مررععت 

" : من يسععلي طبيععب رلععر ب حععغ محععت ر ععىلن العع ى متععيب وععن اليععرب " وسععى  
 لععن الرحععب لالاععيل للإلععن ي ععب الحتععل   لععن فلاوسععل السيععىت  " فععر  ملععرى لععىي 

  اللىغ بىلفت حل ل ىر التلل ال الإلن فن اليسيت بىاتلتاي   ىا اتتتى
الروب التىي " لعي مإلعن م عرف بعىلطبا  –ال ى ب اآللر لا حى   تا  للإلن ف  ب 

م عععا وعععن  لعععك الللعععل كعععىن  ثفعععىن العععرخي  فاععع ن ، لوعععن ح عععرال ملعععرى يبععع   
األطبععىر   ععلتا    سععى  ث ثععل فععن الفيتععتين كععى لا لععت متععيبلا مث ععىر ا اععحىب ي لتععي 

راععععىل ي إلععععن الفات عععع ن " للإلععععن بىل اععععبل لععععن كععععىن ي ف ععععن من السععععبب  لععععي  ي لا 
ملاتل ،  ن طررق اليسيت الحلار فعا السيعىت  كعىن  لعّن من متاإلعت فعن م  عن بعين 
األيتى التعحيحل ، إن تلفعيح مل طررسعل حعتيث اليسيعت مل فعن يتحعتث إليعا  لعن 

حععل ال ى ععب اآللععر لععت يل ععحىن  حععن بععين ميععتى فععن بيععت ، فتاللععل لتععير  التر 
السيععععىت  " حعععع   لاععععطى  " : " وععععن البتايععععل يعععع  بلن إلععععن ف الععععن لبيععععت  لععععك تالعععع  
الفتعع حل طررس ععى إلععن الفات عع ن حىفلععل ةقت   ععىك اععيكلن وععن ا تهععىرا طبيععب 

"مرغب ب ت  وعن من يتعىحبا محعت موعراتى إلعن الفات ع ن : اييىل ا ولرا  ، للل 
ت حعععتيث لتعععير بعععين لمن تييعععتا  ععع ا الفتععع حل إلعععن ف العععن بيعععت اليععع ج " ، بيععع
)لقذذ  مذذان ذمذذاء هذذىا اليسيععت لالسيععىت  ، رت  لععن : مفععرك يععى اععيتى ، كلععا  ععى ا". 

بعذ  رايذل السفير من أجل أتباعه من رجال المخابرات ، ومذن أجذل مذن دحكذى مصذر 

لىلك تمتلئ مىمراته بهىه التفافيل الخطيذرة التذى مذان السايات ، ف دقهى وقتها 

عذذى تلذذك الفتذرة الكئيبذذة مذذن ن للأسذف ، صذذردوات المدطيعهذا رجذذال الذأمن والمخذذابر 

 .( )الكاتي(اً للشخصية المصردة!طاعة عمياء ومهينة ج ،  تاردخ مصر
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تحتثل ون التلي علن فعا إلن ف الا لوسى  لسللا : "  إاراخيل* بيت من لتل ا ير 
بيب الاف ر الاع رار ، ل عين كعل فكىلفعل لملعرى فكىلفعىل فعن إاعراخيل : مب عىر 

  لاألتععععتلىر لالععععاف ر العععع ين اععععفيلا تععععلتن وععععن الراتيععععل حيععععث اععععىر لا األاععععر 
)طبعاً " لت  ختن ، كى ل م ن  لن الافى ل لملرى تاتفا إلن ا  ا ل الفتررل 

مذذان دردذذ  متابعذذة أوضذذاع الحكذذى والسذذلطة عذذى مصذذر عذذى هذذىه الذذأجواء المشذذحونة 

أجذواء مانذك  وهذى خافة ملف العلاقات مع تل أبيي وانعكا  هىه الأا اث عليذه

البلاي عيها منقسمة على نفسها ، النظام وأتباعه ومعهى سفارة  سرائيل عى نااية ، 

 . )الكاتي( (تساعها عى نااية أخر اوباقى مكونات الشعي المصر  على 

*** 
 – فاخل  ا   ي بىلا ىر  ا اعراخيليل –ون اللىفال إت الر ا تلسن إيلن لي ىتل 

حيعث طلعب ف عى ؛ ل فن رخي  اللارار ف عىحي بي عين برليلتلل  :يسل  اىالن 
من   سل ى  لن ل ا الار ل إلن العرخي  الاعىتال للعت  سلت عى وعلرا  بعىلتلي لن  لعن 

 .الرخىال 
تعن مبلرت ععى إلعن الرخىاععل فل اعالل إيلععن ةكعي ااععتررق رخعي  الععلارار كتىبعل البرليععل 

 لف  تلىخق .؟ت لست تيرل البرليل ون اللىفال لمر يين تليسل ، مى ف   
البرليعل التعن بيث عى رخعي  العلارار إلعن  في عنلحاب طلبن تلن  لّن إيلن لي ىتل 

علمذذذك بصذذذ مة عميقذذذة بمحاولذذذة  جراميذذذة  ...)فذذذ دقى العزدذذذز العععرخي  الاعععىتال 

، وفلتنا أنك ق  أفبك  فذابات طفيفذة وسذرعان مذا ستشذفى  اً لاغتيالك ،  ن أخبار 

يع موافذذلة عمليذذة السذذلام وأبلذذ  تعزدتذذى  ن فذذلاتنا العميقذذة تذذ عو  لذذى أن نسذذتط

لأسرة سكرتيرك وأتمنى سرعة الشفاء لنائي الرئيس ووهدر ال عاع ومل من أفيبوا ، 

هوجتى تشارمنى مشذاعر التاذامن مذع السذي ة جيهذان السذايات والأبنذاء عذى هذىه 

الفترة العصيبة التى تمر بكى ، سنكون عى غادة الامتنان لو استطعنا أن نعرف مذن 

 .ن لآخر تق م الشفاء والصحة .. المخلص .. منااى بيهين( اي

ةمحععت فاععخللن مفععن  بيعت من مفليععل  لععن اليفيععت ال  عتى: " للاتعل إيلععن حتيثععا 
إن اععكرتير الععرخي  حععن للععي يحععتث :  ععغ البرليععل لععى  لععن  الرخىاععل وععن فتععرت

  ععن مررععت من إ ععنر ل ىخععب الععرخي  مل لععلارر الععتوى  ، لللععل لل  ععتى فععن  ععى بن 
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عععمُ  لبىاعععي  فيعععا اليعععىفلين بىلاععع ىر   يتف يعععىل ال ععع ىر الاعععررا للعععرخي  بىاعععف ن  فِّّ   
 . " ا اراخيليل بىلسى ر 

*** 
ن العرخي   عى  من  ىب  الرخىال لي يسل كلفعل كىن غرربيسل  فل يا اىالن : " 

يبعتل من التيليفعىل التعن لتيعا وعن ، الاىتال ، فا   ا تلسن برليل رخي  اللارار 
مت يتطرق مبتا  لفل ل  الرخي  ، الراتيل ف تعل  لالسعى ر  تتعاا  تع يا   ا الللل 
، كعععىن ف فعععى  من م عععرف حىلعععل لارعععر العععتوى  مبعععل غاالعععل الععع ى اللط يعععل األغ يعععىل 

  ا ل ن  ىخعب العرخي  حاع ن  اليفيتكىن ك ي ، يايطر  لن السلال الفالحل 
، بفكتب لارر التوى   اتتلل، فبىرك بى ثى   لن ال تلر ، للإلن  لّن من متاإلت 

إ ععا رغعي ال ععر  : لعي يكعن بىلفكتععب، إت من اعكرتيرا العع ى م روعا  يعتا  ، لععى  لعن 
الباععي   ععتا  وععن يععتا إت من الععلارر ييفععل كىلفيتععىت لياععيطر تفىفععى   لععن السععلال 

)لنتأمذذل ميذذف أن العذذ و عبذذر رجذذال سذذفارته لذذا دهتمذذون يائمذذاً سذذو   الفاععلحل .

مهى ج اً بالنسبة وميف أنه الهيش عى مصر تها وضع التى عى مق مبمصلحتهى و

أبذذو غزالذذة والغردذذي أنذذه مانذذك لذذ   السذذفير  لهذذى ولذذىلك سذذارع بالاتصذذال بمكتذذي

هذل دحكذى لنذا أاذ   علاقات خافة بم در مكتبه تر  ميف ومتى تمك   الإسرائيلى

 ( )الكاتي( .!! لا نظن ، من المسئولين الأاياء عن ذلك 

*** 
مى بيععت اععبا اععى ىل ل  ععر تلععىخق فععن  –ن تليسععل يبيل للفاععوععن الاععى ل الاععى

ه ععر  ىخععب الععرخي  حاعع ن فبععىرك فععن لعع    –افيععل وععن الف تععل ر األحععتاث الت
راىلل بى  ا ل لالتلي ارلن لييلن لوى  الرخي  الاىتال ، لي يكن فبىرك ون حىلل 

 ع ا  طيبل ، فىاا  لاليى  تحل لطا  التتفل لاألحتاث ، كىن تلتا  ىتخعى  لفعا
كىن فلحلهى  ويا األلي اليفيق لالحان . كىن اللا ح من الحفل ال ى ملسن  ليا 

 ففعىم ا ل ا الإللفل فن فب ن ا  ا ل لالتلي ارعلن  لست اإلت  ل، ل  مثر  لياو ا  
 ت   لن من لاىخل الالطل ون يتيا .ي
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لمتبحل مفىفن ليلل طلرلل ، لتي  ست ا تفى  لإلبىر فله ن الا ىر    تى وعن 
لف ى بتلارا اليفل : ي ب إ رار اتتىتل تلي ل يل فعا  :يسل  اىالن ، الف ا  

  عا رلىبعل  لعن لاف ر لمتتلىر فتررين لفاخللين كلفى مفكعن اليثعلر  لعي ي 
الترتيبععىل األف يععل ، اتاععتفى  إلععن كىوععل الفحطععىل لا  ا ععىل وععن اليععىلي الير ععن 

ي   ىا  العرخي ؟ فعى  عل الل عا فن م ل فيرول رتلت األويى  األلليل ، فتن اتت
، السىخي با فى  العرخي   ال يبالسى ل ن اآلن ؟ تلون مبل طىلب رخي  ف ل  

) ن المذذذؤر  .. ل كععع ا لتععع ا اىاعععلن " لفؤرعععت كبيعععر للاععع ي لعععن ،  عععل تعععتيق 

لعلاقذذات سذذفير  سذذرائيل بقيذذايات مصذذر دتوقذذف مليذذاً أمذذام هذذىا الحهذذى الكبيذذر مذذن 

الشخصيات والتذى مذان لذا دهمهذا علذى مذا دبذ و سذو  الص اقات التى ربطته بتلك 

الذى  تعايدذه هذىه ال ولذة الصذهيونية( )مصذر( مصلحتها عقط ولا علاقة لها بذالوطن 

 ا إ، ،  ىخب الرخي  مل  كل ت حيىل الايطر   لن السلال الفالحل  )الكاتي(
 عععا فعععن مل  بيعععىن لعععا  عععىر بكلفعععىل ت تخعععل لل عععت ب عععان إياعععتإلفل الطررعععق حيعععث 

 فى  الفاير  .ااتإل
  ععيل  يععت ةوععن اليععلي التععىلن ، ثععي يسععل  اىاععلن وععن  ععار رلععر فععن ف كراتععا : " 

، لبعل التع   ، لعى  محعت  .. اتاي اليبرى ت تتعىر مإلتعل ر اليهعيي !!ت الر ران
اف ر اليفعل ةلعل  عتل بت كيعرك ملعي يكعن فعن األو عل  عتي ح علر اليعرب يعى 

ةم ععل  بععى  : ت للععل لععا بىلير يععل فل ععيا فثلفععى  تععحك الفيىر ععلن وععن إاععراخيل
م ىب ةتعحيح ، للإلعن  لفى ا كى لا ايسلللن  ن إاراخيل للت ل لتى   ىك؟ت .

 الفلىطر  التن تللت ى كى ل كبير   تا ت .
وعن الاعى ل التىاعيل لعي   ، بيعت اعى ل ل  ععر تلعىخق فعن كلفعل فبعىرك وعن م  ععا  

ار ف ععىحي بي ععين بتععيىغل ا  عع ي حيععث م لععن لوععى  الاععىتال ، لععىي رخععي  الععلار 
 عىر وي ععى :  –الاععىتال برليتعا الثى يعل لفتععر ، للعت   ل  عى بىاععي الاعيت   ي عىن 

ةب ععتيت األاععن ،  لي ععى من  اععلي بععان اآلفععى  التععن تف ي ى ععى  لععن فععر األيععىي ، لععي 
تتحسق وىلرخي  ، ال ك اليهيي ، لت وست حيىتا بيت اتغتيى  الرىتر ، لسعت وسعتل 

 ح ععن متععتيق  لتععن ، إ  ععن ، لوسععتل ل لعع فليععل الاعع ي ال بي اليععلي  ععرركى  وععن
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مفعععىي حا عععك يعععى اعععيتتن ، الععع ى ت ياعععتطيا ا  اعععىن من ييبعععر   عععا بىلإللفعععىل ، 
وعن  فيعق  ااخ عى لعك للألب عىر  -ل ن ال ل ا ر عىبن بي عين  –لياا  ىت ىرك ن 

 للإلل مورات األار  الحار ل ، م ى ك هللا ون  تتك ، ف ىحي بي ينت .
*** 

لفاععل لتلععن فععن بيعع  ي تحععل  عع ا الي ععلان يلععتي الاعع ير التعع يل ن  عع ىتاتا : " 
ال ررعععق حاعععن  ععع ي ل األاعععسف تعععفلرل رخعععي  الل  عععل السبطيعععل لالاعععكرتير األل  

لالف  عععت  اعععفير حلفعععن لم  بيعععىن ، لث ثعععل لثفعععى لن  ررحعععى  فعععن بيععع  ي اععع ير 
ألل  باععع ىر   عععتيت  لاععع ير كلبعععى ، لالاعععكرتير ا إتعععىبىلبل يكعععى الععع ى متعععيب 

لال ررعق  بعت ماتراليى ، ل لغ رلر فن متل تي ن لرخي  األركىن الفترى 
  ةإتىبىل ط ي لت.  ارا فحفت  لن فن الحر  ال ف لرى لالللار الف يي لاتل ،

مفعععى الستلعععل األر يعععل و عععي : لىخعععت اليفليعععل الفععع اي مل  لىلعععت ا اععع فبللن  عععىب  
ون ااتيراب الاىت  فن مإلتعل ر ، بىل ي  الفترى ، لال ى  ىرك لثىلث فر  

ل ل الع ى  1975لالس ىغ حاين  بى  ال ى كىن بطل الرفىيل ون فتر  ىي 
، ل طعى طىيعل واتىب الرخي  للتلا بعال  طلسىتعا ل ا ا حا فن ولق الللرى ،

العع ى ملسععن بىلس بلععل األللععن التععن ا   ععرل بييععتا   ععن الف تععل ل بععت الحفيععت  بععت 
فتويعععا فثعععل بسيعععل اف خعععا إلعععن اتت عععىا الععع ى كعععىن ويعععا الاععع ي الععع ى موعععرا لاا عععل 

الرخي  رالتا   لن األرب غىرلى  ون تفىخا .. كل عي م  عىر لليعل اعررل إاع فيل 
)دقصذذ  طبعذذاً جماعذذة الههذذاي الإسذذلامى ، أمذذا فتطروععل غيععر ففثلععل وععن البرلفععىن " 

رلمذذان اكادذذة البرلمذذان عتقردبذذاً مذذل القذذو  الوطنيذذة المصذذردة لذذى تكذذن ممنلذذة عذذى ب

السايات بما عى ذلك الشيوعيين الوطنيين ، لق  مان برلماناً مزوراً ومصذنوعاً علذى 

 ببرلمان مامي يدفي ( )الكاتي( .هعبياً دومها تكهماً واتهاماً عين السايات وسمى 
: لسععت اغتيععل الاععىتال بايععتى ف فل ععل فتعع فررن فتععررين إاععراخيلثععي يسععل  اعع ير 

 ا روب من تإلعلن ال عرريل  عن ماعى  السعى لن فالفين فن الا ل الفتيتبين أل
وععن التللععل رغععي من ا فععىر ال  ععىت لععت رو ععلا ات ىليععل الاعع ي فععا إاععراخيل لاععلف 

ي يحعتث بيعت من لتعل يلرل  ى لل لتللا إلن الحكي  ال يلي " ةبىلف ىابل   ا ل
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 ي فن ال فى ل ا ا فيل لال  ىتيين التإل يررين لحكي فتر بعل ا للان لحل ىؤ 
. فحفععععت فراععععن كتععععب لععععرخي  تللععععل الإليععععىن التعععع يل ن بيررععععا لاتعععع ى  إيععععىا إن ت

 بىلتتيقت .
*** 

ن فيى عت  الاع ي لعي تإلعن الاعبب وعن لتعل الاعىتال ، مإاعراخيل * ثي يا ي ا ير 
ثععي ياععتترك وععن ت ععىر للبععث يلععىلف الحسيسععل التععن ييلف ععى الععرمى اليععىي الفتععرى 

الفت فرلن ل   مللال ي ك فى   يتا  : " تحيح م ا ل   التحسيق في ي م ىف 
اععراخيل لك فععى   ععن ا  ععفىي الاععىتال للي ععلت لاألفععرركيين لالل ععلت   ععت الي ععلت لا 

للإلع  ي ويلعلا  لعك بيعت للعل   ،التن تتيىرب فا العتين لالتعن تاعتل ب فحعىر ت ي
الحعععععتث ل عععععتلن ارتبعععععىط بعععععىللطل  التعععععن ملعععععتفلا  لي عععععى ، مفعععععى تلفيحعععععىل بيعععععب 

" فثعععل  ىخعععب رخعععي  اللتيعععىل الفتحعععت  الاعععىبق " بعععان  الفتعععررين لملعععلا  رلعععررن
الاىتال ُلتل أل ا للا  لن ات ىليل ا ي فا إاراخيل لي  وس  ت ماعى  لعا فعن 

)وهىا هو اله ف الخفى للسذفير التحل ، بل إ  ي ي ل لن الحسيسل لي عرلن 

الىدن دتطلعون ) رغبل الا فىر اليرب لالفالفين لالفايحيين اآللعررن ساسون(

 ." دفكرون عى  مكانية  نهاء النزاع العربى الإسرائيلى بطرق سلميةو 
األاععبق ل كعع ا يحععرف الحسيسععل ، لرلععىلف حتععن إاععراخيل *  كعع ا يتتععلر اعع ير 

 ععععركىخا األفرركععععىن وععععن التحليععععل الايىاععععن لحععععىتث فستععععل الاععععىتال لالعععع ى كععععىن 
مب ععىر  اعع ف ي الععل فن فيععا محععت مبععرا ماععبىب اغتيىلععا ، حتععن لععل كععىن لععىتللا فععن

حركل ال  ىت ا ا فن ، لي ي كرلا  لك ، لست كىن الف ىا اليىي ال ى لل تا   ا 
الفيى ت  ال عى   ، لالفيىتيعل ألباع  ف عى يي األفعن السعلفن الفتعرى للسعيي اليعت  

لالت عرر   ،  لالسى لن لالحق ون ترا  ى فا اليتل التىررلن لفتر ةلبل اليربت
رغععي تر ععىل الععبيب  عع ا األيععىي  –ىا  عع ا السععيي الإلبيععر العع ى لععىي بععا الاععىتال ت عع

لسعععت تعععىحب تلليعععا  ععع ا  –لالتعععن يكعععىتلن يحللعععلا الاعععىتال إلعععن  بعععن للاععع ي !! 
الفيى ععت  ف ععىا فععن اللععلف لاتاععتبتات الفععرتب  ب ععى ل ر عع ى ور ععى   لععن  ععيب 
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يكرا   ا الا ير لتللتا لفن ار  فى ون ولاعطين ، كعل  ع ا اعى ت لت عك  لعن 
يى  الاىتال ، حتعن لعل كعىن ةا اع فبللنت لروىلعا لعي يع كرلا  لعك التي يل بىغت

ثى يعععل وعععن ماعععر  حعععىتث  30 يعععتا  ل تلعععل إت بيعععت اغتيعععى  الاعععىتال وعععن ملعععل فعععن 
اغتيعععى  وعععن التعععىررب ، لسعععت كى عععل تللعععل الاععع ير ةفل عععيا اىاعععلنت تعععىحب  ععع ا 

يععى  الفعع كرال ، لتلععك ال عع ىت  اللطيععر  ،  ععن الاععبب غيععر الفبى ععر وععن إ  ععىر ح
الاععععىتال ب عععع ا ال ععععكل الععععترافن ؛ للععععي تإلععععن فتععععىتول من تععععارن  فيععععا مل ععععىغ 
الفت فععين بىغتيععى  الاععىتال ةتوتععىلت كتبععل بىلععتي تت ععفن إ   ععى  لا ععحى  م  ععي 

 األثفىن. الست  لتىلح اليتل الت يل ن بابل أل ا ورط ون ، لتللا 
فتععععر  إن  عععع ىت  فل ععععيا اىاععععلن ، ثععععى ن اعععع ير لتللععععل اليععععتل التعععع يل ن وععععن

 ي العععلون ت لتؤكععت مليععرا  م  عععي بسععتر حعععا  ي  لععن وسعععتان تععتيس1988 – 1981ة
، ثعي بللي تعا  لا لورحلا بللي تا العرخي  الفللعل  فبعىرك ةالاىتالت إت م  ي اطفا
أل  ععي  فييععى  كععى لا يحععىوهلن  لععن ااععتفرار  عع ا اليععىر األليععر ةفحفععت فراععنت؛ 

 ي ، ل بسىر لكر ال لااي  الحىفن الفافن بىت ىليل كىفب تي يت مل فيى ت  الا
ل ععى لالفاععفن باعع ىر  اليععتل التعع يل ن ، لالتععن كععىن إغ ل ععى مبععرا فطىلععب ثععلار 

 .ل تليتىن لفركا مإلىتيفن إاراخيلن!!لفي ى  2011ي ىير 
للوسععععى  لفعععع كرال اعععع ير ى األاععععبق ةفل ععععيا اىاععععلنت ت  –لتىفععععى   –إن إاععععراخيل 

 ؟! .تتيق ل ى ، فتلحت ى وس   ن التتيق 
 إسدرائي  فدى مصدر ى مدن وجهدة نظدر سدفير  مستقب  التطبيدعالمحور الثالث : 

 :فى الثمانينات والتسعينات
بىلتاإليععت كععىن كععل فععن ةاىاععلنت لةاععلطىنت يتب يععىن ااععتفرار التطبيععا لبسععل  بععين 

اععراخيل ، مفععى  لععن فاععتلى اللالععا وسععت  طععر  اىاععلن الاععؤا  وععي لتععىي فتععر لا 
 لعععك الاععع ي الف  عععرت فعععا فتعععر؟" .. لكى عععل  ف كراتعععا:"كي فعععن الللعععل ايتعععفت

إ ىبتععا إ ععا طىلفععى لععن يحععتث  ععير لطيععر  ععتا  وععي الف طسععل، وععإن بسععىر الععرخي  
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، لفععا  ععتي تييععين الععرخي  ل ىخععب يفكععن تةفبععىرك  ععفى ل لبسععىر التععلح لالتطبيععا
ترااعععل موكعععىرا لفلال عععا تاعععت تىج  لايعععىا  حعععل التعععلح ، وعععإن الفللعععف اعععيهل وعععي 

لفعا تيعتت اتحتفعىتل وعي الفاعتسبل، وع   عك لعتى اىاعلن من  إطىر"التلفين"،
فن ال عفى ىل السليعل تاعتفرار التعلح، ب ى عب بسعىر العرخي  فبعىرك، من يحعتث 

فعع كرال فل ععيا تعع يل يل لالععتل  الير يععل الفحيطععل ةتععلح  ععىفل بععين التللععل ال
 ت.280-279اىالن ، غ 

اعععراخيليل تعععرتب  بيلافعععل ل ا اعععلطىن، ويعععرى من الي لعععىل الفتعععرربعععن مفعععى تي يعععت 
ل،  لن رماع ى فاعىر الت عىلب لالتعلح فعا الإليعىن التع يل ي، ل عل  ىفعل رخيا

ت تاعععععععيطر  ليعععععععا فتعععععععر، إ  تعععععععتلل ويعععععععا مطعععععععراف ملعععععععرىة اعععععععلررى، للب عععععععىن، 
لال لاعععععطي يلنت، كفعععععى من فاعععععير  التطبيعععععا ت تاعععععير وعععععي ف ح عععععن تعععععى ت، وفعععععا 

ن فعر  ع من يلرعي بسعرارال األافىل يفكن لل هىي الفتري ع ل ل فى حعتث مإلثعر فع
تاررل فى تي تحسيسا فن تستي وي التطبيا. ،  اعلطىنبعن تي يت ف كرال ة ايىايل لا 

 ت .198-197غ 
كفعععععى يل عععععل اعععععلطىن ات تبعععععىا إلعععععن من التعععععلح بعععععين ال هعععععىي الفتعععععري لالإليعععععىن 
التعععع يل ي لععععي يعععع  ح وععععي إاالععععل الحاىاععععيل بععععين الطععععروين، لم ععععا يفكععععن لععععبيب 

من تعؤتي إلعن  -حاب كلفىتعا  - ، مل التي ياىر و ف ىالتتررحىل غير الح ر 
ااتح عىر فعى يحعىل  ال ى بعىن ت ىاعيا فعن تعىررب التعرا ، ل علت  لتعف التللععل 
الت يل يل وي اللطىب الايىاي الفتري بعع"اليتل". لع ا وعإن الاع ير التع يل ي 

لتحىوظ  لن  ؛يح ر تللتا فن الر لل  ن حاىايل الي لىل فا ال هىي الفتري 
  ت .198، غ  الطىنبن تي يت ف كرال ة لىت ى فيا  

ن تللعغ ال ى بعىن ففعى ياعفيا" رلااعب  لبىل ابل للفاتسبل، يتللا اعلطىن م عا لا 
الفى ي"، وإن حاىايل الي لىل بي  فى لن ت ت ي، لالابب  عل إحاعى  ال هعىي 

                                                 
 للدئيس مبارك بطول العمرد والفرفام مرن األتمرات الصرحية التريدعوات حاخامات اسدائيل  في هذا اإلطار يمكن أن نفهم 

لقضرية توريرث الحكرم فري مصرد لنجرل  مرن حكمره  كمرا يمكرن تفهرم الردعم االسردائيلى  يمد بهرا فري السرنوات األخيردة، كان 

    2011وهو ما قضت عليه ثورة ينايد  ك األصغد.الدئيس مبار
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ل الفتري بىلللف لالت تيت فن التللل الت يل يل، التي ي هر إلي ى كتللل فتستف
تفلعععععك لعععععترال  اعععععكررل لتععععع ى يل لتإل للل يعععععل فب عععععر ، لرات عععععل وعععععي الللعععععل ، 

  اا.لمي ععى  باععبب فلععىلف الفاععخللين لالفثس ععين الفتععررين فععن اععيطر  التللععل 
التععع يل يل  لعععن اتلتتعععىت الفتعععري، لالتتعععىت الف طسعععل كل عععى، لال يف عععل  لعععن 

، غ  طىناعععلبعععن تي يعععت فععع كرال الفتعععررل مل الفاعععى  ب عععى  لعععن األللةالثسىوعععل 
 .ت .198

لرت ق الطىن فا ال ا اىالن  لن من لل  التطبيا فا فتر لتطلرا يرتبطعىن 
ف كرال ةبىلتستي وي فاعىر الف ىل عىل لالتاعليل فعا اعلررل للب عىن لال لاعطي يين

 ت .279، لف كرال فل يا اىالن غ 198، غ  الطىنبن تي يت 
ببسعىر ال هعىي الفتعري كفى يت ق الطىن فا اىالن وي من بسعىر التطبيعا فعرتب  

 -الحععىلي، لم ععا فععن الففكععن من ي  ععىر كععل  ععير حععى  لتععل  السععلى األتععلليل 
إلععن الحكععي ، مل وععي حععى  حععتلث مي  -الراو ععل للتععلح فععا الإليععىن التعع يل ي 

،  199، غ  اعلطىنبعن تي يعت ف كرال لى ا لليفيةتحل  حسيسي وي فياان الس
 .ت 279لف كرال فل يا اىالن غ

*** 
حى  لوعن   ىيعل فع كرال اع يرى الإليعىن التع يل ن وعن فتعر ةفل عيا   لن ميل

 الطىنت  ا ل اآلتن :بن اىالن لتي يت 
مإلعععععت العععععر  ن  لعععععن الفكى عععععل اللىتعععععل للاععععع رار ا اعععععراخيليين وعععععي فتعععععر،  -1

لالفيىفلل الفتفيا  التي يلسل  ى فن ال هىي الفتري، بترا  بىلرخي  الفتري. للت 
 ج التالععل  لععن  لععك، لىتععل وععي ال عع لر السليلععل موععىب اىاععلن وععي  كععر ال فععى

فععن فعع كرال  31-21غ : ا هععر ة الاععىبسل  لععن اغتيععى  الععرخي  م ععلر الاععىتال
. لرغععي من الر ععل بععتل فبىلرتععا وععي كثيععر فععن فلا ععا كتىبععا، ت فل ععيا اىاععلن 

وففى يؤرت رلايىتا من ثفل لتلتيل وعي الي لعىل بعين ال هعىي الفتعري لالتللعل 
ا فععععن ات ىليععععل التععععلح التععععي تلععععاي ال هععععىي الفتععععري بىتحت ععععىظ التعععع يل يل، ت بعععع
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بي لىل تعتالل لتيعىلن مبتيعل فعا الإليعىن التع يل ي، ف فعى حعتث فعن تطعلرال 
وععي الف طسععل، للععت   ععح ا اععراخيليلن لر ععىت ي األفرركيععلن وععي كىفععب تي يععت وععي 

 إحكىي ال فى ىل لاتحتيىطىل التي ت بر ال هىي الفتري  لن  لك.
ليلافععل التععي ت ععر  فععن م ععل توععا الي لععىل فععا الإليععىن التعع يل ي، فععن ا - 2

لىتععل وععي الف ععى  اتلتتععىتي، طبسععل ر ععى  األ فععى  التععي اتععط ي ى الععرخي  
الاعععىتال بفعععى  عععرف بعععع"ايىال ات  تععععى " وعععي ف تتعععف  سعععت الاعععبيي يىل. وتلععععك 
الطبسععل التعععي اات ثسل عععى وعععي الي عععت الحعععىلي، لت عععىبكل فتعععىلح ى اتلتتعععىتيل فعععا 

"كسعل   عر   -اعلطىن بعن حاعب كلفعىل تي يعت  -لت ىي ل لاألفرركعىن، تيفعل ا
بععععن تي يعععت فععع كرال : ا هر لي لعععىل اتلتتعععىتيل فعععا إاعععراخيل"ةفعععن م عععل توعععا ا

 ت.149الطىن غ
يععتلل اععلطىن  لععن لععل  الي لععىل بععين ال هععىي الفتععري لالإليععىن التعع يل ي  - 3

الععل ي لععتى الفاععخللين وععي ف تتععف  سععت التاععيي يىل، ب فععى ج تععت   لععن ارععىت  
الفتررين بل لت فتىلح ف تركل فا الإليىن الت يل ي، فن  لك من محعت كبعىر 
اللارار الفتررين ع لوسى  لفى يعرلى الر عل ع تحعتث  عن التحعتيىل الف عتركل التعي 
تلا   ععى فتععر لالتللععل التعع يل يل، ل لععن رماعع ى: ا ر ععىب، لالتطععرف، لمطفععى  

الطىن  ن محت كبىر العلارار الفتعررين لللعا:"إن إيران وي الف طسل!! كفى ي سل 
اراخيل لياتى وي ت ىو ، لفعى  عل حاعن  اعراخيل لعي  بىلاعيئ لفتعر،  فتر لا 
بل حان لفتر مي ى ، لفى  عل حاعن لفتعر لعي  بىلاعيئ  اعراخيل، حيعث إن 

فععععععى فععععععن  عععععع ا ال ىحيععععععل وععععععي لععععععىرب لإللتععععععى الععععععتللتين فتععععععىلح ف ععععععتركل، لكلتى 
 ت.136الطىن غبن تي يت ف كرال لاحت"ة

ي كر تي يت اعلطىن من متعل السيعلت التعي ت ر ع ى الحكلفعل الفتعررل  لعن  - 4
اعععع ر الفتعععععررين للإليعععععىن التععععع يل ي،  عععععل من ا اعععععراخيليين طلبعععععلا فعععععن ال هعععععىي 

لفتعععري ف ععع  بتايعععل الي لعععىل بي  فعععى، اتلعععى   عععل  فعععن الرلىبعععل  لعععن الفتعععررين ا
وععععي التللععععل التعععع يل يل مت  الععععراغبين وععععي الاعععع ر، وسععععت ل ععععيل األ  ععععا  األف يععععل



 

146 

تاعععتطيا الاعععيطر   لعععن الفتعععررين إن لوعععتلا با عععتات كبيعععر ، كفعععى ل عععي ال ى عععب 
ا اراخيلي فن من يؤتي التلل  ال فى ي للفتررين إلن احتإلىك بين العتللتين، 
مل إلعععن ه عععلر  فىلعععل غيعععر لى ل يعععل فتعععررل تعععؤثر  لعععن األل عععى  اتلتتعععىتيل 

 ت.124الطىن غبن تي يت ف كرال ة لات تفى يل وي الإليىن الت يل ي
اعلطىن للايىاعل ا   فيعل الفتعررل بعن فن الفحتتال التعي يلرت عى تي يعت  - 5

ت ىا الإليىن التع يل ي، من ال هعىي الفتعري ي ع ا ا  ع ي الفتعري  لعن  سعل 
تلر  البيل للتللل الت يل يل، كي  يترك الفتررلن ا   ىاال التيفسراطيل وي 

يعع يك  ، ليسععىر لن  لععك بفععى يحععتث وععي فتععر، بفععى يفكععن من التللععل التعع يل يل
 ت.156اعععلطىن غبعععن تي يعععت فععع كرال : ا هعععر ة اعععلبى   لعععن ال هعععىي الفتعععري!!
ياعفح  -حاعبفى يع كر اعلطىن  -ةإبىن   ت فبعىركت ك لك وإن ال هىي الفتري 

ل   ي بىلت  ي   عن اعلر األل عى  التالليعل الفتعررل وعي ات عىا ال  علي  لعن 
فعع كرال : ا هععر ة لتعع يل يل، بععتت  فععن من يتل ععا ال  ععلي لل هععىي   اععا!!التللعل ا
  . ت164الطىن غبن تي يت 

الفيتععععىت وععععي حىلععععل ات تععععتار  لععععن الععععتل  الير يععععل، من تتععععت لر الي لععععىل  - 6
الفتععررل بىلإليععىن التعع يل ي، لمن يععتي ت فيععت تععلر التطبيععا الفلتل ععل، لرتللععا 

تعري إاعتراتي يل التعلح لالتطبيعا، لياعتبت  تي يت اعلطىن مت يتللعن ال هعىي الف
ب ى إاتراتي يل ملرى وي حىلل تفىتي الت ىي ل وي اليتلان، لارعىت  الفسىلفعل لعا 

بععل الفتللععا حي  ععى من  -مل وععي حىلععل "ااتل الفلا  ععىل وععي الف طسععل" بتيبيععرا  -
يحعىوظ ال هعىي الفتععري  لعن الي ىتععر األاىاعيل للتعلح فععا اليعتل التعع يل ي، 

تفثعععل وعععي: اتلتعععااي بعععىلفلحق الياعععكري، لل عععلت الاععع ىرال، لالح عععىظ  لعععن التعععي ت
، ل عععل فعععى مإلتتعععا بيعععت  لعععك  ى  األاىاعععيل فعععا الإليعععىن التععع يل ي. لافعععل اتتتععع

محتاث التطبيا ل   ال تر  التىليل لتعللن ةاعلطىنت  فلعا كاع ير  اعراخيل حتعن 
إن التىررب ي بخ ى بل ،  ل  ا الفلال لت الفحتت افى يى  ل تر  التراال 2011اليىي ة

 . 2014يلف ى   ا  با  ى افتتل إلن
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*** 
 : قاادا أهملها التطبيع السياسى )الأسر  وأم الرشراش( : سايساً 

وتععر  التطبيععا التععن  –لالث ثععين  ىفععى   اتث ععينفععن الس ععىيى التععن هلععل تثععىر طيلععل 
 عل التعن ةاألارىت لةمي الر را ت ، تلك الفتي ل يتى – ت2011-1979ة ترا ى

كى ععل الس ععيتىن فععن مبععرا ال فعععلي ، تاالععل فحتلععل لماععفت ى إاععراخيل بععععةإي لت 
التععن  ععرلل ال لبععل الفتععررل ، للإل  ععى لععي تتحععل  إلععن لالععا ايىاععن ، مل  فععل 
فعع هي لفؤااععن ، كى ععل تط ععل  لععن الاععطح لإل  ععى اععر ىن فععى تلبععل ايىاععيى  لت 

 – 1979 ثعععععين  ىفعععععى  ةلالثاتث عععععين يتيعععععتى مثر عععععى ال ععععع يج ا   فعععععن لععععع   
 حل   ىتين الس يتين  ا ل فى يلن :، ت 2011

تؤكععت الحسععىخق من  ررفععل لتععل األاععرى الفتععررين لتوععن  قضددية األسددرى : – 1
ت  ععععععن 1973 – 1967 – 1956 – 1948بي عععععع ي محيععععععىر لعععععع   حععععععرلب ة

مل  فعععن وعععتح فلعععف لتعععل  ررفعععل ت تاعععس  بىلتسعععىتي ، لتسعععل  الللعععىخا ب عععا  ى من 
كعىن ا اعراخيليلن م  اع ي حعين ا تعرف ال عىب   –لألاف  –فتررين األارى ال

ت بىرتإلىبعععا 1995راخيليل  عععىي التععع يل ن ةررريعععا بيعععرلت لتعععحي ل ةفيعععىررف ا اععع
ن فععععن اف خععععا فعععع ابح  فى يععععل  ععععت األاععععرى الفتععععررين لعععع   حر ععععن لرلععععرل 
 عععا لافيلعععا ةفلرتلعععىى بعععرالنت للحعععتت فى إلكعععىن ففعععى لىلعععا بيعععرل  1967ل1956
ماعععيرا  فتعععررى  م عععا  فعععن الاععع   مث عععىر  49لعععت لعععىفلا بستعععل  890رل رلعععي الياعععكر 
 500بستعل فعى يارعت  لعن  1967 لن مرب اي ىر ، لليىف ي  عىي  1956حرب 

ماععير فتععرى بيعع  ي  فععى  فععت يلن لم  ععي لععت مرغفععلا األاععرى  لععن ح ععر لبععلر ي 
ا ن ه ععلر ي .. لبيععت  عع  لععبايععتي ي ثععي مطلسععلا  لععي ي الرتععىغ فععن الللععف .. 

ات تراوععىل اللا ععحل الف ا ععل .. تلالععل رتلت ال يععل الير يععل التععن ت عع ب لت ععتت 
ةكىليععىت ت لرغععي كععل ال عع ب لالت تيععت ..  ععىرل ا تراوععىل ملععرى ف  لععل حععين تععي 

لوسععى  لتسررععر راععفن بععلاار  اللىر يععل  –إ ععرار تحسيسععىل ا اععراخيليل تالليععل مثبتععل 
 ن لتلععلا لعع   الحععرلب األر ععاالعع ي ت من إ فععىلن  ععتت األاععرى 1999الفتععررل ة
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ملعععف ماعععير فتعععرى لمن كبعععىر  65ت لعععت ت عععىلا العععع 1973 – 67 – 56 – 48ة
! ل لععن لععىت  الإليععىن التعع يل ن اليععلي العع ين  اععتسبل ي وععرحين وععن ة ععري ال ععيبت !

، لت م رولا با  ا ي  لن  فليىل الستل ال فعى ن تلعك رما ي الف ري إي لت بىراك
كتععب  ععن ا تراوععىل بععىراك   اععا لكيععف م ععا لتععل مل ععن ل ععؤتر األاععرى لل سععرم فععى 

 : 1956تليسل وس   ىي  11ماير فترى ون 
يسعععل  الف عععري : ] ك عععل فىالعععل  عععىبطى  تعععريرا  بعععىل ي  ا اعععراخيلن حيعععث كعععىن 
ال  لت لالسىت  ا اراخيليلن يت   لن ون التي يب لالت كيل بىألارى الفتررين لبل 

ن ماععلحت ي ، للععي مرحععي لرابععل األل ععين فععن لععتل ي  لععن فععتار يععلفين لت ررععت ي فعع
ال  ععععلت لالفععععت يين األاععععرى لمبسيععععت ي يععععلفين وععععن التععععحرار حيععععث كى ععععل  ععععف  

فلت بععل لمفععرل لععلال ال ععي  ا اععراخيلن التىبيععل لععن بت فيععا األاععرى ، التععحرار 
ون ف فل تين كبيرتين لللا ف با ي لال لي  لن بطل  ي اى ل السيلللل لمفرل 

ت تليسعل وسع  للعتللغ فعن مإلثعر 11لال ا اراخيليل لحتتل ل عي ةبإط ق  ىر الس
فن مل ن ماير فترى .. لكىن   لت ى يس لن باح يت ي ولق رؤلا ي لتعتلر ي 
ليعت  اععى ىل لكععل فععن يتععرا فععن  ععت  التيعع يب يكععلن فتععيرا الستععل وععن الحععى  
 ليسععع ف بفاعععى ت    عععتيين إاعععراخيليين إلعععن التعععحرار !! ة سععع    عععن تسررعععر لعععلاار 

 ت .17غ – 20/3/1999األ راي الير ن  –اللىر يل 
*  ععل ر ععل ب عع ا الععت ىر  لاللاععل وععن لتععل ماععرى الحععرب ةالفحععري تلليععى  لععتل يت 
ياتحق من ُياتسبل وعن السعى ر  مل  عري ال عيب لمن يلثعق وعن اع فا في عى مل فعا 
ة روععىلت مل اععلررى للب ععىن!! ل ععتت  فععن إلسععىر السععبب  ليععا كف ععري حععرب ةفثلفععى 

يللا  ي فا فن ات لا م  ي لتللا الي لت ون ملفى يىت يتي تسبيعل ل  تيعا  عل لبعىلن و
ت 1999ة ل  ا الاؤا  طرح ىا يلف عى ة عىي وررق الستلل الحىإلي ون ةإاراخيلت ؟! 

ون فسى  ل ى بتحي ل اللوت الفتررل للي يرت  لي ى محعت فعن  هعىي فبعىرك مل فعن 
 .إ  فييا حتن اليلي !!ت 
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 –ن بععىلن اللثععىخق   ععت من كعع   فععن ة يععارا لايافععىن لفل ععيا تايععىن * لبيععلت  إلعع
مف عععلن رل   عععتىين لغيعععر يت  –رلوىخيعععل ايتعععىن  –ارخيعععل  عععىرلن  –إاعععحق رابعععين 

كى لا  ي السىت  اآلفرلن لالف   لن ل عراخي  بعح األاعرى الفتعررين لبىلتحتيعت وعن 
بععان األاععرى  .. لم  ععي كععى لا يبععررلن ويل ععي ا  رافععن  عع ا 1967ل1956حر ععن 

بىأل ععععتات الإلبيععععر  تلععععك كععععى لا ييللععععلن اععععير ي  حععععل ااععععتإلفى  احععععت ل ي لاععععي ىر 
يتيععععىفللن فعععععا   لععععن فععععى تبسعععععن فععععن ال ععععي  الفتعععععرى !! ، لكععععا  يلل   ععععىا 

ةاألاععرىت بى تبععىر ي ف ععرت لطيععا فععن الحيلا ععىل للياععلا ب ععرا  ل ععي حسععلل ي التععن 
 .1949ىي بىلفتىتول تىتلل  لي ى تللت ي ةإاراخيلت ف    

*** 
لعععرج  لفعععل ي ف عععى من   يعععب  لعععن اعععؤا  ماعععى لتاعععتإلفى   لا عععب التعععلر  الفؤ 

ل ععععل  عععل ي يععععا السععععى لن الععععتللن لالفلاثيععععق ت 2011-1979لععع   ال تععععر  فععععن ة
التلليل  فليعل لتعل األاعرى حتعن للعل كعى لا  اعكررين ؟ فعا ف حهعل من  تعف 

مل فععن البععتل الععع ين  ملععفت كعععى لا فععن الفععت يين 65 ععتت األاععرى الفتععررين ةالععع 
ل  لعععن  لعععك ي ف عععى ،  ل  ىبعععتيعععىل لا فعععا ال عععي  الفتعععرى لععع   تلعععك الحعععرلب

فعععن ات ىليعععل   يعععف  129 – 121 – 13 – 12التاإليعععت  لعععن من محكعععىي الفعععلات 
ت تععع غ  لعععن الفيىفلعععل ا  اعععى يل الإلررفعععل لألاعععير لتحهعععر  لعععن 1949الثىلثعععل ة

ف عرل  ياعبب فعلل األاعير وعن التللل الحى ا  لألارى مى ويل مل إ فعى  غيعر 
  تت ى كفى حهرل تيررب مى ماير حرب للت عليا البعت ن مل للت عىلب الطبيعل 
مل اليفليعععل فعععن مى  عععل  كعععىن ةلبىلف ىاعععبل بيعععب األاعععرى الفتعععررين ففعععن بسعععلا 
محيىر فثل: الالاركل ، لعت تحللعل م اعىت ي إلعن حسعل ت عىرب لألطبعىر للل عي  

 ا اراخيلنت .
ةإاععععراخيلت لععععت لليععععل  لععععن اتت ىليععععىل األر ععععا اللىتععععل  * لفععععن الفيععععرلف من

ل لعععععععن  12/8/1949، للليعععععععل  لي ععععععى وعععععععن  1949بععععععىلحرب لاألاعععععععرى  ععععععىي 
، إ ن الف تفععا الععتللن فلععاي  1977البرلتلكععللين الفكفلععين ل ععى التععىتررن  ععىي 
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 ي وعن العع إلفعل السعىت  لال  علت العلارت  ماعفىؤ لى ل ى  بان يسلي بفحىإلفت عى  ل عى  لفحى
 ع ىت  تلليعل  400لثيسل التن  فيت ى لاار  اللىر يل الفتررل فعن لالعا  1000

الحرب اليىلفيعل الثى يعل  يفحىإلفل ف رف للفحىإلفت ي ت تاس  بىلتسىتي فثلفى تف
 ون ة لرفبرجت !! .

*** 
الس عععيل إ ن لا عععحل .. ماعععرى مبررعععىر  عععا  لتلعععلا  فعععتا  فعععن لبعععل  لسعععت كى عععل* 

 لتللععل !!ت ، للععتل ي تععي فلىل عع لىل ةتععىر  ععبىط ل  ععلت ي تفععلن لت فععا  تععىب
لإلل األ راف لالسعلا ين لالفلاثيعق التلليعل للثعىخق الستعل لح ع ل الع بح ال فعى ن 

لىر يل فتر  فرل فلاعن ةلوسعى  لفعى   عرتا األ عراي الير عن فل لت  لتى لارر 
لالعع ى تععي تاععليسا يلف ععى ةوععن للععي يحرك ععى  1996ت ف عع   ععىي 20/3/1999يععلي 

فيىت للتطبيا ، رغي م ا كعىن مبعرا لم عي فعن مّيعت كر ل ثلرى لللفن  التايي ىلت
التطبيعا لرلج لععا ل سععت   عرال اتت ىلععىل فععا ا اعراخيليين ب ععا ا ةفثععل الفععؤتفر 

وعععن  عععري ال عععيب لفاعععى ت   عععيفلن بيررعععا وعععن فلا  عععل  1996ال ععع ير وعععن  عععىي 
ن لملليعل حفعى  لال  عىت ا اع ف اتات  ىتيل التن لىفل ب عى حركتعى اليفليىل

تللعل  30  رال الستلن فعن ا اعراخيليينت ، ل سعت الفعؤتفر العتللن الع ى ح عرا 
 ر يععل لم  بيععل لععت ي ةبيررععات وععن فلا  ععل ال لاععطي يين لوععن فلا  ععل  ت يععى ل ، 

 لرغي   لت  فرل فلان ، وىا  ت يى ل برخىال الحكلفل ا اراخيليل .
يكن مبتا  ثلررعى  مل فسىلفعى  إن  فرل فلان كىن فن ر ى  فبىرك الفللتين للي 

لت بيت ى ، لل لك لي يكن فتلليى  ف ا ات تفىي  2011للتطبيا ت لبل ثلر  ي ىير 
   تف ى ون ةاللىر يعلت لوعن بل لست كىن محت فيىل ، ارى الفتررين بس يل األ

 ا   ي !! .
*** 

ل الس عععىيى التعععن كعععىن ا  ععع ي لال لبعععل الايىاعععي فعععن قضدددية أم الرشدددرا  : – 2
تثير ى كعل حعين ثعي تل عل ب يعل لعل  التللعل وعن وعرب التطبيعا الايىاعن بعىلسل  ، 
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كى ل ل يل مي الر را  الفتررل ، ل عن فتي عل ةإيع لت حىليعى  ، لالتعن ت عكلل 
ل ععىن ل يخععىل لحفعع ل ايىاععيل لا   فيععل تاععترتات ى للإلععن األفععر لععي يتحسععق ، 

  ى؟لو لل  فيي ى لألاف ، ترى فى ا  ن الس يل لحسىخس
ملععف كيلععل فتععر  14 ااتل فاععىحل إاععراخيل ب يععل اليععتلان فععن 1948بيععت حععرب 

كيلل فتعر فر عا   عت تلليعا ات ىليعىل ال ت عل  20700حاب لرار التسايي لتتبح 
لاللعىرج ل عتمل إاعراخيل  لعن ال علر وعن ت عي فلالي عى وعن العتالل بيعت ى بتمل ، 

لا ت ععال ،  ععى التلاععييل ل تاععليح لااععيل ال طععىق لت  يعع  لطتلطععا  ععتات اليلفععن ل
واععععىر ل بىليفععععل  لععععن تيارععععا   ىح عععععى ، إاععععراخيل ورتععععل اتاععععترلىر الير ععععن 

وىت  ععععل  حععععل ال  ععععلب للاععععيطر   لععععن ال سععععب لاحععععت   للععععيج اليسبععععل للررععععل مي 
ف ععرت ا تععتار إاععراخيلن لا  فععى للععي يكععن األفععر الر ععرا  التععن يسط  ععى التععيىتلن 

الير ن وبيعت تلليعا فتعر تت عىق  كىن محت م تاو ى  ل وتل فتر  ن الف رق 
تسععتفل لعل  ي لتيعل   لبعى  وعن ات عىا للععيج  1949ال ت عل فعا إاعراخيل وعن وبرايعر 

 10الععع ى تعععي وعععن ل عععل األفعععر تحعععت   مي الر عععرا   1949اليسبعععل وعععن فعععىر  
وععن تحررععك للات ععى لععت بععتمل إاععراخيل  وكى ععل لبل ععى بار يععل ميععىيمفععى  1949فععىر  

يليعل وعن ال سعب  عىر ل  عرب الحعىخ  بسعرارال ف لع    لبى  تحعت   ف عىطق ح
األفن التعن تحعل  تلن مى تحعرك  اعكرى للحتعل   لعن فكىاعب إلليفيعل للفعى 
كى ععل   ععىك لععلال مرت يععل فتفركععا  وععن بيععب ال سععىط الفاععيطر  وععن ال سععب ل لععن 
افتتات لاتى  ر ل إلن لليج اليسبل وست تستفل الحكلفل األرت يل بف كر  احت عىج 

بعععى   إلعععن حركعععىل ا اعععراخيليل الفلىل عععل لسعععرارال ف لععع  األفعععن العععتللن  لعععن الت
لاي  الاكرتير اليىي لألفي الفتحت  للعت مبعرق ب تي عل تحسيسعا إلعن رخعي  ف لع  

  لبععععى  تحععععت    تتحععععركفععععىر   7األفععععن للرت ويععععا من السععععلال ا اععععراخيليل ف عععع  
 طسل لمل عح من فعى ف طسل اليسبل كفى م ىر إلن تلا ت تلررىل مرت يل ت لب الف

ل  ععتفى تسععتفل فتععر بىحت ععىج ، لىفععل بععا إاععراخيل كععىن فلىل ععى  ألحكععىي ال ت ععل 
إلععععن رخععععي  الل  ععععل اليليععععى لل ت ععععل ال  ععععرا  " رايلععععن "  1949راععععفن وععععن فععععىر  
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األفرركععن ال  اععيل ترتععب  ليععا ا تفععى   عع ا الل  ععل حيععث فثععل فتععر السىخفسععىي 
ون فحىللل  تيت  ت احىب إاراخيل إافى يل  يررن لفثل إاراخيل فل ن تيىن 

 فن مي الر را  .
ألن ، إت من ال  ععععرا  " رايلععععن " مو ععععي إاععععفى يل  ععععيررن بيععععتي  ععععتلى الفحىللععععل 

 حكلفل اللتيىل الفتحت  لن تفىر  مى  ر   لن إاراخيل ون   ا اتت ىا .
حععت   إاععراخيل ألي الر ععرا  التععن تععىرل تيععرف ويفععى بيععت بفي ععىر " تلسععت كععىن 

 ل " ا اععراخيلن مثععر بععىل  لععتى الاععلطىل الفتععررل وسععت ات سععل  عع ا الاععلطىل إيعع
فععا اععلطىل الففلإلععل الير يععل الاععيلتيل  لععن من تسععلي السععلال الفتععررل بععىحت   

 ىور " .ت  ارر  " تيران " ل" 
ل فى ال اررتىن اللتىن تتحكفىن ون فتالل لليج اليسبل ل لن مثر  ع ا اتحعت   

اكررل الفتررل ون " رم   ترا ن " فعتاوا اعىحليل تاعيطر ملىفل الالطىل الي
  تر رايار " .تفىفى   لن الف حل ون ف يق " ا 

إلعن ف طسععل مي تللععل التعىررب من السععلال ا اعراخيليل  لتتعلالن األحعتاث ليحععتث ى* 
  عععععتيى  فعععععن لعععععل   350وستلعععععل  1949فعععععىر   10الر عععععرا  الفتعععععررل ... وعععععن 
ل من ي عععف فعععتات ات ىليعععل ال ت عععل التعععن لليعععل وعععن الحرااعععل لاحتلعععل الف طسعععل لبععع

اراخيل ون   وبراير فن     اليىي . 24رلت  بين فتر لا 
ااعععتطى ل السعععلال الفتعععررل ااعععتيىت  فثلعععث مي الر عععرا  فعععن  1952لوعععن  عععىي 

، احتلتعععا إاعععراخيل ف عععتتا  مث عععىر اليعععتلان الث ثعععن  لعععن فتعععر إت م عععا وعععن  تيعععت 
فحتلعععل وعععن ولاعععطين بلتععع ا إحعععتى البسعععى  إلعععن بعععىلن األرب الير يعععل ال ل عععفتا

 الفستال التن لرت  كر ى ون التلرا  لتيفى  تحل ااي " إيلل " .
*** 

ف عع   لععك التععىررب لف طسععل مي الر ععرا  الفتععررل تحععل اتحععت   التعع يل ن بيععت 
 ررعت   لعن البحعر األحفعر "  لعامن تحللل إلن م ي في ىر إاراخيلن لملطر ف    

" حتععععلل  لععععن لثيسععععل  بررععععل ت  ععععح ي ىل  ىيععععل التاععععيال ىتععععررل وععععن الير ععععن 
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حس عععى الفسعععت  بف طسعععل مي الر عععرا  الفتعععررل ، وعععن ات عععىرال إاعععراخيل لتطيعععن 
هلعل اعرا   اعكررى  لطيعرا  ت ي علا اتلتعراب ف عا مل  كى ل لتاللثيسل ا اراخيليل 

 التيرب لا حتن لليل ون يت اث ين فن البىحثين ا اراخيليين ون  لي ال رراويعى
لىفى ب  ر ى ون كتىب حعتيث تحعل   علان " في عي كعل مرب إاعراخيل " تعترل 

 .   ىيل التايي ىللتترل طبيل  تيت  لا  71طبيتا األللن ون الست   ىي 
التتفل للحكلفل ا اراخيليل و عح التاريعف  –الإلتىب ال ى يت فن تلك اللثيسل 

 ععى وععن التععلرا  كعععارب لالي ععىت ال ععج   ععتفى مإلععت من ف طسععل " إيلععل " التععن لرت  كر 
إاراخيليل فستال ليال ف طسل إي ل الحىليل لمن في ىر إي ل ا اراخيلن  ل ون 
حسيستعععععا مرب فتعععععررل كىفلعععععل الاعععععيىت  ف ععععع  رتف الاععععع ين احتلت عععععى اليتعععععىبىل 

وعن هعل تلاطعؤ مفرركعن  1949الت يل يل التىبيل لللكىلل الت يل يل وعن فعىر  
لحكلفعععل الفتعععررل اآلن البعععتر وعععن إ عععرارال لبىلتعععىلن ياعععتلاي  لعععن ا، بررطعععى ن 

 ععلت  تلععك الف طسععل الف فععل لالحيليععل إلععن كىفععل الاععيىت  بيععت اعع لال طلرلععل فععن 
 تمي الر عععرا ةاتحعععت    لعععك ألن اللثيسعععل تؤكعععت بفعععى ت يعععت  ف عععىت  ل  كعععىر من 

التسعععتيرال الفبتخيعععل ،  عععنر رلععر تفىفعععى   تإيلعععل الي لتيععل الفستاعععلة ععنر لف طسعععل 
ن من ا تععععرار التعععع يل ن  لععععن احععععت   ف طسععععل فثلععععث مي الر ععععرا  ت ععععير إلعععع

الفتععرى كععىن ي ععتف وععن األاععى  إلععن وتععل الفرععرب الير ععن  ععن ف ععرلا بررععى  
لتسليغ تلر فتر ون الف طسل الير يل بيال ى وىل ي  الير ن وعن كىوعل حرلبعا 

لعع لك وسععت كى ععل ف طسععل مي ،  ععت التععليبيين كى ععل ا ط لتععا األللععن فععن فتععر 
 را   ن البتايل لتإللرن تللل إاراخيل ويفى بيت التن ا طلسل فعن للعب التعلرا  الر 

للوسععى  ل تلتعع ى لف طسععل إيلععل التععن يععا ي ا اععراخيليلن م  ععى ف طسععل مي الر ععرا  
حيعععث لرتل وعععن اععع ر الفلعععلك ، الفتعععررل لرت  كر عععى وعععن التعععلرا  لفععع  فعععرال 

 6    عر وسعر  رلعي لون ا تحى  الاعىت 220-14بى تحى  الثى ن وسر  رلي 
غيععر من ،  8ةفعرتينت ثععي لرت  كر ععى وععن اعع ر التث يععل ا تععحى  الثععى ن وسععر  رلععي 
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، للىخا التىررب تؤكت من ف طسل إيلل الفا لفل ليال فثلث مي الر را  الفترى 
 بل إ  ى ف طسل ملرى تبيت حلالن تايل كيلل فترال  ن الفثلث الفترى.

*** 
ىررب مطلسعل إاعي إيع ل  لعن ف طسعل مي الر عرا  إاراخيل كيىتت ى ون تاريعف التع

ل ععع ا فعععى ، حتعععن تعععؤفن لطط عععى اتاعععتيفىررل وعععن مى فبىحثعععىل ب عععان الف طسعععل 
إن إاعراخيل تحعىل  اآلن إ  عىر فطعىر : يؤكتا الفات ىر حان محفت  فعر لعىخ   

لاليسبعل  –إيع ل  –يافن " فطىر الا ي " وعن الف طسعل الفتىلفعل ألي الر عرا  
ل عععل مفعععر اعععلف ياعععفح  اعععراخيل فاعععتسب   العععا ي بل عععلت "إيلعععل"  عععرليل األرت يعععل 

لملعععرى غر يعععل لفعععن ثعععي تطىلعععب بتلحيعععت الفعععتي تين بعععا ي م  فعععى ي عععك ن الفي عععىر 
اللحيعت لاألبعتى ل ععى  لعن البحعر األحفععر فثلفعى ا فعل اععىبسى  بل علت لعت   ععرليل 

ي ععععير ل ، لملععععرى غر يععععل ثععععي طىلبععععل ب ععععف ى لتإلععععلرن  ىتععععفل مبتيععععل  اععععراخيل 
الفات ىر حان  فر إلن من إاراخيل تمبل  لن اتلت ىف حل  ل يل فثلعث مي 
 –الر ععععرا  الفتععععرى ب ععععتف من يكععععلن  ععععل رلععععر  سععععىط اتلععععت ف ا اععععراخيلن 

الفتععرى مث ععىر ف ىل ععىل طىبععى لالتاإليععت  لععن من ال ععاا   لععن طىبععى  ععاا  حععتلتى 
ت عتف فعن  لعك  للي   اا    فعىل ، لرؤكعت الفات عىر  فعر من إاعراخيل كى عل

اعراخيل ل عل فعى رو عا ال ى عب الفتعرى  إلن إغ ق ل عيل الحعتلت بعين فتعر لا 
ي العع ى  يععل إتععرارا وععن ف ىل ععىل طىبععى البععىب ف تلحععى  مفععىي الفطىلبععل بفثلععث م

ل إليا اليسليل الت يل يل ولر عل إاعراخيل ط الر را  ون للل تحق ل ل فى و
تار البي عىر حيعث تسعتفل بلت عل لفحىللل  تيت  ل   الفعؤتفر اتلتتعىتى بىلع

 تيت  تالب ب ى ف عرل يل احت ل عى ل ع ا ال عار فعن مرب فتعر   عتفى تسعتفل 
بف رل  تؤكت ويا ل لت إيلل  رليل لملعرى غر يعل لتطىلعب ويعا بتلحيعت الفعتي تين 
بى تبىر فععى يفععث ن الفي ععىر اللحيععت لاألبععتى ل ععى  لععن البحععر األحفععر األفععر العع ى 

 ترى لاألرت ن .رو ا ال ى بىن الف
*** 
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فععن لعع   البحععث وععن رحلععل ب ععن إاععراخيل فععن فتععر  بععر تععحرار اععي ىر إلععن 
تحعىل  إاعراخيل تاخفعى  إي عىت ميعل تعلل تفك  عى فعن ا تعرار  لعن ، مرب ك يىن 

البسىر ون مي الر را   فن األرا ن التن هلل تحل حكف ي ون تلعك الففلإلعل 
ى بتلععك الف طسععل بي فععى كى ععل لبععل ل ععل افععن التلا ععت الي ععلت، اعع ل وسعع   80لفععت  

 لععك تحععل اععيطر  لبىخععل ك يععىن الير يععل ثععي  ععىتل للسبىخععل الير يععل فععن ال بطيععين 
ثي ت  ي بيت  لك الرلفىن لون تلك اليتلر لي يكن يتلا ت ون مي ، لاآلتلفيين 

الر را  إت  تت لليعل فعن الي علت لعي يعات  لعن ب عا   عرال لاع  م عتات كثيعر  
فاععيحيين إلععن من لليععل الحععرلب التععليبيل لالتععن لىفععل بإبععىت  فععن الفاععلفين لال

 . الي لت تفىفى  فن تلك الف طسل
*** 
ن كى ل لعت ملىفعل  فنل   تلك السرلن كى ل مي الر را   ارا   مرب فتر لا 

ب ععى بيععب السبىخععل الير يععل للععي تإلععن   ععىك حععتلت بىل ععكل الفتيععىرف  ليععا حىليععى  
 ى لىي بتحررر تلك الف طسل فعن التعليبيين حتن ف نر ت   التين األيل ن ال

 في تى . 12 فن حفلتا لتحررر كل مرب ولاطين لكىن  لك ون السرن الع 
لهلعل مي الر ععرا  إحععتى الفحطعىل الف فععل وععن طررعق الفاععلفين لحععج بيععل هللا 
الحععراي التععن كى ععل ت ععي فحطععىل  ععري ال ععيب ل خععر اععبا لللتععل  إلععن ف طسععل 

من فعععن حعععق  لرععع  ب كثيعععر فعععن الفعععؤرلين إلعععن –  عععرق األرتن لفكعععل الفكرفعععل
فتر حىليى  ب ىر  لن تلك الحسىخق الفل لت  من تثير الس يل لىتل لم  عى  عار 
، فععن األرا ععن الفتعععررل للياععل مر عععى  ولاععطي يل ااعععتبىحل إاععراخيل احت ل عععى 

اعع ل التععن ملععىي وي ععى الي ععلت بف طسععل مي الر ععرا  ف عع   80كى ععل وتععر  الععع  لم ععا إ ا
لليرب لبل الفي ت تبرررا  ل اتي ر  لي ى وفن األللن من تيلت مابى يى  552 ىي 
 أل تل  مل من ييلت الرلفىن إلن فتر .بىاي ا

*** 



 

156 

مي عى  لالتعن  1948التليل التاف   لن حق فتر ون تلك الف طسل تؤكعتا حعتلت 
لالتععن تؤكععت من مي الر ععرا   338ل242تععتر فععن ل ل ععى لععرار األفععي الفتحععت  

فتعععررل ل عععن السعععرارال التعععن ب عععىر  لي عععى حتعععلل إاعععراخيل  لعععن   عععليل مرب 
اللععىغ بتساععيي ولاععطين إلععن  181األفععي الفتحععت  كتللععل ل ععى حععتلت لبيععت السععرار 

كى عععل مي الر عععرا  لعععىرج تلعععك ، ي لتيعععل لاأللعععرى ولاعععطي يل ، تللتعععين إحعععتا فى 
 . 49الحتلت لااتفرل ك لك حتن احت   إاراخيل ل ى ون فىر  

الحسععىخق التععن تيتفععت  لي ععى إاععراخيل كيىتت ععى تإلتاععىب حععق الل ععلت غيععر  تاريععف
ال ر ن لغير السعى ل ن وعن الف طسعل كعل  لعك فعاا ي تل عح ى لعراخ  فلثسعل فعن 
اعععراخيليين  لعععن طررسعععل "  ععع ت  عععى ت فعععن م ل عععى " و ععع ا   ى عععب فعععؤرلين ي عععلت لا 

إن ميلعل مل :   اللثىخق تت فن لررطل تت ىلغ فا الفعاا ي ا اعراخيليل التعن تسعل 
 ألي الر را  الفسىي  لي ى إي ل حىليى  . ييتإيللل  ل اتاي الس

لالتععن تالعع  الطععىبا الاععرى لععتى الحكلفععل ا اععراخيليل تفكععن كععل فععن  –اللررطععل 
إورايي لف ىحي تىلفن ل فعى اث عىن فعن ال رعراويين ا اعراخيليين فعن الحتعل   لعن 

كفعععى اعععبق  –مرب إاعععراخيل "   اعععلل ف  عععى لىفعععى ب  عععر ى وعععن كتعععىب " في عععي كعععل
لالععع ى يؤكعععت من إيلعععل مل إيلعععلل  1971لالععع ى تعععتر وعععن السعععت   عععىي  -لم عععر ى 

ف طسل تسا بييتا   ن فللعا مي الر عرا  الفتعررل بفاعىول طلرلعل لت عير إلعن من 
 1918ف طسععل إيلععل فاععتلط ل ي لتيععل تععي إلىفت ععى  لععن مرب ولاععطي يل وععن  ععىي 

ىرلن بععععل عععل ال 1892تيتعععب وعععن  ععععىي تعععع يل ن فبيعععت من تفكعععن فععععن  عععراخ ى 
فععلرر   يععر   ععن طررععق  ععركل " ي ععى " ل ععن التتععىر تاععي ال ععركل الي لتيععل 

ل عععى مفعععلا  تسعععتر بحعععلالن  لمراعععلل،  1891ل اعععتيطىن لالتعععن م  عععخل وعععن  عععىي 
فليلن تلتر ون  لعك الللعل للعت تعي ب عىر تلعك الفاعتلط ل وعن فللعا السررعل  100

بى تبىر عى الفتي عل التعن  تإيلعلة لي عى الي علت لسعب الير يل "  فعل التعبح " لمطلعق 
 عنر بق     اتاي لإلعن ا  ثي  ىتل إاراخيل فن  تيت لتطل ىر  كر ى ون التلر 

 فن التحررف إي ل  لن مي الر را .



 

157 

مي الر ععععرا  تبعععععتتا  وعععععنن الت ععععليل ا اععععراخيلن ب عععععرب إثبععععىل حسعععععلق ل ععععى إ *
حيث م ترل ؛ لث طىبى  تلغ الحكي التللن ال ى تتر لتىلح فتر ون فث

تلك ال تلغ العتوا ا اعراخيلن العاا ي بعان كع   فعن بررطى يعى اليهفعن بى تبىر عى 
بععان  1926التللععل الفيتتيععل  لععن ولاععطين لفتععر لععت ا تععرف تععراحل وععن  ععىي 

 ععل لعع  الحععتلت لمن بررطى يععى لععت مإلععتل لفتععر  1906اللعع  الفحععتت وععن ات ععىق 
ين ل هعرا  إلعن اعىبسل الر عل  إلعن ات عىق من حتلت ى لن تتاثر بتحتيت حعتلت ولاعط

لون غيبل مى ات عىق تعررح بعين  1926فن  ى ب فتر ل ررطى يى  ىي  1906
وععإن الفحكفععل وععن مث ععىر ، فتععر ل ررطى يععى  لععن تييععين حععتلت فتععر لولاععطين 

لمإلعععتل من الفحعععتتال وعععن ات عععىق ، التحكعععيي وعععن طىبعععى م عععترل  ععع ا العععتوا كليعععل 
ل الفتررل البررطى يعل للت عى ت يحفع ن في عن الفاتلتفل ون التتررحى 1906

لا  فى ي يران وس  إلعن لتعف لع  الحعتلت تلن ا  عىر  إلعن تيلعيي ، و يى  لىلتى  
 . 1906الحتلت الف تلغ  لي ى تراحل ون ات ىق 
اععراخيلمفرركععى فععن  ى ب ععى لوععن إطععىر اععيي ى الف عع ، بلا ليسععت تععلح بععين اليععرب لا 

لت ، فللا اتاتراتي ن  ن ف طسل فتررلال الللثست ى بان ف طسل مي الر را   
ت تعي ، يفكن من تت ىل  فتر    ى لون   ع  الللعل ت يفكعن من تيعلت إلي عى  لا 

الترحعععل وععععن ، إ عععىت  الحبعععل الاععععرى إلعععن ف ععععراا الطبييعععن بععععين اليعععرب لفتععععر 
ىل إلىفعععل كعععل رى يفعععر وعععلق مي الر عععرا  " إيععع ل " لرعععر   بعععين الف عععرق الاعععتي 

فسىبععل اععسلط فطىلبععل فتععر ب عع ا الفثلععث اتاععتراتي ن لليبسععن  لالفرععرب الير ععن
 فرتتبى  لتى إاراخيل .

لللت ى روب  بت ال ىتر   ا اليرب الت يل ن بى تبىر من تلعك الف طسعل  عن 
 فا  اللتل اللحيت  التن تر   الف رق بىلفررب الير ن بررى  للى   بت ال ىتر 

تنسددفإ إسددرائي  فددى أى وقددت  " كيددف نسددتبدل أرضددنا بكددو رى يمكددن أن :للت ععى
 .وألى سبب " 
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* لإلن  هعىي الاعىتال لفبعىرك فعن بيعتا ت عىا   عن األرب ل عن كعل فعى يتتعل 
ب ععى بععل ل ععى ي كععل فععن يحععىل  من يعع كر الفتععررين ب ععى لكععىن  لععك باععبب لععل  

 – 1979التطبيععا الايىاععن بععين  هىفي فععى لالإليععىن ا اععراخيلن طيلععل ال تععر  فععن ة
 ت .2011
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 الملحق الوثائقى الأول

 ي  اتفاقية مامي يدف
ا تفا الرخي  فحفت م لر الاىتال رخي   ف لررل فتر الير يل لف ىحي بي ين 
رخعععي  لارار إاعععراخيل فعععا  يفعععي كعععىرتر رخعععي  اللتيعععىل الفتحعععت  األفرركيعععل وعععي 

طعىر التعىلي للاع ي  لعن ا  لات سلا،  1978ابتفبر  17إلن  5كىفب تي يت فن 
ا اراخيلي األلعرى إلعن  -وي ال رق األلا ، ل ي يت لن مطراف ال اا  الير ي 

 ات  فىي إليا.
 :بفى يلن ن البحث  ن الا ي وي ال رق األلا  ي ب من ياتر ت إ

ا تفععا الععرخي  م ععلر الاععىتال عةرخي   ف لررععل فتععر الير يععلت لف ععىحيي بعععيرن 
يلت فا  يفي كىرتر ةرخي  اللتيىل الفتحت  األفرركيلت، وي عةرخي  لارار إاراخ
ا  لعععن ا طعععىر التعععىلي ل . لات سععع1978اعععبتفبر ةميلعععل ت  17-5كىفعععب تي يعععت فعععن 

ن مطراوععععى  ملععععرى وععععي ال ععععاا  الير ععععي اعععع ي وععععي ال ععععرق األلاعععع ، ل فععععى يععععت ل لل
 ا اراخيلي إلن ات  فىي إليا:

 لا ، ي ب من ياتر ت بفى يلي:الفستفل:إن البحث  ن الا ي وي ال رق األ
إن األاععى  الفت ععق  ليععا لتاععليل اععلفيل لل ععاا  بععين إاععراخيل ل ىرات ععى،  ععل لععرار 

حععرلب  ب فيععا م ااخععا. بيععت مر ععا 242رلععي  ف لعع  األفععن التععىبا لألفععي الفتحععت 
 ىفى ، لرغي   لت إ اى يل فكث ل، وعإن ال عرق األلاع   عل ف عت 30  بل ل   

 متيىن  هيفل، لي يتفتا بيت ب يي الا ي. الح ىر ، لف ب  ث ثل
إن  يلب ال رق األلا ، تتل ف إلن الا ي، لإلن يفكن تل يا الفلارت الب ررل 
لالطبيييل ال ىخلل وي الف طسل، إلن مغراب الايي إلن الا ي. للإلي يفكن ل  ا 

 الف طسل، من تتبح  فل  ى  للتيىي  لالتيىلن بين األفي.
يععل التععي اتلعع  ى الععرخي  الاععىتال بارىرتععا للسععت ، لاتاععتسبى  إن الفبععىتر  التىررل

ال ي لسيا فن إاراخيل برلفى ى  لحكلفل  ل يبى ، لارىر  التبىت  التعي لعىي ب عى رخعي  
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اللارار بيرن إلن ا افى يليل، لك لك فسترحىل الا ي التي تستي ب عى الا يفعىن، 
ل  لعك مل عت ورتعل للاع ي لالترحيب الحعىر لتلعك البيثعىل فعن  عيبي البلعتين، كع

ت اععىبق ل عععى، ل عععي ورتعععل ي عععب مت ي ععرط ب عععى. إن كعععىن ل ععع ا ال يعععل لاأل يعععى  
 السىتفل، من تت  ب ف اي الحرب.

إن  تعععلغ فيثعععىق األفعععي الفتحعععت ، لغيعععرا فعععن األ عععراف الفسبللعععل وعععي السعععى لن 
ل . التللي لال ر يل التلليل، تلور فسىيي  فسبللل لاير الي لىل بين  فيعا العت

للإلي يتي تحسيق   لل فن الا ي تف يى  فا رل  الفىت  الثى يل فن فيثىق األفعي 
الفتحعععت ، وعععإن إ عععرار ف ىل عععىل فاعععتسب   بعععين إاعععراخيل لميعععل تللعععل فعععن  يرا  عععى، 
تبعتي ااعتيتات ى للت عىلب ب ععان الاع ي لاألفعن في عى، ل ععل مفعر  عرلري لت  يعع  

 .338، 242كل محكىي لفبىتئ السراررن 
الا ي يتطلب احتراي ايىت  كل تللل وي الف طسل، للحت  مرا ي ى لااتس ل ى إن 

الايىاي، لحس ى وي اليي  با ي،  فن حتلت رف عل لفيتعرف ب عى، بفعافن فعن 
الت تيت مل م فى  السعل . إن التسعتي  حعل  ع ا ال عتف؛ فعن  عا ا من يي عل الحركعل 

يتاععي بىلتيععىلن وععي   حععل   ععت  تيععت فععن الفتععىلحل وععي ال ععرق األلاعع ...   ععت
تيارعععا الت فيعععل اتلتتعععىتيل، لوعععي الح عععىظ  لعععن اتاعععتسرار ل عععفىن األفعععن...إن 
األفعن يتلطعت  تي عل ليعىي   لععل فعن الاع ي، لليعىي تيععىلن بعين األفعي التعي تععت ي 
بل علت   لعىل طبيييعل. ل ع ل   لعن  لعك وإ عا يفكعن للطعروين بفل عب فيى عت  

ي  لعععن ترتيبعععىل مفعععن لىتعععل، فثعععل إلىفعععل الاععع ي، من يت سعععى  لعععن ماعععى  تبعععىتل
ف ععععىطق ف ال ععععل الاعععع  ، لف ععععىطق فحععععتلت  التاععععليح، لا   ععععىر فحطععععىل إ عععع ار 
فبكر، لل لت للال تلليل لاتتى ، لتطبيق إ رارال يت عق  لي عى الطروعىن  لعن 

 م  ى ف يت ...
ا طععععىر:إن الطععععروين إ  يالعععع ان  عععع ا اليلافععععل بيععععين ات تبععععىر،  ىافععععىن  لععععن 

تاعععليل  ىتلعععل ل عععىفلل لتاخفعععل ل عععاا  ال عععرق األلاععع ،  عععن طررعععق  التلتعععل إلعععن
بكعععل م ااخ فعععى.  338، 242فيى ععتال اععع ي  لععن ماعععى  لععراري ف لععع  األفععن 
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لىفل   لىل حان ال علار،  لال تف ال ي يتللىا الطروىن،  ل تحسيق الا ي، لا 
ال ين  لمن الطروين يتركىن، م ا لإلي يتلي الا ي تبت  فن من ي فل  فيا مللخك

تعععاثرلا بعععىل اا  م فعععق تعععاثير، لععع لك وإ  فعععى فت سعععىن  لعععن من  ععع ا ا طعععىر ب عععكلا 
اعراخيل وحاعب، بعل  الف ىاب، يستت با ت كيل ماى  للا ي لي  بعين فتعر لا 
لكع لك بععين إاعراخيل لكععل فعن  ىرات ععى األلررعىل، التععي تبعتي ااععتيتاتا  للت ععىلب 

وإ  فععى ، لععى  فعن  عع ا ال ععتف  لعن الاعع ي فععا إاععراخيل  لعن  عع ا األاععى . لا ط 
 الف ي لتفى   لن ال حل التىلي: ات سى  لن

 الضفة الغر ية وغزة: -أ 
اعععععععراخيل لاألرتن لففثلعععععععل ال عععععععيب الير عععععععي  :أوفً  ي برعععععععي من ت عععععععترك فتعععععععر لا 

ال لاطي ي، وي ف ىل ىل ب ان حل الف كلل ال لاعطي يل بكعل  لا ب عى. لتحسيسعى  
سعل بىل ع ل الرر يعل لغعا  ي برعي من تاعير وعي ل  ا ال تف وإن الف ىل عىل الفتيل

 ث ث فراحل:
اعراخيل  لعن م عا بريعل  عفىن حعل اعلفي لفع هي للاعلطل،  م ع من تلاوعق فتعر لا 
فا األل  بيين ات تبعىر ات تفىفعىل األف يعل ل فيعا األطعراف. ي برعي من تإلعلن 

ا لفعع    ععىك ترتيبععىل ا تسىليععل ويفععى يتيلععق بىل عع ل الرر يععل لغععا  ل تععر  ت تت ععىل 
ا لال. لبريل تلوير حكي  اتي كىفل للاكىن، وإ ا ايتي بفل عب  ع ا الترتيبعىل 
تارتعععا الفت يعععل، حىلفعععى يسعععلي الاعععكىن وعععي الف طستعععين  اعععحب الحكعععي ا اعععراخيلي لا 

ا تلىبععى  حععرا  للحلععل  فحععل الحكععي الياععكرى السععىخي .  بى تلععىب اععلطل حكععي  اتععي
ن ، واععععلف تل ععععا الععععت ل  إلععععن لللت عععىلب  لععععن ت ىتععععيل  عععع ا الترتيععععب ات تسعععىل

حكلفل األرتن للف ىركل وعن الف ىل عىل  لعن ماعى   ع ا ا طعىر ، لر برعن من 
تللن   ا الترتيبىل ال تيت  ا تبىرا  ف خفعى  لفبعتم الحكعي الع اتن لاعكىن الف طستعين 

 .لا تفىفىل األفن الف رل ل لألطراف الفي يل 
اعععراخيل لاألرتن  لعععن ت ىتعععيل  إلىفعععل اعععلطل ف تلبعععل للحكعععي ب ع ات عععىق فتعععر لا 

الععععع اتي وعععععي ال ععععع ل الرر يعععععل لغعععععا ، ليفكعععععن للوعععععتي فتعععععر لاألرتن من ي عععععفى 
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ولاععطي يين فععن ال عع ل الرر يععل لغععا ، مل ولاععطي يين رلععررن حاععبفى يععتي اتت ععىق 
 ليعععععا بتعععععلر  ف عععععتركل، لتت عععععىلب األطعععععراف  لعععععن ات ىليعععععل تحعععععتت تععععع حيىل 

وي ال  ل الرر يعل لغعا ، لاعيتي  لفاؤلليىل الطل الحكي ال اتي، التي اتفىر 
ا اععحىب السععلال الفاععلحل ا اععراخيليل، كفععى اععتتي إ ععىت  تلارععا للسععلال ا اععراخيليل 
الفتبسيعععل بحيعععث تعععراب  وعععي فلالعععا مف يعععل فيي عععل. لت عععتفل اتت ىليعععل مي عععى   لعععن 
ترتيبىل ل فىن األفن التاللي لاللعىر ي لال هعىي اليعىي، لرعتي إ  عىر لعل   عرطل 

ي ععلا من ت عععي فعععلاط ين مرت يععين، إ عععىول إلعععن  لععك ت عععىرك لعععلال  فحليععل لليعععل
إاعععراخيليل لمرت يعععل وعععي تلررععععىل ف عععتركل لوعععي تسعععتيي موععععرات فرالبعععل ل عععفىن مفععععن 

 ..الحتلت
ج ع ل  ععتفى تسععلي اععلطل الحكععي العع اتي ع الف لعع  ا تاري ع وععي ال عع ل الرر يععل 

ل، لوعي ماعر  فعىيفكن لغا ، لرتي ت تيب ى، اتبتم وتعر  الاع لال اللفع  ات تسىليع
، للإلعععن وعععي فل عععت ت يت عععىلا الاععع ل الثىلثعععل. بيعععت بعععتر ال تعععر  ات تسىليعععل اعععت ري 
ف ىل ىل لتسررر الل ا ال  ىخي لل  ل الرر يل لغعا ، ل  لتعا ب يرا عا، ل بعراي 
فيى عععت  اععع ي بعععين إاعععراخيل لاألرتن بحلعععل    ىيعععل ال تعععر  ات تسىليعععل. لتعععتلر  ععع ا 

اعععراخيل لاألرتن لالففثلعععين الف تلبعععين لاعععكىن ال ععع ل الف ىل عععىل بعععين فتعععر  لا 
الرر يعععل لغعععا ، لات عععكل ل  تعععىن ف  تعععلتىن، للإل  فعععى فترابطتعععىن. ت عععي األللعععن 
ففثلي األطراف األر يل التعي اعت ىلب لتت عق  لعن الل عا ال  عىخي وعي ال ع ل 
الرر يععععل لغععععا ، ل  لتععععا ب يرا ععععا. لت ععععي الل  ععععل الثى يععععل ففثلععععين  ععععن إاععععراخيل 

رتن، لر  ي إلي ي الففثللن الف تلبلن فن اكىن ال  ل الرر يل لغا ، ل لك لاأل
للت ععىلب  لعععن فيى عععت  اععع ي بعععين إاعععراخيل لاألرتن. فعععا األلععع  بيعععين ات تبعععىر 
اتت ىليعععل التعععي يعععتي التلتعععل إلي عععى حعععل  الل عععا ال  عععىخي لل ععع ل الرر يعععل لغعععا . 

. 242  األفعن رلعي لاتات ت الف ىل عىل  لعن  فيعا محكعىي لفبعىتئ لعرار ف لع
لفعععن بععععين األطععععراف األلعععرى اععععلف تسععععرر الف ىل عععىل فللععععا الحععععتلت لطبييععععل 
ترتيبىل األفعن، لر عب من ييتعرف الحعل ال عىتج  عن الف ىل عىل مي عى  بعىلحسلق 
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الف عععععرل ل لل عععععيب ال لاعععععطي ي لفتطلبىتعععععا اليىتلعععععل. ل كععععع ا وعععععإن ال لاعععععطي يين 
 اي ىركلن وي تسررر فاتسبل ي فن ل   فىيلي:

اراخيل لاألرتن لففثلي اكىن ال  ل الرر يعل لغعا   1 ع الف ىل ىل بين فتر لا 
ل ت عععىق  لعععن الل عععا ال  عععىخي لل ععع ل الرر يعععل لغعععا ، لغيعععر  لعععك فعععن الس عععىيى 

 الفيلسل بحلل    ىيل ال تر  ات تسىليل.
ع طعر  اتت عىق الع ي يتلتعل إليعا فعن لبعل الففثلعين الف تلبعين لاعكىن ال ع ل  2

 الرر يل لغا .
ع إتىحعععل الف عععى  مفعععىي الففثلعععين الف تلبعععين لاعععكىن ال ععع ل الرر يعععل لغعععا ، كعععي  3

 يسررلا الإلي يل التي ايتلللن ب ى حكي م  ا ي، تف يى  فا  تلغ ات ىل ي.
ع ات ععتراك كفععى لرت م عع ا وععي  فععل الل  ععل الفكل ععل بىلت ععىلب  لععن فيى ععت   4

 الا ي بين إاراخيل لاألرتن.
ا  رارال ال رلررل لاألحكىي ل فىن مفن إاعراخيل ل يرا  عى ثى يى  ع اتتل  كىول 

ل   ال تعر  ات تسىليعل لبيعت ى. لللفاعى ت   لعن تعلوير فثعل  ع ا األفعن، ات عكل 
اععععلطل الحكععععي العععع اتي لععععل  لععععىتر  فععععن ال ععععرطل الفحليععععل فععععن بععععين اععععكىن ال عععع ل 

ي فا الرر يل، لاتحىوظ   ا السل   لن اتتى  فاتفر حل  ل ىيى األفن التالل
  بىط تيي  ي كل فن إاراخيل لاألرتن لفتر.

اعراخيل لاألرتن لاعلطل الحكعي  ثىلثى  ع ل   ال تر  ات تسىليل ي كل ففثلعل فتعر لا 
 ععع ل   لعععن ، الععع اتي ل  عععل تاخفعععل، لتسعععرر بىتت عععىق اللتلتعععيىل لالت ىتعععيل 

 عى  يفن لال هعىي، ليفكعن ل ع ا الل  عل ما  رارال ال رلررل، لف عا ا لع   بعىأل
 .من تيىلج فاىخل ملرى  ال ا تفىي ف ترك

اعراخيل فيعى ، بىلتيعىلن فععا األطعراف الفي يعل األلعرى  لععن  رابيعى  ع تيفعل فتععر لا 
ل عععا إ عععرارال فت عععق  لي عععى، ك يلعععل بت  يععع  حعععل ف عععكلل ال  خعععين ت  يععع ا  اعععرريى  

 ل ىتت ...
سرائي :  ب د مصر وا 
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اععراخيل بيععتي الل عععلر إلععن الت  1 تيععت بععىلسل ، مل بىاععتلتاي السعععل  ع تتي ععت فتععر لا 
لتاعععليل ال اا عععىل، لاعععتتي تاعععليل ميعععل  اا عععىل بعععىلطرق الاعععلفيل طبسعععى  ل تعععلغ 

 ت فن فيثىق األفي الفتحت .33الفىت  رلي ة
ع اععييى  لرار تحسيععق الاعع ي بي  فععى،يلاوق الطروععىن  لععن الت ععىلب ب يععل حاعع ل  2

التلليعععا  لعععن  عععع ا  ب عععتف إبعععراي فيى عععت  اععع ي بي  فعععى لعععع   ث ثعععل م ععع ر فعععن
بعراي  ا طىر، فا ت ل  مطعراف ال عاا  األلعرى للبعتر وعي   ع  الللعل بىلت عىلب لا 
فيى ععتال اعع ي ففىثلععل بريععل تحسيععق اعع ي  ععىفل وععي الف طسععل. لاععتحكي إطععىر 
اراخيل ف ىل عىل اع ي بي  فعى، لرت عق الطروعىن  إبراي فيى ت  ا ي بين فتر لا 

   التاافىت فى بفست ن الفيى ت . لن ال كليىل لال تل  الاف ي لت  ي
 ج ع فبىتئ فراوسل:

اععراخيل من الفبععىتئ لاألحكععىي الفبي ععل مت ععىا، ي برععي من ت طبععق  1 ع تيلععن فتععر لا 
 لعععن فيى عععتال الاععع ي بعععين إاعععراخيل لكعععل فعععن  ىرات عععى فتعععر لاألرتن لاعععلررل 

 للب ىن.
ي فعععىبين ع تسعععيي األطعععراف الفلليعععل ويفعععى بي  عععى   لعععىل طبيييعععل كتلعععك التعععي تعععت 2

الععتل ، التععي يل ععت اعع ي ويفععى بي  ععى، لتلليععى  لعع لك ي برععي من تتي ععت بىلتسيععت بكععل 
محكعععىي فيثعععىق األفعععي الفتحعععت . لتت عععفن اللطعععلال التعععي يلعععاي اتلى  عععى وعععي  ععع ا 

 الف ى  فىيلي:
 ر ع ات تراف الإلىفل.

 ب ع إلرىر الفسىطيل اتلتتىتيل.
لععرى وععي هععل تعع حيل الععتل  ج ع ال ععفىن وععي من يتفتععا فلاط ععل األطععراف األ

 الفلليل بىلحفىيل. التي يلور ى فبتم التإلىوؤ لا  تىف وي الفيىفلل السى ل يل.
 لععن األطععراف الفلليععل ااتستععىر إفكى يععىل الت فيععل اتلتتععىتيل وععي  طععىق  -3

فيى ععتال اعع ي   ىخيععل، ل لععك برععرب ا اعع ىي وععي تيارععا  ععل الاعع ي لالتيععىلن 
 .لف تركلالتتالل ال ي  ل ال تف ا
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 ي لا ت كيل ل ىن لتاليل  فيا الت ىلى الفىليل  لن  حل فتبىت . - 4
تعععت ن اللتيعععىل الفتحعععت  إلعععن الف عععىركل وعععي الفحىتثعععىل الفتيلسعععل ب عععكليىل  - 5

 للتلتيىل ت  ي  اتت ىليىل، لل ا  تل  اف ي لت  ي  التاافىل األطراف.
تلل  لعععن فيى عععتال يطلعععب فعععن ف لععع  األفعععن التعععىبا لألفعععي الفتحعععت  الفتعععى -6

الاعع ي، ل عععفىن  ععتي ا ت عععىك  تلتعع ى، ليطلعععب فععن األ  عععىر الععتاخفين وعععي 
ف لععع  األفعععن  عععفىن فيى عععتال الاععع ي ل عععفىن احتعععراي محكىف عععى. كفعععى يطلعععب 
فععع  ي من ي يلعععلا ايىاعععىت ي لم فعععىل ي فطىبسعععل فعععا التي عععتال التعععي يحتلر عععى  ععع ا 

 ا طىر..
 عن حكلفعل إاعراخيل ل  الاعىتال  ن حكلفل  ف لررعل فتعر الير يعل فحفعت م علر

  ى ت التلليا:  يفي كىرتررخي  اللتيىل الفتحت  األفرركيل،  ن ف ىحيي بي
سدرائي  بريعل تحسيعق الاع ي بعين إاعراخيل  ()إطار إبرام معاذدة سالم بين مصروا 

لفتر، تلاوق التللتىن  لعن الت عىلب بحاعن  يعل ب عتف إبعراي اع ي بي  فعى وعي 
تلليععا  عع ا ا طععىر، للععت تععي اتت ععىق  لععن فععىيلي:يكلن غ ععلن ث ثععل م عع ر فععن 

فللعععا الف ىل عععىل تحعععل  لعععي األفعععي الفتحعععت ، وعععي فللعععا مل فلالعععا يعععتي اتت عععىق 
لحععل  - 242 - لي ععى بتععلر  فتبىتلععل. تطبيععق  فيععا لععرار األفععي الفتحععت  رلععي 

وععإن ب ععلت ، ال ععاا  بععين إاععراخيل لفتععر. فععىلي يععتي اتت ععىق بتععلر  فتبىتلععل ل وععى  
يى ت  الا ي تل ا فل ا الت  ي  ل   فت  تترال  بين ا تين لث ث ا لال ف

 بيت تلليا فيى ت  الا ي، للت تي اتت ىق بين الطروين  لن الفاىخل التىليل:
ر ع ففىراعععل الاعععيىت  الفتعععررل الإلىفلعععل حتعععن الحعععتلت التلليعععل الفيتعععرف ب عععى بعععين 

 فتر ل ين ولاطين، التي كى ل تحل ات تتاب.
 ا احىب السلال الفالحل ا اراخيليل فن اي ىر. ب ع

                                                 
  ( والمدفقة فى الملحق الثانى .1975مارس  26هذا اإلطار تم تطويده إلى )معاهدة السالم الموقعة فى 
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ج ع ااتلتاي الفطىرال التي يتللن    ى ا اراخيليلن بىلسرب فن اليعرر ، لروعح لرم  
ال سب، ل ري ال يب، ألغراب فت يل وس ، بفعى وعي  لعك احتفعى  ااعتلتاف ى ت ىررعى  فعن 

 لبل  فيا التل ..
لعيج الاعلي  لل عى  الاعلي   لعن ماعى  ت ع حق حررل فعرلر الاع ن ا اعراخيليل  بعر ل

، الع ي ي طبعق  لعن  فيعا العتل ، لوعتح ف عيق تيعران 1888ات ىليل الساط طي يل ليعىي 
لللععععيج اليسبععععل بلتعععع  فى ففععععررن فععععىخيين تلليععععين مفععععىي  فيععععا الععععتل  لففىراععععل حررععععل 

  ىخق مل ف ا.الف حل، لتحليق الطىخرال ولل فى تلن 
األرتن بعععىلسرب فعععن إيععع ل فعععا  عععفىن الفعععرلر بعععين فتعععر ل   عععع ع إ  عععىر طررعععق رخعععي 

 بحررل لا ي فن  ى ب فتر لاألرتن.
 ل ع فرابطل للال  اكررل حابفى  ل فترج مت ىا...

 ع فرابطل السلال:
 عفن ف طسعل تفتعت إلعن ت  ن ورلل لاحعت  ةرليعل مل ف ى ت،ر ع تراب  للال فتررل ت تار

 الالي  لل ى  الالي .فى يسرب فن لفاين كيلل فترا  فن ال رق فن لليج 
ب ع تسععلي لععلال األفععي الفتحععت  لال ععرطل الفت يععل الفععالت  بااععلحل ل ي ععل لحععت ى بتاتيععل 
ف عععىي ال عععرطل اليىتيعععل، لتعععراب   عععفن ف طسعععل تفتعععت إلعععن الرعععرب فعععن الحعععتلت التلليعععل، 

 ن كيلل فترا .للليج اليسبل لرترال   ر  ى بين   ررن لمر يي
تلت ث ثععل كيلععل فتععرال إلععن ال ععرق فععن الحععتلت ع وععي الف طسععل التععي تسععا وععي حععج 

التلليل، تتلا ت للال  اكررل إاراخيليل فحتلت  ت تت ىلا كتىخب ف ى  لفرالبين 
 فن األفي الفتحت .

ت ع تسلي لحت  تلررىل للحتلت التي ت تت ىلا ث ث كتىخب بروعت ال عرطل الفت يعل 
 عع ا، يحععتت التلطععي  وععي الفحىوهععل  لععن ال هععىي وععي الف طسععل غيععر الف ععفللل م 

التليق للف ىطق الفع كلر  م ع ا مث عىر ف ىل عىل الاع ي، لر علا تلا عت فحطعىل 
 ل   ار الفبكر ل فىن التسيت بب لت اتت ىليل...

 تراب  للال األفي الفتحت :
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ر ع وععي  ععار فععن تلععك الف طسععل وععي اععي ىر التععي تفتععت  ععفن حععلالي   ععررن كيلععل 
   لف ىلر  للحتلت التلليل.فترا  فن البحر األبيب الفتلا

ب ع وعععي ف طسعععل  عععري ال عععيب ل عععفىن حررعععل الفعععرلر  بعععر ف عععيق تيعععران..للن 
ت اععحب  عع ا السععلال، فععىلي يلاوععق ف لعع  األفععن التععىبا لألفععي الفتحععت   لععن  عع ا 

 الاحب بسرار  فى ي فن األ  ىر اللفال التاخفين.
تسعىي   لعىل طبيييعل بيت تلليا فيى ت  الا ي، لبيت ا ت ىر ات احىب الفرحلي 

اعععععراخيل ت عععععفل:ات تراف الإلىفعععععل بفععععى وعععععي  لعععععك إلىفعععععل   لعععععىل  بععععين فتعععععر لا 
تبللفىاعععيل لالتتعععىتيل لثسىويعععل. إ  عععىر الفسىطيعععىل اتلتتعععىتيل لالحعععلا ا، التعععي 

 تييق حررل تحرك الالا لال ى .
عععع ات اععععحىب الفرحلعععي:ل   فععععت  تتعععرال  بععععين ث ثعععل لتاععععيل م ععع ر بيععععت تلليععععا 

ا ي، ت احب  فيعا السعلال ا اعراخيليل إلعن ال عرق فعن لع  يفتعت فعن فيى ت  ال
 سطععل تفتععت  ععرق اليععرر  إلععن رم  فحفععت، لييععين فللععا  عع ا اللعع   لععن ل ععا 

 التحتيت بىت ىق فتبىت .
 عن حكلفعل إاعراخيل ل   ن حكلفل  ف لررعل فتعر الير يعل فحفعت م علر الاعىتال

 .للتيىل الفتحت  األفرركي ى ت التلليا:  يفي كىرتررخي  ال،  ف ىحيي بيرن
 ( الملحق الوثائقى النانى2) 

 الإسرائيلية  –معاه ة السلام المصردة النص الكامل ل

ن حكلفعععععل  ف لررعععععل فتعععععر الير يعععععل لحكلفعععععل تللعععععل ااعععععراخيل الت ى عععععى ف  فعععععى إ
لوسععى ، بىل ععرلر  الفىاععل تلىفععل اعع ي  ععىت  ل ععىفل لتاخععي وععن ال ععرق اتلاعع  

  تؤكعععتان فعععن  تيعععت التااف فعععى بىطعععىر ،إ338ل  242 لسعععرارى ف لععع  اتفعععن رلعععي
  1978الا ي ون ال رق اتلا  الفت ق  ليا ون كىفب تي يت ون ابتفبر 

اىاعى للاع ي لعي  من يكعلن م فى لتت بعا إن اتطىر الف ىر إليا ملا  ت حهىن 
كعل ، ى فن  يرا  ى اليعرب مي ى بين ااراخيل ل مبين فتر لااراخيل وحاب بل 
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 عل الاع ي في عى  لعن  ع ا متا ففن يكلن  لن ااتيتات للت ىلب فعن ويفى يل
لىفل ا ي تاتطيا ويا كعل تللعل ا    ىر الحرب بي  ى ل إلرغبل ف  ى ون ، اى  األ

فن لالت ى عى ف  عى بعان  سعت فيى عت  اع ي بعين فتعر مون الف طسل ان تيي  ون 
لالتلتععل ، ن طررععق الاعع ي ال ععىفل وععن الف طسععللااععراخيل ييتبععر لطععل   ىفععل وعع

لا  تعت لان اتطعراف الير يعل إلن تاليل ال عاا  الير عن اتاعراخيلن بكىوعل  لاحيعا، 
ااعععراخيل  لعععن ااعععى   لعععن ات عععتراك وعععن  فليعععل الاععع ي فعععاإلعععرى وعععن ال عععاا  األ

  ترغبععىن مي عععى وعععن ا  ل ، اعع ي الف عععىر الي ععى ر  عععى لااتر ععىتا ب عععى طعععىر المفبععىتئ 
 فى لوسى لفيثىق اتفعي الفتحعت  لفبعىتئ السعى لن  فىر الي لىل اللتيل التيىلن بي إ

لععت ات س عععى  لععن األحكعععىي ، الععتللن التععن تحكعععي الي لععىل التلليعععل وععن افععن الاعععلي 
طعىر اللعىغ بيسعت ى الحر  لايىتت فى فن م ل ت  يع  ا فالتىليل بفست ن ففىرات 

 فيى ت  الا ي بين فتر لااراخيل. 
 الماية الاولى

ليسععىي بي  فععى الاعع ي   ععت تبععىت  لثععىخق ، ين الطععروين ت ت ععن حىلععل الحععرب بعع -1
  0التتتيق  لن   ا الفيى ت  

تاحب ااراخيل كىول للات ى الفالحل لالفت يل فن اي ىر إلن فعى لرار الحعتلت  -2
التلليععل بععين فتععر لولاععطين تحععل ات تععتاب كفععى  ععل لارت بععىلبرتلكل  الفلحععق 

ففىرال اعيىتت ى الإلىفلعل  لعن  رفتلتاتا ف  0ت ا الفيى ت  ةالفلحق األل ب  
  0اي ىر 

  عععت اتفعععىي ات اعععحىب الفبعععتخن الف تعععلغ  ليعععا وعععن الفلحعععق اتل  يسععععيي  -3
ت ثىلثععى :   عت اتفععىي 3الطروعىن   لعىل طبيييععل للتيعل طبسععى للفعىت  الثىلثععل ة وسعر  

ات اععحىب الفبععتخن الف تععلغ  ليععا وععن الفلحععق اتل  يسععيي الطروععىن   لععىل 
ت ثىلثععععى :   ععععت اتفععععىي ات اععععحىب 3ة وسععععر  . يععععل طبسععععى للفععععىت  الثىلثععععل طبيييععععل للت

الفبتخن الف تلغ  ليا ون الفلحق اتل  يسيي الطروىن   لىل طبيييل للتيل 
 .ت 3طبسى للفىت  الثىلثل ة وسر  
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 الماية النانية 

ان الحتلت بين فتر لااراخيل  ن الحتلت التلليل الفيتعرف ب عى بعين فتعر  -4
ل لععك ، لا ععح بىللررطععل وععن الفلحععق الثععى ن تحععل ات تععتاب كفععى  ععللولاععطين 

لييتبر الطروىن بان  ع ا الحعتلت فتعل ل  0تلن الفاى  بىلل ا اللىغ برا  
ت تفعع  لرتي ععت كععل ف  فععى بععىحتراي اعع فل مرا ععن الطععرف اآللععر بفععى وععن  لععك 

 لليفيل لف ىلا ال لي. فيى ا ا 
 الماية النالنة 

ى بي  فعععى محكعععىي فيثعععىق اتفعععي الفتحعععت  لفبعععىتئ السعععى لن يطبعععق الطروعععىن ويفععع -5
 التللن التن تحكي الي لىل بين التل  ون للل الالي لبت ل لىتل : 

aر لاععع فل مرا عععيا لااعععتس لا روعععىن ليحتعععري كعععل ف  فعععى اعععيىت  اآللععع. يسعععر الط
  0الايىان 

bا وعن اع ي تالعل حعتلت  ن ييعيروىن ليحتري كل ف  فى اآللعر وعن م. يسر الط
 اآلف ل لالفيترف ب ى .

c يتي ععت الطروععىن بىتفت ععى   ععن الت تيععت بىااععتلتاي السععل  مل ااععتلتاي محععت فى .
 ت اآللر  لن  حل فبى ر مل غير الفبى عر لتحعل كىوعل الف ىا عىل التعن ت  عا 

 بىللاىخل الالفيل 
ويعى  ي تعتلر ويعل فعن مويعى  الحعرب مل األيتي ت كعل طعرف بعان يك عل  عت -6

لليفعععا مل بلااعععطل لعععلال إمل مويعععى  الي عععف مل الت تيعععت ب عععى فعععن تالعععل اليتلا يعععل 
لى عععععيل لاعععععيطرتا مل فرابطعععععل  لعععععن مرا عععععيا  عععععت الاعععععكىن مل الفعععععلاط ين مل 
الففتلإلىل اللىتل بىلطرف اآللر كفعى يتي عت كعل طعرف بىتفت عى   عن الت هعيي 
 مل التحععررب مل الفاععى ت  مل ات ععتراك وععن ويععل فععن مويععى  الحععرب مل اتويععى 
اليتلا يل مل ال  ىط ال تاي مل مويى  الي ف لفلا  عل  عت الطعرف اآللعر وعن مى 

 .كفى يتي ت بان يك ل تستيي فرتإلبن   ا اتويى  للفحىإلفل  00فكىن 
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يث عععق الطروعععىن  لعععن من الي لعععىل الطبيييعععل التعععن اعععتسىي بي  فعععى اتت عععفن  -7
  ععىر الفسىطيععل ا  ل  ىويععلات تععراف الإلىفععل لالي لععىل التبللفىاععيل لاتلتتععىتيل لالثس

وعرات ييعاى الف رل عل  عت حررعل ا تسعى  األاتلتتىتيل لالحلا ا  ال الطعىبا التف
كفعععى يتي عععت كعععل طعععرف بعععان يك عععل تفتعععا الطعععرف اآللعععر اللى عععيين  00لالاعععلي 

تلتتىتععا الس ععىخن بكىوععل ال ععفى ىل السى ل يععل لرل ععح البرلتلكععل  الفلحععق 
ررسعععععل التعععععن يتي عععععت الطروعععععىن بفست عععععى ى ب ععععع ا الفيى عععععت  ة الفروعععععق الثىلعععععث ت الط

لعرى ل ع ا حكعىي األلىفعل  ع ا الي لعىل ل ك بعىلتلااى فعا ت  يع  األإلعن إالتلتعل 
 الفيى ت  .

 الماية الرابعة 

، اعى  التبعىت  ملتعن لألفعن لإلع  الطعروين ل لعك  لعن بريل تلوير الحت األ -8
اليح ون اترا عن تسىي ترتيبىل مفن فت ق  لي ى بفى ون  لك ف ىطق فحتلت  الت

اراخيليل لللال مفي فتحت  ت تي  فن حيعث الطبييعل لالتلليعل وعن الفتررل لا 
 الفلحق اتل  لك لك مى ترتيبىل مفن لت يت ق  لي ى الطروىن .

فعععي الفتحعععت  وعععن الف عععىطق الفل عععحل وعععرات األميت عععق الطروعععىن  لعععن تفركعععا  -9
وعععرات ل لعععن من ؤتر األل  لرت عععق الطروعععىن  لعععن ان يطلبعععى اعععحب  عععبعععىلفلحق األ

اععحب  ععؤتر اتوععرات لععن يععتي ات بفلاوسععل ف لعع  اتفععن التععىبا ل فععي الفتحععت  بفععى 
  ععىر اللفاععل الععتاخفين بععىلف ل  ل لععك فععى لععي ي ععىبن لأل وععن  لععك التتععلرل ا

  0يت ق الطروىن  لن ل ف  لك 
وعن  . ت  ا ل  ل ف تركل لتا يل ت  ي    ا الفيى ت  لوسى لفى ف تلغ  ليا10

 الفلحق األل  .
فعععععن طعععععروين ا عععععىت  ال هعععععر وعععععن ترتيبعععععىل األ. يعععععتي ب عععععىر  لعععععن طلعععععب محعععععت ال11

 فن   ا الفىت  لتيتيل ى بىت ىق الطروين . 2، 1ن ال سرتين الف تلغ  لي ى و
 الماية الخامسة 
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. تتفتا الا ن اتاراخيليل لال ح ىل الفت  ل فن ااراخيل لالي ى بحق الفرلر 12
بععيب لبحععر األفععتالل ى وععن كععل فععن للععيج الاععلي  لالاععلي  ل الحععر وععن ل ععى  ا

الف طبسعععل  لعععن  فيعععا  1888الفتلاععع  لوسعععى ألحكعععىي ات ىليعععل الساعععط طي يل ليعععىي 
كععي ييىفععل ر ىيععى ااععراخيل لاعع   ى ل ععح ىت ى لكعع لك ات ععلىغ لالاعع ن  0الععتل  

خلن وعل ال علي ى فيىفلل ت تتاعي بعىلتفييا وعن كىا  لال ح ىل الفت  ل فن ااراخيل ل 
 ي الس ى  .اتالفتيلسل بىاتل

. ييتبر الطروىن من ف يق تيعران لللعيج اليسبعل فعن الففعرال الفىخيعل التلليعل 13
 0يسععىف لحررععل الف حععل مل اليبععلر ال ععلى إالف تلحععل لإلىوععل الععتل  تلن  ععىخق مل 

كفى يحتري الطروىن حق كل ف فى ون الف حل لاليبلر ال لى فن م عل اللتعل  
 ف يق تيران للليج اليسبل . الن مرا يا  بر

 الماية السايسة 

ى  حععععل يفعععع  بحسععععلق مت تفعععع   عععع ا الفيى ععععت  لت ي ععععلا ت اععععير ى  لععععن  -14
 .ت  في الفتحالطروين لوسى لفيثىق األلالتاافىل 

يتي ععت الطروععىن بععان ي  عع ا بحاععن  يععل التاافى  ععى ال ى ععخل  ععن  عع ا الفيى ععت   -15
ويعل فعن  ى عب طعرف رلعر لب عكل  بترف ال هر  عن مى ويعل مل افت عى   عن

 .لثيسل لىرج   ا الفيى ت   يلفاتق  ن م
كفععى يتي ععتان بعععان يتلعع ا كىوععل التعععتابير اتافععل لإلععن ت طبعععق وععن   لىت عععى  -16

بفعععى وعععن  لعععك ، محكعععىي ات  ىليعععىل الفتيعععتت  اتطعععراف التعععن يكل عععىن فعععن مطراو عععى 
لعععرى يعععتا  األىل ا فعععين اليعععىي لألفعععي الفتحعععت  ل  عععلطعععىر الف ىاعععب لألتسععتيي ا 

 .لفثل   ا اتت ىليىل 
 .يتي ت الطروىن بيتي التلل  ون مى التااي يتيىرب فا   ا الفيى ت   -17
الطروععىن با ععا وععن  فععن فيثععىق اتفععي الفتحععت  يسععر 103فععا فرا ععى  الفععىت   -18

طععععراف بفل ععععب  عععع ا الفيى ععععت  لمى فععععن بععععين التاافععععىل األ بحىلععععل ل ععععلت ت ععععىل
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بعععان اتلتاافعععىل ال ى عععخل  عععن  ععع ا الفيى عععت   عععن التعععن تإلعععلن  لعععرى التاافىت عععى األ
 .فلافل ل ىو   

 الماية السابعة 

 تحل الل وىل ب ان تطبيق مل ت اير   ا الفيى ت   ن طررق الف ىل ل -19
ا ا لععي يتياععر حععل  عع ا الل وععىل  ععن طررععق الف ىل ععل تحععل بععىلتلويق مل  -20

 .تحى  إلن التحكيي 
 الماية النامنة 

يت عععععق الطروعععععىن  لعععععن ا  عععععىر ل  عععععل تيلي عععععىل للتاعععععليل الفتبىتلعععععل لإلىوعععععل  -21
 .الفطىلبىل 

 الماية التاسعة 

 .تتبح   ا الفيى ت   ىو   الف يل    ت تبىت  لثىخق التتتيق  لي ى  -22
تحل   ا الفيى ت  فحل اتت ىق الفيسعلت بعين فتعر لااعراخيل وعن اعبتفبر  -23

1975 . 
لالف حق لاللراخ  الفلحسل ب ع ا الفيى عت   عارا ت  تيت كىول البرلتلكلتل -24

 يت ام ف  ى 
فععععين اليععععىي لألفععععي الفتحععععت  ب عععع ا الفيى ععععت  لتاعععع يل ى لوسععععى لطععععىر األإيععععتي  -25

 فن فيثىق األفي الفتحت   102ألحكىي الفىت  
فن ثع ث  اعب بىللرعىل الير يعل لات  ليارعل  1979فىر   26حررل ون  -26

ي ى فتاىليل الح يل لون حىلعل اللع ف وعن الت اعير ويكعلن لاليبررل لتيتبر  في
 ال غ ات  لياى  ل ال  ييتت با .

 الفقرة الأولى

 . 27ف  لي ات احىب 
يين فععن اععي ىر بحععت ملتععن إاععراخيل اععتإلفل ا اععحىب كععل للات ععى الفاععلحل لالفععت 

 ا لال فن تىررب تبىت  التتتيق  لن   ا الفيى ت .  ل   ث ث
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طراف, ي    ات احىب ب كل ف هي  لن فراحعل فن الفتبىت  لأل. ل فىن األ28
 . تةت1ةلتااي  ف ىطق كفى ون اللررطل رليفتىحبل بى  رارال الياكررل 

 . ات احىب فن اي ىر اي  ا وي فرحلتين : 29
a ات اععحىب الفؤلععل للععف اللعع  فععن  ععرق اليععرر  إلععن رم  فحفععت كفععى  ععل .

ل  عع لر فععن تععىررب التتععتيق  لععن  عع ا لعع   تاععي 2فل ععح وععي اللررطععل رلععي 
 الفيى ت . 

bالحعععت العععتللي وعععن فل عععت ملتعععىا ثععع ث . ات اعععحىب ال  عععىخي فعععن اعععي ىر للعععف 
 ا لال فن تىررب التتتيق  لن   ا الفيى ت  .

بيععت التتععتيق  لععن  عع ا الفيى ععت  لإلععي ت ععرف  ت ععكل ل  ععل ف ععتركل وععلرا   -30
ب  اللطع  لال عتال  ك عرلر  لت اق الحركىل لال تال  مث ىر ات اعحىب, لل ع

 , م  ا. .3ل   الحتلت الف  ا  بىل سر  
 :ال سر  الثى يل

 :الحتلت ال  ىخيل 
ين بيععت ات اععحىب ال  ععىخي, تععلوير ملتععن مفععن ففكععن لإلعع  الطععرو لإلععي يععتي -31

 ت  ا لت هي اللطلط ل الف ىطق  لن اللررطل كفى يلي : 
a ف طسل .A  
ألحفعععر لغر عععى  بس عععى  الاعععلي  لالاعععىحل ال عععرلي . ف طسعععل يحعععت ى  عععرلى  اللععع  ا1

 . 1للليج الالي , كفى  ل فبين وي اللررطل رلي 
. وععععن  عععع ا الف طسععععل اععععتإللن   ععععىك لععععل  فاععععلحل فتععععررل ورلععععل ف ععععى  لاحععععت  2

 لم  ات ى الياكررل. 
 ل ل لك التسايي اتتإللن فن : . الي ىتر الرخيا3
a . ث ثل للارال ف ى . 

                                                 
 .)اكتفينا هنا بالنص وفضلنا عدم نفد الخدائط نظداً إلمكانية وجودها فى مواقع أخدى كثيدة )المؤلف 
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b . للار فالح لاحت . 
cلطيل فتوييل .  126كتىخب فتوييل حتن  با. ا 
dكتىخععب فتوييعععل ف ععىت  للطععىخرال فت عععف ل تععلاررب مرب  ععل لحتعععن  . اععبا

 .  ف ىت للطىخرال فلليفتر 126
e تبىبل .  230. حتن 
f فركبل فتر ل لإلل األ لا  .  480. حتن 
g تىملف  22. حتن  . 
b ف طسل .B  
 ععرلى  لالععن اللعع  األحفععر غر ععى  كفععى حععتلت ى فععن اللعع  األل ععر  B. ف طسععل 1

 ت. 1ررطل رلي ةل ل فل ح بىل
كتىخععب ف  ععا  بىألاععلحل الل ي ععل  ال الحععتلت الفتععررل فكل ععل فععن مر ععا. لحععت2

لالفركبىل اعتفت األفعن ل تاعتإلفل ال عرطل الفت يعل وعي الح عىظ  لعن ال هعىي وعي 
ف فععل  اععتتإللن حتععن  ال وععي كتىخععب الحععتلت األر عع. الي ىتععر الرخياعع Bف طسععل 

 .    تىمر يل رتف 
 . الف طسل م  ا  ا  ار فبكر للحتال تلررل الحتلت لت ت  ا  لن اىحل   ا -3
c-  ف طسلC  
يحت ى الل  األل ر غر ى  لالحت التللي للليج اليسبل  رلى , كفى  Cف طسل  -1

 .  1 ل فل ح  لن اللررطل 
 . Cتل ا وي ف طسل وس  للال األفي الفتحت  لال رطل الفت يل الفتررل ا -2
ال ععععرطل الفت يععععل الفتعععععررل الفاععععلحل بىألاععععلحل الل ي عععععل اععععت ري لهعععععىخف  -3

 ال رطل اليىتيل ل     ا الف طسل . 
ل ت ري لهىخ ا كفى  ل فل عح  Cلل  األفي الفتحت  ات  ر ل   ف طسل  -4

 ون الفىت  الرابيل ل  ا الفلحق . 
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الفياععكرال الفاععتسر  لعع    لععل  األفععي الفتحععت  اتل ععا بتعع ل ماىاععيل وععي -5
ت , ل ات  ئ مفىإل  ى الفحعتت  بيعت الف عىلرال 1الف ىطق الفبي ل  لن اللررطل ة

 فا فتر : 
a-  كععي فععن اععي ىر للبحععر األبععيب الفتلاعع  لف ععىلر  20وععي الف طسععل فععى بععين

 للحتلت التلليل. 
b- . وي ف طسل  ري ال يب 
d-  ف طسلD  
ى  لالحععت الععتللي  لععن الرععرب, كفععى  ععل األارق  ععرل  للععيحععت ى ا Dف طسععل  -1

 .  1فل ح وي اللررطل 
ف ععى , مر ععا كتىخععب ، وععي  عع ا الف طسععل اععيكلن   ععىك لععل  فحععتلت  إاععراخيليل  -2

 لم  ات ي الياكررل ل التحتي ىل ل للال الفرالبل اللىتل بىألفي الفتحت  . 
لالتعلاررب لعن تت عفن العتبىبىل, الفتوييعل  Dالسلال ا اراخيليل وي ف طسعل  -3

 الف ىت  للطىخرال بىاتث ىر تلاررب مرب  ل. 
 180ا اععععراخيليل اععععتتإللن حتععععن  الي ىتعععر الرخياععععل لإلتىخععععب الف ععععى  األر ععععا -4

 .  تىفركبل فتر ل لإلل األ لا  ل حتن ف فل  مر يل رتف 
العتلل   بععر الحععتلت التلليععل اععلف تإلععلن فععن لعع    سععىط ت تععي  بىل ععكل  -32

ىاعععبى  لتحعععل اعععيطرتا .اعععيكلن فثعععل  ععع ا الفعععتلل لوسعععى الععع ى يعععراا كعععل طعععرف ف 
 لسلا ين ل للاخح كل بلت. 

اععتإللن وسعع  األ  ععا  الياععكررل, السععلال ل ماععلحل فاععفلحل بتعع ل لىتععل  -33
 فن لبل   ا الفلحق وي   ا الف ىطق .

 ال سر  الثىلثل
 : هىي  اكري  لي 

اععراخيل  -34 فاععفلحل تحليععق طععىخرال  اععكررل لرحعع ل اتاتإل ععىف لفتععر لا 
  لن التلالي.  Dل  Aوس   لن الف ىطق 
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وس  طىخرال غير فالحل لفتر لااعراخيل يفك  عى من تتلا عت وعي الف عىطق  -35
A  لD .لن التلالي  , 
 ل حتععن ثفععىن Bوسعع  طععىخرال فتععررل غيععر فاععلحل اععتسلا لت ععب  ف طسععل  -36

.,., لعت فتررل . لحت  الحتلت ال Bفن فثل   ا الطىخرال لت تتلا ت وي ف طسل 
 .  Bفالحل   رار لهىخ  ي وي ف طسل الغير ت  ا بىلفرلحيىل 

فاعععلحل الغيعععر فتعععررل لعععت ت  عععا بفرلحيعععىل ال عععرطل ال عععرطل الفت يعععل ال -37
 . C  رار لهىخف ال رطل اليىتيل وي ف طسل 

 الفطىرال الفت يل وس  يفك  ى من تبسن  لن األرب ون   ا الف ىطق.  -38
ال ليل الياكررل الفافلحل بتع ل لىتعل فعن لبعل  ع ا وس  تلك األ  طل  -39

 الفلحق ايافح ب ى وي الف ىطق لالف ى  ال لي ولق الفيىا ا لليفيل .
 :ال سر  الرابيل
  :ال هىي البحري 

فتعععر ل إاعععراخيل لعععت تؤااعععىن ل ت عععر ن الاععع ن البحررعععل بطعععل  اعععلاحل  -40
 ,  لن التلالي .  Dل  Aالف ىطق 

فتعررل,  تعف فاعلحل, لعت تتلا عت وعي الفيعىا ا لليفيعل للارب حر  الاحل  -41
 لفاى ت  لحتال الحتلت وي إ رار لهىخ  ي وي   ا الف طسل.  Bللف طسل 

. ال رطل الفت يل الفتررل   ال بىلسلارب الل ي ل,  تف فالحل, اعت ري 42
 . الف طسل  Cلهىخف ال رطل اليىتيل ل   الفيىا ا لليفيل للف طسل 

ي   ا الفلحق اييتبر كىلتسليعل فعن حعق الفعرلر للاع ن البحررعل و يرت   -43
 ألي طرف . 

 فلا ي بحررل فت يل لحيت  لم  ا  لت تب ن وي الف ىطق .  -44
وس  تلعك األ  عطل البحررعل الفاعفلحل بتع ل لىتعل فعن لبعل  ع ا الفلحعق  -45

 اتافح وي الف ىطق الفل حل لوي الفيىا ا لليفيل .
 :ال سر  اللىفال
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  :إ  ار فبكر  هي
ل  Aوسع  وعي الف عىطق  ا  فتر ل إاراخيل لت ت  خىن ل ت ر ن  هي إ ع ار فبكعر 

D لن التلالي  . 
 :ال سر  الاىتال

 : فليىل األفي الفتحت  
األطععراف اعععتطىلب األفعععي الفتحعععت  من تفععت السعععلال لالفعععرالبين ل  عععراف  لعععن  -46

 ا ت ىك لفتطلحىتا.  ت  ي    ا الفلحق لااتلتاي مو ل ف  لتات ي لف ا مي
. بلتععلغ لععلال األفععي الفتحععت   عع ا لالفععرالبين, كف ىاععب, األطععراف تلاوععق 47

 طلب الترتيبىل التىليل : 
a فليل  سىط الت تي , تلررىل اتاتإل ىف لمبراج فرالبل بطل  الحت التللي ل  .

 .  C, ل ل   الف طسل Bحتلت ف طسل 
bالفلحق لي  ملل فن فرتين كعل  ع ر  . ات    فرا يل تلررل لت  ي   رلط   ا

 إت إ ا لاوق فن لبل الف فل ىل . 
c   اى ل ون حى  طلب مي طرف.  48. فرا يىل إ ىويل ل 
d  عععفىن حررعععل الف حعععل لععع   ف عععيق تيعععران لوسعععى لل سعععر  اللىفاعععل لفيى عععت  .

 الا ي.
 A B. الترتيبىل التن لت ل وي   ا ال سر  لإلل ف طسل اعت    وعن ف عىطق 48

C  بسل  األفي الفتحت  ل وي الف طسلD  .  فن لبل فرالبي األفي الفتحت 
. وععرق فرا يععل األفععي الفتحعععت  اتتععىحب فععن لبعععل فععله ي اتتععى  الطعععرف 49

 اللىغ . 
 . لل  األفي الفتحت  لالفرالبلن اتبل   ن تحسيسىت ي إلن ك  الطروين. 50
الف عىطق اعيتفتيلن بحررعل  . لل  األفي الفتحت  لالفرالبلن ال ين ي ترللن وي51

 الحركل لالفراوق األلرى ال رلررل ألتار ف ىف ي . 
 . لل  األفي الفتحت  لالفرالبلن ت ت لب لتلكيل فيبر الحت التللي . 52
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 عععععى لعععععل  األفعععععي الفتحعععععت  تإللن ف ت. األطعععععراف اعععععتت ق  لعععععن العععععتل  التعععععي اععععع53
لف لع  مفعن األفعي ن يخفيكل لن فن تل  ل ف التل  األ  عىر العتا لالفرالبلن 
 الفتحت  . 

. األطععراف تت ععق من األفععي الفتحععت  ي برععي من تيفععل ترتيبععىل األفععلر لتاإليععت 54
 الت  ي  الفؤثر  لن فاخلليىت ى ل ت ىق. .

 :ال سر  الاىبيل
 : هىي اتتتى  

 هععععىي اتتعععى  بععععين األطععععراف.   عععىك . بيعععت حععععّل الل  عععل الف ععععتركل, اععععيكلن 55
يي التستي وي ت  ي  اللا بىل تحعل الفلحعق الحعىلي للحعل تات طررسل فؤثر  لتسي  

مي ف عععكلل لعععت ته عععر وعععي مث عععىر ت  يععع ا, ل يحيعععل فاعععىخل فاتيتعععيل ملعععرى إلعععن 
لبلعتين  لعن التعلالي للت كيعر .  عل مي عى لف عا فلالعف ا ونالفاخللين الياكررين 

 ت  ا  ن األلطىر مل الر الت اير  لن  ار فن مي طرف. 
ي اي  ا وي فتي عل اليعرر  ل فكتعب اتتعى  إاعراخيلي . فكتب اتتى  فتر 56

اي  ا وي فتي ل بخر الابا . ايكلن كل فكتب برخىال  عىب  البلعت اللعىغ, ل 
 ياى تا  تت فن ال بىط. 

. ل   ىتف فبى عر اعيكلن بعين الفكتبعين لمي عى لطعلط  ىت يعل فبى عر  فعا 57
 ايطر  األفي الفتحت .

 :ال سر  الثىف ل
 :كىررل للحرب احتراي ال تب الت 

كل طرف يتللن ح ظ ال تعب الت كىررعل الف عيت  للحعرب وعي حىلعل  يعت  لاعلف 
 يتي الافى  بىلتلل  لفثل   ا اآلثىر. 

 :ال سر  اليى ر 
 :ترتيبىل فؤلتل 
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ا اععحىب السععلال الفاععلحل ا اععراخيليل لالفععت يين للععف لعع  ات اععحىب الفؤلععل, 
 . 2اتحكي بىلفلحق الفروق لاللررطل رلي 

 لفل  ف لررل فترحك
 فحفت م لر الاىتال 

  ن حكلفل تللل إاراخيل
 بي ين  ف ىحي

   ت التلليا
  يفي كىرتر رخي  اللتيىل الفتحت  األفرركيل 

 ن ل الفللي
لالعععرخي   -لرخعععي  العععلارار ا اعععراخيلي ف عععىحي بعععي ن  -العععرخي  ا عععلر الاعععىتال 
 األفرركي  يفي كىرتر 

 التل  األ  ىر
ةبتعععععىررب  اللتيعععععىل الفتحعععععت  األفرركيعععععل -ااعععععراخيل  -ل  ف لررعععععل فتعععععر الير يععععع

 ت .26/3/1979
***** 
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)بالإضاعة للمراجذع التذى وريت عذى  من المصاير المهمة لهىا الفصل

  : نايف ما دلى من مصاير أخر  للبحث( –متن الفصل وبين سطوره 

 عععىي ، تار الثسىوعععل ال تيعععت   –ت.  تعععفل اعععيف التللعععل :  ععع ا الفيى عععت   – 1
2000 . 

 . 1984 ىي فكتبل فتبللن،  –الاىتال لكىفب تي يت  –ت   اليسىت ت. – 2
فيى عتال الاع ي ، ال يخعل الفتعررل اليىفعل للإلتعىب  –ت. فحان  لعن  عىت  – 3
 . 1996 ىي  –
الإللكبععععل لالت فيععععل الف ععععتيلل لالفلا  ععععل الير يععععل  اععععراخيل ، ال يخععععل اليىفععععل  – 4

 .2007 ىي ، للإلتىب 
فركعععا الترااعععىل الايىاعععيل  –تت ى عععىل اتلتتعععىتيل اتاعععتراتي يل تسررعععر ا – 5

 . 2005 ىي ، لاتاتراتي يل بىأل راي 
فكتبعل ،  ىت  حاين ، التطبيا ، الفلط  الت يل ن لل يف عل اتلتتعىتيل  – 6

 . 1985 ىي ، فتبللن 
 . 1989 ىي ، لليىي ب. كلا ل ، فركا األ راي للتر فل لال  ر  – 7
 . 5/4/1979 ، تىررب 14الرافيل اليتت  ال ررت  – 8
 سىبععل الفحععىفين  1970فععىر   50ف لععل الفحىفععى  ، اليععتت الثىلععث ، الاعع ل  – 9

 السى ر  .
تر فععل وررععق فععن  –اععبا اعع لال وععن بعع ت الفتععررين  –فل ععيا اىاععلن  – 10

 –تار الإلتععىب الير ععن  –ال ى ععر  –اللبععرار وععن فركععا يىوععى للترااععىل لاألبحععىث 
 . 1990 –السى ر  

ماعععرار التطبيعععا بعععين ، اعععلطىن اععع ير إاعععراخيل األاععبق بىلسعععى ر  بعععن  يععت يت - 11
اعععععراخيل، تر فعععععل  فعععععرل اكررعععععى، الف تعععععلر  ، تار  ، 1بعععععن لسفعععععىن، طافتعععععر لا 

 ي.2009
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 الفصل النانى

 نماذج من التطبيع السياسى 

 اتى الألفيةمن النمانينات 

 1980 – 2009 
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ة ععىي تلليععا فيى ععت  الاعع ي بععين فتععر  1979ففتععت  فععن اليععىي  عع تل ال تععر  ال
اعععععراخيلت لحتعععععن اليعععععىي  اليتيعععععت فعععععن اتلترالعععععىل ا اعععععراخيليل للايىاعععععل  2011لا 

ل فعععى ج فعععن  ععع ا اتلترالعععىل لاألحعععتاث  الف تفعععا الفتعععرى ، لويفعععى يلعععن رتعععتل 
 التطبيييل .

 أولاً : اقبة النمانينات :

يىلفيعععل بيعععب الللعععىخا الف فعععل وعععن ف عععى  ت ىللعععل لاعععىخل ا  ععع ي الفتعععررل لال
التطبيععا الايىاععن بععين فتععر لالإليععىن التعع يل ن لعع   الثفى ي ععىل ،  سععتي ف  ععى 

 اآلتن :
* م فيععل السععلى لالععتلاخر الايىاععيل الف ععىركل وععن  ععتل  روععىق الاعع ي وععن ال ععرق 

 لعن  عرلر   سعت فعؤتفر  1989ي عىير"  12-10" الف يست  لع   ال تعر  األلا 
   الاعععع ي بىل عععععرق األلاعععع  , كفعععععى مإلععععتل  لعععععن تلر ات ت ى عععععل  ى ععععل  حععععع

 ال لاطي يل ون تريير لالا السل  ون األرب الفحتلل.
 لعي ت عا مى –التن ملىفت ى الل  ل الفتررل للت ىفن األورلراعيلى –لإلن ال تل  

مفعععل  لعععن ت  عععي إاعععراخيل لالف تفعععا العععتللن ل عععرلر  الفعععؤتفر لات تعععراف بحعععق 
 .ال يب ال لاطي ن

كفععى مإلععت ت. تععفل  بععت الف يععت وععن  -لرغععي من الفرحلععل الحىليععل فرحلععل تىررليععل
, يىبعل   عا الاع ير اعىفن  يبعل فاعى ت لارعر اللىر يعلكلفتا بىل تل  التن ملسى عى  

لت ععكل ف يط ععى   ىفععى   حععل الاعع ي, إت من ف طسععل ال ععرق األلاعع  ت تععاا  حتععن 
بييععت   ععن  -ررل وععن كلفتععارخععي  الل  ععل الفتعع -كفععى لععى  محفععت حفععرل  -اآلن

 ىا ععل لىتععل فحععىلتل التاععليل وععن فععؤتفر تللععن  بععر حععلار بععين األطععراف الفت
اععععععير وي ععععععل راترلف لارععععععر لىر يععععععل  ف لررععععععل رلاععععععيى للععععععت مإلععععععت مي ععععععى  البرلو

لال ى  رل ف تب ا ير اتتحىت الالوييتي ون فتر مث عىر فيركعل  -تحىتيلا 
اعطي يين لتلن اغت عىي ورتعل إ عتات م ا ت يفكعن تحسيعق اع ي تلن ال ل -1973
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الفاعععر  وعععن اآلل عععل الحىليعععل  راعععىر للا عععت الاععع ي وعععن الف طسعععل , لفعععا ااعععتفرار 
 ات ت ى ل ل  ا اتحت   ا اراخيلن  ن لفي ى

فعععن ال عععبىب فيهف عععي فعععن  200تعععي السعععبب  لعععن حعععلالن  1988* لوعععن ي عععىير 
اخيل  لععن مثععر حععىتث التيععىر الععتي ن ، الطعع ب ب ىفيععل األاععك تررل بطررسععل   ععل 

ات   ععىر العع ى للععا ب ععلار فب ععن فبىحععث مفععن التللععل لالس تععليل األفرركيععل لتععي 
تععععرحيل ي لاعععع ن طععععر  ، لااععععتسبى  األفععععن الفركععععاى بىلسععععى ر  ، لتععععر ح ات ى ععععىل 
التحسيق الفبتخيل من ال  ى    ىتر إاراخيليل فيىتيل لتلل فتل يل لا   فل  

ألاك تررل بح ل فللت مبل حتير  ليات تف   ا ا اراخيليين ال ين لتللا إلن ا
الحععىتث تيفيععق ال ععل  بععين ال هععىي الحععىإلي لالتيععىر الععتي ن لفععى تبيععا فععن ا تسععىتل 

تبيت ى  فليىل تيع يب .. للعي تسعتي م  عا  األفعن حتعن اآلن تحررىت عى ،   لاخيل 
  ن الحىتث كفى من تسررر الفيفل ال  ىخن لي يتل بيت لل يىبل اليىفل .

 عل  عىر  ل لت للعا ب عىر   بعت الحفيعت فراعن بحعن ال ع تل  ن ا   ىر للي لكى
فرلق لتىلح مفعن الس تعليل األفرركيعل لرلا عا فبى عر  فب عن فبىحعث مفعن التللعل 
للت متى ات   ىر لتطىير ا ىج  لاو  الفبى ن الف ىلر  ، لااتفيل ال يىبل اليىفل 

فت اليكىرى الفحعىفن اليعىي ألللا  اكىن   ا الفبى ن تحل إ راف الفات ىر فح
 ل يىبىل  رق األاك تررل .

فحكفععل الس ععىر ا تارى برخىاععل الفات ععىر فحفععت  هععرل  1988* لوععن وبرايععر 
فعل فعن فتعط ن  بعت ت على ل عىخيل فسى بت الف يت لمفى ل اعر اعىفن  بعت هللا 

اليارععععا   ععععلب  ععععت رخععععي  ال ف لررععععل ل ىخععععب رخععععي  ف لعععع  الععععلارار للارععععر 
طلععب وي ععى ااععتت ىر الاعع ير الفتععرى وععن تععل مبيععب لتل ععيب اللىر يععل يطلععب ي

اراخيل ل سل الا ىر  ا اراخيليل فعن فكى  عى إلعن  التفثيل التبللفىان بين فتر لا 
 .ت ىا ات ت ى ل ال لاطي يل فكىن رلر بابب ايىال إاراخيل 

بىلسعى ر  وعن فع كر   ى لعل لعلاار   ا اعراخيليلا ىر  الطىلبل  1988* لون مبررل 
لىر يععل  ععرلر  التععتلل لععتى م  ععا  فبىحععث مفععن التللععل لإل ععف  تععىخج التحسيععق ال
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اللىتل بحعىتث تتعىتي اعيىر  التبللفىاعيين التع ىي ل وعن السعى ر  برتعيف محعت 
تعىبل راإلبي عى ملبعرل ليعل لكيليعل  ر  فتعر الستيفعل ففعى متى إلعن لا ا س ب عى لا 

 يىل بىلفيىتى .ثر ى إلن محت الفات  إ س   لن ، للبى بإتىبىل ط ي ل 
  ععى إطىلبععل فعع كر  الاعع ىر   ععرلر   ععب  إحععتى الاععيىرال الف  للععل التععن ليععل 

  يسل  لن ايىر  التبللفىايين الت ىي ل حتن اتطتفل بىلرتيف .
فععععن ر ععععى  الفلاععععىت  22 وععععن   عععع  ال تعععر فعععن  ىحيععععل ثى يععععل لتععععل إلعععن السععععى ر  

يل لتععافين تحركععىل للفاععى فل وععن تيارععا لت ععتيت الحرااععل  لععن الاعع ىر  التعع يل 
 فليعععىل ا تسىفيعععل كعععرت ويعععل  يعععلالتبللفىاعععيين التععع ىي ل تالعععل السعععى ر  لفلا  عععل م

  لن اغتيى  مبل   ىت .
لكى ل الطىل األفن الفتررل بفطىر السى ر  لت رو ل الاعفى  للسعل  بىلعتلل  
ففععععى ااععععتت ن تععععتلل الاعععع ير التعععع يل ن بىلسععععى ر  العععع ى م ععععرى اتتععععىتل فععععا 

 ل .اللىر يل الفترر
ااععتسبل حاعع ن فبععىرك لارععر تالليععل إاععراخيل ةمرى تر ععنت  1989* لوععن يلليععل 

من إاععراخيل راتيععل لمإلععت ا اععراخيليين ،  لعىي ملوىتيععى يلاععف كبيععر الحىلىفعىللالحى
تار فعن الارعىر   عل من اللوعت ا اعراخيلن اعيبحث كي يعل  عتي ات تع ال تف الرخي 

  ى ب ى . بون حىلل  ق طررق اررا ل ون السى ر   لن الفسىبر الي لتيل الرخيا
لععت م لععن م ععا تحععتث  ىت يععى  فعععا  مرر عععالكععىن لارععر اللىر يععل ا اععراخيلن فل ععن 

 هيععرا الفتععرى ت.  تععفل  بععت الف يععت فؤكععتا  من الحكلفععل ا اععراخيليل تتععاا  
 فلتافل بلطت ى للا ي .

ىفل البععىا لكععىن لارععر التالليععل ا اععراخيلن لععت  سععت ا تفى ععى  تح ععيررى  فععا ت. ماعع
فتير فكتب الرخي  لل خلن الايىايل ل كرل إ ا ل إاراخيل التن م ا ل ال با من 

ي  الععلارار فبععىرك فععن رخععراععىلل  عع ليل لملععرى  لتععيل ل لارععر التالليععل يحفععل
 احق  ىفير .إ
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روععععب  ععععتت فععععن البععععىحثين لماععععىت   ال ىفيععععىل الفتععععررل * لوععععن ال عععع ر   اععععا 
لتطبيا الفترى ا اعراخيلن ، لفاعى ت  لاىطل التكتلر فتط ن لليل ف  ت  ا

محعععت البعععىحثين ا اعععراخيليين وعععن إ عععرار بحعععث  عععن لعععل  اليفعععل الفتعععرى بىلعععتالل 
 لح ي اليفىلل الفتررل بىللىرج .

إاعراخيل ت تلاترل م بىر فتتر ى الالتان فن لتل  1989* لون اليىي   اا ة
مإلععتل فتععىتر  حيععثراععفيى  إلععن ف ععىبا ال يععل لت تيععت األفععن السععلفن الفتععرى ، 

التا يل بىلسى ر  ل لت لبرار  اكررين إاعراخيليين وعن   علب الاعلتان ل  عراف 
 لعععن الفيعععىرك التعععن تلل ععع ى الحركعععل ال عععيبيل لتحررعععر الاعععلتان برخىاعععل  عععلن 
 ىرا ج  ت السلال الالتا يل . مل حل الفتىتر من إاراخيل مفعتل الفتفعرتين 

ةوععن اععلحل لبععل الفيععىرك األليععر  بيععتت فععن اللبععرار الياععكررين لكفيععىل فععن األ
من الحكلفعععل الاعععلتا يل مبلرعععل إلعععن ا   فيعععل م عععىرل الفتعععىتر ت 1989اليعععىي 

السععععى ر  بفيللفععععىل كىفلععععل حععععل  الل ععععلت ا اععععراخيلن وععععن   ععععلب الاععععلتان لتلر 
إاراخيل ون ااتي ر الفتفرتين  لن فتي ل تلررل الالتا يل بيت ات عىق ف عىإلل  

تسعىررر حعل  العتلر ا اعراخيلن وعن   علب الاعلتان لرثعىرا  ، لتتر  السى ر  حىليى  
 لععععن األفععععن السععععلفن الفتععععرى للاععععىخل فلا  تععععا .. لكى ععععل اللتيععععىل الفتحععععت  
بيععىت السععى ر   األفرركيععل لععت اععيل فععؤلرا  لتسلععيغ الععتلر الفتععرى وععن الاععلتان لا 
 ععن ف ىل ععىل " ف ععىإلل  " بععين الحكلفععل الاععلتا يل لالفتفععرتين لالتععن  فععتت ى 

 للرطلي فؤلرا  .ا
افى ععل حععاب اليفععل بععىل يا  بف ىاععبل فععرلر  سععتل  ععتل  ب 1989* لوععن تياععفبر 

 ىفى   لن ارعىر  الاعىتال للسعت  ح عر ى ف عتى محفعت حاعين األفعين اليعىي  12
الفاى ت ل  ل ف ل  ال يب لت. تعىي اليررعىن   عل ف لع  ال عيب ل عتت 

من اي ىر  تتلرتال كىن يمن الاى  ىر وي ىفن ليىتال الحاب بفحىوهل ال يا  
ما ل فن ال  ل لكىن الفلط  الت يل ن حررتى   لن من  ال  اي ىر ل لرج 
فن تاخر  الفلا  ل .. بيت   ا الا لال ي لع  التع ىي ل ليسيفعلا فعى ا ملع لا بيعت 
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  ر ا لال فن الفيى ت  ؟ بيت   ر ا لال ..  يللا فتر تبتيت  ن اليرب 
غرلعلا فتعر وعن الفيل عىل م ل فى لعي يحعتث مبعتا  .. ..  فتلا ال ب ل ال  ل يل ل 

 األفرركيل .
ن األحععععتاث التىررليععععل ت يفكععععن من ي  تععععل : إللععععى  الععععتكتلر  تععععىي اليررععععىن 

بي عع ى  ععن بيععب لارععىر  الاععىتال للسععت  ت يفكععن من   هععر إلي ععى تلن ال هععر 
إ عا يعخ  فعن : ن الاعىتال   اعا  عل الع ى لعى  إإلن فى ابس ى فن محتاث حيث 

فعععن  %99  عععى تفتلعععك إ عععا فست عععا بعععان حعععل الس عععيل بيعععت مفرركعععى حيعععث ا  اليعععرب ل 
 ملرال ى .

حلععلان بلوععت إاععراخيلن يت ععل  وععن الحتيسععل  ن** لوععن اععيىق فتتععل وععل ئ م ععىل
اليىبى يل بيعت من مغلعق رخعي  الحعن  عارا  كبيعرا  فعن الحتيسعل لف عا الفعلاط ين فعن 

 التلل  بح ل تافين ارىر  اللوت ا اراخيلن .
من الاعع ىر  ا اععراخيليل  24/4/1988**   ععرل تععحي ل " تععلل اليععرب " وععن 

طلبععل فععن األ  ععا  الفتععررل  ععرلر  الإل ععف  ععن الاععيىر  التععن تععتفل اععيىر  
 التبللفىايين ا اراخيليين لمتىبل اث ين ف  ي .

ت ىتععععيل تعععع سل الععععتبىبىل  28/2/1989**   ععععرل تععععحي ل " األ ععععىلن " وععععن 
ت  لععن من يلتععي ثف  ععى M60تبىبععل ة 700بععىل   ععتت ى األفرركيععل الفاععتيفلل لال

 فن الفاى تال الياكررل األفرركيل لفتر .
للعععت حععع ر لبعععرار  اعععكررلن فتعععررلن فعععن من  ععع ا التععع سل لياعععل وعععن تعععىلح 
ال ععي  الفتععرى ألن ات ععىق التيععىلن الياععكرى بععين مفرركععى لفتععر يعع غ  لععن 

يفلل ، بعل لت عترط تالرت ال ي  الفترى باحتث األالحل ال تيعت  للياعل فاعت
مفرركى م ا ي عب  لعن فتعر من تعتللغ فعن تبىبعل  عرليل لبعل تيلي ع ى بتبىبعل 

 هرا  ألن التبىبىل ، مفرركيل ل  ا يفثل  رطى  يتيب  لن فتر الفلاوسل  ليا 
 1973الرلايل مثبتل ك ىر   ىليل فسىبل العتبىبىل األفرركيعل وعن حعرب رف عىن 

األاعععلحل األفرركيعععل الفعععلرت  إلعععن فتعععر  لفعععى بيعععت ى .و ععع    عععن من كثيعععرا  فعععن
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يكت ععف الفتععررلن  يلبععى  لطيععر  ب ععى للععلت ل ععلت وععرق تععيى ل فععن لبععل ال ععي  
وا عععىت ر عععى  ، فلتعععلرال بحىلعععل اعععيخل  4التعععن ل عععت  F4الفتعععرى فثعععل طعععىخرال 

 التيى ل الفتررلن تا يل ى ب  ى  .
 ععن فيللفععىل لطيععر  حععل   25/7/1989** كشددفت صددحيفة " الشددعب " فددى 

ثبععل من ف ععتلب الفلععىبرال األفرركيععل وععن  حيععثلت اعع  مفرركيععل ل ععبكل محععتث 
فتععرى ل ععسيسا كععىن ييفععل ت   يللععتا " العع ى تععللن ت  يععت طبيععب فتععر "  يكععل 

التععىتر  بىللرععل ا   ليارععل . لم ععا  فععل تحععل ااععي تععل ن " السععى ر  اليععلي " بف لععل 
ي ل ععسيسا الطبيععب اععفير يلاععف إبععرا يالطبيععب ااععفا الحسيسععن لم ععا   ععت   ل ععىر

 اىفن ، للت حىل  ت  يت   ىتر فن التيىر ا ا فن للإل ا و ل .
لون ايىق فتتل ك ف لارر اتتتعىتل الاعلرى ر علان فرتي عن ال سعىب  عن 
من بررطى يععى  ععن الطععرف الثىلععث العع ى فععرر الفكىلفععىل التلي ل يععل فععن اععلررى إلععن 

راخيل لععرق الحتععىر إاععراخيل  ععن طررععق فركععا اليبععلر وععن ل ععتن ففععى اعع ل  اعع
 الف رلب  لي ى فن التل  الير يل .

اعععيىر  لىتعععل للاععع ىر   50** لوعععن اعععيىق فلتلعععف طلبعععل الاععع ىر  ا اعععراخيليل 
ا اععععراخيليل لطلبعععععل من تحفعععععل للحعععععىل ف إلععععن السعععععى ر  حتعععععن ت تتيعععععرب ألى 

 فلىطر إ ا ل يل للحىل تبللفىايل  لي ى .
ر ون حعىتث اليلعل ا اعراخيلن ** لفن  ى ب رلر ك  ل تحسيسىل  يىبل الطل 

من ا اراخيليين اات تولا إ تىج فعىت  كيفيىخيعل لتعتفير ال عيب ال ى  ب  فتال   
 الفر ى يل ون الفيىا الفتررل .

فحكفعل تفيعىط اتبتتاخيعل ت على ملىف عى فحعىي  عت  لون  ال الاعيىق  هعرل** 
يععل كىفععب تي يععت اععررىن ات ىلبإيسععىف الحكلفععل الفتععررل لا اععراخيليل يطىلععب وي ععى 

للاععع ي بعععين العععتللتين لىتعععل بيعععت ات تعععتارال الفاعععتفر  فعععن الإليعععىن ا اعععراخيلن 
   لن ال يب ال لاطي ن لاللب ى ن.
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تحسيسععى   ععن  ععفيلن نشددرت صددحيفة " مصددر الفتدداة "  28/10/1989فددى ** 
 ىفير الا ير ا اراخيلن ال ى طرتتا فتر إبعىن من كعىن فعتيرا  للفركعا الثسعىون 

 يلن وتلاطل مفرركى لم ىتتا ا يرا  لكا  ى تلرج لاى  ى ل ى .ا اراخ
ل فيلن  ىفير مل ال ىال  الا ير ييتبر فعن ملطعر فعن تعللن رخىاعل الفركعا 

أل ععععا كععععىن  ي ععععى   اععععراخيل  لععععن اليععععىلي الير ععععن  ىفععععل ، األإلععععىتيفن ا اععععراخيلن 
 لفتر لىتل .

ال تحررر ى من ت ع ن للت حىللل ف لل " مإلتل ر " إبىن تللن م ي  ف تلر رخى
، لحىل  م ي  ف تلر من يتعلرا م عا ر عل وكعر  يا ىلل فن التف يت ال كرى  ل

ل اعععن م ععععي  ف تعععلر من يعععع كر من  عععفيلن  ععععىفير  عععىرك وععععن ، للعععرار  وسعععع  
،  ععت فتععر ثععي  فععل وععن   ععىا " مفععىن " ا اععراخيلن  73،  67،  56حععرلب 

 ةكفى اتسرم ت تي   .ملرلبىيتبح فن   ىترا ال  طل ون ثي ا تسل إلن الفلاىت ل
 .البىب الرابات –ىلفركا األإلىتيفن ا اراخيلن ب ون ال تل اللىغ

  رل تعحي ل " ال عيب " من الاع ير ا اعراخيلن تمب  31/10/1989ون ل ** 
وعععن األاعععىبيا األليعععر   لعععن السيعععىي بتحركعععىل ف عععبل ل وسعععت لعععىي بارعععىر  ليعععتت فعععن 

لافتعت   عىطا ، ن تاخعر   فلعا التبللفىاعن اللاارال لال يخىل الحكلفيعل البييعت   ع
لأل تيل الررى يل الإلبرى للسىر بيب م  ىخ ى لليىتات ى لاألغرب ليىفا  لتيى  

 بفرالبل ا تلىبىل محت األ تيل التن  رل فؤلرا  .
  ععععرل تععععحي ل " األحععععرار " من إاععععراخيل طلبععععل فععععن  18/12/1989وععععن ** 

إاعراخيليى  فت فعى   19ى ال يىبل فعا فتر تلرا  فن فحى ر التحسيسىل التن م رت 
 مفىي الفحىإلي الفتررل بت ي ترلرج اليف ل الفار ل .

ااتفرارا  للتطبيا ون الثفى ي ىل لفا   ىيت ى لون تحسيق تح ن لاف إلن حت * 
بيفعل تسررعر ايىاعن  22/3/1989يعلي  افى لىفعل لكىلعل األ بعىر اليىلفيعل رلرتعر 

ر اعع لال فععن تلليي ععى بععين كععل فعععن  ععىفل  ععن فحتععلل كىفععب تي يععت بيععت   عع
اععراخيل ،  ععىر ويععا من  ر عع ن ي هععرلن إلععن فيى ععت  الاعع ي بععين ى  كثيععررفتععر لا 
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اعراخيل التععن لليت عى العتللتىن لبععل   عر  م علاي  لععن م  عى الاج فتععلحل  فتعر لا 
 تسعععت ا ، " 1979فعععىر  ر ار " 26 عععتفى لليعععل الفيى عععت  وعععن ل ، غيعععر فكتفعععل 

تت  فارعععت فعععن الحعععرلب فعععا التللعععل الي لتيعععل فتعععررلن م  عععى اعععتارل فلعععىلف ا ععع
لاععتؤتى إلععن حيععى  مو ععل ، م ععىتل إاععراخيل إلععن فتععر األرب التععن ااععتللل 

لإلععععن رلابعععع  الععععلت التععععن  تععععل  لي ععععى الفيى ععععت  لععععي تتحسععععق  1967 لي ععععى  ععععىي 
 لفىاالل الي لىل وىتر  .

ت ى فععتممفععى فتععر الفياللععل  ععن اليععىلي الير ععن وىلتر ععل مإلثععر إلععن لا عع طن التععن 
بليععععععلن تلتر اعععععع ليى  لبىتععععععل ثععععععى ن مإلبععععععر فتععععععتر  2.3بفيل ععععععىل تتععععععل إلععععععن 
 للفاى تال بيت إاراخيل .

تبعتت ات تسعىت بعان ات عىلن الاع ي اعيف يىن  1982لفا غال إاراخيل للب ىن  ىي 
ت  ععق فتععر اآلن مإلثععر فععن  تععف ، للععل  تععرا ىل  تيععت  وععن ال ععرق األلاعع  

لات ععى الفاععلحل ، لربععتل من كععري لا ععع طن الفيل ععل األفرركيععل وععن إ ععىت  ت  يععا ل
 لي  لا تاثير كبير  لن وسرار فتر ؟ .

مثبتععل الفيى ععت  م  ععى لي ععل  لععن الععرخي  الراحععل م ععلر الاععىتال لف ععتل الطررععق 
ت ععررن األل  ةمإلتععل رت  6تغتيىلععا بلااععطل فتطععروين مث ععىر  ععرب  اععكرى وععن 

 ليسل  تسررر اللكىلل مي ى  : 1981
ى   بعت ال ىتعر ات عتراإليل إلعن فتعر لتحعل حكعي الاعىتال " متلل الرخي   فع
من اتث ين لي ي  حى كفى و ل الا ي فا إاعراخيل : لم ىف ،  ىرل الرمافىليل 

وععن تحاععين فاععتلى الفيي ععل الفتععرتى لبععىل الفتععررلن يت  ععلن اآلن إلععن السععيي 
ن ات ت ى عععل : إا اععع فيل للعععى  فرالعععب ايىاعععن لررعععب فعععن الحكلفعععل الفتعععررل 

ين تحتل فعععى إاعععراخيل وعععن ال ععع ل الرر يعععل للطعععى  غعععا  اللتععع ل لاعععطي يل الفحتتفعععلا
 كلل للفت تتين الفالفين ون فتر مر ى  لتبل لت  يت اتتبعى  . لويفعى ت عى 
لععن إ ععرار ف ىل ععىل  ات ععىق كىفععب تي يععت إلععن اعع ي بععين إاععراخيل لكععل  يرا  ععى لا 

ل لحتعن تسررعر الفتعير تؤتى إلن ا احىب إاراخيل فعن األرا عن الير يعل الفحتلع
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لإلععن بيععت  سععت فععن الععافن ، تتععاا  فتععر التللععل الير يععل اللحيععت  ، لل لاععطي يين 
التععن لليععل ات ععىق اعع ي فععا إاععراخيل ل عع ا األليععر  تتععاا  تاععتلتي السععل  لت ععتيت 

 .1967لب ت ى  لن األرا ن الير يل التن احتلت ى  ىي 
بيىت للسعلال الفاعلحل  لررى راتيكىليلن  رب من الفيى ت  ليى ل لت كر لليرلبل لا 

 الفتررل السليل  ن اللطلط األفىفيل لتسليل لل ا إاراخيل ون الف طسل .
بق  يفعن كعىرتر العع ى اعكى عل فيى عت  الاع ي بىل اعبل إلعن العرخي  األفرركعن األ

لععىي بىللاععىطل بععين الاععىتال لف عععىحي بععي ن رخععي  لارار إاععراخيل للتعع اك  تعععرا  
إل  ى و لل ون تحسيق ا ي  ىفل كىن ياين إليا ون البتايل ايىايى  لىر يى  ، ل

لحتععن اآلن لععي تتاحععا  إاععراخيل  ععن رو عع ى إ ععىت  لطععى  غععا  لال عع ل الرر يععل 
لن من يتي   ا يبسن الا ي ون رمى تبللفىايين ف رت هى ر  فؤلتل لفل ل ى   لا 

 للطب الايىايين .
  طىبعى رلعر لطيعل فعن بيعلت 19/3/1989للت احت ل الرخي  حا ن فبىرك يعلي 

األرا ععن الفتععررل الفحتلععل كععتليل  لععن   ععى  ماععللبا وععن التيىفععل فععا إاععراخيل 
بىلف ىل ىل ، لفن   ل ملرى م ىتل كل التل  الير يل بىاتث ىر اعلررى للب عىن 
لليبيعععى   لىت عععى التبللفىاعععيل الإلىفلعععل فعععا فتعععر ، لوعععن طىبعععى مإلعععت فبعععىرك التعععااي 

 فتر بىلا ي .
 رائي  :المحصلة فى إس

، مفعى بيعت  سعت ا تعىح ي ابت عىج  عىري  1979 عىي  ونلبىل ابل إلن ا اراخيليين 
ألن فيى ععت  ، ي ععيرلن بليبععل األفععل  فععن الاععبيي ىل لوسععى  للكىلععل رلرتععرا وععإ  ي

الاعع ي فعععا فتعععر و عععلل وعععن إلىفعععل تعععتالل بعععين العععتللتين مل تسعععىرب ملاعععا فعععا 
 ت .22/3/1989ون  ارلرتر اليىلي الير ن ةلوسى  تسررر لكىلل األ بىر 

ل  ععتفى للععا ف ععىحيي بععي ن لالععرخي  الراحععل الاععىتال الفيى ععت  لبععل   ععر  م ععلاي 
ا  فر ويب فن اآلفى  بان مللى  تلرن ون ال عرق األلاع  ياعيران وعن طررعق 

 التيىلن .



 

196 

 16 ل الفيى ت  التن لليل ون لا  طن تحل ر ىيل اللتيىل الفتحعت  لبيعت لا 
لإل  عععى ،  ىفعععى   30اعععىتال التىررليعععل  اعععراخيل تعععرا ى  ااعععتفر  ععع را  فعععن ارعععىر  ال

و ععلل وععن ت عع يا تل   ر يععل ملععرى  لععن التحععتث إلععن التللععل الي لتيععل للععىب 
مي ى  مفل إاعراخيليين كثيعررن كعى لا يعافللن ر فعى بطررسعل غيعر لالييعل وعن تعتالل 

 تاوخل فا فتر .
محعرال : " ل الع كرى اليى عر  للىلل لاار  اللىر يل ا اراخيليل ون بيىن   ر لبي

يى عت  ا اعراخيليل الفتعررل ل يل الاع ي ب عيل ا تتعىرال  تيعت  ل عى م فيعل الف
لا تست لاعىخل ا  ع ي ، لإلن البيىن  كى فن التبىطؤ ون تطبيا الي لىل   ا ى، 

 الفتررل  با الفلافيل ل  ل ى ون إ طىر تلر  إي ىبيل  ىفل .
، مفعى الي لعىل الثسىويعل فعل بىليسبعىلن فتل تع كر ل عين تإلعىت تلالت ىر  بعين البلعت

اار فتععر  1988وريععر فل ععلت  تسرربععى  ، وىلاععيىحل فععن  ى ععب لاحععت لوععن اليععىي 
فتععععرى لكثيععععرا  فععععى ي ععععكل  400ملععععف إاععععراخيلن فسىبععععل ملععععل فععععن  60مإلثععععر فععععن 

 إاراخيليلن  ىتيلن من بلت ي م ىتل اي ىر باإلفل ى فسىبل ا ي بىرت .
فير ال ى افت ا  ن التتلرل  لن ات ىق " كىفب تي يت " فعا احق  ىإلمتبح 

ن لارععرا  تيفتععر رخياععى لععلارار إاععراخيل لفل ععن مرر ععا العع ى تععلل  ععت اتت ععىلي
 فى للفيى ت  وعن روعب رلىل من اتث ين ياتر ن  تي لتخلفن الف ى، لللىر يل 

ن الاىبق لمحت فسترحىل الا ي بتيلا ليسل   يارا لايافىن لارر التوى  ا اراخيل
كثيععععرا  فثععععل فتععععر ل  ععععل لفععععل لان إاععععراخيل ف: إن للفيى ععععت  الف  تاععععين الرخياععععي

 . الفيى ت 
  ر ا لال  لن تلليعا مى بيت ، ليست الثفى ي ىل * للرتت الحتيلل الحسيسيل 

ت ععتر ا  ععىر  إلععن من ةاتت ىليععلت  ات ععى تير ععل ،  1979 ععىي  فيى ععت  الاعع ي
ولسععت ؛ فععرال للحكععي وععن تععحت ى ل ععر يت ى  رل ثعع ثالفحععىإلي الفتععر  لل هععر مفععىي

 تير ل ل ى الفحىإلي التىليل :
 * فحكفل ا افى يليل اتبتتاخيل .
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 * فحكفل   ح ال يا  .
 * الفحكفل التاتلررل .
تترل محكىي ل ىخيل ب ا  ى تلتلف بىلت ف الت ىلى ، لمفىي الفحىإلي الث ث 

 الفطرلحل :
فحىفين بفتي ل ا افى يليل ت لى مفىي الفحكفل ملىي محت ال 1979ت ون  ىي 1ة

اتبتتاخيععل طىلبععى  الحكععي بتععحل ل  ععى  فيى ععت  الاعع ي لالتتععي الحكلفععل وععن  عع ا 
 الت لى .

 –ا  –ب  – هععرل الععت لى لتراوععا الفحععىفن ف ععيتا  بىلفيى ععت  للععى  الفات ععىر 
رلععععر ال لاععععل حيععععث  طععععق بععععىلحكي لكتبععععا وععععن تعععع حىل فيععععتلت  ، لوععععن   ىيععععل 

يىتتا ون فتي ل ا افى يليل لطلبل العتاخر  التعن كبل  كىن الرخي  الاىتال األا
حيعععث لعععتفلا لعععا الحكعععي بتعععحل ل  عععى  الفيى عععت  لم  عععى ؛ متعععترل الحكعععي فسىبلتعععا 

 حىال لل  ال نر الفحكلي ويا ل  رل التحف اللبر .
ت تير ل الفيى عت  مي عى  إلعن ال هعر مفعىي فحكفعل  ع ح ال يعا  .. إ  تسعتفل 2ة
 عععا ي عععى ي ؛ ألبىحعععث بفععع كر   عععت الفحعععىفن محفعععت  ىتعععر ل عععل لعععىب اعععىبق الف

فيى عععت  الاعععع ي وععععن ا تفى ععععىل  ىفععععل ، لحسسععععل فيععععا ال يىبععععل اليىفععععل وععععى ترف 
بىتت عىي الع ى كعىن ييعت  فع   فلثسعى  طبسععى  تاعت تىر  عىي تفعل الفلاوسعل  ليعا فععن 

ق  لي عععى ال عععيب ل عععل إتا عععل كعععل فعععن يلعععرج  لعععن الفبعععىتىر األاىاعععيل التعععن لاوععع
لف  عى الت تيعت بفيى عت  الاع ي ليكعلن  1979ال يب ون اات تىر إبررعل فعن  عىي 

  سىبا بىلحب  ثي حرفى ا فن حسللا الايىايل .
مفىي فحكفل ال  ح طين الفحىفن محفت  ىتر بيتي تاعتلررل  ع ا السعى لن الع ى 

فععىي  عري رميعى  لىتععى  لعا ، لملل ععل فحكفعل ال ع ح الععت لى لم طتعا ف لععل لعيطين م
الفحكفععععل التاععععتلررل لملععععىي الطيععععن ب ععععىر  لععععن فلىل ععععل  لععععك للتاععععتلر لحكفععععل 

 الفحكفل بحسا ون فيىر ل كىفب تي يت .
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: لم يتل الس يل إلن الفحكفعل ، لوعن ال لاعل الفحعتت  للعف ففثعل ال يىبعل يسعل 
ن ال يىبععل اليىفععل ت ععلب الععرمى للفحكفععل ، ل ععل تيبيععر لععتى الفحععىإلي في ععىا من إ

أل  ععى  ععن التععن حسسععل لات فععل ؛ البععرار  للإلععن ت تطلب ععى تععراحل  ال يىبععل تطلععب
للعععتفل الفعععت ي كتىبعععل إلعععن الفحىإلفعععل للإل  عععى تيعععلت وت عععلب العععرمى طبسعععى  لسى عععت  

وىللاعىن حعر طليعق " ، مى م عا إ ا  –لى ل يل ور ايل .. " إ ا إ ا كىن السلي فسيتا  
لععىلف رمي ععى الاععىبق كى ععل يععت ى فرلللععل وعع  ليععت  لععن اللاععىن وععن من تطلععب فععى ي

 الفكتلب .
لا   تل ععا بيععت  لععك إلععن الفحكفععل  –لل ععل فحكفععل ال عع ح ببععرار  محفععت  ىتععر 

التاتلررل كىن طي ا لعت وسعت محعت ال عرلط األاىاعيل ل عل م عا متعبح ت فتعلحل 
 لا ون الطين بيت من ل ن ببرارتا .

لت تععيل ت فععر  ثىلثععل  ععرب مفععر فيى ععت  الاعع ي مفععىي الفحكفععل التاععتلررل .. 3ة
 لعععك من ل  عععل األحعععااب الايىاعععيل ا تر عععل  لعععن حعععاب يافعععا إ  عععىرا ال ىخعععب 
الاعىبق " كفععى  محفععت "  لععن ماععى  م عا فععن الفيتر ععين  لععن فيى ععت  الاعع ي ، 
طيعععن  لعععن لعععرار الف عععا مفعععىي العععتاخر  األللعععن بىلفحكفعععل اليليعععى بف لععع  التللعععل .. 

 لععععن الفيىر ععععين لمفىف ععععى طيععععن بيععععتي تاععععتلررل لععععى لن األحععععااب العععع ى حهععععر 
للفيى ت  من ي  خلا محاابى  ايىايل ، ل عىر وعن ااتيرا عا للطيعن من  ع ا يحعتث 
ون فتر بي فى ون الطعرف اآللعر ل عل إاعراخيل لل عل اعيت   ىخبعل وعن الإل ياعل 

 لفالل الفيى ت  تفارسى  لملست ى ون ل ا بي ين .
رل  ععع ا لحكفعععل الفحكفعععل التاعععتلررل بسبعععل  الطيعععن ، لا ت عععل إلعععن  عععتي تاعععتلر 

ر يالععع غ الععع ى يتيعععىرب لفبىتخ عععى إ  حررعععل العععرمى فك للعععل لل فيعععا طبسعععى  لفبعععىت
 التاتلر .

لاتتععععىت  بفععععى اععععبق ب ععععان تاايععععت تلر إاععععراخيل لاعععع ىرت ى وععععن فتععععر وععععن كىوععععل 
الف ىتل بيت   ر ا لال  لن تلليا كىفب تي يت ، ترلرل وي عى التع ىي ل وعن 

بىل  ععل للععي يتركععلا مى   ععل  كععل  ععنر تالععل فتععر  بععر اعع ىرت ي رغععي  ععيلر ي
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ولسعت لىفعل الاع ىر  بعتوا فبلع  ، ياتطييلن الترال ى مل ااتثفىر ى إت لويللا  لك 
فليععلن تلتر ثف ععى  ألر ععا  ععسق تيىل يععل لىتععل بىل ععيب الفتععرى ، ولسععت ك عع ل 
تحسيسىل ال  ىل الرلىبيل لاألف يل ، التاخر  حل  "  فييل الاراب التيىل يل لب ىر 

لتععععىحبل اليسععععىر الإلععععىخن بععععا فسععععر الاعععع ىر  ا اععععراخيليل بىلسععععى ر   ععععن  الفاععععىإلن "
تاررعل لطيعر  بىل فييعل ، لتبعين ليعىي ملعىرب أل  عىر بىل فييعل  فلىل ىل فىليل لا 

بعن فىلعك ، لالفطلعل  لعن ا   6 سق فن اليفىر  الففللكل لل فييعل وعن  4ببيا 
ت ملعف تلتر لل عسل ، 250كل رى ال ىفيل بىل يا  إلن الا ىر  ا اراخيليل بلالعا ة

 21فن الثفن لل فييل طبسى  للب ت ج فن الفىت   %20ل لك تلن اتات ال ابل الع 
وععن تخحععل ال هععىي الععتاللن بىل فييععل ، لالتععن تعع غ  لععن متار تلععك ال اععبل فععن 

 ليفل اليسىر لل فييل ، لبل ا تفىت ى ليست البيا التىتر فن الفت ىا  .
فعن لعى لن التيعىلن اتاعكى ن رلعي  6ن من الفىت  لم ىرل فتىتر ون ال فييل إل

ت غ  لن  تي الت عىا    عا إت لأللعىرب مل لل فييعل  لعن من  1981لا ل  14
يتبح الفت ىا  إليا   لا  ون ال فييل بحكي السى لن ، ل عل فعى يي عن من تإلعلن 
الاععع ىر  ا اعععراخيليل   ععععلا  وعععن  فييععععل مل   عععرلط تخحت ععععى من يكعععلن الي ععععل 

لإلن فتىتر ال فييل مإلتل من التلاخر الرافيل  عن التعن م عىال  ع ا  فتررى  ،
 الفاالل بىلفلىل ل للسى لن ب  ل   لت لارار التطبيا ون حي ا.

لاتتىت  بفى ابق تترل تيليفىل فن   ل مف يل  ليى تىبيل لرخىاعل ال ف لررعل 
بحثعععى  لترااعععل ت رر عععى بيثعععىل  13بللعععف  1989وعععن فتعععر لععع    ععع ر فعععىيل 

ىاعععععععيل بىلسعععععععى ر  ل يخعععععععىل تلليعععععععل حعععععععل  األل عععععععى  اتلتتعععععععىتيل لاألف يعععععععل تبللف
لات تفى يععععل بععععىلب ت ، م ف ععععى حععععل  فاععععتلى الفيي ععععل وععععن الررععععف الفتععععرى ، 
لاتإلت ععععىر العععع اتن فععععن الرعععع ار ل ععععركىل تلهيععععف األفععععلا  لالي لععععىل الفتععععررل 
الير يععععل ، ل فى ععععىل الفتععععىلح لال ععععر  بفتععععر ةالتتععععىتيل لتي يععععلت ل  لععععل 

 اطن بىلالطل رخىال لمف ى  .الفل 
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لكى عل فيللفعىل لعت لتعلل  يخعل األفععن السعلفن بعان  عتتا  فعن ال يخعىل التلليععل 
لالبيثىل التبللفىاعيل بىلسعى ر  لعت لىفعل ب فعا بيى عىل لفيللفعىل حعل   عتت فعن 
الس عععععىيى التالليعععععل فعععععن لععععع   لاارال ل يخعععععىل ل عععععركىل حكلفيعععععل لالفعععععلاط ين 

ل   لعن إ ن فاععبق وكل عل ال يخععل ل  عل لىتععل لبىتتتعى  الفبى عر تلن الحتعع
فن الفلىبرال اليىفل ، ببحث تلك البيى ىل التن ات ح من فيهف ى اررل لغيعر 
فافل  بتتالل ى أليعل   عل لىر يعل مل تالليعل ، إت وعن حىلعل ال عرلر  لالفلاوسعل 
الرافيل ل إ راف مف ن بيعت ى تعترل تيليفعىل ف عتت  بىتتتعى  بتلعك البيثعىل 

حىلل فن مفتل ى لل ىن تحسيق لملطرل ال يخل كىول لال يخ ىل لرت تلك البيى ىل لا 
الععلاارال بللععف مى اتتععى  إت فععن لعع   اللىر يععل الفتععررل ل ععىرل كععل فععن 
الاععع ىر  األفرركيعععل ل يخعععل الفيل عععل لفؤااعععل وررعععتر  ابيعععرل لالاععع ىر  ا اعععراخيليل 

حعتى الاع ىرال الير يعل   لعن رم  تلعك ال  عىل التعن لالا ىر  األلفى يعل الرر يعل لا 
 لىفل ب فا الفيللفىل .

*** 
،  خددالل الثمانيندداتالدددور ارسددرائيلى فددى أزمددة الهويددة فددى مصددر * أمددا عددن 

 وبعد عشر سنوات من التطبيع نؤكد أيضًا : 
، وععن فتععر بيععب الللععل  1990لحتععن  ععىي  1977 عع تل ال تععر  التىليععل ليععىي 

لكى ععععل السطى ععععىل ال ععععيبيل  لععععن  وععععن الفكل ععععىل األاىاععععيل لل ليععععىل الير يععععل ،
ةو حعين ل فعى  لفعله ين تعرىرت  عي مإلثعر السطى عىل التعن ا تعال : الت و ى 

لتي ي ل ى ىل ا تفعىخ ي الير عن ، لمإلثعر السطى عىل تتعتيسى  لفعى رل عل لعا م  عا  
فتععحلبى  بلل يععل التععلح ، ا  عع ي الراععفيل ب  ععل البععتيل األفرركععن لا اععراخيلن 

ؤتيىن إلن حل  ع ا الفي ع ل لبىلتعىلن إفكى يعل فى الف ي  ل  لىل الا ي لم
لبلل ععععى تالععععل ال اععععيج ات تفععععى ن الفتععععرى ، األفععععر العععع ى يي ععععن  ععععرب محععععت 

ركيعا  التفعىيا لالتعتاي ، الفكل ىل لالركعىخا األاىاعيل لل ليعل الير يعل وعن فتعر 
تىررليععععل للإليععععىن التعععع يل ن من فععععا الل ععععلت التعععع يل ن لكى ععععل بىل يععععل ورتععععل 
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ر   ا ةالحىلل الفر يلت التن مل ت ى ا   ي ل  ىا الرخىال ون فتر ، فياتث
كفعى اعبق لرمي عى وعن الفحعىلر ، الثسعىون الفع هي ل وكى ل  فليىل الرعال الاعيىحن 

الاععىبسل ، وتفععل اليتيععت فععن اللسععىرال لالفععؤتفرال الايىاععيل لالثسىويععل إلععن من تععي 
لم  ععععنر الفركععععا األإلععععىتيفن  1980تلليععععا اتت ىليععععل الثسىويععععل وععععن فععععىيل / ريععععىر 

 –وعن الفحعلر الثسعىون  اع رى كفعى  –لال ى ات ا  1982ا اراخيلن بىلسى ر   ىي 
إلعععن ا ا عععل ال ليعععل السلفيعععل وعععن فتعععر فعععن ماىاععع ى فعععن لععع    عععبكل   لىتعععا 
لاتتععىتتا بىلفؤااععىل لال يخععىل اليلفيععل لا   فيععل لال ععيبيل الفتععررل ، لفععن 

تعل  اليرليعل للف تفعا الفتعرى لوعن كي يعل ت تيعل ل   مبحىثا اليىفعل وعن ةاأل
فتر طىخ يى  لوعن اللحعت  الثسىويعل لاليسىختيعل بعين الي لتيعل لا اع ي لوعن ال عير 
الير ن الحتيث لل عىيى التيلعيي لالارا عل لالفيك عل الارا يعل لااتتع   األرا عن 

لوعن تعاثير لكي يعل الاعيطر   لي عى لال لبعل لون تلارا التلل لحيعى  البعتل لالبر عر 
الا ي  لن اليسل الير ن لغير ى فن األبحىث ال ىفل الفتتلل ب كل فبى عر مل 
غيعععر فبى عععر ب عععرب متعععل  ال ليعععل الير يعععل وعععن فتعععر بيعععت فاعععح ى لتحليل عععى 

 لرتت ى تىررليى  .
 تلر فحفعععلي –تلعععك  –للسعععت لاإلعععب  فليعععىل الرعععال الثسعععىون التععع يل ن الفععع هي 

ال عتف التع يل ن ل عرب ال ليعل الير يعل  لبيب الفثس ين الفتعررين ت عىا   ع 
ون فتر بتمل بت لال التركيا  لن ور ل يل الفتعررين وسع  ، ثعي ت  عى ت عل  
إلن " حيىت فتر " ون فاعالل التعرا  الير عن التع يل ن لا تعاا  ال ليعل الير يعل 

 فن  لن م اىت الفتررين .
تاععلر بععين لوععن   عع  الللععل ل لععن تععييت الففىراععل الايىاععيل بععتمل الي لععىل 

أل ععععا لععععي يت ععععىلب ؛ ال هععععىي الايىاععععن للععععرخي  الاععععىتال لال فى ععععىل ا اعععع فيل 
لطلبىت ي التن ل ت ي ون مث ىر ت  يطا ل ي ون فلا  ل ال ىتررين ، فثل تطبيق 
ال ععرريل ا اعع فيل لالحكععي ا اعع فن لاات الطععين بلععا فلل ععا الفيععىتى فععن الثععلر  

 عععل الاعععىتال ل ت عععىا يحيل تيعععى ن فعععن ف ىتل األلليعععل الفاعععا يرا يعععل ، بي فعععى كى ععع



 

202 

ا ا فن ففى توا بيب لىتت ى إلعن اتاعت ىت  فعن الي لعل اللىتعل بيع  ي ل عين 
اللتيعععىل الفتحعععت  وعععن ال عععر   لعععن الاعععىتال لتعععىلح ي ، لااعععتطى ل إاعععراخيل 

واعى فل فعن ، ةالتتعىتيى  لثسىويعى  لتي يعى ت لتعىلح ى ، ااتثفىر   ا اللالا الفيست 
لفؤااععىل التىبيععل ل ععى وععن فتععر وععن تاكيععل التععرا  غيععر الفاععبلق بععين لعع   ا

ن لاأللبعىط" ففعى  عتت فتعر وعن : " الفالفي  ترى ال فى ل اللط يل الفتررل 
للت الفسىلفل التىررليل للفثس عين ،   ىيل  تر م لر الاىتال باافل  ليل حسيسيل 

ن محعااب الفيىر عل اللط يين الفتررين لفؤااىت ي اليلفيعل لالايىاعيل ففثلعل وع
 لععععن الت و ععععى ل ععععلاتى م  ععععىر  يخععععىل التععععترر  ب ىفيععععىل فتععععر ، لالحركععععل 
الط بيععل ، لال سىبععىل الف  يععل لاليفىليععل .. وععىل فيا تتععتى للععتلر ا اعععراخيلن ، 
ل ععكل بااععىليب فسىلفتععا الثسىويععل لالايىاععيل حتععى ل لليععل للح ععىظ  لععن ال ليعععل 

ن يييت ترتيعب البيعل الفتعرى فعن العتالل ، الير يل ، لااتطى  ببرا ل تىررليل م
وا ععىت للسطى عععىل ال ععيبيل ةبيعععت اغتيععى  الاعععىتالت ل ى ىت ععى الير يعععل التععن اعععلبل 
تحعععل مل عععىي الرلعععىر لالاععع ي التعععن رل ت عععى م  عععا  ا  ععع ي الراعععفيل ، لال فيعععا 

 1981 ععىي  بيععتااععتطى  ااععتثفىر  ععىف  الحررععل الايىاععيل العع ى  ى ععتا فتععر 
ي با فتير الاىتال ون بتايل حكفعا ثعي فبىرك فن فتير   تي ل للف حا ن

وعن إ عىت  بلعلر  ف  علي ال ليعل  ترا ا بيت  لك لااتفر   ا الف عىا وعن الثفى ي عىل
ليسلي  لن ركيا  روب الل لت الت يل ن لروب   لىل الا ي فيعا ، الير يل 

اتيعل لل اعت حتن للل لبلت ى األ  عا  الراعفيل ، ليفكعن ال عاي ب  عى  الفسىلفعل ال 
الفترى ون تاإليت ال ليل الير يل فر  ملرى بيت فحىلتل ات سطى  التن فىرا ى 
لتيعععاا  العععبيب فعععن الفثس عععين الععع ين تفتعععت  ععع لر ي ال كررعععل لعععىرج حعععتلت العععلطن 
ل لعععن العععرغي فعععن  لعععك تؤكعععت الترااعععىل الفيتا يعععل التعععن م ررعععل  لعععن ات ى عععىل 

 ير يل  لن تتق محكىف ى الاىبسل .الفثس ين الفتررين  حل إاراخيل  لرت ي ال
كعععععىن  عععععتت  1981مفععععى بىل اعععععبل لحركعععععل الاعععععيىحل و عععععتير بىلععععع كر من وعععععن اععععع ل 

رتف ليلعععل  303مف ععلا ، ملععف اععىخح  35.4الاععىخحين ا اععراخيليين وععن فتععر 
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ملعف لكى عل  عتت الليعىلن الاعيىحيل  31.6كىن اليتت  1982ايىحيل ، لون ا ل 
ملعف لكى عل  16كعىن اليعتت ،  1983للعن  عىي مل ى  لون األ ع ر الاعتل األ 224

لات ل عععىب الفلحعععلظ تعععي باعععبب محعععتاث لب عععىن ، رتف  106الليعععىلن الاعععيىحيل 
لطبييعععل الفسىلفعععل ال عععيبيل الفتعععررل ليفليعععل التطبيعععا التتعععىتيى  لثسىويعععى  لاعععيىحيى  
ة ععع ا و ععع    عععن األاعععبىب التعععن اعععبق  كر عععى وعععن الحلسعععل الاعععىبسل وعععن الفحعععلر 

 الايىحنت .
 سع    عن   عر  وعن لاار   30/1/1984الفتتر : ف لل األ عراي اتلتتعىتى وعن 

 الايىحل الفتررل .
**** 
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 ( : 2000 – 1990ثانياً : اقبة التسعينات ) 

لاععكىن  فععىر   3إ عع ار ى رلععي ل  ععل الاعع ىر  ا اعراخيليل  1990* وعن فععىيل  ععىي 
فععل إتعع   لتععيى ل ملععف تلتر مفرركععن لي 60ال ىفيععل تطععىلب ي ويععا بععتوا فبلعع  

بفيروععل  ععركل  عع تلر الفتععررل   عع ا ال عع رفتععى ت اليفععىر  لالتععن تفععل لعع   
 للبرار إاراخيليين .

بعل ل عيت ي مفعىي ، الا ىر  مى اتحىت الف ك لبل إ رار ا ت حىل  تلطرللي 
األفععر اللالععا ل ععتتل بللععف الفتععى ت  ععن اليفععل إ ا لععي يععتي الععتوا ل لععك أل  ععى 

 اليليى ! . تتحكي ون األتلار
م عععىرل الاععع ىر  وعععن إ ععع ار ى إلعععن من   عععىك حى عععل فىاعععل لععع   األ ععع ر السىتفعععل 
لتريير لاا ىل الفىر الفل علت   لعن اعطح اليفعىر  ، لكع لك إتع   الف علىل 

 .ملف تلتر  33.750ون الاراتب للترل  لك بفبل  
ىل لمإلعععت فتعععتر فاعععخل  ب فييعععل الاعععراب الفىلإلعععل لليفعععىر  من ليفعععل ترييعععر لاا ععع
 15الفععىر بىلإلىفععل لتركيععب ف ععلىل  تيععت  للععي  إتعع ح ى وسعع  يتإللععف فبلعع  

 ملف   يا فترى وس  . 
لىفععل لععلال األفععن الفتععررل بيععت  حفعع ل ت 1990* لوععن   عع  ال عع ر ةفععىيل 

فععن  15مف يعل  لععن فلعيي ك ععتا بعروح الفتععررل .. ماع رل الحفعع ل  عن ا تسععى  
فعععن مبععرا السعععىت  ال لاعععطي يين وعععن  " ل عععلنالسيععىتال ال لاعععطي يل "مبعععل  لععن  عععى ي

األرب الفحتلعععل ، بت فعععل ت ررعععب ماعععلحل إلعععن ولاعععطين الفحتلعععل  بعععر األرا عععن 
الفتععععررل .. لمإلععععت الفسر ععععلن فععععن الف ى ععععل مبععععل  لععععن  ععععى ين م  ععععي و ععععللا وععععن 

 اتاتتت   لن فكىن احت ىاا بيت ا تسىلا.
ن " تحددت عنددوا 1990* وفددى تقريددر مهددم نشددرتإ جريدددة الشددعب فددى أبريدد  

السدفارة الصدهيونية حولددت عمدارة سددكنية إلدى مسدتعمرة إسددرائيلية عندد كددو رى 
حللععل الاعع ىر  ا اععراخيليل اليفععىر  الفطلععل  لععن كععل رى " جدداء فيددإ : الجامعددة 

ال ىفيععععععل إلععععععن فاععععععتيفر  !! الفتععععععررلن وي ععععععى فلاط ععععععلن فععععععن التر ععععععل الثى يععععععل 
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ل ععلي كى عع ل ماععرار لا اععراخيليلن األاععيىت ! م  ععا  التتعع ل افتععتل إلععن غععرف ا
حللعلا إلعن ل البيلل بىاي األفن ا اعراخيلن !! ااعتلللا  لعن اعطح اليفعىر  بعىلسل  

ال لاخيىل لف يلا الاكىن فعن اتلتعراب ف عا ! متعبحل ويا ثإل ل  اكررل للا لا 
لاا ععىل الفيععىا ال ععرب وععن لب ععت ي يتحكفععلن وي ععى ! األللليععل ل اععراخيليين وععن 

الاععععكىن ل ععععيلو ي مث ععععىر التععععيلت لال بععععلط تحععععل ااععععتلتاي فتععععى ت اليفععععىر  ! 
الفرالبل بىلتلل لالتلر  لالت تي  ال اتن إ ا لاي األفر ! يعتي فحىتعر  الاعكىن 

 .لح ا ي مث ىر تلل  للرلج الا ير ا اراخيلن !! 
ةابق ا  ىر  ملف تلتر  50ا اراخيلن إلااي الاكىن بتوا  الا يررلر ت تيتال 

 لاا ىل الفيىا حتن ت يتي لطا الفيىا كفى ابق لطي ى ! للا ىر  لتتليحإلي ىت 
ل ك ا ايتوا اكىن اليفىر  الف  لبل ل اتيفىر الت يل ن مغلن م ر لابىك ون 

 . !!الابىك إاراخيلي , لالا لن فترى اليىلي .. ألن 
للبعععل العععتلل  وعععن ت ىتعععيل حيعععى  ال حعععيي التعععن ييي ععع ى اعععكىن فاعععتيفر  كعععل رى 

  ت  تاىؤتل : ت طرحل ال ررال ىفيل 
 ععععسق وععععن  فييععععل تيىل يععععل  4ملت : كيععععف تفتلععععك الاعععع ىر  ا اععععراخيليل بىلسععععى ر  

ل اععععكىن  عععععيتل بفعععععلات ب عععععىر فت فعععععل فععععن الحكلفعععععل لل عععععيب الفتعععععرى للعععععي  
 ل اراخيليين ؟

ثى يععععى  : كيععععف تفععععل  فليععععل بيععععا ال ععععسق األر ععععا للاعععع ىر  رغععععي من السععععى لن يف ععععا 
ي عىر ف عرل  إت بيعت   عر اع لال فعن تعىررب التترف ون ال عسق بعىلبيا مل ا 

مى بيعت  عىي  1981.. لملع ت ى الاع ىر   عىي 1980ب ىر اليفعىر  التعن ب يعل  عىي 
لاحت فن ب ىخ ى , لفى  ن ال  ل التن لبلل من تا ل  ست الاع ىر  رغعي فلىل تعا 

 ؟!!
ت  ثىلثى  : لفى ا يرلق  ىر   فعلفن لييعت ف  يعل  ىفعل ببلابعىل حتيتيعل .. لى ل عى  

يحعععق للتللعععل من تاعععتلتي الف  يعععل اليىفعععل وعععن ف  يعععل لىتعععل .. لحتعععن لعععل كعععىن 
 األفن ؟! لالفبرر إ رارا
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رابيى  : فى ا لل حتث لمتيب محت الاكىن ب لبل للبيل مل إتىبل بىلرعل يفكعن من 
بععا م ععل اليفععىر  وععن ماععر   ف يععتلل الطبيععب العع ى ياععت  تت  ععن للفععلل .. كيعع

 للل ؟!
لفتععررين ات ععىا لاحععت لاععير الاععيىرال بي فععى ياععتلتي ل لىفاععى  : كيععف يلتععغ

 ؟!اليفىر  ا اراخيليلن اتت ى ين لتفيا ي حتن ون ركن الايىرال  ن اكىن
فتررعت الع ى التعحف ت عكيل اللوعت الفتعرى لفعؤتفر   رل  1991لون  ىي * 

الاعع ي ، لكععىن محععت مبععرا فععؤتفرال التطبيععا الايىاععن فععا الإليععىن اععفن بفععؤتفر 
اللوععت الفتععرى برخىاععل  فععرل للوسععى  لفععى   ععرتا لاععىخل ا  عع ي  ععي  التعع يل ن

لبيععت ى بى تبععىرا ثلررععى   2011ةالعع ى لععتي لبععل ثععلر  ي ععىير فلاععن لارععر اللىر يععل 
 لبعل فعن ماعىت   السعى لن لر عى  اتلتتعىت ل  لكىن ب  ا كيىتتا ت يسعل  الحسيسعلت

راتي يل الياععكررل ل لععي العع    لبيععب السععىت  الياععكررين الفتلتتععين وععن اتاععت
لالاععععع رار لالعععععلارار الف ل عععععين لر عععععى  التعععععحىول لالايىاعععععيل لالتعععععىررب لبيعععععب 

 الفات ىررن ل ي :
وعععن ماعععبى يى ، لىخعععت السعععلال ال ليعععل  للت عععىالاععع ير  ععع ر بركعععىل : اععع ير فتعععر 

تلععرج وععن الإلليععل الحر يععل  ععىي  1973،  67،  56األاععبق ،  ععىرك وععن حععرلب 
 . 1935لفن فلاليت فىر   1956

 1931الاعع ير فحفععت مبععل ال تععر : اعع ير فتععر الاععىبق وععن ماععبى يى فععن فلاليععت 
 كىن ف تلب فتر لتى ال ىفيل الير يل .

بىلرر يعل  1939فن فلاليت للت ى التكتلر رفاى ال ى ر : رخي   ىفيل الالىارق 
 عرل ،  1966، حىتل  لعن تكتعلراا وعن السعى لن فعن  ىفيعل  عين  عف   عىي 

 عف  ثعي  ىخبعى  لعرخي  ال ىفيعل لحىتعل  لعن  علاخا  ف تب  فيعت حسعلق  عين
 1984،  1981للاىي اليللي لال  لن فرتين  ىفن  1981التللل التستيررل  ىي 

. 
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التكتلر يل ىن لبيعب راق : ماعتى  التعىررب الحعتيث ب ىفيعل  عين  عف  ،  عىرك 
التن تحللل إلن  يخعل  1985ون   ليل الل  ل اليليى بفبىحثىل طىبى ف    ىي 

 لتوى  الفتررل مفىي فحكفل اليت  التلليل .ا
الععتكتلر لععترى ح  ععن : ماععتى   لععي العع    ب ىفيععل  ععين  ععف  لععا ترااععىل  ععن 
ال لتعععيل ا اعععراخيليل لالتعععرا  الير عععن ا اعععراخيلن لحىتعععل  لعععن لاعععىي اليلعععلي 

 لال  لن فن الطبسل األللن ل لن  ىخا  التللل الت  يييل .
سعععى لن العععتللن ب ىفيعععل السعععى ر  ل  عععل اللوعععت العععتكتلر تععع    عععىفر : ماعععتى  ال

الفتعععرى للعععتوى   عععن ل عععيل طىبعععى مفعععىي فحكفعععل اليعععت  التلليعععل ، حتعععل  لعععن 
 ن  ر يل الفسىلفل الفالحل ون السى لن التللن فا تراال  1974التكتلراا  ىي 

 لىتل للفسىلفل ال لاطي يل .
تتعععىت لاليلعععلي ماعععتى  بكليعععل اتل 1944العععتكتلر  لعععن العععتين  ععع   : فعععن فلاليعععت 

وعن اليلعلي   الايىايل لفعتير فركعا البحعلث الايىاعيل وي عى حىتعل  لعن العتكتلرا 
 الايىايل فن  ىفيل فىإل يل بك تا .

، حىتعل  لعن  1950للار م.  فتسى ت محفعت ولعر : لعررج الإلليعل الحر يعل  عىي 
فى اععتير اليلععلي الياععكررل بيععت ترااععتا بىتتحععىت الاععلويتن ، لتر ععل افىلععل كليععل 

لععتوى  الععلط ن الفتععررل ، لافىلععل الإلليععل الفلإليععل لترااععىل الععتوى  اتاععتراتي يل ا
،  67،  56بل تن ، لافىلل  ىفيل التوى  السلفن بلا  طن ،  ىرك وعن حعرلب 

رخياععى   لكععىن ييفععل للت ععى 1972، حىتععل  لععن لاععىي اتاععتحسىق  ععىي  1973
 لتا فعععتيرلاععع  لرلعععر ف تعععب  اعععكرى تعععللفركعععا السعععلفن لترااعععىل ال عععرق األ
 ألإلىتيفيل  ىتر الياكررل اليليى .

ر عععى  عععحىتل :  عععىرك وعععن الفحىتثعععىل الفتعععررل األفرركيعععل العععلارر الف عععلب ت.
اللىتععل ب ععا  ماععلحل الععتفىر ال ععىفل وععن ف طسععل ال ععرق األلاعع  ل ععرل ف تععب 

 الفات ىر الايىان للارر اللىر يل .
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: فتير را  لللىر يلت ةتىر بيت  ت  ا لال لاراللارر الف لب محفت مبل الري  
فكتب لارر اللىر يل  فل ون ا ىر  فتر ون اللتيىل الفتحت  ل عىرك ال ررعق 

 الفترى الف ىلب ون فحىتثىل كىفب تي يت .
تلععرج وععن حسععلق السععى ر  ل ععل كىتععب ايىاععل  1928لط ععن اللععللن : فععن فلاليععت 

تطعععلرال بعععىأل راي لمفعععين اتحعععىت كتعععىب راعععيى لموررسيعععى ، لعععا كتىبعععىل  تيعععت  حعععل  
 الس يل ال لاطي يل بى  ىول إلن كتىبىتا األتبيل .

وععن اععررل تىفععل التسععن لارععر اللىر يععل ا اععراخيلن تي يععت لي ععن  5/6/1991* وععن 
أللاععععىط تبللفىاععععيل لتتععععررحىل تعععح يل بىلاععع رار الللي يععععين بىلسعععى ر  ، للوسععععى  

لي يععين وععن روييععل الفاععتلى وععإن الععلارر ا اععراخيلن لسععن ترحيبععى  فععن الاعع رار الل
ات تفععى  بععا ، ل سععل إلععي ي رغبععل إاععراخيل وععن إتفععىي لسععىرال ف تهفععل ل ل يععل فععا 

 ىتععفل يععتي اتت ععىق  لي ععى ، ف ععيرا  إلععن  يععلالفاععخللين وععن الععتل  الللي يععل وععن م
 م فيل  ست   ا اللسىرال  لن فاتلى لارار اللىر يل .

  الللي يعل الي لعىل موىتل األلاىط من اللارر ا اراخيلن  عىل  فعا اع رار العتل 
 اتلتتىتيل فا إاراخيل لابل إفتات ى بىلبترل  ولر بتر  فليل الا ي .

لسيعععععل فلاط عععععل فتعععععررل تعععععت ن ولارعععععل حاعععععن مبعععععل  عععععاار  1/9/1991* لوعععععن 
فتر  ى  لن يت للال اتحت   ا اراخيلن وعن روعح بيعت من حىللعل طيعن محعت 

 ال  لت ا اراخيليين ون الفتي ل .
ل عي  ا اععراخيلن وعن   عرتا التععبىحيل من الفعرم  الفتعررل حىللععل ل كعر راتيعل ا

طيععععن   ععععتى إاععععراخيل كععععىن يسععععف مفععععىي فب ععععن ا تار  الفت يععععل ، إت م ععععا متععععيب 
 ب رل  ط ي ل ون ل  ا واطلق ال ىر  لي ى ولرا  وستل ى .

للت تي  سل  ثل الايت  إلن فات  ن  ىتر ون لىن يل   لات ح م  ى فلاط عل 
بفتي ل السى ر  للىفل بارىر  لىتل إلن الف طسل ،   ا للت مبلرعل فتررل تسطن 

 إاراخيل الا ىر  الفتررل بت ىتيل الحىتث .
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فن السيىتال الايىايل لالت ى  الفحاعل ين  تي ا تسى   تت 1991لون مإلتل ر  *
 عععفلل وعععب التطبيعععا الايىاعععل لفعععؤتفر فتررعععت،  لعععن  فى عععل ا لعععلان بت فعععل ر 

، لت ين مبل   ب   لى ف ل  ال يب الاىبق  ن  ات تسىتل حان ال فل
التحعععععىلف ا اععععع فن ، لالتا يعععععل ل عععععتى غ عععععيي فعععععن اتاعععععك تررل لتععععع    بعععععت 
الفستعععلت فعععتير تحررعععر ف لعععل لعععلار ا اععع ي لالعععتكتلر محفعععت  فعععر رخعععي  ل  عععل 
ف ىتععر  ولاععطين ب سىبععل األطبععىر ل ععتتا  كبيععرا  فععن  ععبىب الفحععىفين العع ين   بععلا 

يتسلين ل تتا  رلعر فعن الف  تاعين لالطلبعل فعن  فيعا الفحىوهعىل للتوى   ن الف
 لال ىفيىل .

للعععت بعععتمل  يىبعععل مفعععن التللعععل اليليعععى التحسيعععق فعععا الفيتسلعععين حيعععث ل  عععل إلعععي ي 
ت فععل تإلععتير  –رغععي الععت ف هععرلف لف باععىل ا تسععى  كععل  ععلغ  – فييععى  

 .!  تإاراخيلةلالحب  لن كرا يل تللل تتيسل  ن ، األفن اليىي 
كفى ابتت ل ال يىبل لرارا   تيتا  ، مإلتل  يخل التوى  فلىل تا ل تلغ السعى لن ، 
حيعععث لىفعععل بتل يعععق ل عععىيى للفيتسلعععين ثعععي لعععررل إر عععىر اتلعععى  لعععرار ب عععان  ععع ا 
الس ععىيى لحععين ا ت ععىر وتععر  ات تسععى  ، ل ععن وتععر  غيععر فحععتت  للى ععيل لف ععيخل 

، اععععلار بععععى وراج مل ااععععتفرار  التالليععععل ، لكععععىن ي تععععرب من تتلعععع  ال يىبععععل لععععرارا  
 الحب   لن  فل الس يل .

ون     الللل ال ى رو عل ويعا التالليعل ا وعراج  عن بيعب األ علىغ الع ين 
 لررل ال يىبل ا وراج    ي .

كعععىن فعععن بعععين العععت ي التعععن ل  عععل إلعععن  عععتت كبيعععر فعععن الفيتسلعععين فعععن فلتلعععف 
 يععل تللععل تععتيسل تحععب  لععن كرا ل تلارععا ف  ععلرال تاععب الي ععلت ، الفحىوهععىل 

 لتانر إلي ى ل ن إاراخيل ! .
لون الللل ال ى ل  ل ويا ال يىبل   ا الت فل ليتت كبيعر فعن الفيتسلعين ، وإ  عى 
ات فل حان ال فل   ل ف ل  ال يب الاىبق با ا مل عا إلعن ال عبىب بطبعا 

 لتلارا   ا الفلتسىل .
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ا  ععل حاععن ال فععل لوععن ال لاععل التععن  سععتت ى  يىبععل مفععن التللععل اليليععى تفععل فل 
لععي  اباحفعت  بععت الفعع يي محععت ال ععبىب الفت فععين بتلارعا الفلتععسىل واإلععت ال ععىب م عع

 يطلب ف ا  يخى  بل إ ا ت ييرف الحىج حان ال فل مت   .
للععت روععب وررععق ال يىبععل الفكععلن فععن تاععيل م ععلىغ ، لالعع ى تععللن التحسيععق فععا 

توى  توى عا  عن كعل فعت ي ، الفيتسلين من يا ل اآليل السرر يل التن اات ل ب ى ال
ل ن لللا تيىلن : " لين ال ين ك رلا فن ب عن إاعراخيل  لعن لاعىن تالت ل ياعن 

بن فرري " تتق هللا اليهيي .بي فى ا تبرل ال يىبعل من  بعىر  " الي علت  عي الي علت ا
.. لتلععلا األ بيععىر ل س ععلا الي ععلت " ل ععن اليبععىر  التععن لرتل وععن الفلتععسىل م  ععى 

 تتيسل لتإلتير لألفن اليىي .ت ررح لتللل 
فحفعت اععيت .تلكعىن  ععتت فعن الفت فععين لعت لععىفلا بتيليعق فلتععسىل ،  لي عى وتععلى 

ن ت ععععف ت ى راععععىلتا لتر ععععل ف تععععن ال ف لررععععل لالتععععلالعععع ى كععععىن للت ععععى ط طععععىلى 
لالتعععن تحعععري الاععع ي فعععا الي عععلت لتسعععرر ل عععلب إ ععع ن ال  عععىت الفسعععت    العععتكتلرا 

ا اععع ي  عععل الاعععبيل اللحيعععت لتحررر عععى فعععن ت ععع   لتحررعععر ولاعععطين ، إيفى عععى  بعععان
ةطبيععععى  ط طععععىلى   اععععا تريععععر بيععععت  لععععك لكععععىن فععععن م ععععت اتحععععت   التعععع يل ن 

 .الفتاويين  ن التطبيا فا إاراخيلت 
مإلععتل ل  ععل ، لوععن فيععرب توععى  ي  ععن الفت فععين مفععىي ر ععى   يىبععل مفععن التللععل 

 عليل  فعى  تعىج العتين فحىفيى  ، برخىال فلتعىر  عل  ل  20التوى  الفكل ل فن 
، فع  ي غررب ل عتت فعن الفحعىفين الفاعيحيينل بت الف يي  بت الفستلت لفحفت 

وكرى  ايي ، لمإلتل الل  ل م ا ت ي لا ا تبىر ريىل السررن الإلرري تإلتيرا  لألفعن 
اليععىي ، لم ععىرل إلععن من ف فععل فععى   ععر  بععر الفلتععسىل وععن حىلععل ثبلتععا  بععىر  

من حب  الفت فين ب ىر   لن ترتيت ي للسررن الإلرري   ن ريىل لرر يل ، لح ر فن
رريل إ فعععى  عععل  ررفعععل وعععن حعععق التاعععتلر الفتعععرى الععع ى يععع غ  لعععن من ال ععع، 

للت ععررا ، كفععى ييتبععر  عع يرا  لفاععتسبل ماععلت وععن  ا اعع فيل  ععن الفتععتر الععرخي 
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هعععل فيى عععتال اتاتاععع ي فععععا اليعععتل التععع يل ن ، لتاععععىر  العععتوى  كيعععف يععععتي 
 .؟ ي بتيليق ال تلى تلن ا تسى  تىحب ى ا تسى  فن يسل 

لون  سىبعل الفحعىفين ال ر يعل بىلسعى ر  م لعن فلتعىر  عل  من ال سىبعل اتتعتر بيى عى  
ارن التين  لن ل فر ويتل لترحيعل : للت تيت بى تسى  اث ين فن الفحىفين  فى 

فحععععىي ثىلععععث  ععععل حاععععن اععععليفىن . ل كععععر من ل  ععععل ال ععععرريل ا اعععع فيل ب سىبععععل 
اى ل يلفيى  للتوى   24فحىفيى  تتلا ت  لن فتى  20 كلل ل  ل فن  الفحىفين

 ن الفيتسلين ، للت ح ر فا كل فيتسل محت الفحىفين كفى ح ر فن ف لع  
  سىبل الفحىفين بىلسى ر  كل فن لىلت بتلى ل     ثفىن .

كفعععى متعععترل  سىبعععل األطبعععىر اليىفعععل بيى عععى  لا تعععا  لعععن التعععحف ،  عععتتل ويعععا 
م  ععىخ ى البععىرارن ل ععل الععتكتلر محفععت  فععر رخععي  ل  ععل ف ىتععر   بى تسععى  محععت

إن فبىحعععث مفعععن التللعععل ت ىتعععر ى م عععتات : ولاعععطين بىل سىبعععل ، للىلعععل وعععن بيى  عععى 
بطررسعل  ف يعل و عرا  غ ير  فن للال األفن لىفعل بفتا فعل ف عا  ت. محفعت  فعر 

لااتلللا  لعن  لرل ل مط ىلا األر يل ، كفى لىفلا بت تي  ف الا لبيثر  فحتليىتا
اعععيىرتا اللىتعععل رغعععي إلحعععى  الاعععيت  ال تعععا بتعععرك الاعععيىر  لتعععتفكن فعععن تلتعععيل 

 األب ىر إلن فتارا ي .
لم ىر البيىن ال ى لليا ت.  بت الف يي مبل ال تعل  مفعين  عىي ال سىبعل من ت. محفعت 
 فر كىن لت ت ن فن لبل  سىبل الفحىفين  لسىر فحى ر   ن لطر الي لت ون 

 ىن فل ت ى بيت اى ىل فن إلسىر السبب  ليا .الف طسل لك
إلعن من فيهعي الفيتسلععين للاععىخل ا  ع ي للت عى  ع ا للعت م عىرل فتعىتر العتوى  

فيىفلععععل ف ي ععععل ، حيععععث يتيععععرب بي عععع ي لل ععععرب كفععععى تف ععععا األطيفععععل  تلسععععلا
 لاألغطيل    ي ل لىتل ون وتر  اتحت ىا بفسىر فبىحث مفن التللل .

اععععحىق رابععععين رخععععي  الحكلفععععل ا اععععراخيليل ال تيععععت  إم ععععرى  1991لوععععن يلليععععل 
ن فبعىرك ل عا العت ل  : إفحىتثىل فا حا ن فبعىرك وعن السعى ر  للعى  الفرالبعلن 

فععن  ععتي  سععت إلععن رابععين ليسععت مل  لسععىر لفععل فتععرى إاععراخيلن بيععت اععل اعع لال 
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ألن رخععععي  الحكلفععععل ا اععععراخيليل م ععععىر إلععععن رغبتععععا وععععن تسععععتيي ت ععععىاتل ، لفععععي 
 لن ات ىق فا الررى لاألرتن للب ىن لال لاطي يين .للتلاتل إ

للعععت م عععرب الاعععلررلن لال لاعععطي يلن  عععن  عععكلك ي وعععن فللعععف رابعععين ، لم ل عععل 
فتععىتر ايىاععيل وععن تف ععق بععان لسععىر الععرخي  الاععلرى حععىوظ األاععت فععا  ععيف  
بيكعععر لارعععر اللىر يعععل األفرركعععن لعععت تا عععل باعععبب لوعععى  لالعععت  األاعععت ، لم ر عععل 

ل  ن ل يت ى من ت ت ن  للل بيكر للف طسعل إلعن ف عرت اتت عىق الفتىتر الالرر
 لععن تسععتيي  ععفى ىل السععرلب  اععراخيل ، ل ععل فععى اععين إليععا رابععين ف عع  تلليععا 

 فسىليت الحكىي .
لكىن التكتلر حيتر  بت ال ىون رخي  اللوت ال لاطي ن ون فحىتثىل الاع ي لعت 

ن ال لاعطي يين : إل بسللا  لق  لن لرار حكلفل رابين األلير ب ان الفاتلط ى
 يررتلن ت فيتا    ىخيى  ل ىف   لل  ىط اتاتيطى ن .

للت مإلت بيكر لبل فرىترتعا إاعراخيل إلعن األرتن التعااي اللتيعىل الفتحعت  بفاعى ت  
الحكلفععععل ا اععععراخيليل ال تيععععت   لععععن ااععععتييىب رتف الف ععععى ررن الي ععععلت ال ععععتت 

إاععراخيل  ععفى ىل لععرلب بي ععر   لم عىف من الععرخي  بععل  لععت يلاوععق  لععن فعع ح
 .فليىرال تلتر 

  عععرل ف لعععل " رلااليلاعععف " تسررعععرا   عععن ف ى عععل تيفل عععل  2/1/1995وعععن ** 
ا اععراخيلن لاألاععرار ال ىخلععل التععن اععر  ى فرتلععىى وععى ل ل العع ى  فععل وععن ف ى ععل 

لالف ى ععل يسععا وععن فاععتيفر  ال سععب اللاععطن لتبيععت  ععن بخععر  1977تيفل ععل وععن 
را  ليسععا بععىلسرب فععن ف ععى ي ال لاعع ىل ، للععت ااععتطى  فرتلععىى كيلععل فتعع 35اععبا 

تععلر  للف ى ععل فععن الععتالل . للععت ا تععرف وععى ل ل من إاععراخيل  60وععى ل ل التسععىط 
 ل بلل  لليل ون فلىا  ى . 300تلان فى يسرب فن 

لحعععلكي وعععن ، للعععت تعععي التطعععىف وعععى ل ل فعععن رلفعععى بيعععت تاعععرربا  ععع ا الفيللفعععىل 
اعراخيليل با  عى م عي فحىإلفعل وعن التعىررب ا اعراخيلن فحىإلفل لتع ت ى التعحف ا 

بيت فحىإلفل ال ىاى ا لفعىى . للعت   عطل  فى عىل حسلليعل ملرل يعل وعن العتوى  
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أل ا   تفى ارب   ا الفيللفعىل للتعحف ،  ن وى ل ل لالفطىلبل بى وراج   ا 
 كعىن ي عتف للفاعى فل وعن العتللغ فعن األاعلحل ال لليعل، األلرل يل لاألفرركيعل 

 ميى  كىن فتتر ى لف ت  ى .
فى ت ىللتا إاراخيل فعن من فتعر اعتإللن  التحف  رل  13/3/1995ون ** 

 ععفن ثفععىن تل   ر يععل ت ععىرك وععن ف ععىلرال بحررععل فععا إاععراخيل تحععل إ ععراف 
 ك تى . 

ل  ل فتر من تإللن  ع ىك مى  يل   رار تتررعبىل بحررل مل  ليل مل بعررل فا 
 إاراخيل .

تل  الير يععل الفلليععل  لععن ات ىلععىل اعع ي فععا إاععراخيل م ععرل يعع كر من بيععب العع
في ععى ف ععىلرال لتععترربىل بحررععل ف ععتركل لععي يععتي ا وتععى  مل ا  عع ن    ععى وععن 

 وترال اىبسل ل ل فى ترو ا فتر بىاتفرار .
 عععن فععع ابح  ف فعععى  تحسيسعععى  " الشدددعب " صدددحيفة نشدددرت  12/9/1995وفدددى ** 

التععن  ععرل وععن فياععكر األبطععى  بفتي ععل األاععرى الفتععررين  لععن يععت التعع ىي ل ل 
لىتل بيت   ىت   تت فن ، اليرر  لالتن بتمل بيب فى  رى تت ح فيىلفا 

ال  ععلت اليىخععتين لالعع ين اععرتلا  ععارا  ففععى  ععرى لفعع  ي رف ععىن اايععت بكععر لالعع ى 
لحكععن الحععىج و فععن فحفععت ،  1956لععغ حكىيععل  ععسيسا رف ععىن العع ى وسععت وععن 

، لون  54" ف ى   ىي  8ك ل ف  تا  ون ال رلل "   لن اليرالن فى حتث لىخ   :
ل العع لير  لبيععت  لععك ت  ععلب الحععرب لىتل ععى ب ععرال  حتععن   ععلبيععت  1956 ععىي 

طلب ف عى من يتتعرف كعل   عتى  لعن طررستعا للح عىظ  لعن حيىتعا ، لبيعت  عت  
، ميىي فن الإلر لال ر لليل وعن األاعر لتعي ترحيل عى إلعن فياعكر بفتي عل اليعرر  

كعىن يفكعن من موسعت حيعىتن وعن ، ت  ف ىار ويعا لألاعرى الفتعررين للت لليل  
لرؤكععت الحععىج و فععن م ععا  ععى ت التعع ىي ل ل ععي يستلععلن الفععت يين ه ععى  ، مى ف  ععى 

 ف  ي م  ي   لت يتل لن ون ف ب  فت يل .
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لون فسى  للتكتلر  بت هللا  ع   لوعن   ع  اليعتت بي علان "  ررفعل لتعل األاعرى 
ت الإلىتب ويا فتى اللال لال بن لالرعتر الع ى يتفيعا بعا لالا ي الفاتحيل "   ت 

لكيف م  ي ييتبرلن الستل لاتغتتىب لالتي يب لر ن لعرب ب عن ، ب ن ت يلن 
تعع يلن ، لم ععىر الإلىتععب ل ععراخي اليععتل التععن ت يفكععن  اععيى  ى كستععف فتراععل 
بحعععععر البسعععععر لتعععععىبرا ل عععععىتي  لتيعععععر يىاعععععين لكاعععععر  هعععععىي مط عععععى  ات ت ى عععععل 

طي يل  فتا  ثي ياتطرت الإلىتب لفحىللعل التع ىي ل الفاعتفر  لتيخعي  ال عيب ال لا
 الفترى بفاى ت  حكىي   ا ال يب اللى يين لالف سىتين للت ىي ل لاألفرركىن .

بي عععلان " فاعععتسبل الي لعععىل  عععتل   سعععت حعععاب الت فعععا  1995وفدددى مدددارس ** 
  عععل الي لعععىل رخعععي  ل –الفتعععررل ا اعععراخيليل " حيعععث م عععرب فحفعععت  بعععت الععع ا 

اللىر يعععل بف لععع  ال عععيب  عععن ات عععىق ال فيعععا  لعععن تلر لتل عععا فتعععر الير عععن 
لبل غال  حيث  فلل فتر  لن تلطيف األ لار بين اليراق لاللتيىل الفتحت 

، للت ابق تاي حاين با ا ايحرق  تف إاراخيل  تاليراق للإللرل بيتفى تر 
بيععت من بععتمل الإل ععل  لععك  ععحن الاعع   الفتععرى لليععراق ملالععر   ععت الاععىتال 

 تفيل لتىلح إيران .
لااعتيرب  بععتال ا اعسلط اتتحععىت الاعلويتن لتععاثيرا  لعن فيىتلععل فعلاارن السععلى 

 ون اليىلي . كفى م ىر تت ىق ملالل لفؤتفر الا ي ون فتررت.
من إاعراخيل تتطلعا  –السيىتى بحعاب الت فعا  –فن  ى با مإلت حاين  بت الرااق 

 تلر السىخت ون الف طسل .للراثل تلر فتر لليب 
من   ععىك إتععرارا   – ىخععب رخعي  تحررععر األ عراي  –ويفعى مإلععت تع   الععتين حعىوظ 

غر يى  لمفرركيى   لن إ  ىر ال هىي الير عن ا لليفعن لتعىلح ال هعىي األف عن ال عرق 
 ملاطن التن تإللن ويا الايىت  للإليىن الت يل ن .

من إاراخيل تيفعل بكعل  –لير يل فتير فركا البحلث ا –ويفى مإلت حلفن  يرالى 
ليسبل ب ى كعافر لالعا ت وكعىك ف عا لت ، ن لل  التطليا اليسل الير ن ففى ملتيل 

 ابيل إت بىلتيىفل لالتيىي  فيا .
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ت عععل ليعععىتال األحعععااب الفتعععررل إلعععن ح عععت كىوعععل ال  عععلت * لوعععن  ال الاعععيىق 
ا اعراخيلن لتطعلرر حكلفيل لحا يل ل سىبيعل ل عيبيل لفلا  عل اليعتلان : اللط يل 

الفللف الرافن الراوب لايىاىل  ت يى ل . لطىلبل السيىتال الحا يعل لاليفىليعل 
الحكلفعععل  1997وعععن فعععىر  وعععن ات تفعععى  الععع ى  سعععت بفسعععر الحعععاب ال ىتعععرى 
لحتن اآلن . لللعف  1979بت فيت كىول اتت ىلىل الفلليل فا إاراخيل ف    ىي 

فتععععرى فععععن تععععل مبيععععب لطععععرت الاعععع ير بيععععا البتععععرل  لالرععععىا لاععععحب الاعععع ير ال
 ا اراخيلن فن فتر ، لتستيي كىول م كى  الت ي لل يب ال لاطي ن .

م ل عل لاار  الععتوى  ا اععراخيليل من لعتى إاععراخيل كفععى   ععىخ   ** لوعن   عع  اليععتت 
فعععن حبعععلب ف عععا ا  عععيى  ال عععللى التعععن اعععيت ىلل ى الفلاط عععلن وعععن حىلعععل حعععتلث 

 تيفل ل . إ يى  فن الف ى ل ال للى ون
تععحي ل يععتييلل محرل ععلل  كععرل من الحبععلب ااععف ى " لل ععل  " لتسععلي بتحييععت 

 التاثير ا  يى ن ال ى يتيرب لا ا  اىن .
ملف حبعل وعن إاعراخيل اعتلا  وسع   600لاار  التوى  ا اراخيليل  كرل من   ىك 

 لععن اععكىن فتي ععل تيفل ععل وععن حىلععل حععتلث إ ععيى  بيععت من مإلععت اللبيععر الععتكتلر 
، ل لعك مفعىي فكن حتلثا لع   حعلالن   عر  م علايرايي إاكلتى من ا  يى  فإو

 ل  ل الإل يال التن  ىل ل الفل ل  األابل  الفى ن .
 ثععرار الحععلار لت فيععل الت ععى ي لت ععي  ُفععت ى فحىللععل لوععن  28/4/1997لوععن * 

بلععتان ف طسععل البحععر الفتلاعع  لتحسيععق التيععىلن بععين  ععيل  ى  سععت وععن ال تععر  فععن 
مبررععل ب ارععر  رلت  بىليل ععىن فععؤتفر  ععبىب البرلفععى يين بععت ل  فععن  19إلععن  12

 الفي ت التللن للتيفسراطيل .
لتإلععلن ؛  عىل  الفععؤتفر اعبل تيفيععق التيفسراطيعل لت فيععل الفؤااعىل التيفسراطيععل 

ي ىت ابل ت ف ى  عن طررعق   فى ى  للا ي ون ف طسل  رق البحر الفتلا  ، لا 
ن لف عععىركل الفعععرم  وعععن الحيعععى  الايىاعععيل وعععن إللعععيي  عععرق الحعععلار لالت عععى ي الثسعععىو

 الفتلا  .
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 ععىرك وععن الفععؤتفر لوععلت برلفى يععل  ععبىبيل فععن فتععر لاألرتن لولاععطين للبععرغ 
اعععراخيل ،  لفىلطعععى لتركيعععى لاليل عععىن لالف لععع  األلرل عععن ، لالبرلفعععىن األلرل عععن لا 

 عععععن  لف ععععتل لن  عععععن الل  عععععل األلرل يععععل للوعععععت رلاعععععن كفرالععععب ، بي فعععععى ا تععععع ر
 الف ىركل لوتا الررى للب ىن .

، الععتكتلر فحفععت  بععت اآللععر ةرخياععى تفععن  فثععل اللوععت البرلفععى ن الفتععرى كععل للععت
لمحفت را ن ةالحاب اللط نت ، ميفن  لر ةحعاب اللوعتت ، ر عب  ع   حفيعت  

 ةحاب األحرارت ، لمحفت حفتى فاى ت األفين اليىي لف ل  ال يب.
ل  لن  ست لسىر ف ترك ويفى بي  ى للت ايق حعل  حرتل اللولت الير يل الف ىرك

الس ىيى التن ي ىل  ى الفؤتفر لللللف مفىي اوترارال لوت إاراخيل ال ى فثلعا محعت 
 م  ىر الإل يال  ن حاب الفيل ، لالا ير ا اراخيلن ون اليل ىن .

كععععىن ا تفععععىي اللوععععلت الير يععععل فععععن لعععع   الت اععععيق لالفععععتال ل لالف ىل ععععىل  ععععل 
الاعع ي وععن ف طسععل ال ععرق األلاعع  يفععر بف يط ععىل لطيععر  وععن هععل  تل ععيح من

ترييععععععر الايىاععععععىل ا اععععععراخيليل لفلال  ععععععى ت ععععععىا فععععععى اععععععبق اتت ععععععىق  ليععععععا بععععععين 
ال لاعععطي يين لا اعععراخيليين ، بفعععى ااعععت ت فعععن ب عععىر الفاعععتلط ىل ا اعععراخيليل وعععن 

  بل مبل غ يي بىلست  الير يل الفحتلل .
اخيلن من ي ععير تحتععراي بعع تا ل ت ىليععىل التععن للععت حععىل    ععل الإل ياععل ا اععر 

لليت ى الحكلفل الاىبسل ةحكلفل حاب اليفلت ، لات ن ون كلفتا مفعىي الفعؤتفر 
من إاععراخيل ت تريععر فيععىلي فتي ععل السععت  ، للإل  ععى تحفععن الحسععلق الفت يععل لت ععيت 

 .ب لال لاطي يين لالي لت ون الست بيب اللحتال الاك يل للير 
الفتععععرى لللعععع  األلراق لات ععععىرال الففثععععل ا اععععراخيلن لو ععععح لتتععععتى اللوععععت 

التتروىل ا اراخيليل  ت ال لاطي يين ون األرا ن الفحتلعل ل عتي التعااي التللعل 
 اليبررل بىتت ىليىل الفلليل .
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كفعععى مإلعععتل اللوعععلت الير يعععل الف عععىركل  لعععن  عععرلر  اتلتعععااي بىتت ىليعععىل التلليعععل 
ب فسىبل الا ي حتن يفكن ااتخ ىف لطىر الا ي لبىل ر يل التلليل لفبتم األر 

 لفايرتا .
ون تطلر ف ى نر لألحتاث مرال محفت التبىحن رخعي   17/7/1997لون * 

حعاب األفععل طلبععى  إلعن الاعع ىر  ا اععراخيليل بىلسععى ر  للاع ر إلععن إاععراخيل لبتععحبتا 
اخيليل ميىي ، لطلبعل الاع ىر  ا اعر  5  لا  فن الحاب .. ون ارىر  تاتررق  30

تحتيععت األاععفىر لالفععت  لالبر ععىفج ، وطلععب  –وععن حىلععل الفلاوسععل  –فععن التععبىحن 
التبىحن من تبتم الارىر  ون يلف ى األل  بلسىر فا ليىتال لم  ىر حاب اليفعل 
للت  خل بىل لا ال ى حسسلا ون ات تلىبىل الفى يل  لن من يلتسن برخي  اللارار 

ط  عا  لعن فللعف حعاب األفعل الفؤرعت لت  ختعا ، بىراك ون اليلي التعىلن  مي عى  لا 
لللتاإليعععت  لعععن من الحعععاب  عععل اللحيعععت الععع ى يؤرعععت ، للطلاتعععا فعععن م عععل الاععع ي 

التطبيععا ثععي يتل ععا اللوععت بيععت ى إلععن غععا  ليسععت لسععىرال فععا السيععىتال ال لاععطي يل 
للت  خت ععى  لععن التتععررحىل التععن متلععن ب ععى بععىراك فععن م ععل الاعع ي لا  عع ن ليععىي 

للييععلت ، ثععي يتععلن اللوععت " ال فيععل " وععن الفاعع ت األلتععن ، ل لاععطي يل التللععل ا
التععبىحن  فععى اععتسللا األحععااب األلععرى  ععن  ُاععخلبيععت ى إلععن السععى ر  ، لحي فععى 

  ا الارىر  ون الللل ال ى  ستل بسيل األحااب فعؤتفرال لعروب التطبيعا لعى  : 
السى ر  لت ف ى  ل ى   ا األحااب ت ترل غل  ألن بىراك م لن الا ي ل ىر إلن 

إ ا لعي  فعا التطبيعا .. : " للف لالتلران " لت محت ون فتر ياتطيا من يسل  
اتتععلل الاعع ىر  ا اععراخيليل بىلتععبىحن لبيععت  عع ا الفبععىتر    عع ا كعع ي لععتيي ! ...

لمبلرتععا بىت تععع ار فؤلتعععى   عععن ليعععىي الحععاب ب ععع ا الارعععىر  ت  عععرى  رخعععي  العععلارار 
 من يتي تحتيت الفل ت تحسى  . بلسىرال لىر يل  لن

ون هل تتى ت اليتار الت يل ن ت ىا األفل الير يل  8/7/1997** لون يلي 
لوععن هععل ت ععىفن الععتلر ال  ععىتى للفسىلفععل ا اعع فيل ال فى يررععل وععن  لولاععطين

كىن الفؤتفر ال فى يرى ال ى  ست ون فسر حاب اليفعل بىاعي ، لب ىن لولاطين 
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الفسىلفعععل ا اععع فيل وعععن لب عععىن تا يعععى  إلعععن تإلعععلرن  ب عععل  الل  عععل الير يعععل لفاعععى ت 
 ب ععل تتإلععلن فععن كععل ، لط ععن اللععللن  التععن مااعع ىف ععىت  ل ب ععل "الفطبيععين" 

التيعععععىرال الايىاعععععيل لال كررعععععل  عععععت م عععععتار العععععلطن فعععععن الفطبيعععععين ل عععععت الفعععععت 
التعع يل ن العع ى ياععين إلععن فحععل ال ليععل اللط يععل ل ععتم الفععؤتفر بكلفععل الععتكتلر 

لل  ععل الير يععل لفاععى ت  الفسىلفععل ا اعع فيل وععن ةالف اععق اليععىي محفععت  رويععل اععيت
الععع ى مإلعععت وي عععى  لعععن  عععرلر  فلا  عععل ت عععىلى التطبيعععا الععع ى  لولاعععطينت لب عععىن

لتعل تالعل فتعر ى إلعن فرحلعل لطيعر  وعن الارا عل لالاعيىحل لالع    لاتلتتععىت 
وعرب  عين  ح ا التطبيا بىلإللفل لال يل متعبلفلا  ل  ، لغير ى فن الف ىتل 

ألن التطبيعا ي عتت  لن كل فلاطن فترى ميى  كى ل  سيتتا الايىايل مل التي يل 
إلععت الععتكتلر فحفععت  تعع لر بيععت  لععك  لععن من الفاععالل مل ،  اتععا  حيىت ععى لل لت ععى

وععع حن وعععن فلا  عععل كىرثعععل لمن ، ي هعععر إلي عععى  هعععر   عععىبر  لإلعععن لياعععل بىلباعععىطل 
اععراخيل ل حععن لف عع، الفسىلفععل تحتععىج إلععن م يععى   كلت ى م  ععى  تيىفععل فععا مفرركععى لا 

وافرركعععى ت عععت وعععن إاعععراخيل ،    عععل فسلفعععىل ال لتعععيل األفرركيعععل لا اعععراخيليل 
 بي ى  ل ى ول فى     ال  ا  ل  ا يسلت ى إلن ت ىبا ون اليسيت  لرتيتاا إلن ت عىبا 

وإاععععراخيل ، وىلي تععععررل متععععل رااععععب وععععن كععععل ف  فععععى . وععععن األوكععععىر الي تععععررل 
األبعيب ررل ون ا تسىت ى بافل ى لمفرركى   تعررل به  عى م  عى  لعك الر عل   ت

، للعععت   عععح الفلطععع  األفرركعععن وعععن لعععرق ال لعععل  الفاعععخل   عععن تفعععتين الب عععررل
ت كيععل اليععرب كععل فيى ععت  طرو ععى مفرركععى إلععن  يععلالير يععل وتحللععل فععن الععروب أل

  األ  بيععل إلععن وىاععتستاف ى لل يععل !! السلفيععل الير يععل : سععل   بععىآللر لبيععت  لععك 
 ب ت ى  ل ااتستاي ل حت   هللا لحتا ييلي إلن فتن يتلي .

الععتكتلر فحفععت فععلرل رخععي  تحررععر ف لععل الفلتععىر ا اعع فن إلععن  ععرلر   لت ععى
اععراخيل وعع، السيععىي بيفليععل وععرا لألوععرات   ب ععل لفععن ن وفععن  ععي في ععى  ععت مفرركععى لا 

با  عععى تعععتفير للل يعععى تلن  لعععك و عععي وعععن  ب عععل للتعععف فاعععالل التطبيعععا الثسعععىون 
ن اليعرب تحعل ت على الرلعىر للسفعل يل ات الير ن ل فليل إي ىي للفثس اليتبيل ل



 

219 

لا تبعععر من ت عععلال ال عععرق ملاعععطيل لاليللفعععل الإلل يعععل كل عععى فاعععفيىل ، اليعععي  
لا  ى عل ال بعن تعلن هللا  ليعا ، لاحت  ت عتف لتعرلج للتطبيعا لوسعت ال ليعل الير يعل 

فععن ت ي ععير ب عع ا ا  ى ععل و ععل   ععل غررععب وععن لرفععا ا اعع ي ل  ل ى ععإ لاععلي 
ال اععت الير عععن.. للىطععب التيعععىرال ا اععع فيل فطىلبععى  إيى عععى بىلثععار فعععن إاعععراخيل 

 عععا  لعععن حعععت لللعععا .. ت ييسعععل من تثعععلر ال فى عععىل ا اععع فيل فعععن م عععل إحيعععث 
فعن  ى ل ال بعن وعن إاعراخيل   رو ى  إ ى ل  فر  بت الرحفن ون مفرركى لت تثلر 

ف عععرت التبعععىر ل ععع   لم  عععىفليعععل تلارعععا الفلتعععسىل ل  عععر ى وعععن اللليعععل   لععع  
 ععععبب لفيروععععل  ععععل بإفكععععىن اليععععرب الععععرت  لععععن التعععع ىي ل تلطخععععل لل  ععععلي  لععععن 

 الفا ت األلتن ل تفا .
  عرل تعحي ل " الير عن " ال ىتعررل تحسيسعى  ف فعى   عن  29/10/1997لون يلي 

:  يعرف ت بايل ن  ىر ويعاون إاراخيل فحف اتت ىفىل الفل  ل للا ير الفترى 
من الف تفا ا اراخيلن لىخي  لن الت اع  لاتبتعااا ، لت عك من فحفعت باعيل ن 
اعع ير الحكلفععل وععن تععل مبيععب ييععرف  لععك مإلثععر ف ععى ، لكععىن  ليععا من يتتععرف 

"  يععى  غيععر  ععىتى مل بععىألحرى " فيىت ى  غيععر  ععىتى وععن فتععر لكيى عع ا  بلتعع ا اعع ير 
  ىليىل.ف فى كى ل  تلغ الفيى تال لاتت

لإلن التلر  التن ت سل ى لتراف ى تحف اليتل  عن   عىب الاع ير " لعل تعتلل 
طبيى  " تؤكت  ك   لك تفىفعى  إ  يبعتل ف  عى من الاعيت باعيل ن  اعن   اعا تفىفعى  

لتترف   عىك كاحعت   علي ،  ىفى   17ون تل مبيب التن ل ن وي ى حتن اآلن 
ل بعل لالفى  عل ليرعتق  لي عى فعن و ل يسعيي الح ع ل ال لفع، الف تفا ا اراخيلن 

لي عر  ل عل ، مفلا  الا ىر  ، ليح ر ح  ل لت علال ا اعراخيليين ف فعى كعى لا 
تعععارن تععع حىل الف ععع ل لال راخعععت حتعععن لعععل كى عععل فعععن ال عععل  غيعععر  ايعععرى تعععلر 

التبللفىاععععن مل العععع ى ت يليععععق بفععععن كععععىن وععععن فثععععل ل ععععيا لهرلوععععا ، لحاععععب 
يليين كعععععا  ي متعععععتلىر ل اعععععن لهي تعععععا التعععععلر    اععععع ى وسعععععت تيىفعععععل فعععععا ا اعععععراخ

ي عععب من يبتيعععت  عععن ال عععب ىل لتتعععرف كاحعععت   عععلي  لليعععللت ،  –كتبللفىاعععن 
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لحسل عععى ، لكععىن األ عععتى بعععا من ال  ععتفى متعععىبا  ععرر "  عععىوب الإليعععر " تععرا .. 
لىتععل لمن الاعع ير ييععرف م ععا وععن إاععراخيل للععي  ، يحتععىط ليحتععرا فععن البتايععل 

ى  بباععيل ن من ح ععر احت ععىتل التعع ىي ل وععن ور اععى مل الاععلرت ، للتععل الحعع
بسيععىي تللععل إاععراخيل ، لكىوععل م يععىت ي لحتععن احت ععىل ي ب ارفت ععى وععن يل يععل ، للععي 
يكتعععف بععع لك لإل عععا م طعععن التعععحف ا اعععراخيليل ال رتعععل لإلعععن ت  عععحا ، لت  عععر 

:  1997مإلتعل ر  19حللا كل   ا ال  ىخح ، للت لىلل تحي ل "فيعىررف" وعن 
ل ن لال تعععا مإلثعععر اث عععين ياعععين إلي فعععى ا  ععع ي لر عععى  إن الاععع ير فحفعععت باعععي
لم  فى يحرتىن  لن إلىفل الح ع ل وعن بيت فعى ال عىلر، ، الف تفا ون إاراخيل 

ل ععععن الح عععع ل التععععن تبععععتم بععععع " م عععع   لاعععع    .. لات  ععععللا فععععا متعععع ىف الطيععععىي 
لال عععراب ال عععىلر لتتعععل إلعععن  رلت عععى ب سعععر  اعععىل ل  عععتا  تحيي عععى رالتعععل  عععرليل 

  الاعععع ير لالاععععيت  لرر تععععا  ت يلعععع –كفععععى تسععععل  فيععععىررف  –راخيليل " لتاخفععععى  إاعععع
 يلو فى الع ين يتلليعلن  عيىول كررفعل  لعن الطررسعل ال عرليل ، لبعىلحرف تسعل  

" بيععت وىتععل الفلاععيسن ت ععتوا رالتععل تت  ععر إثععىر  ل ىررععل الاععىلين : التععحي ل 
التتعع يق ا يسععى ن  تتفىيععل فععا الفلاععيسن لتبععتم وععن تععتليل ال ععيلف  لععن لل يععل

التعن ت ع ي ى  لعن اتاعتفرار يحعتث  لععك وعن ح ع ل األ يعىت الراعفيل كفعى وععن 
 ح  ل  يت في ت   ىب الا ير .

مي  ن لتل الاع ير باعيل ن فعا اليعى ر  التعن ااعتلتفل لت عليا تعلرتا وتسعل  
 إن: التحي ل ا اراخيليل   ا ى  لن لاىن "  ىت ىا مرريل " ال ىخعب اليعىي   عىك 

إغ ق فلف   ا الفل ل  تي أل ا ثبل من األفر لي يتيت   لل بين ر ل لافرم  
لمن الرالتعل   بعل إلعن ال عسل التعن ، بىلرين للعي يحعتث ل علر للسعل  مل ال عر  

التسن وي ى الا ير بىلرالتل بف ب   ىررل ، لكى ل تيرف فى يررتا الا ير ف  ى 
إل  ععى كى ععل تافععل من ي ت ععن  عع ا ل، لفععى يتلليععا ، للععت حتععلل ف ععا  لععن  ععتايى 

 بفتا بىل للب ل وس  ، لت يف  ىت ىا : لست تللل غرول ال لي برغبت ى .
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للىلل ال ىخب اليىي : إ  ى تتتق كل فعى لىلتعا الرالتعل وعن  عكلا ى  عت الاع ير 
لإلععن فععى رلتععا لععي  ويععا ت ععىلا لععى ل ن .. ل حععن لععي   ععت حى ععل لفسىر ععل فععى لىلتععا 

لحسيسعن ، لالستعل كل عى ألن ف عفلن مللال عى تعىتق ،  ير الرالتل لفى لىلا الا
 بىلرين . ينت  لل بين  ل

للفلا  ل رتلت ال يل الرى بل التعن م ل ت عى ف هفعىل  اعىخيل لل عىخيل إاعراخيليل 
إ عا لعي تفعىر  :  لعن لعرار إغع ق فلعف الس عيل لىلعل ال ىخبعل اليىفعل ا اعراخيليل 

للىر يل ا اراخيليل وعن ل عيل الاع ير في ى  رلط فبى ر  مل غير فبى ر  فن ا
بعععان الر عععل يتفتعععا بحتعععى ل تبللفىاعععيل ل فت عععا  عععن : ، لكعععىن ففك عععى  من  سعععل  

لععععررل فععععا  -لالإلعععع ي لل ىخععععب اليععععىي –التحسيععععق مل حتععععن لبععععل  ال ععععكلى لإل ععععن 
الفات ىر الس ىخن للحكلفل  رلر  وحغ األفر لبيعت ى  سعرر فعى   يعل لمثبعل 

 فى حتث بين الا ير لال ىإليل !! .التحسيق م ا ت  ررفل وي
 عع ا الحىتثععل مثععىرل الععرمى اليععىي ا اععراخيلن لفععا  لععك لععي تثععر رتلت ويععل ف ععىب ل 
ون فتر رغي م  ى تفثل إ ى عل لللىر يعل الفتعررل التعن كعىن يرماع ى ر خع  ، محعت 
الفلتلفين بىلثلررل لالبطللل الفت ى  ة فرل فلانت للإلن الس يل ون الف فل 

 السبيح للتطبيا الايىان بين  هىي فبىرك لالإليىن الت يل ن .تفثل الل ا 
لا ير ا اراخيلن ال ى ول ئ ا وفى العام نفسإ استقب  د. ممدوح البلتاجى** 
ا ل لعن إاععراخيل باعبب كتيعب طبيتععا إاعراخيل لتلا ععا وعن كععل البلتعى ن لعع بيتعىب

 .الفطىرال التلليل تح ر ويا فن الا ر للب ت الير يل لف  ى فتر 
لوععن اععيىق فتتععل طىلبععل السععلى الايىاععيل بطععرت الاعع ير ا اععراخيلن فععن السععى ر  

لتطعععلرر الفللعععف الراعععفن  لعععن لب عععىن لولاعععطين لفلا  عععل اليعععتلان ا اعععراخيلن 
 الراوب لايىاىل  ت يى ل .

** لوععععععن اععععععيىق فتتععععععل طىلععععععب وععععععىرلق لععععععتلفن الايىاععععععن البععععععىرا لالسيععععععىتى 
  الطلب فعن حكلفعىت ي اتلعى  لطعلال ال لاطي ن لارار اللىر يل اليرب ب رلر 

 حىافل  ت اتاتيطىن ا اراخيلن ون األرا ن الفحتلل .
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** لوععن   عع  ا طععىر لاوععق اتحععىت ال  ععى ين اليععرب  لععن التععرا  اتحععىت الفحععىفين 
 بىت  فىي إلن فاير  تهى ررل  ت التطبيا فا إاراخيل .

ىي الي ععلتى تي يععت طععرت الحىلععوععن السععى ر  ،  1997وععن  ععىي فععن  ىحيععل ملععرى تععي 
  رلافىن ل  تبىا با ا ييفل لحاىب الفلاىت ا اراخيلن .

طلبعععععل لاار  اللىر يعععععل ا اعععععراخيليل فعععععن اللىر يعععععل مي عععععى   1997* لوعععععن  عععععىي 
الفتععععررل تاععععليف ى الفاععععت تال لاللثععععىخق الفتععععررل اللىتععععل بفرحلععععل اتاععععتيتات 

 20حت عععى  بفعععرلر    عععر ى بعععىلتلي ارلن ا اعععراخيلن للف ىل عععىل "كىفعععب تي يعععت" ل
.. للىلعل اللىر يعل ا اععراخيليل ل ىفعى   لعن ارعىر  الاعىتال للسعت  لتلليعا اتت ىليع

ون لطىب ى الرافن ال ى تي تاليفا ف ع  ماعبل ين :" إن اتحت عى  بكىفعب تي يعت 
ت يات تف اليلت  إلن الللف للإل عا ي عتف التطلعا إلعن الفاعتسبل لحتعن تاعت يت 

ل الف ىركل ون  فليل الا ي فا إاراخيل , لون فحىللل ف  ى كل األطراف الير ي
إاععععراخيليل  ل ععععى  اللىر يععععل الفتععععررل بتاععععليي الفاععععت تال  كععععر اللطععععىب: " من 
اللىر يعععععل ا اعععععراخيليل لاوسعععععل  لعععععن   عععععر اللثعععععىخق لالفاعععععت تال التعععععن بحلات عععععى 

 ." رخي  الراحل الاىتال لكىفب تي يتلالفتيلسل بارىر  ال
ل التلي ارلن ا اراخيلن بيثل إلن السى ر    رار لسىرال فعا لفن  ى ب رلر مرا

 ععتت فععن لععىت  األحععااب لالايىاععيين لالفثس ععين الفتععررين الفؤرععتين لالفيىر ععين 
بىلإلىتععب الفاععرحن  لععن  لالتسععنلإلىفععب تي يععت تاععتط   رراخ ععي وععن اتت ىليععل ، 

وعب اليتيعت ، لر ت. ماىفل البىا لت.  بت اليهيي رف عىن لم عي  ف تعلر ل اىلي 
  ي .فن الفثس ين لسىر

ن فحى ععرال تترربيععل وععن في ععت ل ن إاععراخيليل فتععتر  تلسععن 30/3/1998** فددى 
ال سل التىبا للاار  ال سل ..  ىر   ا ون التسررر الا لى    ىاال الفي ت السعلفن 

 لل سل .
 ن ف ى فل اعيت ط طعىلى للعتا ين إلعن  عن فى السياق  اتإ ُنشرت أخبار** 

إن  عع ا ال ععركىل تيفععل  لععن : ب ععىخا ا اععراخيليل لاألفرركيععل ، للععى  فسىطيععل ال
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مرب فتععععر لتاععععتل ب  ععععتتا  كبيععععرا  فععععن اليفىلععععل الفتععععررل . ف ععععي ى  من  عععع ا 
الفسىطيععععععل لععععععن ت يععععععت ال لاععععععطي يين مل اتلتتععععععىت الفتععععععرى للععععععن تلحععععععق  ععععععررا  

 بىتلتتىت ا اراخيلن مل األفرركن .
الت يل ن ون فتر لات ى  ويا  لاب ا ير الإليىن  تر  4/3/1999فى و ** 

اعراخيل بعا  ي لمحعااب ي  ف ل  ال يب الفطىلبين بإلرىر كىفب تي يت بين فتر لا 
ال ععلاب من ت لان لت ليفععل حسيسيععل ل ععي وععن ال ععىر  الفتععرى ،  لععن الععرغي فععن 

 لععلى  ي تفععلن ألحععااب اليفععل لاللوععت لالت فععا لال ىتععرى لبيععب الفاععتسلين ل ععن
 يال بىلسليلل ون ال ىر  الفترى الفترى . ال لى ت   يبيل ل

** ون اعيىق فتتعل م عرب الاع ير ا اعراخيلن ال تيعت تاع ن فىاخيعل  عن ليبعل 
اعراخيل لا عي من ف ى  عل التطبيعا  ون برلتالمفلا بابب  الي لىل بعين فتعر لا 

 التن ت غ  لن حررل الت سل . 41 فل غير تاتلرى لفلىل تا الفىت  
 -  ععععلب فتععععر  -وععععن فتي ععععل ماععععلان  28/11/1999التتفععععل يععععلي األحععععت * 

م فعععى  "فعععؤتفر مل ليعععىل الفيعععىا" الععع ى  سعععت  لعععن  عععىف  ا تفى عععىل ف فل عععل 
تللعل لاليتيعت فعن  12مل ليىل الفيىا الف بثسل  عن ف هفعل اليل اعكل, لبح علر 

ال يخعععىل الفىخيعععل الفتلتتعععل بىلتاإليعععت  لعععن  عععرلر  فرا عععى  األبيعععىت األل ليعععل 
 تفيي الف رل ىل الفىخيل .لا  اى يل   ت ت

التاإليععت  لععن من إاعراخيل لععن تحتععل فحفععلت مبععل ارعت الفتعرى الععرى لارععر لم عىت 
 لععن لطععر  لاحععت  فععن فيععىا ال يععل  ععن طررععق تر ععل الاعع ي التععن تلتععل الفيععىا 

ن فععى يتعرتت حعل   عع ا األفعر ف عرت  ععىخيىل , لالتر عل فتععففل : إلاعي ىر, للعى  
ملف وتان بى  ىول إلن  400اي ىر تبل  فاىحتا لت سل فيىا ال يل إلن  ار فن 

ملعععف وعععتان غعععرب ل عععى  الاعععلي  .ل عععلا العععلارر إلعععن من تل  حعععلب ال يعععل  220
 ت ترط  تي  سل الفيىا إلن لىر  ى .

حععلار فععا "لععت  بععر "  لععن وععن لكععىن الععلارر الفتععرى فحفععلت مبععل ارععت لععت مإلععت 
  ر ال يعل لمإلعت  لعن   تي فت إاراخيل مل مى تللل لىرج تل  حلب ال يل بفيىا
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 تي حتل  إاراخيل  لعن لطعر  لاحعت  فعن فيعىا ال يعل مل لعرلج فيعىا ال يعل إلعن 
لىرج تل  الحلب " تحل مى هرف" كفى مإلت من فتر تيفل فعا تل  حعلب 
ال يععل للتلتععل إلععن ات ىليععل  ععىفلل ل اععت ىت  فععن فيععىا ال يععل  ععتو ى تاإليععت اععيطر  

تي ااعععتلتاف ى وعععن لعععىرج تل  الحعععلب  ععع ا "العععتل  وسععع  "  لعععن فيعععىا ال يعععل ل ععع
تحععععل مى هععععرف , ل  ععععن الععععلارر ل ععععلت ف ععععرل ىل إثيل يععععل ليععععت الت  يعععع  بععععت ي 
إاععععراخيلي  لىفععععل ف ععععرل ىل  لععععن   ععععرى ال يععععل األارق لالاععععلبىط ل لععععن طععععل  

فليعىر فتععر فكيعب فعن الفيعىا ففعى يععؤثر  22ال  عبل ا ثيل يعل تاعتسطى  حعلالن 
تللعععل فعععن تل   يععلإن م: ن الفىخععل لعععىخ   وععع 12اععلبى   لعععن حتععل فتعععر بحععلالن 

ن  عععع ا محععععلب ال يععععل ترغععععب وععععن إ  ععععىر ف ععععرل ىل تاععععتلتاي فيععععىا إ ععععىويل ل 
لكل ف رل ىل الت فيعل وعن ، الف رل ىل ا ثيل يل ت يفكن إ  ىؤ ى تلن  لف ى 

ةالعع ى حععتث كععل تل  الحععلب تيععرب  لععن الف لعع  الععلاارى لععتل    ععر ال يععل 
 ععل  سععيب فععى لىلععا الععلارر ، لاععيل مثيل يععى  2014-2013بيععت  لععك وععن اليععىي 

ل ت ي إاراخيلن لب ىر ات ال   ل ال ى ايؤثر البى   لعن حتعل فتعر وعن فيعىا 
 .  ر ال يلت 
حتععلل التععحف الفتععررل  لععن لثيسععل  ععن و ععيحل بكععل  1999* لوععن  ععىي 

 الفسىيي  للارر  خلن البيخل الفترى ت. ففتل  ررىب تىتر  .
فركعععا التيعععىلن العععتللن   عععنلتحتيعععتا   إاعععراخيللىر يعععل  اللثيسعععل تعععىتر   عععن لاار 

التعععىبا ل عععى ، لالععع ى ك عععف  عععن تيعععىلن " تعععىتر  " العععتاخي فعععا الإليعععىن ف ععع   فلعععا 
كلكيععععل مل  لععععلاار  الارا ععععل لحرتععععا  لععععن ااععععتفرار ارععععىرال  ععععبىب اللععععرر ين 
لالف  تاععععين الععععارا يين إلععععن األرا ععععن الفحتلععععل للف ععععىركل وععععن تلرال تترربيععععل ، 

فععؤتفرال لفععى ياععفي ي " بععىللبرار " الععارا يين التعع ىي ل مبرا ععى فععؤتفر  لت هيفععا
 . 1999 لي بىلسى ر   ىي 

اللثيسعععل ال  عععيحل ك ععع ل  عععن التعععااي  ل عععن فعععن تعععىتر  مث عععىر ارىرتعععا لتعععل مبيعععب 
بتستيي  فيا م لا  الفاى ت  للت ىي ل لللتل  إلعن للعب السعى ر  ا وررسيعل ت  يع ا  
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ل ععى بين !! .. للب ععىر الف ععتركل بععين لاارتععن الارا ععل بىلفععى لتعع ا بىتاععتراتي يل 
بتالير كل   لتا لالطىتا الحكلفيعل  لارر البيخلحرويى  .. التاي ، تحىلف للى 

لتفكين اللبرار الت ىي ل فعن اليفعل وعن تل  فلررتى يعى لت عىت لال ي عر لالاع رى  
 لالإلىفيرلن ل ي يررى لبىلطبا فتر .

 20بعن  لررعلن مث عىر احت ىلعا " في عي " بفعرلر  تىتر  كىن لعت  بعر وعن  ىفيعل
 ىفععى   لععن كىفععب تي يععت ،  ععن اععيىتتا بىل  ععى  الفثفععر بي ععا ل ععين اليععتل لالعع ى 
تفثععل وععن ااععتستاي اللبععر  لالبعع لر التعع يل يل لععار  م عع ىر " التععلل " وععن تععييت 

 فتر ، لتي ت ب سل الت ر ل إلن بلتان إوررسيل ملرى .
بععع " الفتيععىل ين " في ععى وععن لاار  الارا ععل الفتععررل ،  اللثيسععل احت ععل فععن  ى ب ععى

لات ل تيىلن تىتر  في ى با ا " ولق اللتف " ! فيتبعر  من التيعىلن الفتعرى 
ا اراخيلن ون موررسيى لتحتيتا  بتل  غرب السعىر   عل األإلثعر   ىحعى   لعن فاعتلى 

 اليىلي ، لكررل تل يا ال كر ب كل لىغ لتىتر  .
رو عععععل ااعععععتيى ل   عععععتفى كى عععععل لارعععععر  للبيخعععععل فكعععععري  بيعععععت يععععع كر من ت.  ىتيعععععل 

الفعععاار ين وعععن ف طسعععل الفررلطيعععل بىتاعععك تررل لحعععل   ياعععن بعععىلبحير  بىلبععع لر 
تفثعععل لطعععلر   -كفعععى ااعععت تل لتسعععىررر فتلتتعععل –لاألاعععفت  التععع يل يل أل  عععى 

  لن التحل لالبيخل فيى   لن الفاتلرين السررب لالبييت .
*** 
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 ( :2009 – 2000لفية )ثالناً : اقبة الأ

لبعععرا   عععن طلعععب الاععع ير ا اعععراخيلن  2001 الصدددحف بددددايات عدددام** نشدددرت 
  عععىرا فعععن ف تعععبا بىلسعععى ر  لمن إاعععراخيل لعععررل تييعععين إ بىلسعععى ر  تاعععي ن فىاخيعععل 

  ت لن بن  ىفن ا يرا   تيتا   اراخيل ون السى ر  .
ىليالعععل بى  عععىول  عععىر طلعععب الاععع ير ا اعععراخيلن    ىخعععا بيعععت  عععيلرا الفتاايعععت ب

 لا فا من حيىتا لمارتا ف تت  بىللطر ون السى ر  .
 عععن ف عععىار ف فعععى  تحسيسعععى  نشدددرت صدددحيفة " األسدددبوع "  3/7/2000فدددى ** 

بيععت اإلت ععىف فسبععر   فى يععل  1967التعع ىي ل وععن حععق األاععرى الفتععررين وععن 
لعععبيب  عععؤتر األاعععرى الععع ن لعععتل ي التععع ىي ل ل عععي  عععا  فعععن الاععع   ل عععفل 

   يتا  ون فتي ل رم  اتر .  60حلالن  الفسبر 
ن ارتإلب ععععى التعععع ىي ل وععععن حععععق للععععت رلى بيععععب األ ععععىلن بيععععب الف ععععىار التعععع

  ععتيى  ب ععكل   ععلاخن  20أل  ي  ىي ل ععى بععاي م يعع  ي لف  ععى فستععل حععلالن ،  لت ععى
للععت رلى الحععىج  ععىرف  تععر فععن م ععىلن رم  اععتر كيععف توععن  عععل ، ل ف ععن 

 .ررين للف الفلبا البلتى بىلفتي لت فتلبيب األ ىلن   رال ال ثث ل  ل 
للت مإلت م ىلن رم  اتر ل لت فسبر   فى يعل ملعرى بف طسعل مبلا يفعل التعن تبيعت 

للإلعععن لألاعععف لعععي ياعععت ب مى فعععن الفاعععؤللين مل فعععن ، كعععي 85 عععن رم  اعععتر 
ال ي  تاتلراج   ا ال ثث لتلثيق فعى حعتث فعن ف عىار وعن حعق   لت عى وعن 

1967 . 
تععفل الراععفن الفتععرى ه ععر لععىت  اليععتل التعع يل ن بكععل لالي يععب م ععا فععا ال

وسعت مإلعت بيعب لعىتت ي فثعل اليسيعت " تا عن ، للل    ا الف عىار  ايؤكتل ل، ب ىحل 
فسعععتي احتيعععىط " عععىفل   ثفعععىن" لرلايعععل التعععح ن ا اعععراخيلن  عععىررن اللللعععف " ل 

كل عععى تؤكعععت ليععىي  عععؤتر الاععع ىحين بستعععل رلايعععىل بععرالن الععع ى ا عععترك وعععن الحععرب 
لا تروعععععلا بعععععا  ي ت اعععععلا ، ل بعععععل رتف فعععععن ال  عععععلت الفتعععععررين بعععععتي بعععععىرت فخعععععى

لم  ي لتللا الفتررين تلن ا تهعىر لأللافعر ، الفتررين بىلتبىبىل كا  ي ح رال 
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لا  فععى كععى لا يتتععرولن ب  ععلن لمفععر بي عع ي ال  ععلت الفتععررين بح ععر لبععلر ي ثععي 
 تو ل ي محيىر لالبيب فىتلا  ط ى  بيت ف ا الفىر    ي .

لععت وععتح التعع ىي ل اععللى  لبيععا م  ععىر ال  ععلت الفتععررين الب ععررل لفععن يحتى  ععى ل 
لمرتف بي ععع ي لعععىخ   : إ  عععى اعععيتار من  فعععى ي الفتعععررين فعععىتاا  بعععين تعععللر 
اععي ىر حتععن تعع كر الفتععررين م  ععى ملليععىر .للععت ا تععرف اليفيععت ا اععراخيلن إرريععا 

 فت ن . 200ي  ي   تيى  فتررى  ب 1270بيرل بىت تراك ون لتل مإلثر فن 
للععت مإلععت بيععب األاععرى الفتععررين الععع ين مولتععلا فععن  عع ا الفعع ابح للل  ععى فثعععل 

اعععي ىر يعععلي ب ععع ىت  ال  عععتى فحفعععت حفعععا   لعععلان الععع ى  ععع ت ف بحعععل  بعععل لب عععن 
ت اى  بىلتبىبىل ، ل  ىت  ال  تى مفين  بت  150لالتن لتل وي ى ،  8/6/1967

   تى فترى . 300وي ى الرحفن ال ى   ت ف بحل الحا ل التن لتل 
لرعععععرلى ال  عععععتى و فعععععن فحفعععععت اليرالعععععن وعععععن  ععععع ىتتا  لعععععن لتعععععل رتف ال  عععععلت 
الفتعععررين  ل عععى  ل ط عععى  بيعععت ااتاععع ف ي للسعععلال ا اعععراخيليل ل سل عععي لفياعععكر 
 تليل . لالبيب اآللر  سل لبخر ابا فا ففىرال  تن م لا  التي يب اللح ن 

 . للتل كل فن يت رم ليطلب طيىفى  مل فىر  
يعععا إاعععحىق رخعععي  لاعععي التعععىررب رر إمن  التعععحف  عععرل لوعععن الاعععيىق  اتعععا ** 

بعععىل ي  ا اعععراخيلن ا تعععرف بتعععلرط اعععررل  عععىإلين ا اعععراخيليل وعععن لتعععل األاعععرى 
 بىلسطى  ال فىلن بين فتي تن اليرر  ل لراييت . 1967الفتررين ون 

 ىر لتلعلا ي كر م ا تي اليثلر  لعن  عت  فسعىبر  فى يعل لل  علت الفتعررين وعن اعي
 . 1967ل بحلا غترا  بيت السلال ا اراخيليل  ىي 

** لوععن اععيىق فتتععل رو ععل الاعع ىر  ا اععراخيليل وععن السععى ر  التيليععق  لععن فععى 
حل  اإلت ىف فسبر   فى يل لألاعرى الفتعررين وعن فتي عل رم   التحف  رتا 

 . 1967  تيى  فتررى  لتللا مث ىر حرب  52اتر ت ي روىل 
ك ع ل فتعىتر تبللفىاعيل  عن و عل لارعر اللىر يعل مي عى   2001* لون اليىي 

 لرريعل  عىرلن لث ثعما اراخيلن  يفلن بيررا ون إ رار لسعىر بعين رخعي  العلارار 
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ل عععى تععع ل لثيسعععل بىلحكلفعععل  فعععن ال لتعععيىل الفتعععررل غيعععر الراعععفيل لالتعععن
، لم ععىرل الفتععىتر إلععن من بيررععا طععر  األفععر لعع   ارىرتععا للسععى ر   لالفتععرر

، ا  رار لسىر بين  عىرلن ل ع ا ال لتعيىل بيعت روعب الحكلفعل الفتعررل أليعل ل 
إت من رخعععي  العععلارار ا اععراخيلن لعععتي  ععت   عععرلط حىلعععل ، لسععىرال فعععا  ععىرلن 

 تلن  ست   ا اللسىر مبرا ى :
 من يكلن اللسىر ف تلحى  لتلن  تل  م فى  فحتت . -
 اراخيليل وس  .ا  –من يركا اللسىر  لن بحث الي لىل الفتررل  -
أل ا يررعت ات تفعىت ، من ي ىرك ون اللسىر محت الفاخللين الرافيين ون فتر  -

لمن تت ىلا  ع ا الس عى  ، فبىرك اتفر  لرافيل ون اتتتى  ب لن ل ى  فتررل ف
 لاار  اللىر يل الفتررل  ال التل ا اليتاخن  اراخيل .

تبععتى ويععا رغبت ععى وععن من تسععلي  عع ا ال لتععيىل بتل يععا لطععىب راععفن إليععا  -
 إن اللسىر تي ب ىر  لن رغبل  ىرلن .: إتفىي   ا اللسىر حتن ت يسى  فاتسب   

للت حىلل   ا ال رلط تلن إتفىي اللسىر ال ى اين بيررا إلعن  سعتا ب عتف وعتح 
 الطررق بين السى ر  ل ىرلن .

ك ععععع ل فتعععععىتر مفرركيعععععل  عععععن اعععععين لاار  العععععتوى   2002لوعععععن  ععععع ر ي عععععىير 
كيععععل " الب تععععى لن " إلععععن إ ععععرار تل ععععيب حععععىت للرىيععععل  لععععن  ععععتت السععععلال األفرر

مبلعع  تل ىلععت رافاعع يلت لارععر وسععت األفرركيععل الف ععىركل وععن السععلال التلليععل باععي ىر ، 
الععتوى  األفرركععن لعع   األيععىي الفى ععيل ف لعع  األفععن السععلفن األفرركععن للاار  

ت األفعععععععرركيين اللىر يععععععل األفرركيعععععععل بلطععععععل الب تعععععععى لن لتل ععععععيب  عععععععتت ال  ععععععل 
تتإلعععلن السععععلال  .  عععتيى  وسععع   26  عععتيى  إلعععن  856الفل عععلتين وعععن اعععي ىر فعععن 

لاع ي ا لفيعىت رتف  اكرى لفرالب لتي إ  ىر  ع ا السعلال طبسعى   3التلليل فن 
اععراخيل وععن  ، كفععى تت ععفن لطععل الب تععى لن للععف طليععىل  1978بععين فتععر لا 

ي ىر ، كععىن رافاعع يلت لععت " وععلق اعع2-طععىخرال الت اعع  األفرركيععل فععن طععراا "يععل
تل ععععيب  ععععتت ال  ععععلت األفععععرركيين وععععن اععععي ىر  2001التععععر  وععععن  عععع ر فععععىر  
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م ععععىرل فتععععىتر مفرركيععععل راععععفيل إلععععن من البيععععل  .للل لععععل فسترحىتععععا بععععىلروب 
األبعععيب للاار  اللىر يعععل األفرركيعععل ي عععيران بعععىلسلق ت عععىا ت  يععع   ععع ا الفسترحعععىل 

ال عععرق األلاععع  حل عععىر اللتيعععىل  باعععبب إفكى يعععل من ت اعععر اليتيعععت فعععن حكلفعععىل
 الفتحت    ا ا  رار بان مفرركى تتللن  ن الف طسل .

  ععىك فعى يارععت  ععن ت م ععىرل لاععىخل ا  ع ي إلععن من 2002* لوعن   عع  اليعىي ة
 عععىبى  فعععن متعععل  فتعععررل ، ربعععىؤ ي فعععن الف عععى ررن إلعععن ملرلبعععى لاللتيعععىل  50

، بيععتفى ت ععبيلا بععىل كر  2002الفتحععت  تطل ععلا وععن ال ععي  ا اععراخيلن ف عع   ععىي 
الي تعرى الف ععى ب لليعرب ، ل لععك وععن إطعىر الحفعع ل التعن ت ععرى تاععتسطىب 

 فتطل ين يؤف لن ب كر  الت يل يل .
مرت يعى   21 ااخررعى  ل 44كفى ا  ي  بىب فن   ايىل  ر يل ملرى ، فن بي  ي 

إ عععىول تلا اعععل ،  4اعععلتا يى  ل 120فرر يعععى  ل 18 راليعععى  ل 42ولاعععطي يى  ل 12ل
 .إثيل يى لالإلل رل ل  لب موررسيى إلن  تت كبير فن تل  موررسيى مبرا ى
ا  " الععع ى يععع هي بعععرافج تترربيعععل لل عععبىب  –يعععاتن  ععع ا وعععن إطعععىر بر عععىفج " اعععير 

تالععل ال ععي  ا اععراخيلن ليسععلي بتحفععل   سععىل  عع ا التععتررب ، لالعع ى ي  ععي إليععا 
رب الفييعععىت " لم فيعععل التللعععل كثيعععر فعععن الي عععلت لالفاعععيحيين الفست يعععين ب كعععر  " م

 الي لتيل .
لرلتي غىلبيل الفتطل ين اليرب ون األفىإلن غير الستىليعل ، كىليفعل وعن ال عحن 
لالت رر  لت ىتيق ال لير  مل كاىخسين ون الفتعى ا الحر يعل ، ل اعبل لليلعل فع  ي 

  ن التن ت  ي لللحتال الستىليل .
غي فععن من السععى لن األفرركععن فععن الفتطععل ين  لععن الععر  %90ليفثععل األفرركيععلن 

يف عععا فلاط يعععا الف عععىركل وعععن حعععرلب ال يعععل  العععتل  األلعععرى إت م عععا ااعععتث ن 
 ال ي  ا اراخيلن .

يعععل " خ" تاععع ن فىا  ا اعععراخيلناععع ير المتلعععن * فدددى حديثدددإ لا اعدددة ارسدددرائيلية 
بتتععررحىل مإلععت وي ععى   لععل "الععبرب" بي  ععى ل ععين التعع ىي ل و عع    ععن لتعع ا 
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اراخيل با ا بىرت لغيعر حسيسعن  للا ي بين لعى  : إن فسىلفعل التطبيعا ل  ،فتر لا 
فعععن التاعععتلر  41و عععل يلعععىلف الفعععىت  رلعععي ، فعععا إاعععراخيل  فعععل غيعععر تاعععتلرى 

 الفترى لال ى ي غ  لن حررل الت سل .
فسععىت  لراععفى  كىرركىتلررععى  فيىتيععى   اععراخيل  30لم ععىف م ععا يرتععت يلفيععى  حععلالن 

حتث  ن فؤافرال إاراخيليل يسعلي ب عى   عىا الفلاعىت تت، ون التحف الفتررل 
للس ىر  لن م ع ىر التفعر وعن العتل  الير يعل لكع لك  عن فاعخلليل إاعراخيل  عن 

لا تبعععر تاععع ن ،  1999مإلتعععل ر  31إاعععسىط طعععىخر  فتعععر للطيعععران البعععلر ج وعععن 
فىارل من الا ي البىرت فا فتر لن ي  ا العتل  األلعرى للعتلل  وعن   لعىل 

 ل .فا إاراخي
 180للى  : إن مرلىف ى ت ير إلن من ح ي التىترال الفتررل إلن إاراخيل بل  

فليعلن  150فن  ف  ى ال    الع ى ي عكل لحعتا فبلع   1999فليلن تلتر  ىي 
فليععلن  19.5تلتر ، للععت لععترل فتععر ح ععي التععىترال ا اععراخيليل إلي ععى ب حععل 

يل  ؤكعت من إاعراخيل تتعتر وعن حعين م  عى وعن الاع ىر  ا اعراخيل 1998تلتر  ىي 
فليععلن تلتر اعع ليى  ، لا ععي الاعع ير التعع يل ن من فتععر  54.4لفتععر بحععلالن 

يتل عا مغلبيعت ي إلعن اعي ىر .. ، ملعف اعىخح إاعراخيلن  300تاتسبل ا ليى  حعلالن 
 ف يرا  إلن من إاراخيل تطفا ون لتل    ا اليتت إلن  تف فليلن اىخح ! .

رل ى  لل اععيج اععيسىي وععن تلتععى فتععر بععرم  فععى  " لمإلععت الاعع ير التعع يل ن من ف عع
فليعلن تلتر اع ليى  ، كفعى من  50إاراخيلن " ف ترك يتتر فى ليفتعا  –فترى 
رب ا اعك تررل تاعى ي وي عى إاعراخيل     "فيتلر" التن اوتتحل فؤلرا  غفت ى  ال

اعععراخيل بعععىرت  %18بعععع  ة!ت للعععى  فلتتفعععى  ك فعععا: رغعععي من الاععع ي بعععين فتعععر لا 
 .ال  ىيل يبسن ا فى  رغي كل  نر ا الت ىل ىل للإل ا ونللافل 

رتف فعععلاطن ب سىبعععل الفحعععىفين  3احت عععت مإلثعععر فعععن  2001* لوعععن فعععىيل  عععىي 
بى اك تررل لح علر الفعؤتفر الع ى  سعت تحعل   علان " ا ت ى عل حتعن الفعلل " 

فعع  ي ال ععيب ، لالعع ى ح ععرا  لبععل فععن رفععلا اليفععل الايىاععن لال سععىبن لالععتي ن 
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الفحععع لى لمحفعععت اعععيف ا اععع ي حاعععن الب عععى مفعععين  عععىي  سىبعععل الفحعععىفين محفعععت 
ال لاعععطي ن حفعععت  لالإلىتعععبلالعععتكتلر إبعععرا يي الا  را عععن مفعععين  عععىي  سىبعععل األطبعععىر 

 ح ىلى .
لىي الح لر بحرق اليلي ا اراخيلن لطىلبلا بطرت الا ير الت يل ن فن السعى ر  

لوير الت ي الفىتى لالفي لى ألبطعى  لا غ ق الس تليل ا اراخيليل بى اك تررل لت
ات ت ى ععل لالتحععرك ال ععلرى لت  يعع  الاععلق الير يععل الف ععتركل كبتايععل  لععن طررععق 

لار ل ت عكيل ل  عل تلليعل للتحسيعق وعن ال عراخي التع يل يل وعن ، اللحت  الير يل 
 ولاطين .
الحكلفععل الفتععررل طلبععى  مفرركيععى  إاععراخيليى  ل ععرب  رو ععل 7/5/2001** وععن 

ت  لععن التععحىول الفتععررل لحث ععى  لععن  ععتي   ععر مى ملبععىر تاععئ للي لععىل ليععل 
أل  ععى ؛ الفتععررل ا اععراخيليل بععل لطىلبععى بععإغ ق التععحف التععن ت ععى ي إاععراخيل 

 تلىلف حاب ا ف ى ات ىليل كىفب تي يت .
من تعرت فتعر  لعن فعاا ي  فتتر فتري فاؤل  روب 14/8/2002** فى 

خيل التالليعععل بيعععت الارعععىرال الفتإلعععرر   عععىرلن فعععن تعععتلل فتعععر وعععن  عععؤلن إاعععرا
لعععلارار فعععن حعععاب اليفعععل للسعععى ر  ل لعععك بيعععت ت  عععر ل وعععىل بعععين لارار حكلفعععل 

  ىرلن .
** لوعععععن اعععععيىق فتتعععععل لعععععررل حكلفعععععل  عععععىرلن  عععععتي تييعععععين ل تعععععل  تيعععععت 

إت من ، بى اعععك تررل تف يعععتا  لرلعععق الس تععععليل ألاعععبىب التتعععىتيل حاعععب ا فععععا 
ل ععيب مر ععا الاععبب الحسيسععن لععروب ال فععى ير مبععلاليا الحررععرى   ععل ف لعع  ا

 لل لت ل تليل إاراخيليل بىلفتي ل .، الاك تررل 
من تهععى رال  2/11/2002** لوععن اععيىق فتتععل   ععرل الحيععى  الل ت يععل بتععىررب 

 لطىلعععععب بطعععععرت الاععععع ير ا اعععععراخيلن لت عععععحى عععععت  لر عععععل وعععععن ال عععععىفا األا عععععر ت
ن لت هععيي ل لت ععى الفتهععى ر ، يل الحكلفععىل الير يععل لالحكععىي اليععرب لفسىطيععل إاععراخ

 الالل فن التهى رال الحى ت  ت فى  لليراق لولاطين .
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من ليعععىتيين وعععن حعععاب األحعععرار الفتعععرى ل  عععلا  التعععحف  عععرل  ععع ا للعععت ** 
ت ل  لت هيي فؤتفر بىلسى ر  ي ىرك ويا إاراخيليلن لمفرركيعلن فعا مطعراف  ر يعل 

س عيل ال لاعطي يل .للعت ل ععا لت ييعل األوكعىر التعن طرح عى  علرج بعل  ب عان ال، 
ال ى يت ىا  فا رلررن  لن رخىال ةتلوىا هللا تحسى ت   ا الت ل  طليل الاىتال 

 الحاب ون ل ىيى ف هلر  مفىي الس ىر . 
ن بععان لععا تعع ل ل  لععىل ل لتععلفا الايىاععي يت فععايعع كر من طليععل الاععىتال 
 فا مطراف إاراخيليل  ت  .

ىغ با ععى تل ليععل لالسععرى الف ععىلر  ل  عع  م ععىلن لررعع لت  2002يونيددو فددى و ** 
ابععن لععررت ي اععليفىن فتععط ن الر ععتلر العع ى اات عع ت ل ععل وععن طررسععا ل لتحععىق 

للععت رتت األ ععىلن ال تىوععىل ، بكتىخععب الف ى ععتين وععن األرا ععن الير يععل الفحتلععل 
 الف ىلخل للي لت لطىلبلا بىاتفرار الإل ى   ت اليتل الت يل ن .

ل  ل الحررىل ب سىبعل الفحعىفين إاعراخيل بتيعليب ** لون ايىق فتتل طىلبل 
فليععععلن   يعععععا تيلي عععععى  لل  عععععلت الفتععععررين الث ثعععععل الععععع ين لتلعععععت ي السعععععلال  500

ا اعععععراخيليل وعععععن روعععععح لطىلبعععععل العععععت لى بتاعععععليي إاعععععراخيل ال  عععععلت ا اعععععراخيليين 
 الفتاببين ون الحىتث .

 لععع  تر عععيح فحفعععت باعععيل ن لرخىاعععل إحعععتى ل عععىن ف تعععي 27/6/2001** فدددى 
ثععي ، اعع ل  بععر السععلال الفاععلحل  40 ععا لععتي فتععر  بععر م تحععل ت ععلى ال ععلرى 

ي  عىت بسعرار فعن السيعىت  ون اليفل التبللفىان كعال  اع ير لفتعر وعن إاعراخيل ثع
 ليترك اليفل ون لاار  اللىر يل لرتي تييي ا ون ف ل  ال لرى .؛ الايىايل

فت  ععل إلععن ال ععيب لىولععل طبيععل كى ععل ف ععا األفععن الفتععرى  وععن اليععىي   اععا** 
ط ععى  فععن األغ يععل لاألتليععل الطبيععل ب تععف  65لكى ععل فكل ععل فععن ، ال لاععطي ن 

فليععععلن   يععععا تسرربععععى  لععععت ي ات ت ى ععععل ال لاععععطي يل بف ععععىركل فؤااععععىل لمحععععااب 
لت هيفععىل  ععيبيل بى  ععىول ليععتت فععن ال  ععطىر الايىاععيين وععن ف ععى  ف ى  ععل 
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اعيت محفعت لمفعين ااعك تر لمحفعت التطبيا فا الإليىن الت يل ن لفع  ي ت. رويعل 
 ب ىر التين لالففثلل فحا ل تلويق لال ىخب محفت طا .

من م  ععععىر البيثععععل التبللفىاععععيل  التععععحف  ععععرل مي ععععى  لوععععن   عععع  اليععععىي ** 
يعععى  التبللفىاعععن ا اعععراخيليل بىلسعععى ر  ا تعععىبت ي حىلعععل فعععن الععع  ر ال عععتيت بيعععت اغت

الفاعععؤللين الفتعععررين ارعععىت   لطلعععب الاععع ير ا اعععراخيلن فعععن، األفرركعععن بعععىألرتن
اتاععتحكىفىل األف يععل حععل  الاعع ىر  ا اععراخيليل فععا ارععىت  التععافين األف ععن ألوععرات 

 البيثل التبللفىايل بى  ىول إلن فسر الفركا األإلىتيفن ا اراخيلن بىلتلن .
 -تتععععى تل ب ععععت  حععععت  التععععلتر وععععن الي لععععىل الفتععععررل 2002* لوععععن مبررععععل 

السى ر  حركىل فرربل للسلال ا اراخيليل لعرب الحعتلت  لحيث رتت؛ ا اراخيليل 
إاراخيل بتركيب ماع ك  عىخكل  تيعت   لعن افتعتات الحعتلت  لىفلكفى ، الفتررل 

الف عععتركل فعععا فتعععر لىتعععل وعععن ف طسعععل روعععح, ل عععتتل السعععلال ا اعععراخيليل فعععن 
  ا فععل فتعىتر بىلاعع ىر  ا اععراخيليل بىلسععى ر  ااععتر ل إ رارات عى  لععن الحععتلت . 
كفععى حععىل  الاعع ير ب األاععلحل لل ععتاخيين ال لاعطي يين، الحعتلت الفتععررل وععن ت ررع

ا اعععععراخيلن بىلسعععععى ر   عععععت لن بعععععن  عععععىفن ااعععععتر   حعععععىتث فستعععععل ا اعععععراخيلن 
تبعين من ا اععراخيلن ، ورا كعلفير وعن  لربعا مثععر ف عىت  فعا تعى ر فععن بعتل اعي ىر 

اين فن فلتر البى  ل , كفيىل كبير   الستيل تى ر بى  ل لتي اليثلر فيا  لن
لاتلععى ا تلععي    لععن ت ععىفن ، الاعع ير ا اععراخيلن بىلسععى ر  إلععن "تاععيي " الحععىتث 

الاع ىر  ا اعراخيليل ترييعر  لحىللعبين الفتررين  ت ا اراخيليين ل  رل  الإلرا يل
لبيععت من ، مرلععىي تلي ل ىت ععى بيععت تاععررب ى لطعع ب ال ىفيععىل لالفععتار  الفتععررل 

، ين ىلفعععىل الت تيعععت لالاعععبىب فعععن الفتعععررىر  اليتيعععت فعععن فكفله عععل الاععع  تلسعععن
ل كععرل فتععىتر تبللفىاععيل من لا عع طن باععبب تاييععت ي ل  ت ى ععل ال لاععطي يل ، 

 ىر يععل ا اععراخيلن ليسععت ا تفععى  فعععا سلععل للسععى ر  رغبععل  ععيفلن بيررععا لارعععر الل
 هيععععرا الفتععععرى محفععععت فععععى ر لبحععععث فسترحععععىل ررريععععل  ععععىرلن رخععععي  الععععلارار 
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اخيلن بيسعت فععؤتفر إلليفعن  تيععت للاع ي بح ععلر فتعر لاألرتن لالاععيلتيل ا اعر 
اراخيل لال لاطي يين   .لالفررب لا 

م  ىر ت هيي يت ي ال لاطي يين م  ا  األفن ملسل السبب  لن لون     ال تر  
اليعععل تاعععكن وعععن مرلعععن لر تفن بي ععع ي لفاعععتليىل ا تفى يعععل ر ،لرعععروب التطبيعععا
 تت رلر فن ف ىطق لفحىوهىل فلتل ل .بى  ىول ليمحيىر السى ر ،

لىخت الت هيي الفسبلب  ليا  ل   ال محفت إبرا يي ل ع رتا "   عال الفتعرى " 
ل ععل فععن فلاليععت فحىوهععل ماععيلط لحىتععل  لععن بكععىللررل  ت ععىر   ىفيععل  ععين 

  ف  ثي التحق بكليل متل  التين  ىفيل األا ر .
  بتلن تتررح لتعىلح   عىل لرلا ا الفت فلن ون الت هيي ات ىفىل ب فا مفلا

لفحىللعععل تسعععتيي ماعععلحل للفسىلفعععل وعععن األرا عععن الفحتلعععل !ت ةال لاعععطي يينم  بيعععل 
  ل فحهلر  لفحىللل إحيىر   ىط ى لحيىا  فلات كيفىليل .ىفإلن   لات  فىي

لفعععن بعععين الفسبعععلب  لعععي ي  عععلغ ولاعععطي ن يحفعععل ال  اعععيل اليف يعععل يعععت ن " 
لف  ععت  ارا ععن ، فععن الفععلات الإليفىليععل فحفععت ر ععى  " للععت  ععبطل فيععا كفيععل 

ا اك تررل التعحرالى  –يحفل ال  ايل األفرركيل ليفتلك فار ل بطررق فتر 
كفععى ي ععي ، للععت  ثععرل لععلال األفععن وي ععى  لععن  ععتت فععن العع لىخر لالطلسععىل ، 

ل ععؤتر ، تاغاععتىن التىبيععل ل تحععىت الرلاععن الت هععيي مر يععل طعع ب فععن  ف لررععل
األر يل يترالن ب ىفيل األا عر ، لماعفىؤ ي  عن : حبيعب  الط ب التاغاتى يلن 

لتسععل  م  ععا  ، غععىاى لفحععتلف محفععت  بععت هللا لفحععتلف  هععيي ل فععر حععى يف 
إن األليععععر لتيععععا لبععععر  وععععن تعععع ى ل الف رليععععىل لم  ععععى  ععععبطل لتيععععا : األفععععن 

 محفى ى  تتلل ون ت ا الفت  رال .
ملععف   يععا  300ا فبلعع  فععوععإن لىخععت الت هععيي ااععتطى   لحاععب التسععىررر األف يععل 

تسرربى  ب تف تستيف ى للفسىلفل ال لاطي يل لتؤكت التسىررر م ا ابق لا تستيي فبعىل  
 كىل تي تحلرل ى بلااطل محت الفت فين .بليل للفسىتلين ال ي ىن فن ل    فى



 

235 

 4فن اتاك تررل محت ي ييفل تعيىتا  ل 4لفن بين الفيتسلين  لن  فل الت هيي 
 فععت ي فيىي ععل الحععتلت لااععتط   األفععر .. إ ععىول إلععن ال ععيب فععن فتي ععل روععح ف

 فر  بت اليارا " فيىق " ل ل محعت ت عى  ال فييعل ال عر يل بىلس عىطر الليررعل ، 
  ىيعععىل  97اععع ل  59ل فعععر طعععىرق  ى عععلر لالععع ى اعععبق ات ىفعععا وعععن الس عععيل 

  اكررل .
تععر  فتععتر فتععرى فاععخل  لأل ععىلن بععان الحكلفععل  2002* لوععن مغاععط  

ررل رو ععل وكععر  إتععتار بيععىن للععرت  لععن الفععاا ي لاتت ععىرال ا اععراخيليل الفتعع
ررععل  ععىرلن بععان فتععر تحععىل  التععتلل وععن ال ععخلن التالليععل  اععراخيل رلحكلفععل 

 بيت الارىرال الفتإلرر  لللارار ا اراخيليين م  ىر حاب اليفل للسى ر  . 
 لعن الفيىر عل  إن الروب ير ا إلن من تلك الفاا ي ليعر تليعل: لى  الفتتر 

التن يلا   ى رخي  اللارار ا اراخيلن تالل الحكلفل ا اراخيليل   ا ى ،  ع ل  
  لن ت  ر الل وىل لات ساىفىل تالل ف ل  اللارار ا اراخيلن .

إن األفر لتل إلن حت ات ىي رخي  اللارار ا اعراخيلن : للىلل فتىتر فطليل 
 ععلن إلععن السععى ر  ! للععى  فتععتر أل  ععىر حكلفتععا فععن حععاب اليفععل بععا  ي يح

ألن الس عيل ت تاعتحق  ؛إن الحكلفل رو عل العرت  لعن فعاا ي  عىرلن : فطلا 
ألن كعل اليعىلي ييعرف م  عى  اعين للاع ي ، من تحهن باى ا تفىي  لن ا طع ق 

، ل لك رو ل الحكلفل الفتررل وكر  إتعتار مى بيعىن ب عان تلعك التتعررحىل 
. 

 ععيبل األفععن لال هىوععل برروععل حفععت و فععن لكيععل اللععلار محدد ر  2002وفددى عددام 
م ا ت يل ت  عغ لعى ل ن يف عا مى  عركل م  بيعل فعن ففىراعل م فعى   السى ر  فن

 األفن لالحراال ون الالق الفترى .
للعععى  : إن إاعععراخيل   عععتفى اعععيل للتلغعععل وعععن موررسيعععى بعععتمل ب عععتح مإلبعععر فتراعععل 

ل ععى وععن ت اا يععى ل  ععلب  لألفععن وععن كي يععى لتلععررج  ععبىط مفععن ثععي اوتتحععل ورل ععى  
موررسيى ل تم الطلب يتاايت فن لبل ال ركىل اليىفلل ون موررسيعى  لعن لرر عن  ع ا 
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الفترال التن ااتطى ل الايطر   لن الف   ل الحيليل ون الب ت للارعىت  تر عل 
الععلتر فععن  ى ععب اللععرر ين ل عع ا الفتراععل التعع يل يل وإ ععا ي ععرى  سععت لسععىرال 

 ل ي لف ح ي م لاطى  ل يى ين . لتلرال تترربيل ا ليل
م  عععىر  عععيبل  عععركىل الحرااعععل مي عععى  حععع رلا فعععن من إاعععراخيل يفك  عععى التعععراق 
الاععععلق الفتععععرى فععععن لعععع    عععع ا الفتراععععل األوررسيععععل لىتععععل من   ععععىك بيععععب 
ال ععركىل الفتععررل تلسععل  رل ععى  فععن ال ععركىل األ  بيععل لتتععبح لكععي   ل ععى مل 

كىل مفععععن تعععع يل يل فتلا ععععت  بسععععل  بىل ععععرار لاللععععلف  ععععل من يتععععبح   ععععىك  ععععر 
بىلاعععلق الفتعععرى .  عععىك تحععع يرال مي عععى  فعععن من  ععع ا ال عععركىل األ  بيعععل تسعععلي 

 بتحلرل مر ىح ى لللىرج ل ل فى ي ر مي ى  بىلفتىلح اتلتتىتيل .
فطىلب م  ىر  يبل  ركىل الحراال الفتررل تركال ون  رلر  لتر   ىط 

 يعععل وسعععع  لباعععر ل إتعععتار لععععى لن م فعععى  الحرااعععل لاألفعععن  لععععن ال عععركىل اللط
  ركىل األفن لالحراال اللىتل حتن ي هي   ا السطى  .

  ععرل  ررععت  " الحيععى  " ل" اللوععت " لبععررن  ععن ا تععااي  28/11/2002وععن ** 
إاععععراخيل إ  ععععىر ف ى ععععل  ععععللى  تيعععععت بتععععحرار ال سععععب لععععرب الحععععتلت الفتعععععررل 

إاراخيل  رار فيعتال لتيتاي  2020 ىي  يلالألغراب الفت يل  لن من يبتم ت ر
الف ى ل فن ور اى مل رلاعيى رغعي م عا فحهعلر  لعن العتللتين بيعا مى فعلات  ررعل 

 ر فلليل  لن ات ىليل حهر ات ت ىر ال للى .ي اراخيل أل  ى غ
ملف اىخح إاراخيلن  73ك  ل احتىرال للاار  الايىحل الفتررل من حلالن * 

، لمن  عععععععتت  2002ىي األللعععععععن فعععععععن  عععععععاارلا فتعععععععر لععععععع   ال ععععععع لر الاعععععععبيل 
، بارعىت  اعىخحى   296مل عى  ل 25بلع   2002ا اراخيليين ال ين اارل ى ل   يلليل 

 ون الفخل  ن ال  ر  اتا فن اليىي الفى ن . 23.4
لمر يععل ارععىت  م ععتات اللاوععتين فععن إاععراخيل للاععيىحل وععن فتععر إلععن حععى  الر ععب 

ال لاععطي يل الفحتلععل ، التععن ت تععىب ا اععراخيليين وععن هععل األل ععى  وععن األرا ععن 
 . 1948لارىت  فيتتل اليفليىل ال تاخيل تالل مرا ن 
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للوسعععى  ل حتعععىرال الفتعععررل ت  عععل غىلبيعععل الاعععيى  ا اعععراخيليين ف عععىطق  عععري 
ال ععيب ل لربععا لطىبععى وععن  ععبا  ارععر  اععي ىر لسر  ععى فععن الحععتلت ، لتععلاور الاععيىج 

 الفحكي ال ى يف ا تالل ال تاخيين ال لاطي يين .
هلععل اععي ىر تاخفععى  وععن ف ععاى  ععن م فععى  الي ععف ، لإلععن فتيععىفلين وععن السطععى  ل 

الاعععيىحن ت ييتبععععرلن ا اعععراخيلن فععععن اعععيى  التر ععععل األللعععن ، لغىلبععععى  ت يرتععععىت 
 ال  ىتق ال لفل  ال ال  لي اللفال بل ي  ل تاخفى  ال  ىتق الرليتل .

ال لليفل فعن تاا، لكى ل حف ل  هفت ى للى ايىايل فيىر ل لل ىن م ليل 
م ل للف التطبيا فا التللل اليبررل ، حىللعل ال عر   لعن الحكلفعل الفتعررل 
لطععرت الاعع ير ا اععراخيلن لا غعع ق فسععر اععع ىرتا وععن السععى ر  ، لل ععا ليععلت  لعععن 
تلل  ا اراخيليين فتر لإلعن تلعك ال  علت و علل ويفعى  ع تل م عتات الفتعررين 

لبحث  ن ورتل  فعل مل للاعيىحل مل ال ين ا تىتلا الا ر إلن إاراخيل ، بتاوا ا
الت عععىر  لاتاعععتثفىر ، ا ل ى عععى  كبيعععرا  ف ععع  بتايعععل ا ت ى عععل األلتعععن وعععن اعععبتفبر 

وععععرتا  فععععن ماععععر  45، لوععععر  الفتععععررلن حععععين لععععرملا ملبععععىرا   ععععن رحيععععل  2000
التبللفىاععيين ا اععراخيليين وععن السععى ر  ل ععلتت ي إلععن إاععراخيل ، لا تسععتلا من تلععك 

اتيعىت الإلرا يعل لإلعل فعى  عل إاعراخيلن لب يعل ال عرلط ال ععيبيل ، اللطعل   تي عل ت
لإلعععن  عععؤتر  عععىتلا تحسعععى  إلعععن السعععى ر  بيعععت اليطلعععل الاععع ليل ، لمل عععحلا م  عععي لعععي 

 ي كرلا ون  لت  مبتيل إلن إاراخيل .
موععععىتل ال ععععرطل الفتععععررل من مإلثععععر فععععن مل ععععن  ععععلغ  2002* لوععععن  ععععلوفبر 

األا ر فطىلبين بطرت الاع ير ا اعراخيلن  تهى رلا بيت ت   ال فيل ون ال ىفا
فععن فتععر ، لموععىتل لكىلععل م بععىر ال ععرق األلاعع  الفتععررل من الفتععلين العع ين 

وععن حععري ال ععىفا ت ععلا مي ععى  اليععراق إلععن " فسىلفععل ال ععرلط األفرركيععل  تهععى رلا
ن الفتهعععى ررن طعععىلبلا بطعععرت : إلالت تيعععتال ب عععر ل  اعععكررل " .للىلعععل اللكىلعععل 

اخيلن فعععن السعععى ر  لت عععلا الحكلفعععىل الير يعععل إلعععن فسىطيعععل إاعععراخيل الاعع ير ا اعععر 
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.لم ىول من تهى ر   اعىخيل  عرل وعن الللعل   اعا وعن األا عر ف عتت  بىللتيعىل 
 الفتحت  لت فى  لليراق .

ت هيي تهى رال ت ي لل لاطي يين لاليراق بى تهىي ميعىي ال فيعل بيعت التع   رتي ل 
 1981ر الاععىرى الف يععل  ف عع  اليععىي ي لطععلار وععن ال ععىفا األا ععر ليحهععر لععى لن ا

لإل  عععى فاعععفلحل وعععن ال ىفيعععىل ، التهعععى رال مل الت فيعععىل  لعععن الطعععرق اليىفعععل 
 1979لتالععل الفاععى ت ، لفتععر التععن لليععل فيى ععت  اعع ي فععا إاععراخيل  ععىي 

ت تيعتا  بىتاعتلتاي الف عرت ؛  2000ااتت ل ا ير ى فن إاراخيل ون  لوفبر  ىي 
 اراخيلن ون األرا ن ال لاطي يل .للسل  فن ال ي  ا 

*** 
وعععن هعععل روعععب إاعععراخيلن ت ت عععىر   عععلت فتعععررين وعععن لوعععن  2005لوعععن اليعععىي 

ات ععىق فععا ال ى ععب ا اععراخيلن  الععتين ، تفك ععل السععى ر  فععن تلليععا فحععلر تعع  
  تى فن حر  الحعتلت الفتعرى بعىلفحلر الحعتلتى  800يس ن ب  ر حلالن 

 يل تحععل ا  ععراف الفتععرى الفبى ععر ، بيععتفى لتتععبح الحععتلت الفتععررل ال لاععطي
 كى ل إاراخيل تايطر  لن الفحلر ون إطىر احت ل ى لألرا ن ال لاطي يل .

الف ىل ىل فرل بتيلبىل بىلرل ، لىتل لمن اللبرار لالف ىل ين الفتررين 
كعععععى لا يلا  عععععلن ف عععععكلل حسيسيعععععل وعععععن إل عععععى  ا اعععععراخيليين بفطعععععىلب ي ال عععععرلررل 

ل ععى  السيععىت  الايىاععيل الفتععررل بععىللللف ل  ععط   بف فععل  تععافين الحععتلت ، لا 
 إلن  ى ب ي ون   ا الفطىلب .

فععععى تار وععععن  عععع ا  ل ى لععععن التععععحف الحكلفيععععل الفتعععررل تل لعععن الععععرغي فععععن م
الف ىل عععىل ، إت من التعععحىول اليبررعععل لالرر يعععل ملرتل ت ىتعععيل كثيعععر  لف فعععل 

ك تيبكععى " اليبععرى السررععب فععن وفععث   ك ععف فللععا " تيعع، للرىيععل وععن  عع ا الاععيىق 
تلاخععر اتاععتلبىرال ا اععراخيليل من اللبععرار األف يععين الفتععررين لععتفلا ا ععتراطىل 
فحععتت  للفلاوسععل  لععن ليععب تلر وععن لطععل ات اععحىب فععن غععا  ل ععن ا ععتراطىل 
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لتعععتفكن فتعععر فعععن تاعععلي الفاعععخلليل وعععن  ععع ا الف طسعععل ل عععىرل  لعععن ؛ ف طسيعععل 
 ال حل التىلن:

ر بفاععععععخلليل حرااععععععل الحععععععتلت تلن مى ل ععععععلت  اععععععكرى من ت ععععععطلا فتعععععع – 1
إاعععراخيلن وعععن فحعععلر تععع   العععتين ل لعععن طعععل  الحعععتلت الفتعععررل ال لاعععطي يل 

 كي فن فاتلط ل كيري  ىللي حتن فتي ل روح . 15حلالن 
 سععل فيبععر روععح إلععن الف طسععل اللاليععل بععين فاععتلط تن " مو ععىللي " ل" كيععري  – 2

،  48ل األرا ععن ال لاعععطي يل الفحتلععل  عععىي مى تالععةمى كععري مبلاعععىليت  ععىللي " 
ل ععن فستفععل ل سععل فيبععر إيررععا ، لفيبععر الف طععىر إلععن تالععل الحععتلت ا اععراخيليل 
ن لعععي تلاوعععق إاعععراخيل  لعععن ال سعععل ، ويلي عععى ، طبسعععى  لطلبعععىل الفؤااعععل األف يعععل  لا 

 الفتررل ،  سل فى للايىت  ال لاطي يل .
بىط إاعععراخيليين مل فعععله ين فعععن مت يتلا عععت وعععن الفيعععىبر الحتلتيعععل مى  ععع – 3

فتععلحل ال  ععر  لياععفح  اععراخيل وسعع  بل ععا فععله ن  فععىرك ، يسععترلن ليفععل 
ال ععراخب الف رل ععل  لععن الب ععىخا التععن اتتععتر فععن فتععر لمرا ععن الاععلطل 

 ال لاطي يل  اراخيل .
  تى يرتتلن اى حعر  الحعتلت ،  لعن من يعالت  عؤتر ال  علت  800  ر  – 4

يل ، لماععلحل ف ععىت  للععتبىبىل ، لمر ععا فرلحيععىل لفكىوحععل باععيىرال فتر ععل  ععرط
لىفععععل لى ععععت  بحررععععل لععععرب اليععععرر  فععععالت  باعععع ن حر يععععل   فليععععىل الت ررععععب ، لا 

 لفكىوحل مى  فليل ت ررب  بر البحر.
من يكلن ا ت ىر ال  لت الفتررين ون فحلر ت   التين فستفل ت ت عىر  – 5

اععراخيل حتععن ف طسععل ففىثععل لل  ععلت الفتععررين  لععن طععل  الحععتلت بععي ن فتععر لا 
   تى . 3500كي ، ل تت   لت ت يسل  ن  240طىبى مى بفاىول 

ا اععراخيليلن لععي يلاوسععلا  لععن فيهععي  عع ا الطلبععىل ، ل ععتملا  ععرطى   ععتيتا   لععن 
ن  عىرلن بيعث براعىلل للعرخي  إالسيىت  الايىايل الفتررل لتليين فلال  ى ، حتن 

، خعععا األليعععر فعععا العععرخي  وعععن  عععري ال عععيب فبعععىرك  بعععر  عععفيلن بيررعععا مث عععىر لسى
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يطلععب ف ععا إبععتار فرل ععل وععن فطىلبععا بععا ي م ععا يلا ععا فيىر ععل تالليععل  ععتيت  ، 
بععتمل بفهععى رال الفاععتلط ين  ععت لطععل ات اععحىب   اعع ى ، ثععي ا  ععي للحفلععل 

  ل ك يال فن اليفين الفتطرف با ىفعل " يلوعى   عتىي ت  " رخعي  ل  عل  80
ات ىليععععل الاعععع ي تس ععععن بععععان تبسععععن اععععي ىر ف ال ععععل  اللىر يععععل لاألفععععن بح ععععل من

  تى يلل ب ع ا ال عرط ، لييتبعر تيعتي   وعن ات ىليعل  800الا   ، لمن إتلى  
الاععع ي فعععا فتعععر ففعععى يتطلعععب فلاوسعععل الإل ياعععل لا  عععي للحفلعععل لبعععرار مف يعععلن 
إاعععراخيليلن لايىاعععيلن بحعععاب اليفعععل فثعععل لارعععر اللىر يعععل األاعععبق  عععللفل بعععن 

ىب رمى ، للفال رؤاىر مركىن اىبسين   عرلا إ   عى  فعتول  األ عر  ىفن ، لكت  
 لعععن تععع حل كىفلعععل ب ررعععت   عععىررت   عععت مى ل عععلت فتعععرى وعععن اعععي ىر التعععن 
يترلن  لن من تبسن ف ال عل الاع   ، لتحعل  ع ا ال عرلط التعن ه عر ويفعى 
بيععت  ععتي  ععتيت ى ، لم ععا  ععار فععن ليبععل تلارععا متلار ، حععىل   ععىرلن من ياععت يت 

وععن تل ععيب اععسف الفطىلععب الفتععررل ، لمراععل  ععىرلن براععىلل وععن رلععر  ف  ععى
 ماتطيا الفلاوسل  لن تلحهل للرخي  فبىرك يسل  وي ى : " الرخي  فبىرك ، م ى 

 .ل ي ى مفىفن اللارر  فر اليفىن"طلبىتإلي التن 
لبىل يععععل ااععععت ىبل السععععى ر  بلتععععلغ الل ععععلت األف ععععن وععععن اليععععرر  ، لم ل ععععل 

فتععر كى عععل لععت طىلبعععل بإلىفععل فروعععا بحععرى مفعععىي اليعععرر  تععحي ل  عععىررت  من 
لت ععريل اعع ن حععر  الحععتلت لف ععا الت ررععب  بععر البحععر ، ل ععىرب رخععي  طععىلي 
الف ىل عىل ا اعراخيلن اللعلار  عىفل   ليعىت الفطلعب الفتعرى بعت لى من ب عىر 
في ىر  اكرى وعن اعي ىر يتطلعب ترييعرا  وعن الفلحعق الياعكرى بفيى عت  الاع ي ، 

ر   ر   لت فتررين ون ف طسل اليرر  لكىن الحل اللا   ل ب عىر ال ى يحه
رتععيف بحععرى فت سععل مى لىبععل للت كيععك ، لبىلتععىلن لععن يطلععق  ليععا وععن اللثععىخق 
لى ععت  بحررععل ثىبتععل ، لتععي العع غ  لععن  لععك وععن فاععلت  اتت ععىق العع ى للععا بععين 

 التللتين فؤلرا  .
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وعن اعي ىر ات عح ويفعى بيعت  الفيىر ل ا اعراخيليل التالليعل ل  عر   علت فتعررين
م  ى ف رت تلارا متلار ، وست ت كلل  ب ل ون الإل يال فن ثفعى ين   علا   عت 
اللطل ، لااترل ى  عىرلن حتعن ال  ىيعل وعن ف ىل عىتا فعا السعى ر  ، ثعي تبعين من 
السععى لن ا اععراخيلن ت يلععاي الحكلفععل بيععرب مى تيععتي ل وععن اتت ىلععىل التلليععل 

ل  عععععرب التيععععتي ل وعععععن فاععععالل برلتلكلليعععععل يفكعععععن  لععععن الإل ياعععععل لمن فاععععال
الترى ععن    ععى ، ل لععك طبسععى  لل تععلى السى ل يععل التععن متععتر ى الفات ععىر السععى ل ن 
لحكلفل  ىرلن لالفات ىر  السى ل يل لل  ل اللىر يل لاألفعن بىلإل ياعل ، لاللع ين 
ليل مل حى من ات ىليىل كثير  ل سعل الاعلطىل لالتع حيىل فعن الحكلفعل ا اعراخي

للالطل ال لاطي يل لي تيرب  لن الإل يال فثعل ات ىليعل الل علت العتللن الفؤلعل 
، ل رتلكل  الففر اآلفن بين ال  ل لالسطى   عىي  1996ون فتي ل اللليل  ىي 

 لغير ى فن اتت ىليىل . 99
 ععىر  ععفيلن بيررععا إلععن السععى ر  حععىف   راععىلل فععن رخععي   2005* لوععن اليععىي 

يل  ىرلن ، يت ل وي ى فتر إلن التل يف فن  رلط ى خر ر الحكلفل ا اراخيليل
التن م ل  ى اللارر  فر اليفىن ، لالتن كىن مبرا فى وي ى فطىلبل فتعر بإلرعىر 
الفلحععق الياععكرى بفيى ععت  الاعع ي لا   ععىر لى ععت  بحررععل فتععررل وععن اليععرر  ، 
، لات اعععحىب ا اعععراخيلن تفىفعععى  فعععن فحعععلر وي تل يعععى الحعععتلتى بعععين فعععا فتعععر 

ك ععرلط لسيععىي فتععر بععتلر مف ععن وععن ترتيبععىل فععى بيععت ات اععحىب ا اععراخيلن فععن 
 غا  .

ات ععن بيررععا من ترييععر ميععل ف حععق بىت ىليععل كىفععب تي يععت يتطلععب  ععرب األفععر 
 لعن حعت  – لن الإل يال لتفرررا بىلفلاوسعل  بعر ث ثعل تتعلرتىل ، ل عن مفعلر 

لن ، بعل إ  عى ك يلعل بتا يعل ت يسلى  لي ى  ىرلن ون الللل الحى –تيبير بيررا 
اعسىط حكلفعل  عىرلن تفىفعى  ! ل عتت  فعن  لعك  ات احىب ا اراخيلن فن غا  ، لا 
 سعععل بيررعععا  عععن رخعععي  الحكلفعععل ا اعععراخيليل إلعععن فتعععر  ر عععى  يت عععفن ترييعععر 
كىفب تي يت  لن األرب بايىال األفر اللالعا ، بييعتا   عن تاع يل مى ترييعرال 
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اعععفيل ، ب عععتف اتبتيعععىت  عععن ف عععلار " الفعععرلر  بعععر وعععن اللثعععىخق مل الفل عععىل الر 
الإل ياععل " وتسععلي فتععر ب  ععر  ععتت فععن للات ععى   ععت فحععلر وي تل يععى الحععتلتى ، 

إ  ععى غيععر كىويععل ، ويععتي الاععفى  بإتلععى  الف  ععارال لاألاععلحل : لبيععت  لععك يسععى  
 2014لربععتل من  عع ا  ععل فععى  ععرى لتيععاا  فاععتفرا  حتععن اليععلي الفتععررل الثسيلععل 

ن   بلاىخل ملرى.لا 
  ععرل التععحف إ ععىرال  ععن بععتر الت ععىلب لتالرععت  2006* لوععن  عع ر يل يععل 

سل  ععل التف يععت للراثععل  إاععراخيل بىلرععىا لمإلععتل   عع  التععحف من  ععتف  عع ا التعع
ي عععىير  25ثعععلر   –تفىفعععى   – فعععى  فبعععىرك لحكعععي فتعععر ، ل عععل فعععى ل عععل  ليعععا 

2011 . 
ىررر تععععرتب  كل ععععى  ععععت  تسعععنشددددرت صددددحيفة " الكرامددددة "  25/4/2006فددددى ** 

 بىلترا  الير ن ا اراخيلن ف  ى :
تسررر  عن تعلرا بعلرا الفتعررل مل  بعل الحع   وعن اعي ىر لالفعاا ي التعن تعرلج  -

من الفالحين ال ى  ر لا طىبى ل ري ال يب ا طلسلا فن   بل الح   للت م ىر 
فى توا  ل  الفيىفلل الايخل التن يتيىفل ب ى األفن فا بتل اي ىرمن التسررر إلن 

لبععععل من  ،لبيلععععل اليااافععععل لل ععععلر بكىفععععل مب ىخ ععععى لمغ ىف ععععى لليلل ععععى إلععععن إاععععراخيل
و ععع    لعععن من اعععكىن  عععفى  اعععي ىر لعععي ياعععت يتلا فثعععل بعععتل  ،تييعععت ي إاعععراخيل 

 ال  لب  هرا  لل لت الف ىررا الايىحيل الإلبرى ون   لب اي ىر .
فععن  تععف اليععىي وععن  ععري  التسررععر الثععى ن ، يت ععىل  إلىفععل حاعع ن فبععىرك مإلثععر -

ال يب رغي م  ى ف طسل ف ال ل الا   ل لعن بيعت فرفعن ح عر فعن ا اعراخيليين 
 إت إ ا كىن حا ن فبىرك ي ير بىألفىن مإلثر ل ل بىلسرب فن إاراخيل .

ن الثىلعث لالرابععا الل علت الاععيىحن ا اعراخيلن وععن اعي ىر لتلععلل ي ا  التسررععر ل ى علت
مفععععى األاععععر الفتععععررل إ ا  ،لتلن مى إا ععععىج  بىلبطىلععععل ال لتععععيل بكععععل باععععىطل

حى اا  للت تي  لبل اللتعل   17 اىل ى حه ى التي  لل  ىب لاي ىر وإ  ى تسىبل
 ت ى ال  ىخيل .  ل
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مفى التسررر الرابا و ل ل لت لبرار ل اعكررين إاعراخيليين وعن مفعىإلن حاىاعل وعن 
يلن وعن اعي ىر تحعل لحررل الحركل التن يتفتا ب عى الياعكررلن ا اعراخيل ،اي ىر 

ا ععي البحععث  ععن روععىل   ععلت ي التعع ىي ل العع ين لتلععلا وععن الحععرلب الاععىبسل بععين 
 اليرب لا اراخيليين .

وععتح الحكععي التععىتر فععن فحكفععل ااععتخ ىف السععى ر  برخىاععل  2009وفددى أكتددو ر 
ف يعععين تلتر تيعععليب  10الفات عععىر محفعععت برتياعععن لالععع ى ملعععاي إاعععراخيل بعععتوا 

لر ععل مبععل بكععر ف  ععت األفععن الفركععاى العع ى اغتىلتععا ل ي ععل  ألاععر  ال عع يت  ععىفر
فلف ت ىلى الفتررين الس ىخيل  ت إاراخيل ،  2004فن ول ل تبىبل ون  ىي 

كعععىن رلر عععى العععت لى  ،لالتعععن ت ععع ت مرللعععل الفحعععىإلي الفتعععررل  عععتتا  كبيعععرا  ف  عععى 
الفرول ععل فععن ليلععن ا ععىتن لالععت  ال ىاععل  الفتععرى فحفععت تععىبر العع ى يس ععن 

ت بىلتلععععىبر فععععا 2007لاعععع ل  4227بععععل الفؤ ععععت تت ىفععععا وععععن الععععت لى رلععععي ة سل 
إاعععراخيل لتسعععتفل ب عععى لفحكفعععل   عععلب السعععى ر   عععت رخعععي  الحكلفعععل ا اعععراخيليل 
بتعع تا لات فععل إاععراخيل بى يسععى  بىب  ععى وععن  ععبىك ال ىالاععيل ففععى ترتععب  ليععا 

 ا .حيث طىلبل بتيليب فىتى لترا فليلن   ي؛ إتىبت ى با رار بىلرل 
لمتيب ببتر وعن  67،  56ل يل اليفيت ةوىرلق ال فلت ال ى  ىرك ون حرب 

فن ملتي ت عىلى الفتعررين  عت إاعراخيل  %70متىبا يتا اليف ن ل  ا ب ابل 
لف عى بروعا العت لى  عىي : ليسل  لىلت وؤات حعىوظ الفحعىفن للكيعل اليفيعت وعىرلق 

تروا لوسعى  لفعلات السعى لن مفىي فحكفل السى ر  اتبتتاخيل لكى ل مل  ت لى  2000
الفععت ن الفتععرى للياععل ت ععىلى  عع ر  مفععىي الفحععىإلي التلليععل لطىلب ععى بتيععليب 

رخيععععل رلإلععععل األاععععرى الفتععععررين لالتتععععف ى رخععععي  الععععلارار ا اععععراخيلن للت ععععى " 
ت فعن لعى لن 8 ىرلن " حيث لررل الفحكفل  عتي ا  ع ن ااعت ىتا  إلعن الفعىت  ة

ير وعععن الس عععيل للاتعععل ى الف عععلار مفعععىي فحكفعععل الفراويعععىل للعععي  ترا عععا  عععن الاععع
  لب السى ر  إت من الس يل هلل تالعل الفحعىإلي حتعن لوعى  فعلكلن الع ى فعىل 

 . 2006حا ى  لكفتا   ىي 
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 عععت  ت عععىلى  -فععلاطن فعععن اعععي ىر  -ملعععىي إاعععفى يل لطعععىبن  2001لوععن  عععىي 
رلععىي لت فععن الل ععىخيل  االععل ال تععب الفل ععلت بىل ععيب الرععت ل ععل  بععىر   ععن  فعع

ل لىتل باحت للارال الإليىن الت يل ن ال ى ا   ر ويا ل ا ولق ايىر  فحترل
 ل فلل إاراخيل  لن تلليت  كراا بإلىفل   ا ال تب الت كىرى . 1976لري  ىي 

لمإلت لطىبن ون ت لاا م ا يفتلك اللثىخق التن تثبل فلإليتا ل  ا األرب لم عا ت 
إت من فحكفععل اليععرر   ،ك الريععر   ععل ميععى  كى ععل التيععتى  لععن مفعع  يععليحععق أل

 اتبتتاخيل رو ل الت لى ليتي اتلتتىغ .
الرررععععب من م ععععىلن ال ععععيب الرععععت ياععععت كرلن ل ععععلت  عععع ا ال تععععب العععع ى ا تفععععل 

 الفحىوهل بترفيفا لط خا ف   ا لال تلن فرا ى  ل يلر الفتررين .
رار كفععى روععا م ععسىر األاععير الفتععرى ال عع يت اععيت مبععل ررععل ت ععلى  ععت رخععي  لا 

إي عععلت مللفعععرل للارعععر العععتوى  إي عععلت بعععراك لالاععع ير ا اعععراخيلن  األاعععبقإاعععراخيل 
فليععععلن   يععععا  15لطععععىلبلا بتيععععليب  ، ععععىللي كععععل ين بتعععع ت ي للت ععععى بىلسععععى ر  

تيلي ععععى  ل ععععي  فععععى لحععععق ب ععععسيس ي فععععن تيعععع يب متى إلععععن لتلععععا . لااععععت تلا إلععععن 
ن وعيلي لثعىخسن  ع ير ا تراوىل متلن ب ى  بىط اىبسلن وعن ال عي  ا اعراخيلن وع

 بي لان " رل   ىإلير "  ر ا التلي ارلن ا اراخيلن .
لععن  ى ععب  عع ا الس ععىيى التععن روي ععى فلاط ععلن فتععررلن   ععىك ت ععىلى ملعع ل  لا 
طىبيععى  ايىاععيى  تفثلععل وععن اليتيععت فععن الععت ىلى التععن روي ععى م ععىلن اععي ىر  االعععل 

ت عععى الععع ين لتلعععلا وعععن ث ثعععل  تعععب ت كىررعععل ملىفت عععى إاعععراخيل تلليعععتا  لععع كرى   ل 
 فيىرك ي فا فتر  لن مرب فتر .

لكى عععل م ععع ر الفيعععىرك السى ل يعععل التعععن  ععع تت ى اعععىحل الس عععىر الفتعععرى ت عععلى 
 للف تتتير الرىا الفترى  اراخيل .

ى لىلعت وعؤات الفحعىفن من   ععىك ات ىليعىل ل عىخيل تلليعل بعين فتععر مر فعن   تعا 
لفعلليتين  لععن اتت ىليعل فععن ت  يعع  لبيعب الععتل  األلرل يعل تفكععن كلتعى الععتللتين ا

األحكععىي التععىتر  وععن التللععل األلععرى  لععن مرا ععي ى لبىلتععىلن يفك  ععى من  طىلععب 
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  ا التل  بتلليا الح ا  لن مفلا  إاعراخيل لعتي ى كفعى يفك  عى من  سعلي بعىلح ا 
 لععن مفععلا  الحكلفععل ا اععراخيليل وععن فتععر لاععتات التيلي ععىل لفععن الفيلععلي من 

" ا اراخيليل  ركل حكلفيل يفكن من  ح ا  لن مفلال عى لم عىف  ركل " اليى  
من لاار  اليععت   ععن ال  ععل الف لطععل بعع لك وىلسععى لن ياععفح ل ععى بععىلح ا  لععن مى 

 مفلا  بل ف فسر البيثىل التبللفىايل .
 ععع تل  (2000وامتددددادًا لحقبدددة األلفيدددة الثانيدددة )أى السدددنوات التاليدددة لعدددام 

يليل اليتيععععت فععععن التسلبععععىل لالف يط ععععىل  لععععي فععععتار الي لععععىل الفتععععررل ا اععععراخ
تىررل ى ، للي تإلن   ا الي لىل تف ي  ي لتيعر  لاحعت  طعلا  الللعل ، ورىلبعى 
اعععراخيل ف ععع  فيى عععت  كىفعععب تي يعععت لحتعععي اليعععلي  فعععى لتعععف الاععع ي بعععين فتعععر لا 

التعىتر  153بىلا ي البىرت ، لليل فى   رتا  ررت  ال  عىر اللب ى يعل وعي  عتت ى 
تحععل   ععلان "ماععبل  فععن التععلتر بععين السععى ر  لتععل مبيععب"  3/2010/ 24ررب بتععى

 عع ا الي لععل الفتععلتر  الفتسلبععل ، وسععت  كععرل ال ررععت  وععي اللبععر  ى ييبععر  ععن وحععل 
الف  لر وي اليتت اىلف ال كر من إاراخيل رل ل  ىخيىل حعل  تعحل العرخي  

ي لتع ت ى بىلإلى بعل ن  ع ا األلبعىر التع: إك ب ى األلير ب  اا ، للىلل  ،فبىرك 
لالفرللطععععل بعععععتمل فعععععا تللعععععل العععععرخي  فبعععععىرك إلعععععي فات ععععع ي  يعععععتلبرج بالفى يعععععى 

ت ىر السععععىخي إلععععي ليععععىي اللىر يععععل الفتععععررل بىاععععت ىتاتختععععى  لري حفيععععت فععععى مت
بىأل فععى  ا اععراخيلي وععي السععى ر  ياععراخيل طيل ي اععكي لل لتععا  لععي ال ععىخيىل 

ل فبععىرك ، كفععى احت ععل اللىر يععل التععي   ععرت ى التععحىول ا اععراخيليل حععل  تععح
الفتععررل لعع   اللسععىر   اععا  لععي ليععىي إاععراخيل ب ععي الحععري ا برا يفععي لالتحععىي 
السلال ا اراخيليل بىحعل الفاع ت األلتعي ، للىلعل تعحي ل " ع رت " ا اعراخيليل 

كبيرا لتحتثل إليا ب كل  ى  ن السى ر     ل فاخلت إاراخيلي: إفيلسل  لي الحتث 
" ، ل كعععرل التعععحي ل من الفاعععخل  ا اعععراخيلي روعععا تسررعععرا لللىر يعععل "غيعععر تخعععق

ا اراخيليل فطىلبى ببحعث األفعر فعا لارعر اللىر يعل الفتعري ، للىلعل التعحي ل 
  ععى لععي تإلععن الفععر  األللععي التععي ت تسععت وي ععى اللىر يععل الفتععررل إاععراخيل حيععث : إ
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لحعععت   1600اعععبق لمن احت عععل اللىر يعععل الفتعععررل  لعععي لعععرار تعععل مبيعععب ب عععىر 
التعح ي ا اعراخيلي "تاع ي برخيعل" وعي   ع ا للعت  كعرااتيطى يل  عفى  السعت  ، 

 ىفلتا بتعحي ل " ع رت " من فتعر تفعىر   عرلطى للعف الإلعلالي  لللعف فعى 
لتععع ا "بىلتلاعععا الطبييعععي" للفاعععتلط ىل ا اعععراخيليل ، ف عععيرا إلعععي من اللىر يعععل 

ي حكلفل  ت يى ل لللف الفتررل طلبل فن اتتحىت األلر ي ففىرال  رلط  ل
ي الي ععععلتي وععععي اللتيععععىل  اتاععععتيطىن  ، لم ععععح التععععح ي ا اععععراخيلي من اللععععل 

 ىل  فاعالل  ع ا ال عرلط لع   فؤتفر عى الاعع لي ياألفرركيعل "إيبعىك" اعالفتحعت  
 . 2010  ىيل فىر  

ييفعل وعي الس عى   ى  ال األفعن الفتعررل تعح يى إاعراخيليل لع لون اليىي   اا ا تسلل
التععرق الحععتلت الفتععررل بععا ي إ ععرار تحسيععق  ،وععي التل ارععلن ا اععراخيلي اليى ععر  

تل ارل ي حل  تالل ا وىرلل إلي إاعراخيل ، ل سلعل ال  عىر  عن تعحي ل يعتييلل 
محر لل ا اراخيليل من فحسسين فن ال ي  الفتري م عرلا تحسيسعى فعا التعح ي 

كعععععرل التعععععحي ل حىلتعععععا إلعععععي الفحىإلفعععععل الياعععععكررل ، ل ا اعععععراخيلي ، تف يعععععتا  
ا اراخيليل من مورات األفن الفتررين تيىفللا ب كل  يت فا التح ي ا اعراخيلي  
، ل سلععل  ععن  عع لت  يععىن م  ععي  ععى تلا ياإلععل األإلعع ل ال ععيبيل الفتععررل ب ععىر 

  لي طلبا .
ا فل م عا كعىن  ى  لك بستل فتر  نمن إاراخيل رتل  ل لاىخل ا   يل كرل 

 ثتعععا مث عععىر  فليعععىل  نلطعععى  غععا  ، ل ثعععرلا  لععع ي ععرب الاععع ىخر لالب عععىخا إلعععي
ال عىطق بىاعي ال عي  ا اعراخيلي  نت اتف ي  بىلف طسل  الحتلتيل فا فتر ، ل 
 ،ن" يلفتاللين ا تبا وي كعل  ي "إر عىبيمن ال ي  وتح  يرا ا  لي ف فل ل فن ا

 . التحفحابفى  كرل  ى  للي يكن ييلي من بي  ي فترر
ن فععن ال  ععلي ا اععراخيلي بحاععب تععحي ل ال  ععىر للععي ياععلي الفاععخلللن الفتععررل 

فعىل الي علت  ع لا   لفعى ىن الحىل: إ، وسىلل التحي ل   تت ى اىلف ال كروي 
حىتا  لي التكتلر اا ي حلا  األفين اليىي للف لع  األ لعي لاثعىر بيعت رو عا 
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ت هععيي ح ععل اوتتععى  لفيبععت "فلاععي بععن فيفععلن" الي ععلتي وععي السععى ر  ، ل لععك رتا 
ر إاعععراخيل ب عععي الحعععري ا برا يفعععي للتعععراث الي عععلتي ، بى  عععىول إلعععي  لعععي لعععرا

ت بفيي الفير األاىليب ال ف يل التي اتبي ى الي لت بيت ا   ن  ن ات ت ىر فن ت
حععت لععل  التععحي ل ، حيععث لىفععل   ىتععر فععن الطىخ ععل الي لتيععل ب ععرب  ن،  لعع

 اللفر مفىي م ين الفتررين تلن فرا ى  لف ى ر ي .
لعععىي الي عععلتي فرتلعععىي  عععفلخيل   ا عععل "كعععل  حعععىي" من الفاعععخللين ل كعععر الحى

فعععن اتحت عععى  الفتععررين لاألفعععن الفتعععري يحععىل  العععت ق الععع راخا لف ععا الي عععلت 
، لم ععىف الحىلععىي الي ععلتي من فتععر ت تف ععا اللفععلر ،  لباحععت رفععلا ي التي يعع

فى فعى ياعىورلن ن الي لت تاخ: إولفى ا يف يل  ى مث ىر اتحت ىتل الي لتيل ، للى  
 حت ععى  برفععلا ي التي يععل ، لفععن بي  ععى "فللععت مبععل حتععير " بفحىوهععل لإلععي فتععر 

البحير  ، ف يرا إلي من   ا ا  رارال اتؤتي إلعي حىلعل فعن التعلتر بعين فتعر 
اراخيل .  لا 

اعراخيلي اليعرب الفاعرحي ا اعراخيلي *  لكىن رلر فهى ر التلتر بين فتعر لا 
تللعل ، لتعرلي الفاعرحيل  13 ر عتا إاعراخيل وعي " اللرلج فن فتعر " لالع ي 

ال تععر  التععي  ى عع ى الي ععلت وععي فتععر لفععى تير ععلا لععا فععن "ا ععط ىت"  لععي يععت 
ور ععلن فتععر ، لرتللععل الفاععرحيل  بععىرال ااععت ااارل فععن  ل يععل " ىخععتلن إليععك 
لرربععععى" ل "فتععععر للععععب تللععععل الععععرب التععععي ل ب ععععى إاععععراخيل" لوتععععل  كىفلععععل فععععن 

ي ل ععت ب ععى الععرب ال بععي تععال ى فععن إاععراخيل الإلبععر  ا  ر  ععارالفاععرحيل تععرلي من فتعع
ن لاار  الثسىوععل ا اععراخيليل : إ  ععت لرل ععا فعن فتععر ، للىلععل التعحي ل  نفلاع

 لتتل فبىل  كبير  للفارحيل للورل ل ى إفكى ىل تس يل  ىخلل .
 17/7/2009التعىتر وعي  1860مفى  ررت  الفتري اليلي وي  تت ى رلعي ** 

لعععىل الفتعععررل ا اعععراخيليل للإلعععن  بعععر البلابعععل ا يرا يعععل ، وسعععت وسعععت ت ىللعععل الي 
للفتحتث الراعفي بىاعي لاار  اللىر يعل الفتعررل الاع ير  ى    رل ال ررت  تتررح

اعيق فتعري  األ بىر لالتسىررر التح يل التعي تحعتثل  عن ت  ن ويا حاىي اكي 
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ا  ع ي   حعن  رتعت وعي: إاراخيلي لتل يل  عر ل  اعكررل  يعران ، للعى  اكعي 
ا اععراخيلي لالععتللي إيحععىرال ت ماععى  ل ععى فععن التععحل ، لمإلععت من  عع ا األلبععىر 

إاعععراخيليى مل تسىر عععى  –فتالاعععل ب عععتف إي عععىي الفتعععىبيين من   عععىك ت اعععيسى  ر يعععى 
ب ان فل  ى ال للي لاألافل فا الررب ، لمإلت من   ا األفعلر  ىررعل فعن التعحل 

ن   ىك فحىللل  ي ىي : إ" ، للى  يرر لمن ال تف فن   ر   ا األلبىر "غير ب
 لالرمي اليىي فعن لع   تاعرربىل لتحركعىل إاعراخيليل ت  عان لفتعر ب عى لت أليع

 . تللل  ر يل
بارعععىر  األلاعععىط ا   فيعععل لالايىاعععيل ا اعععراخيليل ا تفعععل  21/12/2009لوعععن 

  فعععتير الفلعععىبرال الفتعععررل اللعععلار  فعععر اعععليفىن  اعععراخيل لفبىحثىتعععا فعععا السعععىت
من اعععليفىن التسعععي لععع   الارعععىر  فعععا لارعععر  لمإلعععتل تلعععك األلاعععىطا اعععراخيليين ، 

التوى  ا اراخيلي إي لت بىراك لرخي  اللارار ب يعىفين  ت يعى ل لرخعي  الفلعىبرال 
بيعععىن تعععىتر  عععن فكتعععب بعععىراك بيعععت اللسعععىر من الفبىحثعععىل  لمإلعععتفعععىخير تا عععىن ، 

لليفيعععل التعععي يلا   عععى البلعععتان ، ت ىللعععل طعععرق فلا  عععل التحعععتيىل لالت تيعععتال ا 
ن الفبىحثعععىل ت ىللعععل اعععبل ااعععتخ ىف  فليعععل الاععع ي ، لم عععىرل : إللعععى  البيعععىن 
إلععي من اععليفىن يتععللي اللاععىطل الفتععررل وععي ف ىل ععىل تبععىت   لاععىخل ا  عع ي

اععععراخيل ، لا وععععراج  ععععن ال  ععععتي  ليععععىت  ععععىلي  فسىبععععل  ى األاععععر  بععععين حفععععى  لا 
ل  ا عععل ا اعععراخيليل  ا  ن ، ل سلععل ال ررعععت  تسررععر ال لاعععطي يي ى ف فل ععل فعععن األاععر 
ن اعليفىن اعيبحث فععا  ت يعى ل اعبل ف عا ت ررعب األاععلحل : إ عن الارعىر  للىلعل 

ن الارعععععىر  تعععععاتي بيعععععت : إلالععععع لىخر  بعععععر األ  عععععىق بعععععين فتعععععر لغعععععا  ، للىلعععععل 
ن فتعر تسعلي : إب ى لارعر اللىر يعل محفعت مبعل الرعي  لعى  وي عى  نتتررحىل متل
ا فيععععت ي تحععععل األرب وععععي ف طسععععل روععععح الحتلتيععععل لف ععععا  فليععععىل بب ععععىر حععععى 
من  نإلع 21/12/2009 ررعت  الحيعى  بتعىررب لطعى  غعا  ، لم عىرل  نالت ررب إل

 بكل األ  ىق التي تعر   بعين السطعى  الفحىتعر لفتعر تعالت غعا  بىتحتيى عىل 
يل تععت ي الرع ار لالللعلت لاأل  عا  ا ليكترل يعل ، للىلعل إن إاعراخ: األاىاعيل فثعل 
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حفععى  بىاععتلتاي األ  عععىق وععي ت ررععب األاعععلحل بيععت الحععرب األليعععر  التععي  ععع  ى 
 غا  ويفى  رف بىاي " فليل الرتىغ الفتبلب". نال ي  ا اراخيلي  ل

تر لفى ييرف بىل تار ال لت ي لي تإلن  ررت  الحيى  لحت ى التي ا تفل بب ىر ف
 233ل وعععي اليعععتت رلعععي الحعععتلت فعععا غعععا  وسعععت   عععرل  ررعععت  ال  عععر الفتعععرر ن لععع

ن : إتحسيسععى حععل    عع  الفل ععل  للىلععل ال ررععت   12/2009/ 28التععىتر وععي 
ن ييي عععلن وعععي حىلعععل  لعععا  تي عععل ا  ععع ن  عععن ب عععىر  ععع ا ال عععتار ، يطي يال لاععع

لىتل بيت إغ ق فيبر إيررا فا ال  ل الرر يل لمتعبحل األ  عىق  عي الاعبيل 
ن   ا : إالفحىتر ، للىلل ال ررت  اللحيت لتلل  الفؤن لالب ىخا إلي السطى  

ال ععتار اععيتيح  اععراخيل ت ععييق الحتععىر  لععي اععكىن السطععى  لوععرب التاععليل 
بحاععب فععى يلاوععق فتععىلح ى ، لفععن وععلق اععطح محععت الف ععىا  العع ي يبيععت فاععىول 

ال عععرر   ن لععع ل ال ررعععت  م فعععى  الب عععىر التعععي تعععتيفتعععر  عععن ال عععتار تعععلر  300
فعععععن الفيعععععتال لاألل عععععى  التىبيعععععل ل عععععركل  ا  كبيعععععر  ا  التعععععي ته عععععر  عععععتتل الحعععععتلتي 

الفسىلللن اليرب لالتي تسلي با فى  الب ىر ، كفى تحهل من م فى  الب ىر ت ري 
فتيتت  ال  ايىل الفل لت  وعي اعي ىر  الف يل ف تت  لبفراليل السل متحل حفىيل 

األر عى   نن اكىن الف طسل ييي لن حىليعى  لع: إ، للى  تىحب الف ا  لل ررت  
تععاتي فععن ت ررععب الب ععىخا لرععا  ، لمن الف طسععل كى ععل  ععتيت  ال سععر لبععل من التععي 

إن اكىن غا  كعى لا اعيفلتلن : ته ر األ  ىق ل فليىل ت ررب الب ىخا ، للى  
 ل ى لل لي يتي إتلى  الب ىخا  بر األ  ىق  تي ل للحتعىر ا اعراخيلي لا غع ق 

ملافعر ف عتت  إلعي  فيعا  طعل م فيبر روح ، للىلل ال ررعت  من األ  عا  األف يعل 
اكىن روح التي تفر األ  ىق فن تحل بيلت ي ب رلر  إغ ق   ا األ  ىق ب كل 

فتعععر  300من  فليعععل ب عععىر ال عععتار اتاعععتلاي الح عععر لفاعععىول  نحىاععي ، ف عععير  إلععع
تلت لل ا لعلحين الح نتحل اطح األرب ليت ىلا  فق األ  ىق الفل لت   ل

فيعععىا فعععن الح عععي الفتلاععع  ت عععتح بف عععرت  فلااعععير ىي م   فععع فعععن الحتيعععت ال عععلت
 ا الف طسعععل ليعععتي إراعععى  إ عععىر  فعععن الف اعععىل األر عععيل بل عععلت تحركعععىل وعععي  ععع



 

250 

ن : إ، ل سلل ال ررت   عن فتعتر وعي فيبعر روعح الحعتلتي لللعا إغرال ى بىلإلىفل
م فعى  الب عىر ت ععري بفحعى ا  ال ععرر  الحعتلتي بععين لطعى  غععا  لفتعر ، لم ععا ت 

اعععراخيل  لععيععتي  فليعععىل ب عععىر وععي ا العععرغي فعععن من  نل عععار ال ىتعععل بععين فتعععر لا 
الحععتلت ف تلحععل وععي  عع ا الف طسععل لت ت ععر وي ععى ت ععىر  ال يععرلرن ل فليععىل التاععلل 

ةلتحسعى   فى عىل الي عف العتي ن لماعلحت ى العلارت  إاعراخيل   نفن لبل األوىرلل إلع
بعري ، لمإلتل ال ررت  من  ىح ىل تاتي  بر في فن اللليج لفن تالل إاراخيلت

ن ال عتار مي ، فعى يي عن  فعن الحتيعت ال علت ى  اليل ل لكعري مبعل اعىلي حىفلعل مللاحع
 .ا بحتيت إاراخيلي بحاب الفيللفىل التي حتلل  لي ى ال ررت  ؤ يتي ب ى

بلبععر السععبب  23/3/2010وععي  245كفععى ا تفععل  ررععت  ال  ععر وععي اليععتت رلععي 
لتتعععلرر بر عععىفج  لعععي تعععح ي إاعععراخيلي حعععىل  التاعععلل  بعععر الحعععتلت الفتعععررل 

للس ععى  اليى ععر  ا اععراخيليل حععل  ت ررععب الاعع   لاألوىرلععل  بععر الحععتلت الفتععررل 
لسعي التعح ي ا اعراخيلي اُ ن : إل سلل التحي ل  ن فتتر مف ي فتعري لللعا 

فععلاطن فعن غى ععى ، بي فععى   عح موىرلععل رلعرلن وععي ال ععرلب ،  افيعل السعبب  ليععا 
سل األفر للسيىت   الفلاعيل لالتعي تيفعل ال ي  ا اراخيل  ن : إللىلل التحي ل 

 لعععي إ عععىت  التعععح ي ا اعععراخيلي ، فؤكعععتا م عععا لعععي يكعععن بحعععلا  التعععح ي ملراق 
  ا الحىتث للا بيت تتتيق ن : إرافيل ، للىلل تحي ل "  رت " ا اراخيليل 

ليكترل ععي  لععي الحععتلت فععا فتععر لف ععا االحكلفععل ا اععراخيليل  لععي إ  ععىر  ععتار 
 فليلن  يكل إاراخيلي .  35ت ررب األالحل بتإلل ل فليىر ل تالل األوىرلل ل 

  ععرل  ررععت  الحيععى  " لرتعع ل إاععراخيليل وععي الفيععى  الفتععررل " لتحععل   ععلان * 
ات تعتار ا اعراخيلي  ن لعتيليسعى  9/2/2009وي  16747ت رلي الل ت يل وي اليت

رييععر فاععىر ى ت ن لععي اعع ي ل "األلععل " اللب ى يععل وععي الفيععى  الفتععررل لا  بىر ععى  لعع
لت تيعت ى بىلستععف وععي حىلعل  ععتي اتاععت ىبل ، لت تعي  ركىب ععى لات تععتار  لععي ي 

الاع ي ل كى عل تحفعل فاعى تال طبيعل لغ اخيعل ن : إبىل رب ، للىلل التحي ل 
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لات ىليل  1982ففى ييت ا ت ىإلى للسى لن التللي للرت ل لوسى تت ىليل البحىر ليىي 
 . 1988الا فل الف حل البحررل ليىي 

التعععىتر وعععي  659مفعععى  ررعععت  األاعععبل  الفتعععررل وسعععت ا تفعععل وعععي  عععتت ى رلعععي* 
 ى  لوتعى من  عىب ل عىر ويعا تالفتعري اليعليةبلبر   عرتا تعحي ل  11/12/2009

إلععععي    بععععىفتعععررين طععععىلبين بكليععععل األتاب لاععععي ا  عععع ي ب ىفيعععل  ععععين  ععععف  
الا ىر  ن : إلل ال ررت  فسىبلل الا ير ا اراخيلي ، للى طلبالا ىر  ا اراخيليل ل 

التععي تيععى ي فععن اليالععل وععي فتععر تيىفلععل فععا ال ععىبين بف طععق التععيت ال ععى ا 
اراخيليين ،  لىفل حلار بين  بىب فتررين لا  ل ر ل  لي فى الا ر  اراخيل لا 

فععى ويلععا لععي  تطبييععى لم ععا ن : إمحععت ال ععىبين  ععل فتععط ي الطيععب لععى  لل ررععت  
لسىر  عل فعا ففثعل تبللفىاعي لتللعل وعي فتعر ، من إاراخيل بلت  تل لمن ال ى ير 

لمن فعععن يعععروب لسعععىرا بىلاععع ير ا اعععراخيلي ويليعععا من يسعععلي بطعععرتا فعععن العععب ت ، 
اعععتلتفتا العععتكتلر  ىلعععل من  ععع ا التبررعععر  عععل   اعععا الععع ي اإلعععن لم عععىرل ال ررعععت  
تحررععر ف لععل التيفسراطيععل التععي تتععتر ى فؤااععل األ ععراي لالتععي  فتععط ي رخععي 
ال  لي لي ن : إر ا اراخيلي وي فكتب ى بىلفؤاال ، للىلل ال ررت  التسل بىلا ي

ن   بعى للاعع ىر  يلتعا فعرل  اللع لافي نيسعف   عت حعت ال  علي  لعي  ععلغ فتعط 
السيععىي بيفععل فلتلععف فععن لعع   إ ععرار حععلار فععا الاعع ير ا اععراخيلي بععل  ى بععت ل 

لل ل عي طى  مي ى لاي التحىول ب تاب  ين  ف  ال ي مإلت ط با م  ي ت   
بتتعععرف افيلي فععععى لم عععا  فععععل وعععرتي ، ل كععععرل ال ررعععت  من الفات ععععىر  الثسىويععععل 
للاععع ىر  لعععتفل  عععت   عععرلب فرررعععل لل عععىبين ف  عععى تلررعععت طععع ب ليسعععت حعععلارال 
ل لاىل غايل فب ، ل عرلب للاع ر لفع ح ترااعيل ، لحفلعل ال ررعت  ال عىبين 

اعععععي لبعععععل السيعععععىي م  فعععععى لعععععي يات عععععيرا ماعععععتى   الس نفاعععععخلليل تتعععععرو فى ف عععععير  إلععععع
ترااععيل كى ععل اععببى وععي ت ععكيل بفرىفرت فععى الفا لفععل ، ف ععير  إلععي من الف ععى ج ال

 تر ال بىب .ؤ ل ي  
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اللىر يععل الفتععررل ت ععل  لارععر اللىر يععل ا اععراخيلي    ععل 2009* لوععن اليععىي 
موي عععتلر ليبرفعععىن لارعععىر  فتعععر ، لمإلعععت الفتحعععتث بىاعععي اللىر يعععل الفتعععررل من 

ليبرفععىن لععي يتريععر ، فيبععرا  ععن ت  ععتا فععن تإلععرار  عع ا  فللععف فتععر فععن ارععىر 
ا ت ىرال ، ف يرا من ليبرفعىن تيعرب ل ارفعل تبللفىاعيل لع    للتعا األلر يعل 

 نسىبلتا  لي ف ب لب تعلر  عتيت ، حتع، لمن الا فىر األلر يلرن لاوسلا  لي ف
اف وعععي فكعععىتب ي لاإلت عععلا بلسىخعععا وعععي ال  عععىتق ل لعععك بعععى تر  ااعععتسبىلا  عععي رو عععلا إ

 التحىول ا اراخيليل   ا ى .
تععععحي ل " عععع رت " ا اععععراخيليل  ععععن لطععععل لي  ععععي  ك عععع ل 2009* لوععععن اليععععىي 

التل  الير يعل  نتل  الير يل ، ت ف ل ث ث لطلال  لللتطبيا الي لىل فا ا
إ عع ن ا فععىر  ععرب تتععرتب  تلل ععي بي لععىل فععا إاععراخيل  ععن : السيعىي ب ععى ل ععي 

ل ، لف ح ت عي ايىاعي لفعىلي للاعلطل ال لاعطي يل ت ف ي للف ىل ىل فا إاراخي
، لالفاععى ت  وععي  ععا  حفععى  ، لاتلععى  لطععلال تطبيييععل فععا إاععراخيل تت ععفن 
التطبيعععععا التبللفىاعععععي لالت عععععىري ل سعععععت لسعععععىرال  ل يعععععل لاعععععررل فعععععا الفاعععععخللين 

 ا اراخيليين لالسيىي بارىرال رافيل  اراخيل .
للتل ارعلن ا اعراخيلي مإلعت  بحعتيث مي ى  متلن حاع ن فبعىرك 2009* لون اليىي 

ااتفرار ال  لت الفتررل  ط ق اعرا  ال  عتي األاعير  ليعىت  عىلي   ن ل ويا
م ععا ت يفكععن السبععل   ر يععى بععتللتين وععي  لتحسيععق الفتععىلحل ال لاععطي يل ، ف ععيرا  

اعععراخيل فك عععل ن : إال ععع ل لغعععا  ، للعععى  فبعععىرك  فيى عععت  الاععع ي بعععين فتعععر لا 
، فؤكتا وعي الللعل األطراف لتحسيق الا ي بىلف طسل ىولفتر فن التحرك فا ك

لىفعععل التللعععل    اعععا م عععا لعععن يكعععلن   عععىك تطبيعععا بعععتلن التسعععتي وعععي فلعععف الاععع ي لا 
سبعل تيعتيل فبعىتر  الاع ي ال لاطي يل الفاتسلل ، ف يرا إلي من العتل  الير يعل ت ت

 .الير يل
 20/1/2009ي وعع 9لكى ععل  ررععت  الععتيىر الفتععررل لععت   ععرل وععي  ععتت ى رلععي 

ن حعل  فلعىطر ا  يعىر حفعى   لعي ين لايىاعييتسرررا يرتت ررار لبعرار  اعكرر
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األفععن السععلفي اععيتيرب لللطععر ن : إاألفعن السععلفي الفتععري ، للىلععل ال ررععت  
الرعىرال التعي ن : إل إاعراخيل وعي الس عىر  لعي حركعل حفعى  ، للىلعل حإ ا   

ر الحرب  لعي غعا   عي تليعل   ت ى إاراخيل  لي ال رر  الحتلتي الفتري مث ى
 لععي  ععع ا الفلععىطر ، لمإلعععت الععتكتلر فحفعععت لععتري اعععييت اللبيععر بفركعععا األ عععراي 
للترااععىل الايىاععيل لاتاععتراتي يل لل ررععت  من و ععل حركععل حفععى  اععيللق حىلععل 

اي ىر ل ل فى اي كل  نفن ال ل ي تالل غا  ففى ايتوا اكى ا إلي الل لر إل
بسعىر حفعى  فعا ترييعر األو ل لفتعر  عل ن : إفتر ، للى  اييت  ن بخى  ل

لىفععل   لععىل فتلاا ععل في ععى ، ف ععيرا إلععي من فتععر تععت  ي فلععىطر ا  وععي اوكىر ععى ل 
ا  يىر حفى  ، مفى الللار  ىت  اعليفىن اللبيعر الياعكري وسعى  إن الحعرب التعي 
ت ري وي غا  ليال حر ى بين طروين لا  فى  ي   فىل تتفيررل ت   ى إاعراخيل 

فععن  ا ع: إ، ل ع ا لعي  ا تتعىرا  اعراخيل لت و ع  لحفعى  ، للعى   لعي السطعى  
الطبييععي من تحععتث  لععي الحععتلت الفتىلفععل ألي تللععل ف ععك ل مث ععىر اليفليععىل 

 الياكررل لفن فتلحل فتر من يالت ال تلر لاتاتسرار وي لطى  غا  
التععىتر وععي  1190فععن  ى ب ععى ا تفععل  ررععت  الير ععي الفتععررل وععي  ععتت ى رلععي 

باافعععل إلىفعععل فللعععت "مبعععل حتعععير " وعععي فحىوهعععل البحيعععر  ، للىلعععل  10/1/2010
الرخي  فبىرك مفر بىتحت ى  بفللت مبل حتير   ع ا اليعىي ااعت ىبل ن : إال ررت  

ل ال ررعععت  من م عععىوب يعععىفين  ت يعععى ل ، ل  رخعععي  العععلارار ا اعععراخيليلطلعععب فعععن 
التي يسا ب عى لبعر  ال تيتفلررل  نالت يى ل تلاوتل إل اتتل ياىل التي تسل الالار

تل ياعععىل األن : إ"مبعععل حتعععير " للىلعععل التعععحي ل  سععع   عععن محعععت  ععع لت الييعععىن 
ا اعععراخيليل كى عععل تعععتلل ل حت عععى  لاحعععتا بيعععت اآللعععر وفعععى من ي ت عععن الار محعععت 

 عععتت تلعععك ن : إ ي يليعععا ، للىلعععل الفتعععىتر لل ررعععت اتتل ياعععىل حتعععي يعععتلل الععع
راإلبععى ، إ عىول إلععي حرااععل  46حعت ف  ععى يسعل متل ياعى كععل لا 50اتتل ياعىل بلعع  

حىلىفى  46ف تت  فا كل متل ي  لاىخق فالح ، لكىن رلر اتتل ياىل ي ي 
ا ، التللععععلا وععععي  لبععععىل فععععن البكععععىر لالتععععر ت ععععىلالا الللععععل الفلتععععغ ل ععععي ، 
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من السررل   تل إ رارال مف يل ف تت  ، للى   ى ت  يعىن إلن ل ال ررت  م ىر ل 
ال ررععت  من كععل فععتالل  لمإلععتلن تععراوس ي الطععىخرال الحر يععل ،  ععا لععي يتبععق إت مإ

لفلععىرج السررععل تععي إغ ل ععى لف ععا الععتلل  مل اللععرلج ف  ععى ، كفععى ف يععل م  ععا  
األفن اللل ل اتحت ى يل التي كىن فن الفسرر ت هيف ى  لي كل ري "مبل الرر " 

فحكفعععل  ت هيف عععى مفعععىي نرعععل ، لا عععطر ال  عععطىر الايىاعععيلن إلعععمفعععىي فعععتلل السر 
تف  ععلر ، لمإلعععت ال  عععطىر من  ععع ا اتحت عععى   ععل إ عععتار لإلرافعععل ال عععيب الفتعععري 
 يلم ععىلي البحيععر  ، بععل للإلرافععل فحععىوظ ا للععيي   اععا لالعع ي تععي ت ى ععل لععرارا بيععت

إلىفل الفللت ، كفى م ا إ عتار ألحكعىي الس عىر الفتعري الع ي متعتر حكفعى بف عا 
ال ررعت  إلعي من الفحعىفي فتعط ي ، لم عىرل  2001إلىفل   ا الفللت ف ع   عىي 

 ى راعع ن تععىحب الحكععي بإلرععىر اتحت ععى  بفللععت مبععل حتععير  ييتععاي إلىفععل ت ععل 
ل لفحعععىوظ البحيعععر  الليعععل للارعععر اللىر يعععل للارعععر التعععحلارعععر الت نل عععىخيل  لععع

 يطىلب ي وي ى ب سل الفسبر  الي لتيل ل ررح مبل حتير  إلي فكىن رلر .
ف عععا اتحت عععى  ب ععع ا الفللعععت الععع ى كعععىن يفثعععل  تعععي 2011ي عععىير  25* لبيعععت ثعععلر  

 تطبييى  ايىايى  لتي يى  فرول ى  ل   وتر  حكي فبىرك .
* لبيععت .. فععن حتععيلل  عع ا األلبععىر الفت ل ععل لالتععن لععتف ى ى ك فععل ج ليفليععىل 

ت 2011-2009التطبيععا الايىاععن بععين فتععر لالإليععىن التعع يل ن لعع   ال تععر  ة
يىل فسىلفعل التطبيععا الايىاعن .. كيعف كى ععل بسعن من  بحعث وعن اععبل لااعتراتي 

لن مى  تىخج ا ت ل ؟   .لتلك  ن ف فل ال تل الثىلث لا 
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)بارضددافة للمراجددع التددى وردت فددى مددتن الفصدد   مددن مصددادر الفصدد  الثددانى
 :نضيف ما يلى من مصادر أخرى للبحث(  –و ين سطورا 

 . 7/3/1989تحي ل ال يب : السى ر  بتىررب  – 1
لحسيسععل : ةتععحي ل ماععبل يل يتععتر ى حععاب األحععرار ات ععتراإليين تععحي ل ا – 2

 .15/4/1989بىلسى ر ت بتىررب 
 14/1/1989تحي ل األ ىلن : السى ر  بتىررب  – 3
فحفععلت ال ععى لن : ل ععىت التعع ىي ل لرععال الارا ععل ، تععحي ل تععلل اليععرب  – 4

ةتعحي ل للفيعل اتت عىا كى عل تتعتر ماعبل يل  عن  7غ 22/8/1988بتىررب 
تععععتلىر  ععععىتى ا  عععع ي الير ععععن لمغلست ععععى الاععععلطىل الحىإلفععععل وععععن فتععععر وععععن م

 ت .1988ف تتف  ىي 
 .2/2/1989تحي ل الرمى اليىي : تحي ل يلفيل تتتر بىلإللرل بتىررب  – 5
تعععحي ل الحيعععى  : تعععحي ل يلفيعععل تتعععتر بىللرعععل الير يعععل وعععن ل عععتن بتعععىررب  – 6
7/2/1989. 
 . 22/3/1989يلي  ال رلرتر فن تسررر للكىلل األ بىر اليىلفي – 7
الفات ىر  بت الحفيت يل   : كىفب تي يت مفىي الفحعىإلي الفتعررل ، ف لعل  – 8

 . 29/1/1989بتىررب  640اإلتل ر اليتت رلي 
 8/3/1989تحي ل األ ىلن : السى ر  بتىررب  – 9
  24/5/1989تحي ل األ ىلن :  – 10
 - 1985ااععل للثععىخق ، رويععل اععيت محفععت : التععراق اليسععل الفتععرى : تر  – 11

السعععععى ر  ، الفلحعععععق اللثعععععىخسن الععععع ى يحتعععععلى لىخفعععععل مبحعععععىث الفركعععععا األإلعععععىتيفن 
 . 1985ا اراخيلن بىلسى ر  ف   إ  ىخا حتن  ىي 

فثل اتت ىا ات ياالن لتى الفثس ين الفتررين بتما  لن التالن وعن كتىبعا  – 12
يععا لععلي   ععلب لتب 1986السععى ر   –تار ال ععيب  – تفتععررلن وسعع ةال عع ير 
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ب ررععععععت  األ ععععععراي وععععععن " حيععععععىت فتععععععر " لتلويععععععق الحكععععععيي وععععععن فسىلتععععععا ال عععععع ير  
 ، ثي كتىبا الف ي ة لت  الل نت . 3/3/1978
ت. اعععيت العععتين إبعععرا يي ف عععروى  :  رلبعععل فتعععر ةالسعععى ر  فركعععا الترااعععىل  – 13

 ت .166 – 107، غ غ  1978الايىايل لاتاتراتي يل بىأل راي ، 
يلاف : الا ي لمافل ال ليل ون فتر ، فكتبل  ين  ف  ، ت. وىرلق  – 14

 . 1982السى ر  ، 
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اليتيعععععت فعععععن اتت ىلعععععىل -كفعععععى اعععععبق لا عععععر ى–لسعععععت لليعععععل فتعععععر فعععععا إاعععععراخيل 
 –ةالايىاععن لالفيى ععتال التععن راععفل فاععىرال التطبيععا بكععل م لا ععا لفاععتليىتا 

الياععكرى .. إلععبت  –الررى ععن  –الاععيىحن  –الثسععىون  –اتلتتععىتى  –الارا ععن 
 – 26/3/1979فيى ععت  الاعع ي  – 17/9/1978لف  ععى ات ىلععىل ةكىفععب تي يععت 

لات عععىق  – 3/8/1981ات ععىق السععلال فتيعععتت  ال  اععيىل  –ات ععىق تبععىت  الاععع رار 
 – 2005تعععتير الرعععىا ات عععىق ت – 2004ات عععىق الإلعععلرا  – 25/4/1982طىبعععى 

 لغير ىت .
 عع ا اتت ىلععىل كبلععل ا رات  الايىاععيل الحىإلفععل لل ععيت ى  لععن فاععىر التطبيععا ، 

لمحيى ى  فبىترال إت من األفر  يبيى  كىن غير  لك ، حين ت كلل ل ىن ل يخىل 
فحفععلت  ععلر  –اععليفىن لععىطر  –يععل فاععلحل ةاععيت إتررعع  حعع ل   ورتيععل ل فى

لفسىلفل التطبيا لع   الث ثعين  ىفعى  ميفن حانت  – التين لت هيي تلر  فتر
ت لهلل تسىلي حتن اعس  حاع ن فبعىرك بيعت ثعلر  2011 – 1979ةوتر  تراات ى 

حرال ى فرتين ل    ىي  25/1/2011  2011، لتي التحىي الا ىر  ا اراخيليل لا 
لعرى فن  عبىب الثعلر  ، لبعىل فاعتحي   من تيعلت الاع ىر  إلعن فسر عى السعتيي فعر  م

ر ععى فسىلفعععل راععفيل بعععل ل ععل  للبعععل  ا الفسىلفعععل ال ععيبيل لالتعععن لععي تلاا ب يععل  عع 
 . لتااي  لا بىلتطبيا

 أوًف : مدخ  عام للمقاومة :
فاعير  فعى * إن التىررب يحتث ى م عا لبيعت   عرال الاع ين فعن التطبيعا الايىاعن ل 

 عت  الاع ي وفيىمطلق  ليا التاعليىل الاعلفيل التعن بعتمل بىت ىليعل كىفعب تي يعت، 
ين تلليعععا ات عععىق ملاعععلل بعععت 1993ةلالتعععن ت  عععى بلفاعععل   عععر  ىفعععى ت 1979ة

بيععىي لاحععت تلليععا ات ععىق لاتى  ر ععل  -ملاععلل  – إاععراخيل لال لاععطي يين، لم سععب
اععراخيل ، لالتععن  فععل كل ععى بر ىيععل لف ععىركل مفرركيععل،  لععن 1994 بععين األرتن لا 

ي بععين اليععرب ن لتحسيععق الاعع ل ععي من اللتيععىل الفتحععت  اععلف تسععلي بععتلر الرا عع
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؛ كى ععل الحتععيلل وععن غيععر تععىلح اليععرب لوععن السلععب فعع  ي  لالتللععل التعع يل يل
 فتر .

يلعععن فعععتار تلعععك الفاعععير ، ل لعععن  كععع  الفاعععت تف فعععن ال تعععلغ اللىتعععل * و
بعىلتطبيا وعن اعىخر الف عىتل فعا اليعتل التع يل ن، وسعت ا يكع  مثعر ال تععلغ 

لطعرف الير عن بفل عب تلعك اتت ىلعىل، إلعن لاتلتاافىل التن لليل  لعن كى عل ا
 ى عععب تعععىثير ح عععي اليعععتار الفاعععتحكي بعععين اليعععرب لالتععع ىي ل  تي عععل ففىراعععىل 

لتإلععرار ا تععتارات ى  لععن الععتل  الف ععىلر   1948التللععل اليبررععل ف عع    ععات ى  ععىي 
رب ولاعععطين، وكعععىن من تللعععتل ل ى عععل لعععتى ف عععىفيا مللإليعععىن التععع يل ن  لعععن 

اخيل إ فعى تسعلي بيفليعل فرالغعل لم  عى غيعر  عىت  وعن الاع ي،  يبيل كبير  بعان إاعر 
 عععععىت  الحسعععععلق ال لاعععععطي يل الف عععععرل ل ألتعععععحىب ى، كفعععععى من إلم  عععععى لعععععن تسعععععلي ب

ففىراععىل اللتيععىل الفتحععت  طععلا  تلععك الفرحلععل لععت ك عع ل م  ععى لععن تسععلي بععتلر 
اللاععي  بععين األطععراف وععن حععل الف ععكلل، لفععن   ععى تتععى تل حركععل ال فععى ير 

يل ون فسىلفل فى ت ر عا التاافعىل التطبيعا فعن إ عرارال لوسعى لفعى تت عف ا ال يب
 اتت ىليىل الفلليل. 

وععرب اليسلبععىل  لععن اليععراق لالحتععىر العع ى افتععت  لععن فععتار  فرحلععلثععي  ععىرل 
ث ثععل   ععر  ىفععى فتلاتععلل حتععن  ععرى الرععال األفرركععن لليععراق بتحععىلف بيععب 

بععا اللتيععىل  لىفععليععر  ععر ن ، ففععى ا تبععر إ ععرار غ2003فععىر   19الععتل  وععن 
الفتحعععت  لفعععن اعععين اعععيي ى، لكعععىن الحتعععىر لاعععيلل غيعععر إ اعععى يل لمتا  لت ليعععا 
األط ى  اليراليين األبررىر، لتيىهفل ات تسىتال الفل  عل فعن  ى عب اليتيعت فعن 
الحكلفىل الير يل  ت ايىال اتحتلار ثي الحرب اتاتبىليل بي ىتر ى الفلتل ل 

ل الفتحععععت  ، فععععا ااتاعععع ي يكععععىت يكععععلن كععععىف  للففىراععععىل التععععن تسلت ععععى اللتيععععى
اليتلا يل األفرركيل فن  ى ب فيهعي الع هي الحىإلفعل الير يعل، بي فعى كى عل الرؤيعل 

من فاالل تحررر الإللرل  -ون مث ىر الحتىر لحتن الرال –ال فى يررل الير يل 
فععر  ععت مفععر ت لعع ف  ليععا، مفععى تحلل ععى إلععن  فليععل تععتفير اليععراق، وععإن  لععك م
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ل عتلان غيعر إ اعى ن  لعن  عيب اليعراق ، فتلحل األفل الير يعل وعن ف فل  عى 
ابن  ع ا اليعتلان  لعن اليعراق ر  لكىن  هىي حا ن فبىرك ون فتر محت      اا، 
فععا لا عع طن لالععتلر الفحععتت لععا وععن تلععك الي لععىل الي لععىل اتاععتراتي يل  بحكععي
لرج لالحث  لن الاير  لن طررق تتا يىل ات ىليل الإلىفب لالتااف ى بىلتر لبحكي 

 .  ج "الا ي" األفرركن الت يل ن
الفرحلععل، ر عع  بععين ايىاععل اللتيععىل  تلععكللععت  ععرى وععن الل ععتان ال ععيبن طععلا  

الفتحععععععت  ت ععععععىا الس ععععععيل ال لاععععععطي يل لا حيىا ععععععى األ فععععععن للايىاععععععىل اليتلا يععععععل 
 عرى فعن "ا اراخيليل" التن تركعا  لعن فتعىتر ت ليعا ال عيب ال لاعطي ن، لفعى 

ى  ععيىاععل اتحتععلار إلععن فاععفيىل م ععت   ت ععىلا ا تار  األفرركيععل حععتلت لمبيععىت ا
 تحل فافن "الحرب  ت ا ر ىب".

يسععين فععن من "الاعع ي"   لععنلكى ععل ال فععى ير الير يععل تتععىبا تلععك الفاععير ، ل ععن 
 لععن اتات ععىر، و ععل اعع ي يسععلي  ا  لععىتر  يععى  حسيس ى  اعع ف لععي العع ى ي ععرلن لرارا، 

 ك "إاععراخيل" لاعع    ععللى، للتععلر اآللععررن حتععن  ععن فسععتر  الععتوى   لععن افععت
ن للععىخا فعع ير  ععن الاعع ي، لم ععا اعع ي السبععل  ب ععرلط السععل ، بي فععى تفلععك ال فععى

ن طبييعل التحعتى "ا اعراخيلن" الع ى يلا عا مالتىررب لفن إتراإل عى لطبييعل اليعتل، 
من يسبعععل ف طعععق  -وكعععرا ل فععع  –اليعععرب،  عععل تحعععت ت ياعععتطيا ب يى عععا العععتاللن 

التاععليل، أل عععا بىلتر عععل األللعععن  سيعععت  تي يععل، ت تسبعععل وعععن ف  لف عععى حععع  لاعععطى 
أل  عععى تسعععلي  لعععن ا يفعععىن، لىتعععل إ ا اعععى تتا السعععل  الرىلبعععل، لم عععا ت يفكعععن من 

، لمى ف ععرل  يى  ااععتيطى  ى   ععا وععن  ععل را ف ععرل إيت عىا   ععن تلععك الفيتسععتال، ثععي 
ت وإ ععا ي كععر   اععا، لتاإلععتل ال فععى ير ااععتيطى ن، ت يفلععك إت إ كععىر اآل لععر، لا 

التعععن تفل عععل    عععى الفاعععير  حتعععن اآلن، فعععن غيعععىب ماععع   جفعععن لععع   ال تعععىخ
الاعع ي اليععىت ، العع ى يييععت الحسععلق ال لاععطي يل الف ععرل ل كىفلععل، لمن "إاععراخيل" 

ال يف ععععل، لم ععععا ي ععععرى إ ععععىت  تساععععيي لررطععععل ال ععععرق  بتتععععر  لععععن ايىاععععل وععععر 
ال  ععل ، بتعع لرب كيععىن األفععل الير يععل وععن كيى ععىل إلليفيععل األلاعع  لراععي ف ععىطق 
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ملاععا فععن لعع   ف ععرل ىل ال ععراإلل األلر يععل لال ععركل األلرلفتلاععطيل ل فليععل 
ت ععععي  ععععىركل حلععععف ال ععععىتل األف يععععل، لمن بر ععععلل ل، لاتحععععىت   ععععلب الفتلاعععع ، لف

الإلىفععل " اععراخيل" وععن تحسيععق فلطط ععى بععىلتلاوق فععا حفىيععل الفتععىلح لا عع طن 
رركيعععععل وعععععن الف طسعععععل، ي يل عععععى ت تتعععععلح ألن تإلعععععلن لاعععععيطى بعععععين اليععععععرب األف

 ل"إاراخيل".
تلععععك كى ععععل ف فععععح الفاععععير  لهععععرلف الفرحلععععل لتععععتا ن األاععععبىب التععععن تويععععل 
بىل فععععى ير إلععععن ات تفععععىت  لععععن   اعععع ى وععععن الاععععين ب ععععتن الاععععبل لا فكى يععععىل 

ااعععتفرار   عع ن رمي عععى وعععن روععب الاعععير وعععن  فليععل التطبيعععا، بعععل لالععت ل  إلعععن 
الفسىطيعععل الير يعععل  اعععراخيل، لالتيبيعععر  عععن غ عععب ى وعععن ل عععا ماعععىليب ا ر عععىب 

التهععى ر لالععت ل  ل سععت الفععؤتفرال فععن لعع   التعع يل ن لالرطراععل األفرركيععل، 
بعععىلروب لفطىلبعععل الحكعععىي بىليفعععل  لعععن تحسيعععق الت عععىفن الير عععن، ل  عععىر السعععل  

 يل لالفلططععىل األفرركيععل ال اتيععل الير يععل، لالللععلف وععن ل ععا األطفععى  التعع يل 
لحىل ععى وععن إطععىر فععى مطلععق  ليععا  التععن تاععت تف الس ععىر  لععن  رلبععل الف طسععل لا 
"ال عرق األلاع  الفلاعا"، للععت ملع ل ال فعى ير وعن اليتيععت فعن األلطعىر الير يععل 
تتععراب  لتت فععا بععإرات  حععر  لا يععل وععن ف فل ععىل لل ععىن  ععيبيل بطررسععل تلسىخيععل، 

بععىل لاليتيععت فععن ف هفععىل الف تفععا الفععت ن   كععىر  ععىركل وي ععى األحععااب لال سى
ماععععللب الفسىطيععععل ال ععععيبيل لفسىلفععععل التطبيععععا،  ععععىركل وي ععععى األحععععااب لالسععععلى 
الايىايل، لتىر ي رى ت كيل ل ىن  يبيل  فى يررعل، ملع ل ت ت عر لتتلاتعل 
بىلت ى عل لالحركععل فعن لعع   ال سىبععىل الف  يعل لاليفىليععل ل علاتى  يخععىل التععترر  

ملعععععع ل تيبععععععر  ععععععن رمي ععععععى  عععععع ى ل لكتىبععععععل  ععععععن طررععععععق البيى ععععععىل ل ىل لال ىفيعععععع
لع  مفهعى رال لاحت ى عىل اعلفيل، للعت ب لرال، لك لك وعن الترتيعب للسيعىي لالف 

 ع ا التحعرك م عكىت فتيعتت  وعن اععىخر األلطعىر الير يعل، لفعن بي  عى فتعر، التععن 
، بععععىلرغي فععععن الهععععرلف 1979بععععتمل وي ععععى  فليععععل التطبيععععا الراععععفن ف عععع   ععععىي 

لتيبل التن  ى  ى ال عيب وعن م سعىب تلليعا الفيى عت ، لفعى  عرى فعن ااعت تىر ا
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 عععيبن  لي عععى  عععفن فعععى مطلعععق  ليعععا "إ عععىت  ت هعععيي التللعععل" وعععن م سعععىب تلليعععا 
الفيى عععت ، لكعععىن فعععن  عععف ا ا عععتراط مت يكعععلن فعععن بعععين فؤااعععن مى حعععاب مل 

ى ععىل مل ليىتاتععا فععن لععىي بىلععت ل  بايععل طررسععل فععن طععرق الي  يععل لفبععىتئ مل ات 
م فى  تتيىرب فا تلك الفيى ت ، غير م ا لت تي الطيعن فعن  ى عب محعت ففثلعن 
السععلى ال ععيبيل  لععن  عع ا السيععت مفععىي الفحكفععل التاععتلررل اليليععى التععن حكفععل وععن 

ملرعععععن السععععى لن الععععع ى كعععععىن  1994بفلىل تععععا للتاعععععتلر، لوععععن  عععععىي  7/5/1988
لعععى لن ةطلعععق  ليعععا يت عععفن  ععع ا الفاعععالل بعععين  تلتعععا األلعععرى، لالععع ى كعععىن ي

 . تحفىيل ال ب ل التالليل لالا ي ات تفى ن
، بعتمل الحركععل ال فى يررعل   ععىطىت ى فبكعرا وععن مي ععى   لوعن الاععىحل الفتعررل* 

م سىب تلليا ات ىليل كىفب تي يت، بى تفى   تت كبير فن ليىتال الحركل ال كررل 
س عععععين فعععععن تلعععععك ت لف ىل عععععل فللعععععف الفث1979لالثسىويعععععل لالايىاعععععيل ةوعععععن مبررعععععل 

 الفيى ت ، ا بثق   ت ت كيل "ل  ل التوى   ن الثسىول السلفيل" ك ب ل فاتسلل للت
البيععىن التااياععن لل  ععل إلععن الفلععىطر اليتيععت  التععن تتيععرب ل ععى الععب ت فععن   بععا

 ععرار ات ىليععىل كىفععب تي يععت، لحعع رل فععن كىوععل م ععكى  التبععىت  اليلفععن لالثسععىون 
ن  تععععىج   ععععىط ى ات ععععىا كىوععععل ال سىبععععىل الف  يععععل لالتس ععععن فععععا "إاععععراخيل" لكععععىن فعععع

لاليفىليل لالثسىويل إلن إ  ن رو  ى الإلىفل للتطبيا فا "إاراخيل"، كفى كىن فن 
ثفععىر تلععك الفسىلفعععل إيسععىف فحععىلتل "إاعععراخيل" الترلرععل وععن الثسىوعععل الير يععل فعععن 
 عى ل   ف ىركت ى ون الفيرب الا لى للإلتىب، ل لك بىلفهى رال التن لىفل ب

لععروب ف ععىركل إاععراخيل، للععت  ععىرك وععن  1980وععن فيععرب الإلتععىب وععن ي ععىير 
م  عععععطت ى فيهعععععي الفثس عععععين العععععلط يين الفتعععععررين ميعععععى كى عععععل تل  عععععىت ي ال كررعععععل 
لمتععلل ي األيتيللل يععل ، حيععث  فلععل وععن مإلثععر فععن ف ععى ، لبععاإلثر فععن لاععيلل 

تعععتار ف لعععل "الفلا  عععل"فعععن لاعععىخل الفسىلفعععل بفعععى وعععن  لعععك التهعععى  التعععن  ر، لا 
تعععتار البيى عععىل  تعععترل م عععتات ف  عععى ، لكععع لك اليتيعععت فعععن   عععرال الفلا  عععل، لا 

لتلاري عععععى، ل سعععععت ال عععععتلال لالفعععععؤتفرال لالف ر ى عععععىل ل فعععععا التللييعععععىل  لعععععن 



 

264 

البيى ععععىل، لفلىطبععععل الععععرمى اليععععىي الفتععععرى لاليععععىلفن، لتلطيععععت التعععع ل بععععين 
رك بفعى الت عىا  لعك ال فى ىل الفي يل بفلا  ل التطبيعا ، لاليفعل الير عن الف عت

وعععن تتعععىتي يكعععىت يكعععلن يلفيعععى فعععا الحكلفعععل، لفعععى ترتعععب  ليعععا فعععن ف عععىيسىل 
 لفطىرتال لا تسىتل.

ل ععىرل لاععىخل الفلا  ععل ال ععيبيل الحععىت  للتععلح فععا إاععراخيل بععروب الفععلاطن 
حعع ل " تلليععا فيى ععت  التععلح لاحت ى ععا بتهععى را ف  ععرتا إتررعع  الفتععرى "اععيت 

 26/3/1979 لررتعععا وعععن  ال يعععلي تلليعععا الفيى عععت بفسعععر الف لععع  الفحلعععن وعععن 
لحىترتا للال مفن الاىتال للتلتعا وكعىن مل   ع يت فتعرى وعن حركعل فسىلفعل 

لعععععىي   عععععتى األفعععععن الفركعععععاى "اعععععليفىن لعععععىطر"  10/5/1985، لوعععععن التطبيعععععا 
بععإط ق األ يععر  ال ىررععل فععن ب تليتععا اآلليععل  لععن  ععتت فععن الاععيى  ا اععراخيليين، 

اععع ر  عععن م سطعععل الحرااعععل اللىتعععل بعععا وعععن ف طسعععل طىبعععى، ففعععى ل التحعععىف يمث عععىر 
إاععراخيليين ، ل ععر  اث ععين، لالعع ى حكععي  ليععا بىلاعع ن، لاات عع ت بيععت  7فتععر  

  لك ون فحباا.
ثععي تطععلرل م فععى  فسىلفععل التطبيععا إلععن الل ععلر تاععتلتاي "السععل  الفاععلحل" حيععث 

يليين" وععن فتععر، تب ععن  ععتت فععن ال ىتععررين اليفععل الفاععلح وععن فلا  ععل "ا اععراخ
ل ععععل فععععى مطلععععق  ليععععا "الت هععععيي ال ىتععععرى الفاععععلح" لالعععع ى كععععىن فععععن بععععين الععععت ي 
الفل  عععل إلعععن الفت فعععين اللفاعععل   عععر، فحىللعععل اغتيعععى  الاععع ير األفرركعععن إلعععن 

لكعىن فعن . 1980لاع ل  2830 ى ب للب  هىي الحكعي، ل لعك وعن الس عيل رلعي 
لعن  بعت الحفيعت ل فعى اآلن الفت فين وي ى كل فعن ةت. تع   العتين التاعللن ل 

 فن السىفىل ال ىتررل الفيرلولت .
"فحفعلت  علر العتين" فعا الراحل ثي كىن ت هيي "ثلر  فتر" ال ى مااا الف ى ل 

ةلف  ي ت.لىلت  فى   بت ال ىتعر   عل العا يي  تت فن ال بىب السلفن اللط ن 
ر روععب التطبيععا فععا اليععتل، لل ععا  ععت  لطعع  تغتيععى   فعع ، العع ى الراحععلت 

الفلاععىت وعععن فتععر، لكععع لك  فععع ر الفلععىبرال األفرركيعععل، ل  ععح بي ععع ى مفعععىي 
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الفيرب الت ى ن لون طررق الفيىتى، حتعن تعي السعبب  ليعا ل لعن  عتت فعن 
 ععرى  ال ععىلل، ، حيععث حكععي  ليععا بىأل1987لاعع ل  714روىلععا وععن الس ععيل رلععي 

 . تة1998ابتفبر  16لاات  ت ون فحباا بليفىن طرا ون 
*** 

حيىر  فليعل الفسىطيعل  لتىرل الل ىن ال يبيل تت كل تلسىخيى لفسىلفل التطبيا، لا 
فععا اليععتل بععتي   ععن إلرىخ ععى حكلفيععى بفل ععب التاافععىل كىفععب تي يععت، لكععىن فععن 
حيعععىر  مبعععرا الل عععىن التعععن بعععتمل فبكعععرا وعععن اليفعععل وعععن ف عععى  فسىلفعععل التطبيعععا لا 

ولاطين لررماع ى ت. رويعل الل  ل الير يل لفاى ت  الفسىلفل ون لب ىن ل الفسىطيل "
اععيت محفععت لااععتفرل حتععن فععى لبععل الثععلر  الفتععررل بايععىي لليلععل ، لا تفععل بىلععت ي 
الايىاععععن لا   فععععن لالثسععععىون اللااععععا للفسىلفععععل الير يععععل لمتععععترل اليتيععععت فععععن 

ال الفعؤتفرال الفسىلفعل للتطبيعا ل عت الترااىل لالف ع ل لالإلتعب ل سعتل   عر 
الل  ععل مي ععى  : الف فععل ىن لولاععطين ، لفععن الل ععىن لب عع  لععنليععتلان ا اععراخيلن ا

الفتررل لفلا  ل الت يل يل لفسىلفعل التطبيعا"، لالتعن بعتمل   عىط ى وعن إطعىر 
، للعت  فيعل وعن تع لو ى ففثلعين لألحعااب 1994الحاب ال ىتعرى لع    عىي 

ل عيل يين، لالسلى الايىايل ةغير الفيترف ب ى رافيىت فعن ا لعلان الفاعلفين لا
  عي م ععتاتا  لكى ععل تن ت ععىلا  عتت ى الث ثععين ل  عل، التعالن ه علر الل ععىن ثعي تععل 

كبيعععر  فعععن ال فعععى ير ل لىتعععل ال عععبىب فعععن ال  اعععين، لفعععن  عععتن اتت ى عععىل 
الايىاععيل، لكععىن فععن بي  ععى "الل  ععل ال ععيبيل لفلا  ععل اليععتلان األفرركععن" لالل  ععل 

 ى ل ال لاعطي يل لل ىن ت ي ات تال يبيل الفتررل لإلار الحتىر  ن اليراق. 
ت ، لل ىن فسىطيل الالا األفرركيل لا اراخيليل 2000ت لالثى يل ة1987األللن ة

لكى ل متا  تلك الل ىن ون التيبير  ن رمي ى، ااتلتاي البيى ىل الفكتلبل لالتن ، 
يتي   ر ى بىلتلارا  لن فلتلف التحف للكعىتل األ بعىر، ل لااعطل األ  عىر 
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ى فععن لعع   فلالععا  لععن ات تر ععل، ل لععك إفععى للتيبيععر م  اعع ي، كفععى ي  ععر بي عع 
 ععن ل  ععل بعع ات ى، مل كبيععىن ييبععر  ععن رؤيععل ف ععتركل لاععىخر الل ععىن. كفععى كى ععل 
الفععؤتفرال الايىاععيل الف ععتركل وععن فلتلععف الف ىاععبىل السلفيععل لفاععى ت  ال ععيب 

روععب  ال ععيلب الير يععل األلععرى فععا ا  عع ن الفاععتفر  ععنال لاععطي ن لفععؤاار  
ا، بععل لبىلفطىلبععل بإاععسىط فيى ععت  كىفععب تي يععت لتلابي ععى، لليععل فععن ابععرا التطبيعع

م  عععطل ل عععىن الفسىطيعععل،  عععل   عععر العععل ن  لعععن فاعععتلى  عععيبن لااعععا بل عععلب 
فسىطيععل الاععلا األفرركيععل لالبررطى يععل، بى  ععىول إلععن تحععرري الاععلا التعع يل يل، 

يتيين فسىطيت ى  الل ىن ال يبيل بإ تات للاخي بىلالا التن ا طىر لىفللون   ا 
فا  رب البتاخل الفتلاور  ل عى، للعت تلاتعل العروب ال عيبن للتطبيعا فعا اليعتل 

، حتععن كى ععل محععتث حلسىتععا وععن ت 2011-1979لعع   ال تععر  فععن ة التعع يل ن
الععت لى التععن روي ععى  ععتت فععن مب ععىر ال ععيب مفععىي الس ععىر ا تارى  ععت الحكلفععل 

ل، لالتععن ل ععل وي ععى الفحكفععل وععن الفتععررل لفطىلبت ععى بللععف بيععا الرععىا  اععراخي
بللف ت  ي  السرار التىتر ببيا الرعىا الطبييعن  اعراخيل، لكعىن  2008تيافبر 

 ع ا بفثىبعل تتلر عى لعع رات  ال عيبيل وعن روعب التطبيععا فعا اليعتل التعع يل ن، لت 
لىفععععل طي ععععى  ليععععا مفععععىي ميسلععععل فععععن ليفععععل تععععتلر  عععع ا الحكععععي من الحكلفععععل لععععت 

 حتععععلل ويععععا  لععععن حكععععي،  2008تياععععفبر  24يععععى وععععن الفحكفععععل ا تاررععععل اليل
ل ععىخن   ععىخن فععن الفحكفععل بإلرععىر حكععي الس ععىر ا تارى الف ععىر إليععا، فاععت ت  

لل عى  لعن الاعلطل الس عىخيل  ات عى، رلل  تاإليت الالطل الت  ي يل، لت ون  لك  لن
اعععى  من حكعععي الس عععىر ا تارى فلعععىلف محيعععث تيلعععل طي  عععى وعععن الحكعععي  لعععن 

ل عن  لللىر يل للتللعل ل  لىت عى بىلتللع ا يتتلل ون مفلر الايىال األ؛ للسى لن 
 مفلر تتلل ون  طىق م فى  الايىت  التن ت ي لا  هر ى مفىي الس ىر. 

لطلا  تلك الا لال ، وإ ا ب   ك من ات ط لل ال عيبيل التلسىخيعل ل فعل  كبيعر  
الفلفعل  وعن  اتلر  لال اعىر للف عىركل الحفىاعيل ،فن ال يب لفن بي  ي ال عبىب 

 ااتاتلالتيبيععر  ععن رل  التتععتى لالتععفلت لاتتععرار  لععن ال  ععى  وععن افععن 
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ويا ال رلط  لن ال هي الير يل كىول كن ت بر ى بسبل  التطبيا، للعت كعىن لع لك 
 .إلن حت كبير مثرا  لن تيلرق فاير  التطبيا لا   ر  ان ا رات  ال يبيل 

لالثسىويعععل الفسىلفعععل الايىاعععيل ال عععيبيل  الل عععىن بيعععبلر ف عععى من  اععع ل   عععى تلر 
 :للتطبيا 

لف اععععس ى اليععععىي مفععععين ااععععك تر  الحركددددة الشددددعبية لمقاومددددة الصددددهيونية : – 1
لل عى  ا ،  تل  لفؤتفر  17لمتترل   رال البيى ىل ل ستل  1997لم  خل  ىي 

لثيسععل  ععت التطبيععا فللععا  لي ععى ملععف فثسععف فتععرى بععىرا ةاععلف  لرت ععى وععن 
حععىلف كل   ععى نت ل ععىركل وععن فهععى رال الطلبععل وععن األا ععر ال تعل اللععىغ بت

 لال ىفيىل الفتررل .
لرماععع ى حىفعععت فحفعععلت  ىخعععب رخعععي  اللجندددة الحز يدددة لمقاومدددة التطبيدددع :  – 2

ل وعن فتعر ت عي ففثلعين لألحعااب الرخياعكى ل ، ل ةتلوىا هللات الحاب ال ىترى 
ىألاععععى  تالععععل ب ل  ععععطل  ا لععععلانت –األحععععرار  –اللوععععت  –الت فععععا  –ةاليفععععل 

 األحااب الرافيل.
 اللجندددة العر يدددة لمسددداندة المقاومدددة ارسدددالمية فدددى لبندددان وفلسدددطين : – 3

لكععععىن ف اععععس ى اليععععىي ت. رويععععل اععععيت محفععععت ل ععععفل وععععن  1995لمااععععل  ععععىي 
  ععلرت ى ففثلععن السععلى لاتت ى ععىل اللط يععل  لععن الت و ععى ل فلععل  لععن ت ععي 

تعتار الفسىلفل ون لب ىن لولاطين  بعر رليعىل ال تهعى ر لالفعؤتفرال لال عتلال لا 
 الإلتب لال  رال لات تتىفىل التا فل للفسىلفل لغير ى فن لاىخل التاثير.

لرماععع ى الف  عععت  فحاعععن  اللجندددة المصدددرية لمقاومدددة التطبيدددع الزراعدددى : – 4
ل عى م  عطل ف فعل وعن كعىن  ى ي لكىن مفي ى  لل  حين بحاب اليفل الفترى ، ل 

  ن .فلا  ل التطبيا الارا 
لجدان مقاومددة التطبيددع فددى نددوادى أعضداء ذيئددة التدددريس فددى الجامعددات  – 5

ل ن  تيت  لكعىن ل عى م  عطل  ىفعل ف ع  كىفعب تي يعت الفتعررل لفعن  المصرية :
م ععع ر رفلا عععى ت. ال عععىوين ب عععير ماعععتى  السعععى لن ب ىفيعععل الف تعععلر  لت. م عععرف 
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ت حاعععين األ ععععلا ن البيعععلفن األاعععتى  بكليعععل اليلعععلي  ىفيععععل ا اعععك تررل لت. محفععع
 ب ىفيل السى ر  .

ل ن تإلتل ياىرى فتعرى م  عئ  سعب  لجنة الدفاع عن الثقافة القومية : – 6
لكى ععل ترماعععا ت. لطي ععل الارعععىل  1979 ا اععراخيليل -فيى ععت  الاعع ي الفتعععررل 

ةتلوى عععى هللات لم عععرف  لي عععى تحسعععى  األاعععتى  حلفعععن  عععيرالى ةالإلىتعععب الفيعععرلفت 
س ين الياىررين ل ن ل  ل ا تفىف ى بىألاى  ثسعىون لتتعتر لت ي  تتا  فن الفث

  تتا  فن الإلتب لالترااىل ال ىت  الفيىتيل  اراخيل .
ل ععن محععت م ععكى  اليفععل الفيععىتى للتطبيععا  جماعددة مناذضددة الصددهيونية : – 7

لفععن مبععرا رفلا ععى ةت. فحفععت  2001تالععل فتععر للععت م  ععخل وععن  عع ر ي ععىير 
الف  ععععت   –ت. رويععععل اععععيت محفععععت  –ىب الفاععععيرى ت.  بععععت الل عععع –اععععليي اليععععلا 

 نت.الا ير لوىر ح ىاى لرلرل  –مبلالي  فى ن 
:  اللجندددة المصدددرية لمقاطعدددة السدددلع والشدددركات األمريكيدددة وارسدددرائيلية – 8

لاات تول فسىلفعل التطبيعا فعن لع   العت ل  لفسىطيعل  2001لم  خل ون ي ىير 
ل  حل ، خيليل لم تل وي   للاخي ب لك لاايل لل ركىل لالالا األفرركيل لا ارا

محفعت ب عىر العتين  عيبىن  –ت لت ى لت كلل مفى ت ى اليىفل فن ت.  ىتر ور عى ن 
 ت. ايت البحرالى لرلررن . – بت اليارا الحاي ن  –
ل ععن ل  ععل لط يععل  ىفععل  اللجنددة المصددرية لدددعم افنتفاضددة الفلسددطينية : – 9

ل التطبيعا ، لفاعى ت  ت لت عى فسىلفع لل عفماال  سعب ات ت ى عل ال لاعطي يل ل 
إا فيين لللفيين لياىررين لتال  فعن ةفركعا   عىي فبعىرك  ل فات ت ى ل ل 

لاععيرل  عع ا الل  ععل للاوعل طبيععل لغ اخيععل إلععن  لحسعلق ا  اععىنت فسععرا  فؤلتععى  ل عى .
 ت.2000غا  لت ي ال يب ال لاطي ن إبىن ات ت ى ل الثى يل ة

لت ععكلل  ألمريكيدة وارسدرائيلية فدى ارسدكندرية :لجندة مقاطعدة السدلع ا – 10
فسىطيعععععل الاعععععلا األفرركيعععععل  ل إلعععععن عععععتون لعععععلى إاععععع فيل لللفيعععععل لياعععععىررل ل فععععع
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ل عى   عىط بعىرا لفعن م  عىخ ى كعىن لا اراخيليل لون فتي ل ا اعك تررل تحتيعتا  ل 
 ةم  ىر ون البرلفىن الفترىت .

ل  عل  ىفعل ل عى فسر عى وعن   ا للت   طل حركل فسىلفل التطبيا إلعن حعت إ  عىر 
ل  ععل فتععررل  11ةالل  ععل الير يععل لفاععى ت  الفسىلفععل وععن لب ععىن لولاععطين لت ععي 

ويىلعععل وعععن  ععع ا الف عععى  بى  عععىول لإلعععل  ععع ا األ  عععطل تعععترل   عععرال الإلتعععب 
لالترااعععععىل لاألبحعععععىث الفسىلفعععععل للتطبيعععععا التعععععن يتعععععتر ى ف كعععععرلن لايىاعععععيلن 

اععبل يل فاععتسلل لحا يععل فثععل و عع    ععن ف عع ل لتععحف يلفيععل لم، فاععتسللن 
 –تعععععععععلل األفعععععععععل  –السعععععععععى ر   –الير عععععععععن  –األ عععععععععىلن  –اللوعععععععععت  –ةاألاعععععععععبل  
تععععىحب ى رغي من األليععععر  "الفتععععرى اليععععلي"ل "التاععععتلر"لتحسععععى   ررععععت  األحرارت،

   فعععىل ااعععت  ىي لىتعععل وعععن ف عععى    لتعععامثيعععرل حللعععا الععع ى تععع   تيعععىب 
 .2011لتايي ىل لحتن ثلر  ي ىير ا ف  ارا يل بى اراخيليين اللتتىتيل ل تا

الفسىلفعل للتطبيعا الايىاعن كى عل  *  للغ ففى ابق إلن  تي ل ف فعل ل عن من
ف   البتايل  يبيل ، لا ت ل  يبيل ، لهل الفللف الراعفن  عل تإلعرر  التطبيعا 
لت ععععليا لا  ععععى ل ماععععبىب ل راخععععا لا يععععل فععععن م ععععل ااععععتفرارا لرغععععي ت ىوت ععععى   ععععت 

 ا ااتفر اىترا  وعن غيعا فتب يعى  ل عى ، تعرى فعى ا  عن تلعك ف ىل ت ى بىلف طق إت م
 ال راخا لالح ج؟

*** 
 ة للمطبعين :ة من خلال الري على الحها الرئيسثانياً : المقاوم

لعع   تيلععل ب ععى الفطبيععلن ي لمبععرا الفسععلتل لالععت ىلى التععي يفكععن من   فععل م عع
 وي ال سىط التىليل :  ىفى  وتر  تراات ىت  32العة
 ائع تطبيعية سافرة: ر  -م 

ل عععي  راخعععا لفبعععررال ت ياعععتحي متعععحىب ى فعععن إ ععع ن فعععلل  ي فعععن إاعععراخيل ، 
لالت ل  تراحل للتطبيا ، تلن ل ل ، مل فحىللل للتفليعا لالفلار عل ، لمبعرا فعى 

 يسللل ا : 
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تفىي التاليل. -   الرغبل وي الا ي لا 
  رلر  إاالل الحى ا ال  اي بين اليرب لالي لت . -

  يلل بل لت فياكر للا ي تالل التللل الت يل يل .الت -
التيلل بيست األ هفعل وعي فتعر لاألرتن لولاعطين ات ىليعىل ا تعراف ، لتعلح  -

 ، فا التللل الت يل يل ، لا ت ىر الترا  بين تلك األ هفل لالتللل الت يل يل .

التيلعععل بللعععل   لتعععيىل  ععع ير  وعععي التطبيعععا ، كعععىن ل عععى تعععىررب وعععي ال  عععى   -
 لالفسىلفل

 البيا   ت لطن لا لت تين. -

 اليلي ت لطن لا لت تين . -

 )ب( د  رائع تطبيعية تجع  التطبيع ضرورة ف فكاك منها : 

ل ي  راخا فن يررتلن تالي  التطبيا بى تبعىرا  عرلر  ت وكعىك ف  عى ، لفعن ثعي 
 اعللل ا فعنولي   لن الف طر فن حرج كفعى تس عي للا عت ات عرار ، لففعى ي

 : فبررال فن   ا الف طلق

 .الف تفا ا اراخيليالتطبيا بستت التيرف  لن اليسل ا اراخيلي لتراال  -

 .ا تبىر التطبيا الترالى ل ب ل اليتل الت يل ي -

 إحراج إاراخيل مفىي الف تفا التللي . -

 لن إلن :ؤ للتبررر فالإل ي   ا مإلثر يل 

لفسىلفعل لروعب ات تعراف بإاعراخيل  التيلل بفيى ى  ال عيب ال لاعطي ي باعبب ا -
. 

التيلععل ب ععيف اليععرب ل  ععا ي  ععن فسىلفععل الععتل  الإلبععرى التععي تسععف للععف  -
 إاراخيل !

 ىفى  فعن التطبيعا  32، لفن لالا رتت ت ر ل العت ىلا ي لموكىر ي  * تلك كى ل
 : يفكن الرت  لي ى ون اآلتن
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 عععى من الاععع ي يكعععلن لالعععرت  ليالرغبعععل وعععي الاععع ي ل  عععى  التاعععليل إت عععىر  – 1
بتحسيعععق اليعععت  ، لاغتتعععىب ولاعععطين فعععن م ل عععى ت يسعععيي  عععتت  لفعععن ثعععي يعععرت ن 

مفى الاع ي ال عىفل ، وفي عىا من   عفن  اعراخيل ، من  إا ف ى بتحررر ى ثى يل ،
تاععىلف ى كععل الععتل  الير يععل ، وعع  تسععلي تللععل ف  ععى يلفععى فععن األيععىي تطىلععب بحععق 

، بععل ا تععراف  ععىفل كىفععل فععن كععل الععتل   1967، مل وععي  1948اغتتععب وععي 
الير يعععل ، لتطبيعععا  عععىفل ت ياعععتث ن محعععتا ، يلف عععى يحعععق للتللعععل التععع يل يل من 

لىفعل ك يعىن إلليفعي بعتيل ، تإلعلن   ععلا تطىلعب بإلرعىر  ىفيعل العتل  الير يعل ، لا 
، تععتاوا ويععا  ععن حسلل ععى الفكتاععبل ، مل تطىلععب بي ععليل كىفلععل ل ععىفلل وععي  ويعا

من فىتل الس يل ، ل اي الثار ، بيت من ر عيل السبىخعل الير يعل  ال ىفيل ، بيت
 ب ار فن تيل الستيل ، لت  اار أللليىر التي الستر !!

مفى " الحق" ال لاطي ي وست التترلا وي ةال  ل لالسطى ت تلن بىلي ولاطين ، 
 ، مل الفطىلبعلت ي لا الت كير وي ف عىا ت ي ويعا،  ل اراخيليينلكان البىلي حق 

بعععا ، و لاعععطين  عععي فيعععراث تعععىررلي للي عععلت ، لياعععتحق السعععلي ال عععكر من ف حعععلا 
 ال لاطي يين  ارا ف ا يسيفلن  ليا تللت ي !!

لياتي فتطلح " التاليل " ليكفل ف هلفل اللتا  لالت ليل ، وست ااعتيىرلا فعن 
ف عععى  الفيعععىف ل الفىليعععل لالت ىررعععل ، حعععين ياعععس  العععتاخن  عععارا فعععن تي عععا ، مل 

فسىبعععل  ي عععي ، لتت يلالحاعععىب ، لتبرخعععل  فعععل الفعععتين ، وكا  عععى  اعععس  ير عععن ب
ال ار ال ي لىفل  ليا إاعراخيل فعن الحعق ال لاعطي ي ، ل ر عن بىلبعىلي ل اعلي 

 الل ف ، لر ت ي الحق وي  فل الت ىي ل !!

مفععى ثفععىر الاعع ي ، ل  ععلت الت فيععل و ععي األإل لبععل الإلبععرى وععي تلععك الالاععلل فععن 
، لفععى يسععرب فععن  إاععراخيليععت ث ثععل  سععلت فععن الفيى ععت  فععا فتععر بواألإلى يععب ، 

اعععتين فليعععىرا فعععن العععتلترال األفرركيعععل ، فعععى ا حسسعععل ؟ .. إ  عععى تاعععير للللعععف ، 
لتععع سب كعععل ات  عععىاال ، و عععل كعععىن التعععلح اعععببى وعععي التسعععتي لال  عععلب ؟ ل عععل 

 تال  باابىب السل  لال   ل ؟ . تي ا التل  وي حى  الترا ىل من
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ااععتطى ل من تحععىرب لتيععت   اعع ى  1967ال ىتععر لبيععت  ارفععل إن فتععر  بععت 
لت تتر للي تإلن الحرب مبتا  اببى  ون  يى  اللطن مل إيسىف  1973ت تتىر 

 ال يف ل بل اليك   ل فى كىن بيت التطبيا .

 : إزالة الحاجز النفسي بين العرب واليهود  حجة - 2

لاىتال وي ايىق تبررر اعييا ل ي الفسللل التي ااتلتف ى الرخي  الراحل م لر ا
فعععن الفرىلطعععىل ت  للتتعععىلح فعععا  التععع ىي ل ، رغعععي من  ععع ا الفسللعععل تحفعععل كفعععى  

يحتفععل الاععكلل   ععا ، لت ت ى لععا ! و ععي تاععلي ،  ععف ى ، بحععق التعع ىي ل وععي 
لىفععل تللعت ي التعع يل يل  لي عى ، لت يععل  اغتتعىب ولاعطين الير يععل الفاعلفل ، لا 

للحعى ا  الفين  ن ات تعراف بتلعك التللعل ، را يعى  الابب وي افت ى  اليرب لالف
لىفعععل  ال  اععي السعععىخي بععين الطعععروين ، وععإ ا بعععىتر محععت فى للتتعععىلح فععا اآللعععر ، لا 
الي لىل الطبيييل فيا ، واياس   لك الحى ا ، لر ت ي اليعتار ، لُتحعل ل عيل 

 ولاطين !!

لمن  ر يعل ،  من ولاعطين كى عل طعلا  التعىررب تررت   ا الفسللل من ي ان اليرب
وعععي إلىفعععل تللعععل للي عععلت  لعععن مرب ولاعععطين الير يعععل  ياعععلفلا بحعععق ا اعععراخيليين

الفاعلفل ، ل لععن الفت عرر ، ل ععل الطعرف ال لاععطي ي لالير عي ، من يل ععا  االععل 
 الحى ا ال  اي ال ي يف يا فن ات تراف بإاراخيل ، لتطبيعا الي لعىل في عى ..

ولاععطين ، حععىل  التطبيععا لالفطبيععلن  ل ععل تاريععف للععل ن للحسيسععل التععرا  وععن
 . ىفى  للي ي  حلا 32ار ا ون اليسل الفترى ل   الع

م  ى ت ترب من ك  طروي الترا  ، الف كلل وي  هررل الحى ا ال  اي   ا  إن
،  لعععن لالتيعععىي  ، ل ععع ا ت ي طبعععق ، حتفعععى، فاعععىلي بطبيعععا ، راغعععب وعععي الاعععلي 
ليكلن  را ى ل اتيفىر لحىراى مفي عى  ولاطينالإليىن الت يل ي ال ي ُغر  وي 

فععن اليتلا يععل ا اععراخيليل ، تلععل تلليععا    ععرال الاعع ين لععن فتععىلحا ، لليععل 
تلليا ات ىليعل ملاعلل بعين ليعىت  ف هفعل ل ا اراخيليل ،  -فيى ت  الا ي الفتررل 

ل وععي الإليععىن ليطبييععل متعع التحررععر ل ععين الإليععىن التعع يل ي ، تثبععل من اليتلا يععل
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، لمن الفاعععععالل لياعععععل اعععععلر و عععععي ، مل  عععععتال    اعععععيل بعععععين اليعععععرب  نيلاعععععراخا 
 رتعىلح  يلعل الرعرب اتاعتيفىري ي  عيلالت ىي ل ، بستر فى  عي حاعىبىل لف

تلك التللل ، وي ولاطين ، لرر ى ى ، لييفل  لن  فىن ت لل ى  لن اليعرب ، 
 لتهل لىتر   لن متار التلر ال ي م  خل فن م لا !! 

  إسرائي ر للسالم داخ  د معسكالتعل  بوجو  - 3

إ  عي : ل  ا ال رريل فن ملطر الع راخا التعي يتيلعل ب عى الفطبيعلن ، و عي يسللعلن 
لحعععععلارال فعععععا فياعععععكر الاععععع ي تالعععععل التللعععععل التععععع يل يل ،  يسيفعععععلن   لعععععىل

لرتيععىل لن فيععا فععن م ععل تحسيععق "الاعع ي " بععين اليععرب لالتعع ىي ل ، ل ععي بعع لك 
ي : ل ععلت فياععكر حسيسععي للاعع ي تالععل إاععراخيل ، ياععلللن ل ععى تعع  ين فععن الععل 

 !! لن تحسيق فى يافل ا الا ي  للتر   لك الفياكر

مفععى  ععن ل ععلت فياععكر للاعع ي تالععل التللععل التعع يل يل ، و ععل ااععي يطلععق  لععن  
م ت لتر لل كر  الت يل يل ، لرغبل وعي بسعىر الإليعىن التع يل ي ،   لبل إاراخيليل

التلاييل وي إاراخيل ، وت ى  الا ي  عؤتر يعتركلن فن غير ي فن ت ى  الحرب 
لطععلر  الفسىلفععل الير يععل /ا اعع فيل  لععن  لععك الإليععىن ، لييلفععلن م ععا إلععن الا  
فعععا ل عععلت تلعععك الفسىلفعععل ، ويعععت لن ت ت عععىا ال رتعععل التىررليعععل ، التعععي   عععىرل 
بت عععىا  الععع هي الير يعععل  عععن الحعععق وعععي كىفعععل ولاعععطين ، لر عععى ي ب عععار ف  عععى ، 

 عاية جزء من علسطين ، لن م  ى ت سل لن تتإلرر للن تيلت إن   بل : لرر 

، وفياعععكر الاععع ي  ععع ا  عععار فعععن  بشذذذرط ضذذذمان أمذذذن ال ولذذذة الصذذذهيونية
الف هلفل الت يل يل اليىفل ، التي تتإلىتف  فيي ى لتت ار وعي للعل األافعىل ، 

ت ل علت ر فى التل لا  لن ماللب إتار  الترا  ، للإلع  ي للعل اللطعر الع ي يت عت
تللعت ي يتعبحلن تعع ى لاحعتا ، لرععتا لاحعت  ، ت يتعع كرلن إت فتعلحل "إاععراخيل" 

!! 

التعلدد  بعقددد األنظمددة فددي مصددر واألردن وفلسددطين اتفاقيددات اعتددرا  ،  - 4
 وصلح ، مع الدولة الصهيونية ، وانتهاء الصراع بحكم تلك افتفاقيات:
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 عى تعىررب وعي بيعا ، كعىن للرت ر     ى: التيلل باسلط  لتيىل  ع ير  وعي التط
 السى لن ت يحهر التطبيا .  : إنكفى يت ر     ى فسللل..ال  ى  لالفسىلفل

ل يتيلعععل ب عععى الفطبيعععلن ، رغعععي  عععي  ى الهعععى ر ، وعععإ ا كى عععل لتلعععك ح عععل رخياععع
الحكلفععععىل لاأل طفععععل ، تععععىلحل إاععععراخيل ، ل سععععتل في ععععى ات ىليععععىل الاعععع ي ، 

لوععق  لعععك  -يععع ي األوععرات لتعع ي ال ععيلب للاوسععل  لععن التطبيععق في ععى ، ولفععى ا 
إن حععع لا حععع ل الحكعععىي وعععي التعععلح لالتطبيعععا ، للفعععى ا  حعععري  لعععن   -الف طعععق 

 الفحكلفين فى ااتحلتا الحكلفىل ؟

 سللا : لفى ا مفت ا  ن اللطعا للعتإ ا ف طق التبييل ، ال ي يالا ل  اا اللطا ب
لفاايععععى الفىتيععععل الطفععععا وعععي ا  توععععاللعععا ويععععا غيعععري ؟ ..ف طععععق ال ععععيف، الععع ي 

لالفسىبععل العع ي يععتوا للفطبيععين ، وعع  بععا  بتسليععت اللطععا ، لاتاععت ىت  فىتيععى فععن 
 لك ، فى تاي تىر ايىال  ىفل للحكي ، لل ن وعي ات ىليعل تلتعاي ب عى الحكلفعل ، 

 لتيفل  لن تطبيس ى !!

ثععي إ ععا لوسععى  ، ت ي ععي إن كععىن التطبيععا ليى ععل ، لفععلات  ليععتل لععن ت سطععا  تالتععا 
: لسل  الفعاثلر ألحعت الف كعررن ا اع فيين الإلبعىر ةال عيب ف عتى  عف  العتينت ل

م ععا إ ا كى ععل للحكلفعععىل  ععرلرال وىلل ععيلب ليعععىرالت لليععىر ال ععيب الير عععن 
 تىررليى  ون فلا  ل إاراخيل كىن  ل الفسىلفل للي  التطبيا ! .

 التعام  والتطبيع افقتصادى  – 5

اخيل ، الفاعععت يتين فىليعععى فعععن التيعععىلن في عععى ، الفتيعععىل ين التتعععىتيى فعععا إاعععر  إن
كاتععحىب الإلععلرا ، فععث  ، يبععررلن تطبععيي ي بععا  ي يفىراععلن   ععىطى التتععىتيى 
بحتععععى ، لمن اليفععععل اتلتتععععىتي ي برععععي مت تسععععف مفىفععععا الحععععلا ا الايىاععععيل لت 
التي يعععل ، وعععىلبيا   ت تيعععن لعععا لت لطعععن ، لا  ا كى عععل التللعععل  سعععتل تعععلحى فعععا 

 ! ت ى  لالت ىر  ، لالفكاب ال ليولفى ا ت يبىتر  ؤتر ل إاراخيل ، 

إن مي   عععىط إ اعععى ي ، للعععي  البيعععا   لحعععتا ، ت يحكعععي بىل عععلاب  : فعععن لعععى  
يحسععق الععر ح لععن يععىلن اتلتتععىتي فععا ا اععراخيليين إن الت ثععيالتي يععل لاللط يععل ، 
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بععا ،  تإللن لععا م ععرارا اليىفععل  لععن فتععر ، لاللىتععل  لععن السععىخفيناعع بععلوسعع  
 لن ابيل الفثعى  لالع ى  –لل  هر آلثىر التيىلن فا إاراخيل وي ف ى  الارا ل 

ل يعععرف فعععن  عععل فتعععتر التسعععىلي لالبععع لر  -ا  تعععلا تحسعععى  وعععن البعععىب الثعععى ن 
لالفبيعععتال الفاعععرط ل ، لل  هعععر إلعععن التيعععىلن اتلتتعععىتي فعععا ا اعععراخيليين وعععي 

لفلاععىت لت  يععت الفتعععررين ف ععىتل التعع ى ل لالت ععىر  ، لل تعع كر كيععف ياععين ا
تحعععل اعععتىر التيعععىلن اتلتتعععىتي ، لمن  عععىب  الفلعععىبرال ا اعععراخيلي تعععىحب 

، تاعععععلل للعععععب ت تحعععععل اعععععتىر التيعععععىلن  ت عععععااي  عععععاايةل عععععيل الت اععععع  ال ععععع ير  
وعععي  ا اعععراخيليل ، لمن الفعععت ي العععرخي التععع ى ي بعععين فتعععى ا فتعععر ل هىخر عععى 

  فعععن البيثعععىل التترربيعععل التعععي الس عععيل  فعععىت إاعععفى يل ، بعععتم ت  يعععتا وعععي لاحعععت
 ملوتت ى إحتى  ركىل ال ايج الفتررل للتترب وي إاراخيل !

إن فى يسلي با  ؤتر الفطبيلن فن التطبيا اتلتتىتي فا اليتل ،  عل اللاعيلل 
للف تفيىل الير يل ، وىلت ىر  فا اليتل ، تت ا مللا عى  إاراخيلاأللطر تلتراق 

خيل ت  لالي لعععىل الحفيفعععل ، للعععت لتعععتل إاعععرافعععن التلاتعععل فيعععا ، لتف عععت للفعععل 
تعع ا  عع ا الطبسععل فععن ر ععى  األ فععى  الفتععررين لاللتيععىل الفتحععت  فععن لل  ععى 

تإلععلن  عع ا  لإلععنلاليععرب التععي ت ععتبك وععي فتععىلح ى فععا اتلتتععىت ا اععراخيلي ، 
الطبسعععل ه يعععرا ، لحلي عععى للتللعععل التععع يل يل للعععل األافعععىل ، وفعععن فتعععلحت ي من 

ف عل اعىلفل فات عر  ، لتات عر األ  عطل اتلتتعىتيل التعي يعتيرل  ى تبسن إاعراخيل ر
فعا ا اععراخيليين ، لفعا ترلرععل  عع ا الطبسعل وععي ث ىيععى ال لبعل الايىاععيل الحىإلفععل ، 
للتلل ي أل لن الف ىتعب الايىاعيل لاتلتتعىتيل وعي العب ت ، اعى ت ى لعن ت عت 

تععىتي بيععت  ععركىخ ى إاععراخيل فععن ي ىلخ ععى ، بيععت من متععبح السععرار الايىاععي لاتلت
 الحفيفين !

 العلم ف وطن لإ : - 6

األتعل الفتعري محفعت الرعل وعي  لالتعي لىل عى اليعىلي األفرركعي ،   ل ي الفسللل
لسعععععىر  فيععععرب تيليسععععا  لعععععن فععععن ي كعععععرلن  ليععععا ارىرتععععا للإليعععععىن التعععع يل ي ، لا 
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الفحى رال بىل ىفيىل ا اراخيليل ، وىلر ل لي ي ت الى تلك الإللفل ليتوا  عن 
، ل عع ا فسللععل اععر ىن فععى ماععسطت ى إاععراخيل   اعع ى بىليععتلان  اععا ت فععل التطبيععا  

الفاتفر فاتلتفل اليلي لاليلفىر مفثى  ت. الرل ال ى اى ت ى ون تطلرر م يل 
وععععن التاعععيي ىل لتتععععاا  تحررعععك التعععلاررب  ععععت حعععاب هللا للب ععععىن للطعععى  غعععا  

 .ت 2014فاتفر  حتن اليلي ة

ئيلي ودراسة المجتمدع ارسدرائيلي على العق  ارسرا د التعل  بضرورة التعر  7
: 

ل  ا  ي  رريل الفطبيين فن م ل الثسىول لا   ي ، لالفبرر ال ي يتاويلن     
با  عن ارعىرات ي للإليعىن التع يل ي ، للسعىرات ي بى اعراخيليين ، لتعر فت ي لعألتب 

 يععل التععي ت ععىرك اليبععري ، لف ععىركىت ي وععي الف ر ى ععىل لالف ىاععبىل الثسىويععل لال 
 وي ى إاراخيل ، مل تت ل إلي ى !!

لالي يععب من مفثععى   ععؤتر يا فععلن م  ععي يععتاويلن  ععن الحععق ال لاععطي ي ب عع ا    
التطبيععععا ، وحععععتيث ي فععععا لاععععىخل ا  عععع ي ا اععععراخيليل له ععععلر ي  لععععن الس ععععلال 
ي ا اراخيليل ، إ فى ياتي بررب بيىن الحق ال لاطي ي ، مفىي ال ف لر ا اراخيل

لىفل التللل ال لاطي يل !!   ، ليست ا بىلتاليل لا 

لارععىرات ي للإليععىن التعع يل ي ، للسععىرات ي بى اععراخيليين تتععب وععي تععىلح اليععرب 
لال لاععععطي يين ، و ععععي يتيروععععلن  لععععن التللععععل التعععع يل يل لر سلععععلن    ععععى تععععلر  
تععحيحل لليععرب ، فععن متععحىب السععرار ، لالفععلاط ين ، لييروععلا  ععتل ي ليفكعع  ي 

 ىفل فيا !!التي

 تععتلا مي ععى ،  كعع ي ف فععق ، يلععت  الععبيب ويتععتلا ، لكععىن فععن الففكععن من
 :للت  ت  ا تبىرال

، اخيلوفن يسلفلن بتلك ال  ىطىل التطبيييل ، كل عي فعن العتا ين ل  تعراف بإاعر 
لالتيعععىي  في عععى ، للعععي يعععؤثر  عععن مي فععع  ي ت عععل  للفسىلفعععل ، مل ااعععتيىت  الحعععق 

  بعععىلسل  ، مل ف ىتعععر  الس عععيل ال لاعععطي يل بعععاي  عععكل ال لاعععطي ي بعععىلسل  كفعععى ملععع
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يللل فن التطبيا ، مل يللل فن التاليي بحق الت ىي ل الفا لي وعي الل علت وعي 
 .ولاطين 

إ  عي يطبيعلن للتيعرف  لعن الف تفعا ا اعراخيلي ل سعل تلعك : يسل  الفطبيعلن * 
كى بععل ،  روععلفي  ععيلن وععي الللععل  اتععا م  ععي ي سلععلن ل، لرت ععى ل لععب ت يالفيروععل 

 ععن طررس ععى بىلتتععىلح فععا إاععراخيل ، للبععل   ال ععيلب فل  ععل ، يحععىلللن إل ععى 
إاراخيل وي ال ايج الير ي لا ا في ، لحاي الترا  لتىلح ال كر  الت يل يل 

مفثعى   م عي  ف تعلر ،  ل  ى ياا  البيب فن الفسعىلفين للتطبيعا : فعى ا لعتي، 
 اللعللي ...ة لغيععر ي فععن الفطبيععين ل لعي اععىلي ، لفكععري فحفعت محفععت ، للط ععي

فعن فيروعل ت  عا وعن التعرا  فعا ت ال ين اارلا إاراخيل لتاويلا  عن التطبيعا في عى
؟  ل ععععل فععععن ال ععععرلري من يعععع  ب الفععععرر للتللععععل التعععع يل يل ، لرلتسععععي إاععععراخيل

التعلر  التعحيحل ةإن تعحل  لعب تابسىتت ى لر ى  ا   ي لالثسىول وي عى لي سعل 
 ت ؟..  ال يل فن األاى 

لععععل كععععىن العععع  ىب  اععععراخيل  ععععرلررى لتسععععتيي الفيروععععل ال افععععل  ععععن إاععععراخيل    
لت. حىفععت ر يععا لت.  فععى  لالتعع يل يل ، ل يل ععى الععتكتلر  بععت الل ععىب الفاععيري 

الف تفعععين بىل عععان ا اعععراخيلن  ةالف كعععررن لالبعععىحثينتحفعععتان لغيعععر ي فعععن كبعععىر 
 لمتحىب األ فى  الفلال يل الراخت    ا .

يسلفعلن بتر فعل ل  عر   ىفعى  فعن التطبيعا 32مي ى  فعن كعى لا لع   العع  ىك * ل 
م فعععى  "متبيعععل" لفعععؤل ين إاعععراخيليين ، تحعععل  عععيىر فيروعععل الحيعععى  لالف تفعععا وعععي 
التللعععل التععع يل يل ، لبييعععتا  عععن ا غعععرارال الفىتيعععل الإلبيعععر  التعععي ياعععت يب ل عععى 

ي ل ععي يسلفععلن ب عع ا  ععؤتر الفتر فععلن لال ى ععرلن ، التععي ت ععكك وععي تععتق  يععت 
اليفععل ، وعع  بععت ملت فععن الععتح ظ  لععن لتععف تلععك األ فععى  بععع"األتبيل" ، وععىألتب 
وععي تيرر ععا الفييععىري ،  ععل ال ععن الفحفععل بىلراععىلل ات اععى يل ال ىتوععل ، وععي إطععىر 
فعععن الفتيعععل ، لفحىللعععل اترتسعععىر بعععىل    الب عععررل لالاعععفل ب عععى ، لت  حاعععب من 

يفىري لعىخي  لعن العبط  توعي كيعىن ااع را ، ل عب  إ اى ى للت فرتتعبى ألرب غيع
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لاللح يل ، كىلف تفا الت يل ي ، ت  حاب من ي تج  لك ا  اىن متبعى إ اعى يى 
، لفعن ثعي ت  يتسعت من ل متعيلل ، ل علاا  إ اعى يل حسيسيعلى ،  ىبيى  ن ت ر يحسيس

 . وي إاراخيل متبىر حسيسيين تاتحق م فىل ي من تلتف بع "األتبيل "!

، العع ي يععرت  لععن فععاا ي مللخععك الفتععر فين ، ييروععا  سععىت األتب ،  مددر الثددانياأل*
ل لفععىر العع    ، لغيععر ي فععن الف تفععين بععىألتب ، ل ععل من اليفععل األتبععي يحععتث 
حىلععل فععن اتلتععراب ال  اععي ، لالتيععىطف الل ععتا ي فععا الإلىتععب لمبطععى  لتتععا 

ن األ فعععى  األتبيعععل وعععي محيعععىن كثيعععر  ، لم نلرلايىتعععا ، لعععت يتعععل للتلحعععت لالععع لبى
، لتللععف وععي  سلععا البععىطن ، رثععىرا  نتتععرك وععي ل ععتان الفتلسععي بتععفىل ت تفحعع

كىن الفستلت  ل تبسن فا الافن ، لته ر بيت  لك وي اللكيىتا لموكىرا ، و ل 
،  اععععراخيليين ، لرتلحععععت فععععا مبطععععىل يفععععن الإلتععععىب ا الير ععععن يرمن يستععععرب السععععىر 

 في ي وي  ىلف ي ؟ لي ىطر ي  فلف ي لمح ف ي ، ليحيى

إ  عععي ت يلتل عععلن  فعععن يتر فعععلن الإلتعععب الايىاعععيل : يسعععل  مللخعععك ال ى عععرلن * 
ا اراخيليل ، التي تتيلق بحرل  ى في عي ، لفع كرال لعىتت ي ، لكتعب ي التعي ت عر  
ااتراتي يت ي ، ل لايى ي ت ى  ى ، لمن السىرير يات يت فن تلك األ فى  الايىايل 

 التر فىل األتبيل؟ ، ولفى ا ت يات يت فن

لا وععععي السيععععى  ، وىلإلتععععب الايىاععععيل لالياععععكررل ؤ لفععععن اللا ععععح   ععععى م  ععععي ملطعععع
ا اععععععراخيليل ، فطللبععععععل لف يععععععت  للبىحععععععث الير ععععععي ، للتععععععى ا السععععععرار الايىاععععععي 
لالياكري وي التل  الير يل ، فا ف حهل  رلر  ليعىي ال ى عر الير عي بعىلتيليق 

لإلتعب لالفع كرال ، لمن يكعلن حع را ليسهعى  لن فى يعراا بحى عل للتيليعق وعي تلعك ا
وعععي تسعععتيف ى ، ف ب عععى لفعععى يفكعععن من تحتليعععا فعععن ت ىيعععل للتععع يل يل ، مل مل عععىي 

 لمبىطيل ! 

مفعى اليفعل الستتعي مل الرلاخعي ، وعافرا فلتلعف حتفعى ، ت يفكعن التيليعق  ليعا 
لتفييععا الطيععب فععن اللبيععث ويعععا ، لت يفكععن ت ععفي ا  ععلاف  لحلا ععي تتيسعععب 

 بىل ست ، لالتحسيق ! محتاثا
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لليل عععى  لحعععظ تعععاثير الإلتىبعععىل األتبيعععل ، لات تفى يعععل ، ا اعععراخيليل وعععي حعععىتل 
، ويعتت ت ياعت ىن   ىفيىل فتر لتعح  ىالف ترلين بتر فل اللرل اليبررل وي 

 لى ، اللرل اليبررل ، لالترب   ايى فن متحىب تلك   ي لت للا وي مار ل با ف
را لرراخعا ، للعي ييعت ا اعراخيليلن بىل اعبل لعا  لعك اليعتل اللرل ، لمل  ف  ي وي وك

العع ي ي تععرب م ععا تر  لرتععا ليععافن  ععرا ، بععل تععىرلا ف تفيععى إ اععى يى طبيييععى ، 
با ععا فععن السلععل التععي تيععرف لرتععا ، لتتحععتث   ععا وععي  بععا  ععؤتر لرتبععى لن ي لععر 

ن يععتيلي بععين فععلععت  اب الحععى ا  لاللطيععر   ععى من الف ععىبر الثسىويععل لا   فيععل ..
ات ي ر لرععل لععلي ليععافن  ععر ي ، لفععن يععتيلي لرععل لععلي ليتيععىطف في ععي ، لرععت  ي فبععر 

 لتلاوي ي ، لر سل ى ل ى !!    

ألوع ي بيعرب ا -بل لويعل  لعك  – ىفى   32* ل  ىك مي ى  فن طىلب ل   الع
ل تح البىب  لن ال ن لالثسىول وعي  ىلت ال  يل ،  فتر ا اراخيليل وي ف ر ى ىل

ل ، فن م ل فيرول مإلبر لمتق بىليتل الت يل ي ، لل  هر لأل فعى  التعي إاراخي
تىو ععل يتر فل  عى ، مل يطعىلبلن بير ع ى ، اع  ت ي يتر فعلن ليير علن م فعىت 

فليخعععل بىلحسعععت لالإلرا يعععل ، لتعععرلج للتععع يل يل ، لتارعععف حسيسعععل ل  بىلفيعععىيير ال  يعععل
ل عععل فعععى يؤكعععت ى ، إاعععراخيل ، لتسعععتف ى وعععي ثعععلب يحعععىل  اعععتر طبييت عععى ل راخف ععع

 لطلر  التطبيا ون   ا ال ى ب .

 إحراج إسرائي  أمام المجتمع الدولي : - 8

إ  ي " يطبيلن " فا التللل الت يل يل ،  - ىفى   32ل   الع –يؤكت الفطبيلن 
لرت لن للا ي في ى ، لات تراف ب ى ، فن م ل إحرا  ى مفىي الف تفعا العتللي 

 ى  حععل ال لاععطي يين لاليععرب ، لاتلتععااي بىتت ىليععىل ، لا ععطرار ى لترييععر ايىاععىت
 التي  ستت ى فا ال لاطي يين !! 

ك  فعى مل عن فعن ، حين  ل ا تلك الفسللل للتحليعل    عت ى تسعلي  لعن رك عين 
اآللععععر ، ملل فععععى اوتععععراب من إاععععراخيل يفكععععن من ت ععععير بععععىلحرج مفععععىي الف تفععععا 
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حعععرج ك يعععل بإحعععتاث ترييعععر وعععي العععتللن ، لالعععركن اآللعععر  عععل اوتعععراب من  لعععك ال
 فاىر الس يل ال لاطي يل !!

تىررليعى   و  ا غير تحيحمفى  ن  يلر إاراخيل بىلحرج مفىي الف تفا التللي ، 
إن إاععراخيل  ات عى لىفععل ل فععل  لعن م سععىب فععى  ، للعي يثبععل للعل لفععر  لاحععت  بعل

يح احعت   يافن "ال ر يل التلليل " ، لرغعي م عف " السعى لن العتللي ، الع ي ت يبع
الععتل  ، لت اغتتععىب مرا ععي الريععر  ، وكيععف لفثععل  عع ا الإليععىن العع ي ت يبععىلي 
بىلسرارال التلليل ، لت بىلفيى تال التلليل إت حين تإللن وي تىلحا ، من  تللا 

لععي ي ععير التعع ىي ل بععىلحرج مفععىي  ت1948تيععر يىاععينةوععي من ُيحععرج تلليععى  ، ف ععا 
، لععي ي ععير ا اععراخيليلن بععىلحرج ،  تالبسععر ف بحععل بحععرةالف تفععا الععتللي ، لوععي 

ت لععي ي ععيرلا بىلل ععل ل ععي يستعع لن فب ععن تىبيععى لألفععي 1996لوععي ف بحععل لى ععى ة
ن الفحتفععين فععن الستعف ا اععراخيلي ، ل ععل فععى تإلععرر بيععت يالفتحعت  يععؤلي اللب ععى ي

وععععععي اليععععععتلان  لععععععن غععععععا  لععععععي ي ععععععير ي ، ل  2006  ععععععر اعععععع لال وععععععي  ععععععتلان 
ل ععي يستع لن فبعى ي تىبيعل لألفعي الفتحععت  ، رتت مل حعرج  اعراخيليلن بع ر  فعن تعا

 . تةوي السطى  !!

 ير يؤثر مفى  ن فاالل لتر  " الف تفا التللي "  لن إ بىر إاراخيل  لن مي 
تععي و عع ا فععن لبيععل األل ععىي التععي  ،اليععرب لالفاععلفين  وععي فاععير  التععرا  لتععىلح

تيىطي ععى ، لترلر  ععى ت 2011-1979ةوتععر  ترااععت ى للتطبيععا   ىفععى   32لعع   الععع
، وعإن  الفطبيعين لن  طىق لااا فن وخل فن الفثس ين لا   فيين لالايىايين 

كععىن ُيستععت بعع لك الفتععطلح ةالف تفععا الععتلليت ، ف فل ععل الععتل  الإلبععرى التععي 
، فثععععل اللتيععععىل ت  ، لاللكععععىتل التلليععععل الفتلتتععععلتععععتحكي وععععي األفععععي الفتحعععع

ي يلفى فى بىتلى  إ عرار حسيسعي  عت ست يالتل  ل ل ررطى يى لور اى ، وتلكالفتحت  
الفتععععىلح ا اععععراخيليل ، ألن إاععععراخيل  ععععي السععععيي  لععععن فتععععىلح تلععععك الععععتل  وععععي 

                                                 
  فى قسم الوثائق . 2013حتى  1936قائمة توثيقية كاملة بالجدائم والمذابح اإلسدائيلية منذ : انظد 



 

281 

، لمي إ ععرار فععن  لععك ال ععل   ععل وععي حسيستععا  ععت فتععىلح تلععك  الف طسععل الير يععل
 التل  !! 

 اعتبار التطبيع اختراقا لجبهة العدو الصهيوني - 9

ن التطبيععا فععا التعع ىي ل ، لت ععلت ي للاعع ي ، يلتععرق م الح ععليععرى متععحىب  عع ا 
ال ب ععل التعع يل يل ، ليساععف ى إلععن فياععكرال تلتلععف حععل   عع ا الس ععيل ، فععى ييععت 

ل ععععي  الترالعععى لل ب ععععل التعععع يل يل التالليععععل ، لا  ععععيىوى للععععرمي اليععععىي ا اععععراخيلي !!
ن فععا يلن الفتععتاليال لاععطي يةمتبععى  ات ععىق ملاععللت فععن الح ععل   اعع ى التععي ياععلل ى 

إ  عععي ياعععيلن : اليعععتل التععع يل ي وعععي الف عععىتل الايىاعععيل لاتلتتعععىتيل . يسللعععلن 
تلتراق  ب ل اليتل ، لالحتل   لن لططا لمارارا للتفل الس يل ال لاعطي يل ، 
لللحتعل   لععن مإلبععر لععتر ففكععن فععن الفكىاععب لل لاععطي يين ، و ععل تحسععق  لععك يععى 

 ترى؟

: ا ساععفل ال ب ععىل التالليععل الير يععل  إن اليكعع   ععل العع ي تحسععق: اللالععا يسععل  
 لن الفللعف فعن إاعراخيل ، له عرل ات ى عىل لموكعىر  عتن فتبىي عل ، لا ل عب 

يل يعععل  4الاعععسف لعععتى كثيعععر فعععن ال لبعععل الير يعععل إلعععن الفطىلبعععل بعععىليلت  لحعععتلت 
، ل لعععععن التعععععييت ال لاعععععطي ي   حعععععل إاعععععراخيل وعععععي التعععععراق ال تعععععىخل  1967

تععىرل تيتفععت  لععن الت ىل ععىل ال لاععطي يل وععي لالفؤااععىل ال لاععطي يل ، حتععن 
اللتل  أل تاو ى لفلططىت ى ، ل ل  اتلتراق ا اراخيلي  رلتا وي الفؤااىل 

لتتععاا   1993تحسععى  بيععت ات ععىق ملاععلل األف يععل التععي ملىفت ععى الاععلطل ال لاععطي يل 
 ت .2014فاتفر  حتن يلف ى    ا ة

الدددول الكبددرى التددي تقددف التعلدد  بضددعف العددرب وعجددزذم عددن مقاومددة  - 10
  :خلف إسرائي  

، لات ى ععا  1973ل عل الفبععرر الع ي اععىلا الععرخي  الاعىتال للل ععا حعرب مإلتععل ر 
للتاليل لالتلح فعا التع ىي ل ، وعىلحرب فعا التع ىي ل  عي حعرب فعا مفرركعى ، 
ل حن ت  طيق الحرب فا اللتيىل الفتحت  ، لفن ثي ت ف عىغ فعن اتاتاع ي 
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خيل ، لفتىتلت ى مي ى ، لايتإل ل الحليف األفرركي بحفىيت ى ، لات تراف بإارا
 !! فترلتستيي الفيل ىل اتلتتىتيل ل

 لتيال  ا  ل الف طق ال ي يرتتا الفطبيلن ، وىلف ترب لوق  ؤتر من يكلن 
ل ععل  ،ل عع ا غيععر تععحيح لالييععى  لتىررليععى  فكععن الترلععب  ليععا بياععر ،  ععيي ى ، ي

حسعىخق التعرا  لتلا عن الح عىظ  لعن الحسعلق ، ثعي ف طق ااتا فن ت ياتسيي ل 
إن مفرركععى ت يفكععن  ارفت ععى ةلل تافععل  فععل ج ويت ععىيت لكعع لك  فععل ج : فععن لععى  

ت األفعععر ييتفعععت  لعععن ا رات  لا يفعععىن 2006ل – 2000حعععاب هللا وعععن حر يعععا ة
 2011-2009ل ل ون اللالا فى كىن ي سغ الفطبيين طيلل ال تر  فن  بىلحق .

. 

بددار المقاومددة سددببا فددي معاندداة الشددعب الفلسددطيني وأن التطبيددع ذددو اعت -11
 الح  :  

إ  عي : ل  ا ف طق هى ر  ال  سل ، لالتيعىطف فعا ال لاعطي يين ، يسعل  متعحىبا 
يطبيلن فا إاراخيل ، لرت لن اليرب لال لاطي يين ل  تراف ب ى لالتلح في ى 

ا اعراخيليلن تعع لف  فعن بعىب ا  ع ىق  لععن ال عيب ال لاعطي ي ، العع ي ياعلفا
اليعع اب وععي رت ويععل  لععن اليفليععىل التععي تسععلي ب ععى الفسىلفععل !! وى اععراخيليلن ت 
ي تلن مفىف ي الى ال يب ال لاطي ي األ ا  ل  تسىي ف ا  سب تلعك اليفليعىل 
، وي عععععيسلن  ليعععععا الحتعععععىر ، ليستععععع ل ا ، ليستلعععععلن الفعععععت يين اليعععععا  ف عععععا ، 

ن الفسعععىلفين ، لتاييعععت الفسىلفعععل ، لي عععرب لرارعععتلن فيى ىتعععا لتويعععا للتللعععي  ععع
متحىب   ا الف طق الفثل ب لا حركل الفسىلفل ا اع فيل ةحفعى ت بى تلىبعىل 

، لكيععف ُ ععرب الحتععىر  2006الاععلطل الت ععررييل ال لاععطي يل وععي ملاخععل  ععىي 
اتلتتععععىتي ال ععععتيت  لععععن لطععععى  غععععا  ، لت ليععععا ال لاععععطي يين ، ل سععععىب ي  لععععن 

 ك ات تلىبىل !!التيىر ي حفى  وي تل

لالحعععل وععععي  هعععر  ععععؤتر  عععل التللععععي  ععععن   عععج الفسىلفععععل ، لالاعععير وععععي طررععععق 
، لعن ت ت عن  ل  ا ف طق فرتلت  ليا با عا  فليعى  ات تراف لالت ىلب لالتاليل ، 
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فيى ى  ال لاعطي يين فعى بسعي اتحعت   ، للعن يعرحي ا اعراخيليلن ال لاعطي يين وعي 
ي ، بعععىليك  ، اعععياتات اتاعععراخيليلن وعععي حعععى  تعععلل  ي  عععن الفسىلفعععل لاتاتاععع 

بط ععع ي لا  ععععراف ي ، ل ععععي ييلفععععلن م  ععععي لععععن يلسععععلا مي فسىلفععععل مل رت  ، بععععل إن 
الفسىلفعععل ت يعععل التععع ىي ل ي كعععرلن كثيعععرا وعععي اتلعععى  لعععرارت ي التعععي تفععع  حيعععى  
ال لاعععطي يين ل عععيل رت ال يعععل الفسعععىلي ،لت يعععل للعععتي ال لاعععطي ي ثف عععى ، لللفعععى  

ن لمفععععععلال ي ، وفععععععن يحفععععععي ر فسععععععىب  فععععععن مرلا  ا اععععععراخيلييال لاععععععطي ي الفععععععتف
 ؟ين يتلللن  ن الفسىلفل لياتالفلن ن فن بط  الت ىي ل حيال لاطي ي

ن : لفععن لععى   إن  ععيبى تحععل اتحععت   يفكععن من يحيععى وععي راحععل لااععتسرار ، لا 
اتاتاعععع ي يفعععع ح ال ععععيلب الروى يععععل لاألفععععىن الفععععىتي لات تفععععى ي ، فععععى  ععععتف 

 ن ، لفى الحى ل إليا إن ترك م ل الب ت التي احتل ى ي يفلن بحيىت ي اتحت   إ
ل رريععل للتطبيععا اععر ىن فععى اععسطل ب يععل للا ععت التععرا  فععا ؟ .. إ  ععى ور ععيل 

 إاراخيل السىخفل  لن اليتلان لال يف ل .
*** 

 ثالناً: موجات التطبيع : سبل مقاومته ال ائمة :

حددد الكتدداب والبدداحثين أوذددو  – متميددز لتسددتا  / محسددن عددو لوسععى  لبحععث 
يحفعل -فى تلك الفترة من تاريخ مصر وقاوموا التطبيع اال ين درسو  المهميين 

 الفلا  ععلت  ستععب  فععن  اخععا األليععر   ععلان ةفسىلفععل التطبيععا ث ثععلن  ىفععى  فععن
وعن ل عي لالتن ي  ب وي ى إلعن م عا الف فل  ن فسىلفل التطبيا ،  بيب الرؤى 

ا بثسل ، يل الرافيل إلن إل ى  بلتان الف طسل ل اتا ي فل ىل التطبيا الفتتىل
حركععل  ععيبيل لفسىلفععل التطبيععا لاتاتاعع ي لالي تععررل التعع يل يل ، لكفععى كى ععل 
فتر مل  فن ااتسبل   ا األفلاج ، وسعت كى عل الحركعل ال عيبيل وعن فتعر مل  

إن كعععل : فعععن تحعععتا ى ، لكى عععل ف فعععل  اعععير  لعععي  وسععع  لاععع   ف عععلر ليعععل لعععا 
 ىتعععععا اعععععلف ت ت عععععن تويعععععل بعععععإح   الاععععع ي ، للإلعععععن مي عععععى  بعععععإ رارال لفعععععا فيى

 .ي را ن بكل  نر  لن   ى  فبىترتاالففى يين فن  هى
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ا لرطل ون   ا الحركل األحااب الايىايل لالحركل ال سىبيل لالحركل الط بيعل ، 
لا بثسععل  بععر الففىراععل ل ععىن  ععيبيل فتلتتععل وععن ف ى  ععل التطبيععا وععن كععل 

يعععاال يلفعععى  بيعععت يعععلي، لعععي  وسععع  بى تعععرار لاتاعععتيتات للت عععحيل ، الف ععىتل ت
للإلن مي عى  ب  عل تبعتت األل عىي لحفىلعىل إاعراخيل التعن حرتعل  لعن من تهعل 

تيعا  فتعر  عن التعرا  ل عن مفت عى ، فبىتر  الاىتال ف رت تع سل لحعل ف  عرت 
  لععل الير يعل وعن رن ، لبىاعتي خ ى بتس ععين فكى عل لي لت عى بفتععر ت علق فكى عل 

فتعععر بىلبلعععتان الير يعععل ، بي فعععى تعععت ن ل  اععع ى فكى عععل الفركعععا للحركعععل الي لتيعععل 
اليىلفيععل ، ل  يل ععى فععن كرافععل فتععر اللط يععل ب ععرب التطبيععا مث ععىر اتحععت   ، 
لل عععتل  ععع ا الحركعععل  فسعععى   عععيبيى  لراعععفيى  لليعععى  وعععن األغلبيعععل الاعععىحسل للبلعععتان 

طبيععا بفستععل الاععىتال ، لتب ععن للي تععا الير يععل ، للععت ا ك ععال  عع ا الفل ععل فععن الت
الرخي  فبىرك ايىال ح ر  ل يل ون تتر مللليىت عى إ  عىر اتحتسعىن العتاللن 

 لالفسىطيل الير يل لفتر ، لا ت ل إلن فى افن بىلا ي البىرت .
ل ي فعععى  عععىرل الفل عععل الثى يعععل للتطبيعععا م تعععن فعععن األللعععن ، لوعععن هعععرلف ملعععل 

ل التطبيا ، بفى راوس ى فن التبىاعىل  عرار ا لعراط ف رفل للحركل ال يبيل لفسىلف
ف هفععل التحررععر ال لاععطي يل وععن ف هلفععل ملاععلل ، لال ععرلط التععن كععىن يتيععرب 
ل ى التيىران السلفن لا ا فن ون م سىب حرب اللليج الثى يل ، لا لراط ال  عى  
ال  ىتى فن التيىر ا ا فن ون م فى    ف  عت الحكلفعىل ، إت م  عى كى عل 
فالت  بل ن الت ر ل األللن ون فتر ، للبر  ات ت ى ل األللن ون ولاطين ، 
ل  ا السيىت  الي تررل ون إاراخيل التن مراتل من تحلا كل  نر بتلن فسىبعل 

ال ى  رلل كل   لت ت 1996ة، ل لرل و ى ت ى فتا ى ون وتر  حكلفل  ت يى ل 
  ععى  : حععتاث كبعرى ، ملل ععى التاعليل ، للععت ا ك عال  عع ا الفل عل بععتلر ى بث ثعل م

الفسىلفععل ال ععيبيل وععن لب ععىن بسيععىت  حععاب هللا وععن طععرت اتحععت   ا اععراخيلن فععن 
  عععععلب لب عععععىن بععععع  اععععع ىر  لت ت عععععىر  ، لا   عععععىر ا ت ى عععععل األلتعععععن ، لا عععععتت  
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فهععى رال اتحت ععىج الير يععل وععن فلا  ععل ات تععتارال ا اععراخيليل  لععن ال ععيب 
 ال لاطي ن .
التععن ت عع  ى التحععىلف التعع يل ن األفرركععن بىلععتي ، لثىلثععل للتطبيععا مفععى الفل  ععل ا

بيت محتاث الحعىتى   عر فعن اعبتفبر ، لااعتحتثل اليتيعت فعن اآلليعىل ال تيعت  
، لتيفسراطيعععل ، لتيارعععا وعععرغ الت فيعععلتحعععل فسعععلتل فكىوحعععل ا ر عععىب ، ل  عععر ا

ر ياعرا  وعن وتحفل تتلتعين وعن الفلا  عل ال عيبيل، إ   يلعل فسىلفعل التطبيعا مإلثع
ألن حفىلعععىل ؛ بيعععب  لا ب عععى لمإلثعععر تعععيلبل وعععن  لا عععب ملعععرى ، مإلثعععر ياعععرا  

إاعععراخيل لا تعععتارات ى الفتلاتعععلل مثبتعععل تعععتق تحليعععل الحركعععل ال عععيبيل لفسىلفعععل 
التععع يل يل لالتطبيعععا ت عععىا م عععتاف التحعععىلف التععع يل ن األفرركعععن ، لكععع ا  عععرار 

لاععطين للب ععىن للععترت ى  لعععن بععرلا مثععر  فععى ج الفسىلفععل ال ععيبيل وعععن اليععراق لو
إو عى  الف عىررا التعع يل يل ، مفعى فل ععا التعيلبل ويتفثعل وععن اآلليعىل ال تيععت  
التن توعا ب عى التحعىلف األفرركعن التع يل ن ، لالتعن للسعل حعلاوا  ى بعل للع هي 
لبيب السلى ات تفى يل فثل   ج " الإللرا " ، لالف ىطق الحر  ، لملرى اعلبيل 

ر عععىب لتلاعععيا  طعععىق ال عععرلط  لعععن التيعععىر ا اععع فن فثعععل رليعععىل فكىوحعععل ا 
لت هيفىتععععععا ، لتإلثيععععععف ااععععععتلتاي ا  ععععععرارال لاليسلبععععععىل التلليععععععل  ععععععت العععععع هي 

 لالت هيفىل الففى يل.
لوسعى  لفعى   عب إليعا فحاعن  علب وعن فل عا  –لت ير ترااعل فسىلفعل التطبيعا 

 إلعععن من اليفعععل  لعععن الفاعععتلى السعععلفن كعععىن محعععت الاعععىحىل -رلعععر فعععن بحثعععا 
الف فععل ، حيععث ت طلععق فؤااععىل الحركععل ال ععيبيل  لععن  عع ا الفاععتلى بععترا  فععن 
اتتحىتال الف  يل إلن الف هفىل ال سىبيل اليفىليل ، إلن الت هيفعىل ال عيبيل فعن 
تل عععا لععععلفن ، و عععع    عععن من ليععععىتال  ععععتت كبيععععر فعععن  عععع ا الت هيفععععىل ت بثععععق 

لالثسىويل السطررل الفيىر ل  بىألاى  فن تفثيل الحركل ال سىبيل الف  يل لاليفىليل
للتطبيععا  لععن الاععىحىل اللط يععل ، و عع    ععن  ىفععل ثىلععث ل ععل ل ععلت التيععىررن 
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السععععلفن لا اعععع فن اللعععع ين ييىر ععععىن التطبيععععا وععععن ليععععىت   ععععتت كبيععععر فععععن  عععع ا 
 الت هيفىل .

للععي يستتععر   ععىط الحركععل ال ععيبيل لفسىلفععل التطبيععا  بععر  عع ا الت هيفععىل ، بععل 
 ى ت هيفىل  يبيل  لن الفاتلى السلفن .تااال إلن  ى ب 

لرغي الفللف اليىي ال ى ي فعا  ع ا الت هيفعىل وعن فسىلفعل التطبيعا وسعت ت ل عل 
 سىط التركيا لتى كعل ف  عى اتاعىلى  فعا ا تفىفىتعا لفعى يفثلعا ، وركعال الف هفعىل 
الحسلليعععل  لعععن ال لا عععب السى ل يعععل ، لركعععال اتحعععىتال األطبعععىر لالتعععيىتلل  لعععن 

التعععحيل لت عععي  عععحىيى ات تعععتارال ا اعععراخيليل ، لا تفعععل الت هيفعععىل  ال لا عععب
الحسلليل بك ف الل ا الي ترى للت يل يل ، لفسىلفل التطبيا الثسىون لف ىتلل 

 الف لرطين ون م فى  التطبيا .
فسىلفعل التطبيعا  لون فل ا رلعر فعن بحثعا السعيي يؤكعت فحاعن  علب  لعن من

تارال الفلتل ل فن بيى ىل ل  عرال لكتعب   ىتر فتيتت  بترا  فن ا ت فلل 
، إلععن  سععت ال ععتلال لالفععؤتفرال لالفل ععىل البحثيععل ، إلععن الفاععيرال لالتهععى رال 
حيععىر الف ىاععبىل الت ععىف يل إلععن ال تععىلى التي يععل  لات تتععىفىل اتحت ى يععل ، لا 
لكعععع ا الل ععععلر إلععععن الفحععععىإلي لااععععتلتاي اآلليععععىل الس ععععىخيل ، لطلبععععىل ا حىطععععل 

ي وي عى ل محيى عى  فعن فبعىترال ااعتلتابىل ون الف ىل  ال يىبيل ، للي تلعلاتات ل 
 الي ف .

ااتسن لطىب فسىلفعل التطبيعا   ىتعرا فعن رلاوعت  تيعت  ،  بعرل  عن التيعىرال 
ال كررععل لات تفى يععل الإلبععرى الراو ععل ل اتاعع ي لالتطبيععا  لععن الاععىحل الير يععل 

تيعىر الفىركاعن ، لالتيعىر الليبرالعن ، ل ن التيىر السلفن ، لالتيىر ا اع فن ، لال
و ىرل تيىغتا  ال طىبا  ب لى، فا تب ن كل تيعىر   ىتعر إ عىويل ت طلعق 
فن ف  لفا لطبييل الترا  ، لتستيرا لتاثيرا  لن  ف لرا ، للترتا  لعن التيبخعل 

 ال يبيل التن يتللى ى .
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بىلعع ال  لععن الفاععتلى الير ععن ل  –كفععى ل ععح مي ععى  من لطععىب فسىلفععل التطبيععا 
لي يكن  ىفتا  ، بعل كعىن تي ىفيعى  ، لتطعلر  لعن  حعل كبيعر  لعن فعتار  -فتر 

 لععن  حععل ااععتل ب التطععلرال  ت2011-1979ةفل ععا ترااععت ى اليسععلت الث ثععل 
التععععن  عععع ت ى التععععرا  ، لطبييععععل الفتريععععرال التلليععععل فثععععل ات  تععععى  اتلتتععععىتى 

 تفى يل لت ل  ى .لاليللفل ، لمتى  لا  لك تلايا لى ت  تحىل ىتا ات 
حعل  مثعر   علت الحركعل ال عيبيل  -لوسعى  لفحاعن  علب  –لربسن الاعؤا  الف عي 

لاألوععق  ععى، لالتععيلبىل التععن تلا   ععى ، تلفسىلفععل التطبيععا لا   ععىاال التععن حسس
 للغ إلن اآلتن :الف تل  مفىف ى ، ل 

 عن   عل  عا  التطبيعا الحركعل ال عيبيل لفسىلفعل التطبيعا * إن م ي إ  عىا حسستعا
اليفل ال يبن، ل ل م ي فست يىتا لفحىتعرتا وعن ف عرت   لعل بعين حكلفعىل، 
اععلار كععىن  لععك وععن إطععىر الاعع ي البععىرت وععن فتععر مل ال ععراإلل اتاععتراتي يل وععن 

 األرتن .
* إن الحركعععل ال عععيبيل لفسىلفعععل التطبيعععا  يلعععل فعععن ا لعععراط الععع هي الير يعععل وعععن 

يتا ف ىتل فحتلت   ى رل وي ى  فليل التطبيا  فل  ىخن ياتحق ا ل ىر ، و
العع هي با فععى  التطبيععا ، وسععت تر ععل  لععن  لععن إل ععىر م  ععطتا ، لالت  ععب وععن 
تافيل ات ىليىت ى فا إاراخيل حللا لت  ب  ر  ى  لن ف ىلا ى ال يىبيل لت ىتى 
ف ىل ت ى ، لالفبىلرل ون بيىن رثىر ى ا ي ىبيل  لن التللل لالف تفا ،  لن  حل 

 ى مإلثر ففى  فا ل ى التاييت .م ر بتتليت 
* مفعععى األ عععلىغ الطبيييعععلن لات تبعععىررلن الععع ين ا لرطعععلا وعععن التطبيعععا ، وسعععت 

 حرتلا بتلر ي  لن إل ىر م  طت ي ، الار ل يل الفسىطيل مل الت  ير .
*** 

منسق الحركة الشعبية لمقاومدة التطبيدع فدى  -وفى بحث مهم لد)أمين اسكندر
ن ال  ععلت : إ،  ععىر ويععا  (يجية مقاومددة التطبيددعاسددترات)( يحمدد  عنددوان مصددر

كععل حاععب فلليععا  –وععن فسىلفععل التطبيععا  ىفععى  ت ععىورل  32الفتععررل لعع   الععع
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الع ى للعا فيى عت   –لليل  لعك كعىن لا عحى  فعن ويعل ال هعىي الراعفن  –ل  تا 
ون ا حاعى  بلطعلر  فعى يعتي فعن تطبيعا لبعل " الاع ي ال عىفل "  –كىفب تي يت 

ل  عععت ى تحللعععل ااعععتراتي يل التطبيعععا لات ىليىتعععا بعععين الفتعععرى  حاعععب ف  لفعععا ،
لا اععععراخيلن إلععععن لرلععععل لل ععععر   لععععن الطععععرف ا اععععراخيلن   ععععتفى ت ععععتت مافععععىل 

بل تت ل السى ر  األطراف الير يعل ليعتي ال رللعل إلعن التطبيعا لاليفعل ، الت ىلب 
  لن ر طا بتستي فاىرال الت ىلب .

لتعرا  حعل  العتلر وعن الف طسعل بيعت التاعليل اوعن  –مي ى   –كىن  لك لا حى  ل 
بين التللل الفتررل ةلالتللل ا اراخيليلت للت ه ر  لك الت ىو   ليعى  فعن لع   

ت  الاعععع ي ااععععتراتي يل لاار  اللىر يععععل الفتععععررل.للبل  لععععك للبععععل تلليععععا  فيى عععع
كى عل اتاعتسىتل ال ع ير  فعن فاعخللن اللىر يعل الفتععررل الفتعررل ا اعراخيليل 

لايت إافى يل و فن لالا ير فحفت ررىب لالاع ير فعرات غىلعب لالعلارر فحفعت ةا
يعتي فعن فاعخللين كعىن إبرا يي كىفل لايت ال عى لن بى  عىول إلعن التيلرعق الع ى 

ون   ىا التللل الفتررل  لن فاتليىل فلتل عل ليفليعل التطبيعا التعن تعتي  لعن 
اب هللا الإل رالى لارعر ليك ن من   ير لفللف اللارر الف  ت  ح، فحىلر  ت  

التيفير لااتت   األرا ن مث ىر وتر  حكي الاىتال   تفى طلعب ف عا الاعىتال 
إ طععىر لطيععل مرب ل ععىرلن للععت حكععن تلععك اللاليععل الاععيت فحفععلت الفراغععن وععن 
 ررعععت  األ عععراي ، إت من الف  عععت  حاعععب هللا الإل عععرالى روعععب  لعععك ل بعععر طعععرق 

ى  من   عععير لفسىلفعععل   عععىا األفعععن السعععلفن بيرللراطيعععل  تيعععت  ، لت ي لت عععى مي ععع
الفتعععرى لععع لك التل عععا التطبييعععن لالععع ى تفثعععل وعععن ااعععتسىتل  عععتت فعععن ر عععى  

 الفلىبرال .
مفى الفحعلر األ عي وعن فسىلفعل التطبيعا ةال فعل ج الفتعرىت  عل الفحعلر ال عيبن 
ل ععل فععى يي ي ععى وععن البحععث ، حيععث كى ععل الفلا  ععل الايىاععيل لال كررععل لال  ععىليل 

 ععن فعن م ععي ف فعح ال  ععى   ععت  -كفععى يع  ب بحععث مفعين ااععك تر  –ي يعل لالت
التطبيا ون فتر ، للت تركال فيىر ل التطبيا ف   بعتر تلليعا فيى عت  كىفعب 
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بعععين السعععلال الفتعععررل تي يعععت بعععل ل اعععتطيا من  سعععل  ف ععع  ات ىليعععل ال تعععل الثى يعععل 
 يكعل تسعتيي  التىر الإلىتعب األ ع ر فحفعت حاع ين لالتن 1975لا اراخيليل  ىي 

ااعتسىلتا فعن األ ععراي لا  ع ن ل وععا فعا الاععىتال باعبب ى ، كفععى كى عل فهععى رال 
الطعع ب وععن  لععك الللععل وععن بيععب فععن  ىفيععىل فتععر فلل ععى  راو ععى  لغى ععبى  

 إاار تلك اتت ىليل. 
لبيعععت من تعععي تلليعععا فيى عععت  كىفعععب تي يعععت تركعععال الفيىر عععل لتلعععك اتت ىليعععل فعععن 

ايل لبىل ال حاب الت فا اللط ن التستفن اللحعتلى  ى ب بيب األحااب الايى
ن ، ين لا لعلان لال عيل ييل الايىايل الفحهلر  فثل ال ىتعررلبيب فن التيىرا

ل ععتت فحععتلت فععن وراععىن ف لعع  ال ععيب وععن  لععك الللععل لبيععب فععن الف كععررن 
لالإلتععىب لكععىن  لععن رماعع ي الععتكتلر  تععفل اععيف التللععل ، كفععى كععىن لل سىبععىل 

لعععن رماععع ى  سىبعععل الفحعععىفين لالتعععح يين لااعععتطى ل تلعععك السعععلى ل  فحعععلري  تلر
الفؤف عععععل  بعععععر الفعععععؤتفرال لاألحىتيعععععث وعععععن ف لععععع  ال عععععيب لبيعععععب تعععععحف 
الفيىر ععععل من تتععععل إلععععن ال ععععيب الفتععععرى العععع ى كععععىن حاععععب تيبيععععر فحاععععن 

اتاعععتراتي يل ا اعععراخيليل لتطبيعععا الي لعععىل فعععا العععب ت ي " عععف عععلب وعععن كتىبعععا ال
ي الفتععرى العع ى كععىن فلا ععى  بععين " محعع ي اللعع غ " العع ى الير يععل " الععرمى اليععى

يب را ب ى الرخي  الاىتال لمركىن فؤااتا ، لاللالا الايىان ال ى ت بعا لعا  ع ا 
 السلى " .

للععت موعععرا  ععع ا الف عععىا الفيعععىرب لتلععك اتت ىليعععل م عععكىت  اخت ويعععل فعععن الفاعععتسلين 
لاتت ىليععل  ات ععى فثععل ل  ععل لبىلعع ال فععن الفثس ععين لفسىلفععل فلععىطر تلععك اتت ىليععل 

التوى   ن الثسىول السلفيل بسيىت  التكتلر  لطي عل الارعىل لالل  عل السلفيعل لف ىتعر  
 ععععيبن ولاععععطين للب ععععىن لل  ععععل ف ى  ععععل التعععع يل يل لل  ععععل فسىطيععععل الاععععي فى 
التعع يل يل لبيععت  لععك الحركععل ال ععيبيل لفسىلفععل التعع يل يل لفسىطيععل إاععراخيل ، 

اى ت  الفسىلفل ا ا فيل ون لب ىن ، لالل  ل الفتررل لفسىلفل لالل  ل الير يل لف
التطبيععا لفلا  ععل التعع يل يل ، لل ععىن ملععرى  تيععت  وععن الفحىوهععىل الفتععررل 
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بى  ىول إلن ال سىبىل اليفىليعل لالف  يعل لاألحعااب لالعرلاب  لال فييعىل لاألا عر 
لللعععغ مفعععين .  توعععن الب عععت ملت  وعععن  ععع ا ال تعععل ةلالتعععن اعععبق  كر عععى لالإل ياعععل

 2011-1979ون فتر إبىن ال تر  ااتراتي يل فسىلفل التطبيا  ااك تر إلن من
  لن  ت  فحىلر  ن :لت تااال لا طلسل 

فععن من ال ععيب الفتععرى  ععيب فتععتين يععر    القاعدددة اريمانيددة المنطلقددة – 1
بعععين تللعععل إاعععراخيل الفرتتعععبل لالحركعععل التععع يل يل فعععن لبل عععى ل عععين تلر الي عععلت 

الععت ل  الفحفتيععل لتللت ععى للععت اععى ت مي ععى   لععن  عع ا ال  ععي ل ععلت التيععىر  ب ععان
 ععت التاععليل فععا إاععراخيل ل ععت التطبيععا فثععل  ت ععى الحركععن ا اعع فن لل ععلت 

ةلالعع ى تحللععل فلال ععا بيععت ال ععيب الفحعع لى لال ععيب الراالععن لال ععيب السر ععىلى 
لال يب ت ألفرركىنإثر ثلرال الر يا الير ن التن ركب بي  ى ا  لك إلن ال سيب

 .ك ك ل فى ل ر ى  األا ر لغير ي 
كفععى من تلر الإل ياععل الفتععررل لليععىت  البىبععى  عع لت  العع ى روععب فلاوسععل الاععىتال 
 لن كىفب تي يت كفى روعب التطبيعا  بعر الح عىج الفاعيحيين لمتعتر تيليفىتعا 
الر ليععل بيععتي   ععىب الفاععيحيين إلععن السععت  إت فععا إلععلت ي فععن الفاععلفين لبيععت 

لطلععب فععن العع ى   ععب من يسععتي فر رتععا لتل تععا  بععر  –إن  ععىر هللا  –تحررر ععى 
كل  لك اى ت ال فى عل اللط يعل الفسىلفعل للتطبيعا من ت عتفج ، ت حىل ال راخت 

بىلتلاتل  بر السى ت  ا يفى يل تلعك  لعن فحعلر الإل ياعل لاألا عر لر عى  العتين 
ت فععى   ىفععى   ععتا  لفسىلفععل فععن ال ععى بين بىل فععى ير ال ععيبيل اللااععيل لكععىن  لععك 

 التطبيا  لن مرب فتر الير يل .
ف ععع  من ااعععت تول كىفعععب تي يعععت  عععا   قاعددددة العروبدددة والثقافدددة العر يدددة : – 2

فتعععر  عععن  اعععت ى الير عععن ، لتس عععين  لعععك بىلفيى عععتال لاتت ىلعععىل فعععا الطعععرف 
ل عن الفثس ععلن الفتعررلن ، لل ععل الط خععا  :يسععل  مفعين ااععك تر ، ا اعراخيلن 

لايىايل فن التيىرال اللط يل لالسلفيل لا ا فيل م فيل  لك التلاتل التىررلن ا
لال رراوععن لم فيععل ال ليععل لات تفععىر ، ل ععىر  لععك فيبععرا    ععا وععن الفيععىرك األللععن 
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التف يتيععل لتلليععا كىفععب تي يععت   ععتفى ت ععى تلويععق الحكععيي لحيععىت فتععر لميععتا وععن 
ي   علب لت. حاعين وعلاى ل  عر  لك بطررسل فعى لفعن االيعل ملعرى كعل فعن لعل 

ر عىر  طيعف لااعا فعن الفثس عين فعن بيع  يلكىن ون فلا  ت ي فن الفثس ين لليل 
ل لن فلتىر لغيعر ي ، لحسيسعل تلعك لفحفت  لت  ال سى  ل تفل ايف التللل 

الفرحلععل بىلعع ال ااععت تاف  تلععكالفيركععل غيععر ال تيععت   لععن الحيععى  الفتععررل وععن 
ن الطععرف الععتا ن لحيععىت فتععر ف ععن ب ارفععل إت م، وتععل فتععر  ععن  رل ت ععى 

هععرا  فرحلععل ملععرى ل ععحل با ععكى  فتيععتت  وععن تثسيلععل للإل ععا لععي ياععكل لكععىن ف 
ل الايىاعيل الفؤف عل لااتطى ل الطليي، حلف كل   ى ن ل فى ل السى ر  للا ي 

لتتح عععا لتيفعععل  بعععر الإلتىبعععىل لالف تعععتيىل  ال عععتفإل عععف  لعععك تبيرل ت عععى من 
 رلبععل فتععر لكععىن للسععلفيين لا اعع فيين  تاإليععت  لععنىاععيل للسععىر التيععىرال الاي

لبيععب السعععلى التستفيعععل اليرل يععل تلرا   ىفعععى  وعععن التفاععك بيرلبعععل فتعععر كسى عععت  
للفسىلفععععل . كعععع ا تسععععتيي البععععتيل الير ععععن للف ععععرل  التعععع يل ن األفرركععععن لتإلععععلرن 

 السلفيل بل لييفل  لن ت لرب ىىي  رق ملاطن  تيت ف ىلب لل كر  لت كيل  ه
، ل عععل  عععرلر  اليفعععل لالتيعععىلن لالتإلىفعععل لالتإلتعععل اتلتتعععىتى الير عععن لتحسيعععق 

ن ف  ت ااتفرار الت اخل ون اللطن الير ن إالت فيل لاللير ألفل اليرب ، حيث 
لالعع ى لتععل إلععن الت تيععت بىلت تيععل وععن بيععب األلطععىر الير يععل ت يفكععن من تععتي 

  ععى وىل  عععى  فعععن م عععل  ت فيععل حسيسيعععل فعععن ل لعععا وععن الفاعععتسبل السررعععب ، لفعععن
 يى   ععععرط ى  فاععععتسبل مو ععععل لأل يععععى  ال تيععععت  وععععن الععععلطن الير ععععن فععععرتب  ارتبىطعععع

بىليرلبععل لبىللحععت  لبىلتإلىفععل لالتيععىلن الير ععن ، لليععل  سطععل البععتر وععن فثععل  عع ا 
التستفيل رؤيل فاعتسبليل ت اعت  –ا ا فيل  –الطررق  ن افت ك السلى السلفيل 

كفعععى تعععي فعععن لبعععل بيعععب ، ق وعععن فعععتى اف عععن ف هعععلر حلفعععى   ر يعععى  لىبعععل للتحسيععع
اليرلبل لا ا ي حتن يتي  رؤى لتإلىفلالف كررن لبيب الط خا الايىايل تستيي 

ات ال  ل  الإلبير  الفتط يل التن ت يت ى لبر  فلاتلل بين الحكلفىل السلفيل 
 -لوسعى  ألفعين ااعك تر  –لتيىرال ا اع ي الايىاعن وعن العلطن الير عن ، ل كع ا 
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تعععي التاإليعععت  لعععن من اليعععرب مفعععل لاحعععت  تاعععت ت إلعععن ح عععىر  للعععيي للرعععل ف عععتركل 
تيي  ون  رراويل فت تسل فت ىلر  فت ى لعل ، لكعىن  لعك فطللبعى  وعن حعت  اتعا 
وععن الععرت  لععن ت ععىلى الحيععىت لات  تععى   ععن اليععرب لاات ععراوى  لفاععتسبل مو ععل 

 كععع ا كى عععل اليرلبعععل كعععىن الحلعععي الير عععن لالتإلىفعععل الير عععن لاألفعععن  عععل فعععتلل ى ل 
 لى ت  فن للا ت فسىلفل التطبيا ون فتر .

ل  ععى يؤكععت  قاعدددة النضددال الددديمقراطى مدددخ  لبندداء ارنسددان المقاومددة : – 3
ر   ل ىيى ال  ى    ىفى  ااتلافل 32ااك تر  لن من فسىلفل التطبيا ل   الع

وىلعع ى كععىن  ،الير ععن وععن حافععل لاحععت  لا  ععىت  ترتيب ععى ل ععتي الت ععرر  وععن إحععتا ى 
التفاعك بعا ،  اىختا   ن الحكلفىل الير يل لال ى ا ت ن بىل ارفل لي ييعت تعىلحى  

فاعععير   بعععر أل عععا تاإلعععت ؛ ر عععر ل هعععىي فعععى  عععتي تيفسراطيتعععا يلعععي ييعععت تعععىلحى  من 
تيفسراطيععى  غيععر تععىلح لفسىلفععل  العع ى لععي يععرب   التعع يل ن من –التععرا  الير ععن 

لغيعععر تعععىلح لب عععىر الفاعععتسبل ف فعععى ر يععل اليالتطبيععا لغيعععر تعععىلح لب عععىر اللحعععت  
لك لك تي التركيا  لن حتفيعل تحسق فن  تىخج وكل ى فؤلتل لغير فتي ل لثىبتل ، 

، فععععن   ععععى كتععععب  لي ععععى ال  ععععى   لععععن  من تإلععععلن التيععععىرال الايىاععععيل تيفسراطيععععل
 ب ىل فتيعتت  ل لعن رماع ى لفعتلل ى التعحيح  عل ال  عى  فعن م عل تيفسراطيعل 

اعفح بحعق التيبيعر لالتيعتت تمى اآللر لالحركل لتعىلحا ، كفعى ر حسيسيل تافح بىل
، كفى تافح بتعتال  الاعلطل وعن التللعل لالحعاب لالحركعل الايىاعيل ، كفعى تاعفح 

 ععل الطررععق كععىن لعع   وتععر  فبععىرك بتإلىفععل األتلار للععي  ت ىور ععى ، لليععل  عع ا 
 ى علل األفثل ل ال  ال فى ير إلعن ال عىر  لاتتعط ىف للعف ليعىتال طبيييعل ف

 .لروب التطبيا لفسىلفتا 
 –ل ع ا لى عت   ىفعل  حتدى انن : 1948قاعدة تقدويم مسديرة العدرب مدن  – 4

، الرعث فعن الاعفين وعن لط  عى الير عن تبعت ف  عى ل عراحيث  –كفى يرى ااك تر 
لوعععن وعععن حيىت عععى الايىاعععيل  السعععل حيعععث   عععا ميعععتي ى  لعععن  سعععىط ال عععيف ل سعععىط 

 .  ىفى  فن التطبيا 32 ل  ين فى  رى ل   العااتراتي يىل فسىلفل التطبيا ل 
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*** 
اللددواء طلعددت  كتددب، حددول سددب  مقاومددة التطبيددع  آخددر** وفددى بحددث متميددز 

ومددن الشخصدديات المهمددة فددى  1973وذددو احددد المقدداتلين فددى حددرب  – مسددلم
من - حدزب العمد  المصددرى  مقاومدة التطبيدع اثنداء عملددإ فدى التسدعينات داخدد 

ثع ث لاعىخل إلعن  ت ا سافل2011-1979ل   ال تر  ةلاىخل فسىلفل التطبيا 
ل : لاعععيلتىن لىتعععل بععععىل رت لا  اعععىن الفتعععرى لفععععن بيعععتا الير عععن ل فععععى رخياععع

البحث  ن الفيللفىل  ن اليتل مي فى كعىن ، لال  عر  عن  ع ا الفيللفعىل  لعن 
ملاعا  طععىق لبالععل لععتر فععن التيليععق ، ل حععن فتاإلععتلن من م ل ععى وععن فتععر لوععن 

ن اععيسلفلن بععتلر ي ، ل ععتلن الثسععل وععن مفت ععى وععإن األفععر كلععا ي سععت الععلطن الير عع
 ليفتا .

لوسععى  للععلار طليععل فاععلي  ععرلر  من اللاععيلل الثىلثععل تتيلععق بىلفؤااععىل ، لتي ععن 
إلن فؤااىل  يبيل بل إن بي  ى يرم  فثل   ا الفؤااىل مل يفتلإل ى  ت تفن
ك عا من يعؤثر وي عى لمن وإ ا فن ل   فركاا وعن  ع ا الفؤااعل مل تلعك يف ى، ل  

لعععت يكعععلن فعععن مي عععى  يسعععىلي التعععراق اليعععتل للفؤااعععل بعععاإلبر لعععتر ففكعععن ، ل  عععى 
لعععبيب الفؤااعععىل  الفطبيعععين ميعععىي فبعععىركالف ىاعععب من   عععير إلعععن ليعععىت  بيعععب 

ن لا ب ى  ل فسىلفت ي فن تالل الفؤااىل فى ااعتطي ى لع لك اعبي    ال يبيل، لا 
ي ال ععععيبيل للععععي  فسىطيععععل الفؤااععععىل ، لمن  يفععععل  لععععن ا تععععاا  ي فععععن فععععلالي 

العععلط يين  تلتط عععي ةلععك لاعععيلل تال ععيبيل التعععن يتاعععلطلن  لي ععى حتعععن ت تإلعععلن 
 لالسلفيين لبىلتىلن إحكىي ايطر  اليتل  لي ى .

إن الف فعععل األاىاعععيل  عععن من  سعععل  للفعععلاطن الير عععن وعععن  فيعععا م حعععىر العععلطن 
ل بفؤااععععىتا مل كععععن  لععععن حعععع ر  عععع ا  ععععل اليععععتل ، إفععععى ب لتععععا ، م: الير ععععن 

متععتلىخا مل بف ت ىتععا مل ب  ععل ا . إن  عع ا ك يععل بتحسيععق الف فععل األإلبععر لاععيسلي 
 الفلاطن بىلبىلن .
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تلتعراق  عل إن  فا الفيللفىل  ن اليتل لمفىإلن الترالا لماىليبا لح عي  ع ا ا
،  كععع ا كعععىن يعععا بتل عععا بلالععع ى ت يفكعععن من  سعععىلي التط اللا عععب األل  لاألاعععى 

ت ل كععع ا ي برعععن من ياعععتفر كفعععى يسعععل  اللعععلار 2011-1979ل تعععر  ةالحعععى  إبعععىن ا
، ل ععل  حععىرب م ععبىحى  مل طععلاحين ال ععلار ، حيععث  كععلن كفععى لععل ك ععىطليععل فاععلي

وععععن   عععع  الللععععل متععععيب الف ععععىي ، للإل  ععععى لحاععععن الحععععظ   ععععت لاععععىخل فلتل ععععل 
 تاى ت ى لون بيب األحيىن تلن لتت .

ا ، بل لرلا علن بيعب الف  علرال ييل لن  ن م  ا ي لرت لن إلي الفطبيينإن 
لالععتلررىل التععن تععت ل إلععن اتاتاعع ي لالتطليعععا ، ل ععي بعع لك يععؤتلن ل ععى لتفعععل 
طيبل  ن غير لتت ، لإل  ى   ت   ا ا   ن ون مغلب األحيىن فرل ى  بىلإللفىل 
الطيبععل لال لايععى الحاعع ل ، لبكلفععىل ا غععرار لبىلفاايععى التععن يفكععن من تتحسععق فععن 

من  تإلعععىتف وعععن  فعععا الفيللفعععىل التعععن  -لوسعععى  للعععلار طليعععل  – ىل لعععا ، ل لي ععع
 لل   علت كثيعر  ل ىفعل وعن ي ييل  ى لتحليل ى لك ف لبىيى ى لو ح ى ، للست ُبع

  ا الف ى  إت م  ى تحتىج إلن تإلفلل بان تتل إلن   عن الفعلاطن اليعىتى تلن 
   ىر كبير .

ل ا اراخيليل ون الب ت لإلن   ىك فيللفىل تل ن للىتل  ن األورات لالفؤااى
التععن تسععيي   لععىل فععا اليععتل التعع يل ن ، ل  ععى تإلععلن الف فععل متععيب ليتععبح 
فطللبعععى  من  بحعععث    عععى فعععن لععع   الفؤااعععىل التعععن ل عععى   لعععىل بععع لك ، وعععن 
ال  ىتق لفى  ىب  ى لون لاىخل ال سل التن ياتلتفل  ى ، ل  ىك مي ى  ال عركىل 

تععن تتيععىلن فععا اليععتل لالتععن يتععيب اإلت ععىو ى لالفؤااععىل الير يععل لاأل  بيععل ال
 تي عععل لىتععل فععا تللعععا إلرععىر فكىتععب الفسىطيعععل التىبيععل ل ىفيععل العععتل  الير يععل 

، ل  عععى يتعععبح فعععن ال عععرلرى التعععرا ىل الير يعععل ل تي عععل التطبيعععا فعععا إاعععراخيل 
راتا  لن البحث  ن كل فن  فل ون   ا الفكىتب لاتات ىت  فن فيللفىتا للب

 .ن لالسلفنالفاتلى اللط 
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إن فراإلعا الترااعىل لالبحعلث ر  فاتسبليل ي  ب الللار طليعل فاعلي إلعن  ه* ل 
،  فسىلفععل التطبيععاتاععتطيا من تليععب تلرا   ىفععى  وععن ، اللىتععل لغيععر الحكلفيععل 

حيث يفك  ى اليفل ب كل فؤاان ل فا لتحليل الفيللفىل لاليفل  لن   عر ى 
لطعععىبا السعععلفن التعععن تاعععين إلعععن حيعععث يفكعععن التيعععىلن ويفعععى بعععين ال  عععىل  ال ا

فسىلفععل التطليععا وععن ا  عع ن  ععن ال  ععىط الفيععىتى العع ى ت ععب فسىلفتععا ، ل  ععى 
يكعععلن تلر التعععحف الحا يعععل  ال الطعععىبا السعععلفن  ىفعععى  بعععل لحىاعععفى  ، ليفكعععن 

حيععث يطلععا ؛ إتععتار   ععر  لىتععل بىلفسىلفععل إت من ال  ععر وععن تععحف مو ععل 
ىبعى  موى عل ت  لىتعل ، لإل  عى ي عب مت   اعن كُ  لي ى  تت كبير لن يتعلور لل  عر  ال

يكتبلن ون التحف السلفيل ، إن تالرت ي بىلفيللفىل التحيحل لالتليسعل ك يعل 
ب سل الفيللفىل إلن ف يين السرار ل ل فى ت يتلور للتحف الحا يل ألابىب ت 

 تل ن  لن محت .
وإ  عى ي عب من :  ار طليل ل  هر  فاتسبليل مي ى  يسل  اللل  –مفى ون الفؤااىل 

متتلىر حل فافن من  ؤتر " كلن يسهين لفى حتث فن تالل إلن فؤااىت ى ت
الا ي " مل م  ي " يتاويلن  ن الحسلق الير يل " مل م  عى ي عب من   عتي بإللا  عى 
وععععن األرب الفحتلععععل و ععععالر ي ، ل عععع لك  اععععىق إلععععن ح ععععر اليععععتل لال ععععب العععع ى 

ا فعن  ع ا السبيعل بى تبىر عى م  عىر  عىتيين ي تبل ا ل ى ل لي ى من  سىلي كل ات ى
ل  ى م ير إلن اليىفلين ون لطى  ، مل بى تبىر ى  حتل فركاا  ليىتيى  ون الفؤاال 

الايىحل لالطيران لال سعل لالبتعرل  بى تبعىر ي مإلثعف السطى عىل حىليعى  وعن تيىفل عى 
 فا اليتل .

*** 
فععل التطبيععا الايىاععن وععن لفسىل  -كفععى بي ععى اععىبسى   –* لسعت كى ععل اللاععىخل  تيععت  

ت لت ل ل اآلليىل فن إ  ىر لل فييىل لالف هفعىل ، إلعن 2011-1979ال تر  ة
إلععععععن الفلا  ععععععل التععععععح يل تحررععععععك لألحععععععااب لال سىبععععععىل لال ىفيععععععىل الفتععععععررل 

 –إلن ال يل الفالح ةاليفىن لعىطر  -كفى ون الب ت رابيى  للىفاى   –لال  ىخيل 
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الحركععل  لالتععن لتتعع ى ل ععى الب ععت الاععىت  ميفععن حاععنت ، –فحفععلت  ععلر الععتين 
ال ععيبيل من تيععا  لتحتععر التطبيععا الايىاععن لاتلتتععىتى لالثسععىون ةلغيععرات وععن 
ا طععععىر الحكععععلفن الفحععععتلت ، ل ععععل فععععى اعععع راا لا ععععحى  وععععن الف ععععى  ا   فععععن 
لالثسععىون ، مإلثععر حععين تععىر فععن يرتإلععب ويععل التطبيععا فععا إاععراخيل فععن الفثس ععين 

فععن يرتإلععب ويعع   وى ععحى  ياععتت ن الل ععل ف ععا ، لتععترر يى   لا   فيععين بفثىبععل
لتطبيا في ليى    حل   ا الحركل ال يبيل اللاايل لالفتتىليل األويى  ون إاسىط ا

 2011ا راعععفيى  لوعععن إطعععىر ال هعععىي الحعععىإلي لبعععل ثعععلر  ي عععىير لايىاعععيى  رغعععي بسىخععع
 لبيت ى ةلألافت .

*** 
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مذذوذج للذذري علذذى ي. عبذذ  المواجهذذة الفكردذذة والصذذحفية )نرابعذذاً : 

 العظيى رماان(

الفكريددة للمطبعددين مقددال نشددرناا فددى جريدددة ومددن نمددا ج المقاومددة الصددحفية 
تحدت عندوان " سدقوط مدؤر  .. حالدة عبدد العظديم  14/10/1994الشعب يوم 

وععععن األاععععىبيا اللفاععععل الفى ععععيل  ععععن ت.  بععععت اليهععععيي  رمضددددان " جدددداء فيددددإ :
ل . ل حععن لععن  لععلب ويفععى رتتا فععن رف ععىن   لفععى   لععن الفيىر ععل الفتععرر

ات ىفىل . بل ا ا ل بيب التول  ل طىلبا بان يكلن الحلار  لن ماى  ف  ى 
، لت تا ععن ل ر ععى إلععن ل ععىيى فععن لبيععل ةاليفىلععل لليععراقت لةااععتيتار  يىبععل مفععن 
التللععععلت لةالف لعععع  األ لععععن للتععععحىولت بععععل لةفؤااععععل الرخىاععععل  لععععن األحععععااب 

 ت لت ات .ل  لن حيالفيىر ل اللرل
 اعا  العتكتلر  بعت  ذد  يجدوز التعامد  مدع قتلدة المسدلمين    : فع األول :الد

لععععع ق ، مل اليعععععرف من اليهعععععيي رف عععععىن ل  عععععتلر ،  عععععل يسعععععر ا اععععع ي ، مل األ
تتيىفل فا ة للفل  ىارلت رخي  الفلىبرال ا اراخيليل الاىبق لم ىرلن يىررف 

  ععععرال األلععععلف فععععن تععععىحب لعععع  بععععىرليف الف عععع لر لالعععع ى تاععععبب وععععن  بععععح 
 .حرلب لفيىرك إاراخيل الفلتل ل ! الفتررين لاليرب لالفالفين مث ىر

لوععععن و ععععتق  25/1/1985إلععععن  20ل يععععى تكتععععلر لتحتيععععتا  وععععن ال تععععر  فععععن وا عععع
للتر يعععععل بلا ععععع طن التسيعععععل بف فل عععععل فعععععن  لفعععععىر الععععع    لر عععععى  الايىاعععععل 

الفيللععععىل لاتاععععتلبىرال ا اععععراخيليل وععععن فععععؤتفر اععععرى لععععىغ يحفععععل   ععععلان ة
ا اعععراخيلنت  –ال  اعععيل وعععن الف ىل عععىل التلليعععل تطبيسعععى   لعععن التعععرا  الفتعععرى 

لكعععىن بتعععحبتك ت. فحفعععلت فح عععلظ لت. فحفعععت  عععي ن ، لت.  تعععىي  ععع   ، 
لت. عععىت  تعععىتق ، ل ىل عععتي الفعععتلل ال  اعععن لل عععاا  العععتللن ، لاليلافعععل ال  اعععيل 

اعععراخيل لالي لعععىل الفتعععررل ا  اعععراخيليل ، ثعععي ف  عععلي للف ىل عععىل بعععين فتعععر لا 
األفعععن وعععن الف ىل عععىل الير يعععل ا اععع فيل فاعععتسب   ، للسعععت تعععر  محعععت ففثلعععن 
إاراخيل للت ى ةال  را  م ىرلن يىررفت بان فعتال ل ت. رف عىن لتعحبا ، لعت 
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موىتل الف ىلب ا اراخيلن  يتا  ون التيىفل ا ي عىبن فعا ال رلعىر اليعرب لع   
من تسععععتي أل عععععتار العععععلطن لعععععتفىل   اعععععيل  –  عععععر ى   –الثفى ي يععععىل و عععععل ي عععععلا 

 لايىايل لتيلف ي كي يل الت ىلب فا اليرب !! .
 ععل ي ععلا ؟ ل ععل ي ععلا  ععر ى  من ت ععىل  فععن لتععل مب ععىر لط ععك لتيععاا  يسععتل ي 

ي ل التعن تإلتعب بت ىر  الفلعترال لمفعراب اتلتتعىت لالتعحل ةلتعىبا  ال التعح
 ت !! .لحلاتث ب ى ب ال الفي نوي ى لتلبرك ت حل ا

لت تحتج  لي ى لتسل  : إن مللن األفر لت بتملا بىلا ي ل ر لا لعا ، لا   عى  طيعا 
: مللععن األفععر ل اععير وععن ركععىب ي ، وععارت  ليععك يععى اععيتى لبععاتب ا اعع ي أللععل  

ةت طى عععل لفللعععلق وعععن فيتعععيل اللعععىلقت لالتيىفعععل فعععا  عععؤتر الي عععلت فيتعععيل 
وععن  عع ا العع غ السرر ععن : ةللت ععتن لللععىلق  اتععا .. إت إ ا كععىن لععتيك رمى رلععر 

م ت ال ى   تال  لل ين رف علا الي علت لالع ين م عركلات ثعي ت  عن ماعا :  عل ي علا 
 لععععك متعععع   فععععن فععععؤرا تيلععععي لتر  لو ععععي متععععل  التععععرا  الير ععععن ا اععععراخيلن 

 لطبييتا؟! .
ااععتفرارا  لعع ال  فع الثددانى : ذدد  يجددوز شددرعًا الهجددوم علددى الشددهداء    :الددد

لتيىفععل فععا ا اععراخيليين ، لععىي الععتكتلر  بععت اليهععيي رف ععىن لفيععا الف حععن وععن ا
ت. تحاعين ب عير ، بيسعت لسعىر لعىغ فعا إلعن     التحبل الاعىبسل ، بى  عىول 

تار ، ت 1980فن  لفىر ال    الي لت وعن لعلاان بالياعرا ةوعن   ع  اليعىي اتل 
؟ت ل  ىيعليعا ثعي التعلح كيعف يكعلن وعن احل  ةات تتار  لن ات اىن لالسال   ل

لوععن اليعععىي   اعععا لبيعععت  عععت  م ععع ر  سعععتل بى اعععك تررل ملطعععر لسعععىرال العععتكتلر 
رف عععىن بعععىلي لت التععع ىي ل ، حيعععث  عععي ال ى عععب ا اعععراخيلن لفاعععل فعععن ر عععى  

ت.  براخيعل كعل ينت  –ت. روىخيعل فعلتي   –الفلىبرال يتسعتف ي ة عللفل  ىارعل 
لت.  –كىليعىت   – عىن .. مفى ال ى ب الفتعرى وكعىن يتستفعا ت.  بعت اليهعيي رف

لت. ت   اليسىت لت.  ىت  تىتق ، لكعىن  –فحفت  ي ن ، لت. لط ن وطيي 
مبرا الس ىيى التعن  لل عل : كي يعل إيسعىف  فليعىل اليعتار لالت علر لعتى ال عبىب 
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اععراخيل بيععت  عع ر  الفتععرى وععن فسىلفععل الي ععلت ؟! لفاععالل الحععتلت بععين فتععر لا 
 ملويرا .ا اراخيليين  ن فاتيفرتن يىفيل ل 

بيت   ا الفؤتفرال لطيلل الثفى ي يىل تإلررل اللسىرال اللىتل بعين ت. رف عىن 
لالبىحثين الي لت ، ل لىتل  يفلن  ىفير فؤا  الفركا األإلىتيفن ا اراخيلن 
ون فتر لر ل الفلاىت الفيعرلف !! لالع ى اع اتن إلعن ت تعيل تلرا بيعت لليعل 

ر  الع ى تيعرب لعا ةاعليفىن لعىطرت ، لك تي ل ل  ا اللسىرال كىن ال  لي ال ع
لر عععى    اعععىرال عع يت الفتعععرى البععىرا ، الععع ى تاوعععا  ععن فلليعععا الياعععكرى  ععت 

، لتععي اات عع ىتا تالععل الاعع ن العع ين حععىلللا تتععلرر الفللععا ا اععراخيلنالفلاععىت 
إ عا  ع ق   اعا !!ت  عل كعىن ل  علي ت. رف عىن  لعن اعليفىن : ويفى بيت ةلليعل 

 عر ى ؟! ل عل يسبعل  ع ا فعن فععؤرا  سع   مل ا  ع ا لعىطر ، فعى يبعررا ؟ ل عل ي عل 
لا اك تررلت تلر عى  –لللاان  –مت   ؟ ل ل كىن للسىرال ةللتر يل بلا  طن 

الفبى عععر  لعععن  ععع ا الف حعععن ال كعععرى لالايىاعععن للعععتكتلر رف عععىن ت عععىا الرفعععلا 
اللط يععل فععن  عع تار  عع ا الععلطن ؟ لفععن ثععي وععن ااععتفرار   عع  الف حععن با ععكى  

 فا تحىول لمحااب الفيىر ل ؟ تاىؤتل فيلسل.ملرى اليلي 
تحتيتا ، اعا   فع الثالدث : ذد  يجدوز شدرعًا توظيدف العلدم لخدمدة األعدداء  الد

الععتكتلر رف ععىن، لسععت اععى فل فععا  ععيفلن  ععىفير ، ر ععل الايىاععل لالفلععىبرال 
لاليلععععي الي ععععلتى ةاعععع ير إاععععراخيل الاععععىبق بفتععععرت وععععن إ  ععععىر لاات ععععىر الفركععععا 

و ل فن األفى ل اليلفيل ، لفعن لعالي تلر  1982اراخيلن ف    ىي األإلىتيفن ا 
إن  عع ا ةملافععر : الفععؤرا من يتيىفععل فععا م ععتار مفتععا ؟! لععت تحععتج  لي ععى بععىلسل  

 ليىت و سل  لك :  هن من   ا غير تعحيح ، ألن متعحىب األلافعر اليليعى  ع ا 
، لفععن ثععي لوععلللععتي ي ماععىليب ي اللىتععل الفير لععتي ي ر ععىل ي تالععل  عع ا األفععىإلن 

 يتسععت من تيىفلععك فععا الفركععا األإلععىتيفن ا اععراخيلن كععىن بفبععىتر  لىتععل ف ععك ، 
ل ترحيععب فععن ةلتلععل األ بيععىرت لفرتتععبن السععت  ةل ععن بىلف ىاععبل يععى تكتععلر ب ععى 
مللععععن السبلتععععين لثىلععععث الحععععرفين ال ععععرر ين : الفاعععع ت األلتععععنت ل ليععععا ت برععععن 
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بفيعععىيير الايىاعععل البعععىرت  لمي عععى  فحىإلفعععل اعععيىتتإلي ، فحىإلفعععل لط يعععل  ل يعععل ، ل 
 ! .؟بح لر اف ر لك فن ماىت   التىررب .. و ل تسبل 
 ولست تي  بطك يى تكتلر لم ل تتيىفل فا كل فن :

فؤا  الفركا ا اراخيلن ةر عل فلعىبرال لاع ير اعىبق  :شيمون شامير  - 1
 .لماتى   ىفيلت ل اا    ى : بفى ا   ار تيىلن فؤرا فا ةا يرت ؟!

لتعععللن رخىاعععل  1927ل عععل ر عععل فلعععىبرال للعععت  عععىي  :جبرائيددد  وار دددورج  - 2
فن رخي   1985، للت تي تإللي ا  ىي  1984الفركا األإلىتيفن ا اراخيلن  ىي 

ت بيفعل  عت  األف يعل اللارار ا اراخيلن الحىلن ةلكعىن للت عى وعن فللعا الفاعخلليل
ى وعععن التعععراق مبحعععىث  عععن كي يعععل ت تيعععل فتعععر  رليعععى  لااعععتلتاي العععتلر الفتعععر 

الف تفيععىل الير يععل الفلا  ععل ل عع ا الإليععىن الفععارل  لالطررععف من لار ععلرج تععىر 
 بىلسى ر  .ا ير ا  اراخيل  مي ى  
ل ععل ر ععل  1987 ععىي لفركععا األإلععىتيفي لالفععتير الثىلععث  :أشددير عوفاديددا  - 3

فلععىبرال ي ععتي بىلترااععىل الفيفىررععل لبىلثسىوععل لالتععىررب الفتععرى لفععن ثععي كى ععل 
لىل ت. رف ىن با لليل للطيت  لرتعرتت م  فعى م ت عى بيعب األبحعىث الف فعل   
. 
، 1/10/1992 - 22/8/1989 تعععللن إتار  الفركعععا فعععن : يوسدددف جيندددات -4

ل عععل فعععن ملطعععر فعععتيرى  ععع ا الفركعععا الت ااعععن الي عععلتى وعععن فتعععر الفاعععفن 
إلعن بىلفركا األإلىتيفن ا اراخيلن . للست ر طتا بىلتكتلر رف ىن   لىل لليعل 

  عرل رلايىتعا وعن إاعراخيل لتيعىلن فعا  –الحت الع ى  يعل متيبعى  فتعررى  فرفعلرا  
الفركععععا األإلععععىتيفن ا اععععراخيلن وععععن  طععععىق التععععراق  فى ععععىل األتبععععىر لال  ععععى ين 

إن  ععع ا الفعععتير  عععل الععع ى  رو عععن  لعععن ت. رف عععىن لمن : يسعععل   –الفتعععررين 
ت اليهععيي رف ععىن الفكاععب الإلبيععر العع ى لر ععل بععا فععن  عع ا الفركععا  ععل ت.  بعع

ال  عععر  التالليعععل للفركعععا : الععع ى ك عععل مراا ماعععبل يى  بعععىلفركا األإلعععىتيفن ةا هعععر 



 

301 

 ل بيت  لك  اا  لفى ا  –ت 1993ي ىير  – 17األإلىتيفن ا اراخيلن اليتت رلي 
 .يحب ت. رف ىن الت ىي ل كل   ا الحب ؟! 

ا اعراخيلن  الفتير األلير للفركعا األإلعىتيفن : الخامس عمانوئي  ماركس - 5
ت ، ل ععل ر ععل فلععىبرال تلتععغ وععن ترااععل تععحرار ال سععب ، 1994-1992ة

لتىررب الترا  الير ن الت يل ن ، للست ر طتعا ف ع  مل  يعلي ح عر ويعا للسعى ر  
  لععىل فتفيععا  بىلععتكتلر / رف ععىن ل  هععر  لاحععت  وىحتععل  لععن  ععيلف ح ععل 

ن لى عل ملعف ليلعل . لالع ى  سعت وع 1992الفركا ون  كرى تااياعا اليى عر   عىي 
، ا  ت ت. بتاليهيي رف عىن  1992فن فىيل  2لليلل ب  تق ال يل  يلتلن ليلل 

، لرا  وععن حععتيث لتى  ى  عع لن !! ت تلاعع  ت.  فى لخيععل فععىرك  لال تععالعع
 عع ا لاحععت  مفععى الثى يععل لالثىلثععل و ععن األبحععىث الف فععل التععن م را ععى الععتكتلر  بععت 

ىلفركا الفعععع كلر  ععععن تععععىررب فتععععر اليهععععيي فععععا  فى لخيععععل فععععىرك  لاف خععععا بعععع
 لالفحى رال الف فل التن ح ر ى بىلفركا الف بلا كل مابل  تسرربى  .

*   عععيف إلعععن  ععع ا األاعععفىر ماعععفىر  لفعععىر لمتبعععىر إاعععراخيليين ، ل عععي بىألاعععى  
ر ععى  فلععىبرال لايىاععل ، واحععت ي يبععتم كتععح ن مل بىحععث ثععي   ى ععا بععا ييفععل 

ت  لفععععن يررعععت ، تيعععرف لتيععععىلن في عععي ت.  بععععت اععع يرا  مل لارعععرا  .. لال ععععلا ت  تيععع
 – ع كر فع  ي : إوعرايي تليعك  1994 – 1979اليهيي رف عىن لع   ال تعر  فعن 

اىاعلن اعلفيب  –ا رار إاعراخيل بىلسعى ر   –فل يا اىالن  –الطىن بن تي يت 
 خيل  –مويييار رويتاكن  – يلن  لبىك رلوىخيل ب كل تي   –فلرر   فى   –

ييسعلب  –تيىورا  عىي  – ىفن مليىل  –مفلراى اتىرك  –  فيلن ب غ –فىك 
 – ععععلتفيل  ععععىراي ين  – ليععععاا  عععع  ىر  –رلايععععف  –ماععععط ىن  – للععععت ر ععععتىين 
 إبرا يي حىييي لغير ي . –البلف  ىراي ين 

* لست كىن  لي لفيرول ، للرارال لمبحىث ، لموكىر الفؤرا التكتلر  بت اليهعيي 
ن التعع ىي ل ، ل حععن  ععرى من  عع ا ت ي ععلا رف ععىن ، وععن لتفععل  ععؤتر البععىحثي

الار فن لبيل األفى ل اليلفيعل ألاعتى  ال ىفيعل مي األفى عل اللط يعل لر عل يتحعتث 
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اليععلي  ععن لط يععل الععبيب ليطي  ععى وععن التععفيي ، لت ي ععلا لفععؤرا يععؤتفن  لععن 
 تىررب لط ا ، لمفتا !! .

إ ا موتى عى محعت ي  * و     عن  ع ا ل اك ،  عرى  لعك ت ي علا  عر ى  ، الل عي إت
بععان تسععتيي اليلععي لفععن يرتتععب فستاععىل الفاععلفين ، ليحتععل مر عع ي ، لتلهيععف 
الفيللفععىل لاألوكععىر وععن لتفتععا .. يتععير ت غبععىر  ليععا لت   لععل لععا بىل  ععىت 

 ون ابيل هللا؟  افل من ي ت ى  لفىر ا ا ي ون   ا؟.
  ع : سقطات المؤر  ذ  يجوز العفو عنها   : فع الر الد
إ ا  ىا من  يرب  ن ال عى لين ، ل الع  بعىلي ل كفعى يافر عى الفعللن اعبحى ا  *

لتيععىلن " لعع  الي ععل لمفععر بععىليرف لم ععرب  ععن ال ععى لين " تععتق هللا اليهععيي ، 
و ععل ي ععلا  عع ا فععا اليلفععىر لالفععؤرلين ، ل لى ال ععان فععن مفثععى  الععتكتلر  بععت 

 اليهيي رف ىن ؟ .
وعن اعيرتا اليلفيعل لاللط يعل اليىفعل ، ةلمر عل * لل تافل .. بيعت من تلغل عى للعي   

مت مإلععلن لععت لر ععل فععن اععيرتا ال لتععيلت بيععب  عع ا الاععسطىل التععن  ععا ي م  ععى 
 تبيتا تترر يى   ن  طىق الفؤرلين الثسىل :

* ون الالل فسىتتا  ن ال ىتررين لثلر  يلليل لي يترك ت. رف ىن  سيتل إت 
 ل فى  رى م ا يت ىلب فا ف فل فعى ل كر ى  ن  فى   بت ال ىتر لثلرتا ، ل 

لتفععا وععن كتىبععا ةالتععرا  ات تفععى ن لالايىاععن وععن فتععر ف عع  ليععىي ثععلر  يلليععل 
لثلر  لر ىل عى بىيت غير ل ن ،  ف!!ت وبىلإلتىب ت 1954لن مافل فىر  إ 1952
. !! 

كعععىن ماععععتى ا   –رحفعععا هللا  –* لالفيلعععلي من ت. فحفعععت م عععي  الفععععؤرا الفيعععرلف 
هيي رف ىن ، للسعت تيلف عى من التلفيع  يهعل حىوهعى  ل  عل ماعتى ا للتكتلر  بتالي

 ليععا ، إت من ت. رف ععىن رمى غيععر  لععك بىل اععبل لفحفععت م ععي  بيععت من حتععل 
 لن التكتلراا فن ل لا لال ى ت  لن  لك  ل ا  تار اللعىغ براعىلتا بيعت من 

 تترل ون كتىب ةالطبيل الثى يلت تلن من   تل و ل  ىلي بىألفر .
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 كرل ف لل الفتلر السى ررل من  بت اليهيي رف ىن  18/9/1987ون يلي * 
لاب تععا  ععتى لععت   ععرا فعع كرال اععيت اغلععل  بععافلا  ال يخععل الفتععررل لفتععلحت فى 
ال لتععيل ، لمن  بععتاليهيي لععت   ععر وععن تععحي ل اللوععت فستفععل الفعع كرال التععن 

 كرال كى ععل ف  ععلر  ف عع   عع لر متعع   ، لفععا البى ععل لتحععتث  ععن ا ععط ىت الفعع
 لتىحب ى فا من تار ال  ر الرافيل  ن التن   رت ى .

* لرعع كر ماععىفل  رابععن وععن ترااععتا الف فععل  ععن  بععت اليهععيي رف ععىن لالف  ععلر  
ت من ت.  بععت اللععىلق ت ععين ماععتى  1993بععىرر  ةفععىر   –وععن  ررععت  الفحععرر 

لطعععا تىررليعععى  وعععن الفستفعععل الفععع كلر  لفععع كرال  36التعععىررب لعععت محتعععن لرف عععىن 
تععع حل فعععن  39ت اغلعععل  ، وعععن حعععين كعععىن رف عععىن لعععت لتعععغ بىلفسىبعععل اعععي

لل  ععلي  لععن الفععؤرلين الفيععرلوين ت. محفععت  90الفستفععل البععىل   ععتت تعع حىت ى 
  بت الرحيي فتط ن لت.  بت اللىلق ت ين .

* لر كر ةماىفل  رابنت مي عى  من فع  ج العتكتلر رف عىن وعن كتىبعا التعىررب بعا 
 لعععك فعععى  كعععرا ف بتعععى   عععن اعععيىلا حعععل  تلر  لطعععل ل سعععغ لغعععرب بعععين ، لريعععل

كعىن ييفعل  –لوسى  ألاعىفل  رابعن  –الإلفاىررل ون ت ا تىررب فتر ةلالتكتلر 
لمتعحىب اليعت  1919كفاىررى  ون  يخل الاكك الحتيتيعلت ، لم  عي  عي لعىت  ثعلر  

الطعععللن وعععن ااعععتفرار ثعععلر  يلليعععل ، ثعععي يلسعععن الإلععع ي  لعععن  لا  عععا لر اعععبا إلعععن 
ليت تععل ، اليسيلععنت رخععي   سىبععل اععىخسن الاععيىرال األ ععر  بىلسععى ر  ةفحفععت فحفععت 

لععتلر  –فععن فاععخلليتا إ ا فععى حلتععر ف طسععا لت ععرم لرععرى من ا تتععىر الععتكتلر 
 الاىخسين فحىللل ل  تتىر للهي تا األللن .

* الي لعععععىل اللىتعععععل التعععععن ر طعععععل ت. رف عععععىن بعععععىلفؤرا الي عععععلتى الفيعععععرلف 
الايىاعيل لاتلتتعىتيل بفي عت الترااعىل األوررسيعل وىتإليلتاي  رخعي  لاعي اليلعلي 

لاآلاععيليل بل ععتن ..  ععع ا الي لععىل كى ععل للعععف إ ععتات كتععىب  ععع ا الفععؤرا الععع ى 
 ماىر ويا ل فى   بت ال ىتر لاافا ة ىتر ل يلات.
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* ا تفععىت الععتكتلر  بععت اليهععيي رف ععىن  لععن الإلتيبععىل الت ىخيععل التععن متععترت ى 
راوعععىل ا لعععلان الفاعععلفين لا تبىر عععى الفتعععتر  يخعععل اتاعععتي فىل لت عععف ل ا ت

اللحيت لإلتىبا الع ى ييتبعرا فر يعى  ف فعى  ، لالفاعفن ةا لعلان الفاعلفين لالت هعيي 
الارىت و ل   ا  عل تلر الفعؤرا الع ى يعؤتفن  لعن التعىررب ليطلعب ف عا تستيفعا 
ب ععكل  لفععن  سععتى اععليي ؟ تلععك وسعع  بيععب الاععسطىل التععن تلععرج الععتكتلر  ععن 

 ؤرلين الثسىل .افر  الف
* لمليعععععرا  للعععععي  رلعععععرا  .. إن حفععععع ل الععععععتكتلر  بعععععت اليهعععععيي رف عععععىن  لععععععن 
الفيىر ععل اللط يععل وععن فتععر لااععتيتار م  ععا  األفععن لالرخىاععل  لي ععى ، ت تاععئ 
إلعععن العععتكتلر وحاعععب ، بعععل إلعععن ال هعععىي  اتعععا لالععع ى لتععع ا وعععن إحعععتى فسىتتعععا 

تليلعععلا ..  هعععىي  تلفيىر عععل هعععىي م فعععن ت يعععرى الح عععي السافعععن لةاألليعععر  با عععا 
 م فن !! .

لل من محتا  فن ر ىتل الفيىر ل لت لتف ال هىي ب  ا اللتف لتحركل وعلرا  
م  ععا  مفععن التللععل لأل ععتلا لععا ةفحىإلفععل  اععكررل  ى لععلت مفععى لمن الفتحععتث  ععل 

 الفؤرا ت. رف ىن وإن األفر يلتلف .
ويععع   ، للعععت متعععىبا * للإلعععن  عععل حسعععى  األفعععر يلتلعععف ؟! مي من ال هعععىي ت يعععرى 

 اليفن ، لي  وس  ليرى ةلافيل الفيىر لت بل لللىحل ةاألتتلىرت .
* إ  ى لبافى ل ت  اتيتى ةال هىيت  لن ةر ىلات ، للإلعن  ع كر من الاعىتال وعن 

لا  لععن تعع حىل تععح  ى كععىن ياععتا ر  للععل فععن الإلتععىب ليتسيععؤ   ىيععىل   ععتا 
ال عععرار تحتيعععتا  .. و عععل يررعععت السلفيعععل " التعععن  عععن فلعععك لإلعععل ال عععيب " فثعععل  ععع ا 

 البيب من ي كر ى ب  ىيىل   ت الرخي  الراحل؟
 * هللا لحتا ، ثي التكتلر  بت اليهيي .. لال هىي .. م لي .

*** 
والد ى  14/10/1994بعد نشرنا للمقال السابق فى جريدة الشعب بتاريخ ** 

سباب والشتائم أثار ردود فع  واسعة قام د. عبد العظيم رمضان بالرد علينا بال
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 وحمد للدرد عليدإ  فى جريددة األذدرام ومجلدة " أكتدو ر " ، فكدان مقالندا الجديدد 
ردًا علددى عبددد العظدديم رمضددان .. أسددقطت األصددول وتعلقددت بددالفروع عنددوان " 

تمب الإلىتععب الععتكتلر /  بععت اليهععيي رف ععىن وععن اآلل ععل  الواذيددة " جدداء فيددإ :
وعن  ررعت  األ عراي لف لعل مإلتعل ر  األلير   لن ااتر   الفاىحل الفلتتل لا

وعععن التيعععرب بىلاعععب لال عععتىخي إلعععن محعععااب لتعععحف الفيىر عععل ، بطررسعععل تثيعععر 
 اليطف ، للي  الت  ل ، وافثى  ايىتتا لي ييت فثىرا  لت  ل مل ا ب ىر .

لوععن   عع  الللععل  – 23/10/1994بتععىررب  – 939لوععن ف لععل ةمإلتععل رت اليععتت 
ت طىليت ى الف لل لفي ى التعحي ل بفسعى  22/10/1994تحي ل األ راي بتىررب ة

اليهيي ر ععن ل ررعت  ال عيبت لتع ى ويعا ة بععتطلرعل يحفعل   علان ةالعتلر التحر 
ب تيب لاوعر فعن الاعبىب لاألل عىظ ال ىرحعل التعن لعل  لعي  –كيىتتا  –رف ىنت 

تعرتتا    ى تىرل ت  ر بتحي ت فى لإلعىن لعتةاليي لب ىر  تس ت فؤااى األ راي م
 تحي ل مت   .ون إتتار ال

 * فى  لي ى .. تيلت للفؤرا لتر ىتا ال كررل .
*  ععىر رت الإلىتععب /  بععت اليهععيي رف ععىن اععىلف العع كر  لي ععى ، بف ىاععبل فسععى  

يحفل   لان ةاسلط فؤرا : حىلل  14/10/1994  ر ىا ب ررت  ال يب بتىررب 
 بعععت اليهعععيي رف عععىنت بىلاعععسلط اليلفعععن كفعععؤرا لكايىاعععن فيعععى  ، ل عععف ى  ععع ا 

بسععععتر  –ثبععععل وي ععععى رمي ععععى ، لبيععععُت ى ل  فيللفععععل لااععععفى  لحسيسععععل لثىخسيعععع 39الععععتول  
لك عى  علت من يععتير  –لفعى مإلثر عى  – عن األفعلر ال لتعيل للإلىتعب  –الفاعتطى  

في ععى  بععت اليهععيي رف ععىن حععلارا  لععن ماععى  فععن  عع ا الععتول  اليلفيععل ، إت م ععا 
لأل  عى  –ي لالاعبىب  لي عى بعىل  ل  –لكا ا كىتب فبتتئ  –رثر من ي طلق كيىتتا 

 ستر ف لل مإلتل ر لتحي ل األ راي ، لبل التكتلر لبيتا ، ل ا رمي ى احترافى  ل فى 
 من  رت  لن الفسى  الف كلر بإي ىا ويفى يلن :

الحتعل   لعن تر ععل العتكتلراا لععي  بحى عل إلععن  ع ىت  تععك فعن محععت لت أوًف : 
الععتكتلراا وععن اليلععلي الايىاععيل إلععن ا تععرار  لععن  كر ععى ، لكل  ععى حتععل ى  لععن 
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 ىفععععى  وععععن  17فععععن  ىفيععععل السععععى ر  ف عععع  اعععع لال طلرلععععل ف ععععل ، ل كتععععب ف عععع  
التحىول لل عى فعى يارعت  لعن الي عررن فؤل عى  ، رغعي من العتكتلر ت يسعرم لت ييعرف 
 لععك ، ت يي ععن م  ععى  ييععب  لععن الععتكتلر / رف ععىن م ععا لععت حتععل ل ععل اليىفععل 

 لععن الععتكتلراا وععن التععىررب ، لت م ععا حععتيث ا لفععىي  ب يخعل الاععكك الحتيتيععل اععىبسى  
بفى يتلر وعن الاعىحل الثسىويعل لالتعح يل الفتعررل فعن محعتاث لماعفىر ، وىلر عل 
كعععىوح حتعععن لتعععل إلعععن فعععى لتعععل إليعععا ، ل ععع ا ت يييبعععا ، مل ي عععتسغ فعععن لعععترا 
طىلفى كى ل  يتا  ن الفيرول ، للإلن فى يييبا حسى  ،  ل إتعرارا  لعن من يع كر 
بىاعتفرار حكىيععل الععتر ىل اليلفيعل لععا للفلىل يععا وعن الععرمى وععن كعل فععى ياععلتا ل ععى 
فععن فسععىتل مل مبحععىث ، إن  عع ا ا تععرار الي يععب ي يل ععى  هععن من اععيىتتا ت 
يتععتق   اععا ، با ععا حىتععل  لععن تر ععل الععتكتلراا ، مل م ععا يل ععن بىاععتفرار من 

 لفعععا ، وعععيلح  لي عععى يتععع كر ال عععى    عععا ف  تعععا األللعععن وياعععيخلن تسعععتير ليفتعععا ل 
بحكىيىل التر ىل اليلفيل لاألفى ل اليلفيل .. لالتعن ت عىثرل وعن فسىلعا بعتلن تا  

 مل فست ن  لفن ل يا !! .
فاعععالل ةاللالييعععل الايىاعععيلت التعععن غلعععف ب عععى العععتكتلر / رف عععىن ف فعععل  ثانيدددًا :

فسىلععا لحععىل  من يتععلر ى با  ععى  ععت ى ، لبىلتععىلن  ععت ال هععىي الحععىإلي وععن فتععر 
 ى يتلعع  ى ماععللبى  لليفععل فععا الإليععىن التعع يل ن ، لفاععالل  ت ععل الراععل  فععا العع

الي لت لغير ى فن الح ج اللا يل ، فرتلت  لي ى بان فى تافيا ةلالييعل ايىاعيلت 
، لمن  ع ا اللالييعل الُفعت ى  غيعر فيتعرف ب عى فعن اللالعا الع ى  ى   افيا  حعن  ب ع

من إاراخيل تتيىفل بساعل  ، لبيعتار تيي ا ، بل لفن ال هىي  اتا ، وىللالا يثبل 
رم   عععللىت لتيتععتى يلفيعععى   لعععن  100فععا األفعععل الير يععل ، ل عععن تفتلعععك اليععلي ة

  عععلب لب عععىن ل لعععن مب عععىر األرب الفحتلعععل لتاعععتيت تفتتعععىغ الععع    الير عععن 
لالفيىا الير يل لبيسل لحاىبىل بىرت  تفىفى .. و ل فعن اللالييعل الايىاعيل ت ى عل 

  ا الإليىن اليتلا ن ل بت   ون ت لتا للت ىلب لالحلار ، ل ل اللطر الحسيسن ل
مت  ععتيلي فعع  ي تلارععا األتلار ، ت ععىلب   ععى  –فععن ُحاععن ال ط ععل لفععن اللالييععل 
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لااععتيتات  اععكرى ل  ععىتى   ععىك ،  لععن األلععل حتععن ت ُ تععىتر حععق األ يععى  
ل السىتفععععل وععععن من تسععععل  رمي ععععى لتالعععع  لرار ععععى ب  اعععع ى وععععن ل ععععيل مرب لفستاععععى

فرتتبل !! مفى ح ل من لي    ىك بتيل و ن ح ل لىخبل ، ألن البتاخل  تيعت  
من كعل ال سعىخغ ، للعي  إلعن فعن يعرلن  ا  ل ن وس  بحى ل إلن فن ي    ىل ى

ن   ععع   ى  عععي لحعععت ي متعععحىب الإلفعععى  ، لليعععل افيلعععك وعععوعععن مفعععت ي لمن م عععتار
ون الاعلل فسىتتعا  ا فل محفت ا فل يؤكت ل ى  لكالت حل بىأل راي األاتى  / 

ةمى بيععت فسىلتععك بيععلي لاحععتت ف ععيرا  وي ععى  23/10/1994ل لىتعل الف  ععلر  يععلي 
إلن اسلط ف  لي الا ي لتبيثرا ، لمن فى تافيا بىللالييعل الايىاعيل لال ت عل فعا 
الي لت لت ملتل مفت ى إلن حى  يرثن ل ى .. مفى البتاخل وفل لت  للإل عك ت ترا عى 

ى عععتين لطعععراا رلعععر فعععن الإلتعععىب لالفعععؤرلين للعععي  بى عععل أل  عععى بحى عععل إلعععن ف 
 ملطىن يى تكتلر !! .

ااعععفى  لر ععى  ايىاعععل لفلععىبرال إاعععراخيليل  37 كر عععى للععتكتلر / رف ععىن  ثالثددًا :
تيىفل ايىتتا في ي ون مبحىث ل تلال ةت ي ي كثيرا  م  ى  ل يل مل اررلت الف عي 

  فلاعىت ل لااعي  ييفلععلن م عا لعي يتيىفععل فعا ماعىت    ىفيععل فحتعرفين بعل ر ععى
بععل ل هىف ععى الايىاععن العع ى يحععىل  من يلتععق ، بىألاععى   ععت فتععىلح لط  ععى 

فل عععيا  –العععتكتلر   اعععا بعععا بعععتلن تا  ، لفععع  ي  عععللفل ىارل لم عععىرلن بعععىررف 
يلاععف  ي ععىل لغيععر ي وفععى كععىن فععن الععتكتلر إت من  –إوععرايي تلبععك  –اىاععلن 

يرت فؤاعععع  الفركععععا األإلععععىتيفن ا تسععععن ااععععفى  لاحععععتا  فعععع  ي ل ععععل ة ععععيفلن  ععععىف
ا اععراخيلن ةل ععل فركععا ف ععبلا بىلف ىاععبل للععتي ى اللثععىخق التالععل  لععن  لععك ل ععن 

ليرى ال عى   ل يعل فعن يتيىفعل ، فروسل ل تحتى من ي  ر ى التكتلر فا   ا الرت 
في يت لرا  يتلرا ل ى  لن م ا بطل ايىان ، لماس  الحتيث  ن كل األافىر 

تإل ف فى يررت ُفتاراتا   عى ، لا تسعن الفعت ل وعىتإليلت  لرا   الاىبسل  فتا  أل  ى
الايىق الع ى لرت  –مل ت ىان  فتا   –يؤكت ل ى م ا فايحن للي  ي لتيى  ل ان 

ويا الحتيث   ا فن م  ى  كر ى م ا لت ملف كتىبى   ن  بت ال ىتر فلئ بى اعىر  
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 بتعفى ل اليلفيعل لإلىاأل لفتر للثلر  يلليل مافىا ة ىتر ل يلات ، و ل فن بىب
ي تعععرب م عععا فعععؤرا ي تسعععن فعععى يررعععت فعععن الترااعععىل ليعععرت  لي عععى كي فعععى يررعععت  عععات  
لوت    عن الاعيىق ؟ ل عل يعؤتفن فثعل  ع ا الفعؤرا ويفعى  عل مإلبعر ؟ مفعى حكىيعل 
اتاعت ىت إلعن فتعىتر فلثعلق ب عى ، وا تسعت من العتكتلر رف عىن  عل اللحيعت بععين 

حت ععععىج بعععع لك ، أل ععععا مإلثععععر الإلتععععىب ةفععععؤرلنت فتععععر العععع ى لععععي  فععععن حسععععا ات
الفتععررين الفيىتععررن ااععت ىتا  وععن مبحىثععا إلععن فتععىتر غيععر تليسععل ، لليععل وععن 
كتىبعا  ععن ة تعر الاععىتالت لكتىبععا  عن ا لععلان الفاععلفين لالت هعيي الاععرى فععى 

 يك ن .
ماعععس  العععتكتلر  فعععتا  فلعععل األلطعععىر التىررليعععل التعععن للعععا وي عععى ل فلعععل  رابعدددًا :

تععن  ععىبل فاععيرتا اليلفيععل لالايىاععيل لالتععن  يلتععا  فل  ععى  للإلىتععب الت ىل ععىل ال
ال ى يت سل فن ال سيب إلن ال سيب ون ملل وتر  اف يل ففك ل ، ماعس   لعك للعي 
يععرت  ليععا ، وفععث   م ععر ى إلععن م ععا وععن كتىبععا ةالتععرا  ات تفععى ن لالايىاععن وععن 

تف يععت ثععلر  ت لععىي ب1954حتععن مافععل فععىر   1952فتععر ف عع  ليععىي ثععلر  يلليععل 
يلليععل لم ععى  التععراب  لععن لتععلف ى ، لا  ا بععا  عع ا األيععىي ييتبر ععى ةا س بععى ت ل  ععى 
فععن الاععلرال فععى ت يحتععن مل ييععت !! لم  ععى اععبب ال ععااخي ، لمن  بععت ال ىتععر 

 تيكتىتلر لالاىتال ة  يتت !! .
* لماعععس  العععتكتلر إ عععىرات ى ليعععتي اللوعععىر ت عععىا ماعععتى ا ت / فحفعععت م عععي  لليىفعععا 

ف إ ععتار كتىبععا  ععن ةالحركععل اللط يععل وععن فتععرت فععن الطبيععل الثى يععل ، فععا بحعع 
 ا  ىت  بىلفسىبل برخي  حاب اللوت تلن تا  !!ت لون كل ف ىابل !! .

لطعا  36ون فستفتا لفع كرال اعيت اغلعل    ا لت لرت: إ* لماس  التكتلر للل ى 
لا فعن ال ىفيععل ملرت عى ت.  بععت اللعىلق ت عين ، لم  ععى كى عل ك يلعل ب تعع،  لفيعى  

 لل م ا كىن للت ى بىحثى  مل ماتى ا  ب ى .. ماس   لك للي يرت !! .
* لماس  التكتلر تح ير ى لليس ر ون   ا األفل فن من الف رتال لالف ى ج التن 
يت ععىل  ب ععى اععيىتتا الفيىر ععين لل هععىي  ععن  ات ععى التععن كى ععل اععىخت  لبععل اغتيععى  
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 هععىي الايىاععن من ي تبععا إليععا لبععل وععلال  لععن ال، الاععىتال لمن  لععك  عع ير  ععؤي 
 األلان ، للإلن ايىتتا لي يرت مل يل ح لت رب كيىتتا !! .

* لماس  التكتلر الح ج التافرل  لن من فعى لعىي بعا اعليفىن لعىطر كعىن توى عى  
لليعل مبرا عى  –ال ى  حبا  فييى  للي  التكتلر وسع   –ف يتا   ن تراب اللطن 

 عععى فللعععا ةاعععليفىن لعععىطرت لرعععتاوا    عععى تبيعععت  عععن من التبعععل التعععن كعععىن يسعععا  لي
، فتر  700فتر و ل  ىر الي لت ل اتحفىي فن  لن ارت ى   700اطح البحر 

مي م  ي  ىرلا ألابىب ملرى غير لىويل  عن محعت ؟ لا  ا ك عل تللف عى  لعن  عتي 
، و ععل لععرمل لم  ععى  ععتاوا  ععن اععليفىن لععىطر بحفععى  ل ععتي فيروععلالتلععل اليلفيععل 
تى لحيثيعععىل الحكعععي بتلعععل لعععتيلي م عععا مطلعععق ةطلسعععىل تحععع يرت  لعععي ي ملعععلا  ال  ععع

للإل  ي لي يرتت لا ل لالا يتلرلن الفللا الياكرى ؟ لمين   بل الإلىفيرا التن 
لم ل الفؤرا  –يلت إلن ملراق الس يل  يتا  رلا ب ى   ا الفللا لغيرا ؟ ثي ل تل 
مبررعىر  عتو ي الل عل لالليعب لعتيلي من الع ين كعى لا بعىلفللا لياعلا مط عىت  ل اعىر  –

ت فعععى الععع ى  يعععل الفات عععىر الايىاعععن  لففىراعععل الحعععب ، بعععل ر عععى  ايىاعععل ، لا 
للاع ىر  ا اععراخيلل يتلا عت   ععىك ؟ لإلععل  ع ا احتاععب ى اععليفىن لعىطر   ععت هللا فععن 
ال  تار ، حتن لل رميل م ل غير  لك ، لةإ عى إلعن ر  عى لف سلبعلنت .. يعى تكتعلر 

. !! 
ل لتيلعق لرخياعر ون ف ى  رتا  لي ى اليتيت فن الح عج لالعتول  ا* لماس  التكتل 

بىل رل  اللا يل ل ن ح ج لمتل   عكلل فيعى  ؛ رمي عى اليلفعن وعن حىلعل العتكتلر 
/ رف ععىن التععن لععتفل ل ععى  فل  ععى  لفععؤرا  روتععا حروععل الايىاععل وعع   ععل تععىر 

وكعىرا وعن ب عتل  ايىايى   ى حى  ، لت  ل هل فؤرلى  ُفيتبعرا  ، لتار حعل حيىتعا لم
 البىحث تاخفى   ن التلر ات تفى ن لت ي تا !! .، فن السلق ا  اى ن ال ررت 

ليععل مطععرف فععى اععىلا الععتكتلر / رف ععىن وععن رتا  لي ععى ، م  ععى  حععرب  خامسددًا :
 لن ةا ر ىبت لم ا ون الللل ال ى ااعتطى ل ويعا م  عا  األفعن الاعيطر   لعن 

تر الإلتىب لتلك األحعااب ةالسافيعلت لالتعن ت تاا  ويا  ؤ ، ة فى ىل ا ر ىبت 
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للت ععى الحسيسيععل ةأل ععا  هععىي م فعن  لععن حععت لتعع ات ، تحععرب  لععن ال هععىي يعرى 
 ا ر ىب ال كرى .

، لبتعععراحل م عععى حعععارن  لعععن حىلعععل العععتكتلر ، ل لعععن فاعععتلى لطىبعععا الايىاعععن 
وىلر عععل يعععر   بىاعععتفرار بعععين  لتعععا لال هعععىي الحعععىإلي ، لمن مى   عععلي مل  سعععت 

راخا  ل ون الللل  اتا   لي  لن ال هىي ، واى ااتل ىف بىليسل    ا ؟ مى آل
للععع  لعععأللراق ماعععلف فعععن  ععع ا ، إن ا ر عععىب ال كعععرى الحسيسعععن  عععل فعععى يفىراعععا 
التكتلر لفن تىر  لن    ا فن حفلل الفبىلر ، و هر  وىحتل  لن ف رتال 

: كلفعععىل فثعععل لطىبعععا الفكتعععلب بعععا فسىتتعععا األليعععر  يبعععر ن  لعععن  لعععك لل تافعععل 
 –األلعااي  –الإل ب  –الت ليل  –ات حراف  –ات حطىط  –اترتااق  –ةاليفىلل 
 –ال هىي الايىان األ فن ]يستت  هىي فبعىرك[ الليى عل  –الف للين  –ال كرال 
الت ىر  .. إلبت. مليال   ا ف رتال لطىب إر ىب وكرى حسيسعن ، مي  –ال  ل 

 خا بطىطىت  لن حت لتف التكتلر !! . ن كلفىل لطي ل للتارى يطلس ى ةبى
لك فثل تلك الف رتال يؤتفن  لعن ميعل تيفسراطيعل را  عل مل لىتفعل مي ل ل فن يفت

م ععا محعععت فيعععىل   ععتف ى ؟ تلعععك الفيعععىل  التعععن ت ي ف ععى إط عععىر الحراخعععق بعععىلحلار 
 لتلايا فاىحىل اللسىر ، بل إ كىر ال ىر مإلثر ل ل ى بىلارل ! .

*** 
فح ل عى رخعي  تحررععر األ عراي بىلاعؤا  الباعي  التعىلن : بتعع تإلي * للتىفعى  .. لياع

التعععععن مت عععععرف  – سيبعععععى  للتعععععح يين للرربعععععى  اعععععت رى ا تلىبعععععىل لف لععععع  ال سىبعععععل 
بىت تاىب إلي ى ، بفى ا يفك ك من ترت بعا   عتفى يعلا  العبيب  لعيكي ل لعن كعل 

ل ععت  العاف ر فسععىتل /  بععت اليهعيي رف ععىن التععن كتب ععى  عت  سىبععل التععح يين
تععععحف الفيىر ععععل تلن ااععععتث ىر كف  ععععلر ا تلععععىبن يل ععععح كيععععف كى ععععل تععععتار 
التععحىول وععن وتععر   سععىبتإلي ؟ لالتععن لتععل وععن إحععتا ى إلععن حععت لتععف م  ععىر 

 –اآلن  – سىبل التح يين با  ي ةفا لرلن لمب ىر بلابين؟ت  افل من  افا ف كي 
 مل حين تلا  رتا   ىويى  ، لكىن هللا ون  ل كي !! .
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*** 
مساً : المواجهذات القاذائية للتطبيذع : نمذوذج لمعرمذة قاذائية خا

 بين مقاومى )التطبيع( وأنصاره :

 : وقائع المعركة – 1
 رويعععععلة لفؤلعععععف  ععععع ا الفلاعععععل ل 19/3/2002إثعععععر فسعععععى  لثعععععىخسن   عععععر يعععععلي 

ال ى ععر  –الإلىتععب ، وععن تععحي ل ةالفيععتانت الفاععتسلل بىلسععى ر  ،  ععت  تاععيتاحفت
بعععععىلتطبيا لبىلي لععععىل اللىتعععععل فعععععا ا اعععععراخيليين ،  ةمفععععين الف عععععتىت الف ععععع لر

لبي ععلرتا لتحععىلف كل   ععى ن لفععى ياععفن ةب فييععل السععى ر  للتطبيععا لالاعع يت ، 
ثععععي تععععي ت 2002لاعععع ل  13918لععععىي األليععععر بروععععا ت ععععلى ل ععععىخيل حفلععععل ةرلععععي 

يععت ي وي ععى األل  بععىلتحررب  ليععا لاععبا  2003لاعع ل  2420تععتالل ى تحععل رلععي 
التعن للعل فعن ا  عىر  ةلكا عا يل عل فعن األفعرت  –ون ت علاا  لل وا ، ليطىلب

بتلليععا ملتععن اليسلبععل  لععن الإلىتععب ل لععن  –فععن  كععر ااععي الفسععى  لف ععفل ا 
لرخي  تحررر ى الإلىتعب التعح ن اعييت  بعتاللىلق  تالفيتانةرخي  ف ل  إتار  
 لبىلتيليب الفىتى .

ةتطبيعا بىلاعي ىرت  *  تير بىل كر من الفسى  ابب ال  ل ، كىن يحفل   لان
 لعن ف عىهر  تلي ارل يعل وعن بر عىفج اتت عىا   يلق، لويا  19/3/2002  ر يلي 

الفيىإل  بس ى  ال ارر  كىن مفين الف تى محعت طروي عى لوعن الطعرف الفسىبعل كعىن 
 لم عععر ى وعععن الفسعععى الععتكتلر  لعععن اعععكر رخعععي  ل  عععل فسىلفعععل التطبيعععا بعععىألرتن ، 

ن ا فاىك باي ىر غير ف تيل ، لكا ا يسىلي إترار ةالف تىت طيلل الحلسل  ل
فسععىلفن التطبيععا بععا إه ععىرا  ل لاخععت التطبيععا لفعع ثرا ؛ لو ععت الإلىتععب بيععت  لععك كععل 

ا بىلإلف  ن   ا ةالتطبيعات  ىالح ج التن اات ت إلي ى الف تى ون ف ىهرتا لطىلب
ن بايععععععتى فعععععن يععععععرات التطبيععععععا في ععععععي ن الللععععععل العععععع ى يععععع بح ويععععععا ال لاععععععطي يل وععععع

  خيليينت.ةا ارا
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بيت  ىي فن التسى ن ، للست  22/2/2003للست لار مفين الف تى الس يل ون 
 –كععل فععن ةالفات ععىر اعيت مبععل ارععت  يىبععل  ععن  سىبععل التععح يين  ىلعىي بىلععتوى    عع

 تععىي ا اعع فبللن الفحععىفن  –محفععت  بيععل ال  لععن السطععب الياععىرى الفيععرلف 
 عىل ا اع فيل الفيعرلفت ال فى يف تتعر الارعىل فحعىف –ال ىترى الفيعرلف 

ل ععي يفثلععلن لويفععى يلععن  ععغ الفسععى  لفعع كرال الععتوى  التععن كتب ععى  ععؤتر  فييععى  
 لرت ععععى ا اعععع ي الايىاععععنت  –ال ىتععععررل  –الفععععتار  اللط يععععل الععععث ث ةالياععععىر 

أل  عععى تفثعععل إحعععتى الفيعععىرك الف فعععل وعععن فلا  عععل التطبيعععا لععع   ال تعععر  ، كىفلعععل 
 ت .2011-1979ة
 ل :نص المقا –أ 

لعععتيفى  لعععىللا : " إ ا لعععي تاعععتح وىويعععل فعععى  عععخل " لربعععتل من فعععن تبسعععن فعععن ر عععى  
التطبيا ون فتر ي احب  لي ي  ع ا الفثعل  يعتا  ، واحعت ي ل عل يعت ن " مفعين 

وعن ل عىيى "  عيكىل بعتلن  –كفى   رل التعحف  –الف تى " لالفت ي لبل ميىي 
، ل ،  عع ا " التطبييععن " رتععيت لفحكععلي  ليععا بيععت  اعع لال اعع  ى  كاحكععىي ابتتاخيعع

طل  لي ى ل بر  ى ىل ل ى  ال ارر  ، لالتن م ا لي ا غيعرى  لي عى   عرال 
فن   فىل اتاعت  ىي ت عىا فلل  عى فعن الس عيل ال لاعطي يل ، لكعىن  لعك فاعىر 

 . 12/3/2002الث ثىر 
لون الحلسل األلير  فن البر عىفج ال ع ير " اتت عىا الفيعىإل  " الع ى ييعتا لرعتيرا 

بتم الايت " الف تى " ي هر لي لاف لفاعالل " التطبيعا " لتكتلر ويتل السىاي ، ا
"   لىل اع ي " لمن " : لكيف من   ا الل ظ ل ظ ات ىفن لمن األتق  ل السل  

 - فعى   لعن بطعى   -ل ل ل ظ فحبعب إلعن للبعا ياعتلتفا  –ال ى يل الير يل " 
ال ىتعععر تعععن ت عععي  فعععى   بتن  ععع ا ال ى عععيل الم –لوعععن كعععل ف ىهراتعععا اللىخبعععل 

لال فى ىل ا ا فيل لكل فن ييىتى التطبيا ون الل لاحت  ؛  عن الاعبب وعن 
ت  حىرب لت  ررت ا فى  ل سا ، م لار الحرب ، لم  ى كيرب تاخفى  ت   يل  يخى  

وعععن ف طسعععل لاععع  ، تاخفعععى  ، ل حعععب التعععيى  تلن تحسيعععق إ  عععىا  لعععن األرب 



 

313 

اآلن وععن  هععرا ف ععرت تععيى  !! ، فسىلفععل اللب ى يععل ، لاللكععان ات ت ى ععل البىاععلل 
اععراخيل  لععن ليععر فععى يكععلن : للععى  مي ععى   ثععي  –إن الي لععىل اآلن بععين فتععر لا 

 كععر رلفععين غيععر تععحيحين تفىفععى  فثععل كععل موكععىرا ل ععل من  ععتت الار ععىل بععين 
لمن  عععتت الفتعععررين  تملعععف حىلعععل 16ةالفتعععررين لا اعععراخيليىل لعععت لتعععل إلعععن 

 . ت  ررن مل ى  عةن تالل الإليىن الت يل ن لت اات  لن الال ين ييفلل 
الطررف م عا وعن كعل  ع ا الُتر عىل التعن مطلس عى ، كعىن ي لع  لا عيى  اعىلى   لعن 
اىق لون حىلل ااتي ر للرف ت مترى ففن :  ل فن الف ى ت مي فن البر ىفج 

 اعلتار ليفاعك باعي ىر كعل ن× ، مي فن   اعا  عل ؟ لكعىن يرتعتى حلعل اعلتار 
وععىلر غيععر ف ععتيل لت مترى مي ععى  فععى فبععرر إفاععىإلا بععا طيلععل الحلسععل طىلفععى  ععل 
غير ف تيل لت يتل ا ل ل  لك فن لبيل تيليب   ان  ن  يلر بعىل سغ مي 
فععن لبيععل الل ى ععل غيععر الفتععلور  وععن ف طسععا الفاععتيلن بععا  لععن لط ععا ل رل تععا 

ا فا  ا وعن  ع ا " الاعي ىر "   ا إ ا اوتر ع ى ا تفعىرا ال يلعن ل عي ؟ مي من لع، لا 
 ف رب ملرى !! .
  لن ميل حى  ..

ر كاععي ىرا ،  عع ا يل ععى  لععن تععىحب الاععي ىر غيععر الف ععتيل ، لف طسععا الف ط عع
، ا ي يعق ففعى  عل ويعا فعن غثيعىن وكعرى الف حهىل   تي ى لا للفعر  األليعر  ،  لع

 تافا لألاف ون الا لال الي ر األلير  فن حيىتا   تفى ب عن   لعىل ت ىررعل
وعععن ف عععى  ال  عععر لالعععلرق فعععا  عععركىل إاعععراخيليل ا عععت رل بعععىلتبر  بىلفعععى  ل عععرار 

 األالحل للفاتلط ين .
 ؛التطبيا مل   لعىل الاع ي يعى اعيت مفعين ت تعرب ل علت طعروين طبيييعين أوًف :

 لىفععل الي لععىل بي  فععى ، لال ععلا ت التىررليععل لال رراويععل لالتي يععل ت  ععن  لععك  ععن 
تؤكعت م  عى مفعىي ،  تطىا عل يي عنةل لال علا ت السىتفعل اليعلي الإليعىن التع يل ن ، بع

حىلل ياتيتن  سليى  لف طسيى  بل لفتلحيى  إلىفل "   لىل طبيييل " في ى لمن 
الي لىل الطبيييل اللحيت  في ى  ن   لىل الفسىلفل ، لالفسىلفل ف  علي م عفل 
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اععك لاععي ىرك لم فععق فععن   لععىل الحععرب لفععن يررععت من ي  ععي ، ولفععى ا ت  ععت   
ل سلععك ويفععى ت طىخععل فععن لراخععا ؟ مي من كععل فععى ت  ععلل ب لاعع تا ف ععرت اععسطل 
 ىررل يل طلرلل الفتى "  ابل إلن بىر للفىر  ال ىررلن ال ى ييعت األاعتى  مفعين 

 الف تى فن كبىر رلاتا " .
: غيععر تععحيح بععىلفر  اليتيععت فععن اتحتععىخيىل التععن تحععتث ب ععى تععىحب ثانيددًا 

ر ون كل الحلسل لالتن مرات ب عى من يعتلل  لعن  لفيتعا لتعلاب يالاي ىر الف ط 
ل  ععت الععت حغ الععتليق  كت ععف فععتى ارععف ،  هرتععا إلععن فاععالل الاعع ي لالتطبيععا 

اعراخيليىل ت تارعت  الف طق ال ى له ا ويا ، وفث    تت الار ىل بين فتعررين لا 
ت تارععت  لععن   ععى : إالاعع ير ا اععراخيلن بىلسععى ر  لععى  " بععل إن،  لععن فىخععل حىلععل 

  ر حىتل ل لك ون البر ىفج ال  ير " اعرى للرىيعل " وعن حلستعا األليعر  التعن 
، لاأللطععر فععن  لععك من  عع ا الار ععىل تفععل وععن ل ععى  ال ارععر  لععتف ى ياععرى وععلت  

يحفلععن ال  اععيل ا اععراخيليل للععي   1948بععين فتععررين لولاععطي يىل فععن  ععرب 
اراخيليىل ي لتيىل كفى بتا و ن حتيث مفعين الف عتى مل كفعى مرات بين فتررين لا 

من يارف ل عن الف عى ت لياعلق فسلتتعا لموكعىرا اللطعر  . ل  ع  األفعر ي اعحب 
وعن   لن  تت الفتررين اليىفلين ون تالل الإليىن الت يل ن لالع ين ت يارعتلن 

يي ععن ت يتععللن إلععن ملععف  ععلغ لييفلععلن ، الللععل الحععىلن  لععن  ععت  فخععىل "
 " . 1948مي ى  لتى  رب 

 ن لفتععععععلحل فععععععن الإلعععععع ب لتاريععععععف الحسععععععىخق لالفيللفععععععىل ؟ ، مفععععععى   لععععععىل إ
الحكلفععععىل " فععععن   عععع  لغععععىا لارا ععععل " و ععععن وععععن الفحتععععلل األليععععر  ت تي ععععن 

إ  ى  رلرال م هفل لي  فطللبى  فن ال يلب لبلل ى ، بل فن ،   لىل ا ي 
الحسيسعن الففكن الفطىلبل بتريير ى  بعر ال  عى  الايىاعن ال عر ن ، مفعى الاع ي 

ويب ععن فععن لعع     لعععىل ال ععيلب ل ععل األفععر غيعععر السععىخي بععىلفر  لىتععل بعععين 
حيععععث  ععععرى ل رتععععت من حركععععل ال ععععيب الفتععععرى ؛ فتععععر لالإليععععىن التعععع يل ن 

اعراخيل فعث   ت يارعت  الراو ل للتطبيا  ن التن  يلل   ا التطبيعا بعين فتعر لا 
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ياععفن بععع "  ففععى كععىن فتلليععى  ، ففععى يي ععن م ععا  ععرب فععى يفكععن من %10 لععن 
  لعىل الاع ي " لتعىرل ف عرت   لععىل حكلفيعل  عيسل لوعن ف عىتل فحععتت  

 بين لارار فتررين بيي  ي لحكلفل إاراخيل .
مفى بىلن ف  ج " التطبيين تىحب الاي ىر " ون الحلار لح  ا وفرتلت  لي عى 
ل عععن تاعععس  باععع للل مفعععىي الف ىل عععل ال ىتخعععل لالفلثسعععل لمفعععىي ف عععرت الإل عععف  عععن 

 ىت ى التالليل ل ل لألاف لي يسي با ال يف الفلا ا لا .ت ىل 
رغي م  ى فا حررل الرمى لىتل فا فن يلىل ل  ى وعن العرمى إت من األفعر  ثالثًا :

فا  ؤتر لي  ف رت ل ف وعن اآلرار بعل لع ف وعن العلطن لالفتعلحل لالعتين 
  إتعرار ى لالفاتسبل ، لفن ثعي وعإن كىوعل  عروىر األفعل يالع لن  لعن ل عى  ال ارعر 

 لعععععن اات عععععىول مفثعععععى   عععععؤتر ، لكععععع لك اات عععععىول م عععععبى  ي فعععععن " الف هعععععررن 
ا اراخيليين " لىتل من مفثى  الايت مفين ل فى تا ففن ابق ل ي ال لل  فعا 

 ععي مل  فععن يععروب حررععل ، ل  ر  ل  ععىر   لععىل " اعع فيل " فيععا ت يععى ل وععن السععى
يفىرالن " ال ى عيل " بكىوعل  الرمى بل لر بح ى  لن فحراب التطبيا ل ي مل  فن

و ع    عن م  عي ت يفثلعلن وعن اللالعا إت ، فيى ي ى فا فن يلعىل ل  ي وعن العرمى 
لغير ععععى فععععن ال  ععععىخيىل  تال ارععععر ةم  اعععع ي لفتععععىلح ي ال ععععيسل ل كت ععععف من 

الير يععل تتيفععت من ت ععا وععن فععلا  ت ي م لىتععى   ععيىف الح ععل مل ت يفتلإلععلن 
لرال الفطبيعععين  عععؤتر ل  ى عععا ب عععيف فاعععتلى السعععتر   لعععن الحعععلار الإلى عععف ليععع

الفحععىلر ، رغععي م ععا يسععف  لععن مر ععيل الحععق لرغععي من كععل الفتريععرال الحىتععلل 
وعععن ولاعععطين لوعععن الفحعععي  الير عععن لتعععىلحا لطعععلابير ال ععع تار الإلبعععىر ، تإل عععن 

الفيللفعععل ن ، للإلعععن ماعععللب تلهيعععف للعععرت  لعععن مفثعععى   عععؤتر الفتتععع ي ي لحعععت ى
، لك ف ت  عب ي وعن األل عىظ لوعن الفيللفعىل الفرللطعل يلالستر   لن الرت  لي 

، لألاععف ت يتس  ععى  ععىت  ال ععيف ال ععررف لالععلط ن لكععان " ال ارععر  لمللات ععى " 
 تستت  لك .
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لا لالحفعت    عر لا  ا كىن فن كلفل  سلل ى للايت مفين الف عتى لروىلعا " الع ين ا س
إلبيععععر فحيععععن الععععتين إفععععى ألاععععبىب ايىاععععيل مل مل ليععععل ،  ععععن لععععل  ال ععععى ر ال، 

 ال  لى ن :
 لال  ر ..

 لال  ر ييرف كل اللبىيى
 ييرف كيف تتا  الا لر

 لكيف يتير الر ى  .. فطىيى
 * فطىيى .. يى ايت مفين يى ف تى .. لت حل  لت لل  إت بى  .

 ت19/3/2002ةالفيتان 
*** 

 م كرات الدفاع : –ب 
عصددددام  –بيدددد  الهاللددددى )نالمدددد كرة األولددددى وكتبهددددا مجتمعددددًا كدددد  مددددن  – 1

 :منتصر الزيات(  –ارسالمبولى 
 ف كر  بتوى 

 التكتلر / رويل فحفت ايت محفت ةفت يت
  ت

 الايت / مفين فحفت الف تى ةفت ن بىلحق الفت نت 
  2003لا ل  2420ون ال  حل الفبى ر  رلي 

 أوًف : الوقائع :
الفىثلل  ت الفعت ي اتت ىر الفبى ر حرك الفت ن بىلحق الفت ن ال  حل بطررق 

طىلبععععى  الحكععععي  لععععي ي ، لرلععععررن  ىاععععبى  إلععععي ي ارتإلععععىب ي ل ررفتععععن الاععععب لالسعععع ف 
 51بالتن اليسلبعل الفسعرر  ل عررفت ي فعا إلعااف ي بىلت عىفن بعان يعؤتلا لعا فبلع  

م عععععا بتعععععىررب ،  لعععععن اعععععبيل التيعععععليب الفؤلعععععل  لعععععن اععععع ت فعععععن السعععععل   ى    ي ععععع
فععععن  ررععععت  ل لبىلتعععع حل الاععععىبيل للاعععع ل الاععععىبي 1444لبىليععععتت  19/3/2002
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ااععي  –لععي يعع كر  –ت ععفن اععبى  للعع وى  لتحرر ععى   ععتا  ثععي   ععر فسععىت  ةالفيععتانت 
لبفلاوسععل لتحععل إ ععراف  –الفسععى  لت اليبععىرال الفكل ععل للاععب لالسعع ف وععن حسععا 

الفيلن إلي فى األل  لالثى ن لااترال ون السعل  تلن  كعر اللاليعل فحعل ال ررفعل 
 ا ت ن إلن طلبىتا اىل ل البيىن . لن ورب للل  ى ل 

*** 
 ثانيًا : الدفاع :

بيععتي لبععل  الععت لى لروي ععى بريععر الطررععق السععى ل ن لتسععتيي ال ععكلى فععن الععتوا  –م 
غيععر الف  ععن  ليععا مل لكيلععا اللععىغ بىلفلىل ععل لحكععي الفععىت  الثىلثععل فععن لععى لن 

لن ا  عععرارال ا  عععرارال ال  ىخيعععل . تععع غ الفعععىت  الثىلثعععل ال سعععر  األللعععن فعععن لعععى 
ال  ىخيععل " ت ي ععلا من تروععا الععت لى ال  ىخيععل إت ب ععىر  لععن  ععكلى فععن الف  ععن 

ال عععب   ليعععا مل فعععن لكيلعععا اللعععىغ إلعععن ال يىبعععل اليىفعععل مل إلعععن محعععت فعععافلرى 
 279،  277،  274،  187الس ىخن ون ال راخي الف تلغ  لي عى وعن الفعلات 

 لن اليسلبععععىل " ، للفععععى فععععن لععععى 308،  307،  306،  303،  293،  292، 
كىن الحق وعن ال عكلى  عل حعق  علغ يتيلعق ب علغ الف  عن  ليعا وسعت رتعب 
، السى لن  لعن  لعك  تي تعين األللعن من  ع ا الحعق ي س عن بفعلل الف  عن  ليعا 

لالثى يععل م ععا ي ععب من يتسععتي ب ععى ب  اععا مل بلاععىطل لكيععل لععىغ لف ععىت  عع ا من 
؛ ى بععل يلععاي من يكععلن التلكيععل لىتععى  التلكيععل اليععىي ت ي ععتى وععن التسععتي بىل ععكل 

 فكعععىن التسعععتي بىل عععكلى لإلعععن تسبعععل تلعععك األليعععر  فعععن اللكيعععل ةيرا عععا وعععن  ععع ا 
كليععل  –راععىلل تكتععلراا  –ت تععي   لبععل  الععت لى ال  ىخيععل بععين ال هررععل لالتطبيععق 

لفعععى بيعععت ىت فعععن  237 ىفيعععل السعععى ر  للعععتكتلر  عععال التاعععللن تعععع –الحسعععلق 
تيي ال عكلى فععن الف  ععن  ليععا مل لكيلعا اللععىغ وععن ال تععر  الفسعرر من ا ععتراط تسعع

الفحععتت  بىلفععىت  الثىلثععل فععن لععى لن ا  ععرارال ال  ىخيععل  ععن ال ععراخي الفبي ععل ب ععى 
لفن بي  ى  ررفعل الاعب ل عل وعن حسيستعا ليعت لارت  لعن حررعل ال يىبعل اليىفعل وعن 

ن من يحعرك ااتيفى  الت لى ال  ىخيل لت يفع  حعق الفعت ن بعىلحسلق الفت يعل وع
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مفععىي فحكفععل الفل ععل  فبى ععر  لعع   الث ثععل م عع ر التىليععل ليععلي  لفععا الععت لى 
، ت 25/10/1988وعن  لاعل  57لاع ل  5322بىل ررفل لفرتإلبي ى ةالطين رلعي 

لففى تستي يبين من  غ الفىت  الثىلثل فن لى لن ا  رارال ال  ىخيل ت ييت الى 
  العت لى ال  ىخيععل مفعى فعى يتيلعق بحععق ليعت  لعن حررعل ال يىبعل اليىفععل وعن ااعتيفى

الف  ععن  ليععا وععإن لععا حععق إلىفععل الععت لى الفبى ععر  لبععل الفععت ي للععل بععتلن  ععكلى 
إ فى ي ترط من يتي اتت ىر الفبى ر ، اىبسل أل ا اتت ىر الفبى ر بفثىبل  كلى 

ون ل   الفت  التن تسبل وي ى ال كلى لالف تلغ  لي ى ون الفعىت  الثىلثعل فعن 
ت 27/12/1991 لاعل  59لاع ل  2711ا  رارال ال  ىخيل ةالطين رلعي  لى لن 

لف ىت  لك من اتت ىر الفبى ر  ل بفثىبل  كلى للإلن ي عب من تتعلاور ويعا كعن 
تتح  فيا ال رلط اللا ب تلاور ى وعن ال عكلى ل عن فرا عى  الفعت  الف تعلغ 

لوعععن  لتععيى  مل فععن لكيلععا اللععىغلكعع لك من تسععتي فععن الف  ععن  ليعععا    لي ععى
فعن  331طبسعى  لع غ الفعىت  حىلل  تي اتلتعااي ب ع ين ال عرطين يلحس عى العبط ن 

لى لن ا  رارال ال  ىخيعل لالتعن تع غ  لعن " يترتعب العبط ن  لعن  عتي فرا عى  
ن السى لن لت ا ترط ون تسعتيي إمحكىي السى لن الفتيلسل باى إ رار  ل رى لحيث 

لمن  ععتي تععلاور تلعك ال ععرلط يترتععب ثر عى مال عكلى  ععرلطى  فيي عل لتتععح لتيفععل 
 ليعععا العععبط ن للعععت ااعععتسرل محكعععىي فحكفعععل الععع سب  لعععن من اتت عععىر الفبى عععر 

وإ ا ي ب من يتلاور ويا فى ي عب تعلاورا وعن ال عكلى فعن  عرلط ، بفثىبل  كلى 
ت متى  تي تلاور مى فن تلك ال رلط مي ى  إلن العبط ن للعت ل عل فحكفعل  لا 

ن الفععتاوا  ععن الطععى ن فععن الف ععرتال الف ععفلفل م ععا يبععين إالعع سب لفععن حيععث 
 ععا الفتععر  لععا بتسععتيف ى مفععىي فحكفععل تععاتن تر ععل تويععا بيععتي ىو ععفن فعع كر  ت

لبل  الت لى ال  ىخيل لروي ى فن غيعر  ى تع ل ااعت ىتا  لفعى تسعررا الفعىت  الثىلثعل 
إت فعن لعى لن ا  ععرارال ال  ىخيعل فعن  ععتي  علاا روعا الععت لى وعن  عراخي الاععب 

ر  لعععن  عععكلى فعععن الف  عععن  ليعععا مل لكيلعععا اللعععىغ كفعععى يبعععين فعععن الحكعععي ب عععى
لكعىن فعن ، ل عى كعىن  لعك  ،الفطيلن ويا م ا لعي ييعرب ل ع ا العتوا مل يعرت  ليعا
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الفسرر م ا إ ا كى ل الت لى ال  ىخيل لت مليفل  لن الفت ي ففن ت يفلك روي عى 
فعن لعى لن ا  عرارال ل لن ل ف فى تس ن با ال سر  األللن فعن الفعىت  الثىلثعل 

وإن اتتى  الفحكفل ون   ا الحىلل بىلت لى يكلن فيعتلفى  لى ل عى  لت ، ال  ىخيل 
لفععى ب ععن  يحععق ل ععى من تتيععرب لفل ععل  ى وععإن  ععن ويلععل كععىن حكف ععى بععىط   

 ليععا فععن إ ععرارال فيععتلي األثععر لت تفلععك الفحكفععل اتاععتخ ىويل   ععت روععا األفععر 
ى لت تععل ويععا بععل يتيععين من يستتععر حكف ععى إلي ععى من تتتععتى لفل ععل  الععت ل 

بى تبععىر من بععىب ،  لععن الس ععىر بععبط ن الحكععي الفاععتا ف ل ععتي لبععل  الععت لى 
الفحكفععل فرلععق تل  ععى إلععن من تتععلاور ل ععى ال ععرلط التععن ور عع ى ال ععىر  لسبلل ععى 
ل ععل مفععر فععن ال هععىي اليععىي لتيلسععا بلتيععل الفحكفععل لاتتععىلا ب ععرط متععيل تاي 

ال  ىخيععععل للتععععحل اتتععععى  الفحكفععععل بىللاليععععل لا   كععععىن الحكععععي لتحررععععك الععععت لى 
بيععتي لبععل  الععت لى لتحررععك ففععن ت الفطيععلن ويععا لععت لعع  فععن الععرت  لععن الععتوا 

يفلعععك روي عععى لكعععىن  ععع ا العععتوا  ل ررعععى  لتيلسعععا بىل هعععىي اليعععىي ففعععى يل عععب  لعععن 
ب وإ ععا يكععلن ف ععلبى  بىلستععلر العع ى يبطلععا لرل عع، الفحكفععل تحسيسععا لالععرت  ليععا 
ت فععن  فععى  28/11/1990 لاععل  58لاعع ل  147 س ععا لا  ععىت  ةالطيععن رلععي 

فعععى تسعععتي ل عععإ اا  حكفعععا  لعععن ال  حعععل الفىثلعععل يبعععين ليتالعععل الفحكفعععل فعععن لععع   
من اللكيععل اليععىي للفععت ن بععىلحق الفععت ن بفل ععب ، ا طعع    لععن فلععف ال  حععل 

لععت  27/4/2002تلثيععق األ ععراي بتععىررب ،2002لاعع ل  3344لتلكيععل اليععىي رلععي ا
حرك ى لبل الفت ي بىلفلىل ل ت تراطىل  غ الفىت  الثىلثل فن لى لن ا  عرارال 
ال  ىخيل لالتن تطلب من يكلن تحررك ال  حل الفبى ر  لالتن  ن بفثىبل ال كلى 
 ععععن طررععععق الف ععععرلر  لتععععيى  مل لكيلععععا اللععععىغ بفععععى يترتععععب  ليععععا الععععبط ن 

فت يععل لتحررك ععى فععن غيععر  ى تعع ل لرععؤتى إلععن  ععتي لبععل  الععت لى ال  ىخيععل لال
 لبرير الطررق ال ى رافا السى لن .

 ثانيًا : الدفع ببطالن صحيفة الجنحة المباشرة للتجهي  :
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تععحي ل ال  حعععل الفبى ععر  لىليعععل فععن تحتيععت لفعععى ييتبععر  ررفعععل وععن حعععق  ععىرل 
ل ليعا الفت ي حيث لي تت فن مى  بىرال تلتعف با  عى العركن الفعىتى لل ررفعل 

حيععث ، التععحي ل فت ى لععل للععركن الفععىتى بفععى يععؤتى إلععن  ععتي تععلاورا  وسعت  ععىرل
 ععا لكفععى ااععتسر  ليععا ال سععا لالس ععىر من تععحي ل ال  حععل الفبى ععر   ععن بفثىبععل إ

لمن   عععععىك  عععععرلطى  تطلب عععععى السعععععى لن وعععععن ال عععععكلى  عععععن من اليبعععععىرال ،  عععععكلى 
لع   فيعين الفت ف ل األل ىظ التن تيتبر ابى  للع وى  بى  عىول إلعن تسعتيف ى وعن 

ل عععل ث ثعععل م ععع ر فعععن تعععىررب للعععل  ال ررفعععل ل ليعععا وعععإن ال  حعععل الفىثلعععل إ  لعععي 
تت فن  بىرال الاب لالس ف الفت ى  وإن   ا يؤتى إلن ت  يل ى لت ير ن  ن 
 لعك التتعحيح للعل بتسعتيي فع كر  لبيعىن تلعك اليبعىرال بيعت  لعك طىلفعى لعت ف ععل 

ل ل فعععى فت عععف ل  فيعععا  عععراخط ى  فعععت  الث ثعععل م ععع ر الفتطلبعععل لتسعععتيي ال عععكلى 
 لععن من تحررععك الععت لى ال  ىخيععل بلاععىطل ل لعن  لععك وسععت ااععتسر ل ععىر الع سب 

تف إلعععن فحىإلفعععل  عععأل عععا ي، اتت عععىر الفبى عععر بفثىبعععل  عععكلى فعععن الف  عععن  ليعععا 
الفت ي   ىخيى  ل ل   ع  فعى ت عتف إليعا ال عكلى إلعن ال يىبعل مل إلعن محعت فعافلرى 

ا كعععععل فعععععى يلععععاي وعععععن ال عععععكلى فعععععن  عععععرلط ة سعععععب ال ععععب  الس عععععىخن ويلعععععاي ويععععع
ت ل ليععا وععإن  ععتي تحتيععت الفععت ن بععىلحق 392غ 37الفحىفععى     6/2/1956

إلعن الفت ن لليبىرال التن ا تبر ى ابى  لل وى  ون حسعا  لعن ل عا التحتيعت لعت متى 
ت  يعععل التعععحي ل بفعععى يعععؤتى ب عععى إلعععن  عععتي لبعععل  العععت لى ال  ىخيعععل للعععت ل عععن 

حيععععث ، ر الفبى ععععر للت  يععععل الععععركن الفععععىتى لل ررفععععل بععععبط ن تععععحي ل اتت ععععى
ا عععترطل محكعععىي الس عععىر ل عععلب إيعععرات مل عععىظ الاعععب لالسععع ف اعععلار وعععن تعععحي ل 
اتت ىر الفبى ر مل وعن الحكعي التعىتر بيسلبعل ل عتي اإلت عىر الحكعي بى حىلعل وعن 

 . سبت 24لا ل  433-26/3/55اتت ىر بىلحق الفت ن ة  ا  ى إلن تحي ل
 فع بانتفاء التهمة كلية فى حق المتهم :ثالثًا : الد

، بىل هر إلن تحي ل ال  حل الفبى عر  الفىثلعل   عت م  عى لعي تت عفن مى  بعىرال 
يفكن من ترلج تحل فافن الس ف مل الاب الف الب تتلر فى فن الفت ي للعي 
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يعع كر حتععن ااععي الفسععى  الفا ععلي ت ععف ا  عع ا اليبععىرال بععل إن فععى  ععىر بتععحي ل 
إفعى من يكعلن : وإ فعى يعت   لعن محعت مفعررن؛  يرر  إن ت   لن  اتت ىر الفبى 

فن اطر ى لي يسرم الفسى  فحل اتت ىي مل من فى  ىر ب  ا التعحي ل لعي يكعن ات 
ا ت عععىتا   لتعععيى  ف عععا لتحفعععي   لإللفعععىل الفسعععى  فعععى لعععي تحفلعععا مل تت عععف ا فعععن 

ت ن  ليعا  عا بعى ط    لعن الفسعى  الفسعتي فعن الفعإحيعث ؛ كلفىل لفيىن  لك 
الفت ن بين من   لا ا  ل تطبيا بىلاي ىر للعي يت عفن  ع ا الفسعى  مى اعب مل 
لع ف وعن حعق مى  علغ لا  فعى كعىن  بعىر   عن تيليعق  لعن الحلسعل األليعر  فعن 

الععع ى م يعععا  لعععن ل عععى  ال ارعععر  فات عععي ى   تاتت عععىا الفيعععىإل ةالبر عععىفج ال ععع ير 
 عععفن مى  بعععىرال اعععب مل الفععت ن بعععىلحق الفعععت ن لالععتليل  لعععن  لعععك م عععا لععل ت

ن ال ررفععل إلعع ف لعع كر ى لكيععل الفععت ن بععىلحق الفععت ن بتععحي ل الععت لى لحيععث 
 ف ت يل وإ ا لبىلتىلن ت يل ت فل ب لليسىب .
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 رابعًا : الدفع بقيام سبب من أسباب ارباحة وحق النقد السياسى المباح :
ل حععق ال سععت فععى ت ععف ا الفسععى  فحععل اتت ععىي لععي يكععن إت ففىراععل لحععق فبععى  ل عع

فن التاتلر لالتن ك لعل حعق العرمى لالتيبيعر  47لال ى ك لتا  تلغ الفىتتين 
،  206فععن التاععتلر لالتععن ك لععل حررععل التععحىول لمي ععى  الفعععىتتين  48لالفععىت  
لالتعن  ععرى  تعع فى  لععن ال حععل التعىلن " تفععىر  التععحىول راععىلت ى بحررععل  207

يبيعر تيبيعرا   عن ات ى عىل العرمى لااتس   ون لتفل الف تفا بفلتلف لاعىخل الت
اعععع ىفى  وععععن تإللر ععععا لتل ي ععععا وععععن إطععععىر الفسلفععععىل األاىاععععيل للف تفععععا  اليععععىي لا 
لالح ىظ  لن الحررىل لالحسلق لاللا بىل اليىفعل لاحتعراي حرفعل الحيعى  اللىتعل 
للفلاط ين ل لك كلا طبسعى  للتاعتلر لالسعى لن لمي عى  فعى تع غ  ليعا لعى لن ت هعيي 

األللععن التععن تعع غ  لععن ةالتععحىول وععن الفععىت   1996لاعع ل  96التععحىول رلععي 
اععلطل  ععيبيل تفععىر  الفسىلفععىل األاىاععيل للف تفععا لمحكععىي التاععتلر لالسععى لنت 
لالفععىت  الاععىبيل التعععن تعع غ  لععن ةت ي عععلا من يكععلن الععرمى الععع ى يتععتر  عععن 
التعععح ن مل الفيللفعععىل التعععحيحل التعععن ي  عععر ى اعععببى  للفاعععى  باف عععات كفعععى ت 

 إ بىرا  لن إ  ىر فتىتر فيللفىتا ل لك كلا ون حتلت السى لن .ي لا 
فععن  60للفععى كععىن وععن ففىراععل الفععت ي لحععق ال سععت العع ى ياععى تا ويععا  ععغ الفععىت  

لععى لن اليسلبععىل   ععتفى  ععغ ةت تاععرى محكععىي لععى لن اليسلبععىل  لععن كععل ويععل 
لفلات ارتإلعب ب يعل اعليفل  فع   بحعق فسعرر بفست عن ال عر يلت لمي عى  فعى  عىر بعى

فعن  20،  19فن ا   ن اليعىلفن لحسعلق ا  اعىن لالفعىتتين  30،  29،  19
وعععإ ا ااعععت ت الفعععت ي إلعععن  ععع ا ، الي عععت العععتللن ب عععان الحسعععلق الفت يعععل لالايىاعععيل 

الفتعىتر لفعىر  حسععا كتعح ن وعن  سععت الفعت ن بعىلحق الفععت ن فعن   عل رراخععا 
ر ن  لعن العت ف ا تفعىرات ي الايىايل التن ت تت ق مبتا  فا كل ررار ال يب الي

للي يكن   ا ال ست فعن  ى عب الفعت ي لحعتا بعل  سعت مي عى  الفعت ن بعىلحق الفعت ن 
ب ررععت  األاععبل  لفععى اععطرا بفسىلتععا التععن تععي   ععر ى بتععحي ل يععتييلل محرل ععلل 
ا اععراخيليل تحععل   ععلان " األ هفععل الير يععل وى ععيل ف الفععل للىخ ععل لتطلععب فععن 
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الحكىي اليرب هى ر  تلتيل فن  عل  ت ع ر  –لاللك إاراخيل   ىت  حان اير 
م  عععا  األفعععن  عععن التعععن تحعععرك الفهعععى رال الفؤرعععت   –لتحععع ر للعععن ي يلعععلا  عععيخى  
محع ي يسهعل لليعرب األغبيعىر  194، 191السراران  –لطىلبىن لالفيىتيل  اراخيل 

الاععفيل ل ععىر مي ععى  ب ررععت  الير ععن  سععتا  لعع    األفععر لالعع ى  ععىر ب ععى من  يراعع
"ات ععي الحكععىي اليععرب بععع تععلتير   لععت ي بإاعععراخيل : الفععت ن بععىلحق الفععت ن لععى  

 –ياعت ا الي عف ا اعراخيلن   ف ال لاطي يين  ل ال ى  –ح ىهى   لن كرااي ي 
تبعععت فعععن العععتللغ فعععن لاعععطىر الفعععلل وعععن غعععا  ل يعععرلل " بيعععت كعععل  ععع ا الععع ى 

ررى  ل ر يعى  يتتر لألاف  ن الفت ن بعىلحق الفعت ن لالع ى يلتعف بكل عا فتع
و ل يكلن لا حق ون من يت ن من الفسى  فحل اتت عىي حفعل لعا اعبى  للع وى  ؟ ، 

ابى  لل وى  ون  لفسىتتا  ل تفثل لي ى ب  ا ال  حل  لرجو حن ت  يلي باى ل ا 
لالفت ي محت اليرب الع ين تبيعى لسعل  ، حق اليرب  فييى    تفى يلت  ي بىلربىر 

ق  لي ي فسللتا للت ا ل حن  ي ب كل الي ب طبت  –الفت ن بىلحق الفت ن 
من ياتن  لغ ياب ليس ف ون حق لط ا لمفتا الير يل ل فيا اليعرب لربعرر 
كعععل مويعععى  اليعععتل التععع يل ن بى تبعععىر م  عععى رتلت مويعععى  ليتعععف ال ععع تار بعععا  ي 

لكل  لعك لتعىلح  عتل األفعل الير يعل بطررسعل لا عحل لفاعت ا  ، لاطىر الفلل 
لال عععيلر العععلط ن ثعععي يثعععر لف عععرت تل يعععا  سعععت فحتعععري ألللالعععا  للف عععى ر الير يعععل

وععإن الفععت ي لععت فععىر  حسععى   ععر يى  ، ل  ىيععل األفععر ، لات ىراتععا التععن ت تحتفععل 
للععت ل ععل الفحكفععل ، لتاععتلررى  لى ل يععى  بفععى يلر ععا  ععن  طععىق التععاثيي ال  ععىخن 

التاعتلر إلعن حررعل التاتلررل اليليى م ا كعىن ف طسيعى  بعل لمفعرا  فحتلفعى  من ي حعىا 
للععل ت ععفن ا تسععىتا  حععىتا  ، ال سععى  لالحععلار وععن كععل مفععر يتتععل بىل ععخلن اليىفععل 

إ  ت ي لا ألحعت من ي عرب  لعن غيعرا تعفتى  للعل كعىن ، للسىخفين بىليفل اليىي 
لاععلطىن اليسععل للحررععل ا بععتا  لاألفععل  إ ععتار لألن حععلار السععل ، فيععااا  بىلسععى لن 

  تحل  بين الفلاطن لالتيبير  عن رراخعا بفعى   يللت  ل ىل ل ون كل ح، لالليى  
يياا الرغبل ون لفي ى ليكر   تلان الالطل اليىفل الف ىلخل ل ى ففى ي عتر وعن 
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ق تاعتلررل لالف  ععلر 16لاعع ل  42اعتسرارا ةالععت لى رلعي ال  ىيعل مفعن الفععلاطن لا
للععععت مراععععن الس ععععىر الفتععععرى ت، 8/6/1995وععععن  23  الراععععفيل اليععععتت بىل ررععععت

 اليتيت فن الفبىتئ لاألحكىي الس ىخيل ون   ا ال ان  ستطف ف  ى فى يلن :
بفععى تاععتل با فععن حععق الف ىل ععل اليىفععل لرلىبععل من طبييععل ال هععىي الايىاععن  – 1

الرمى اليىي  لعن الايىاعيين ي يعل فعن الفاعتحيل حفىيعل ات تبعىر الايىاعن للعت 
لفعععت ي  بعععىرال فعععر  ا تبعععرل فحكفعععل الععع سب من ال سعععت فبعععى  حتعععن لعععل ااعععتيفل ا

 ت .738غ 2ف فل ل   4/1/49للىايل ة
 84يسععععل  الفات ععععىر  ععععررف كىفععععل وععععن كتىبععععا ةال ععععراخي التععععح يل طبيععععل  – 2

كل فن يتتعتى ألتار ثفعل  فعل مل   عىط يتتعل فعن لررعب مل بييعت : ت 19غ
يكعلن فير عى   –لتعف ال علغ اليعىي ل عل فعى يتعتق  ليعا  –بىلتىلح اليعىي 

اعتار العرمى  وعن كعل فعى ياتيعا فعن تتعروىل مل م فعى  مل ررار تتيلعق ب ع ا لل ست لا 
اليفعععل مل  لعععك ال  عععىط بريعععل التر عععيت لفحىر عععل كعععل مل عععا الستعععلر لات حعععراف 
لال اععععىت ب ععععى تحسععععق وععععن ال  ىيععععل اعععع فل الب ععععىر ات تفععععى ن وععععن كىوععععل الفيععععىتين 

 لالف ىتل.
فحكفل التاعتلررل ال ست الفبى  يتاا حتن لليبىرال السىايل لون   ا تسل  ال – 3

لا ل  42ون الت لى التاتلررل رلي  20/5/1995اليليى ون حكف ى التىتر ون 
ق العع ى  ععىر ويععا ةكععىن ف طسيععى  لمفععرا  فحتلفععى  من ي حععىا التاععتلر إلععن حررععل 16

ال سعععى  لالحعععلار وعععن مى مفعععر يتتعععل بىل عععخلن اليىفعععل للعععل ت عععفن ا تسعععىتا  حعععىتا  
يهععل للععل كععىن فررععرا   –ت السععىخفين بىليفععل اليععىي للسععىخفين بىليفععل اليععىيت .. ةا تسععى

فتفتيى  بىلحفىيل التن ك ل ى التاتلر لحررل التيبيعر  عن اآلرارت ةت  عب ل وعن من 
الفععتاويين  ععن رراخ ععي لفيتسععتات ي كثيععرا  فععى يل ععالن إلععن الفرععىت  ، لم ععا إ ا مررععت 

ا وعإن لعترا  فعن لحررل التيبير من تت    ون الف ى  الع ى ت يفكعن من  حيعى بتل ع
الت ىلا يتيين التاىفح ويا ، لت يالا بحى  من يكعلن ال عط  وعن بيعب اآلرار 

 فاتل بى  إ ىلل تتالل ىت .
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فععععن الفت ععععق  ليععععا وععععن  فيععععا الععععب ت التاععععتلررل من الطيععععن وععععن اللتععععلي  – 4
الايىايين ب ل   ىي ي لا لبللا ب عكل م عي لملاعا فعن الطيعن وعن حعق فلهعف 

ال ععلغ العع ى ير ععح   اعا لل يىبععل  ععن الععب ت يتيععرب  ععن  فيعين بىلعع ال ، لمن
 لععي ألن يععرى كععل م فىلععا  ععتوى  للطيععن لات تسععىت لمن الف ىل ععىل اليفلفيععل ف فععى 

يكلن وعن فتعلحل األفعل بلرل فن ال ت  ون  ست م فى  لررار األحااب الايىايل 
لتؤرعتا  التن يتا ن ل عى ب ع ا الطررسعل ل عى رميعى  تعحيحى  وعن الحعاب الع ى تثعق بعا

 ت .289 راخي ال  ر غ –ةفحفت  بت هللا 
بععرار  ت. فحفععت حاععين  يكععل بى ععى فععن  24/1/25فحكفععل   ىيععىل فتععر  – 5

ت فععل السعع ف وععن حععق رخععي  الععلارار لا ععيي األفععل اععيت اغلععل  بىت ىفععا بىلليى ععل 
ا   ليا لاتت ىق ارا  في ي ،  لن فى ويا الت عىا   عن كثيعر فعن حسعلق لففىأل  

 عا بعى ط    لعن تلعك الفسىلعل تبعين من إةحيعث : الحكي وعن ماعبىبا  فتر للى 
لت تععرى  –تععا ل   ليععا لاتت ععىق في ععي فععى  ععىر ب ععى  ععل  اععبل للععرخي  فف ر م ععي

فحكفعععل وعععن تلعععك اليبعععىر  فعععى يفكعععن ا تبعععىرا فىاعععى  بكرافعععل تللعععل رخعععي  الحكلفعععل 
ي عععت ي لل سعععت لهالفير عععل م فعععىل ي بحكعععي طبييعععل ، بى تبعععىرا فعععن ر عععى  الايىاعععل 

فن م لىت ي ، لحاب ى تلي   لن فى  كر فعى الايىان فىتاي   ا ال ست ت ي ى  
 ععععراا وععععن مغلععععب األحيععععىن فععععن ال سععععت الفععععر وععععن ال ععععراخي األ  بيععععل لىتععععل بر ععععى  

وعن فتعر ال عار الثىلعث ايىات يت .ةالحكي الف  لر ون كتىب الت ررا الايىاعن 
 ت .40لألاتى  /  بتاللطيف فحفت غ

حكفععل ببععرار  تعععح ن اععب رخعععي   4/11/1947حكفععل   ىيععىل فتعععر ف – 5
الععلارار إاععفى يل تعععتلن ةالفسععى  األل  فعععن الفسععىلين الفؤاععع   لي فععى اتت عععىي 

 ععععف ا  سععععتا  لايىاععععل الف ععععىلب الفتععععرى يبععععتل فععععن اععععيىق  بىراتععععا من الفععععت ي 
  ي ععل  ى   فيععا الفطىلععب الفتععررل لوععن ت ععفي ا مل ىهععي تفاععكا بلااععت  ى ا ليععت

ت يستت ف  ى الاب بل  ن  ست لفللف لتي ايىان إاار ايىاعل األل ىظ  ل  ا
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التعن  لوعن الفاعىخل اليىفعالب ت لفتلحت ى اليليى التن تل ب من يعتلن كعل برميعا 
 ." تف  كيىن ال فى ير لالإلىتب ت يحىاب  لن  هرا لتستيرا لفللف غيرا 

 بناء عليإ
 يلتف  الفت ي الحكي

لتحررك عععى فعععن غيعععر  ى تععع ل بىلفلىل عععل ى ال  ىخيعععل  عععتي لبعععل  العععت ل  أصدددليًا :
 للطررق ال ى رافا السى لن .

برار  الفت ي فن الت فل الف اعلبل إليعا لسيعىي اعببى  فعن ماعبىب ا بىحعل  احتياطيًا :
 لروب الت لى الفت يل . نل ل حق ال ست الايىا

نتصر م –عصام الإسلامبولى  –)أام  نبيل الهلالى  المحامون:  وميل المتهى

 الزدات(

*** 
سذذذي  أبذذذو هدذذذ  سذذذلمان )المستشذذذار : )الأستاذ/ المذذذىمرة النانيذذذة

 القانونى لنقابة الصحفيين(

بدفاع السيد األستا  / جالل عار  بصفتإ نقيبًا للصحفيين )متدخاًل  م كرة
 انضماميًا(

الصدحفى وعضدو الجمعيدة العموميدة الكاتدب للسيد الدكتور / رفعت سيد أحمد 
 يين وعضو اتحاد الصحفيين العرب )مدعى عليإ(لنقابة الصحف

لسدنة  2420فى الدعوى رقم  السيد / أمين محمد المهدى وصفتإ مدعى ضد
والمحدددددد لنظرذددددا جلسددددة األحددددد الموافددددق  مدددددنى كلددددى شددددمال الجيددددزة 2003

 تعويضات كلى شمال الجيزة 8أمام الدائرة  - 9/5/2004
ب ععتل   سىبععل التععح يين ل  ععل  ا  سيععتف يى  كععىن الفععت ي تععح لفععى  أوًف : الوقددائع :

ال فييعععععل اليفلفيعععععل ل  عععععل اتحعععععىت التعععععح يين اليعععععرب .. لك  فعععععى متعععععترل 
ال فييعععىل اليفلفيعععل ل فعععى لرارات عععى .. بللعععف كىوعععل م عععكى  التطبيعععا فعععا الإليعععىن 

ل لعععك باعععبب ا تتاراتعععا الفاعععتفر   لعععن  عععيب ى الير عععن ، لاحت لعععا التععع يل ن ، 
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بل ف اغتتعىبا ،  لتن مل الست  مل فاار   بيى الون أل اار كبير  ف ا الار 
ألرب ولاععععطين الير يععععل .. لالععععتلر الععععلط ن ألى تععععح ن  ععععل و ععععح لتيررععععل 

لالُفععععت ن ففععععن يت ععععىلرلن بإلىفععععل   لععععىل فععععا الإليععععىن التعععع يل ن الفطبيععععين 
ل عععيف تاخعععي  لععععن فحطعععل ال ارعععر  التععععن ي عععى ي فعععن ل ل ععععى الف ى عععلين  ععععت 

لرت لن بلن فسىت  تح يى  يرت ويا  لن ال ين يرغُ  التطبيا ، لالفت ن  ليا كتب
للتطبيا فا إاراخيل للعي يفع  ويعا فعن لررعب مل بييعت  علغ الفعت ن .. ل هعرا  

ير عن ل حفت هللا م  ي ملليعل ل عيب ى ال، ل يف ح ج  ؤتر الُفطبيين لم تىر ي 
لاععع ل  13918ا .. والعععىي الفعععت ن ال  حعععل رلعععي فعععىاا  بليعععر .. للعععي يععع   م عععتار

 عع ح الي ععلا  يععت ي وي ععى الفععت ن  ليععا باععبا لل وععا ، لأل  ععى فععن ل ععىيى  2002
الإليت لالتإلىيت لا ر ىب حكفعل الفحكفعل بيعتي لبعل  ال  حعل ، لكعىن ي عب  لعن 
الُفت ن من يتللف  ن   ا ال  ج إت م ا فىاا  فتفى عيى  ويعا ففعى يؤكعت اللعتت وعن 

تععععلفا فعععن الععععلط يين اللتعععلفل .. لم عععا اتلعععع  فعععن الس ععععىر لاعععيلل لتر يعععب ل
أل  ععي ييبععرلن  ععن  ععبب ، ال ععروىر  اععكىل تععلت ي .. للإلععن لععن يحععتث  لععك 

ا فيل كفى م  ى لتي ى ل ىر  ىت  ل ىفب .  لل تان مفل كبير   ر يل لا 
 السند القانونى لتدخ  نقابة الصحفيين انضماميًا للمدعى عليإ :اع:الدفثانيًا:

بإ  عىر  سىبعل التعح يين  1970لاع ل  76فن السى لن رلعي  53للفى كى ل الفىت  
ت غ  لن ةلل سيب حق التتلل ب  اعا مل بفعن ي يبعا فعن م  عىر ف لع  ال سىبعل 
وعععن كعععل ل عععيل ت عععي ال سىبعععل للعععا من يتلععع  تععع ل الفعععت ن وعععن كعععل ل عععيل تتيلعععق 

 باويى  تؤثر ون كرافل ال سىبل مل كرافل محت م  ىخ ىت .
ين للععرارال لتلتععيىل ال فييععىل تتيلععق بكرافععل  فععل  التععح يلالس ععيل الفىثلععل 

 اليفلفيععل ل سىبععل التععح يين لاتحععىت التععح يين اليععرب لرت ععح  لععك فععن اآلتععن :
ت فن تيبى ل فيثىق ال رف التح ن ال ى ملرتا ال فييل اليفلفيعل للتعح يين 

ماععر  في يععل لاحععت  تاععتفت كرافت ععى فععن ارتبىط ععى  –ة حععن التععح يين الفتععررين 
فعععن لتخ عععى للحسيسعععل لتفاعععك ى بعععىلسيي اللط يعععل  ب عععفير ال عععيب لتإلتاعععب  عععرو ى
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لاألل ليل للف تفا الفترىت . لك لك تسررر ف ل  ال سىبل الفستي إلن ال فييعل 
فععععى يلععععن : ةكفععععى حععععتت لالفت ععععفن  2000اليفلفيععععل التععععن ا يسععععتل وععععن فععععىر  

الف لععع  وعععن ف ىاعععبىل  تيعععت  فلل عععا العععراوب ل فيعععا م عععكى  التطبيعععا الف  عععن 
فعععا الإليعععىن التععع يل ن لتفاعععكا بسعععرارال لتلتعععيىل اتحعععىت  لال لتعععن لال سعععىبن
 13التن حتت ى فكتبا التاخي ون ا تفى ا األلير بىلسى ر  وعن التح يين اليرب 

اتتحععععععىت العععععع ى طىلععععععب ال سىبععععععىل لاأل  ععععععىر بععععععىتلتااي بفللععععععف  1999مإلتعععععل ر 
كفعى طىلعب بىتلعى  فلالعف مإلثعر تعرافل ، لايىاتا اللا حل  ت ت عى  التطبيعا 

يا ل ل  هر  لن بيب التح يين الفطبيين ال ين لىفلا بارىر  إاراخيل مل لتلل
 لليلا ات ىق كل   ى ن فا ا اراخيليينت .

للفععت ن  ليععا وععن كىوععل تول ععا لىتععل ا ت ععىر لعع ا ل ععب  لي ععى التععتلل ا  ععفىفيى  
  ىتعععر الفاعععخلليل التستعععيررل اعععلار فعععن لطعععا مل  عععرر مل   لعععل فاعععببل .. 

رت لتوعععى   عععن ثلابعععل ال فعععى ير الير يعععل فعععن الفحعععي  إلعععن وىلفسعععى   بعععىر   عععن 
الللععععيج ، لكعععع لك ال ععععيلب ا اعععع فيل  لععععن فاععععتلى اليععععىلي ، للععععي يت ععععفن مى 

حق مل رت ا تعتار  بىرال اب مل ل ف .. لالت لى الفىثلل ت ت تف إلن حفىيل 
إ فععى اععلر ااععتلتاي الحععق الس عععىخن ب ععتف ا ر ععىب لالتععرلرج للتععلي الفعععت ن 

ن وعععاين اللطعععا ؟ لوسعععى  لتيررعععف ال سعععا السعععى ل ن ةإلععع   بلا عععب لعععى ل ن الايىاعععيي
 ىيت ، وىلفت ن  ليا لي يلل بلا ب لى ل ن إ فعى لعىي بفعى ي ر عا  ليعا السعى لن 

التععن تعع غ  لععن ةت تاععرى فععن لععى لن اليسلبععىل  60اععلار  فعع   بعع غ الفععىت  
فسعععرر حعععق محكعععىي لعععى لن اليسلبعععىل  لعععن كعععل ويعععل ارتإلعععب ب يعععل اعععليفل  فععع   ب

بفست ععععن ال ععععرريل : ت  سععععىب  لععععن فععععن ارتإلععععب  ررفععععل مل اتععععا إلععععن ارتإلىب ععععى 
 رلر  للىيل   اا مل غيرا فعن لطعر  اعيي  لعن الع     لعن ل عك الللعل  بعا 
مل بريرا للي يكن  راتتا تلل ون حلللا لت ون لترتعا ف يعا بطررسعل ملعرىت .مل 

وععن محععتث  ععررا  ل ععل  فععن السععى لن الفععت ن لالتععن تعع غ  لععن ةفععن 166الفععىت  
حىلعععل توعععى   عععر ن  عععن   اعععا مل فىلعععا مل  عععن   ععع  الريعععر مل فعععى  كعععىن غيعععر 
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ت متععبح فلافععى  بتيععليب  فاععخل   لععن مت ي ععىلا وععن توى ععا السععتر ال ععرلرى لا 
لرؤكعت  لعك  عتي ل علت حكعي   عىخن بى تا عل  عت ترا ن ويا فست يىل اليتاللت .

ق ال  عععىخن ل لعععك بإلىفعععل   حعععل الفعععت ن  ليعععا بعععىلرغي فعععن ل عععلر الفعععت ن للطررععع
فبى عععر  يطىلعععب وي عععى بحعععب  الفعععت ن  ليعععا لل عععن بيعععتي لبلل عععى . للعععت   بعععل 
فحكفل   ىيىل السى ر  إلن ةإ ا م ىب الفت ي ب بىب فتعر من ييفلعلا كفعى  فعل 

 ي السى يل الحفرار  لي ال  ىت لمن تإللن تفىؤ  1935،  1919ن ا تن ال بىب و
 ى ، وععع  يكعععلن بعع لك لعععت حععرب  لعععن ارتإلعععىب لالإل ععى  وعععن طععل  العععب ت ل ر عع
ال  ىيععىل الفللععل بعععافن الحكلفععل لت حعععرب    ىيععىل الستععل لال  عععب لغير ععى فعععن

تيعت   ىيعىل مل عح حاعب السعى لن ،  لعن  عتي ات سيعىت للسعلا ين مل حاعن مفعلرا  
إ فععى  ععل  ععتار ي ععتف إلععن حععب ال ععبىب  لععن التفاععك بحسععلق الععب ت للبععل  مى 

ل رلي الس ي 1947 ا الابيل ةفحكفل   ىيىل السى ر  يل يل ت حيل ت ىل ي ون  
كفى من فعععى ت عععف ا الفسعععى  فعععى  عععل إت ففىراعععل الفلاعععكنت. 1945لاععع ل  2589

فععععن  48،  47لحععععق ال سععععت الفبععععى  لحررععععل ال  ععععر لالتيبيععععر التععععن ك لت ععععى الفععععلات 
للعى لن اعلطل التعحىول رلعي فعن التاعتلر  207، 206التاتلر لك لك الفعىتتين 

 . 1996لا ل  96
 بناًء عليإ

   عععي لإلىوعععل توعععل  لتوعععى  الفعععتى  ليعععا لم ف عععى روعععب العععت لى فعععا إلعععااي راوي عععى 
 الفتىررف لفسىبل متيىب الفحىفى  .

 سيد أبو زيد سلمان )المستشار القانونى لنقابة الصحفيين(
 

 :  (المحامى) : الأستاذ / منتصر الزداتالمىمرة النالنة 

 ر / رفعت سيد أحمد )مدعى عليإ(بدفاع للسيد الدكتو  م كرة
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لسددنة  2420فددى الدددعوى رقددم  (مدددعى)السدديد / أمددين محمددد المهدددى  ضددد
والمحدددددد لنظرذددددا جلسددددة األحددددد الموافددددق  مدددددنى كلددددى شددددمال الجيددددزة 2003

9/5/2004 . 
 حيعل ب ععا  ى إلعن فععى  عىر بتعحي ل الععت لى لال  حعل الف  ععفل  أوًف : الوقدائع :

 عى  لعن للعل  تالعل الفحكفعل ل لعن فعى ت  عل بيى عا ف يى  فعن التإلعرار لحرتعى  ف
 التوى  الف  ي .

 الدفاع :
إ  مرات الععبيب وعععن ف عععىرف السععرن الحعععىتى لالي ععررن من ي تعععا  فعععن  فععن   عععب

حتيلل   ى  األفل فى حتعلل  ليعا وعن ملاخعل السعرن التىاعا   عر فعن حسعلق 
تععر وععن وععن ف ععى  الحررععىل اليىفععل لال سععت الب ععىر وسععت ل ععل فحكفععل   ىيععىل ف

السلا عت الاعىبسل ببرار  تح ن فن اب رخي  اللارار لكرر   ع   4/11/1947
لكععىن  عع ا التععح ن لععت   ععر وععن  ررععت  اللوععت الفتععرى فسععىت   ععىر ، لاات  لي ععى 

ويا  ن تللل البى ى م ا مثعيي لم عا ف عرط وعن حسعلق فلاط يعا فتع فر فعا ا   ليعا 
ي ن وسىلعل الفحكفعل بيعت ر بعفارف  رات  ال عيب لم عا فحعىفن فاعتر متلعن لفاعت

 من برمتا :
ن  عع ا األل ععىظ ت يستععت ف  ععى الاععب بععل  ععن  سععت لفللععف لتععي ايىاععن إاار إة

ايىاعععل العععب ت لفتعععلحت ى اليليعععى التعععن تل عععب من يعععتلن كعععل برميعععا وعععن الفاعععىخل 
اليىفعععل التعععن تفععع  كيعععىن ال فعععى ير لمن الإلىتعععب ت يحىاعععب  لعععن  هعععرا لتسعععتيرا 

اليىفعل للعي كعىن للفتعلحل فعىتاي  ع ا ال سعت ، اليفلفيين لفللف غيرا فن الر ى  
العع ى رويتععا ال يىبععل  ععن للععت رو ععل فحكفععل العع سب ،  يستععت ف ععا ف ععرت ال سععتت

 عععع ا محكععععىي مر يي ععععىل السععععرن . ق 53/18طيععععن  15/6/1948 عععع ا الحكععععي وععععن 
 ععععتي  عععع ا التععععر  ل سلععععغ الفى ععععن  ررععععت من   س ععععىر السععععرن االفى ععععن لبيععععت 

السععرن اللاحععت لالي ععررن فععى كععىن فبىحععى  وععن ال تععف األل  حهععر وععن الحررععىل ل 
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إن كى عععل رت   عععن التيفسراطيعععل وعععإن الس عععىر الفتعععرى ت ، فعععن السعععرن الي عععررن 
 يفكن من ي تي تراثا .

فن ال يخل الفللر  الس عىر بعروب العت لى ت ت عىر لفن ثّي وىلفت ن  ليا يلتف  
لسععى لن الفععت ن لالتععن تحععتت فععن ا 163 ععا ل فعع   بعع غ الفععىت  إمركى  ععى .. حيععث 

ف عرل ل إ  تع غ  لعن " إن الغيعر يل األ لىغ  ن م فعىل ي ال لتعيل فاخلل
مى لطعا اععبب  ععررا  للريعر يلععاي فععن ارتإلبعا بععىلتيليب " وىلفاععخلليل التستععيررل 

  ا  ن الفبىتئ  "حتل  لطا فى  تج   ا لباببا  رر ت تربلوسى  لي ىترا 
تاععععتللغ فععععن لاليععععىل الععععت لى الفطرلحععععل السى ل يععععل الفلتععععلول ل ععععىر لالتععععن 

 لفتى تلاور ى ون حق الفت ن  ليا فن  تفا .
وىللطعععا لوعععق التيررعععف الفاعععتسر  ليعععا لى ل عععى   عععل اليفعععل ال عععىر غيعععر الف عععرل  
الفلععىلف للسععى لن برك يععا الفععىتى لالفي ععلى ، وبععىلر ل  للفسععى  فحععل الععت لى لععي 

ررى  ويفعععى تعععلاترل األحكعععىي يكعععن اعععلى ففىراعععل لحعععق فبعععى   عععر ى  للى ل عععى  لتاعععتل 
التعن  47الس ىخيل بتيرر ا " حق ال ست " لال ى مإلعتا الع غ التاعتلرى وعن فىتتعا 

ل سعت الب عىر  ععفىن تحعتثل  عن ك ىلعل حعق العرمى لالتيبيعر بسلل عى " ال سعت الع اتن لا
التعععن ك لعععل حررعععل التعععحىول ل لعععن  عععتى  48لفىتتعععا " لعععلطن لاععع فل الب عععىر ل

 96لاعع ل  96 تععلغ لععى لن ت هععيي التععحىول رلععي  ال تعلغ التاععتلررل اععىرل
وععععن فىتتععععا األللععععن التععععن تعععع غ ةالتععععحىول اععععلطل  ععععيبيل تفععععىر  الفسىلفععععىل 
األاىاععيل للف تفععا لمحكععىي التاععتلر لالسععى لنت لكعع ا الفععىت  الاععىبيل لالتععن  تععل 
 لععن م ععا ةت ي ععلا من يكععلن الععرمى العع ى يتععتر  ععن التععح ن مل الفيللفععىل 

 ى اببى  للفاى  باف ات .التحيحل التن ي  ر 
فبتم بىل  األ فيل حيث ل ل  22/1/1935للت مرال فحكفل ب ن الرف ون 

بان التهى ر الايىان لت ابتت  ون فتعر لرعل فعن ال سعت لعت تإلعلن وعن حعت  ات عى 
 ى لتإلل ل ل ى ا ولف لل؛ للإلن ال ى  لت مل ل ى ون  خل  ي الايىايل ، طىخ ل 

فحفععت  بععتهللا وععن  ععراخي ال  ععر ت. 685غ"  وععن اللععلاطر فيععىن مروععق بىلإلرافععل
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ف فععى كى ععل اليبععىرال التععن ااععتيفل ى الفععت ي فععر   لاحتععري ال سععت  291 ععىف  غ
، للععت رمي ععى  92ب ععت  2فععج غ 4/1/1949ق  لاععل 1728/18للىاععيل ةطيععن 

إبعععىن حعععرب اليعععراق األليعععر  م عععا كتعععب فيىر عععلن لسعععرار ا تار  األفرركيعععل غعععال 
لفتحت  لتف بي  ي  لرج بل  الرخي  األفرركن با ا اليراق تالل اللتيىل ا

 يطىن ، لتالل الففلإلل الفتحت  فن لتف رخي  اللارار البررطى ن تل ن بلير 
بععان الععرب يلي ععا للععي يسععتي محععت للفحىإلفععل ، بععل إن ل ععىر فتععر كععىن اععبىلى  وععن 

الععتكتلر فحفععت  24/1/1925  ىيععىل فتععر وععن  عع ا التععتت وسععت بععرمل فحكفععل 
فعن ت فعل لع ف رخعي  لارار فتعر لا عيي األفعل اعيت بى عى اغلعل   حاين  يكعل

   ليععا لاتت ععىق اععرا   لععن فععى ويععا الت ععىا   ععن لععت ات فععا بىلليى ععل لالففععىأل  لل 
للىلعععل الفحكفعععل وعععن  بعععىرال لطعععل بفعععىر الععع  ب " ، كثيعععر فعععن حسعععلق فتعععر 

رخي  تلك الفسىلل تبين من م ي فى  ىر ب ى  عل  اعبل الع  لن ا بى ط   إلحيث 
لف ي عععل ا   ليعععا لاتت عععىق في عععي لت تعععرى الفحكفعععل وعععن تلعععك اليبعععىر  فعععى يفكعععن 
ا تبىرا فىاعى  بكرافعل تللعل رخعي  الحكلفعل بى تبعىرا فعن ر عى  الايىاعل الفير عل 
م فععععىل ي بحكععععي طبييععععت ي لهي ععععت ي لل سععععت الايىاععععن فععععىتاي  عععع ا ال سععععت ت يت ععععىل  

ببعععرار   4/11/1947 . كععع لك ل عععل فحكفعععل   ىيعععىل فتعععر وعععن" م لىتععع ي 
تح ن فن اب رخي  اللارار لكرر     السلا ت الاىبسل لاات  لي ى لكعىن  ع ا 
التح ن لت   ر وعن  ررعت  اللوعت الفتعرى فسعىت   عىر ويعا  عن تللعل البى عى م عا 

فارعععف ، فععا ا   ليععا فتعع فر ، وععن حسعععلق فلاط يععا مثععيي لم ععا ف ععرط  فععىب   ل 
لفاتر بي ن وسىلل الفحكفل بيت من برمتعا   رات  ال يب لم ا فحىفن فاتر متلن

. 
" إن  عع ا األل ععىظ ت يستععت ف  ععى الاععب بععل  ععن  سععت لفللععف لتععي ايىاععن إاار 
ايىاعععل العععب ت لفتعععلحت ى اليليعععى التعععن تل عععب من يعععتلن كعععل برميعععا وعععن الفاعععىخل 
اليىفعععل التعععن تفععع  كيعععىن ال فعععى ير لمن الإلىتعععب ت يحىاعععب  لعععن  هعععرا لتسعععتيرا 

لر ععى  اليفععلفيين فععىتاي  عع ا ال سععت كععىن للفتععلحل اليىفععل للععي لفللععف غيععرا فععن ا
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يستت ف ا ف رت ال ست للت رو ل فحكفل ال سب الطين ال ى رويتا ال يىبل  ن 
ق  ععععع ا محكعععععىي مر يي عععععىل السعععععرن 53/18طيعععععن  15/6/1948 ععععع ا الحكعععععي وعععععن 
 س ىر السرن الفى ن يررت البيب من ي تي   ا التعر  ليسلعغ االفى ن لبيت 

ل ليحهععر وععن السععرن اللاحععت لالي ععررن فععى كععىن فبىحععى  وععن ال تععف األل  الحررععى
فن السرن الي ررن إن كى ل رت   ن التيفسراطيل وإن الس ىر الفترى ت يفكعن 

 من ي تي تراثا .
وىلفععت ن  ليععا كععىن يععؤتى تلرا الف  ععن للا بععا الععلط ن   ععتفى لععىي بىل سععت لمبععتى 

تلن من يتيرب ل لغ الفت ن إ فى  رميا ون الفسى  الف  لر بتحي ل الفيتان
توى ا  ر يى   ن لط ا لا  فىت  للفاتسر  ليا إ فى ى  ون األفل بعروب التطبيعا 
فا اليتل الت يل ن الفرتتب لألرب لالف ت ك لليرب لا  فىت  لسرار ال فييل 
اليفلفيل ل سىبعل التعح يين التعن تلاتعلل فعا لعرار اتحعىت التعح يين اليعرب وعن 

بيععععب التععععح يين   ععععتالتطبيععععا لاتلععععى  فلالععععف تععععىرفل  بععععروب 1999 ععععىي 
الفطبيين ال ين لىفلا بارىر  إاراخيل مل لليلا ات ىق كل   ى ن فا ا اراخيليين . 
لفععن ثععي لععي يتععتر  ععن الفععت ن  ليععا ثفععل لطععا يفكععن من ي اععب إليععا لرترتععب 
 ليععا  ععرر للفععت ن لا  ا كععىن ليععى  ال ععرر ب ل يععا الفععىتى لالفي ععلى يتحسعععق 

ى لحععق الفععت ن فععن م ععرار فىتيععل يفكععن بفست ععىا من ياععتحق تيلي ععى  ببحععث فعع
  ىبرا  ل  ا ال رر مل فى متىبا ون فىلا مل ال رف مل ات تبىر .

ل لععن  عع ا وسععت للععل تععحي ل الععت لى فععن تحتيععت ل عع ا األ ععرار ل ععىرل فراععلل 
لف  لععل و عع    فععى مثععىرا الحكععي ال  ععىخن حي فععى ل ععن بيععتي لبععل  الععت لى فععن 

ون الحسلق الفت يل الفعت ى  للفعت ن ففعى تيعت في عى فحىللعل الفعت ن طلعب تاثير 
التيليب إثرار برير اعبب ، لا  ا كعىن الحكعي ال  عىخن لعت ا ت عن إلعن  عتي ثبعلل 
اتت ىفععىل التععن ات ى ععى الفععت ن مفععىي الفحكفععل ال  ىخيععل بفععى يك ععف  ععن ا ت ععىر 

اللط ن لال ر ن الثىلث ال ى كىن يفىر  حسا تتلر اللطا  ن الفت ن  ليا 
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الع ى ت ييىلعب  ليعا السععى لن ل عل حعق ال سعت العع ى لعي يتيعرب ل علغ الفععت ن 
 لا  فىر آلرارا الفلىل ل   فى  األفل .

لفععن   ععى   ععت من مركععىن الفاععخلليل التععن ي ععب التيععليب    ععى غيععر فتععلاور  وععن 
حق الفت ن  ليا الثىلث حيث لي يتتر   ا لطا ياعبب  عررا  للفعت ن ي عب 

 يب   ا .التيل 
 ب ىر  ليا

وععععإن الفععععت ن  ليععععا يلععععتف  فععععن ال يخععععل الفععععللر  روععععب الععععت لى ت ت ععععىر مركععععىن 
الفاخلليل التستررل فن لطا ل رر ل  لل اببيل فا إلااي راوي ى الفتعرلوىل 

 لفسىبل متيىب الفحىفى  .
ريوي ععذل علذذى القاذذية : نمذذوذج لمذا نشذذرته فذذحيفة الحيذذاة  –ج 

 : لأمين المه   والري عليه

ون مث ىر تتال  الت لى الس ىخيل ون الفحىإلي   رل اليتيت فعن التعحف ملبعىرا  
لفسىتل حلل عى فبي عل م فيت عى وعن إطعىر الفسىلفعل السى ل يعل لالايىاعيل للتطبيعا ، 

ب  ععر  10/12/2002وععن اليععتت " الحيععى   لفععن بععين فععى   ععر ، لىفععل تععحي ل "
ون م فى  الس عىرت  عىر ويعا  ألفين الف تى تحل   لان ةمويلن .. يتتلل فسى 
ت ررن الثى ي /  لوفبر وي  21"الحيى " وي ون  ررت  الت ىتى  الن فى   ر   ي : 

تحل   علان: "فيركعل ل عىخيل  تيعت  بعين فسعىلفي التطبيعا لم تعىرا"،  6ت حل 
 بتلليا فحفت ت  ، مر ل ف كي   ر الرت اآلتي:

، لا تبر ان   عر اللبعر / العرمي ب ع ا لال غرربى   لن "الحيى " لىرخى  لكىتبى   أوًف،
التلر  ي ترج وي فحىلتل فتإلرر  فن بي  ي وي السى ر  ل اعىر  العن   لتعي 
بىل ررعععععت ، ألاعععععبىب فيرلوعععععل. ل ليعععععا وعععععىلرت فحعععععتت بىلفاعععععؤل   عععععن الفل عععععل ، 

 لتلتى ، لوي فكتب السى ر   فلفى .
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ب الفرىلطعععىل، بيععع لعععي  غرربعععى ، لالحعععى  كععع لك، ان تإلعععرر تلعععك الاعععطلر ثانيدددًا،
ن. لفيرلف، ب  ر لف   لف  ا لال،  ي تحىلف كل   ىولف  ى م  ي   ل 

 ن  لك غير تحيح.م
تععيىغل الفل ععل   يلتععا فاععى ت  لا ععحل لععت لى اععب للعع ف لتحععررب  ثالثددًا،

فتتاللل مفىي الس ىر ف     لر مي ليال  تيت  بحعى ، لفاعى ت   ررعت  لر عل 
فسععى  الاععبىبي. ل كعع ا متععبح الفل ععل   لععن السععى لن بععروب   ععر الععرت  لععن ال

فحىللل اى  ل لتايي  ل ىيى   ىخيل ب عرب ت عييا الحسعلق، لالتعتلل لالتعاثير 
وي م فى  الس ىر، ل ل فعى ييىلعب  ليعا السعى لن. لفعن الفؤاعف ان فعى لعي تسبعل 
 ررععت  فتععررل لاحععت    ععرا،   ععر باعع للل فسلسععل  لععن تعع حىل "الحيععى "، للععي  

 ف  ى.
كل الايىايل للفل ل  يي ي، وي  ى عب ف عا، فحىللعل تفتعير ال  عر ال بر  رابعًا،

وي "الحيى "، لتلررط ى وي بيب الس ىيى الااخ ل، ل لن رما ى فعى ياعفن بس عيل 
التطبيعععععا التعععععي ثبعععععل، بكثيعععععر فعععععن األتلعععععل، م  عععععى ايىاعععععل بىخاعععععل، لتتل عععععن لرار 

غر عع ى الرلغىخيعل، لتععيرل وععي اتارال "إ  فيععل" وععي السععى ر ، مل وععي تف ععق. ل 
الفبى عععر  عععل  اعععكر  الاععع ي، لتراعععيب رلايعععل الفتحعععتث الراعععفي، ل عععا  اليسعععل 
الفت ي لاللبر  الفيرويل  ن الترا ، ل لك وي ايىق ايىاىل إغع ق الف تفعا، 
لتععرف ات تبععىا  ععن ل ععىيى ال ععرا الحسيسععي، ل ععي التيفللراطيععل لتععتال  الاععلطل 

للطعىب ال ى عي، لالعتليل م  عى لالتستي لالا ي، لالترى ي  ن لعى لن الطعلارئ، لا
لي تل ا، للل فر  لاحت ، لليىفلين وي ف ىتل البترل  لالرىا لالب لك لالايىاعل 

في بيعع  ي ل هعععراخ ي لالتيبللفىاععيل لالياععكررل لاألفعععن، العع ين يعععتلر الت اععيق اليعععل 
 ن "التطبيا" لي  إت إحتى فىركىل األويلن "السلفي".إليين. ياتاراخ

لععف  تى يععى ل فععن الفثس ععين ن ت فععل التطبيععا  ععي   اعع ى فل مى  لععي  غرربعع خامسددًا،
ليين، م تععىر الاعع ي، وععي كتىبععا "فكععىن بععين األفععي". و ععؤتر الععلك ر فععن ياتاععراخ

اليعععرب، فعععن السعععلى الفيىتيعععل للتيفللراطيعععل،  عععي فعععن ف عععتلا الطررعععق تاخفعععى  لسعععلى 
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ي اعععسىط كعععل فبعععىترال الاععع إالتلاعععا التععع يل ي كعععي تتعععل العععن الحكعععي،  بعععر 
لرلر ععععى فسترحععععىل كلي تععععلن. لبيععععت ان م ععععىتلا الس ععععيل ال لاععععطي يل الععععن فععععى لبععععل 
التعع ر، ي  فكععلن اآلن وععي تف يععت الطررععق "للترا اعع ير" ال لاععطي ي الثىلععث. إ عععا 

  التحىلف الي تري غير الفبى ر  لن ال ى بين، ألإلثر فن  تف لرن.
*** 

وجداء ردندا كالتدالى  أيضداً فى الحياة  31/12/2002** ثم رددنا عليإ بتاريخ 
تيليسعععى  فعععن  10/12/2002ثعععىر يعععلي الث تععع حتإلي ةالتععع حل اليى عععر ت   عععرل  :

وعععي   عععلان "ت ععععلى  21/11/2002الاعععيت مفعععين الف عععتي  لعععن فعععى   عععرتا يعععلي 
ل ععىخيل  تيععت  بععين فسععىلفي التطبيععا لم تععىرا"، بى تبععىرا  ععل فععن لععىي بروععا  عع ا 

ل ععت تععحي ل "الفيععتان"  تترويععل اععيت محفععةالععت لى  ععت كىتععب  عع ا الاععطلر 
األاعبل يل الفتععررل الفاععتسلل، باععبب فسععى  كتبتععا تيليسعى   لععن حععلار لععا وععي ل ععى  

التعي تعىرل فعت ى   -ال ارر  بر ىفج اتت عىا الفيعىإل  كعىن ي عى ي ويعا كيىتتعا 
حركعععىل فسىلفعععل التطبيعععا لات ت ى عععل  لعععن حعععت  -لل ععع سل مإلثعععر ف  عععى للر عععب 
 -كيىتتعا مي عى   -لطعىر تسّتعت ى ملحيعى " ت عفن الار. للفى كعىن تيليسعا وعي "ا

 رميل م فيل ان  رت احترافى  للسىرئ لللتحي ل لتل يحى  للحسىخق:
السعى ر   ررت  " الحيى  " ون ت    ي فى  ل ار تحىفل الف تي  لن فكتب  أوًف:

ن الس ععيل ف هععلر  مال  لععن فععن كتععب اللبععر الافيععل فحفععت تعع  ، لتلتععى  
ل ععيل رمي  ععىي لتععتللل وي ععى  فليععى  ل ععىن فسىلفععل التطبيععا  مفععىي الفحععىإلي ل ععي

 سىبل التحىويين لمر يعل فعن كبعىر الفحعىفين وعي فتعر فعن ففثلعي اتت ى عىل ل 
 تعععععىي  –}الياعععععىرو وعععععن فتعععععر  عععععي ةمحفعععععت  بيعععععل ال  لعععععن ل اعععععاللط يعععععل الرخي

ف تتعر الارعىل }اتت عىا ا اعع فنو  –ا اع فبللن }اتت عىا السعلفن ال ىتعرىو 
بى تبىر عى ل عيل رمي  عىي للعي  ف عرت ت على ت مبلارت } سىبل التعح يينوت اي –

اععب للعع ف. لفععى تلر فكتععب السععى ر  ال كىتععب اللبععر ات الععتلر الف  ععي البحععل 
 فعععى  الس عععىر م لالفلعععاي لعععا، لت   لعععل لعععا بتلعععي ل الف عععتي  عععن التعععتلل وعععي 
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يعععل كىفلعععل لغير ععى فعععن األل عععىي التعععي تتعععلر ى، و عع    عععن ان اللبعععر   عععر بحيىت
 ل تف ن ف كي ا ىت  لرارتا تإلت ىف  لك.

ن، التحعىلف الع ي  ي ا ا   ل وي تحىلف كل   ىي  ي الايت مفين الف ت ثانيًا:
ااعععععراخيليين لبيعععععب الفثس عععععين لالايىاعععععيين الفتعععععررين فلاعععععىت ملعععععيي بعععععين ر عععععى  

رت يععين لال لاععطي يين، ل حععن  رحععب ب عع ا ال  ععي، للإلععن ت ل ععى  اععالا: ملاععل لاأل
فؤااي فى ياعفن ب فييعل السعى ر  للاع ي التعي تعت ل العن "لطيخعل التطبيعا" فن 

لكعععىن يرماععع ى لط عععي اللعععللي لتععع   باعععيل ي؟ ثعععي ملياعععل  ععع ا ال فييعععل  عععي 
الفؤاعع  لتحععىلف كل   ععىغن الفعع كلر؟ ا ا ك ععل لععت لر ععل ف  ععى  ععي األلععرى، 

 عىغن وا    لا   ، لا  ا لي تإلن لت لر ل، وا تسعت ا عك   عل وعي تحعىلف كل  
الفيعععل متععع   بحكعععي ا تاعععىب  فييتعععك لعععا بعععل تااياععع ى إيعععىا بعععت لى   عععر ثسىوعععل 

 الا ي وي فلا  ل ثسىول الفسىلفل؟!
ن طررسعععل تعععيىغل اللبعععر  عععي تعععتلل وعععي م فعععى  مفعععين الف عععتي ميعععت ي  ثالثدددًا:

ت لف ي عى كعل تعحي ل  ن يكتعب مل تعحىوي فعن مالس ىر، ل ع ا غيعر تعحيح، لا 
ي مألن الفسعى  لعي  ويعا ، لليال ف رت اب للع ف  ن ل يل ت ي الرمي اليىي 

ل لعع ف ل عع ا حتفععى  فععى اععيؤكتا ال ي  يععا الس ععىر الفتععري اليععىت ، ثععي  ععل ماععب 
يب ي  لن   ا الرمي  تي ل تحرر يل  عت "الحيعى " يسعل  وي عى لفعن الفؤاعف ان 
فعععى لعععي تسبعععل  ررعععت  فتعععررل لاحعععت    عععرا،   عععر باععع للل فسلسعععل  لعععن تععع حىل 

ن تععععحف "األاععععبل " ماعععع ا بااععععف رلععععر يعععععؤكت لايعععععىتتا م لععععن  "الحيععععى "، ل ععععرت
ل"الير عععععي" ل"الفيعععععتان" ل"الحسيسعععععل" ل"ف لعععععل البتايعععععل" ل"الرعععععت الير عععععي" لتعععععحي ل 

اليعععىي" لعععىرج "السعععى ر " وعععي فتعععر ل"الاععع ير" لب عععىن ل"البيعععىن" لالايىاعععل" ل"العععرمي 
يسععرم   ععامي ما  ععن  عع ا الععت لى الس ععىخيل، و ععل  ععل ت يسععرم فتععر،   ععرل ل تلاعع

لف ىابل، بىلرررت ان يحرج "الحيى "، لفن يكتب وي ى بىت ىرال غير تحيحل!! ل 
ن الس ععيل ل ععيل رمي  ععىي، للياععل ل ععيل م عع ا التععحف   ععرل ا ط لععى  فععن 

 . اب لل ف كفى يتف ن ايىتتا؟
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ن مر فى كىن الايت مفين الف تي  ل اللحيت وي فتر اآلن ففن ييتبرلن  رابعًا:
ألن ، يعععا  عععي ل عععيل ااخ عععل، ل عععل لعععل  ت يحتعععىج العععن رت ل عععيل فسىلفعععل التطب

حتن وي فتعر تؤكعت ا عا ييعي  وعي  ملالحسىخق  لن األرب الار وي ولاطين 
ن الحتيث    ى يترف ات تبىا  عن ل عىيى ال عرا الحسيسعي مفى لللا مل ي كبير، 

ن إ  إكىلتيفللراطيعععل لتعععتال  الاعععلطل لالتسعععتي لالاععع ي، و عععل مي عععى  ل عععي كبيعععر، 
ن الس عععىيى ت ملبيعععل فسعععىلفي التطبيعععا وعععي فتعععر لالييعععلن للرىيعععل ل عععي يعععرلن غى

تت ام، لا  ى حافل لاحت ، وىلفللف الفتلى   فعن الإليعىن التع يل ي،  عل افتعتات 
للفللعععف الفتلعععى   لالفلتعععب  فعععن ل عععىيى التيفللراطيعععل لتعععتال  الاعععلطل لغير عععى. 

لروىلعععا وعععي تحعععىلف للإلعععن ت ل عععى  اعععا : ميعععل تيفللراطيعععل يستعععت الاعععيت الف عععتي 
ن : إكل   ععىغن، لمي اعع ي، لمي تسععتي،  لععك  ععل الاععؤا  الفركععاي؟ ثععي فععن لععى  

فن يسىلي التطبيا وي فتر ل ي األغلبيل تلرا  ل عتتا  لليفعل لعي  لعا فللعف فعن 
التطبيععا الراععفي الاععيئ التععيل ال الاععفيل وععي لطى ععىل العع    لالرععىا لالب ععلك 

 ك للإلن  ن بي ل؟!الب... ليسرم ملت  ثي يت ي بيت  ل
ياعععىلي الاعععيت الف عععتي بعععين الفعععتاويين  عععن ل عععيل ولاعععطين لفسىلفعععل  خامسدددًا:

التطبيعععا ل عععين  تى يعععى ل لت عععتتا، ل ععع ا السعععل / ال تي عععل لالتعععي كثيعععرا  فعععى يرتت عععى 
الف عتي وعي كتىبىتعا وعي التعحف اتاعراخيليل "يعتييلل احرل علل" تحتيعتا  فععرتلت 

اللطن، ت يفكن فاعىلاتا بفعن يرتتعب  ن فن يتاوا  ن  رفإ لي ى بباىطل. 
، لفععى ي يلععا لععتي ى  ن اليفععين اتاععراخيلي كىلياععىر اتاععراخيليا  لرر ععب لييتععتي، ل 

ال لاطي يلن، لفن ياى تل  ي فن مفت ى  ل رت ويل طبييي ليتلان لىخي لفاعتفر 
ثعي  ؟ ل تإللف ى و ل اياعتفر... ولفعى ا التعفلمف   لفاين  ىفى  لالار تفت ى 

ي ى، وسعععت كعععىن ألترى ف عععى ب تى يععى ل لفياعععكرا ليفي عععا لياعععىرا ت وععرق لعععت ععا  عععل اإ
، حععت لفاععل فثس ععين فتععررين ا تسععت ي الحكلفععل الفتععررل مالاععيت افععين الف ععتي 

  رار الاا لمل  لرلر حلار لفثس ين ، التي يت ف ى اآلن  ي لال فيا بىل ى يل 
لعلارار ااعراخيل لوعي    عتفى كعىن رخياعى  ، فتررين فعا  تى يعى ل  اتعا  تا فيينة
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ارععىر  للسعععى ر  لبعععل اععع لال، لكعععىن حى ععرا  ت. ااعععىفل الراالعععي حعععرب لغيعععرا، وفعععن 
ال ي التسن لتىوح لات ق لطبا فبكرا  ل فليى  فا   ا اليفين الفتطرف  ل  حن 

[ . ا ت عععن العععرت . ] بيعععت  لعععك بايعععىي حكعععي الس عععىر بعععروب ت عععلى مفعععين  اي  عععل؟
 فسىلفل التطبيا ون فتر [ .الف تى ون ا تتىر  تيت لحركل 
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 : البع  الأعمق لمقاومة التطبيع  سايساً 

 )المقاومة المسلحة(

لعععي تإلعععن الفسىلفعععل الاعععلفيل ال عععيبيل ةايىاعععيى  لثسىويعععى  لالتتعععىتيى  لا تفى يعععى ت  عععن 
لحععععت ى اعععع   ال ععععيب الفتععععرى وععععن فلا  ععععل ات ىلععععىل لايىاععععىل التععععلح فععععا 

للإلععن تيععتى األفعر إلععن حععت اليفععل  ت ،2011-1979إاعراخيل لعع   ال تععر  فعن ة
الفاعععلح  عععت موعععرات لفؤااعععىل إاعععراخيل وعععن فتعععر، لتسعععتيي الععع    ةبىتات ععع ىت 
محيى ى ت ون ابيل روعب  ع ا التطبيعا ، لفسىلفعل الإليعىن التع يل ن تالعل فتعر 
للىر  عععى  لعععن ميعععتى فتعععررين رو عععلا  ععع ا الي لعععىل لتر فعععلا رو ععع ي بىل يعععل 

ن اليل عن تعىر  ملعرى ، لفعن مبعرا مفثلعل الفللعف الفالح تىر  ، لبىلاعللك الايىاع
الفاعععلح للتطبيعععا فعععى لعععىي بعععا ال ععع تار ةاعععيت إتررععع  حععع ل ت لةاعععليفىن لعععىطرت 
لت هيي ثعلر  فتعر بسيعىت  ةفحفعلت  علر العتينت لال  عتى ابعن فحىوهعل ال عرليل / 
ميفععن حاععن ، لاععلف  سععتي وععن  عع ا ال تععل إ ععىرال اععرريل  ععن تلععك الفسىلفععل 

تبي ى بعع كر  فععى ج ففععن  ععحلا بععارلاح ي باععبب فععلال  ي  ععت الفاععلحل ثععي  اععت
 اليتل الت يل ن مفثى  ةت. اييت بتيرت لغيرا فن الرفلا الثسىويل لاليلفيل .

*** 
 أولاً : سليمان خاطر :

 7تعععتللغ لتعععل اعععليفىن لعععىطر ةابعععن لررعععل مإليعععىت بىل عععرليلت وعععن ليىفعععا بستعععل 
 عععرلط البسعععىر بعععىلسرب فعععن  بيعععت من لعععىل لا 5/10/1985إاعععراخيليين فاعععىر يعععلي 

اللحعععت  الياعععكررل لفعععا إتعععرار ي  لعععن إ ى عععل اليلعععي الفتعععرى ، للبعععل من يحعععىإلي 
ةاعععليفىن لعععىطرت  ثعععر  ليعععا فستعععلت  وعععن ا اا تعععا لات عععل الحكلفعععل م عععا ا تحعععر ، 
األفر ال ى رو تا السلى اللط يل الفتررل كىول لا تبرتا   يتا  فسىلفى  بىلا   

يل ، للتطبيععا لللي لععىل فععا اليععتل التعع يل ن، ل سععتل لبععىل طر  اللط يععل التععىو
  عععرال الفعععؤتفرال لتعععترل   عععرال البيى عععىل لالإلتعععب لالفلالعععف التعععن للعععتل 
اليفىن ون  فير مفتا إلن حت كتىبل كبىر ال يرار لتىخت   ا ، كعل  لعك ألن 
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اعراخيل لالستلعن الع ين  –رم  بركعل  –حتث وعن ال ى   لعن الحعتلت بعين فتعر لا 
كفعععى لععى  األاععتى  وتحعععن  –فعععن الي ععلت ييتبععر حعععتثى  ايىاععيى  بىفتيععىا  اععسطلا ويععا
ألن اععليفىن لععىطر لععي يستععل الي ععلت الاععبيل للعع ف  لتععن مل  ععاا   –ر ععلان 

 لن فى  مل  سىر للي يكعن ييعرو ي للعي يحفعل أل لىتع ي حسعتا  مل  عري ل بعل 
لعر بكن   تفى رمى مط ىت   عفن الستلعن ل  عى  كعر م/ وتحعن ر علان ب علغ ر

لتعععل ث ثعععل رتف للعععي  اعععبيل كفعععى ويعععل اعععليفىن لعععىطر لرغعععي  لعععك لعععي ُيطلعععب 
 -اععع ى  تعععبرا ل عععىتي   -ل  عععىرلن يعععرررللفحىإلفعععل مل حتعععن الت تيعععت ب عععى ل عععل 

 بفاى ت  الف ري الفىرل ن اللب ى ن افير  ي ا .
للت   رل تحي ل " ال يب " راىلل ف فل فؤثر  فن اليفىن لىطر فن فحباا 

  كىاععيل بطررسععل اععررل يسععل  وي ععى :   ععتفى ياععال ن اف خععن اعع ل ى  لععن  ععرر
لهللا ت مإلع ب وا عى  ى  تفى م ل  لحيتا  فى ا ت يعل: مرت بعا  ن موكعر وعن مفعن لم ع

بىل يعععل موكعععر وعععن مفعععن الإلبعععرى فتعععر ، و بعععت م  عععى فثعععل مفعععن غىيعععل وعععن الطيبعععل 
تفن فن تفك لالح ىن تتيب لتيفل فثل ى وا ى ملل  ل ى : يى مفن م ى محت مب ىخك 

ل اعععفن فعععن ترابعععك ، م عععى تاويعععل  ععععن مر عععك فثعععل مى   عععتى فللعععغ لععععك ، 
للترابععك لت مررععت من متإللععي  فععن كتبععلا   ععن مل لل ععلا ب ععى بن  عع ا  ععل الف تهععر 
ف  ي للإلن مررت من متحتث  ن   تى فترى يفكن م ا ت ي يت السرار  لالإلتىبعل 

ال  عتى لعتي مللعغ توعى   اافا  بت ال ىون  بت الرؤلف فعن ا اعفى يليل و ع ا
   ن .

وي تفى تسرر  سلن فن لاي  لربا إلعن اع ن ال عىر كعىن ال  عتى  بعت ال عىون  عل 
حىراعن لكععىن تبععت من يتاعلح بب تليععل ل ليععر  للإل ععا روعب لللععا  لععن ااععت ف ى 
 لن اللرق للى  : ت محفل ب تليعل ل ليعر  للعف اعليفىن للطعا فيعن مإلثعر فعن 

 لن : م لي م ك فللغ لتراب   ا األرب .كيلل بتلن ا   للى   200
أل  ي   تلا  عتى تحعل ، ليارت اليفىن ون راىلتا م ا روب فلا  ل اف خا 

 ععرلط ثعععي  عععىتلا لترا يععلا  عععن ملعععلال ي مفععىي ال يىبعععل ل  عععتفى لععىبلل ن بيعععت  لعععك 
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احت  ل ن لبكلا للىللا : اح ى فيىك يى اليفىن ل يروك  يتا  ليك ن م ك  لفت ى 
ل حعىوظ  لعن حعتلت ى ف فعى كى عل الهعرلف وسلعل ل عي : م عى م ععرف  كيعف  حعر 

هرلوكي للإل ن لي ملل إت الحسيسل كىفلل ون التحسيق . لياعتطرت اعليفىن لعىطر 
فللعا الحعىتث  –ون راىلتا  ن الللل ال ى تعيت ويعا ا اعراخيليلن لفعل ال بعل 

ل كعععىن  ععع ا الللعععل بيعععت غعععرلب ال عععف  بر عععا اعععى ل لمن ليعععلط الهععع ي كى ععع –
تت فا فن بييت لالسفر كىن ايه ر وعن الحىتيعل   عر  فاعىر  مى من الليلعل التعن 
 تي وي ى الحىتث كى ل  تيت  اله ي ل  ا يي ن م يىر   تير  بىل هر وي ى !! .

لوععن   ىيععل راععىلتا  ععكر اععليفىن م لععا لم ععل لررتععا ثععي حرااععا وععن الاعع ن للإلععل 
إحىلععععل اععععليفىن لععععىطر  اف خععععا للإلععععل فععععن للععععف ب ى بععععا حتععععن لععععل بكلفععععل لبيععععت

كتععب كثيععرلن فععن وس ععىر السععى لن لالفحىفععى   ععن  ععرلر  ، للفحىإلفععل الياععكررل 
حىلتععا بععتت  فععن  إلرععىر رخععي  ال ف لررععل لععرارا بإحىلععل الس ععيل للس ععىر الياععكرى لا 
،  لعععك إلعععن ال يىبعععل اليىفعععل لالس عععىر اليعععىتى لفحىإلفتعععا مفعععىي لى عععيا الطبييعععن 

ال فى ىل الفسرر  وعن التاعتلر لالسعى لن ، ل ع ا فحىإلفل  ىتلل تتحسق وي ى كىول 
 فى طىلبل با  سىبل الفحىفين  بر رخيا ى محفت الللا ل .

للعععت تلالعععل الفطىلبعععىل فعععن ال سىبعععىل اليفىليعععل لالف  يعععل الفتعععررل بكىوعععل مطيىو عععى 
لم لا  عععى للفطىلبعععل بفحىإلفعععل اعععليفىن لعععىطر مفعععىي الس عععىر اليعععىتى بعععل لطىلعععب 

را   هعرا  لإلل ععا كعىن يععتاوا  عن مرب الععلطن فعن تععت ي  العبيب بععى وراج   عا وععل 
 الي لت ل ى . 

مفععى وععن  ى ععب الحععراك ال ععيبن الفتععرى ت ععىف ى  فععا اععليفىن لععىطر وسععت   ععرل 
ف  عععععى ت ىتعععععيل الحعععععراك ال عععععيبن  –لىتعععععل الفيىر عععععل  –التعععععحف الفتعععععررل 

لالط بعععن لاليفعععىلن وسعععت   عععرل "تعععحف ال عععيب لاأل عععىلن لاألفعععل لاللوعععت" وعععن 
ترطيعععل  عععىفلل  عععن  ععع ا الحعععراك لالت عععىفن  1985ى الفلتل عععل وعععن  عععىي م عععتات 

" إن الحكلفععععععل ااععععععتلتفل ل ىبععععععل فف ل ععععععل ل ععععععب : وسىلععععععل تععععععحي ل األ ععععععىلن 
الفهى رال التن ا تليل ت ىف ى  فا اليفىن لىطر للت  لعق األاعىت   لالطع ب 
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الترااععل فطععىلبين بللععف فحىإلفععل اععليفىن لععىطر للععت حىتععرل لععلال كثي ععل فععن 
ن الفركععاى  ىفيععل الالععىارق لالفبععى ن ال ىفييععل لالحكلفيععل لا تسلععل م ععتاتا  األفعع

غ ير  فن الط ب للت متيب  تت كبير مث ىر ا تتار للال األفن  لن الطع ب 
لالفععععلاط ين كفععععى لععععرج  ععععتت كبيععععر فععععن طعععع ب الثى ليععععىل وععععن الالععععىارق لبععععىلن 

 فحىوهل ال رليل ت تيتا  بفحىإلفل اليفىن لىطر .
ايىاععيلن فتععررلن طررسععل تيىفععل الاععلطىل الحكلفيععل فععا التهععى رال  للععت ا تسععت

التن ا عتليل وعن مفعىإلن  عت  بفتعر ت عىف ى  فعا ال  عتى البطعل اعليفىن لعىطر 
لمر ا بي  ي  لك لللف لل يل ال هعىي الفتعرى ل را عا البللياعيل فعن افتعتات 

ت ععى  عع ا التهععى رال أل حععىر ال ف لررععل واععى ت ى لععن يفكععن للحكلفععل للإلععل م  ا 
األف يععل الاععيطر   لععن الفللععف لعع ا كععىن رت ويل ععي الي يععف  ععل الف تهععر وععن  عع ا 

 الحىلل حتن ت تفتت الفهى رال ألفىإلن ملرى .
ت ىتععععيل فععععؤتفر  ععععيبن كبيععععر  سععععت  25/12/1985للععععت   ععععرل األ ععععىلن وععععن 

للت ععىفن فععا اععليفىن لععىطر ل لععك بف ععىركل  ععتت كبيععر فععن األحععااب الايىاععيل 
فعع  ي ،  لتععيل  20ل لالف  يععل للععت تحععتث ويععا فععى يسععرب فععن لال سىبععىل اليفىليعع

بععععرا يي  ععععكرى ل ععععيىر الععععتين تالت لال ععععيب تعععع   مبععععل  لىلععععت فحيععععن الععععتين لا 
 إافى يل لال يب  فر التلفاى ن الفر ت اليىي ل للان الفالفين .

كفععى  ععىرك ملععىرب اععليفىن لععىطر وععن  عع ا الفععؤتفر للععت تحععتث مي ععى  الف ى ععت 
كرى للععععى  وععععن كلفتععععا: متحععععتى من يسععععيي الحععععاب الععععلط ن مل الإلبيععععر إبععععرا يي  عععع

لم عىر ، فثل   ا الت عل  ال عيبن الراخعا بل فؤتفرا  بفثل   ا ال لىفل لت الحكلف
 إلن من اليفىن لىطر روا رم  األفل لروا اليىر فن  لن كلا ل ى لرؤلا ى .
ارلععل للععى  ال ععيب  فععر التلفاععى ن : لععل لععىي لويععل كععل فاععلي فععى ويلععا اععليفىن أل

 إاراخيل فن الل لت .
لمإلععت لىلععت فحععن الععتين رخععي  حععاب الت فععا من فحىإلفععل اععليفىن  ععن فحىإلفععل 

األفععين اليععىي للحععاب للععرمى اليععىي الفتععرى لالير ععن لتاععىر   ععيىر الععتين تالت 
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: فعععى ا تسعععل  الحكلفعععل لعععاف ر اعععليفىن الععع ين يحراعععلن الحعععتلت لفعععى ا ال ىتعععرى 
ماعيتركل ا مي اعيتاويلن  عن ال عرف ، ر ي يللن إ ا فعى ت ع  ي علتى مرب فتع

 لليحتث فى يحتث .؟ لاليرب 
لمإلعععت  بيعععل ال  لعععن   عععل ف لععع   سىبعععل الفحعععىفين من اعععليفىن مطلعععق رتعععىغ 

 األفن الفركاى  لن الت ىي ل للي   لن اليفى  لالطلبل .
ن الي علت اغتتعبلا األرا عن الير يعل بعىلسل  : إلعى  ال عيب تع   مبعل إاعفى يل ل 

اععليفىن  ععل رت باععي   لععن الت ععىلاال التعع يل يل الفتإلععرر  لاتاععت ااا لفععى ويلععا 
 الفتتى ت لف ى ر للات ى الفتررل  لن الحتلت الفتررل ا اراخيليل .

ة ليععا رحفععل  ععاااى  لععن  ععاااى الايىاععن الفيععرلف ت.للععت  ععىرك وععن الفععؤتفر 
لعى  لمحت ملىرب اليفىن لىطر ل ل فعن   ع  السررعل للعت ت 2014هللا تلون  ىي 

إن اليفىن حي فى مرات من يتاوا   ى حىإلفلا ل  ا فن اليىر ال ى ح من يحعىإلي : 
   تى فترى أل ا تاوا  ن حتلت لط ا لمر ا .

إن اععليفىن لععىطر  –الفيععرلف ا لععلا ن الايىاععن  –للععى  ت.  تععىي اليررععىن 
ح ل ى ل ا ل ى راىلل لليل ف ىت ى من  ات ى لكرافت ى لن   ىل ى إت إ ا ار ى لل ا ل 

ح لا ويفى ويل و ل الطررق اللحيت ل يل كرافت ى ل ات ى مفىي  تل غىتعب غى عي 
 ت ييترف إت بلرل السل  .

ل لن تييت فتتل متتر اتحىت ط ب  ىفيل السى ر  بيى ى  ميت ويا بسل  فعى لعىي 
فن الفيرلف من اليفىن لىطر طىلب بىل رلل الثى يل بكليعل  –با اليفىن لىطر 

ىلب البيىن الفاؤللين الفتررين بإلرار الحق لاليت  فعا الفطىلبعل لط –الحسلق 
بععى وراج  ععن اععليفىن لععىطر وععلرا  لللععف فحىإلفتععا أل ععا متى لا بععا العع ى يتحععتي 

  ليا ويلا مت ل ل الح ىظ لالتوى   ن حتلت لط ا لمر ا .
*** 

لفععن فللععا رلععر  عع ت ال ععىفا األا ععر التحععىي لععلال األفععن لفبىحععث مفععن التللععل 
ل ىفا األا ر لتي ات تتار بىلس ىبل الفايلل للتفل   لعن  فعل  الفتعلين ل لعك ل
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ن ال عبىب ات تتعىي وعن الفاع ت ل ىر ت   ال فيل بيت من لعرر الفتعلبيت ا ت 
حتن الابل احت ى ى   لن فحىإلفل اليفىن لىطر مفىي الفحكفل الياعكررل للعىي 

فععل كفععى تععي ات تععتار فععن حععاب الي 22فتععليى  فععن بيعع  ي  150األفععن بى تسععى  
 لن الف ى ت الإلبير إبرا يي  كرى الع ى تيعرب ل غفعىر تالعل الفاع ت لمغلسعلا 

 بىب الفا ت حتن ت ي    إبرا يي  كرى ا تتىفا تالل الفا ت .
لف ععا تلاوععت ؛ لكععىن فيععتان األا ععر لال ععلار  الفحيطععل بععا تحللععل لثإل ععل  اععكررل 

ثيععععف فعععن لععععلال األفعععن لوععععرق الفتعععلين  لعععن ال ععععىفا األا عععر ل ععععل ت تلا عععت ك
الإلىراتيععععا لاألفععععن الفركععععاى للحيلللععععل تلن لتععععل  الفتهععععى ررن لل ععععىفا األا ععععر 

 لات تتىي ويا .
كفعععى  ععع تل  ىفيعععىل الس عععى  لالف تعععلر  لالسعععى ر  ل عععين  عععف  فاعععيرال اعععلفيل 
 ععىرك وي ععى   ععرال اآلتف فععن الطعع ب للت تيععت بفحىإلفععل اععليفىن لععىطر مفععىي 

أل ا كىن يعؤتى لا بعا وعن حفىيعل ؛ ىلبلا بى وراج   ا ولرا  الفحىإلي الياكررل لط
 مرب لحتلت اللطن .

لوععن اععيىق فتتععل بس ععيل ال  ععتى اععليفىن لععىطر ، تاععلفل رخىاععل ال ف لررععل 
 ملف تلليا فن فلاط ين فتررين . 80مإلثر فن 

وست لتل لوت الل  ل السلفيل للت ىفن فا اليفىن لىطر بسيىت  الف ى ت إبعرا يي 
لستر  ىبتين لتاليي تللييىل الفلاط ين  لن بيىن الل  ل السلفيل للتوى   كرى 

ملععف تلليععا لكععىن وععن ا تهععىر ي  80 ععن اععليفىن لععىطر لالتععن بلرععل مإلثععر فععن 
 عععتت كبيعععر فعععن التعععح يين اليعععرب لففثلعععن لكعععىتل األ بعععىر اليىلفيعععل للعععت تب عععل 

بييعن للعي  التللييىل فطىلب فحتت  بفحىإلفعل اعليفىن لعىطر مفعىي الس عىر الط
 الس ىر الياكرى .

للعععت تلسعععل ال راخعععت الفتعععررل لىتعععل الفيىر عععل ف  عععى رتف فعععن راعععىخل التاييعععت 
 اتاعتيى ل األ عىلنل  ال عيب يتففى ا طر  ررعت، للبطل اليفىن لىطر فل  ل 

بععبيب األوععرات ل ععب  عع ا الراععىخل لتبلرب ععى لترتيب ععى لكل ععى تحفععل فيععى ن اليععا  
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الععراوب للتطبيععا، وفععى كععىن فععن ال هععىي إت األتععيل  لاليروععىن ل عع ا البطععل ال عع  
 من لتلا لت   تررحى  لات ن م ا ا تحر .

كععل  عع ا الحععراك ال ععيبن الي ععلى لبف ععىركل ال خععل األإلبععر ل ععن طعع ب ال ىفيععل 
لىتل من اليفىن لىطر طىلعب بىل رلعل الثى يعل بكليعل الحسعلق لكع لك اتعط ىف 

ل لالت فععا لاألحععرار لاللوععت ل فى ععل األحععااب لالسععلى الايىاععيل اععلار حععاب اليفعع
 ا للان الفالفين .

 ععع ا اتلت عععىف ال عععيبن الراخعععا حعععل  ل عععيل اعععليفىن لعععىطر ، متعععيب بىلتعععتفل 
الفرل عععل فعععن لبعععر تعععىتي ف عععىتا : اات ععع ىت اعععليفىن لعععىطر مل ا تحعععىرا حاعععب 
الرلايل الرافيل التن لي يتتل ى محت بل تي ت  يعت ى بىألاعىليب اليلفيعل لالسى ل يعل 
لبحاب الف ى ت  الفبى ر  ل ات اليفىن لىطر للإلن لبل لاليل اللوى  بيت  ميىي 

لععىي فكععري فحفععت محفععت رخععي  تحررععر الفتععلر بيسععت لسععىر تععح ن فععا اععليفىن ، 
وسععت هععل ، لععىطر لكا ععا يف ععت فاععبسى  لحععىتث اغتيىلععا لفععى م ععبا الليلععل بىلبىرحععل 

 11اسلط فى فيى  ون فكري فحفت محفت يليب     التلر فا  هىي فبىرك حتن 
. لم ععي فععى  ععىر وععن  عع ا اللسععىر من فكععري فحفععت محفععت ات ععح رتار  2011وبرايععر 

فحىفن الحكلفعل لال هعىي بىفتيعىا حيعث ركعا  لعن حاعن فيىفلعل اعليفىن لعىطر 
لمن فيىفلتععا تععتي حاععب  ععرف الاعع لن الفتععررل لىتععل الياععكررل ف  ععى ، لمن 

 لتا لملتت مليا . اليفىن لىطر طلب ون الفسىبلل لسىر مفا لمل
لركعا فكعري فحفععت محفعت من ماععطلر  اعليفىن لععىطر لياعل  ععن الحسيسعل للععىطر 

أل  ععى حاععب ا فععا تحععىل  ؛ وععن الحسيسععل لععي   ععل فععى تععرلج لععا لععلى الفيىر ععل 
ااععتثفىر الفللععف أللتععن تر ععل . لااععتفر فكععري فحفععت محفععت وععن   يى ععا لكا ععا 

: وسعى  فكعري فحفعت محفعت ، ىطر يحىل  من يراي تلر  فرىير  تفىفى  لاعليفىن لع
إن لععىطر مبلرععا م ععا لععي ي كععر للععل فععر  لاحععت  وععن لتععل إاععراخيليين لم ععا كععىن يحلععي 
بإ  ععىر ت  يععتا لاليععلت  للسررععل لفلاتععلل ترااععتا بكليععل الحسععلق لم ععا غيععر فاععؤل  
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 عى  عيخى  لكعرر فكعري فحفعت محفععت  فعى تسعلي بيعب السعلى الايىاعيل لت ييععرف   
 لي يستل ا اراخيليين فتيفتا . اإ اليفىن ملبرا  من

*** 
 لعن ترطيعىل  عت   1986ي عىير  16،  15،  14للت  ىر ب ررعت  اللوعت بتعىررب 

ال  تى اليفىن لىطر ، للت م عىرل " اللوعت " لحعى  م عل لررتعا لىتعل  اات  ىت
حاععب الرلايععل الراععفيل  –ف تحععرا   –م لععا بيععت تلسععي ي لبععر لوععى  اععليفىن لععىطر 

 للتللل .
ف ععى ر  –فاععس  رم  اععليفىن لععىطر  –ا تىبععل م ععىلن لررععل مإليععىت البحررععل للععت 

غى عععبل لعععرج  لعععن مثر عععى األ عععىلن وعععن ت فيعععىل حى عععت  وا عععيللا لتفعععرلا  سطعععل 
ثعي لطيعلا لطعلط ، ثعي لطيعلا كعل الطعرق الفؤتيعل للسررعل ، ال رطل بىلسررل تفىفى  

 التلي ل ىل للطلط الاكك الحتيتيل .
لسررل كى ل   ىك اعيت  هلعل لحعت ى تعىتلل ت تبكعن للا  بكىر ل لرل  اىر ا
التن هلل فتفىاكل لبيعت  –إ  ى لالت  اليفىن لىطر  –لت تللل  كبىلن ال اىر 

فععت  لىلععل : ت يفكععن من ي تحععر اععليفىن أل ععا فععؤفن بععى  ليتععلن كععل ال ععرلب 
 ون للت ى لالفؤفن ت ي تحر .

تهععىرا  للتععل   ثفععىن اععليفىن لبسععن م ععىلن لررععل مإليععىت يطلوععلن مر ععىر السررععل ا 
لععىطر حتععن لتععلل اععيىر   اععكررل تحفععل  ثفععىن ال عع يت بروسععل بيععب ملىر ععا 
ل عععتت فعععن الفاعععؤللين الععع ين حعععىلللا إل عععى  األ عععىلن بعععتون ال ثعععل للإلعععن األ عععىلن 

 . لن ال ثل بفيرول الطبيب ال ر ن مترلا  لن  تي التون حتن يتي الإل ف
لعت ا تىبتعا حىلعل فععن ل لععىطر لرويعق تعبىا  ابعن  فعل اعليفىنللعى  اا عر  بعت هللا 

لرععععؤتى ، إ ععععا فععععؤفن بععععى  ، : فاععععتحيل من يكععععلن اععععليفىن لععععت ا تحععععر  العععع  ل 
التععللال لالفععؤفن ت ي تحععر مبععتا  ، لسععت كععىن فت ععىخ   بيععت الحكععي  ليععا بىأل ععرى  
ال ععىلل الفؤ ععت  ل عع ا الت ععىؤ  ت يععتوا ا  اععىن ل  تحععىر لكععل فععى يسععى  كعع ب وععن 

 ك ب .
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ى  يخععل الععتوى   ععن اععليفىن لععىطر وسععت  سلععل لكععىتل األ بععىر اليىلفيععل  عع  ي مفعع
تتررحىل لطير  وست مإلت  فىت الابكن   ل  يخل العتوى   عن اعليفىن لعىطر 

لىتل م ا كىن وعن حىلعل في ليعل ففتعىا  مث عىر ، ااتبيىتا ا تحىر اليفىن لىطر 
تلعععا للعععت طلعععب اعععى ل فعععن حعععىتث فس 48الارعععىر  التعععن لىفعععل ب عععى ماعععرتا لعععا لبعععل 

اليفىن لىطر فن  عسيسا إراعى  كتعب ترااعيل  ىفييعل تاعتإلفى  ترااعتا بىل رلعل 
 الثىلثل بكليل الحسلق  ىفيل الالىارق كفى طلب بيب الف ب  ل تلل  تيت  .

إن  :ابن لى  اعليفىن  –لون ايىق فتتل لى  الطبيب  بت ال بن  بت ال ىتى 
رلبتا رثىر الك لا سبىب يتيعا يعت   ثل اليفىن كى ل " فسروتل " لكى ل  لن 

 لن فسىلفتا لفن حىل  ل سا لكى ل   عىك فحعىلتل فاعتفيتل لف ي عى فعن رؤيعل 
رلععر تععح ن فتععرى م ععرى حععلارا   –ال ثفععىن ، لم ععىف من فكععري فحفععت محفععت 

ث للإلععععن اععععليفىن روععععب تطلععععب فععععن اععععليفىن كتىبععععل ا تعععع ار  ععععن الحععععى -فيععععا 
لت مط ى  إاراخيليين بعين الستلعن لم عىر ب ت ،ل  ن اليفىن لفكري فحفت محفت ل 

إلن من إتار  الا ن الحر ن حىللل إي ىي اليفىن لعىطر من فكعري لعي  تعح يى  
للإل عععا ي عععرى تحسيسععععى  اعععلف تحععععت ظ إتار  الاععع ن ب ععع ا التحسيسععععىل فعععا التععععلر 
الفععالل   لا.لم ععىف من اععليفىن لععىطر روععب  ر ععى  لت رربععا لبععل يععلفين فععن 

ا فعععن ليعععىت  ال عععي  الثىلعععث ر عععي افععع  ليعععا  لعععك  الحكعععي  ليعععا لمن فعععن  عععرب
 الفيتا ن.

للععت م ععىرل " ال ععيب " ل ععار فععن تحسيسععىل ال يىبععل الياععكررل فععا ال عع يت اععليفىن 
لععىطر للللععا : لععل ك ععل مررععت ات تحععىر ت تحععرل برتععىغ ب ععتليتن .. ماعع ل ، 
ن كفى م ا حفل فكري فحفت محفت راىلل إلن رخي  ال ف لررل لتل يف اليسلبل ف

 ن رلحا الفي ليل كى ل  ىليل  تا  .إا لال ،  10ا ل إلن  25
*** 

: إن اليفىن لعىطر مثعىر  عتت  كبيعرا   1986ي ىير  21للت لىلل " ال يب " ون 
  ععررن ل وععن حيىتععا لمثععىرا ب ععت  بيععت من متععبح وععن  فععل هللا ، وبيععت لوىتععا بععار ا 
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لعععععب لععععععرخي  فحىفيعععععى  فعععععن فلتلععععععف اتت ى عععععىل الايىاعععععيل بط 19اعععععى ل تسعععععتي 
أل عا ، ال ف لررل للل  ىل الفاؤللل ب رلر  إ عىت  ت عررح  ثعل اعليفىن لعىطر 

فععىل فستععلت  للععي يفععل ف تحععرا  ، للععت   ععب إثععر  لععك مغععرب  ععاا  لععى ل ن ا ت ععن 
بروب الحكلفل إ ىت  ت ررح ال ثل أل ا لن يستي مل يؤلر ، حعتث  ع ا وعن هعل 

ف السلفيععل لتاععليس ى لل ععيب اععيل فععن األإلى يععب الحكلفيععل التععن تاععىبسل التععح
الفتععرى حتععن تللععق حىلععل فتععتاليل لاحععت  للحكلفععل الفتععررل للإلععن كععل  لععك 
  عععب متراج الررعععى  بيعععت من بعععتمل ليعععلط ال ررفعععل تت عععح ب ععع ىت  بيعععب لبعععرار 
الطب ال ر ن لفن ل   م ل اليفىن لىطر ال ين كّ بلا ات ىر الحكلفل بعا  ي 

ل ثعل لات فعلا الحكلفعل بت عليل العرمى اليعىي   عىت  ت عررح ا، رو لا وتح الفسبر  
لم  ى تيلي  لي اليسين من اليفىن لىطر لي يفل ف تحعرا  بعل  حعر للتعل فعن م عل 
ر ععععىر اععععىتت ي وععععن البيععععل األبععععيب   يععععلن التعععع ىي ل لفععععن م ععععل إر ععععىخ ي لا 

 األفرركن .
للععت لععى  الف  ععت  إبععرا يي  ععكرى وععن ال ععتل  األاععبل يل الايىاععيل لحععاب اليفععل 

لععي م ععير م  ععن مفععىي  ععىب ف تحععر بععل ، ن لفععى   بععل للف ععرحل  ععراإلن : إ ات ععت
ل تل  اتا  طى را  لل تل   ان ملبلا بيت من حيل بي ن ل ين لسىخا ل عل  لعن 
ليعععت الحيعععى  لم عععىف  عععكرى من رحيعععل اعععليفىن لعععىطر اعععيكلن  سطعععل تحعععل  وعععن 

 تىررب األفل الير يل  ىفل لفتر بت ل لىتل .
اعععععرت الفيللفعععععىل التعععععن بعععععتمل ته عععععر لتتعععععلور  عععععن لااعععععتفرل " ال عععععيب " وعععععن 

و كرل ال ررت  من لعي    عىك تليعل لاحعت  لعن ، ف باىل فستل اليفىن لىطر 
أل عا طلععب كتبععى  ترااععيل لف بع   تيععت  و عع    ععن من ، ا تحعىر اععليفىن لععىطر 

 رلحا الفي ليل كى ل فرت يل  تا  .
ىل الراتيعععل للعععت  عععى ف فعععن  عععتي تتعععتيق ال عععى  من التعععحف اليلفيعععل لفحطععع

لبعل من ي تسعل  -كفى ماعفلا  –ت ات تحىرةلل لال التلي ارلن اىر ل بإ  ن  با 
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كبير األطبىر ال ر يين لفاى تا ل ىخبا لفات  ن الا ن الحر ن لفيىي عل ال ثعل 
 لفكىن الحىتث .

أل ا بباىطل فّثل محت مإلبعر ، * لست لتل  هىي فبىرك ةاليفىن لىطرت  ن  فت 
 ل للتطبيا فا الإليىن الت يل ن ون ا لاتا األللن .التحتيىل الفالح

*** 
  رل األ راي تحسيسى  فا ماىت   طب   اعن ،  اتات  ىتلون     يلي   ر  با 

حىللععل ويعععا إلسعععىر اللعععلي  لعععن حىلعععل اعععليفىن لعععىطر ال  اعععيل م  عععى لعععت تإلعععلن لرار 
 تحعععىرا ارتإلععىب حععىتث لتععل ا اعععراخيليين كفععى م  ععى لععت تإلعععلن الاععبب مي ععى  لرار ا

 . -لاىن حى  ال هىي  –حاب ا ي التحي ل ال  ير  
ر لم ىرل ال يب لفى كتبا فكري فحفت محفت  عن لسىخعا باعليفىن لعىطر لم عا غي ع

وعن تععيىغل األاععخلل لاأل لبععل لييطععن إيحععىر  من اععليفىن لععىطر كععىن فتععلترا  لمن 
 ل ف ا بط   لمن الحسيسل كى ل  لن غير  لك تفىفى  . يالفيىر ل ت

لععت  كععر فكععري فحفععت محفععت من اععليفىن لععىطر فكععث وععن فلليععا وععن رم  بركععل ل 
يععلي ، كفععى  كععر مي ععى  من اععليفىن ارتإلععب  600يلفععى  لالحسيسععل م ععا فكععث  120

 3الحععىتث وععن رلععر يععلي فععن لتفتععا بععىل ي  لالحسيسععل م ععا كععىن اععيفكث حععلالن 
 م  ر تىليل .

ل الحسيسععل كىفلععل لمن للععت مإلععت ملععىرب اععليفىن لععىطر من فكععري فحفععت محفععت لععي يسعع
 اليفىن لىطر ات ي فاؤللين كبىرا  ل ى ف ي للإلن   ا لي ُي  ر .

لالحسيسل من تتروىل التحف لم  ا  ا   ي الحكلفيل لت  عى  ل فعن ال عك 
وعععن إفكى يعععل لتعععل اعععليفىن لعععىطر ل عععى ف فعععن  ععع ا ال عععك تتعععروىل الحكلفعععل 

الحليي مبل غاالل لعت   عن    ا ى ، ولارر التوى  ل ىخب رخي  اللارار الف ير  بت
، ب كل لىطا اغتيى  اليفىن لعىطر للإل عا لعي يسعتي تلعي   لاحعتا   لعن  ع ا ال  عن 

ف ععا  ررععتتن  كععىظ الاععيلتيل لاتتحععىت  ي  حععى   عع  الف حععن ل كعع لك لارععر ا  عع
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ا فىراتيعععل أل  فعععى ت عععىلت حعععىتث فستعععل اعععليفىن لعععىطر ، لمفعععر ال  تاعععل ا  ا يعععل 
 ىل الفيىتيل . بىلت لي   لن ا  ا 

كفعععى فىراعععل الحكلفعععل  عععرلطى   عععتيت   لعععن األطبعععىر الععع ين ر عععحت ي الفحكفعععل 
  ىت  الت ررح لل ثل ، كن ت يسلفلا ب  ا ، للت مإلعتل لالعت  اعليفىن لعىطر من 
اعععراخيل ، لم عععىرل األي لفعععى  اب  عععى لتعععل للعععي ي تحعععر لم عععا لتعععل  ر عععىر مفرركعععى لا 

 ا تبرتا متلل الستل ل ن :
لىطر لي يتعب بىلبل ىراعيى وعن حيىتعا لا  فعى ل عيلا وعن  ع ا ال  عى  اليفىن  -

 فن الفات  ن ليا ل التللغ ف ا .
  ي ت يتركل ا حتن ل ل يس عن ا اا تا ت ي ىرلا وي ى  لغ ليل   ىر كفى م -

تععا ليسععلي  ليععا محععت موععرات لععل  الحرااععل للتفتععا طععلا  الللععل ، كفععى من  ىوعع   حى 
 ا   ق   اا بس بى  ى تيلل  ن األرب بث ثل مفتىر . : إالا اا ل التن يسى  

متلعععن اعععليفىن لعععىطر بحعععتيث للتلي ارعععلن الفتعععرى لرت  عععن اعععؤا  حعععل   عععل  -
لععل ك ععل موكععر ات تحععىر ت تحععرل للععل حععتلث : ي كععر وععن ات تحععىر وععرت للععى  

 الحىتث .
إن اععليفىن كعععىن يتللععا إورا ععى  بيعععت اعع ل مل اععع تين وكيععف لعععي : كفععى لععى   عععسيسا 

 تللا ا وراج   ا بيت  ىي مل  ىفين من يستي  لن ات تحىر ؟! .ي
تع    ياعن  لععلوعن تسررعر  –لاعىن حعى  حعاب الت فعا  –لون  ررت  األ ىلن 

 عععن حعععىتث فستعععل اعععليفىن لعععىطر بي عععلان " فعععن تعععىحب الفتعععلحل وعععن الت عععىر 
اعععليفىن لعععىطر " . لم عععىر  ياعععن إلعععن اعععر يععع ا  ألل  فعععر  ل عععل من التطعععىف 

 ععل الفطىلبععل بععى وراج  ى " بفىلطععى كععىن  توععا الععرخي تععوىليلفتععررل وععن " الطععىخر  ا
 ن اليفىن لىطر ، للإلن   ا اتوتراب لي ي ت الإلىتب فى ييااا با ، ثي م ىر 
الإلىتب إلن من الت عىر مل لتعل اعليفىن لعىطر ر فعى كعىن محعت الب علت الف فعل ليسعت 

اراخيل .  الت سل ال ىفلل بين فتر لا 
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إاععراخيل م ا ععل ليلععل فستععل اععليفىن لععىطر مغ يععل " الليلععل  يععت " يعع كر من إ ا ععل 
 ك ل  فن إه ىر ابت ى  ي لفستل اليفىن لىطر .

ثي  لتي لتل   ا البطل ، ال    األتيل ، بفسعى  راخعا لألاعتى  وتحعن ر علان 
بي ععلان " اع ي  لعن اععليفىن " للعت لععى   14/1/1986لالع ى   عرتا ال ععيب وعن 

يفىن .. لكا ا  ع ىب .. فعى ماعر  فعى لفعا   فعا وعن اعفىر ويا " غىتر ت يى ى ال
فتر لاألفل الير يل لفى مار  فعى الت عن لت ملعل  ا ط عا ..  بعر اعفىر ى لفى عى  
بعععى را  .. ولطعععب األبتعععىر لفعععأل الييعععلن ل عععرل ال عععى  م فيعععين وعععن كعععل تعععسا 
لررعععب لوعععج  فيعععق لوعععن   ىيعععل فسىلعععا ت عععى لاعععليفىن لعععىخ   : اععع ي  لعععن اعععليفىن 

 ت لىطر حيى  لفيتى  . ا ي  لن اليفىن ون اليىلفين .فحف
لفىل اليفىن لىطر و ل كىن فلتا بى ثى  لريرا فن  بىب األفل الير يل لحفىيل 
األرب لاليععرب بععاغلن فععى يفلإلععلن ل ععن   لاعع ي .. ل ععل كععىن اععليفىن لععىطر 

 ؟! " .ا فن م  ا ي " ثلارا   لن الحتلتاألل  ون الالل طلرلل فن  يل  يلل 
*** 
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 ثانياً : قاية ثورة مصر : 

بسيىت  فحفلت  لر التين لفيا ل ن الس يل التن لىلي وي ى  لبل فن مب ىر فتر 
ف  ي ةلىلت  فى   بت ال ىترت الل لت ا اراخيلن ون ف فل ل فن الف ى لين ل 

وستلععععل لمتععععىبل الي ععععرال فععععن ، ت فسىلفععععل فاععععلحل 1986فتععععر ةوععععن اليععععىي 
، لاعععلف    عععر   عععى بيعععب  ا اعععراخيليين لاألفرركعععىن اعععيين الايىاعععيين لالتبللفى

ثي حعلارا  لىتعى  م عراا فؤلعف  ع ا الفلاعل ل فعا ، الفيللفىل فن ملراق الس يل 
لن الت ىتيل :  فحفلت  لر التين لبل لوىتا ، لا 

 ( من أوراق القضية : 1)
ون فحى عر التحسيسعىل التعن م رت عى فيعا  يىبعل مفعن التللعل اليليعى ك عف فحفعلت 

التين ب  ى ل  ىتر  ت ىتعيل اليفليعىل التعن لىفعل ب عى الف هفعل  عت ر عى   لر 
الفلاىت ا اراخيلن ون فتر ، ل  ىتر الفلىبرال األفرركيل ، لمثر فحفلت من 

 يترم كل الفاخلليل  ن اف خا ون الف هفل ليتحفل ى لحتا .
لالت ىتععععيل وععععن فحى ععععر التحسيسععععىل كفععععى يرلر ععععى ب  اععععا :لفععععن لعععع   فرالبت ععععى 

ب ععلار الععرلي اليععىتى  يخععل ايىاععيل  114لاععيىرال ا اععراخيليين لالتععن تحفععل رلععي 
للا التيىر ى  لن ار ن كتار لتفيا ايىرتا  ن فيهعي الاعيىرال األلعرى لإلل  عى 
ايىر  وىر ل ، ك ى لت تلي ى الي ىر ون  ىفا  فى   بت ال ىتعر ب عىر  الللي عل 

  عت فاعكن ار عن كعتار لغير عى  الفافلن لبل تحرك ى إلن الفيعىتى للتعل ى   عىك
 مفىإل  ى  ت  فرال .

ك ل ملف لىرج الايىر  لبييتا     ى حتن متعن ار عن كعتار باعيىرتا لمث عىر تستفعا 
اعيرا   لععن األلعتاي إلععن فاعك ا ا تر ععتا اعيىرت ى لمطلععق  ليعا الفسععتي محفعت  لععن 

الع  ييعتل ث ث طلسىل تسرربى  فن الب تليل اآلليل التن كىن يحفل ى ، للي تتعبا و
فن للف الايىر  حيث ك ل لىتفعى  لفلا  تعا لمطلسعل  ليعا  عت  م يعر   ىررعل فعن 
فاتاعععن األاعععبى ن لمتعععىبتا طلستعععىن بىلععع را  لالإلتعععف كفعععى  لف عععى فعععن التعععحف 

 لتركتا ل ل يسا  لن األرب لر تا  فاتاا فن  ى با .
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لي ععيف فحفععلت  ععلر الععتين كى ععل الحرااععل الفتععررل  لععن بععىب اليفععىر  تطلععق 
حيعث إن فعن م عي م عتاو ى  عتي إتعىبل ،  لي ى  يرا  ى لالتن لعي  عرت  لي عى بىلفثعل 

مى فترى لحي فى ل تل   ان بييتا   ن الايىر  لال ىر تطلق  لي ى فن اللا  
اععىر ل بععىليلت  إلععن الاععيىر  لترك ععى الفكععىن  ىخععتين حيععث ترك ععى الاععيىر  ال يععىل 

 ى إلعن ف ىال عى  ع ا بىل اعبل للحعىتث   ت الفاىإلن ال يبيل لبل الايت   ىخ ل ل ت
 األل  ل ل حىتث فحىللل اغتيى  ار ن كتار .

وسععت ك ععى  تععىبا ، مفععى بىل اععبل لفععى لىفععل بععا ف هفععل ثععلر  فتععر وععن  ال ا طععىر 
مي ى  ب ال األاللب اعيىرال ا اعراخيليين بىلفيعىتى ال تيعت   ال فعر  لىبل عى فعن 

لبععععرل اتععععراإل  " فاععععخل  األفععععن  رو عععى ويفععععى بيععععت فععععن التععععحف م ععععا الفععععت ل " م
بىلا ىر  ا اراخيليل لرخي  الفلاىت ب ى ويت ى لل ا ، لك ل مالق الايىر  ب  ان 
لطىرتتععا للععت  ىلر ععى باععيىرتا حتععن ااععتطيل بيععلن هللا إيسىوععا  لععن بيععت حععلالن 
فععىختن فتععر فععن لليععل الاعع ير ا اععراخيلن بىلفيععىتى لكععىن ي لعع  ب ععلارى  هفععن 

في للل عن حفعىتا ليحفعل اع حى  ففعىث    7.62رليل رلايل  ى ين يحفل ب تليل 
ل  لارا اىفن ليحفل ب تليل رليل مفرركيل ال ى ل ا فن الايىر  إلعن اللعىرج لبعل 
إيسععىف اععيىر  "اتععراإل " تفىفععى  ل ععتم بععإوراا لار تععا مى بععإط ق ال ععىر فععن ب تليتععا 

يعت م  فعى اعكرتيرتا ت ىا " متراإل  " ال ى كىن بايىرتا لفيا ايتتىن تبعين ويفعى ب
لال تععا حاععبفى   ععر بىلتععحف كفععى مطلععق  هفععن تويععل فععن ب تليتععا اآلليععل وععن 
ات ععىا الاععيىر  كعع لك ، لل ععتل  ععرطيى  برتبععل تععل  يسععف وععن لاعع  ال ععىر    ععت 

ايىرت ى ال يىل لترك ى فكىن الحىتث ل ت ى إلعن بف ا  الا ير ا اراخيلن وىلت  ل 
"  لن لكعىتل  2لارا بيىن ثلر  فتر " ف الن بفتي ل  تر حيث لىي اىفن بت

 األ بىر لبيب التحف الحا يل فثل األ ىلن لاللوت .
ل ععن الحععىتث الثىلععث ي ععيف فحفععلت  ععلر الععتين : ك ععى لععت  ععتت ى وععن بيععىن ثععلر  

" بععإ رارال التطبيععا فععا اليععتل التعع يل ن للىتععل الاععفى  لععا  2فتععر رلععي " 
بعان إاعراخيل لعت فىراعل  عرلط ى بىت تراك وعن فيعرب السعى ر  العتللن ل لف عى 
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الفي لت  بىلفاى ت  األفرركيل فن ات عتراك وعن الفيعرب ، للرر عى السيعىي بيفل عى 
الفاععلح الثىلععث لبىل يععل بعععتم ى وععن رتععت تحركعععىل ا اععراخيليين م  ععىر الفلاعععىت 
الف ععروين  لععن الفيععرب لكى ععل حععلالن الاععى ل الاىتاععل تسرربععى  فاععىر ، لكععىن 

، لكعععىن الفسعععتي محفعععت  لعععن فتعععطحبى  راخعععتا  فعععن  1986 لعععك وعععن  ععع ر فعععىر  
التى سل بىاي فرات لي متيرف  ليا  يتا  لكى ى فاتسلين ايىر  ملرى  تف  سعل 

كى عععل ف عععترا  بفيروعععل محفعععت  لعععن لحاعععىب ف هفعععل ثعععلر  فتعععر ، فىركعععل تلرلتعععى 
تاتلتاف ى ون   ا اليفليل لكىن محفت  لن لفرات فالحين بىلب ىتق اآلليل لون 

 لععن اععيىر  ا اععراخيليين للععت لر ععل  ياععفح ل فععى بترطيععل ال  ععلي الععرخي  فللععا
ايىرتىن إاراخيليتىن فتتىبيتىن تحفل كل ف  فى مر يل م لىغ فن البىب الفطل 
  لععن ال ععىر  العع ى يتععل بععين  ععىر  تعع   اععىلي ل ععىر  الف تععل لكععىن فكععىن

اععراخيليين اععلر ي تععل بي  ععى ل ععين اععيىرال ا  لللو ععى بىلاععيىر  بىل ععىر  الععرخي ، 
ل ععبن ل  ععت تحععرك الاععيىرتين لللععرلج فععن الف  عع  الفلتععغ للععرلج الاععيىرال 
يسىو عععى وععن الفععتلل وععن الللعععل العع ى م طععن ويععا اليسيعععت  لفععل بىتتععطتاي ب ععى لا 
فحين ب تليتين رليتين أللن محفت  تىي ، ل هفن اللال ين  لن األرب للىفعى 

 يل فاتسلن الايىر  األللن التن بإط ق الرتىغ  لن الركىب ا اراخيليين األر 
كفعععى مطلعععق اليسيععت فحيعععن رتىتععىل فاتاعععا فعععن ، ا تر ععت ى بىلاعععيىر  ليععىتتن 

الايىر  ون الللل ال ى لتعل ويعا  فعى  فعن  سطعل الفرالبعل ، لمطلعق  عت  م يعر  
 ىررل فن فاتاا لمبلر ن ويفى بيت الفستي محفعت م عا فعا افيلعا الراخعت فعرات مطلسعلا 

اآلليل  لن الايىر  ا اعراخيليل الثى يعل ، لكى عل الطلسعىل تفعر رتىتىل ب ىتل ي 
فعععن فععن ولل ععى  هععرا  ترت عععى  الاععلر الل ععبن لإلعع  ي لعععىفلا بععإط ق رتىتععىت ي 

 تن الايىر   ىحيل الالر الل بن لترك عى فكعىن الحعىتث بيعت  لعك حىفعتين هللا  ىو
الع ى كعىن ل ىإلررن ليتي إتىبل مى فترى بلت  لاحت ون فثل   ا الفيركل ل 

حععين تععيتل الطععىخرال األفرركيععل الحر يععل الفسىتلععل لالتط ععل ،  ععتوى  ماىاععيى  ل ععى 
الطىخر  الفتررل الفت يل لم برت ى  لن ال بلط للىفل بت تعي   فيعا ركىب عى للعي 
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يحععرك محععت اععىإل ى   لععن الفاععتلى الراععفن وععن السيععىت  الايىاععيل ، ل ععن اليفليععل 
ن ثعععلر  فتعععر من  سعععلي بيفعععل  اعععكرى  عععت لرر عععى وععع : الرابيعععل يسعععل   عععلر العععتين

 C.I.Aاألفععرركيين لفحععل  عع ا اليععىر العع ى لطلل ععى بععا ل ععي غىلبععى  فععن م  ععىر الععع
لك ععى  ععلت من  لتععىر اععيىر  فعع  ي ياععلل ى فتععرى حتععن  تععيب األفععرركيين وسعع  
ل تععرك الفتععرى تلععي   لىطيععى   لععن من رتىتععىت ى لععن تل ععا مبععتا  إلععن تععتر مى 

 504ل  ععتفى   ب ععى وععن اععيىر  بي ععل  1987فععىيل  فتععرى لكععىن  لععك وععن  عع ر
ااتي ععن واععتليل اللععلن للف ععى بللععا ال ععبىك اللل ععن ، لك ععل ملععلي بسيععىت  الاععيىر  
البي عععل للل عععن فبى عععر   فعععى  لللعععف  فعععى  اعععىفن لترك عععى  هفعععن لحفعععىت    عععت 
الفلعف ماعع ل الإلعل رى الفل ععلت بف طسععل فتعر الستيفععل ، لالعع ى يتعل السععىتي فععن 

ل إلععععن الطررعععق الفععععؤتى إلععععن الفيععععىتى حيعععث تععععركت ي   ععععت الفلععععف الاعععيت   ىخ عععع
 ععا بف ععرت إبحيععث ؛ ل كسععل   ععرب رخياعع بىل ععب  طبسععى  لللطععل الاععىبق إ ععتات ى

ه لر الايىر  الفرايت  الفات تول محىل  إيسىو ى مل ما س ى ون الرتيف ليكلن 
 ى  هفععن لحفععىت   ععى ارن وععن  عع ا الللععل  طعع ق األ يععر  ال ىررععل  لععن فاععتسلي

بى  عععىول إلعععن إطععع ق األ يعععر  ال ىررعععل  لعععن  ال الاعععيىر  فعععن اعععيىرت ى لبىل يعععل 
حععتثل  ععت  ف باععىل للتععلل الاععيىر  الفراععيت  ، لععىي  هفععن بإ عع ىر اعع حا 
ت عععىا الاعععيىر  للفعععى لعععي ي عععى ت ن بىلاعععيىر  التعععن مللت عععى مل عععب اععع حا تلن من 

الفراعيت  بل عل  ففعى  يطلق م ير   ىررل للعت  عى تا األفرركعىن فاعتسلل الاعيىر 
متى إلععن ا حععراف لىخععت ى بىلاععيىر  ا حراوععى  حععىتا  إلععن   ععل اليفععين لماععر  بىلاععيىر  
ون طررق لتر اليي عن لبيعت حعلالن لفع  تلعىخق تسرربعى  فعن  لعك  ب  عن اعىفن 
إلن ايىر  مفرركيل ملرى بي ل ب ى مفرركيعلن  عتت ي ث ثعل بفعى وعي ي الاعىخق للعت 

ت  الاععؤا  إن كععىن في ععي مى فتععرى واإلععتلا لععن من مإلععتل  ليععا  ععل ل فععى  ب عع
إ ن  تلكععل  لععن هللا ، ل ععتم ى   لف ععى  لععن  عع ا الاععيىر  : كل ععي مفرركيععلن وسلععل 

لوي   التر ل ف  ى بايىرتن  ى بن األياعر ب ى ب عى األيفعن لاتعطتفل ب عى  عت  
فرال لتوي ى إلن الرتيف للىي  فعى  لاعىفن بعإط ق رتعىغ ب ىتل فعى اآلليعل 
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الاععععيىر  األفرركيععععل ، ل  ععععت الفلععععف حيععععث  هفععععن لحفععععىت  ل ععععتل الاععععيىر    لععععن
األفرركيل تتيت ولق الرتعيف لتلتعف وعن الطررعق اليىخعت إلعن الفيعىتى لل عتل 
من  هفععن لحفععىت  لععي ياععتطييى إطعع ق الرتععىغ  لي ععى لحععتلث ارتبععىك بي  فععى 
لعععي باعععسلط لا عععل ب تليعععل حفعععىت   لعععن األرب لمن اليفليعععل لعععي تاعععتررق ثعععلا ن ل 

يتفك عععى فعععن إطععع ق ال عععىر لااعععتفرل وعععن اتلتتعععىق بىلاعععيىر  األفرركيعععل لمطلسعععل 
 لي ى لف  طلسىل فن فاتاعن حتعن اتعطتفل برتعيف الإلعلر ي  لفسعتفت ى 
ون ات ىا ال يل لتلل ل تفىفى  وتلل ل لمترل ايىرت ى إلن الللف تلتسعىط فسىتلي عى 

ىك اععيل ف  فعر فععن  هفعن لحفععىت  فعن  لععن األرب ، وعن  عع ا األث عىر كععىن   ع
الرتعععىغ يعععتلى ب عععلار م  عععن لم ن  فعععى  لاعععىفن لراخعععن بىلاعععيىر  التعععن كى عععل 
تطلسععا اععيىر  مفرركيععل ملععرى فىركععل " وععىن بععيج " ا ى  ععى وىفيععا غععىفق لالتسطععل 
 هفعععن لل عععتل حفعععىت  ي عععاف تفعععى  برعععاار  لإل  فعععى  فيعععى اععع ح فى لتعععيتا إلعععن 

ل عل لاعلفل تعبيى  وعن الطررعق ايىرت ى حيث ا طلسل لفاىول لفاين فترا  ثعي تل 
تععلر  الععا يي اللىلععت  فععى   بععت ال ىتععر طىلبععى  ف ععا تاععليف ى   ععت رلععر الطررععق 

   ت فكىن الحىتث ل لفل م ا لىي بتاليف ى إلن  ىب   رطل .
لي يف فحفلت  لر التين : حتث بيت  لك من   عر األاعتى  فكعري فحفعت محفعت 

الفتععلر " فسععىت  وععن   عع  ليلععل  رخععي  ف لعع  إتار  تار ال عع   لرخععي  تحررععر "
فحىللل اغتيىلا لكىن لت ت ىل  ون   ا الفسى  ااي ف هفل ثلر  فتر ففى توي ن 
إلن فحىللل تتحيح فى  ىر ون فسىلا اللىغ ب عى وعن تعيرل بيعىن إلعن األاعتى  

من   ىك بيب ال فى ىل التن لر ل تحعىل    عج  فكري فحفت محفت م كر ويا
ح للإلن لألاف ال تيت ل  ل رتىتىت ي إلن فتررين مالل  ى ون اليفل الفال

 لفتررين مبررىر فن  ىبرى الابيل.
*** 
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أجدددراا )مؤلدددف ذددد ا نشدددرت صدددحيفة " الشدددعب " حدددوارًا  3/5/1994فدددى ** 
ل ععل وععن الاعع ن  تةفععا فحفععلت  ععلر الععتين لىخععت ت هععيي ثععلر  فتععر الموسددوعة(

كععىن ياععتطيا  حيععث مل ععح وععن  عع ا الحععلار من الت هععيييس ععن  سلبععل حباععا ، 
اعع لال  ععن  4السيععىي بيفليععىل كثيععر  لكععىن يفلععك ا فكى ععىل لعع لك للإل  ععى لعع   

أل  ععععى حرتعععع ى  لععععن  ععععتي إيعععع ار مى ،  فعععر الت هععععيي لف ععععى بععععار ا  فليععععىل وسعععع  
 للى  : ى  فليل حتن لل متى  لك  لرىخ ىفترى ون م

يل ك ل م ير بل لت  رلط  لن فتر فن م ل ا ارا  بىلتطبيا فا إاعراخ -
وارت ى إ طىر اببى  ل ي ى  للسيىت  الايىايل ون فتر لروب تلك ال رلط باعبب 

 الروب ال يبن لالفسىلفل الفالحل ل لك .
ون ت  ي  ى ليفليىت ى ك ى  حرغ  لن تل يا ب ىتل ى لايىرال ا اراخيليين حتن  -

ت  تعععيب مى فتعععرى مل م  بعععن بعععرئ وا عععى ك عععل حررتعععى   لعععن من ت هعععيي ثعععلر  
 ح ىرى .ل لح فتر فا

 مفى بىل ابل أللن ال ى مبل   ن الت هيي وست تيتى حتلت الليى ل بكثير . -
التحل  ا ا فيل التن تيي  ى فتر ورتل للحلار ال عىت بعين م  عا  التللعل  -

لال فى ععععععىل الف ى  ععععععل كفععععععى م  ععععععن مروععععععب الت ررععععععق بععععععين الفتععععععررين حاععععععب 
ين لىتععل من األفععل ف فيععل ات تفععىرال الايىاععيل مل بععين ال ىتععررين لا اعع في

  لن تطبيق  ر  هللا ، لفثلن األ لن  ل ايت ى فحفت تلن هللا  ليا لالي .
مرى من لتععى  الي ععلت وععرب  ععين  لععن كععل فاععلي أل  ععي  ععي فععن ا تععتلا  لي ععى  -

 ل رتلا م ل ى لاحتللا مر  ى وستىل ي لا ب تي ن للط ن .
                                                 

  1988فبدايرد  18جديد بالذكد أن نيابة أمن الدولة العليرا قردمت هرذه الردعوى بمقتضرى أمرد إحالرة صرادر فرى 

أحمرد علرى نظمرى  –محيى الدين عدلى رجرب  –من المحامى العام .. األولى اتهمت فيه محمود نور الدين موقع 

جمرال عبرد الحفريح محمرود  –سامى عبد الفتاح وشهدته سامى فيفرة  –محمد على وشهدته " حمادة "  –شاهين 

إسرماعيل جمرال  –يم أحمرد أحمرد إبرداه –إسرماعيل الجيرزاوى  –ممدوح عدلى  –أسامة خليل  –حامد إبداهيم  –

 مختار عبد الحميد . –حمدى عبد الغفار  –الدين 

وشررديف الفرافعى ، وقرال حسررين  –جمرال شرروقى عبرد الناصرد  –والمحكمرة بردأت كررال مرن : خالرد عبررد الناصرد 

الفررافعى عضررو مجلررس قيررادة الثررورة أن اتهررام ابنرره فررى القضررية " شرردف ال ندعيرره وجهرراد لررم نررد  إليرره ومجررد لررم 

 رك فيه " .نفا
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السرار  ال يعت  ل  لتعن ببعىلن مفى بىل ابل لحيىتن ون الا ن و ن ورتل للتيبت ل 
ن  الفاى ين  يت   تا  لىتل فن مب ىر التيىر ا ا فن و ن مإلثر فن ففتىا  لا 
ك ععععى ت  تسىبععععل إت  ععععىترا  باععععبب  هععععىي الاعععع ن العععع ى يف ععععا الت طععععن فععععا بسيععععل 

 الحوار : ن   وفيما يلى جزء من الفاى ين .
 مصر "   س : بصراحة ذ  تشعر بمرارة فكتشا  تنظيم " ثورة 

ج : بىلتاإليععت وععإ ن م ععير بفععرار   فيسععل تإلت ععىف ت هععيي " ثععلر  فتععر " ، للإلععن 
م يبك و بت لن فن  ر  م تاون فن ت هيي " ثلر  فتر " و حن لي  كن في يين 

 بف رت لتل ا اراخيليين مل الي لت للإلن :
ن الايىايل الفتعررل ل اعرا  وعك ل م ير بل لت  رلط لليل  لن السيىت   –م 

التطبيا لتيفيفا ، لك ل لاثسى  فن من الرخي  فحفت حاع ن فبعىرك يسعىلي  لعك ، 
بل يروب تلك ال رلط ، لالف رلب من الفسىلفل الفالحل الفتررل فتفثلل ون 
" ثلر  فتر " اعلف تيطعن العرخي  فبعىرك اعببى  ل ي عى  لعروب تلعك ال عرلط ، 

كفععى  –لك ععل لاثسععى   لااععتر ى  ى لتععراب فتععركفععى كى ععل   ععىك ف ععكلل " طىبععى " 
فعععن من فبعععىرك " لالعععت ي  لعععن لعععت  سل عععي " حتعععن ياعععترت كعععل  – سعععل  بىلبلعععتى 
 الحسلق الير يل .

يسعىف  تول  –ب  التطبيعا إلن فاى ت  الف ىلب الفترى  لن ااترتات طىبى لا 
مل ا بطعععىر ويعععا  لعععن األلعععل ، وفعععى ماععع ل  لعععن الف عععىلب الفتعععرى مل السيعععىت  

 اععععععراخيل بيععععععتي ااععععععتطى ت ي اتاععععععت ىبل للفطىلععععععب الايىاععععععيل فععععععن من يتيللععععععلا 
ا اراخيليل ، حيث   ىك فيىر ل لفسىلفل فتررل  تيعل لفاعلحل لفسىلفعل  لعك 
، لمر ل من ت حظ   ى من تلك  ن   ع  ليبعل ا اعراخيليين الستيفعل لالفي علت  ، 

 لالتن تتل ون بيب األحيىن حتن إلن تريير الحكلفل بكىفل ى .
ثعلر  فتعر " ياعتطيا من يسعلي بيفعل فاعلح كعل  عت  ميعىي لعل كعىن ت هعيي "  –ج 

لاي األفر ، لكىن  لك فتىحى  تفىفى  لاأل تاف كثير  لا لل للإل  ى ون ل   مر ا 
لف ى بار ا  فليىل وس  بفتلا   فليل لاحت  ون  – ن  فر الت هيي  –ا لال 
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األفععععىن الاعععع ل .. لفععععى ا ؟ أل  ععععن ك ععععل حررتععععى   لععععن مت ملععععل مل م ععععا األفععععن ل 
فتر فن  ىحيل ، لفن  ىحيل ملرى ك ل حررتى   تا  مت مابب لاتاتسرار ون 

ميعععععل حىلعععععل فعععععن الر عععععب مل اللعععععلف ألوعععععرات ال عععععيب الفتعععععرى الفاعععععىلي مل الارا 
لفعى كعىن ماع ل فعن  عرب الاعيىحل ا اعراخيليل  لعن األلعل ، للإل عن األ ى ب ، 

ار  ععىي فععن اتلتتععىت ك ععل م ععن ال تي ععل للععي مإلععن مبععتا  ماععين ل ععرب مل  ععتي  عع
الفترى مل اتاعتثفىر ، لمهعن الت ىتعيل اع لل لفيرلوعل لفعى ك عل ماعتطيا من 
ملحععق بععلط ن ل لععتى لم لععن  لععك رغععي ال ععرلط التععن فلراععل  لععّن فععن بيععب 

ااعتيفى  الس ىبعل اليتليعل ال تىإلعل لالفتعلاور  م  ىر الت هيي ون  لك ، لىتل وعن 
ب عهىيى تلعك  يرفترى مل م  بعن بعر  لتّى ، وكىن  فيرى ت يحتفل إتىبل مى

الس ىبل التن ت تفيا بين محت ون م تاو ى ، لك ل متحظ ون ل ين لإلل لط  
اليفليعىل من يكععلن   ععىك وععراا لااععا لرار ال عتف حتععن إ ا لععي تتععبا رتىتععىت ى 
وت  ب ون ال لار لت تتيب بررخى  اىخرا  فث    لن الرتيف مل  ىلاى  بفس ن مل 

فليعععل الفيعععرب حرتعععل تفىفعععى   لعععن من تإلعععلن الب عععىتق اآلليعععل تكعععىن ، لحتعععن  
تفىفعععععى  .. مى حتععععععن ت تطععععععي  تالعععععل اععععععيىرال ا اعععععراخيليين ، لم  ععععععن تالل ععععععى 

رتىتعععل لاحعععت  لتتعععيب محعععت فعععن فخعععىل الفتعععررين لر عععى  األفعععن الفل عععلتين 
ألن هللا ، ب لار عععى لحلل عععى وعععن كعععل فكعععىن ، ل عععل ويععع   فعععى لوس عععى لمإلرف عععى بعععا هللا 

ا م لععي بىل يععىل ، للإلععل افععرئ فععى  ععلى ، ل ععل فععى حععتث بىل ععب  وععن كععل اععبحى 
  فليىل "ثلر  فتر" .

ك ععل مررععت من مثبععل من ت هععيي " ثععلر  فتععر "  ععل ت هععيي فاععلح ح ععىرى ،  –ت 
لحرتل  لعن  لعك حتعن  –إن تح التيبير  –لم  ن كلفل "ح ىرى" بىلتحتيت 

 ععى ال يىبععل لععي  كععن   يععل فثلفععى اليععلي ، وفععث   مث ععىر الفحىإلفععل لحي فععى كى ععل ت ى ف
يحعتث وعن بيععب الس عىيى الايىاعيل األلععرى و ل عا لل يىبعل ميععل مل عىظ  ىبيعل  لععن 
ماعععى  م  عععى لعععن  لاعععر  عععيخى  .. وىل تي عععل لاحعععت  .. بعععل ك عععى  لتعععاي التعععفل التعععىي 
ليك عععن من م عععير إلعععن من األ عععىلن لالعععالار الفتيعععىط ين في عععى لالفل عععلتين لل عععلا 
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 ععل الفحكفععل وععلرا  ل  ععتلر لتلن  ل ععىر مل مى كلفععل ك ععل   فييععى  لغععىترلا لى
 فتح ر ون اتحت ىج .

س : بصراحة أكثر لما ا اكتشف تنظيم ثورة مصر ، وذ  كان شدقيقك ضدعيفًا 
 إلى درجة الخيانة   

 يعععي كعععىن : اإلت ععف ت هعععيي ثععلر  فتعععر باععبب الليى عععل لملععل   عععن  ععسيسن  –ج 
 ير . يي ى  إلن تر ل لت تتيتى الليى ل بكث

س : ذدد  تعتقددد فددى جدددوى وجددود روابددط فكريددة وسياسددية بددين ارسددالميين 
 والناصريين فى مصر اليوم ، وبما ا تنصح فى ذ ا الشأن   

وعن حسيسععل األفععر م ععى ت مو ععي في عن رلابعع  وكررععل لايىاععيل بععين ا اعع فيين ج : 
ررين إت ل ىتلال ىتررين ون فتر اليلي مل مى يلي ، وا ى ت مرى ا ا فيين لا

 ععيبى  لاحععتا  لمفععل لاحععت  لم ععى  ععت ميععل ت رلععل بععين   ىتععر  عع ا األفععل ، التععن ت 
ي ب من تات ت إت  لن  ر  هللا ون كل األفلر لت م تست من   ىك  ىل   يطلب 
ن  ععىر  اآلن الثععار فععن  بععت ال ىتععر ، وىلر ععل وععن  فععل هللا ل ععل العع ى يحىاععبا لا 

اععبحى ا  ععل  ععا ا و ععل العع ى  يرل كععل  ععهللا يتللععا ال  ععل برحفتععا التععن لاععي
ايحىاب  فى   بت ال ىتر لهللا م لي ب يتا لم فىلا ، فعى ل عن ف  عى لفعى ه عر 

 عرف لعترا وللعف   عتا ،  حعن مفعل ا اعع ي "  افعرم  ، وعىتركلا األفعر   لرحعي هللا 
إ فى الفؤف لن ملل  " ل لي ى التفاك بىليرل  اللثسن " لا تتفلا بحبل هللا  فييى  
لت ت رلععلا " ل حععن العع ين بىيي ععى فحفععتا   لععن ال  ععىت مبععتا  ، لرلععتل  األفععر  لععن 
الععبيب لييتسععتلن من ال  ععىت  ععل الحععرب وسعع  ل اععلا لععل  الفتععط ن تععلن هللا 

" لسععت ا ت ي ععى فععن ال  ععىت األتععرر ل خ ععى إلععن ال  ععىت :  ليععا لاععلي بيععت الحععرب 
 عل   عىت الع    "  ؟ لعى : ل  ىت األإلبر يعى راعل  هللااألإلبر للفى اخل لفى  ل ا

. لكعع لك ات ت ععىت فععن ال  ععىت لت يفكععن من يت يععا إت فععن  ععل  م ععل لععا ، للععل 
مترك ععى في ععن التحععىي ل ععج ال تععلى ، للطععر اللععلب وععن غفىر ععى ، وععىل رم   لععن 
ال تلى  رم   لن ال ىر ، لم ى ت ملتعت غلعق بعىب ات ت عىت ، مل ف عا ال عى  ف عا 
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لا لبل من ت ت تلا ولي  ات ت عىت بىلتحعىلن ، لت بعىلتف ن تيلف: للإل ن ملل  ل ي 
، للإلععن ببلععلا تر ععل فيي ععل فععن اليلععي ياععتطيا الفععرر بلااععطت ى ااععت بىط األحكععىي 

  عععى فعععى لىلعععا ا فعععىي ابعععن تيفيعععل : " ال عععىر  ت ال عععر يل فعععن متلت عععى ، ليح عععر ن 
ويا واىت مل يحهر  لن ا  اىن إت فى ويا واىت را ح مل فحب ، وإ ا لي يكن 

" . لرميععن من  يتتععي  فييععى  بحبععل فرفععلرا  بىلفتععلحل ت يحهععر مبععتا   كععىن واععىتا
ح عى لت مرى من   عىك رلفيرلف لبىلحا ن حتعن ت تع  ب ر ىهللا ل حل ل وىت ى ب

ل وى  حسيسيى  حىتا  ت  اتطيا تالرتا لاتت ىق  ليا بىلر ل  إلن كتىب هللا لا ل 
 هللا  فييى  ليلا ييا ى بيت  لك . راللا .. ويلي ى من  تسن

 س : من ذو مثلك الوطنى األعلى فى التاريخ ارسالمى  
ج : ا ا ي لي  لا لطن ، لفثلن األ لن ون التعىررب ا اع فن  عل بع  مت عن 
 ك فحفت بن  بتهللا رال  هللا لت يا تعلن هللا  ليعا لاعلي ، يسعل  هللا تيعىلن 

ماعععل  حاعع ل لفعععن كعععىن ير ععل هللا لاليعععلي اآللعععر : " لسععت كعععىن لإلعععي وععن راعععل  هللا 
 ل كر هللا كثيرا  " .

س : ذدد  تددؤمن بددأن العنددف المسددلح وحدددا ذددو األسددلوب الوحيددد للتعامدد  مددع 
 ارسرائيليين   

للععت تيىفلععل فععا  –فععا ا اععراخيليين فععن يععتر  تععىررب الي ععلت لفععن يتيىفععل  –ج 
ن إاععراخيل لععن تت ععىا  مبععتا  اععيتاإلت م –الإلثيععر فعع  ي وععن ملرلبععى للىتععل بررطى يععى 

 ععن  ععتو ى وععن إاععراخيل الإلبععرى "فععن ال يععل إلععن ال ععرال" لل تعع كر تاخفععى  لععل  هللا 
 الحق " لت تن م ت ال ى   تال  لل ين رف لا الي لت لال ين م ركلا " .

مفععى  ععن الي ععف الفاععلح فععا ا اععراخيليين وععن فتععر ، وا ععى  ععت الي ععف الفاععلح 
فكععىن إت وععن األرا ععن الفحتلععل ل ععل وععرب  لععن الفععت يين وععن مى  الي ععلت ععت 

 الفتررين من ي تركلا ويا   ىك .
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سرائي  وص  إلى درجدات متقدمدة للغايدة ، فمدا ذدو  س : التطبيع بين مصر وا 
أوًف : تقييمكم العام لحالدة التطبيدع الراذندة ، وثانيدًا : مدا ذدو األسدلوب األمثد  

 لمواجهتها سياسيًا وفكريًا  
فح لععن من ماععا  بععتلرى لفععى  ععل " التطبيععا " ، التطبيععا لععي  ج : مر ععل من تاعع

اراخيلن ، التطبيعا لعي  ف عرت  فليعل  ف رت تحيل مل  ت  لن اليت بين فترى لا 
اعراخيلن . إن ملطعر بيا  مل  رار باعي  حعين يرلعب  ليعا الطفعا بعين فتعرى لا 

فعععى وعععن التطبيعععا  عععل ا يعععتا لالاعععفلي البي عععىر لت ررعععب الاععع   للبعععل كعععل  لعععك 
تفععى  التععراق الفلاععىت لل هععىي الفتععرى ، لت ملععل  لل ععيب الفتععرى أل ععا لععن اح

ياععتطيا ، لمفىفععك فثععى  لعع لك ل ععل بىل ععب  فععى لىفععل بععا ف هفععل " ثععلر  فتععر" 
بفسىلفتعععا لو عععحا لالت بيعععا  ليعععا لا  عععن  لعععن  لعععي للاثعععق فعععن من م  عععا  األفعععن 

ىيى فععن  عع ا الفتععررل بفلتلععف فاععتليىت ى فت ب ععل تفىفععى  لعع لك األفععر ل  ععىك ل عع
ال ععععل  ت تيلععععي    ععععى التععععحف  ععععيخى  للفتععععلحل اليليععععى ، مفععععى األاععععللب األفثععععل 

الفسىلفععل الفاععلحل لوععن الاععين ال ععىت لفلا  ععل التطبيععا ايىاععيى  لوكررععى  و ععل وععن 
 اللحت  الير يل ا ا فيل لالتن  ن لير فى ا للير حىوظ .إلن 

أحددداث فددى نطدداق  أريحددا ، ومددا تددالا مددن –س : مددا رأيكددم فددى اتفدداق غددزة 
 التسوية السلمية بين العرب وارسرائيليين   

مررحى ، ل فلفى  فعى  عل وعن  –ت م تست م ا يل ت اآلن فى يافن بىت ىق غا  ج : 
األتل ات ىق فبىتئ لي يتيت فتىوحل بىرت  بعين العرخي  يىاعر  روعىل لرابعين ، 

يععل فععن مر عع ي للإل ععن م تسععت م ععا فععن فتععلحل ال لاععطي يين من يتفلإلععلا مإلبععر رل
بت ل فبتخيل لمن تإللن ل ي الايىت   لي ى للىليل فن الفاتلط ىل ا اعراخيليل ، 

بعععل ي عععب ااعععتفرار ، ا اعععراخيلن  –ل ععع ا ت يي عععن مبعععتا  ا ت عععىر التعععرا  الير عععن 
الإل ى  الفالح لتتى تا ون ولاطين ل  لب لب ىن بل لت تإللن بتايل اعليفل لعا 

تإل للل يعى  ل اعكررى  لالتتععىتيى   –ت  فعن اآلن ل لي عى  حعن الفتعررين من  يعت اليعع
لوعن ا تسععىتى من فععى يحعتث اآلن  ععل ااععتيتات للفيركعل ال ىتععلل ، لطبيععى  فععن  –
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غير الفيسعل  من  تللعا إ   عى  راعفيى  بع لك ، لر فعى يحاعن مت مارعت وعن الحعتيث 
 ون   ا األفر لمإلىت مرى مل  فافىر ون  ي  إاراخيل ل تايل الال ي . يسل  هللا
السلى ال ىتر " لل ي ى إلن ب ن إاراخيل ون الإلتىب لت اعتن وعن األرب فعرتين 
ن  عععىر هللا يلعععرج فعععن األفعععل ا اععع فيل " بلعععل  تعععر "  للعععتيلن  لعععلا  كبيعععرا " لا 
 تيععععععت ، لا  ا  هر ععععععى إلععععععن حععععععلاتث الي ععععععف الفاععععععلح يلفيععععععى  بععععععين ال لاععععععطي يين 

ف فععا األتل ياععىل لالحععلاتث لمفىف ععى ف بحععل الحععري ا برا يفععن ل  –لا اععراخيليين 
اراخيل  ال رتيل اليلفيل ل  لب لب ىن لغير ى ل ل لتى  يلفن حسيسن بين اليرب لا 

 مررحى . –و ل   ا  ل ات ىق غا   –
س : كيف تدرى مسدتقب  مصدر واألمدة العر يدة بعدد بددء تنفيد  مخطدط السدوق 

 الشرق أوسطية 
لععي  بىلستععير  لللعع ج : مرى من فل ععل  الاععلق ال ععرق ملاععطيل فععىاا  مفىفععا

ل سبىل  تيت  للإلن فى ي ف ن   ى  عل فعى ا تاعتطيا إاعراخيل من ت يعل إاار مفعل 
إا فيل  ر يل فلحت  تلت  تلبل تيعرف  عتل ى لفلططىتعا للعتي ى فعن ا رات  
لا يفععىن لا فكى يععىل فععى يفك  ععى فععن  اععف فلططععىل إاععراخيل ، لمفىف ععى مفثلععل 

ون بعععين اللتيععععىل الفتحعععت  لاليىبععععىن لملرلبععععى للتعععرا  اتلتتععععىتى لال كعععرى لالثسععععى
لالتين لال فلر اآلايليل لغير ي ، األفعر فتللعف  لي عى للعي   لعن غير عى وإفعى 
من   يل ى حلف برتات رلر مل   يل ى لحعت  إاع فيل  ر يعل فبىركعل ..  ع ا  عل 

 عي لي يحكي بفعى م عا  هللا واللخعك الطررق لت طررق غيرا للت مفر ى هللا با " لفن 
الإلععىورلن " لت مه  ععى اعع كلن كععىوررن مبععتا إن  ععىر هللا للععت مفر ععى هللا بستععىل ي لت 
ي ععب من   اععن م  ععى ليععر مفععل ملر ععل لل ععى  ل لي ععى تحسيععق  لععك بىليفععل لال ععت 
لتععع بل ا رات  لالعععل ن الإلىفعععل ، إ  عععى  فييعععى  وعععن لعععىرب لاحعععت لطبيعععى  ا يفعععىن 

 لطى ل هللا لراللا  فى مل  الطررق .
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: كيدددف يقضدددى محمدددود ندددور الددددين يدددوم السدددجن ، وكيدددف مدددرت علددديكم س 
السددنوات السددابقة ، ومددا ذددى شددك  عالقدداتكم بالمسدداجين السياسدديين انخددرين 

 و خاصة من افتجاا ارسالمى  
ج : الحفت   رب اليىلفين ، مل ن يلفن برل  حعر  طليسعل لللعب ف يعي بإيفعىن 

وععن التعع   لالحفععت   للععرار  بيععب  فيعق بععى  الععرحفن الععرحيي ، مل ععن للتعن 
الر السررن الإلرري للرار  فل ل ىل  تن ملرى ، حيث إن السرار   علايتن ف ع  
التعرر ، كفعى ملعرم التعحف لالف ع ل لمحععىل  لعتر لاعين من مت سعا لمتيلعي كععل 
فى ماتطيا فن مفلر تي  ى الح يف لملعتل  بىلاع  ىر لم عي  كعاى اع ين  عىتى 

فررععر  للإلععن هللا الحععن السيععلي م اععى ن تععيبل  تععيبل  ، للععت فععرل  لععّن اعع لال
ل فىرات ى طعلا   فعرى مت ل عن الررى عل فن  لايل حبيب إيى ى ، لك ل فحرلفى  

، ل لععععك ليععععتي ل ععععلت الفكععععىن مل ا فكى يععععىل ، مفععععى  ععععن   لععععىتن بىلفاعععع ل ين 
الايىاععيين ل لىتععل فععن التيععىر ا اعع فن ، و ععن لالحفععت   مإلثععر فععن ففتععىا  ، 

كعل الحعب لاتحتعراي ي عت بي ع ى بي عى  ، مإلعن ل عي  فييعى ، لل ملل  ون هللا   
ل ععي  فييععى  لالحفععت   يبععىتلل  ن   عع  ال ععيلر للإلععن لألاععف  حععن ت  لتسععن إت 

حيعث إن إتار  الاع ن ال تيعت  وعن غىيعل الحعاي لالتععرافل ،  عىترا   عتا  لبىلتعتول 
ن ك ععى وععن الفى ععن وععن  عع ا األفععر لت تاععفح ل ععى مبععتا  بىلتسىبععل مل  بععىتلت ط ، لا 

التلط ععى لملف ععى التعع   اععليى  لىتععل وععن  عع ر رف ععىن لبععل الفى ععن ، للإلععن 
تاخفععل  –اععلار وععن الاعع ن مل إتار  فتععلحل الاعع لن ال تيععت   –ا تار  ال تيععت  

الفععرلر لالت تععي  للععت ف يععل  لععك   ىخيععى  ، ولععي ييععت فتياععرا  .. لم ععى مت ععل هللا وععن 
كعرب ال فيعا لمن ير عر ل عى ليييعت ى إلعن م ل عى اعىلفين  ىتعرا  كل ا ت  من ي عرج 

 تي ا لفلحتا  ألفت ى الير يل لا ا فيل لمن ي تر ى  لن م تاخ ى .
 س : ما ذى أمنيات محمود نور الدين الخاصة والعامة  

، لمن ي عععع ن هللا  ل ت حتععععر وععععن  ععععىخلتن ل  ععععىتن الععععث ثج : مف يععععىتن اللىتعععع
ت ععن فععن  فليععل حتععن ت ععرى ل ععى  فليععل ملععرى ، لكعع لك ال تععن التععن ت تإلععىت ت 
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اب تععن الإلبععرى التععن حععتث ل ععى حععىتث فععؤلرا  وععن رلععر يععلي لارىرت ععى لفتععر ل ععن 
ترلت ون الفات  ن اآلن لت ىخن   من ي ع ي ى ، ل عن  فييعى  يي عن اآلن لعىرج 
فتعععر لاعععبب اليععع ج لالترااعععل لاليفعععل ، لرغعععي م  عععى كااعععر  فعععن مب لمي لثععع ث 

من مإلعلن  يرت ت رل ى لت رت ى إت م  ن متف عن فعن هللا السعىتر  لعن كعل  عب ىل وس
حععرا  طليسععى  حععين الا  ععن ، وا ععى لععي يسععتر لععن من موععر  مل ماععيت ب ععن لفي ععن ف عع  

اعع ل ، لمف يتععن من ي فععا هللا  ععفل ى فععر  ملععرى لمليععر  ، مفععى مف يععىتن اليىفععل  13
ل اعلار بعين  فى عىل و ن من يلتخي  فل كعل الفتعررين لت ت عن كعل اللتعلفى

ل فى ععىل مل بععين  فى ععىل لحكلفععل لمن ييا ععى هللا اععبحى ا لرر ععن   ععى ، لمن 
 مفلر ى إلن كل فى ويا تىلح ا ا ي لفتر لاليرلبل .يلوق لت  

*** 
 ثالناً : الهن   أدمن اسن : 

إاعععراخيليين ل عععر  مر يععععل  لفاععععلبستعععل  1990لععععىي وعععن  عععىي  ل عععل فعععن الالعععىارق
 ي  لعععن الحعععتلت الفتعععررل بيعععت ت عععرؤ ن طررعععق روعععح إيععع ل ل  عععررن رلعععررن  لععع

 .لت ا ي لليلي الفترى بىأللتاي
مإلتل فتر من الحىتث  فل ورتى بحل لم ا ت تعلل بعين ال  عتى الفعت ي للت 

إلن إاراخيل لميل  فى ل ايىايل مل  اكررل ، للت م ر ل السى ر  ل   راىلت ى 
ى  لوععععت مف ععععن إاععععراخيلن  ععععن رو عععع ى لفطلععععب إاععععراخيل يس ععععن ب ععععرلر  ااععععتسب

ل ط    لن اير التحسيسىل فا ال  تى الفترى لطلبل فن إاعراخيل  عرلر  
من تثعق وععن من الس عىر اععلف يتععتر حكفعا اليععىت   لععن ال  عتى الفععت ي فيل ععل 

  ن رو  ى ألى تتلل لىر ن ون التحسيسىل .
 فععن  ى ععب رلععر ك عع ل التحسيسععىل األف يععل التععن م ررععل فععا ال  ععتى الفتعععرى 

لرار ارتإلععىب حععىتث لتععل ل ععر   ععتت فععن  فععن فحفععت حاععن من الععتاوا األاععى مي
 ا اراخيليين  لن الحتلت الفتررل ال لاطي يل  ل تاوا لط ن بحل . 
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مإلت ال  تى البطل من الحىتث لت  ىر ثارا  لل  تار لال حىيى ال ين اعسطلا  لعن 
اللن من ف بحععل الفاعع ت األلتععن  ععال بععت لم ععىفميععتى الف ععرفين التعع ىي ل 

م ععيىر كثيععر  لمتركععل م ععا ت في ععن للحيععى  ل ععؤتر التعع ىي ل يستلععلن م ععسىخن وععن 
 ولاطين لرت الن فستاىت ى ا ا فيل لل  ا لررل ات تسىي .

ال تف األإلبر  ل  ا ا  ان مى  ىب فترى ل م ىف م ا كىن يحلي بىلفاتسبل 
سععىي فععن العع ى اععيطر  لععن كععل ف ععى رى لمتركععل من  عع ا ال ععتف يتفثععل وععن ات ت

 ؤتر الستلل . م عرب ميفعن حاعن  عن ماع ا أل عا لعي يعتفكن فعن لتعل كعل الركعىب 
إ  ن ت ملىف الفلل للإل  ن تف يل فن هللا لبل اليفليعل من  : ا اراخيليين للى 

 مفلل  لن مرب فتر الحبيبل . 
م ا هعل يرالعب الفركبعىل ا اعراخيليل ليعت  ميعىي لم عا راعي ل  اعا لطعل  لم ىر إلن

 للي يبح باارار ى ألحت . لتل ي
  عن تفىفعى  من تإلععلن لعا تعلل بايععل ف هفعىل ولاعطي يل تالععل مل لعىرج األرا ععن 
الفحتلل فيتبرا  م ا فعن ال عرف من تإلعلن لعا  ع ا التعلل فعا م عى  ف ى علين فعن 

 م ل حس ي . مإلت م ا ت ييلي  يخى   ن ف هفل ال  ىت ا ا فن .
يععع  اليفليعععل  سعععب ف بحعععل األلتعععن ك عععف ال سعععىب  عععن م عععا كعععىن ياعععين إلعععن ت  

فبى ر  إت م ا هل يرالب الفللف ا تهىرا  لللطل الف ىابل ، ل لن التييت   اعا 
ح رل فتر إاراخيل فن فربل السيىي بايل م فعى  إر ىبيعل  لعن الحعتلت الفتعررل 
ال لاعععطي يل رتا   لعععن الحعععىتث للعععت مإلعععتل فتعععر من لعععتي ى فيللفعععىل ت يعععت بيعععاي 

 ل الي لتيل الفتطرول . بيب م  ىر ال فى ى
السيععىي بيفليععىل  تاخيععل  لععن الحععتلت الف ععتركل لكععىن م  ععىر  عع ا ال فى ععىل لععت 
لا ععلا ف  ععلرال وععن األرا ععن الفحتلععل ت  فععلا  لععن ال ععيب الفتععرى لحكلفتععا 

 لطىلبلا بىت تسىي فن الفتررين لاليرب .
  رليل لمفن فركاى .. لفى ا ؟
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مثير مإلثر فن تاىؤ   عن  1990 ىي حتلت بيت ليىي ميفن فحفت حان بيفليل ال
ار ت رت مب ىر ال رليل بفيهي اليفليىل التن تفل  ت اليعتل ا اعراخيلن إ عىول 

 إلن من فيهي  ؤتر األبطى  كى لا ي تفلن لسلال األفن الفركاى .
ال رراويعععى  يلعععل فحىوهعععل ال عععرليل إ عععىول لفثلعععث الس عععى   عععن مل  فعععن يتتعععتى 

التعععن تفعععل  عععت فتعععر  لعععن فعععر الافعععىن لف ععع  ميعععىي  لإلىوعععل الرعععالال لال  فعععىل
ال را  عععل .. فياعععكرال التعععىلح ميعععلب لفكى عععا اآلن فتي عععل التعععىلحيل  عععل الععع ى 
تتعتى للتععليبيين ثععي الفيركععل بعين  رابععن لا   ليععا وععن التعل الإلبيععر ثععي فيععىرك 
ل  الس عى  باإلفل عى  عت ات  ليعا لفياعكرات ي وعن الس عى  لال عرليل ، لبيعت فيركعل 

ل عععتر ب عععىر حعععىخ  التعععلاررب لفعععا  عععت  لتعععف اليعععتل التععع يل ن لف عععا  1967
فتر فن ت  ي ا تحفلل ال رليل ال تيب األإلبر فن   فىل اليتل لالفثيعر م عا 
تععي إ بععىر بيععب م ععىلن ال ععرليل  لععن ال  ععر  لفحىوهععىل ملععرى حفىيععل ل ععي فععن 

لتإل لعل  الستف إت م  ي كى لا ييلتلن لعي   لارا عل مرا عي ي لفاعى ت  ال عتاخيين
الايتال ب سل الع لىخر للفسعىتلين . لااعتحل  مب عىر ال عرليل  لعن ال تعيب األإلبعر 
ون ب ىر حىخ  التعلاررب حتعن اإلتفعل إ  عىؤا للعتفلا اليتيعت فعن ال ع تار لحفىيعل 
الاعععفىر الفتعععررل فعععن طيعععران اليعععتل .. لبيعععت فيى عععتال كىفعععب تي يعععت متعععبحل 

  لي ف ىت .ال رليل بىل يل  ن ل  التوى  األل   ت مى  
  ا  ن ال رراويى لبىل ابل للتىررب وإن كىول حرلب التحررر  عت إاعراخيل لع   

 يلععت ي يععتركلن من  1973ثععي اتاععت ااف لمليععرا  فيركععل  56،67،  48حععرلب 
 إاراخيل  ن  تل ي اللحيت. 

ل لن ال ى ب ات تفى ن وإ ا فن ال ىخا من ال رالل   ي مب ىر  فلفل للتيىيت  
لن بععا فععن حفيععل ل ععتي لععترت ي  لععن تحفععل اتاععت اااال ل ععل فععى توععا لفععى يتفيععا 

اليفىن لىطر لميفن حان  لن التتتى بار ل لتلن ت كير لليتل  تي ل تراإلي 
ف يين األابىب الهى ر  الثى يل  ن ا تفىر كعل فعن اعليفىن لعىطر لميفعن حاعن 

لا تيليفعى  إ ىول إلعن من اليتيعت فعن م  عىر ثعلر  فتعر لعي يتلسع، لألفن الفركاى 
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ى  وعن التتعتى أليعل ففىراعىل من ال طر  ر فى تإللن اببى  رخيا  ىليى  لت اير  لك
ل فععى م ععيىر فستاععل بىل اععبل لرىلبيععل موععرات األفععن الفركععاى لمإلثععر ي فععن التعععييت 
لال ععرليل .. إ ععىول من   ععتى األفععن الفركععاى ت يل ععا غىلبععى  ت  يعع  فثععل  عع ا 

لمي ععععى  وفيهععععي  ععععؤتر يسيععععلن وععععن ال خععععل  اليفليععععىل لتلاا ععععىل مل ت كيععععر فاععععبق
الفطحل ل فن ال يب التن ت تل عن كثيعرا   لعن فعى اعت ستا إ ا تير عل للفعلل 
.لمليععرا  ل ععع ا  عععل الفثيعععر حسعععى    وعععإن الإلثيععررن يتاعععىرللن  سعععب كعععل  فليعععل  عععت 
م ععععتاف إاععععراخيليل لتسععععتي الترااععععل الفيتا يععععل الفت ععععرت  للععععتكتلر  بععععت البىاعععع   بععععت 

حعععين تؤكعععت من ،  لعععي ات تفعععى  ب ىفيعععل  عععين  عععف  ا  ىبعععل الفيطعععن ماعععتى  
فعن الفتعررين حي فعى  %58فن الفتررين يرو لن فيى عت  الاع ي لمن  84%

تع كرلا مب ععىر  %41تسعىبللا ألل  فعر  فععا التع ىي ل تعع كرلا ال ع تار الفتععررين ، 
: لعىللا  %45فع  ي من ال لتعيل ا اعراخيليل  تلا يعل ،  %77ولاطين .. لمإلعت 

مإلععتلا با  ععى وى ععيل  %34با  ععى تتتععف بىلليى ععل ، : لععىللا  %30 ععى فرالغععل ،  إ
ةفتععر لوسععى  للف  ععلر وععن تععحي ل لفلحععت  .. مت يك ععن كععل  لععك فععن تلاوععا ؟! 

 . ت3/12/1990ال تى  
 ىفى  ا  ى  م رىت   ىلل لل  تى الفترى البطل  12الحكي بىلا ن ** ثي  ىر 

تعىبل ميفن فحفت حاعن ل لعك لستلعا لفاعل إ رلعررن ل لعك  لعن  27اعراخيليين لا 
الحعتلت الفتعررل ا اعراخيليل ل لععك بيعت ليعىف ي بىت تععتار  لعن الاعيىت  الفتععررل 

 لتفارق اليلي الفترى .
لوععن لسععىر فععا ال  ععتى البطععل فععن ل ععغ اتت ععىي بىلفحكفععل لبععل ال طععق بععىلحكي 

ن م ععا مإلععت ال  ععتى ميفععن فحفععت حاعع 13/3/1991" األ ععىلن " وععن  ررععت    ععرتا 
يستععتى ب ععىرا "ل لتيىتععا" اععليفىن لععىطر العع ى تععرك راععىلل ف فععل  ععتا  لبععل إ تافععا 
حيث لى  : " با  ن وتار لفتر للن مإللن مل  مل رلر وتار ل ى و  ىك الف يين 
فن الفتررين ال ين ايحىوهلن  لن مر  ى ليك ن م  ى ا كلن فث   للتل  ل عي 

ر ن حيث لىللا لن : إ ك يى اليفىن كفى حتث   تفى لت ت ي ون ا ن و ىر  الح
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 لفت ععى كيععف  حفععن حععتلت ى ل لععىف  لي ععى ف فععى تإلععن الهععرلف ل  ععتفى لت ععت ي 
: إ  ن  لعن  بكيل وسىللا لن : متبكن يى اليفىن لم ل  لفت ى ال  ى ل وسلل ل ي

إلي حتلت فتر مفى عل وعن م  عىلإلي لحفىيت عى لا   عن ت ملعىف ال راق لا   ن تركل ل
 لل و  ا م لن ل فرى .ا  تاي مل الف

للععى  ال  ععتى ميفععن فحفععت حاععن : إ ععا تععاثر بفععى لىلععا اععليفىن لععىطر لم ععا غيععر 
أل ا ويل فى ويل بابب ا تتار ا اراخيليين  لعن الحعتلت الفتعررل ،  ىتي فطلسى  

للفععى يسلفععلن بععا وععن األرا ععن الير يععل الفحتلععل فععن لتععل لت ععررت أل ععل ولاععطين 
الفاععع ت األلتعععن لفستاعععىل الفتعععررين لم عععا غيعععر لفحعععىللت ي الفاعععتفر  لتعععتفير 

راععف  لععن فععى حععتث ، لبيععت ال طععق بععىلحكي الاععىبق  كععرا  تععف م ععىلن ال  ععتى 
 بحيى  اب  ي لم  ي يتلسلن الحكي بتتر رحب .
*** 

 : أبطال آخرون قاوموا التطبيع : رابعاً 

ت ىتيل حىتث اغتيى  اليىلي  تحف الفيىر ل  رل  1989** ون مغاط  
اييت بعتير لالع ى تعي اغتيىلعا وعن  عستا بى اعك تررل ، للعت متلعل ال عل الفترى 

 ال سيت بفيللفىل لطير  ف  ى :
م  عععا  فلىبراتيعععل ملفى يعععل لملرل يعععل كى عععل تطعععىرتا باعععبب مبحىثعععا اللطيعععر  وعععن  -

ف ععععى  ال  ععععىر ففععععى ل ععععيا  لععععن لىخفععععل اتغتيععععىتل للفلاععععىت ا اععععراخيلن بيععععت 
 ععىلي العع ر  الفتععرى وععن مفرركععى ثععي يحيععن  وععن اغتيععى  ت. اععفير   يععب ي  ععىح 

 الف ت ون بىرر  .
لكى ل مبحىث اييت بتير ات سل اليعىلي فعن  عىلي الع ر  إلعن  عىلي الفيكرلريعف  -

للععت متععر  لععن من تإلععلن فتععر  لععن  لععي بكععل ت ىتععيل مبحىثععا ، للععت ك عع ل 
ال ععل اععييت بععتير م ععا بيععث براععىلل لفبععىرك يطلععب حفىيتععا فععن الت تيععتال التععن 

 أل ا كىن ف  تاى  ون الا   ال لى الفترى .، حسا  هرا  ت 
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 ا تي السبب  لن مر يعل : إلبيت حىتث اتغتيى  لىلل ال ل ال  يت اييت بتير 
 بىط ييفلعلن وعن الفلاعىت ا اعراخيلن بى اعك تررل ففعى يعر ح م  عي لرار  فليعل 

 اتغتيى  .
بععععتم تلر فععععىر حيععععث  يععععلت إلععععن تععععىررب الفلاععععىت وععععن لتععععل اليل ال الاععععيىق  نلوعععع

  ععتفى ااععتستفل فتععر ف فل ععل  1962الفلاععىت لا ععحى  وععن  عع ا التععتت  ععىي 
فعععن  لفعععىر التعععلاررب اتلفعععىن الرعععر يين ل  عععتراك وعععن ف عععرل  " وىاعععل وعععل  " 

تععلاررب فتععررل فععن طععراا " وععن تععل " ااععتيفل ى األلفععىن ب  ععى  وععن  8ت تععىج 
 الحرب اليىلفيل الثى يل .
لف عرل  اعيل  عتيى   و عىلا ، واراعلل بطعرلت فت  عرال لبف رت  لي الفلاعىت بى

إلععن اليلفعععىر األلفعععىن ، ل عععتمل وععن لطعععف موعععرات فعععن ماععر ي ففعععى ا عععطر ي إلعععن 
 .بيت لف  ا لال تلن إتفىي الف رل ات احىب فن فتر .. 

للععي تإلتععف الفلاععىت للت ععى بعع لك للإل  ععى تىبيععل   ععىط ال ععركل التععن كععىن يتبي ععى 
"ملتراإلععى" األلفى يععل الرر يععل   تععىج تإل للل يععى ال  ععىر   ععؤتر اليلفععىر ل ععن  ععركل

حتععن تععي الس ععىر  لععن ف ععرل  تتععفيي تععلاررب  تيععت   طعع ق ملفععىر تعع ى يل 
ألن تإلل ت عى كى عل لليلعل ، ،  ى ااي "ملفىر ال سعرار التع ى يل"لل  ىر ، مطلق  لي

 .فيل  اليىلي الثىلث لألغراب الاللكىن ال تف فن ت ي ى  ل من تاتيفل ى تل 
لبىل يععل ات سععل ال ععركل فععا ااخيععر لفللي ععى الف ىاععب  لععن إ  ععىر للا ععت  طعع ق 
  ا التعلاررب لاأللفعىر التع ى يل ، للإلعن لبعل من يعتي الف عرل  مو عل الفلاعىت 
ماععرارا للفلععىبرال األفرركيععل لالاععلويتيل وفىراععل الععتل  الإلبععرى  ععرلطى   ععتيت  

  لن ااخير حتن ملرل   ا الف رل  .
 تيافت بدء افغ

كععععىن لععععت اععععبق  لععععك اغتيععععى  الععععتكتلر  اععععفير  فلاععععن  ىلفععععل ال يارععععىر الفتععععررل 
  لن ميتى م  ا  الفلاىت ون اللتيىل الفتحت  األفرركيل . 1953الف  لر   ىي 
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لتععع ا اغتيعععى  العععتكتلر اعععفير   يعععب  عععىلي الععع ر  الفتعععرى وعععن فتي عععل تيترلرعععل 
ا لفتعععر بيعععلي لاحعععت ل لعععك لبعععل  لتتععع 1967مغاعععط   عععىي  2األفرركيعععل يعععلي 

 للحيلللل تلن حتل  فتر  لن فى تلتل إليا فن مبحىث لطير  !! .
 –ل    التلر ا اراخيلن بل ل  ون فحعىلتل إو عى  التيعىلن ال عللى ال ر اعن 

اليرالعععن ب عععتن الطععععرق لبعععل ليععععىي الطيعععران ا اعععراخيلن ب ععععرب الف ى عععل ال ععععللى 
 ..  1981اليرالن " تفلا "  ىي 

ل ي فععى كععىن الحل ععىن الفيععتان تاععتسبى  فللععتين  1979رععل  ععىي مبر  9و ععن يععلي 
 عععععععللرن  عععععععى ارن لل عععععععحن بحعععععععرا  لليعععععععراق بيعععععععت من تعععععععي تتععععععع يي فى وعععععععن في عععععععىر 
"تاى يلاععلررر"   ععلب ور اععى لععىي اععبيل فععن للا ععت الإللفى ععتلا التىبيععل للفلاععىت 
بعععت  ثفعععى ن  بعععلال  ىاععع ل حعععل  الحل عععين حيعععث ا   عععرل لتفعععرل الف عععى لين 

ل لك بيت تيطيل   ىا ا   ار اتلإلترل عن الفل علت وعن الفي عىر لوعتح  بىلإلىفل ،
البىب الحتيتى ال ى يؤتى إلن الحل ين بيت الحتل   لن ف تىحا ل لك لوق 

ور اعن لاآللعر  :فى مإلتا اث ىن فن لبرار  خلن الفلاعىت ل فعى تعح يىن محعت فى
للرىيععععل " إاعععراخيلن وعععن كتعععىب تعععتر ل فعععى ف عععع   ععع لر بي عععلان " إاعععراخيل اعععرى 

لو ععحى ويععا ف فل ععل فععن م فععى  الفلاععىت الاععررل  ععت األ ععتاف الير يععل لعع   
 اليستين الفى يين ة  ررن ا لت .

 ش  المشروع النووى العراقى 
لععي تإلتععف الفلاععىت بتععالير  عع ا الف ععرل   ىفععى  كععىف    تي ععل  عع ا اليفليععل للإل  ععى 

، 1980 عىي  ال يعلىفل بيت فرلر  عىي ل ع ررن ف  عى ، لوعن الرابعا   عر فعن ي
لىي  ف ر الفلاىت بت  يي رم  التكتلر يحين الف ت ب لل حتيتيل ون الررول رلي 

 ب  تق الفررتيىن ون بىرر  . 9041
 1975لالعععتكتلر الف عععت  عععل  عععىلي الععع ر  الفتعععرى الععع ى تيىلعععت فعععا اليعععراق  عععىي 

 ل  ععراف  لععن ف ععرل  الف ى ععل ال ععللى اليرالععن ، لكععىن يتععرتت  لععن ور اععى كثيععرا  
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ل  راف  لن اتات ي لوحغ الفيتال ال لليعل اللىتعل بىلف عرل  ، كفعى كعىن 
 لبيرا   لليى   راليى  . 350فاخلت   ن تتررب 

ن فعععلل : إللىلعععل ف لعععل " اليلعععلي لالحيعععى  ال ر اعععيل " وعععن تحسيعععق  عععن الحعععىتث 
 الف ت ييت  ر ل لى يل للف رل  ال للى اليرالن لللفحىلتل ال لليل الير يل .

كى ل  تي ل التحسيق األف ن الس ىخن ال ر ان من ال ررفعل تفعل ب يعل ف  عل  ل 
، لفىاا  البحث  ىررى   ن  ع ا الف  عل  حتعن اليعلي للعي ييثعر لعا  لعن مثعر فعا 
من إاععراخيل لطيععل ال ععك بععىليسين لمثبتععل من الفلاععىت لرار كععل  عع ا ال ععراخي بيععت 

 . 1981 ىي  ال يمن تفرل الف ى ل ال للى اليرالن فاىر الاىبا فن ي
للإلن كيف تثبل ور اى   ا ال راخي  ت الفلاعىت ا اعراخيلن للعت كل عل إاعراخيل 
وععن الاععبيي ىل وررسععى  فععن الستلععل الفحتععروين لت  يعع   فليععىل لتععل  ععت اليععرب وععن 
ملرلبى لرا   حيت ى   ر  لتيىل  ر يل ، للت كىن لىخت   ا ال ررق ي علتى 

إاععراخيل وععن بتايععل الاععتي يىل ثععي  ععرى  ععى ر إلععن ، ور اععن فععن متععل بلل ععتى 
تييي ععا فلحسععى   اععكررى   اععراخيل وععن بععىرر  لفععت  ثعع ث اعع لال لبععل اليععلت  فععر  
ملرى  اعراخيل ل لتحعىق بىلفلاعىت .. لااعي  ع ا الر عل  عل "ليبرفعىن" كفعى يع كرا 
الفات رق ال ر اعن وى اعىن فل تعلى وعن كتعىب متعترا ف ع    عر اع لال بي علان 

 إاراخيل " للتغ  ت ا  ن  راخي الفلاىت ون ملرلبى !! ."فلف ارى  ن 
لالرررعععب من  ععع ا الفات عععرق ال ر اعععن   عععتفى لعععتي للس عععىر األتلعععل التافرعععل  لعععن 
تلرط الفلاىت ون  فليىل اليرب كىن رت   ىاى األفن لالس عىر من  ع ا األتلعل 

 غير كىويل ! .
 التصدى للمشروع الليبى

ثفى ي ععععىل اتتتععععى  ب ععععركل كلععععف م ععععت   ععععرا  وي ععععتفى حىللععععل ليبيععععى وععععن بتايععععل ال
متعلفيكر األفرركيععل لفاععى تت ى وععن ب ععىر ف ى عل  ععللى لألغععراب الاععلفيل تععتللل 
ا تار  األفرركيل لف يل ال ركل فن فاى ت  ليبيى ، بل لفىرال  رلطى  فكث ل 
 لن الالرت  لرعىر ات ىليعل كى عل إحعتى  عركىت ى "تيلعلب" لعت تيىلعتل بفست عى ى 
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ى  لن تتررب و يين لف  تاين ليبيين  لن تإل للل يى التعلاررب الفل  عل فا ليبي
. 

للت لىت   ا الحفلل  ت ليبيى ون الل ىر الفلاىت ا اراخيلن ب تف ف ا ليبيى فن 
 إلىفل مى ف ى ل مل فت ا لا تلل بىلطىلل ال لليل .

لتاعىخ    ا اللسطىل الارريل فن مر يف الفلاىت ا اراخيلن الفلعنر بعىل راخي لا
بىلتيىلن فا للى تلليل  ت اليىلي الير ن ت يل ى  سل  : إ ا كىن كل فن يحىل  
مل ياعى ي وععن الععتلل  بععىليرب إلععن  تععر العع ر  وععن  ععرف إاععراخيل لفععن لرار ععى 
 تلا  ياتحق الستعل لاتلت عىر   ىخيعى  فعن الحيعى  .. إت يكعلن  ىلفعى  فثعل العتكتلر 

 عععت لطعععلر   لعععن إاعععراخيل لىتعععل م عععا ماعععييت بعععتير  عععىلي اتتتعععىتل الفتعععرى 
كىن فترا   لن فت ب تا  19/9/1989للوسى  للف  لر ون  ررت  ال يب بتىررب 

وعن  ىفيعل  254ب تىخج مبحىثا التن تلتعل إلي عى فعن لع    فلعا وعن الف عرل  
لم ف ى فى تلتل إليا فن  تىخج  ىفل  عتا  وعن ف عى  إفكى يعل ، تيا رج األلفى يل 
لاعع ن ال  ععىخيل مل األلفععىر التعع ى يل لالتسععىط كععل الفيللفععىل اتتتععى  ب فيععا ا

فكى يل الت لي   لي ى . لرغي من   ا ال تىخج كى ل  حل  الت ا  فن ل ل ى لا 
كى عل كبيعر  لىتعل فىاالل ون حكي البحث ال هعرى إت من م فيت عى اتاعتراتي يل 

 . ت2011-1979ون افن التطبيا الايىان فا إاراخيل ة
*** 

ك عععع ل ماععععر  الف  ععععت   بععععت السععععىتر حلفععععن اليععععىلي  1989  ىيععععل  ععععىي وععععن ت 2ة
بت فعل ت ررعب ماعرار  لفيعل  اعكررل ر ع اك تحىإلفعا مفرركعى كى ل الفترى ال ى 
 ععن كثيععر فععن ال لا ععب ا  اععى يل وععن ل ععيل اب  ععى الفحبععل   –مفرركيععل لفتععر 

 ون مفرركى .
من الاعلطىل  19/9/1989وعن " ال عيب "  ررعت   كر مورات اليىخلل ون لسىر فعا 

األفرركيل لىفل بفتىتر   فيا مفلا  الف  ت   بت السىتر ون الب لك األفرركيل 
 تحل ت لى ااخ ل  ن م ارتف تلتر مفرركن ، كفى تىترل ف الا  810لتبل  
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 150لععي ياععتت ال ععراخب وععن الللععل العع ى بلرععل ويععا متيععىب الفحىفععىا مإلثععر فععن ة
لن   يا فترى للي للن تاعتطا األاعر  .. مى فى ييىت   تف فلي تملف تلتر

اعععتات  ععع ا الفبلععع  .. كفعععى من الاعععلطىل األفرركيعععل ف يعععل اب يعععا فعععن فسىبلتعععا وعععن 
الاعععع ن كلاععععيلل لل ععععر  ال  اععععن  ليععععا . لك عععع ل األاععععر   ععععن الععععتلر الاععععلبن 
للحكلفععل لالاعع ىر  الفتععررل ت ععىا ل ععيل  بععت السععىتر حلفععن. لا تسععت موععرات اليىخلععل 

 بعت السعىتر الع ى لعتي ل عي الإلثيعر لكعىن  عااؤا وعن ال  ىيعل  الفللف األفرركعن فعن
  الفاىرلل السى ل يل لالفحىإلفل .

*** 
ت  فليععل وتاخيععل  ععت متععل ي  اععيى  إاععراخيليين وععن فتععر ةلكععىن  لععك وععن ملاخععل 3ة

حيععث تععتاللل التععحف الفتععررل لا اععراخيليل الحععىتث لتبىي ععل رتلت  ت1990 ععىي 
 –الفسىلفعل الفاعلحل للتطبيعا لالي لعىل الفتعررل  ويل ى للإل  ى ا تبرل محت م كى 

ا اراخيليل حيث احتلل اليفليل تعتار  التعحف ا اعراخيليل للعي يستتعر فعى   عرتا 
تلعك التعحف  ععن الفتىبيعل ا لبىررععل للحعىتث لا  فععى ت ىللعل الي لععىل بعين إاععراخيل 

لالفللعععف لالحكلفعععل الفتعععررل لفاعععتسبل  فليعععل التاعععليل الايىاعععيل التعععن تعععتي حىليعععى  
 الفترى الفطللب ت ىا الف هفىل ال لاطي يل .

ون التحف ا اراخيليل  عل ا تبعىر من تلعك اليفليعل فل  عل  عت  اتت ىا الرخي 
 ال هىي الفترى ب    الستر ال ى ا تبرل م  ى فل  ل  ت إاراخيل .

ن ال ععععتف الحسيسععععن فععععن تلععععك اليفليععععل  ععععل فبعععععىرك : إلىلععععل تععععحي ل فيععععىررف 
تي ت  ي    ا اليفليل  لن الرغي فن تح يرال إاراخيل لفتر ون للت ، لحكلفتا 

 ولاطي يين يلتبخلن وي ى .  !!تفلر ينةفرال  تيت  بان   ىك 
لم ىول التحي ل من فتر متبحل ون اآلل ل األلير  فركعاا  ل  عىط فتطعروين 

 ولاطي يين فن الف هفىل الفيىر ل للفاير  الالفيل .
وععإن الاععيى  ا اععراخيليين ييتبععرلن ؛ فى ععىل التي يععل لبىل اععبل للفتطععروين فععن ال 

  توى  فطللبى  لتلتى  فا ال تىلى التي يل بإبىحل تفىر الي لت.
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ن الحكلفعععل الفتعععررل تتحفعععل فاعععخلليل : إللىلعععل تعععحي ل "بعععتييلل محرل عععلل" 
اليفليعععل ليعععتي رت عععى  لعععن التحعععررب الاعععىلر  عععت الي عععلت وعععن لاعععىخل ا  ععع ي 

فيىررف من اليفليل مثبتل  تي لتر  فتر  لن تافين  الفتررل .للىلل تحي ل
 ا فل ا اراخيليين التن يالرل  ى .

لف ل  العلارار  ا تفى  ىرلن ون  مرريلمفى م  ف   لي  ت فتر وست ل  ا 
العرخي  فبعىرك ا عيي فاعتبت لتيكتعىتلر لرت  ليعا  للعى  : إنا اراخيلن الفتعرر 

تتحععتث  ععن ا ععيي بلععت  حععن وععن  إ ععك  ععيفلن بيررععا  ا ععيي حععاب اليفععل لععىخ   :
اعع ي فيععا, لرت "فل ععيا  ععىحى " لارععر الطىلععل ف ععيرا  إلععن   لععىل  ععىرلن فععا 

يل ت   ى لارر كىن تتيسى  لت ىل ياكل لكعىن يتع ا با عا : "ت ىل ياكل" لىخ   
 ا يي لط ن مفى فبىرك ويت ا با ا تيكتىتلر.

 ععىط كععل الف هفععىل لطلبععل التععحي ل "حتا ععلل" فععن الععرخي  فبععىرك حهععر  * 
ن فبععىرك ي ععب من يللععف : إيا" ي يل وععن فتععر , للىلععل تععحي ل " تاععلوال لاععط

كل  فليىل التحررب  لن إيسىف   ر  الي لت الاعلويل إلعن إاعراخيل  هعرا  ألن 
اعععععراخيل وعععععن   ععععع  الللل.ل  عععععرل التعععععحف   فليعععععل األتعععععل ي  تفععععع  فتعععععر لا 

ويعععا فتعععر فاعععخلليل اعععحق  عععىفير  عععن الحعععىتث لالععع ى حفعععل إا اعععراخيليل بيعععىن 
ي برععن اتلععى  كععل ا  عععرارال ن العع ى يالرل  ععى لمف  ي،للعععى : اعع فل ا اععراخيليي

 ال افل ل فىن مت ي  ب ايى  لالار إاراخيليلن  حيل بايتى الستلل .
من إاعععراخيل تطلعععب من تعععتين لاعععىخل ا  ععع ي لم  عععا  التر يعععل لالتيلعععيي  لم عععىف 

ت    عععععيىر ال فعععععى ير الفتعععععررل لالثسىوعععععل وعععععن فتعععععر ات تعععععتار اآلثعععععي وعععععن  ععععع
بىت ععفخااا العع ى يثيععرا  عع ا الحععىتث للإلععن تععترك ال فععى ير الفتععررل ا يكىاععىتا 
 يععتا  ل  ععرل التععحف ا اععراخيليل الحععلار التلي ععل ن بععين  ععىفير لفبععىرك العع ى 

يععترك من الللععل غيععر ف خععي   ععاإة : اتتععل ب ععىفير فيارععى  للععل   ععىفير لفبععىرك 
 . إلن يفكن  فل  لك ون األيىي الفسبلل ت رار الحاىب للاآلن  
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لحفل لارر اللىر يل فل يا مرر ا لاىخل ا   ي الفتررل فاخلليل فعى تيعرب 
لععا الاععيى  ا اععراخيليلن وععن فتععر إ  مبلعع  الاعع ير الفتععرى فحفععت باععيل ن من 
  ععر فسععىتل فيىتيععل  اععراخيل وععن التععحف الفتععررل فععن  ععا ا من يععؤتى إلععن 

  يل لحتن إلن السيىي با فى    ف .ت  ن ال يلر بىلإلرا 
فعن الفؤاعف ات تعراف بعان لعىت  : للى  يلخيل فىركل  ون تحي ل  ىررت  * 

حعععاب الليكعععلت ل لعععن رماععع ي  عععىفير ل عععىرلن ااعععترللا الحعععىتث األتعععل ي  لتسليعععل 
فراإلععا ي الايىاععيل تالععل الليكععلت ااععتيتاتا  للفلا  ععل بععين السععىت  الفتتععىر ين وععن 

لف  عىرلن لعت تيع ر لا تبعر من تلعك اليفليعل لتعىلحا للاتعل الحاب.وست بتم فل 
تحتيعععا ل عععىفير لات ىفعععا بعععىلي ا  عععن حفىيعععل ا اعععراخيليين وعععن العععتالل لاللعععىرج 

 لطىلب بىتلى  فللف حىاي فن الي لىل فا فتر .
لت ععل تععحي ل ةفيععىررفت الحكلفععل ا اععراخيليل إلععن ا  عع ن من فتععر ف طسععل 

خيليل لفععععن ياععععىور إلععععن   ععععىك ي ععععب من يتحفععععل لطععععر  بىل اععععبل للاععععيىحل ا اععععرا
 فاخلليل إفكى يل تير ا لللطر مل ل لتطىف مل أل فى  ملرى .

**** 
 ععع ا للعععت  ثعععرل م  عععا  األفعععن الفتعععررل  لعععن لررطعععل تحتعععلى  لعععن الت ىتعععيل 

ت ععف ل  -اعىلف العع كر  –الإلىفلعل لت  يعع   فليعل األتععل ي  الاعيىحن ا اععراخيلن 
متععل ي  الاععيىحل فععن ررععىل اععير اليفليععل ف عع  ا طعع ق ف اللررطععل لتعع ى  تليسععى  ل

فحطل إل  ا بروح لايرا  فا كىول الطرق لالفاىرال التن اعلإل ى األتعل ي  إلعن 
تالععل األرا ععن الفتععررل لت ت ععن اللررطععل إلععن  ععت  فاععىرال تالععل األرا ععن 

لن  ت  فتن ماىايل ل ن  السى ر  لا اعفى يليل لال عرليل لالاعلي  : الفتررل لا 
ل ععفل اللررطععل راععفى  كرلكيععى  يحتععلى  لععن  سععىط تللععف لي ععر  م ععلىغ .. . 

لم عععرل التحسيسعععىل إلعععن م  عععي ليبعععلا تلرا  وعععن فاعععى ت  فرتإلبعععن حعععىتث األتعععل ي  
.لوعععن  عععلر العععرت ا اعععراخيلن  لععععن اليفليعععل متعععترل ليعععىت  ال عععي  ا اععععراخيلن 

 نل ولاطي لرارال فبى ر  إلن الياكررين ا اراخيليين بإط ق الرتىغ  لن ك
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ي تبا ون ليىفا با فى  ت تت األفن ا اراخيلن العتاللن لاللعىر ن ، للعت  عىرل 
  فليل إط ق ال ىر الي لاخن  لن الت في  كبتايل ل  ا الفلط  التتييتى .

*** 
  عرل ف لعل " رلااليلاععف " تحسيسعى   عن  عحىيى فسىلفععل  24/4/1995وعن ت 4ة

ل ععيل  ععت ف ى  ععن  9230تات حيععث تععي إ ععت 1979وععن فتععر ةف عع  التطبيععا 
إواعععىت الي لعععل التبللفىاعععيل بعععين فتعععر بعععتالل ى كعععىن التطبيعععا لمبعععرا اتت ىفعععىل 

اععراخيل . كفععى اععبق لم ععر ى  –الفحكفععل التاععتلررل  ل عع ا الس ععىيى تفععل بععرغي منلا 
ال سعععر  العععلارت  وعععن لعععى لن  1988وعععن  عععىي لعععت ماعععسطل  –وعععن فستفعععل  ععع ا البعععىب 

اللىتعل بى عتراط  عتي فيىر عل فيى عت  الاعع ي ل  1977لاع ل  40األحعااب رلعي 
فععن السععبب  لععن  1995 ععىي فععا إاععراخيل .لفععن ل ععىيى فسىلفععل التطبيععا فععى تععي 

فلاط ععى  فيهف ععي فععن الطعع ب مث ععىر ت هععيف ي لل ععل احت ى يععل  ععت ا ععتراك  40
ب إاراخيل ون الفيرب الارا ن التع ى ن باعلق السعى ر  التلليعل للعت ملسعن السعب

ك عع ل التحسيسععىل من الت فععل الفل  ععل إلععي ي  ععن ىال ي ، ل  لععن بي عع ي فععن ف عع
.للعت تعي  ة!!ت  تيكير ت ل الي لىل التبللفىايل فا تللل تتيسل ل عن إاعراخيل

حيعث تعي ااعتلتاي ال عرب الفبعر  ، ااتلتاي ماىليب لح يل فا بيب الطع ب 
لالإل ر ىر لاليتن الرليهل ، للت تال فبىحث مفن التللل بيب األالحل  لن 

لفت فععين   عع ىر تعع ل الي ععف  لععن الفسبععلب  لععي ي فثلفععى حععتث فععا الطىلععب ا
 بىال رفاي  .

فعععن  تعععيب الفحعععىفن بتايعععل الثفى ي عععىل للتطبيعععا  نلكى عععل مل  ل عععيل لفيىر ععع
محفععت  ىتععر لالعع ى لععبب  ليععا بت فععل ا اععىر  للي لععىل الفتععررل ا اععراخيليل 

 مث ىر حفلتا ات تلىبيل .
رويععل  ععت التطبيععا تحللععل لتإلععلن  ععت الحكلفععل ثععي  لال وععل من الس ععىيى التععن

 فيى ت  الا ي   ا ى .  ت
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* مّثل التعاون  ىاا المالاواال اااتياوبين مار  ميار نال ارا رل تاة  ال تار  ما  
( أحاااب أمااارا الرتاااو ا لتااابويم التسميااا، نتمااان م   اااوت    نتتااان  1979-2011)

وال التسمياا، اااتيااوب  ماا  الاات غ زلااا ال ااوا ماارنراال  ولاراواان نيااناال زلااا يااتوو
ىااا العةاااوال   نال اايوحن   نررر ااو ماا  المالااواال التااا ًاا بال يااعنباال  الت اار 

نلكت او ارت ساال ارت وساوال  ًتل ووم نالعةاوال اااتيوبين ولا نالا  التيان  
ًاارسيوال  وضنعااو  ال يو ااين التااا ماارال م ااو وةاااوال مياار م  اارا رل   نتاا ثرال 

 م و .
اتياااوب  نرثور اااو ولاااا نىاااا  ااااا ال اااوض تحااابم  عاااط محساااوال  ااااا التسميااا، اا

 المالتم، المير  نولا ارارات  النستين الم تحلن .
 ن نف تح م ال وض زلا ال ين  التولين :

 ال يل اضن  : م  مةمح التسمي، اااتيوب  .
 : التسمي، ولا )أرط( مير .ال يل الثوتا : الاراون 

 ال يل الثولث : التسمي، مر  )ال وا( ن)الكنيا( .
 ناو ، التسمي، اااتيوب  . عط  ال يل الرا ، :
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 الأول الفصل 

 من ملامح التطبيع الاقتصادى
 



 

392 



 

393 

 أواًل : مقدمات التطبيع االقتصادى :
  ( 17/9/1978)ات وايان توماض بي راب أكمار بنلان ورةيان   ا أ  ناعال ميار مت

 -زلاا حاب ماو  –.. ا اتسووال ا ارا رل 1979ماور   26ىا   ب  ال ةم ثم معو
ىحب حححال البنلن العمرين م  م رر  التسمي، م، ميار    تتراق مير ااتيوبيوا

  أايااااا ا اااات وب  ممتتاااان ىاااا  توىاااان المالااااواال التااااا تاااام التسمياااا، ىر ااااو   نتااااو  
التسمياا، اااتيااوب  ماا  أكثاار المالااواال التاا  ال اابال الت راار ىاا  ًااتل العةااان 

 مر  الحو ر  نالبنلن الي رنتين .
اتيااااوب  ماااار  مياااار ريااااب م اااارر  التسمياااا، اا  حااااث اااااا الالااااا  ماااا  التتااااون  ر

 . 2011نال را رل متا تناي، ات واين تومض بي رب نحتا ووم 
 حجم التجارة المتبادلة

ولاا حريان  1981ت وق الم وبلن التالورين المنا، مر  مير نال ارا رل واوم ات  
ال زا أ  العةااااو  ت اااوب  ال ااال، التالوريااان مااار  الملااابر  نىااال ممااابأ الملاااب الم عااال 

اتيوبين مر  مير نالبنلن العمرين   ً بال ىتراال مب نالار   ىحب ظل حالم اا
  ن  حاا حالام و الات غ الاا  تيابرص ميار ئ ارا رل اتثترتاالت وب  ععي وال زاا مو 

بنار  ااااتنيوال حتااااا العااااوم  ملراااان   25الت ااااوب  التالااااور  ماااار  الملاااابر  رااااران  وتااااب 
ةين الًاوملن تحان التسميا، ما  زرت عال الت  ن ىا ظل ال رنلن العر   حر   1994

ن  1994اتيااااوبين التااااا وحاااابال ىااااا ال تاااار  مااااومر  تااااة  الحماااام نالماااا تمراال اا
ظال الت اوب  أاال  نلكا    الالبرابنالتا توتال ترنج لتظوم الًارق اضن اغ  1997

 ممو تناع  التمرا  . 
تت وعااان اتراالعاااوال ملمن اااوال الااارا   ز ااارا رلاتياااوبين مااا، نااااب ًااا بال العةااااوال اا

تالمرااب  2002أمرياال  3يااا   توياانال  عااب ااارار الحتنماان المياارين متااوري  اضا
التااا  لي اااال  لياااولح  -اتياااوبين  ماااو ىااا  الااا  اا -توىااان العةااااوال الحتنميااان 

تت عاااال ت ااا ن التالاااور  مااار  الالاااوتمر   ًاااتل االحعاااين ال ل اااسرتين  .. ن ولتاااول  
 تمرر.
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ملران  بنار واوم  59ناب نيل حالم التالور  المت وبلن مر  الابنلتر  زلاا حانال  
 ترراب ز را رل  م  مير ) توين المعاباال املرن  بنار  26.2  مرت و 2003

ملرااان  بنار تيااابرر ز ااارا رل  لميااار  22.3الاراويااان نياااتوون الت ااار  (   ن 
  تااو  واابب  تلاا  ال تاار )توياان المااناب ال اا ياان نالكيمونيااوال نالمعااوب ( .. نىااا 

ز را رلا  315.000ا سو و زلا مير حنال    ائ را رلرر  الار  ومرنا م  مت 
اتيوبين ظل التعون  ىا  مالاو  .. نمومر  ىتراال المب ن الالار ىا العةاوال اا

 اال ايو وال  ولمالواال اضتر  .الاراون نال يوحن ماب ر 
ولااا  الاارالالتااا  –  ومليااوال التحاان  ااالتمااووا ناااتيااوب  نال يو ااا ز* 

  اااب أتااال أك ل ااو   ( 2011-1979)حاانب ثةثاان و سرلاانىااا مياار  –ااابم ن ااوق 
ارت سااال وعانيوال  مياولح عاتمن نمتباتلاان   نتلحاال ى اوال االتموويان نس حاوال 

م، تل م  اضن وط الرأ مولين العولمين م  ال ن نالرأ مو  الي رنتا ما  ال ان 
نالثةثاار   ااثتاار تمااو تااو  تااة   –أتاار    ن اااص الال ااوال تاا ثر  يو اايوال ا   

اتاااناال ز ااارا رل   ن اااا تتمتاااا نتاااباى، وااا  الت ااانين مااا، ىاااا مالرياااوال  -ووماااوال 
مال ن اا تاال  تمان   ااا ااتيو  ال يو ا نالثحوىا م، اضن وط اليا رنتين   

ضتاا  رتاابم تسس ااو نيحمااا ظ ر ااو   ني اا م ىااا ؛  اال ولياا  ممااا  المًاارن  نتت
لحوالاان ازحاباث تحااناال ىترياان نثحوىيان ىااا المالتماا، المياار     اا ىااا م ااي  

 زباتت و أن تالريم و م  الرا  م لكيوت و ررر النستين .ل و لعمو  
وااا  )التساااوض  رااار  أحماااب م اااو  الااابر  ًاااع و  ىاااا  حثااا نولااا  ااامرل المثاااو    

رياب حرتان اسوواوال  ومان  أمتتتو ىا  اتناال التسميا، اضنلااأت   (1) التسميعا(
مااا  البنلااان نمااا  رالاااو  اضوماااو  الاااار  رتعاااونتن  مااا، اليااا ورتن ومااار وًاااراال 

، الي رنتين التًسن ىا مير   ىا مالواال الاراوان نالمتارن  نالت ار  المًوري
نالكممراااانتر نالمتتالااااوال ال اا ياااان نالتحاااال ال حاااار  ناضبنياااان نالمعااااباال الك رةو ياااان 
نيااتوووال اضتًااوض نالميااتنووال اا اات ةكين .. زلاا    التااا تمااور  تًااوس و 

متًو تن م، ىا مير   نتبتل ىا وةاوال ومل نت وباال ااتيوبين نميولح 
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اسوووال م  المنظ ر  نرالو  اضومو  نالم ترر  ىاا ميار   نااب يار    با  
رلين ىااااا مرنةاااار   ر ااااي  ال رىاااان اليااااتووين ائ اااارا رلين أ  اا ااااتثموراال ائ اااارا 

  ىيمااو أكااب ر ااي  اتحااوب ال اارف  الت ااعرتوال ااتناال مياار اااب ًاا بال ا ااا  تااة  
الررم م  التنتر الا  ي نب الم تن  التالورين ائ را رلين   باتا اللر   أت  ولا 

ال يو ا مر  تل م  مير نال را رل   ىحب تم وحب وًراال الي حوال م تراال و  
سرياااال اتحااااوب ال اااارف التالورياااان نمعظم ااااو تتمثاااال ىااااا تياااابرر نا ااااترراب أبناال 

  نااااب اااابمال ز ااارا رل تاااة  مااا تمر (2)نمعاااباال اراويااان حبرثااان ناسااا  نمة ااا 
أنا ل  اا العاوم مالمنوان متكوملان ما  المًارنووال  الحو ر  اااتيوب  الا  وحب

التاااا أثاااورال اتب وًاااوال باتااال أن اااوط رالاااو  اضوماااو  الميااارير    ااامض سميعت اااو 
اا ااتراترالين نبات ااو نترا س ااو ؛ نح اا مو تًاار ىااا الريااب  العااولم الراانم   )التااوري  
ااتااااا ( ىااااا   المًااااارنووال التاااااا تحااااابم م اااااو ائ ااااارا رلرن  تاااااة  مااااا تمر الحاااااو ر  

تيااااوب  توتااااال متعاااابب  نااال برا ااااوال وولياااان الالاااابن   ًاااا وب  المياااارير  ااا
أت  اا م   نلكاا  سميعت ااو رري اان نتسراار  لبرالاان تاانحا  اا    تااو  تنايااو متسساان 

 .(3)م  نرا   اص المًوري،
ح ا مو تًارال  –( Networkنمالمن   ااص المًارنووال ااال التنالا  ائاليماا )

مليااااااور بنار   أحااااااب  اااااااص  2.2مًاااااارنووال  حيماااااان  35ملااااااا واااااابب و  –الالريااااااب  
المًااارنووال   حمويااان متاااوسل ميااار الياااتووين   نيتعااام  زاومااان حاااو غ أمتاااا 
 وال نبىووا ىا ميوت، مير الكمر  عب التال ا  الياتووا نالحرا ال   نمحترحا

مبرتن العوًر م  رمعو    تتالرةن تمناالين   ولا أ  يعمال ىيا  ىا للمًرن  
   مًرنووال أتر  محترحن أ م و:ىا ال تناال اضنلا تمرا  م  ز را رل ن تو

اوماان ًاا تن ياارف  –زيااةال  –مًاارن  سو ااو  العح اان   تًاا توال لميااوص الًاارض نال
ملرن  بنار نتحبب  450يحا ًن توال رةغ ت رةو  نتحبر ايمن المًرنووال ما

 ا تكمو   اا المًرن  . 2000 تن 
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 500امًااارن  اتاااو  مااار  ال حااار المراااال نال حااار اضحمااار   نيحااابر ا اااتثمورات  مااا -
 ملرن  بنار.

 187مًااارن  الااارةغ الك رةاااو ا مااار  ميااار نراااا  نال ااارا رل   نتحااابر ايمتااا  ماااا -
 ملرن  بنار.

زاوماان اتااناال لل ااا  السميعااا ماار  مياار ناضرب    ثاام ز اارا رل نتحاابر ايمتاا   -
 ملرن  بنار. 800
ىا مالو  التحل نالمنايةال ورعال ز را رل وب  مًوري، ئتًو  اضتن تراب  -
(High Way  ولا  وحل ال حار اضمايط   نيارةغ مار  ميار نال ارا رل نراا )

ملران  بنار    600زعوىن زلا رةس    اتن حبراب مار  ميار نال ارا رل نايمت او 
 ملرن  بنار . 100يعوف زلر و مسور بنلا ىا رأ  التحض متكل ن 

ملران  بنار  83مًارنووال  حيمان  6ىا مالو  ااتيواال ورعاال ز ارا رل  -
. 
تااابتل ىر اااو ميااار  10مًااارنووال زاليمياااوال مت اااو  17مالاااو  ال ااايوحن  تاااو   ىاااا -

 ملرن  بنار . 500نتحبر ايمت و ائالمولين 
مةرار   110مًارنووال زاليمياوال  حيمان  12نىا اساو  الاراوان تحابمال ز ارا رل ماا -

 بنار .
ملراان   100مًاارنووال  حيماان  13نىااا مالااو  المر اان ناليااتوووال المر ياان  تااو   -

 .بنار 
مًارنووال مت او زاومان متاوسل  13ن ولت  ن للتالور  ناليتوون ورعاال ز ارا رل  -

 ملرن  بنار . 500حر  نابرال ما
ملراان  بنار أتاار  ايماان مًاارنووال توياان م اوماان متتا ااوال  200نرياابال  -

 نمحميوال نتبموال توين  ول يوحن نالتالور  ال حرين .
رير  وماااااو  الميااااانولاااااا العااااا ن اضتااااار  مااااا  الت ااااار   ىااااا    عاااااط رالاااااو  اض

ربنا التحياااااان   ح اااااا  مت ااااااو )ت(  نت ااااااوبلنا ومليااااااوال اا ااااااتثمور المااااااولا الك ااااااور 
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ح اض رأ  العبراب ما  تمارا   –ناليتووا ىا مًاوري،  ولبنلان اليا رنتين  نتام 
تااا  المةراار  ماا  الاابناراال ماا  المتاان  المياارين   ئوااوب   –المتاان  المياارين 

توتاااال   ىاااا النااااال الاااا  ( 2011-1979تاااة  ال تااار  )تنظي  اااو ىاااا ز ااارا رل 
تحتاااوج الااا ةب ىيااا  لكااال ا اااتثمور للحاااب مااا  ال سولااان المت ًاااين   نلرىااا، معاااباال 

نىحاوال لبرا ان  –  نم  أمرا ما   او م ىاا التسميا، اااتياوب  المعيًن المتبتين 
ر اااااي   –المليااااوربرر الميااااار  زمااااارا يم تومااااال   ياااا تا    -أحمااااب م اااااو  ًاااااع و  

العةاااااااوال رىيعاااااان الم ااااااتن  نالنثراااااال الياااااالن ؛  مالمنواااااان   تااااااوتن     يااااااوحض
ىااا مياار أيااوم تظااوم ح ااتا م ااور  الااا  أ ااحست  نحوكمتاا   وضن ااوط الحوكماان 

سااو ر راىحاا  تاال ماا  ب.ن وااب  مااراال ز اارا رل رتااورر   نلحااب اار )توماال(  25ثاانر  
حلماااا ر اااي  ًااارتن   ميتااار نماااوكتا    ىاااا ميااار   نمتيااانر السااارا  ر اااي  

المير    ناب التحانا ىاا اياورت م ما،  متياومر  تتتياو ن   ًرتن   المرال اا تثمور
ر ااااي  الاااانارا  الياااا رنتا   نتااااال  ماااا، ًاااامعن  مرريااااا ر ااااي  نارا  ز اااارا رل 

  نبا  مرااربنر ناياار المولياان الياا رنتا نات ااو ال ااومل   نر ااي  الحاااض العماال 
  نتاااال  التحاااا النىاااب الميااار  مااا، بي راااب لي اااا نايااار التوراليااان اليااا رنتا رت اااا
ورت تا محوىظ المت  المرتا  ائ ارا رلا   نااب اًاتر  زمارا يم تومال  ومل ال ًن

حيياااوال ىاااا رأ  ماااو  مالمااا،   تااانر   الياااتووا الاااا  يماااور  أتًاااست  ىاااا 
نلاااا  ا ااااتثموراال تمراااار  ىااااا يااااتوون   تيااااتي، اض اااالحن نالتكتنلناليااااو المتحبماااان 

حو ا  ما، م  مالمل اااتياوب ائ ارا رلا   نأولا  ىاا ل %70اض متال   نيمثل 
تظرا   الي ورتن أت    لي   تو  تح اظ ولاا ائساةق ولاا اياوم م  وا اتثمور 
ىا مير ىا المالواال الم تنحن أموم اا اتثمور اضالتماا ن اا مالاواال وبراب  
نا عن   تمو أتتو ًرحتو ل م الت ا يةال نالتي ارراال الالبراب  التاا أبتلت او البنلان 

ظماان لة ااتثمور ىااا مياار   نالحااناىا التااا ماا تراال ولااا الحناوااب نائالاارا اال المت
أن  حراراال يبرال و  ماللا  الانارا  نبتلاال   أعي ال  حناتر   ت و المرلمو  
 ولا ال نر زلا حرا التت را.
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نمااا  السميعاااا   نالمتسحاااا   أ  يتااان  ل ااااص العةااااوال اااتياااوبين   الموبيااان   
ين نتظو ر اااااو النثيحااااان نالمتتوميااااان  مااااار  اسوواااااوال مااااا  الس حااااان الحوكمااااان الميااااار 

ائ را رلين   نةر  العبرب م  أال ا  البنلن الميرين )ن ولااال ىاا مالاو  الاراوان 
نال يوحن( نمثيةت او ىاا ز ارا رل   اتعتو اوال االتموويان ن يو اين نىتار  نثحوىيان 
) ااااولمتظنر النا اااا،( أيعااااوال   توياااان نأ  البنلاااان  ورتااااال نت ااااور  م ااااووا  اااااص 

مااو تمااب  ماا  تيااريح وماارن من ااا ناياار مثل –ىااا متو اا وال وبرااب   –ال  ااوال 
ىاااا ت ويااان التوراليااان الميااار    الم ياااب ات اااوق تنةت اااوال  نالمتتحاااب لمعورعاااي  

 .الت عرتوال
*** 

 لم تتحقق : ... ثانيًا : احتماالت وسيناريوهات للتطبيع االقتصادى
 - ز  الاااوا النيااا  -اااابمال برا اااوال تتم يااان   نىاااا اضوااانام اضنلاااا للتسميااا، 

ااوال اااتياوبين مار  ميار نال ارا رل نلكت او ىاا أرلم او لام تتححال لم تحمل العة
ررم أ  م  ابم و  عع م رتت ض للم   ن الع ترين نم  الم ترط ىيا  الر يان 
الم ااتحملين العميحاان   لكاا  أن ااوم ال ااةم   نتياان ز اارا رل العبناتياان لاام تتاار  ل اام 

للةةواأ أرنةةا  دراسةةة   نماا   اااص البرا ااوال    ىرياان )ضحااةم يحظاان ااتيااوبين(
 حرب محمةد جمةام مولةوم بانةوا  ص الصةرات االقتصةادى المصةرى اىسةرا يل  ص

 (1984)قدمت إل  نلية الدفات الوطن  بأكاديمية ناصر الاسةنرية الاليةا مةام 
تةت ريةا  أيرادها ننموذج  للدراسات التة  نانةت متئا لةة ثةم إهمية أوالت  رأينا 

 . تتمن  وأما نانت تتوقع  التطبيع والادوانية االسرا يلية بانس
حراث الاو    واب  أماناض نتال  اوض يحتان  ولاا واب  ىيان   تتح م البرا ن الاا

 ول ااوض اضن  نالااا  تااو   عتاانا    برا اان محورتاان  واتيااوبيوال مياار نال اارا رل   
حرث احتن  الم حث اضن  حتا ال وب  ولا تحلرل ناٍف لةاتيوب ائ را رلا 

تيوب المير  م  الم حث اضن  حتا ال وب    ثام نال يل الثوتا  عتنا  ااا
الو  ال وض الثوتا لرتواش العح وال التا تح  أموم التتمين اااتيوبين ىا ز را رل 
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  ثااام ال اااوض الثولاااث ن ااان وااا  التيااانراال ائ ااارا رلين للعةااااوال اااتياااوبين مااا، 
ا ثم ال وض الرا ، تحاال وتانا    اليارا  اااتياوب  الميار  ائ ارا رل  مير 

ال مااا، ا تًاااراف لم اااتحمل اليااارا  اااتياااوب  مااار  الملااابر  ىاااا عااان  المت رااارا
 .المتالبب  ىا المتسحن 

ى ا ال يل اضن  : ا تعرط ال وحث اااتيوب ائ را رلا نمب  محنموال تمنص 
ناتالوص  اا التمن نأ م المًتةال التا تحب  اا التمن نماب  ارت وس او  ولتحابيوال 

ائ اارا رلا   تااال  مااب  تاا ثر اااتيااوب ائ اارا رلا  التااا تناالاا  الياارا  العرةااا
 ووت اااور أ  الااا  يمثااال أحاااب الناتاااض التسميااا، ناليااارا     ولعةااااوال مااا، ميااار 

 اااتيوب  ىا المتسحن .
ا ااتسو  اااتيااوب ائ اارا رلا متااا ايااوم  خصةةا ن نمةةو االقتصةةاد اىسةةرا يل  :

 ااارا رلرر  نررااار م البنلاان أ  يحاااوىظ ولاااا معاااباال تمااان وولياان ن ااااا ماااو بىااا، ائ
للتااارني  لماااو أ اااامنص   معالاااا  ااتيااااوبين ز ااارا رلين   ولااااا اوت اااور أ  اااتيااااوب 
ائ ااارا رلا لااام يًااا ب أ  رتااانب رااااتر ررااام اضنعاااو  ال يو اااين نالع اااترين التاااا 

 مرال  ولمتسحن نال را رل ت   و .
  الاراون ا تحناال ولا الالوتاض اضكمار ما  : زىا الم حث اضن  او  ال وحث 

نلكااااا  مااااا،    %13 تمااااوم ن  نلنيااااان مسلحاااان   نتماااااو اسااااو  الاراوااااان  معااااب  اا
اا تارا  الكومال للم اوحوال نا اتتااف مياوبر المياوص ت وسا  معاب  السلاض ولاا 
المتتالوال الاراوين   مض اتت اوط السلاض ولاا  ااص المتتالاوال   نااب اتت عاال 

لاراواان نرراام الاا  ىحااب لعمااال ا 1975وااوم  %15ت اا ن العمولاان ىااا الاراواان ماا  
ائ را رلين بنراال م موال ىا ا تيعوض الم والري  نالم تنستر  نىا تححرل ااكت او  

نبوم واللن التيتي، ما  أالال تلال را سان انيان مار   ا ا  الم اوالري    الااتا 
 نالم تنستر  نالبنلن الالبرب  .
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م  اضراعا مل  للحتنمن ائ را رلين نتمتح حل اا ت ة   %92أكثر م   -
ا تعاااام  واااابم ت ترااااال الحيااااوااال الاراوياااان نتعاااام  ائتتوالياااان العولياااان ىحااااغ حتاااا

وف( .  توين أ  الاراون تحنم ولا تظوم )الكرمنتا نالمًن
ماااا  م ااااوحن ز اااارا رل(  %21نتملااااا م ااااوحن اضراعااااا الاراوياااان ملراااان  ىاااابا  )

نتعتمااب ز ارا رل ولااا الميتتاان الاراوياان   نا تاار ولاا اضمسااور  (ماارن  )تيا  و 
مياات، راال اراوياان لل اانق المحلياان نالتياابرر  19وال نينالااب حاانالا اوتمااوباال تلياا

أيعوال نال   ولتعون  م،  عط الميوت، العولمين   نت تتبم ز را رل تظوم الر  
 اولتتحيغ نالارش نتتلاغ مياوص الاار   ولمتيا وال  سريحان ممرمالان  ولحو اض ا لااا 

حاانث الاراوياان نالاا  للت لااض ولااا الاان الميااوص ىااا ز اارا رل   تمااو رتًااغ اسااو  ال 
م  اارا رل نالاا  لحاال مًااوكل المر اان نتحاا  تكااولر  ائتتااوج نالعماال ولااا زتتااوج 

 تنويوال م  المحويرل وولين الالنب  .
ضت  الم  ن  و  تنىرر المارنتر    أمو ائتتوج الحرناتا ى ت  يحتل متوتن  ومن 

مااا  اللااام  المتيااا  للت ااانيل  1981نةلاااا ائتتاااوج الحراااناتا وااوم   الحرااناتا 
ملران  لتار  33ألا  سا  نما  الماووا  40لتر نما  اللحانم ملرن   720حنالا 

ألااا  سااا  نمااا   202ملرااان  ميعااان نمااا  لحااانم الااابناال   1550نمااا  المااايط 
 أل  س  . 23اض مو  

أ م ااو ىحاار ماانارب   نلكاا  رراام الاا  تعااوتا الاراواان ائ اارا رلين ماا  مًااوكل تثراار  
انف الم اااااوالري  الالااااابب مااااا  المياااااوص ناتت اااااوط العمولااااان ائ ااااارا رلين   ااااامض وااااا

ااًااات و   ولاراوااان ن الااار   عاااط الم اااتنستوال الاراويااان نمتاااوسل التعمرااار زلاااا 
المب  الكمر    نتال  وبم زمتوتين تيري  المتتالوال لعبم نالنب أ ناق البرب  

 ناتت وط معب  البوم للكرمنتااال الاراوين .
  لمحرتان ىاا ز ارا رلنليان نالسواان انىا الم حث الثوتا تتاون  ال وحاث الماناب اض

حرث أنعح أ  ز را رل ىحرر  ىا المناب اضنلين السميعين نلاال  ت اتنرب ز ارا رل 
تتوج الك رةو  ىا ز را رل يعتمب ولا المحساوال   المترن  التوم ئووب  تكريرص  نال
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الحرارين التا تعمل  ولنانب الم تنرب نال حر المرال  ان الميابر الر ي اا للثارن  
را رل   نيتااانىر الحبراااب نالتحاااو  نالمتالتراااا نال ن ااا وال مت اااض المعبتيااان ىاااا ز ااا

محااابنب  زا أ  ز ااارا رل تمتلااا  تمياااوال تمرااار  مااا  اضماااة  المعبتيااان مااا  ال حااار 
 المرال .

ناوماااال  يو ااان الحتنمااان ائ ااارا رلين متاااا متتيااا  التم ااارتوال ولاااا تًاااالي،  -
  المحلياان ضت ااو تاانىر المااناب اضنلياان لاا عط اليااتوووال   الاراوااوال اليااتووين 

ماا  الم ااوحن الاراوياان تل ااو  %20نأياا حال المحوياارل الاراوياان تمثاال حاانالا 
 نأ م و الحس  نالمتالر نال ن  ال نباتا نالبتو  نالكتو  نالا نر .

أماااو  ولت ااا ن للناااانب نالسواااان ىااا   ز ااارا رل ىحرااار  الاااباال  مياااوبر السواااان نا رنالاااب 
تتااوج الك رةااو  ىااا  ز اارا رل يعتمااب ولااا السواااان احتيااوسا تمراار زا ماا  ال ااوا نال

ثااام السواااان الًم اااين تويااان ىاااا المتاااوسل التو يااان تماااو    %35التننيااان مت ااا ن 
تحاااون  ز ااارا رل زتًاااو  اتاااو  ال حاااري  )المتن اااغ نالمراااال( ا ااات ةل و ىاااا زتتاااوج 

 الك رةو  نتحلين ميوص ال حر .
ز  اليااتوون ماابأال  ياانر  محاابنب  نلكاا  : أمااو اسااو  اليااتوون ىيحاان  ال وحااث 

 ااروو  مااو ا تمااال البنلاان م اااا الحسااو  توياان  عااب تاابىل التعنيعااوال اضلموتياان 
ننعاعال الحتنمان  %12ناوتموب البنلان مرتاوم  تياتي، تثرا  نححال تماناال اابرص 

ناتتااااال العبراااب مااا  ائالااارا اال لاياااوب    مرتومالاااوال سمنحاااوال للتياااتي،  1958وااوم 
  العارا ض مماو اا تثمور ىا الياتوون وا  سريال اارنط ائتماو  نائو او  ما

ما  الحان   %30نا اتنوض  %26 ووب ولا ايوب  تمن  اا الحسو  حتا نيال 
العوملن ىا ز را رل   نأيا حال ز ارا رل  اا البنلان النحراب  ىاا الًارق اضن اغ 

 التا رايب ىر و تيرض اليتوون م  البتل الحنما ولا تيرض الاراون .
ماا   %30ن نالك رةو ياان )نترتااا ز اارا رل ولااا الحسووااوال اليااتووين ائلكترنتياا

التاوت  ائ ارا رلا( نالا  لتبماان الياتوون الع اترين ائ اارا رلين مماو  اووب ولااا 
 1.25زلاا  1967ملران  بنار واوم  60ايوب  يوبراال اض لحن ائ را رلين م  
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. نتحنم ا اتراترالين الياتوون ىاا ز ارا رل ولاا ائتتاوج  1980مليور بنار ووم 
ر الماااناب اضنليااان المحليااان مثااال الحمعااايوال نتوماااوال الياااتووا الحاااو م ولاااا تااانى

نتااال  ائتتااوج اليااتووا   ال حاار المرااال نالحساا  نالمحوياارل الاراوياان اضتاار  
حراث تكان  ايمتا  اضنليان الاا اال ما  ائتتاوج الكومال مثال   المرتكا ولا الم ور  

 الكيمونياااوال ناضبنيااان ن عاااط أتااانا  ا اال ناضال اااا  ن ااال، المنعااان ناضاياااو   
نتال  ائتتوج الا  يعتمب ولا الياتوووال ت ي ان الانا  نال وليان الاثم  نالعوليان 
البتل مثل ال رن ناضلمو  . نررم ال  ى تو  مًتةال تعنق التتمين اليتووين 
أ م او ارت ااو  ت ا ن الاانارباال ما  المااناب التاوم نايااوب  نارباال المتارن  ممااو راا ب  

أنا، الياتوون أ ارر  للم اووباال اضالتميان لت وام العالا ىا المراا  التالور  ممو 
  أعااا  زلااااا الاااا  عااااع  ال اااانق المحلياااان نت عراااال المحوسعاااان العرةياااان نتااااال  

 الت ثرر النا ، للتكتةال اااتيوبين البنلين ولا  يتل ال نق العولما .
ماا  الحاان  العوملاان ىااا  %50ثاام ياا تا اسااو  التًااررب نالتاابموال الااا  يعماال  اا  

ًاااو اال الحرةيااان نال اااتو  الم اااوالري  نائتًاااو اال المبتيااان ز ااارا رل   نتعتمااار ائت
 اضتر  م  أ م العنامل ىا تمن اسو  المتو  .
حرث تعالا الياتوون ائ ارا رلين   نيعوتا اسو  المتو  م  أامن ىا مناب المتو  

واا  تاانىرر الحاابر المة اام ماا  اض اامتال نحبرااب الت االيح ناضتًااوض الةاماان نماا  
لا  اا الحسو  لحوالن ز را رل لمتو  تاغ بىاو  البراب  عاب المتنا، ايوب  السلض و

اات اااحوض مااا   ااارتو  نتاااال  زتًاااو  مساااوراال حرةيااان البراااب   عاااب التتلاااا وااا  
 مسوراال  رتو  .

أمااو التالااور  التورالياان ىااا ز اارا رل متااا زتًااو  و ىتتمرااا مايااوب  حالاام الاانارباال  -
ال الياوبراال تمثال و  اليوبراال  تثرر نىا ال تناال اضنلاا لحياوم ز ارا رل توتا

 ىحغ م  ايمن النارباال. 15%
سااانا   ااااص ال تااار  نتمثااال الماااناب التاااوم نال ااال،  %9نااااب اابال الااانارباال مت ااا ن 

نيمثاال النااانب   ماا  زالمااولا ايماان الاانارباال  %45زلااا  %40الن اايسن حاانالا 
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   %24ماااا  ايماااان الاااانارباال ننارباال ال اااال، اا ااااتثمورين تمثاااال  %10نالسوااااان 
ماااا   %60تااااوم لتمثاااال ناابال المااااناب ال %5السوااااان لتمثاااال  اتت عااااال نارباالن 

ل ال ناكااا  المع ااا   نالمة ااا  نمتتالاااوال المتااارن  نال اااا  نالت ااار  مًاااالااانارباال نت
نمتتالااوال المسااوط نالمتتالااوال المعبتياان ناض اامب  اليااتووين نالتًااض اضملكااوش 

بايحان ناض متال نتال  السو راال نمعباال التحل نالمعاباال ائلكترنتيان نا اال ال
م  يوبراال ز را رل حتا ووم  %70. نت تنوض ال نق ائتاللراين ناضمريتين 

ماا  اليااوبراال ائ اارا رلين ىااا ال ااتناال  %50نا ااتنومال أ ااناق أنرن ااو  1950
 الحلرلن الموعين .

  ن تااو   عااط العناماال التااا  ااووبال ولااا ايااوب  تماان اااتيااوب ائ اارا رلا  -
 اااووب ولاااا نالااانب الحااان  العوملااان  معاااب  راياااب  يااا تا أ م اااو الاياااوب  ال اااتوتين مماااو

  تنيوال . %6مت  ن 
ماا  زالمااولا التااوت  العااوم ممااو  ااووب  %25ثاام ياا تا التااراكم الرأ اامولا الااا  ملااا 

ن ااا التاراكم لام يا ال ما    ولا ايوب  التمن  ينر   ريعن لةاتياوب ائ ارا رلا 
ر التعنيعاااوال تمنيااال المااابتراال المحليااان مااال الاااو  مااا  تااابىحوال موليااان نارب  ومااا

تاااال  تمااانيةال المتظماااوال الر نبيااان المتتًااار  حااان  العاااولم   اضلموتيااان ئ ااارا رل 
ثاام تاا تا الحاارنط سنيلاان اضالاال نمتت عاان ال و ااب    لاابوم اااتيااوب ائ اارا رلا 

لتمنياااال اااتيااااوب ائ اااارا رلا   نتعماااال ز اااارا رل لتمتااااا تمناالااااوال متمرااااااال للتتمياااان 
ليااان المااانارب المحااابنب   وا تماااوم  ورت اااو  ت اااو   اااتيااوبين يحااانم ولاااا اياااوب  ىعو

ا اااااتتبام و نالحيااااان  ولاااااا معنتاااااوال ااتياااااوبين نو اااااترين تمرااااار  مااااا  الااااابن  
اليااابيحن ئ ااارا رل نتععاااارب الياااتوووال الع اااترين ناا ااااتية  ولاااا اضراعااااا 

ثااام تًاااالي، ال الااار  الر نبيااان لاياااوب  حالااام   العرةيااان التاااا تحااان  مااانارب سميعيااان 
 .المنارب ال ًرين 

ا اااااتعرط ال وحاااااث الت رراااااراال التاااااا حااااابثال  وااتياااااوب  االقتصةةةةةاد المصةةةةةرى :
ى نعاااااح أ  اااتياااااوب   تحري اااااوال  1983زلاااااا  1952الميااااار  ىاااااا ال تااااار  مااااا  
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المير  مر  مراحل م من م  زية  اراوا نتحبرب الملكيان زلاا تميارر زلاا 
 يو ان التن ، ىا الملكين العومن زلاا تا ميم نتحلاي  لابنر الحساو  التاو  زلاا 

اات تو  اااتيوب  نتًالي، الحسو  التو  ناا تثموراال اضالتمين مماو وارط 
نرراام الاا  ارت عااال ايماان ائتتااوج المياار  تااة    اااتيااوب ضامااوال متةححاان 

مليور التي   12.5زلا –مليور التي   4.2ثةث مراال م   1980-65ال تر  م  
 . %9زلا  %8.5 معب  تمن رتران  مو مر   1980ىا 
ىااا الم حااث اضن  : الاراواان   اااو  ال وحااث : زتاا   ااولررم ماا  أ  مياار بنلاان ن 

اراوياان زا أت ااو اوتماابال ولااا التااورج ل ااب احتيوالوت ااو ماا  ال اال، ال اا ياان نالاا  
  اااااامض اياااااااوب  ال اااااااتو  نتراالااااااا، زتتواليااااااان اضرط الاراويااااااان مااااااا، وااااااابم تناليااااااا  

 اا تثموراال الكوىين لمالو  الاراون .
ما   عاط المًاوكل مثال العمولان الاا اب  نت تراال الملكياوال نيعوتا اسو  الاراوان 

بتااو  أ ااولرض  زلااا م ااوحوال ياا رر  ييااعض مع ااو ا ااتتبام الميتتاان الاراوياان نال
الاااار  الحبرثاااان   نا ااااتتبام الااااا  تمراااار ماااا  اضراعااااا الاراوياااان ئتتااااوج العلاااا  
الحرناتا تال  وبم حل مًوكل الترةان نوابم ا اتتبام اض امب  الكيمونيان  ت او   

 تال  نالنب اينر ىا محونمن ا ىوال الاراوين .ن 
نتعمل مير ولاا تتميان اساو  الاراوان ل اب ال الان  الاراويان ما، العمال ولاا  -

ايااااوب  تمياااان اضراعااااا الم تياااالحن لايااااوب  الراعاااان الاراوياااان ماااا، زبتااااو  ن ااااو ل 
  نتعمااال ثااان  وضراعاااا الياااحرانين الم تيااالحناراويااان حبرثااان نأتظمااان ر  حبر

مااايط(  –أل اااو   – اااتثموراال ىاااا اساااو  الثااارن  الحرناتيااان )لحااانم ولاااا اياااوب  اا
  اامض العالااا الًاابرب ىااا  اااا المالااو  نتااال  الثاارن  ال اامتين لتححراال ااكت ااو  
الاااااتا مااا  المااارنتر  الحراااناتا   نىاااا مالاااو  الماااناب اضنليااان نالسواااان المحرتااان 

المااااناب  ىتعتمااااب اليااااتوون المياااارين ولااااا المااااناب التااااوم اضنلياااان نتحاااانم  و ااااترراب
الن اااايسن نأيااااا ح المتااااارن  نالحسااااا  نىن ااااا وال الكول ااااارنم مااااا  أ ااااام الياااااوبراال 
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الميرين   نأ م الانارباال تتمثال ىاا الًاحنم نالاب ن  الحرناتيان نايانال التًاحيم 
 نالمناب الكيمونين ناض مب  نتال  اللبا   نالمسوط نالتًض نال حم التًما .

  وت او  عاب   امض وابم نالانب نتمتل  مير ثارناال سميعيان  و لان لام راتم الكًا
تساان لمومااو  الالرنلنالياان نواابم تاانىر الالرنلاانالرر  ماا، واابم تاانىر رأ  المااو  

 الةام .
نىااا مالااو  السوااان تعااوتا مياار اياانراال ًاابرباال   اامض ايااوب  اا اات ة  نت تاار 

 مير البيوال ىا زتتوج الك رةو  م  السوان التننين .
ا  ا   م او ني اتحنا الحساو  نىا مالو  اليتوون تمتل  مير اووب  يتووين 

نتمثااال ياااتوون ال اااا  نالت ااار  نالحبراااب   مااا   ااااا الحساااو   %75العاااوم ولاااا 
نالياااااالض نالتاااااااف الياااااارتا ناض اااااامتال نالاااااانرق نم مااااااوال ال اااااات  الحبربياااااان 
ناليااتوووال المترنلياان ناليااتوووال الحرةياان مثاال السااو راال ناليااناري  نالعرةااوال 

 الحرةين   أ م اليتووين الميرين .
تا اليااااتوون المياااارين ماااا  مًااااتةال نمعناااااوال تثراااار  أ م ااااو : احتيااااوج نتعااااو

النحباال لإلحاة  نالتالبراب ناتت اوط ائتتواليان نارت او  التكاولر  نتحا  التمار  
نالم ااوراال العمولياان تااال  ايااوب  المتااان  نتااراكم ال اال، الراكااب  نتتلاا  أ االنض 

و الحبرثان للياتوون نتعمل مير حولياوال ولاا تًاالي، ا اترراب التكتنلناليا  ائبار  
  مااااا، زبتاااااو  أ اااااولرض ائبار  الحبرثااااان نا اااااتحبام تمااااارا  لاياااااوب  م اااااور  العماااااو  

 الميرير  م، ايوب  اا تثموراال ىا  اا المالو  الحرن  .
أمو ىاا اساو  التًاررب ىحاب وملاال البنلان ولاا تسانير نتابويم ًارتوال المحاوناال 

 التو عن ل و نلك  يعرض  اا الحسو  مو رلا :
التن ، ىا ا تتبام ا اال الحبرثن نارت و  أالانر العماو  ما، تحا  ىاا  وبم -

المااناب الةاماان ل اااا الحسااو  مثاال الحبرااب ناض اامتال نالعالااا الًاابرب ىااا التمااراال 
مليااور التياا  ىااا  اااا المالااو   50الةاماان ل اااا الحسااو  نتتسااغ مياار ا ااتثمور 

ألاا   100تًاو    امض السلاض المتاارااب ولاا النحااباال ال اتتين نتحتاوج مياار ئ
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  نتعمااال لاااض المتااراااب ولاااا النحاااباال ال اااتتيننحاااب   اااتتين  اااتنيوال لمالوم ااان الس
الحتنماان لتحنياال الااا  ماا  ال ااتو  ماا  الااناب  العاارل لمتااوسل التعمراار الالبرااب  

 ىا اتو  ال ني  نال وحل الًمولا نالمب  الالبرب  ن رتو  .
م نالاانب ا ااتراترالين أمااو التالااور  التورالياان ىاا   اااتيااوب المياار  يعااوتا ماا  وااب

ىمواالاال ميار تيابر ال او ط ما  زتتوال او   ناعحن ل يو ان التالاور  التوراليان 
الاراوااا ناليااتووا بن  نالاانب برا اان الااوب  احتيوالااوال اض ااناق التورالياان ممااو 
تاااات  وتاااا  تاماااااض التياااابرر ماااا   ااااتن ضتاااار  ح ااااض تمياااان ال ااااو ط الاراوااااا 

 اليتووا .
ما  ايمان  %5ن الياوبراال الياتووين ما  ايما %21نتمثال الياوبراال الاراويان 

 %14نأنرن او  %7اليوبراال الميرين نتمثل بن  الالومعن العرةين  اناوال يمثال 
ثام  عاب  %17.5ن اواا العاولم  %20نأمريتو الًامولين  %6.6نالبن  ااًتراكين 

يسولياو  %5ناليو او   %15نأمريتاو  %3أي ح ااتحوب ال نىرتا  1973  %7نال
  نيمثاال  %39ن ااواا بن  العااولم  %12نىرت ااو  %11و نألموتياا %8نةريسوتيااو 

 م  الحن  التيبررين للعولم . %75الحسو  العوم 
نأ م محنموال اااتيوب المير  تتمثال ىاا اياوب  تن ا، الحتنمان نالًارتوال ىاا 
أ حوث المترن  التا أتال ثمور و ىاا ال ا عرتوال ناياوب  حيارلن البنلان ما  زواوب  

راباال ال اايوحن نايااوب  تحاانيةال المياارير  العااوملر  ىااتح اتااو  ال ااني  نايااوب  زراا
 ولتااورج ماا، تح اا  تاانوا ىااا التاابموال المحبماان للمااناس  نايااوب  ملحنظاان ىااا 
بتااال ال ااارب الميااار    نأ ااام المعنااااوال تتمثااال ىاااا عاااع  اا اااتثمور الاراواااا 
ناحاا  العماارا  نالمتااو  ولااا اضراعااا الاراوياان نايااوب  ا ااترراب الحماانض نت لرااض 

الكر  ىا اليتوون نايوب  البوم المنال  لل ل، اض و اين ما، تعاو   الكم ولا 
 . ولعالاال و ط المنال  لةبتور ناالتالو  للتمنيل 

 نم  تة  المحورتن مر  اااتيوبر  المير  نائ را رلا رتعح ا تا :
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 40مةرار  ت امن( يعاوب  التاوت  المحلاا لميار ) 4التوت  المحلا ئ را رل ) -
 .ملرن  ت من( 

تحااانم الاراواااان الميااارين م مااااباب اض اااناق العولمياااان  اااولمناب اضنلياااان مرتماااو تمااااب  -
 ىحغ م  منارب و اضنلين . %17ز را رل ال نق العولمين ما 

رنالاااب والاااا رااااا ا تمرااار ىاااا ميااار مرتماااو الاراوااان ائ ااارا رلين تماااب ز ااارا رل  -
 م  احتيوالوت و ال اا ين . %90ما
 تتبام المناب اضنلين ناضراب  العوملان نالماناب ت لض ولا اليتوون الميرين ا -

الاراويااان محلياااوال )ال ااااا  نالمت ااانالوال( مرتماااو ي لاااض ولاااا الياااتوون ائ ااارا رلين 
 ا اال الك رةو ين نمعباال التحل( .ن )الكيمونيوال 

محوماال  1980ملراان  بنار وااوم  3500حالاام اليااوبراال اليااتووين ئ اارا رل  -
اا ىوااتياااوب الميااار  ي لاااض وليااا  المبا يااان ملرااان  بنار ىحاااغ لميااار .لااا 550

نالعًااانا ين   مرتماااو ز ااارا رل تعتماااب ولاااا ااتياااوب ياااتووا يعتماااب ولاااا تيااابرر 
 ال ل، اليتووين المتسنر  .

ناااب نأنعااح ال وحااث أ اام المعناااوال التااا تعاانق اااتيااوب ائ اارا رلا واا  التماان 
 لتي و ىا ا تا :

 وئعااوىن   ة ااتثمور ىااا ز اارا رل ااحتيااوج زلااا تاابىل ر ن  أماانا  أالتمياان ل -
زلا اتت وط معباال ال الر  نالحان  العوملان زلاا ز ارا رل ثام تابر  الماناب اضنليان 
نالميوص نالسوان المحرتن ىا ز را رل ممو يحب م  تححرل تمن تمرر ىا اااتيوب 
ائ اارا رلا  وئعااوىن زلااا عاارل ال اانق المحلياان نالحوالاان المتاارااب  ل ااتح أ ااناق 

ممااو بىاا، ز اارا رل لعحااب ات وايااوال البرااب  لتًااالي،   لليااوبراال ائ اارا رلين البرااب  
اليااااوبراال ماااا،  عااااط الاااابن  التااااا تحاااايم وةاااااوال بملنمو ااااين مع ااااو . نتاااااعوتا 

ضتااا  اضولاااا ىاااا العاااولم زا رملاااا ماااو مااار    ز ااارا رل مااا  ارت اااو  معاااب  التعاااتم 
 ن ااان ي ااانق  1980واااوم  %160ىاااا المتن اااغ ًااا ريوال نةلاااا حااانالا  9%-5%

ت اا ن تعااتم ىااا  %30معااب  ايااوب  اض ااعور ىااا أ  بنلاان ىااا العااولم محورتاان مااا 
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ميااار مماااو  اااامض رتااانباال ت اااميوال ىااااا ز ااارا رل نتاااب نر م ااااتن  الااابتل الححيحااااا 
 لل تو  ائ را رلرر  .

وفةةة  البةةةاب الثالةةةا قةةةدم الباحةةةا رسيةةةة للتصةةةورات اىسةةةرا يلية للا قةةةات * 
 ةم ما، ميار   تويان أ  ز ارا رل  عب تناي، معو ب  ال االقتصادية مع مصر

لاااا   تتسااغ لتحتاال مرتااا الاووماان اااتيااوبين ىااا المتسحاان  عااب زحااة  ال ااةم 
ا ايمو ىاا المالاو    ى ا تلح  ًب  لتسمي، العةاوال م، مير  يانر  سميعيان 

 اااتيوب  .
نااااب مااابأ ال وحاااث متحااابيم التيااانر ائ ااارا رلا للت اااوب  التالاااور  مااا، ميااار تظاااراال 

را رل ض ااااناق البرااااب  ا ااااتيعوض متتالوت ااااو نيااااوبرات و اليااااتووين   لحوالاااان ز اااا
العال ز ارا رل تتسلا، ل اتح رىاوق التعاون  ما،   نمير نمو تمثل  م   نق تمرر 

لتبمااان أ اااباى و التالوريااان نالتيااابررين . نتعمااال ز ااارا رل أ  تكااان  ل اااو   ميااار 
ن اان لكاان  اليااوبراال ائ اارا رلين تتمرااا  ااولتتن    حياان ماا  ال اانق المياار  
 الا  يحتوال  ال نق المير  .

نيمثاال الت ااوب  التالااور  ائ اارا رلا ماا، مياار أ مياان ا ااتراترالين ىااا ظاال تسلاا، 
ز اااارا رل لتماااانأ مرتااااا الاووماااان اااتيااااوبين ىااااا المتسحاااان   نال اااارا رل تتظاااار زلااااا 
الت وب  التالور   ووت ورص الا اال ىحغ م  تسمي، العةاوال اااتيوبين نالثحوىين مر  

يااار ن اااواا الااابن  العرةيااان . تماااو أ  ز ااارا رل تتيااانر أ  وةاوت اااو ز ااارا رل نم
التالورين م، مير ل  تكن  تتوى اين مال تسماح أ  تكان  تكومليان نأ  يتان  ل او 

 تيرض اض ب ىا تيبرر المناب ال اا ين ل ب ال الن  ال اا ين ىا مير. 
باال ن ااتعمل ز اارا رل أ  تًاامل اليااوبراال ائ اارا رلين لمياار راال الاار  نالمعاا

الاراوياااااان نأبناال التحاااااال نالمعااااااباال ائلكترنتياااااان ناض اااااامب  نالممرااااااباال ناضبنياااااان 
 نالكيميونيوال  وئعوىن زلا اضراين المح نظن نالمة   الالو ا  نمناب المتو  .

نالااااااانارباال ائ ااااااارا رلين مااااااا  ميااااااار  تًااااااامل اضرا نال اااااااتر نترااااااانط ال اااااااا  
ض التياااانر ائ اااارا رلا نالمت اااانالوال ناضثااااوث  وئعااااوىن زلااااا المتاااارن    ن ح اااا
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اااو  لااابن  الًااارق  للتعاااون  اااتياااوب  ائاليماااا ى تااا   ااارتم زتًاااو  مًااارن  موًر
مليوراال بنار نلمب  وًر  تناال لابن   5اضن غ ومر زتًو  يتبنق مرأ مو  

تًااو  يااتبنق رتاار  المناال اان )مياار ن اانريو ناضرب  نىل ااسر  نال اارا رل(   نال
لتو  لت   البن  ي و م ىي  رأ  المو  مليور بنار لرأ  المو  ا 30مرأ مو  

الر نب   ولثلاث تحري اوال   تماو  اتعمل ز ارا رل ولاا التعاون  المتثا  ىاا المالاو  
اوماااان  الاراوااااا نا ااااتارا  اض اااامو  نا تيااااة  اضراعااااا ولااااا عاااا تا التراااال نال
مًااوري،  حثياان مًااترتن ماار  مياار نال اارا رل نأمريتااو   نت عراال مًاارن    تراار   

ري  ا اال الاراوياان التااا تياات، ىااا ز اارا رل زلااا مياار الااا  ر اابف زلااا تياا
نمت ااو ل ااو ر الاابن  العرةياان نتااال  مًاارن    ًااولر    لحاال مًااتلن تلاانث الميااوص 
لتتحياان ميااوص المالااور  ئوااوب  ا ااتتبام و   تمااو ت اابف ز اارا رل ئتًااو  مالمعااوال 
ياااااتووين مًاااااترتن للمترنتيمونياااااوال نالياااااتوووال الثحرلااااان نالياااااتوووال الت ي ااااان 

 ل اا ين .نا
تال  تعمل ز را رل للتعون  م، مير ىا مالاو  مًارنووال التحال نالمناياةال 

الحتسااار   –  ومااار تسااانير مًااارنووال ال ااات  الحبربيااان تويااان سريااال العاااريش 
تًااو  سرياال ماار   –ًاارق نماابص زلااا أًاابنب نتساانير سرياال زيااةال  ًاارم الًاار  نال

مليااااوال التحاااال  اااارتو  ناضرب  نتااااال  زتًااااو  ًاااارتوال مةحاااان مًااااترتن نت ااااوب  و
ال حااااار  ناا اااااتعوتن  وضراااااب  العوملااااان الميااااارين ىاااااا تحااااال اض اااااسن  التالاااااور  
تًو  ًرتن مًترتن للتحال الالان   ائ را رلا نتال  التعون  ىا المالو  الالن  نال
نتال  زاومن مًرنووال  يوحين مًترتن نت وب  ال يو  م الرا اال مي ر  نتتظايم 

نالتعااون  ىااا   ي  نحي ااو نأًاابنب رحااةال  اايوحين مًااترتن ل اارتو  ن ااوتال تااوتر 
المالاااواال اضتااار  مثااال اساااو  التًاااررب نالتااابموال الموليااان نالميااارىين نالتااا مر  

 نالعمل ولا زتًو   نق مًترتن للًرق اضن غ .
نتتون  ال وحاث التيانر ائ ارا رلا للتعاون  المًاتر  ىاا المًارنووال المًاترتن 

ة  المًاتر  لل اوا السميعاا  زاومن معومل تكرير مًترتن ناا تىا  رتو  مثل 
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اوماان تاااغ أتومرااض لتحااال المتاارن  مااا  تلااار  ال ااني  زلاااا زيااةال نالعمااال ولاااا  نال
 زمباب ميوص الترل زلا التحض .

  ال اةم مرت او نةار  الابن  العرةيانثم يحن  ال وحث : ز  ز را رل نا تعباباال لع اب 
مل لتسانير سرحال ز را رل تسن الوب يعحنض نايار المناياةال ائ ارا رلا اض ا

تظااوم ااتيااواال ىااا الًاارق اضن ااغ ولااا أ  تكاان  ز اارا رل  ااا المرتااا ىااا 
ااتياااااو  مااااار  الًااااارق نال ااااارض ىاااااا الااااا ةب العرةيااااان زلاااااا الوتاااااض بنر المعمااااار 

تًاااااو  ًااااا توال مااااا  السااااارق نالمساااااوراال نالمااااانات  مااااار  ميااااار   )التراتاياااااال(  نال
ال اعنبين نالعاراق نال را رل نلمتو  ناضرب  نمب تسنط أتومرض لتحال المتارن  ما  

ئيةال نو حة  نحي و ىا ز را رل نالعمل ولاا العال الحاب  مرتاااال مولياوال م ماوال 
 ىا الًرق اضن غ .

أمااااو  ولت اااا ن للياااارا  اااتيااااوب  المياااار  ائ اااارا رلا ىيحاااان  ال وحااااث : ز   -
ز را رل ترتاا ولاا أ ميان ال انق الميار  نأ ميان المانارب الميارين نأ ميان ىاتح 

مياار مرتمااو تالااب الم ااونط المياار  ا ررتااا ولااا ااتحااوم ال اانق السرياال زلااا 
ائ را رلا رةمو ضت  ي تحاب الحوواب  ائتتواليان الحاوبر  ولاا التنالا  التاورالا نرةماو 
التساااانر  تت اااا، ماااا  أ  اااتيااااوب ائ اااارا رلا أوااااب ت  اااا  للتماااابب للتااااورج مرتمااااو 

 المير  أوب ت    لتلحا المعنتن .
مت ااااو   ةاااااوال اااتيااااوبين ماااار  مياااار نال اااارا رل ن تااااو  وااااب  احتمااااواال للع -

اات تااو  اااتيااوب  الكوماال ماار  مياار نال اارا رل ا يمثاال تسااراال ولااا اااتيااوب 
المير    مض وبب  تو  المحبنب نرأ  الماو  المتاراكم العاعر  محومال تاراكم 
اضريب  العرةين العاتمن   ن ح اض تسان ًاورن  أن ممابأ ًاورن  نم وب او أ  

ن  ائاليما ئ را رل  يمتب م  التلر  العرةاا زلاا ًامو  زىريحياو   المالو  الحر
نترتاااا ز ااارا رل ولاااا اض اااباف المرحليااان مااا  المًااارنووال التاااا تااانىر التااابنير 
ال ااري، لااارأ  الماااو  مثااال اساااو  التاابموال نالياااوبراال ررااار المتظااانر  ال ااايوحين 

ر نبياان نالعماال ولااا الت رراار المحياانلا ىااا مياار نالااا  تًااالع  الرأ اامولين ال
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العولمياان  اااا مالوتااض اضسمااو  ائ اارا رلين ىااا ميااوص التراال   نالعاال  اارتو  متسحاان 
 للتكومل المير  ائ را رلا .

أمااو ااحتمااو  الثااوتا ى اان اات تااو  المياار  ولااا اااتيااوب ائ اارا رلا ىااا ظاال 
راو ااان ياااورمن مااا  البنلااان الميااارين ولاااا أ  راااتم اااتياااور ولاااا المًااارنووال 

ا رل ىحااغ بن  ررر ااو مثاال اا اات وب  ماا  التماار  ائ اارا رلين ىااا المتحبماان ىااا ز اار 
مالااو  اراواان الماانالح نالاانرنب نىاارط راو اان ولااا ًاارتوال الحسااو  التااو  ىااا 
تعومل ااااو ماااا، ز اااارا رل   ماااا، واااابم التعوماااال ماااا، ز اااارا رل ىااااا مالااااو  ميااااوص التراااال 
تن نائية  الاراوا نتسر التعاون  ىاا مالاو  التالاور  التوراليان نال عاوب المًاور 

المولين ائ را رلين   نولا أ  يتن  التعومل م، ز را رل ما  تاة   يو ان ثومتان 
  نيالض أ  ر تا ىا ااوت ور أ  ا تا ثر  ااص المًارنووال ولاا وةاان ميار 
 ولاابن  العرةياان نأا تاا ثر ولااا اااتيااوب أن اضماا  الحاانما المياار  نال عااب واا  

المتاااو  التعاااون  ىاااا المالاااو  الياااتوووال اا اااتراترالين الميااارين   ن ااايتن  مااا  
الاراوا ناليتووا نالمترن  نالسوان نا تتراج الثرناال السميعين نالتًررب نالمتو  

 نال يوحن نالتحل المر  نال حر  نالالن  .
 تو  وح وال  تح  حالر وثار  أماوم  تكن   –نىحوال للنا  المو  مظلنم  –نلك  

ر  مياار نال اارا رل متمثلاان أ  تحاابم ىااا الت ااوب  التالااور  نالتعااون  اااتيااوب  ماا
ىا ارار ز را رل  عم الحب  نالعابنا  ائ ارا رلا ولاا الم ووال التانن  العراااا 

ثام مًاتلن سو ااو  1982نعام مرت عاوال الالانا  نالعابنا  ائ ارا رلا ولاا لمتاو  
مر  مير نال را رل   لاا  اتكن  ومليان الت اوب  التالاور  متا ثر  با ماوال  وضحاباث 

 ن ن مو حبث  ول عل ت . .ين ىا المتسحن نالم تالباال ال يو 
* نلاام تتححاال تناعااوال  اااص البرا اان للاانا  المااو  مظلاانم   ض  ز اارا رل العبناتياان 

 ( .2011-1983حولال بن  ال  سرلن ال تر  التولين للبرا ن )
*** 

 للتطبيع المسسس  اً ثالثًا : جماية رجام األممام المصريي  نموذج
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الملحاال الثولااث لمعو ااب  تومااض بي رااب    مااو تعاامت نياارت غ  ااولتسمي، اااتيااوب  
مرنتنتاااناال لتسميااا، العةااااوال مااار  الملااابر  ىااا  المالاااواال البملنمو اااين نالحتيااالين 
ناااتيااااوبين نالتالورياااان نالثحوىياااان نالتحاااال نالمنايااااةال نحرياااان التتحاااال .. نات اااال 

عااال اتمثحااال وت ااو وااب  لالااو  ىروياان نا  الملاابا  ولااا زتًااو  لالتاان وليااو للتسمياا، 
 وب  ات واوال  ً   تسمي، العةاوال مر  الملبر  . 

نتاااو  الااار ي  أتااانر ال اااوباال ااااب ناااا، ولاااا زتًاااو  ال رىااان الميااارين اضمررتيااان 
   عاااب محتلااا    اااال مااا  أ ااامن     1981للتالاااور    نلكت اااو ت   اااال ىااا  أكتااانةر 

 . 1982نةبأال تًوسوت و ى  أنا ل الت عرتوال  ولررم م  أ  ت الرل و اب تم ى  
ىحاب  اعال   لمةحظ نالنب بنر  ورا للم   وال اضمريتيان ىا  مالاو  التسميا، نا

ماااا   اااااص البنلاااان أال يو اااان اضمريتياااان متااااا ايااااوم البنلاااان الياااا رنتين زلااااا حموياااان 
لا اتتاا  اوتراف ورة  ر م  منالنب و   ثم بتلاال م ا لن التسميا، ال نا تحرار و ن 

ح اضمريتياان نواا  نالاانب ىاا  الر ياان اا ااتراترالين اضمريتياان للاابىو  واا  الميااول
)ز را رل( ى  النس  العرة    نمنلال أمريتو المرام  ائاليمين التوين  ولتسمي، 
العال مراكا اض حوث الم تمان م ااا الًا    نبوماال نرواال ااراراال نات واياوال  ًن

نياااناال زلاااا معو اااب  ناب  ورةااان « توماااض بي راااب»الت ااانين. ماااب اال مااا  ات واياااوال 
 نات واوال أن لن.

ال رىاان   تلعااض بنراال ىاا  التسمياا، أ عااب  تثراار ماا  ال اابف الااا  أ تًاا ال نأتاااال   
ماا  أاللاا  ن اان تًااالي، حرتاان التالااور  ماار  الملاابر  .. نيعتمر ااو  عااط المااراامر  

 لمومو  ال ومعن نالمري ن . اال  ررىن ع غ نرووين ميولح توين ننتر 
  نيحاااان  تعرياااا  ال رىاااان الماااابن  ىاااا  نثو ح ااااو:  زت ااااو ياااانال  ااااوم لتماااان الحسااااو

ت و ت اتحسض معظام الًارتوال واومر  الالت اين التا  تعمال ىا  ميار   التو   نال
ت و ناحب  م  أتًغ التكنيتوال وومر  المحيسوال ل رف التالور  اضمررتين .   نال

لالتااااان مت اااااو: لالتااااان الاراوااااان  المحاااااوناال نال تب ااااان  المر ااااان   14نتعااااام ال رىااااان 
غ  ال ااااايوحن  التالاااااور  الت ااااانيل  التتميااااان ال ًااااارين  الياااااتوون ناا اااااتثمور  الااااات 
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نالتيااابرر  نلالتااان ًااا ن  الععااانين نالمااارام . نيتااانلا رالااال ال ااايوحن الميااار  
ب  ً ن  الععنين نالمرام   نأول  أ  تتلن اضوعو  الثومتن  ول رىن   رما  ًر

( وعاناال   ام ممثلان ننتاة  الًارتوال اضمررتيان الكمار . ناىتتحاال 350حنال  )
   نمتتض تمثرل ى  ناًتس . ال رىن ىرووال ل و ى  اا تتبرين

تنالا  أن اوط ااب ًا بال ىتر  مو عاب تنايا، ات اوق أن الن *  اا نيتم تو التوري  أ  
وبرااب  ماا  رالااو  اضومااو  نأيااحوض الم   ااوال العرةياان تحاان ز اارا رل نالت ااومل 
لةرت ااوط مع ااو مااا  منااا، الت عياان   يااان الحياان  ولااا  عاااط اضرةااو  ض ااا وض 

ضومااااو  زلااااا الكيااااو  الياااا رنتا تااااتم  و ااااتمرار    يو ااااين .. ن ايااااوراال رالااااو  ا
تااة  ىتاار  التسمياا، ن ااتنرب  تااو  عااط ايااوراال نىاانب رالااو  اضومااو  المياارير  

  اار نىااااب ماااا  رالااااو  اضومااااو   1994أر ااااس   28  ى ااااا ( 1979-2011)
الميرير  الكيو  الي رنتا نالتحاا ماناير التوراليان ًايمن  مررياا .. ن ااب أواب 

 ايور    أًورنا ىي  زلا : النىب تحريرا و  ال
ز   تو  تسنراال ااتيوبيوال  يحبث ىاا المتسحان ا يمتا  تالو لا  ن اتلعض ىيا   -

 نأر  مير ؟ت 00تل م  ز را رل   اضرب    لمتو     نريو بنراال  وموال 
اااراال تتماااا    تااا  تاااة  ىتااار  مااا   اااتن زلاااا ثاااةث  اااتناال     - ز   تاااو  مً 

ل   نىل سر    ناضرب    نم  ثام اماب ما   تكن   تو  متسحن حر  مر  ز را ر
 0تحر  الحتنمن الميرين   لة ت وب  م  تل  التسنراال 

نياانرب التحرياار رر اان ز اارا رل ىاا  ا ااتتبام مياار لتبماان الت ل اال ائ اارا رل  ىاا  
الملاابا  العرةياان نائىريحياان نياار   أ  رتعااب  النعاا، الثتااو   زلااا ااتسااةق بنليااوال 

لاا ا اتعباب لتتميان  ااا اضمار ىا  تال ما  أمررتاو نااتحاوب نمًترتوال  نال را رل و
 اضنرنة   نتسلض م  مير تتمين  اا اضمر ى  العولم العرة  نائىريح  . 

نالاااااو  ىااااا  تحريااااار ررىااااان الياااااتوون أ  الالوتاااااض ائ ااااارا رل  ررراااااض ىااااا  زرالاااااوب 
مًاارنووال مًااترتن ىاا  يااتوون المة اا  الالااو ا  ناليااتوووال ال اا ياان نتحاابث 

ز اااارا رل ىاااا  ت اااانيل المتتالااااوال المياااارين مااااورل :  ز  ز اااارا رل لاااابر و واااا  بنر 
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ز اارا رلين تًاا توال تناياا، ولااا م ااتن  العااولم  ت ااووب ولااا  -م   ااوال ر نبياان
 ت نيل متتالوال  اص المًرنووال تيبرريوال . 

 4ناب اار نىب رتر م  المعين رالو  اضومو  الميرير  الكيو  اليا رنتا ىاا 
( مااا  أوعاااو  الالمعيااان   ن عاااط رالاااو  35ىاااب )  نااااب عااام الن  1994تااانىممر 

 0اليحوىن م  الريبتا   اضت ور   ناض رام   
ااايمن  ًاااتريال  نالتحاااا النىاااب  عراااارا ىورت ااامو  ر اااي  بنلااان الكياااو  اليااا رنتا ًن
اااور  النىاااب ىاااا مااا تمر الحاااب  الثولاااث حااان     نايااار اااتياااوب نالتتسااايغ .. ًن

مااا  رالاااو  اضوماااو  مااا   ال ااانق الًااارق أن اااسين   الاااا  حعااارص حااانالا أل ااار 
 0متتل  بن  العولم 

ناب أكب الم تمر   ىا تتوم أومول    ولا عرنر  زت و  المحوسعن العرةيان  توىان 
أًتول و م، ز را رل تمو أكب حعنر الم تمر    مو ىي  نىب الالمعيان الميارين   

حتاااا يمتااا  لًاااعنض رل وااا  اياااوم ال ااانق الًااارق أن اااسين  أ  لاااي   تاااو  ماااب
 . ن التكتةال اااتيوبين العولمينالالمتسحن منا

نااب أكااب نالتحاا نىاب الالمعيان  ًايمن  مررياا   ىااا متت ا   محار ناار  التوراليان   
أ  تالو  الال نب ال يو ين ررار ممتا    بن  تالاو  الال انب اااتياوبين    للنىب

مًرراال زلاا أ ميان التتميان اااتياوبين   لتر ار  ومليان ال اةم ىاا متسحان الًارق 
 0 اضن غ

نالو  ى  تةين تحرير نىب الالمعين الا  نعع   عب ونبت  زلا الحو ر  ماورل  
: 
رنالاب لاب  مالتماا، اضوماو  الابنل  زا ااو  ولاا التعاون  ماا، ز ارا رل ىا  توىاان  -

 المالواال ائاتيوبين نالتالورين.
ز   تااو  ىاا  ز اارا رل تساانراال ااتيااوبين نتتمنياان رراار محاابنب  تتاارااب مايااوب   -

 ى  المتسحن.ىر  ال ةم 
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لتعاون  لز   تو  رر ان ما  مالتما، اضوماو  ائ ارا رل  نالحياوباال ائ ارا رلين  -
 م، مالتم، اضومو  المير .

م  المتناا، أ  تتعاوو  حرتان التمان اااتياوب  نعا  اا اتثموراال باتال  -
ز ااااارا رل مماااااو  يعاااااوو  أ مرت اااااو اااتياااااوبين ىااااا  المتسحااااان أماااااوم التكاااااتةال 

 ن نم   وال التمنيل البنلين.اااتيوبين العولمي
تتتااااانف الًااااارتوال ائ ااااارا رلين المتتالااااان لكثرااااار مااااا  ال ااااال، نالتااااابموال التااااا   -

يحتوال ااو ال اانق ائ اارا رل  ناض ااناق المحيساان  اا  ماا  زا ااو  الًاارتوال المتعاابب  
الالت اااين زلاااا ز ااارا رل نبن  المتسحااان  مماااو  ااار ثر ولاااا الحااابر  التتوى اااين لل ااال، 

 نالتبموال ائ را رلين.
 نأنيا تحرير الالمعين  مورل  :

عااااارنر  اات اااااوق مااااار  الحتااااانمتر  الميااااارين نائ ااااارا رلين ئل اااااو  تاااااراتي   -
اا ترراب لل ل، الميرين زلا اض ناق ائ ارا رلين نال ل اسرتين   أ ان   ماو اوماال 

 0   الحتنمن الميرين 
، مار  زووب  التظر ىا التعري ن الالمرتين   لتكان  مت اونين ولاا م اتن  ال ال -

ل و  الر نم ائعوىين و  .لا النارباال الميرين زلا ز را رلالملبر    نال
ال اامو   ًااح  ال عااو ، المياارين نائ اارا رلين مااراال زلااا أ ااناق الملاابر  م وًاار   -

 0بن  ت ريا ال عو ، ولا الحبنب 
ابناج العاااريما مااار  تنايااا، ات اااوارتا عااامو  نحمويااان اا اااتثمور   نوااابم اا  -

 0الملبر  
التعااون  ىااا مالااو  زاوماان المتااوسل الحاار  ولااا الحاابنب المًااترتن ماار  مياار  -

 0نىل سر  نال را رل لتبمن أرراط ا تراترالين ىا تل  البن  
اا تموم  ولتتمين ال يوحين ولا الم تن  اا تراترالا لبن  مير   نال را رل  -

 0  ناضرب    نتت را مًرن  ال حر اضحمر 
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ن نم وًر  م، الًرتوال الكمر  ائ را رلين   للتعون  ىتح اتناال اتيو   ريع  -
ىاااا مالاااواال ااومااان مًااارنووال المتيااان اض و اااين مثااال السااارق نال ااات  الحبربيااان 

 0نااتيواال نمًرنووال الاراون نالميوص نالتعون  ىا مالواال أ ناق ثولثن 
  اين زووب  التظر ىا ال يو ن ائوةمين نالثحوىين للملبر    لك ر الحاناالا الت -

 0المنالنب  حوليوال 
 0ت ري،   التسمي،   ىا مالو  الاراون   -

*** 
اضمررتا  ..  –تم زتًو  المالل  الر و   المير   1995ى  متتي  ووم * 

ررأ ا و  اعرب  تاو  نأوسا ت  ي   بىعن لالمعيان رالاو  اضوماو  الميارير  التا 
اال ئ ااارا رل نااااوم السنيااال  عاااب  اياااور   السنيااال   الم ياااب  ًاااب  للًااارق أن اااسين 

نأولااا :  أتااا  ا أمااال ىااا  التمااان ال اااري،  مااا  بن  ىاااتح ال اااوض للًااارتوال واااومر  
الالت ااين  نائ اارا  أكثاار ىاا  التيتياان ماا  بن  تاانف ماا   ع اا، العمااو   .. 

اضمررتياااان  نال رىااااان التالوريااااان  -نماااا  المعااااارنف أ  ال رىاااان التالوريااااان الميااااارين
اتياااوبين نالماللااا  الر و ااا  اضلموتيااان نالمرتاااا الميااار  للبرا اااوال اا -العرةيااان

 الًرق أن سين. لل نق  ًب  م  الم يبر  المير  
نالاااو  ىااا  تحريااار نىاااب ررىااان الياااتوون الميااارين وااا  بنر ميااار نال ااارا رل ىااا  
ال اانق الًاارق أن ااسين:  ز  ا ااتتبام مياار تمعماار زلااا الاا ةب العرةياان نتوياان 

ل العةااااوال ثااام تتسلااا  ن ااان ماااورلام ز ااارا رل ىااا  الماااب  الحيااارر   بن  التلااار  
تاااا  ماااا  الم تاااارط أ  رماااابأ التعااااون   م وًاااار  ماااا، بن  التلاااار  بن  ن اااايغ... نال
اااتياااوب  مااا، ميااار  ولتكومااال نوااابم تلااال تيوتاااوال أن مًااارنووال ااتياااوبين 

 تمر  تتعورط م، المًرنووال الحو من حوليوال مر  الملبر  .
 ز  رالااااو  اضومااااو  المياااارير  ولااااا ا ااااتعباب ض  يتنتاااانا  مثو اااان ال اااار لعماااانر
المتتالااوال ائ اارا رلين زلااا ملاابا  التلاار    ااط التظاار واا  زمتوتياان رلاال أ ااناق 
اا تاااااو   محااااابنر رالاااااو  نم   اااااوال اضوماااااو    ااااااص الملااااابا  أماااااوم متتالاااااوت م.  نال
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المياارير  أ  ي تحاانا أن يًااورتنا ىاا  ىااتح أ ااناق اضاسااور العرةياان اضتاار  أمااوم 
 ز را رل ىلمواا ا ي تحنت و أن رن عنت و ضت   م... 

ننرب ى  تحرير اتحوب اليتوووال الميرين  ً   الم وحثوال الميرين ائ ارا رلين 
ز  ر اااااي  الالوتاااااض  .1995/ 11/  25-23التااااا  اتعحااااابال ىااااا  سو اااااو متاااااوري  

  المناااا  الر ااام  ىاااا  أالميااار   ر اااي  اتحااااوب الياااتوووال الميااارين أولاااا   
مياار نولاااا الميااا، الم اااتنيوال يًاااال، نيااابوم التعاااون  اااتياااوب  مااار  ميااار 

 نال را رل . 
نأمب  التحرير ا تموموال توياوال  عملياوال الت انيل ائ ارا رلين نأكاب ولاا أتا   رنالاب 

ًاارتن مياارين تحاانم  عمليااوال تيااتي، للًاارتوال ائ اارا رلين لرااتم مياا،   و وًاار تاااثت
 المتتالوال ضسراف ثولثن. 

نتعمااال المعيااان رالاااو  اضوماااو  الميااارير  ولاااا ائ ااارا  ىااا  تسميااا، العةااااوال 
حرث أول  ر ي  الالمعين  عرب السنيل و    نالتالورين م، ز را رل  اااتيوبين

لتحنم مت نيل المتتالوال الميارين ما  التعاور نال ناكا  ىا    ات وق م، ز را رل 
أ ناق أنرن و نأمررتو   نأت  تم اات وق م، الالوتاض ائ ارا رل  ولاا التعاون  ىا  

رنووال المعبتيااااان مالاااااو  المًااااارنووال الت ااااارالين نالياااااتوووال ال اا يااااان  نالمًااااا
 نمًرنووال أتر  ت نيحين   .

نت اااالل للتاااوري  أ  اضحاااباث ال يو اااين المتسااانر  نالعااابنا  ائ ااارا رلا الم اااتمر 
ولااااا الًااااعض ال ل ااااسرتا أثتااااو  اتت وعاااات  الثوتياااان   اااااب أثاااار ىااااا  عااااط رالااااو  

اتتااال المعياان حار   2002امريال  22 اضوماو  تا ثرراال زرالومياوال   نتماب  الا  ىاا
  ناحاباال ما  أاان  المنااا   1976و  الميارير  التا  ت   اال واوم رالو  اضوما

ال يو ين ى  توريت او   نأولتاال وا  االارا اال ىنريان لم اوتب  الًاعض ال ل اسرت  
الاا  تار   -.. نأكبال الالمعين ى  ميو  أيبرت    ناع  ر ي ا و  اعرب السنيال 

ال أن ناااا  أ  اتياااوا -متيااا    عاااب و   ياااوم ن ولتحبراااب ىاااا اضن  مااا  ماااورن 
معومةال م، الًرتوال أن رالو  اضومو  اا را رلرر  نمتوس ان الالمعياوال التا  
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تتعوماال مع ااو الالمعياان أن تاارت غ مع اام  وت وايااوال ىاا  متتلاا  بن  العااولم لًاار  
أ عوب المنا  الححيح  نالممور وال النحًين الت  تمور  و ا را رل  نمسول ن  اص 

تياو   متظماوال اضوماو  ال ل اسرتين الالمعيوال  م وتب  المنا  ال ل سرت  ناا
ا ةر و  م وتب  الالمعين نأوعو  و ل ام  ولكومال ىا  المناا  ال سانل  نوارط 

 مو يمت  للالمعين أ  تحنم    لتحنيل  اص الم وتب  الا أومو  ىعلين . 
  المعين رالو  اضومو  الميرير  ن   تعلا  وا   ااص ز» نمعا الميو  يحن  

  تتسااغ لمناال اان أ ااتتتا و  تاار  أتاا  ماا  العاارنر  ااالاارا اال ال نرياان التاا  
ر اان  ت اا   ىر ااو أت  ااتو مااواا تحاا  ىااوولن  نلمااواا ىًاالتو ىاا    معرتاان سنيلاان ًن

مرتماو تالااح وابنتو ىا  الااض ال وسال نتيانيرص ولااا   ًار  اعارتتو العوبلاان للعاولم 
أتاا  حاال  نترااا  أمتاا  لاا  ا اااتتبام ميااولح  المحاابنب  الاااا أايااا برالاان ىااا  

ميااولح ا تااري  لاابرتو ن اا  تثراار   ن ىًاالتو ىياا  ىاا  ا ااتتبام أنراق الناااال الااا  
ظ ورتااو تناال اان للًاار ال نلمااواا تالااح واابنتو ىاا  تًااني  ياانرتتو تعاارض نم االمر  ن 

 «. ناار وض
تمو  تعمل الالمعين ولا حث الميرير  نالعرض  أىراباال نحتنموال ولا تحنيل 

نااا تعار  احض اضرياب  أكمر ابر م  اضريب  العرةين الا المتن  اضنرنةين  
ىااااة أااااال ماااا  متاااا، تحنياااال اضريااااب  الالبرااااب  الااااا المتاااان  اضمررتياااان نتنالياااا  
المًاتريوال الحتنمياان العرةياان ماا  ال اة  نالسااو راال المبتياان نالمتتالااوال ال اا ياان 

حتاااااا يًاااااعر اااتياااااوب   تاااااولحمح الاااااا بن  اتااااار  تاااااةف الناياااااوال المتحاااااب  
 اضوما ا را رل. ت  ربى، ثم  تحرا  ةبص أمررت  اض

ناتتتم الميو  متحين ًعض ىل سر  ال سل نتمتا ولا هللا التير لا  ىا  معرتان 
الحااااال التااااا  رتنعااااا و نالتااااا   ااااارتنال و حتماااااوال  و اااااترباب ححناااااا  نااومااااان بنلتااااا  

 نوويمت و الحب  الًري . 
ومنمااو ىحااب  ااوب ماار  اسااو  رالااو  اضومااو  ىاا  مياار اتالو ااو  : اضن  نيمثلاا  

 ي  المعين رالو  اضومو  الميرير  نات و نيعمل ولا ال رنلن  عرب السنيل ر 
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 وتالاااوص تسميااا، العةااااوال مااا، ز ااارا رل ناتالاااوص رتااار يمثلااا  ااتالاااوص العاااوم لل ااارف 
  التالوريان المياارين نيااتلت   ىاا  رىااط الابتن  ىاا  تيوتااوال ثتو ياان أن متعاابب  

 ن مع و  . تكن  ز را رل سرىوال ىر و نى  ائحالوم و  زاومن أ  وةاوال ااتيوبي
*** 

لام يتا    ( 2011-1979*  اا نيحبثتو التاوري  أتا  تاة  ال تار  الممتاب  ما  )
 ااابف الكياااو  اليااا رنتا ماااا  التسميااا، مااا، ميااار   تححراااال تااان  مااا  التعااااون  
المًااتر  ىااا توىاان المالااواال ت كراابا اتت ااو  حولاان الحاارض   نلكاا  تااو  ال اابف 

  المًاتر  ما  أالال تترياض اا را رلا  ن اتتراق مير تحاال م اميوال التعاون 
متياان مياار نتتاار انا ااو اض و ااين ن حو  ااو بنلاان مثحلاان  ولاابرن  ن  و ااو  التتمياان 

التمووين .. ناب تالحال زلا حب مو ىا تححرال الا  نماوتم ن ول سولن ن وضنة ن اا
تمو  تًرر اححوال ترر مثو  ولاا الا  ىاا مالاولا ال ايوحن ىا المالو  الاراوا 
 تبراال .نااتتراق مترني  الم

*** 
تمااااو  اااتيااااوب  متااااال مياااار رمااااواال تماااار  ولااااا ال اااايوحن ىاااا   اااامرل تساااانير نال

نلعماااال ز ااارا رل ىاااا  ااااا المالاااو  تماااو  اااتر  ىاااا ال يااال التاااو    الميااار  
 ول ايوحن   نلحاب لعاض ائر اوض ائ ارا رلا عاب ميار بنراال ىاا تترياض ال اايوحن 

مياار  ى اا  أنا اال  لإلر ااوض ىاا نولااا  اامرل المثااو  الااا  ر تااب روورتاا  ز اارا رل 
ا ااااتسووال اضال ااااا  اضمتياااان المياااارين  أ  تيااااوبر  1999ًاااا ر تي ااااو  وااااوم 

اوش تميوال تمرار  ما  اض الحن ائ ارا رلين  نتويان ماباى،  وانا      التا   الًر
أر لت و ز را رل زلا الالموووال ائر ومين. ناب تم عا غ  ااص اض الحن ىا  الايار  

 من غ الترل  محوىظن  ن وج.
ًااوف تلااا  اض االحن مااا  تااة  الحملااان الت تيًااين  التااا  اومااال م اااو ناااب الاااو  اكت

اضال ا  اضمتين الميرين  ى  حملن ا تمرال أ منووال تومةال. تمال ىر و مياوبر : 
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ااااوش واااانا  ن  2( اسعاااان  ااااة . مت ااااو 221)  3متباياااان رلياااان. ن  36ماااابى، ًر
 متباين متًتن نوبب م  المتوبق اضتر  نالم ب وال. 23تي  رلين. ن

تتونلال ماللن رنا الرن   ى  وبب و اليوبر ىا   ولت  ن للمتبراال ىلحب  * أمو
  مل  تالور  المتبراال ىاا ميار .. الا  ال اة  الاا  رابمر  1995أر س  

 ااتيوب البنلن نالًعض 
ناااب ا ااتتبمت  مريسوتيااو ىاا  حرة ااو ماا، الياار  ىاا  الحاار  التو اا، وًاار  نأسلاال 

(  نتااااو  تترالت ااااو اتتيااااور الم رتاااان  ولااااا تلاااا  الحاااارض ا اااام )حاااارض اضىراااان  
 مريسوتيو ولا الير .

نال ااارا رل ا اااتتبمال  ااااا اض ااالنض عاااب الًاااعض العرةااا  الميااار  م وًااار   عاااب 
ات واياان تومااض بي رااب. نللبالاان ولااا تلاا  الحاارض  ىحااب ملااا واابب اعااويو المتاابراال 

( اعين ت ريض متبراال  الت  عا ست و ناار  الباتليان الميارين ماو مار  4520)
  نتل و م رةن م  الكيو  الي رنت  زلا مير. نتمر  1989زلا  1979أونام 

ما  التححيحااوال التاا  الاارال ماا، الم ارةر   أ  المتااومراال ائ اارا رلين التاابال واابباال 
  ن اااص  تميااوال تمراار  ماا  المتاابراال زلااا مياارماا  ماابن  اارتو   ماا  أالاال تحاال 

 الحعويو اابال ىا الت عرتوال ناضل ين .
لاااا الوتاااض المتااابراال   ا اااتتبم  الكياااو  اليااا رنت  تًااار أنراق تحبيااان ماي ااان  نال

لتبمرر اااتيوب المير  ى  ال نق الميارين  مماو رتلال زرةوكاوال  نىنعاا ىا  
 ائ ااارا رلين تاااة  الت اااعرتوال ااانق العماااةال ىااا  ميااار. ىحاااب  رةاااال ال ااالسوال 

تحال اضرط  يمر تحاال اض اة  الًاو تن المحومان ولاا الحابنب ما،  أت وقومر 
ناراال الماي ااان نالتااا  نيااالال زلاااا اض اااناق الميااارين. ميااار  ا اف مااا  الاااب

نتوتااال تلاا  الاابناراال ماي اان مبااان  ول اان  ييااعض اكتًااوى و  حتااا ولااا أال ااا  
تًااا  التايرااا . نللبالااان ولاااا اااان  التايرااا   ا اااتسو  أحاااب مااابرر  المياااورف 
ائ اارا رلين  أ  ي ااتمب  تميااوال تمراار  ماا  الاابناراال الماي اان ماا  أحااب الميااورف 
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  بن  أ  تكتًااا  و اضال اااا  المنالااانب  ىااا  الميااارف التويااان متايرااا  الميااارين
 العملن.

*** 
سرا يل  راباًا : الخلئية الشرق أوسطية للتطبيع االقتصادى بي  مصر وا 

( زلا تلل ماو 1979( نمعو ب  ال ةم )1978 بىال ز را رل  عب تومض بي رب )
بموال ااو ي اما  ولًاارق اضن ااغ الالبرااب   لكااا ي اا ل ماا  تةلاا  زبتااو  م ياار نال
نلحااب مثاال تتااوض   ماا، الاابن  العرةياان ىااا مر اان  يو ااين نااتيااوبين نثحوىياان ناحااب  

ًيمن  مرريا المعتان  م ااا اا ام )الًارق اضن اغ الالبراب( المرالا، اضكمار ل ااا 
 المًرن  .

يااابر ىااا  ت ويااان واااوم    الاااا نعااا، ًااايمن  مررياااا  ااااص المتسساااوال ىااا  تتو ااا
لًرق اضن غ الالبرب   .. نسولض ما  تةلا   وئتاللراين تحال وتنا    ا 1993

رق نعاا، ت وياان للياارا  العرةاا  ائ اارا رل    نةتااو  ًاارق أن ااغ البرااب ن اانق ًاا
تًو  تنت برالين      .ىل سرتين -أربتين  -ز را رلين أن سين   نال

الكتااوض رتكااّن  ماا  أرةعاان وًاار ىيااةال تتحاابث واا  ال ااةم نالميااولح المًااترتن 
ال ائ ااارا رلين ىاا  الااانس  العرةاا  نىااارط  يمتااان   لت اانيل المساااوم، نالمتسسااو

ز را رل   اااتيوبين ولي  نيت لَّ  المًرن  م  ًاّحر : اضن  ااتياوب  نالثاوت  
أمتااا .. ني اابف اااتيااوب  زلااا بواام العوماال اضمتاا  وماار تًااو   الميااولح   

 ني بف اضمت  زلا المحوىظن ولا ت ّنق  ز را رل  الع تر  .
ال يل اضن  و  ىالر ال ةم الا  ماغ ى  أن الن نيحان  :   رتحّبث مرريا ى  

ىرحتاا  ىاا  أن االن توتااال مابنالاان   ىحااب تيااوبف تلاا  اللرلاان أيعااوال ورااب ماايةب  
  : ار  حار   ن ان رمت ام  )يحياب أحماب اريا،( ال  عر    نات و او  ل  أمان واة  

ين   بين اات واين     برتتو ل  ى  ورب ميةب    الال ى  ت    يو ل و م   ب
 متمرا  نررر متنّاعن مل م  الم تحرل تحريم و .
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ني ّتاااب مررياااا أ    ز ااارا رل   حيااالال ىااا  ات اااوق أن ااالن ولاااا تتاااوااال أمتيااان   
 نأ حال اعين الحب  نالم تنستوال تورج متنب ات وق الحتم الاات  المحبنب .

نيتحاااّبث ال يااال الثاااوت  مااا  الكتاااوض وااا  اابياااوب الت براااب اضيااانل  تسااانر  ىااا  
ال تاار  اضتراار   ااومتة  زراارا  الحاابر  التننياان نيحاان  :  ... نتساانر  نالاانب  ااة  

مل زت و   ا يًتل تسنر  ولا الررات م ىح ض تنن  ى  أرب  متعيمر  برترر 
  التلاااغ الحوتااال مااار  اضيااانلين البرتيااان نالياااناري  زتمتاااب لتًااامل العاااولم    ااارص  

 .  عولم ناض لحن ررر التحلربين زتمو ر بب ال ةم ال
   االحن الاابمور الًااومل التننياان ىح ااضنما  المعاارنف أ    ز اارا رل   ا تمتلاا  أ

تمو أيعوال الكيمونين نالمرنلنالين   نتمتل  أكثر م   رأ  تنن    نتارىط  200نال
زتعااو  متًاا ت و التننياان ض  ت تاايش أن راو اان بنلياان   نتاارىط نعااع و تحااال 

و تااارىط التنايااا، ولاااا ات وايااان حظااار راو ااان النتولااان البنليااان للسواااان الاريااان   تمااا
اتتًاااور ال اااة  التااانن  ىااا  متسحااان ال حااار اضمااايط المتن اااغ   ن ااا  مبالالااان 

  ول ة  التحلرب  نررر التحلرب  .
ز را رل   ائاليم  نيريب م  ال ةم مر    نيتتون  مرريا ى  ال يل الرا ، التظوم
الًاااارق اضن ااااغ  ئوااااوب  تتظاااايم م   ااااوال  نالعاااارض أ  رتلاااال المر اااان المة ماااان 

 ينر  أ و اين نيحان  :   ابىتو الت او    ان تلال أ ار  زاليميان ما  اضمام   ااال 
تحااااوب اضنرةااااا   نأ   اااانق مًااااترتن  ن ر ااااوال مرتاياااان متتااااور   ولااااا راااارار اا

 الحوالن زلا  اا ائسور ائاليم  تحنم ولا أرةعن ونامل الن رين :
 ااو  ااريعوال نوميحاوال ىاا  تاال ملااب ا اا ااتحرار ال يو اا  : ز  اضيانلين تًااّل سريح 1

ورةاا  ىاا  الًاارق اضن ااغ م ااّبب  مااال  ال ااةم ائاليماا    تو ياا  واا  ا ااتحرار 
 حتنموال  عرت و .

ا اااتياوب : ز  زتًاو  متظمان تعاون  زاليميان تتحار  ولاا اوواب  ىانق انميان  2
    الرب مل الرب النحرب ولا اضينلين.
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عمو  م تن  معحن  م  اضما  الحانم  ا اضم  الحنم  : ز  ال مرل النحرب ل 3
ىاا   اااا العياار  وياار اليااناري  أرط ا أرط نالحاابراال التننياان   اان زاوماان 

 تظوم زاليم  للراو ن نالريب؟
ا زًااااوون البيمناراسياااان: نلي ااااال البيمناراسياااان مالااااّرب وملياااان تعاااام  الحرياااان  4

ولاا الًتيين نالمبتين  مل    أيعوال  ر ن راومين تحر  ولا ال اةم نتعمال 
 تمبرب العنامل الكومتن نرا  التحريط اضينل .

نيتتون  مرريا ى  ال يال ال او ، منعان  مياوبر اا اتثمور نالتمنيال نالحوالان 
نيعتاارف أ  ال اامض  زلاا ا ااتثموراال بنلياان تمراار  ئاوماان الًارق اضن ااغ الالبرااب  

 ىااا  تناّل ااا  الالبراااب  ااان الياااعن وال اااتياااوبين التااا  تعوتر اااو الناياااوال الااار ي 
المتحااب   مّمااو يحّلاال ماا  زمتوتيوت ااو ىاا  تحاابيم الم ااووباال المولياان   ئ اارا رل   .. 
نيحااان  :   تناالااا  الناياااوال المتحاااب  ا   متوواااض ااتياااوبين الّمااان  اضمااار الاااا  
ت ااو لاام  رالعاال اوملرت ااو لتحاابيم العاان  المااول  الم وًاار تتتااوا   ياانر  ناعااحن  نال

 تعب اوبر  ولا ائ  وم موليوال.
مرريا أ  أمريتو لم تعب اوبر  ولا اا تمرار ى  تحبيم الم ووباال الموليان ني ّتب 

 العاااتمن   ئ ااارا رل   نيعااارض ولاااا نتااار المياااولح اضمريتيااان ناضنرنةيااان ىااا 
لتبمان مياولح م اااتياوبين نال يو اين    او مالمتسحن نيًالع م ولا اا تماوم 

ن نااتيااوبين تمراار  ىاا    لمماام المتحبماان ىاا  العااولم ميااولح  يو ااي: ز.. نيحاان  
الًرق اضن غ نال  لل نق أنرنةين ميولح ابيمان ىا  المتسحان   نيتتاون  حبرثا  

حرااااث ااتاااار  ولياااا  تحلااااي  ال سولاااان   ماااا، الم تًااااور اضلمااااوت   رلماااانال تاااان  
اضلموتياان واا  سرياال زرالااوب تتمياان أ ااناق البرااب  ىاا  الًاارق اضن ااغ   ن ولتااول  

ةت و التوياان نت ااووب الًاارق اضن ااغ ت ااو م ألموتيااو ماا، أنرن ااو ىاا  حاال مًاات
 الالبرب.

نسولض م اومن مت  ى  الًرق اضن غ ربررص أًتو  م  المتسحن   نتسّرق زلا 
رأ  مو  المت  ناو :  يمت  تح يم رأ  الماو  زلاا ثاةث ى اوال: اضنلاا: أمانا  
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تكن  ماا  رماا  رأ  المااو   اا : نال  اان الثوتياان   اارتم المع ااو ماا  المتسحاان ت  اا و 
 ااا  المعنتااان الم وًااار  التااا  : ن الًااارتوال البنليااان الكمرااار   نال  ااان الثولثااان م اااو م

يمت  أ  ت تا سريح و زلا ال تو  المعناي    مثل أ ول  اساو  راا  .. نيحياب 
 مال  م  أمنا  بن  الت غ نأمنا  م  تت يط ت حوال الت ّلح نميوبر تورالين.

المًرنووال التا  رالار   نيتتون  ال يل الثوم  تحال وتنا    الحاام اضتعر  
تتسيس ااو ىاا   ز اارا رل  للاراواان اليااحرانين نتساانير تكتنلناليااو الاراواان نتحلياان 

ل ااتو  حوالاان زلااا ااتتظااور يااّحر نترةياان الحرناتااوال نيحاان :   الميااوص نمحونماان الت
زلا أ  يحل ال ةم ر ميوال  م  أالل الًرن  ى  ًراكتتو التكتنلنالين. تح  تحانم 

، تعونتياان ماا، اضاسااور الياابيحن التاا  لتااو وةاااوال برملنمو ااين ىعااةال ماا بار  مًااوري
توملاان مع ااو  مثاال مياار . نيمعاا  نيحاان :  ز  العماال ماا  أالاال ياا ا الًاارق 
اضن اغ  ااوللن  اضتعاار    اان الن اارلن لعامو  ال اااا  الكااوى    ال اانا  التحاا    

 مر ن متي ن متحّرر  م  التنف نالحم، .
أرةعان وناماال اىتحاور المتسحاان   ا    المياوص نيحاّبب ىا  ال ياال التو ا، تحاال وتاان 

زلااااااا الميااااااوص ن اااااا   الظاااااانا ر السميعياااااان نالايااااااوب  ال ااااااريعن ىاااااا  واااااابب ال ااااااتو   
اارب المسلاانض  نيتحااّبث واا   ناا اات ة  التااوس  نال يو اان التاا  ت تحاار زلااا التًر

 تر  أ  الميوص توتال  م وال لتًنض العبرب م  الحرنض .
ن  نلعااّل الميااوص أكثاار ماا  أ  اعااين لاا  للمتسحااىاا  الًاارق اضن ااغ  اا  م   نالميااوص

أتااار  تعتمااار بلااايةال ولاااا ماااب  الحوالااان ئاومااان تظاااوم زاليمااا  .. نيتساااّرق زلاااا 
 مًرن  الميوص الترت  نتحلّين الميوص.

نيتتااون  ىاا  ال ياال العوًاار  المتياان التحتياان للتحاال نالمنايااةال  نيحاان : ز  متااو  
رب الم وراال الالنين نرةاغ ًا توال السرق   نتمبرب تسنط ال ت  الحبربين نتحب

تتاااوج  التحااال نتحبراااب ن اااو ل ااتياااواال نتااانىرر الااات غ نالماااو  ىااا  تااال متاااو  نال
ال عااو ، نالتاابموال واا  سرياال الكممراانتر   اانف ي ااتح حيااو  البرااب  ىاا  الًاارق 

 اضن غ.
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اح  ال عاو ، ما  مرتاو  حي او زلاا اضرب   نأًور زلا تغ  تن حبراب الحالاوا ًن
زحبا و تتتارق الًارق اضن اغ  ً توال م  السرق ال ريعن ن نريو  نةتو  ثةث 

اوماان متااوسل تالورياان حااّر   محااواا  ماانات  ال حاار  ماا  ًاامو  أىريحيااو زلااا أنرن ااو  نال
 المتن غ نال حر المرال  ناتو  ال حري  م  ال حر اضحمر زلا ال حر المرال.

تح ز  ىاا: نيتسااّرق ىاا  ال ياال الحااوب  وًاار زلااا   تساانير ال اايوحن     نيحاان  
اضن اغ  نااب  الحبنب نحبص  ي ووب ى  زحيو  التًوط ال يوح  مار  بن  الًارق 

ى  تعاوظم وابب ال ايو  اضالوتاض .. نيرّتاا ولاا اضمانا   يتن  المت ض الر ي 
 ال و لن الت  يمت  الحين  ولر و م  الّرا  تسنير ال يوحن ائاليمين.

اضربتين    -ال ل سرتين نيتتون  ى  ال يل الثوت  وًر منعن     الكنت برالين 
ىل ااااسرت   ز ااااارا رل    نال حااااو  الحاااااب  تحاااااال  -  نترترااااض زاومااااان اتحااااوب أربتااااا  

 ال يسر  ائ را رلين.
نيتتون  ى  ال يال الرا ا، وًار ناضترار   مًاتلن الةال ار    .. نيارىط حح ام 

ض  العنب  مرأيا    تم اح النالا  الحانم  لبنلان ؛ ى  العنب  زلا نست م ىل سر  
ا رل  محّنلن اضرلمين الر نبين زلا أاليان   ن ولتاول  ىلي اال  تاو  أيان ىريان  ز ر 

 لحمنل و  نا  ا    أم ى  الم تحمل.
نوتاب تحلراال تتااو   الحمام اااتيااوبين نات واااوال أن الن نناب  ورةاان يظ اار مالااة  

ىاااا  تتو اااا  :   الًاااارق  ا ااااباف نالمتسسااااوال التاااا  نعااااع و مرريااااأ  تححراااال اض
 اب أتاال سريح و زلا التت را ى   عط الملبا  العرةين. اضن غ الالبرب  

*** 
 -تمو رر  ب . روا  ح ر   ىا تتو     الًرق اضن اغ الكمرار    –رريب مرريا 

تححرل  ز را رل  العظما اااتيوبين مباال م   ز را رل  الكمر  الال راىين ىيحن : 
ل  الكمر  اوتموباال ولا وبب  ز   ز را رل  تناال  تيوراال حوباال مر  أ  تكن   ز را ر

ال ل ااسرترر  الااار  تحتم اام  أن أ  تكاان   ز اارا رل  الكماار  اوتمااوباال ولااا حالاام 
 ال نق الت  تحال تيرى و.
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تا  لا  يتان   تاو  أ  : زنيمع  مرريا معلتوال  ياراحن ناحان ااو ةال:   أتاو أاان  
حاااال با اااام زاا لاااام يياااا ح  تااااو  ًاااارق أن ااااغ البرااااب  لحااااب أبرتتااااو أتاااا  ا ايماااان 

 لة تحة  ال يو   مبن  أ   ااتيوبين انين.
يعتماب مرريااا ىاا  تتو اا  ولاا  عااط و ااوراال نأ ااولرض  وروان ىاا  التكتياا   ئ عااوب 
أتظااااور العاااارض واااا  متااااوسر التظااااوم الالبرااااب الااااا  يسرحاااا   نللت رياااار ماااا عط 
اضن وط العرةين نتعلرل و  ني بم    ولرض تمرثن ىتر  العرن ن نائ ةم نالنحاب  

ني ااتعب  العااولم ولاا العاارض  نيعماال للحااغ ما  التااراث ال تاار  نالثحااوى  العرةيان 
لمماان العرةياان نت ااتر  الم ااوبف ناض ااباف التاا  أالمعااال ولر ااو اضماان  نتًااني  
أموتر اااو نرمول اااو نأحةم اااو نووبات اااو نتحولراااب و  نتااابمرر تااال يااالن مااار  الموعااا  

ي  نالال راىيااااان نالحوعااااار  نال اااااا   اااااولنس  نالتعاااااو  نالعبالااااان نالححااااانق نالتاااااور 
نالمحّب وال  نالعل الةنستين  عوون   لن  التتاون  لمس او  نالًا وض نالحعاو  

ض  حتااوم   ولااا تحااو  اضماان نتراث ااو  نتًاار الت  اا  نترا ياان العرن اان نائ ااةم 
يماو   ا    ز را رل  يعرىن  أ  اضمن العرةين المتم تن متراث و نبرت او  عحةتيان نال

ت ااااّلم الحيااااوب  ىاااا  المتسحاااان لإل اااارا رلرر  ال رةااااو  واااا  يمتاااا  ل ااااو أ  ت ت اااالم ن 
مين المتسحاان  نالاابتة  ولر ااو نالم تياامر  ل ل ااسر  العرةياان نالمحّب ااوال ائ ااة

حملت  ولا البر  ائ ةم  تحاال ًاعور التساّرف  انالم يحين  نلال  يًّ  مرري
 ناضينلين.
ا تعايااا ا ااتحرار تاا  ر اابف زلاا: زا مًاارنو  للاابن  ال رةياان  ااولحن  ني ااّنق مررياا

العمل ولا عمو   يمتن النايوال المتحب  اضمريتين :  نق الت غ العولمين  أ  
 ولا الت غ العرة .

نيحتر  تسمرل تظوم الًرق اضن غ الالبرب ولا مرحلتر : اضنلا تتعام  زاومان 
مًاااوري، مًاااترتن ىااا  مالاااو  السواااان نال ااايوحن نالمناياااةال نالمياااوص مااار   عاااط 

أن اااالن نناب  ورةاااان مباياااان تسمراااال  ونمت ااااو ترتيااااو. نتعتمرات وارتااااتسحاااان ملاااابا  الم
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نتتعاام  المرحلاان الثوتياان ماا  مًاارنو  زاوماان   مًاارن  الًاارق اضن ااغ الالبرااب 
  نق مًترتن نم   وال مرتاين ولا ررار ال نق اضنرةين المًترتن .

 ( 1994قمة الدار البيضاأ ) نوفمبر 
اامو  اىريحيااو ىاا   وحااب ماا تمر الحماان اااتيااوبين للتتمياان ىاا  الًاارق اضن ااغ   ًن

نا اتمر ثةثان  1994مبرتن البار الميعو  ى  الم ارض ىا  الثةثار  ما  تانىممر 
 أيوم. 

تااااو  نرا  تتظاااايم الماااا تمر ماللاااا  العةاااااوال التورالياااان اضمررتاااا  ىاااا  ترنياااانر  
نالمتتاااااب  اااتياااااوب  الااااابنل  باىااااان    ني ااااارا. نتحااااا  المتاااااومراال المرتايااااان 

ماللاا  العةاااوال التورالياان اضمررتاا  تمااو أت ااو  اا  التاا  أتًاا ال اضمررتياان نرا  
 .1950المتتب  اااتيوب  البنل  ى  باىن  ووم 

ناًااترتال ىاا  ائوااباب للماا تمر مالمنواان ماا  الم   ااوال ائ اارا رلين ناضمررتياان 
ناضنرنةين  نمت و م   ن الم وبر  م  أالال ال اةم نالتعاون  ىا  الًارق اضن اغ 

و  اضارق  نأتًا ت و المتاومراال نمحر و ى  زررلتب ا نيسلل ولر و ا م الموون الًن
 .1993المرتاين ى  مورن

ن و م مت  لرنم  ائ را رل   نالمت  البنل  نررىن التالور  العرةين اضلموتيان ىا  
ائوباب للم تمر   نال  ئتراج التظوم ائاليم  الالبرب نال انق الًارق أن اسين 

 زلا حرا النالنب.
تمر  متو  ن مارنر الااتر  ال اتنين الثولثان اتعحاوب ما تمر مبرياب نامال اتعحب الم  

التنيل زلا حل مر  أساراف اليارا  حان  ات احوض ااناال ااحاتة  ائ ارا رل  
 م  الحب  نالالنا  نالتنض لمتو .

لااا ر ااي  المتاا   نال ااال الم اارض الاابون  ضكثاار ماا   ااتر  بنلاان ورةياان نأالتمياان نال
لعومن للتعرىن الالمرتين نحرين التالور  البنلين) الالاوال( البنل   نر ي  اات واين ا

نواااب  مياااورف ورةيااان نال ااارا رلين  نالميااارف اضنرنةااا  للتتميااان نتمااارا  نرالاااو  
 ااب وبب م و  أل ر  لحعنر الم تمر.  أومو  
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ناوتاارف الملاا  الح اا  الثااوت  أ  روياان اتعحااوب ماا تمر الاابار الميعااو   اا  زاالاان 
ل .. نأولااا  أ  المحوسعااان العرةيااان ااااب  اااحسال  ًااااتل المحوسعااان العرةيااان ئ ااارا ر

 ومل   عحب م تمر البار الميعو  الا  أىرغ ارار المحوسعن م  معتوص.
نتحااابث ىااا  الل ااان ااىتتاااو  تةىاااوال لميااان  نالتظاااوم نتحولراااب المااا تمراال ر اااي  
نارا  ا را رل ا احل رامار  ننايار تورالرتا  ًايمن  مررياا مماو ىوالا  الحعانر.. 

رنر نال سر اان ماارامر  حااباال نااا  نأولاا  ىياا  ماا  ولااا متياان اماان لحااب نياال ال اا
البار الميعاو  نأماوم الملا  الح ا  ر اي  لالتان الحاب  نةتمار  تاتّم وا  اا ات ااا 
نالتحاب   ا   مبرتان الحاب  المنحاب   ا  العويامن اضمبيان ئ ارا رل ..نلتا    

اج ز اارا رل مرريااا    اابف ز اارا رل ماا  الماا تمر ناااو  :   اضنلنياان  ااتعسا ئتاار 
ماا  والااان ا اااتمرال تيااا  ااار  ومااار المًاااورتن ىااا  زتًااو  ااتياااوب زاليمااا  ىااا  

 الًرق اضن غ ولا ررار ااتحوب اضنرنة    .
ناب اًاترتال ز ارا رل ىا  الما تمر منىاب تمرار عام ت اعن نارا  ما  مرات م ر اي  

ًاارتوال تمااار   نحاانال  م ااان ًاارتن ز اارا رلين نم اا نلالاانارا  نناياار التورالياان ن 
  وال يتووين نميورف تالورين.نم  

نيعتمر وحب الم تمر م  أ م التالوحوال الت  ححح و حاض العمل ائ را رل  حن  
متسسوتااا  لم اااتحمل المتسحااان العرةيااان مااا  تاااة  الحااارنض العبناتيااان نالتن اااعين 
نىااارط اضمااار النااااا، التاااوت  وااا  ا اااتتبام الحااان  نالم ونعاااوال المت ااارب  نال ااارين 

 يوال المتحب   الحلر  اا تراترال  ئ را رل.نالم وًر  مرووين النا
نيعمِّّر وحب الم تمر و  رر ن ز را رل ى  حال أاموت او اااتياوبين ولاا ح اوض 
الملبا  العرةين  نيتّمل ال النم الع اتر  الاا  اوماال  ا  ىا  التاوم  ما  رنتران 

..  1991  نال الااانم ال يو ااا  الاااا  ًاااتت   عاااب مااا تمر مبرياااب واااوم 1967واااوم 
  ن ولتااول  1994نمعو ااب  ناب  ورةاان  1993اوااو  ىاا  أن االن وااوم نات ااوق ائ

تكلاال ز اارا رل حرنة ااو العبناتياان   اارط متسس ااو اااتيااوب  ولااا الحتنمااوال 
مو  اىريحيو .  العرةين ى  الًرق اضن غ ًن
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*** 
الااو  مًاارن  ت  ااي  متاا  التتمياان ائاليماا  ىاا  محبماان المًااوري، التاا  ورعاات و 

يحاااانم المتاااا  متت اااارل ال يو ااااوال اااتيااااوبين نيحاااابب ل؛ ز اااارا رل ولااااا الماااا تمر 
اضنلنياااااوال ائاليميااااان لل ااااايسر  ولاااااا المتسحااااان نتمنيااااال مًاااااوري، تتااااابم ااب اااااور 

 اااتيوب ائ را رل  نتسنرص.
نتعمتال النثيحان ائ ارا رلين للما تمر مًاوري، ئاومان اتاناال  حريان ما  ال حاري  

لاات غ نال ااوا ماا  مياار اضحماار نالمتن ااغ زلااا ال حاار المرااال   نتساانط لتحاال ا
نةلبا  التلر  زلا ز را رل  نمرتو   حر  نمساور الان  ىا  العح ان  نسارق مريان 
 ااريعن لاارةغ ز اارا رل   نرن ااو ماا  تااة  الاابن  العرةياان   نمًاارن  وّ ااوراال لاارةغ 
اا تن ت رةو يااان مًاااترتن ئ ااارا رل ن ااالسن  ز اارا رل مااا، ميااار نبن  التلااار    ًن

رن  لتحاااال الميااااوص ماااا  ترتيااااو زلااااا ز اااارا رل الحتاااام الاااااات  ناضرب  نمياااار  نمًاااا
 ن عط الملبا  العرةين.

نتح اام النثيحاان متسحاان الًاارق اضن ااغ زلااا تم اان مراكااا حريااال ىر ااو ز اارا رل 
 :ناسو  را   نةر   نرين نمير ن   ولا وبم الالم، مر  الع ن ال رةين

 المرتا الًمول  نيعم  نرين نلمتو  م، ز را رل. -
 و نيًتل  نرين ناضرب  ن الع ن ال رةين نال را رل.مرتا المتسحن العلي -
 مرتا المتسحن الناس ن نيعم اضرب  نالع ن ال رةين م، ز را رل . -
 المرتا الالتنة  نيًمل مير ناسو  را  م، ز را رل . -
 ررةغ المرتا التوم  المراكا اضرةعن اضتر   سريل مر   ري، . -

ن الًرق اضن غ نالبنر الا  يمت  أ  تلع   نتًرر النثيحن ائ را رلين زلا متسح
لاا اليارا  العرةا  ائ ارا رل  الاا   ى  أما  سارق التالاور  العولميان نا اتحرار و نال

زت  ال مض ى  التسارف الابرت  الاا  ر ابب أما  المتسحان نا اتحرار و  : تحن  وت  
مًاارر  زلااا أ  التماان اااتيااوب  نااالتمااوو   يعاام  ال ااةم ناضماا  للمتسحاان 

 م  منارب الت غ ى  العولم. %60لت  تمتل  حنال  ا
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نت تب أت  امب م  تت ارل زاليما  ًاومل ئاومان تياو  زاليما  ولاا رارار ال انق 
اضنرنةين المًترتن الت  توتال مر  بنل و وباناال نترا يوال ت نق مو مر  العرض 

 نال را رل.
  ائاليماااا    نتتتااااون  النثيحاااان : الًاااارق اضن ااااغ الالبرااااب   نالتكوماااال اااتيااااوب

ناا تثمور ى  ظل ال ةم   نبنر الحسو  التو   نالتتسيغ ائاليما  الًاومل 
   نمحوناال التعون  الممتتن نااحتيوالوال المولين .
 نتحتر  ثةث مراحل لتت را مرام  التعون  ائاليم  :

 المرحلن اضنلا: نتًمل مًرنووال ثتو ين نمتعبب  اضسراف.
م الًااارتوال العولميااان متت راااا المًااارنووال التااا  تحتاااوج زلاااا المرحلااان الثوتيااان: اياااو

ر ن  أماانا  عااتمن مثاال اتااو   ال حااري  نتتمياان التالااور  الحاار  نال اايوحن نتنلرااب 
 السوان نتحلين ميوص ال حر.

المرحلن الثولثن: نتتعم   يو ن بم  مالتمعوال المتسحن تبرياليوال نبوم وةااوال 
 .التعون  مر  الم   وال الر مين ى  بنل و

نااترحاال زاوماان  انق المًاارق ما  مياار ن انرين ناضرب  نلمتااو  ن السن الحتاام 
 نال را رل نتعم  نق الم رض: الم رض نتنت  نالالاا ر.  الاات  

نتسولااض النثيحاان  مااب أتومرااض للاات غ نال ااوا زلااا ماانات  ال حاار اضماايط المتن ااغ 
يار نال اعنبين مرنراال م  را رل لتحل الايال التاوم نال اوا السميعا  ما  العاراق نم

 نبن  التلر .
تر  المالونر  نتًرر زلا أ  التالور  مر  ز را رل نبن  التلر  نالبن  العرةين اض

 للتالور  ائاليمين. تًتل الميبر اض و 
نتحتااار  زاومااان متسحااان تالاااور  حااار  مًاااترتن تًااامل زياااةال نالعح ااان نتعااام ميااار 

 نال عنبين.
ل وماااان ىاااا  العبرااااب ماااا  بن  نت تااااب أ  اسااااو  ال اااايوحن يعتماااار ماااا  الحسووااااوال ا

المتسحن نتترتاا ومليان تتمرتا  ىا  عارنر  التعاون  مار  بن  المتسحان ما  تاة  
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ىاااتح الحااابنب نتتااان  ال ااايوحن: ت ااايوحن الًاااناس  ولاااا امتاااباب ال حاااري  اضمااايط 
ناضحماار  نال اايوحن العةالياان ىاا  ال حاار المرااال  نال اايوحن اليااحرانين نالًااتنين 

 مر.ن يوحن ال س  ى  ال حر اضح
*** 

أظ ااار مااا تمر الااابار الميعاااو  ىااا  الم ااارض الوت اااوال  وماااوال مااا  ال اااان اااتياااوب  
للمًاارن  الياا رنت    ىحااب حعاار زلااا الوتااض تياا  الحتنماان الياا رنتين ت ااور 
ااامن رل باتتاااا   نال اااحوق  رالاااو  اضوماااو  اليااا ورتن أمثاااو  : ًاااون  اررتمااارج  ًن

  نبي راااب تااانلتي    انتكااا    نماااو رر اىتياااو    نباتااا  الرلرماااو    نواااوار ارتااان 
نالوليو المر    نلرليو  ًاولنم  نحتاو  و اوف .. نتوتاال مًاوريع م التا  حملن او 
زلا الم تمر أً     ان ااتيوب  للنس  العرة    رريبن  امتة  اضرط    ماو 
 ىر و م  ترراال نثرناال   نأحعرنا مع م وحنباال الو ا  للتناي، نوحب الي حوال.

  الااااااا  يملاااااا  مالمنواااااان باتتااااااا ىاااااا  الكيااااااو  ىولياااااا رنت    ًاااااامن رل باتتااااااا 
الي رنت   الت  تمل  ميوت، مترنتيمونيوال ن ة ت  نميوت، ملح  نل  تًوط 
ى  ومليوال ا ترراب المترن  نت نيل متتالوت  .. ا تسو  أ  يعحاب يا حن  اريعن 
ماا، ال االسن ال ل ااسرتين  لتانيااب متوسح ااو  ااولنانب. نواارط ولااا رالااو  اضومااو  

نا الماااا تمر  ااًااااترا  م تًااااو  ميااااوت، للسوااااان ااال حالاااام العاااارض الااااار  حعاااار 
يااا رر أن متن اااغ .. نا اااتسووال ثاااةث ت اااو  يااا رنتيوال حعااار  المااا تمر  
نيمااااثل  ًاااارتوال ياااا رنتين متتيياااان ىاااا  التحتيااااوال ناليااااتوووال االكترنتياااان 
نالتكتنلناليااان تححرااال واااب  يااا حوال  نوملااا  ولاااا اتتاااراق ال ااانق العرةيااان. ىحاااب 

ليو المر    المبرر  التت رايان لًارتن   الولياو   لةتياواال  تحبمال الي رنتين   الو
نمعباال المتو  نالمعباال السمين  عب  مًوري، للم تمر  تتعم  زتًو  ياتوووال 
توياااان  واتيااااواال نةاااارام  الكنممراااانتر ىاااا  الاااابن  العرةياااان  نمًااااوري، للمتااااو  
سن نالسااض. ناااب حياالال ًاارتت و ولااا ات ااوق ممااب   ماا، الم اارض ناضرب  نال اال

 ال ل سرتين.
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نحياالال   حتااو  و ااوف   مااابرر  ًاارتن   مرتاانا   اليااا رنتين ولااا وحاانب مااا، 
الم اارض لتتمياان ااتيااواال   مااو ماار  ًاارتن اليااتوووال االكترنتياان ىاا  الكيااو  
اليااا رنت  مااا، اساااو  الياااتوووال االكترنتيااان ىااا  الم ااارض .. نتاااال  حححاااال   

ىاااااا  مالااااااو  السوااااااان  لرليااااااو  ًااااااولنم   وااااااب  ياااااا حوال لًاااااارتت و ماااااا، الم اااااارض  
نالتكتنلناليااااو .. نوحااااب رالاااال اضومااااو  الياااا رنت    ًااااور  أرااااا  ماااارج    ثااااةث 
ياااا حوال للمتااااوسل اليااااتووين  التاااا  تحاااارر زاومت ااااو ولااااا الحاااابنب ماااار  الكيااااو  
الي رنت  نرا . نتال  رالل اضومو  الي رنت    ماو رر اىرتاو    حيال ولاا 

 ااوال  نورةااوال الحسااور  نتنةيوحااب  و اام ًاارتت     ااورالا     لتيااتي،  يوكاال اض
  حن اليت، لًرتت  م، اضرب   نمتوسل الحتم الاات   نترتيو.و نالم وت  

زحاب  الًارتوال اليا رنتين المتتييان  اوضمنر اضمتيان  نتابوا  ورعاالناب 
لااااا النىاااانب ومالمنواااان ماااا  عاااا وط اضماااا  الياااا ورتن  ًاااارتن ز اااارا رل  نياااابرر و

ل م تمرات و اضمتين ى  الحرا ان نالاتظم العرةين  الت  حعرال الم تمر  أ  تحبم 
اضمتياااان  نسرحاااانا ولاااار م أ  رميعاااان م الاااابراتوال أمتياااان لنعااااع و ولااااا الحاااابنب .. 
نالحابنب  تاو س عااوال لي اال مار  الاابن  العري ان نالكياو  الياا رنت   مال مار  الاابن  
العرةياان  ععاا و الاا عط .. نال  تااو   اااا مااو أولاا    ىاا   مااو تاام  ااراال  اان اضكثاار 

 .ناضتسر 
 الوثيقة المصرية

( مًااااارنووال 58ااااابمال مياااار نثيحن للتعااااون  نالتتمياااان ناا ااااتثمور    نتعاااامتال)
ااااملال مًاااارنووال ئاوماااان ساااارق 34ااتيااااوبيوال تملااااا تكولي  ااااو) ( مليااااور بنار. ًن

 ريعن لرةغ الم رض العرة   ولمًرق  نت  رل اتتحو  ال عو ، ناضىراب مار  بن  
ال الك رةو ياااان  ااااولم رض نالمًاااارق  المتسحاااان  نتم اااان مًاااارنووال لاااارةغ الًاااا تو

ن ااااا عن مًااااارنووال لمتاااااو  معومااااال لتكريااااار المتااااارن   ن اااااتن مًاااااوري، ياااااتووين 
تتااوج مااناب المتااو  ناليااتوووال الحرىياان نمًاارنووال عااتموال  للملمن ااوال نالياا ورن نال
للمترنتيمونيوال  نثموتين مًوري،  يوحين لتتمين ًوس  ال حر اضحمر  نمًاوري، 
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ن اااا عن مًااااوري، ا ااااتتبام التكتنلناليااااو ىاااا  مراااابا   للمتااااوسل اليااااتووين الحاااار 
 المعلنموال.

 بيا  القمة الختامي 
ناب ت  الميو  التتوم  للحمان ولاا أ  المًاورتر  ااررنا نعا، أ ا  مالمنوان 
مو  اىريحيو تحتع  ى  مرحلن معرتن تبىل ال عو ،  ااتيوبين للًرق اضن غ ًن

تًاااو  متتاااض زاليمااا   لل ااايوحن نبوااام زتًاااو  ررىااان نرأ  الماااو  نالراااب العوملااان  نال
تالااور  زاليمياان نماللاا  لمومااو . نال  مالمنواان التماارا   ااتبر  تيااوراال متتل اان 

  ليوال التمنيل  مو ىر و زتًو  ميرف للتتمين. 
ن ولت اا ن للمحوسعاان العرةياان ىحااب  ااالل المًااورتن  ىاا   اااا ائسااور  ورتيااو  ااارار 

لثاان مااا  زالااارا اال محوسعااان ماللاا  التعاااون  التلرالااا  مرىاا، الااابرالتر  الثوتيااان نالثو
 ز را رل.

مت اااو ااوتاااراف   ن تااااا   ىحاااب أ ااا رال الحمااان وااا  تتاااو    ومااان الاااباال ئ ااارا رل  
ل اااو  المحوسعااان العرةيااان ن رنلااان  عاااط الااابن  العرةيااان ل حاااث  مااابنر و ائاليمااا  نال
تي ين التعومل نالتعون  نالتت ارل مع او .. نتاو  ما  تتاو   الحمان اااتياوبين زاا 

اا ا اااتمر النعااا، العرةااا  ىااا  التاااب نر   زحاااة  بنر ز ااارا رل  ا اااتمر وحاااب و نال
محااال بنر ميااار ىااا  اياااوب  الملااابا  العرةااا  نالمتسحااان   ن ولتاااول  ت ماااايش بنر 
مياار نتحنيل ااو زلااا بنلاان ثوتنياان نالحعااو  ولااا بنر العاارض ىاا  الحاار  الحااوب  

 نالعًري  . 
*** 

ااتياوبين ت ات بف ابمال ز را رل مًاوري،   ىا  يوق م تمراال الًرق أن سين 
لًال اتاو  ماو مار  ال حار اضمايط  مًارن نما   ااص   ت ميش بنر اتو  ال اني  

المتن اااغ مااا، ال حااار المرااااال  ثااام راااتم ًاااال اتاااو  مااا  ال حاااار المراااال زلاااا ال حاااار 
اضحمر.. ن اا المًرن     ر ب  حتموال زلا زلحوق العرر  حتو  ال اني  تممار 
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)ن ااا المًارن  راتم ا   واوم  ن ل او.لل    التالورين  م  تة  نالنب اتو  متوى 
 تت راص( . 2014

نماا  المعاارنف ولميااوال نال راىيااوال أ  اتااو  ماار  ال حاار اضماايط نال حاار المرااال  ا 
ت تسي، أ  تل   بنر اتو  ال اني  لمارنر ال ا   نالتاواةال  لاال  ات ا، مًارن  

و أ اموص الحتو   مًرن  رتر  ي تسي، أ  يتن  متوى وال انياوال لحتاو  ال اني    ان ما
  1967 مًااارن  اساااور ال اااةم   نالاااا  ظ ااار للنالااانب  عاااب حااارض رنترااان وااااوم 

 ضنرنةين. نلكتا  ظ ار  حان  ىا  واومنورع  الكيو  الي رنت  ولا المالمنون ا
 عاااب أ  ناىحاااال وااااب  ًااارتوال  نلتبياااان نأمريتيااان  ولااااا مًاااورتن الكيااااو   1995

تحانم متحال  عاو ، الي رنت  ىا  زاومان ًا تن ما  الحساوراال العمةاان نال اريعن  
ر اارنين نتلرالياان وماار اضرب  زلااا الكياااو  الياا رنت   نماا   تااو  تحاانم ال ااا   
التالورين اليا رنتين متحل او زلاا أنرن او. نما  أالال زتالاو   ااا المًارن  ورعاال 

ماا  أ اا م و  أ  تحاانم متحاال  %98ًاارتن  اياام   الااا  يملاا  الكيااو  الياا رنت  
تسااوال  حريااوال نتملاا    21الًاارتن مااا   ال عااو ، التلرالياان نا  اارنين. نتااتحتم  اااص

   رتن تحل ومةان. 40
ًاارتو   أنىاا   اااا الماا تمر   نالااا  تااو  للنىااب الياا رنت  حعاانرص المتثاا  تمااو 
السرق  :نم  مر  المًوري، مًرنوو  م مو    ر ثرا  ولا اتو  ال ني   اضن 

 المرين   الت  أ مو و الي ورتن تباووال  سرق ال ةم.
تسنط ال وا م  التلر  زلا ًناس  ىل سر  المحتلن. أمو مًرن  مب : نالثوت  

السرق الا  تحبم    النىب الي رنت   ىيحتر  رةغ مير  ولكيو  الي رنت   ثام 
 نريو نلمتو   نيناال زلا الحبنب الترتيان  نمت او زلاا أنرةاو. نيملاا سان  السارق 

لًاااامو  ( تاااام. ولااااا أ  رااااتم رةااااغ السرياااال ماااا  مياااار وماااار ا1700المحترحاااان )
( تااام. نال ااابف ال عراااب مااا  تااال 5564اضىريحااا  العرةااا  زلاااا الم ااارض  ن سااان  )

لتتحان  تلا  العو اباال زلاا  ؛ال   ت ميش بنر اتو  ال ني   نتت ايط وو ابات و
الكيو  الي رنت . نال  تو   اا المًرن  لم رت ا  عب  ى    ااا ا يعتا  زل او ص  
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 رنت   أ  يحححا   حار  تتانىر لا  مل تم ت الرل  ل تار  امتيان ي اتسي، الكياو  اليا
 الظرنف نالمت رراال البنلين.

مااا  المًااااوري، المااا ثر  ولااااا اتاااو  ال ااااني  اات ااااوق الاااا  وحااااب ماااو ماااار  الكيااااو  
الياا رنت  نبنلاان اساار ىاا  الماا تمر اااتيااوب  الماااتنر   نالااا  راات  ولااا 
 تمبرااب تااغ لتحاال ال ااوا الحساار  زلااا الكيااو  الياا رنت  نمتاا  زلااا أنرن ااو. ن اااا
التغ يحرم اتو  ال ني  م  وو باال مرنر تواةال ال وا الحسر   نالتًاين  عاب 
الاا   أ  رااتم زاوماان مًااوري، أتاار  لاابن  تلرالياان لتحاال المتاارن  نال ااوا نررر ااو. 
ن ااااا ماااو رااا ثر ىعاااةال ولاااا اتاااو  ال اااني  تممااار للمناياااةال مااار  التلااار  نر ااايو 

 نأنرن و.
 ( 1995قمة مما  ) أكتوبر 

اامو  اىريحيااو ىاا  اتعحاابال الحماان ا ااتيااوبين الثوتياان للتتمياان ىاا  الًاارق اضن ااغ ًن
.. نةلاااا وااابب الااابن  المًاااورتن ىر اااو 1995أكتااانةر واااوم  31-29وماااو  متاااوري  

( بنلاان .. نارت اا، واابب 60( بنلاان   مرتمااو اًااترتال ىاا  اماان الاابار الميعااو  )63)
وم ( بنلاااان   نالاااا   وتعاااام13( بنلاااان زلااااا )12الاااابن  العرةياااان المًااااورتن ماااا  )

 منريتوتيو. 
تعتمر  ااص الحمان   امتاباباال لحمان الابار الميعاو  نلكا  ال ارق مرت ماو  ان أ  الحمان 
اضنلا أولتال الم وبف العومن للتعون  ائاليم  نالًرق أن سين   مرتماو نعاعال 

أنالااااابال الم   اااااوال التاااا  تعراااااب تًاااااترل : اماااان وماااااو  ا لياااااوال لتت رااااا و   أ  
ال ائ ارا رلين   ىحاب تالحاال امان وماو    تحمان المتسحن م  البرب نىحوال للمتسساو

الاابار الميعاااو    زلاااا ىااا  والااان ز ااارا رل ال يو اااين نتححرااال مرحلااان متحبمااان مااا  
  نتااو  وماارن من ااا نىرياال ماا  اااتيااوبرر  نال يو اارر  المياارير  التسمياا، 

نبوماانا ومليااوال التسمياا، نمًااوري، التعااون    ماا  أنا اال ماا  حعاارنا  اااص الحماان 
 ز را رل ىر و .اااتيوب  م، 
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اامو  اىريحيااو  نلحااب أبتلااال اماان ومااو  التعااون  اااتيااوب  ىاا  الًاارق اضن ااغ ًن
مرحلن تنوين  زا ضن  مر  ى  تاوري  المتسحان تحاوم م   اوال االيميان با مان ااال 
أ باف محابب  للمحوىظان ولاا ا اتمرارين الًارق اضن اغ الالبراب نتر ارت و. نتام 

 الًرق أن سين التولين : اات وق ىر و ولا زاومن الم   وال 
امو  اىريحياو نمحارص الحاو ر  مر و ان -1 مت  التعون  نالتتمين ى  الًرق اضن اغ ًن

ز اارا رلين لاابوم تتمياان الحسااو  التااو  نمًااوري، المتياان التحتياان ائاليمياان نتعايااا 
 أناير التعون  اااتيوب  اااليم . 

لمتسحااااان نيعااااام ماللااااا  ال ااااايوحن ائاليمااااا  لت ااااا رل ت ااااانيل ال ااااايوحن ىااااا  ا-2
 المالل  ممثلر  و  الحسوور  العوم نالتو .

الماللااا  ائاليمااا  لااابوم التعاااون  نالتالاااور  ئاالااان الحاااناالا نالمعنااااوال لتااابىل -3
ال ااااال، نال عاااااو ، ىااااا  زساااااور متسحااااان التالاااااور  الحااااار  تحاااااال ال ااااايسر  اضمررتيااااان 

 نائ را رلين. 
عاااان لمالمنواااان العماااال اضموتاااان العوماااان التت راياااان نمحر ااااو الرةااااوط   نلالتاااان متو -4

 ائاليمين. 
ننرب ىاا  النثيحاان أ  ائالاايم يعتماار منا اان لعماانر ال اايو  زلااا المناااا، اضثرياان ىاا  
الحااو ر  نالحااب  نأريحااو  ن ولتااول  تريااب ز اارا رل ارتيااوض متوتاان مياار نىل ااسر  

 ناضرب  ال يوحين  و م التتمين المًترتن. 
  ماا  تااة  مااو ي ااما   ىراااا ارتياامال ز اارا رل متوتاان مياار ال اايوحين ىاا   اارتو

تلااار  العح ااان   التااا  ااترتاااال  وت وايااان توماااض بي راااب   .. ن ااااص ال رااااا تتااايح لكااال 
الحوبمر  م  مت ا ز را رل بتن   رتو  بن  ت ًرر  أن ر م بتن  لمب  أ امن    
مااا، حريااان التتحااال ىااا   ااارتو  حتاااا ًااارم الًااار . نمااا  تاااة  ىرااااا تلااار  العح ااان 

ن ائ ارا رلين ىاا  التابىل ولااا  ارتو    تمااو تاو  الحااو  ا اتمرال اضىاناج ال اايوحي
ىاا   ااتناال ااحااتة  .. نا اات وبال ماا   اااص ال راااا ىاا  تاارني  مرامال ااو ال اايوحين 
التاا  تعاامتال ايااور   اارتو  نمناااا، الًااعض المرالوتياان ىاا  ال حاار اضحماار نتلاار  
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العح اان  حرااث أتوحااال ال راااا لكاال الحااوبمر  ماا  مت ااا ز اارا رل   ااط التظاار واا  
 ت يوت م  بتن   رتو    .ال

تمااا  م   اااوال زاليميااان  لااارةغ اااتياااوباال ال  أتًاااالحمااان التةيااان أ   ااااص 
العرةين  وااتيوب ائ را رل   تمو ًتلال  اص الم   وال ا لياوال ل ارط  يمتان 
ز ااارا رل اااتياااوبين ولاااا الملااابا  العرةيااان  نالتااا   اااتكن  معااااا   حااان  الناياااوال 

ين نالع ااااترين ن ااااولنالنب الع ااااتر  اضمررتاااا  ىاااا  المتحااااب  ال يو ااااين ناااتيااااوب
الملاابا  العرةياان نت اانق ز ااارا رل الع ااتر  التحلرااب  نالتااانن  ولااا المياا، الملااابا  

 العرةين مالتمعن. 
ناحاب  ىا  ًامو  : نتر ال الحمن تالا ن النس  العرةا  زلاا متسحتار  ال اراىرتر  

 . ين و  المتسحنلتا  ال نين العرة اىريحيو ناضتر  ى  الًرق اضن غ   نال 
 ( 1996قمة القاهرة ) نوفمبر 

اامو  اىريحيااو ىاا   اتعحااب ماا تمر الحااو ر  اااتيااوب  للتتمياان ىاا  الًاارق اضن ااغ ًن
ىاا  ظاال تراالاا، الحتنماان ائ اارا رلين واا   -أيااوم  3لمااب   – 1996تاانىممر  12

ات اااوق أن ااالن  نتياااعرب اا اااتيسو  نالت براااباال الم اااتمر  م ًاااعو  الحااارض ولاااا 
  نرين. 
حماال  ماا نالت عياان ال يو ااين لتظااوم م ااور   مااو العاا غ اضمريتاا  ال ااوىر  تااو 

نوحااابال المااا تمر اااتياااوب  الثولاااث ىااا  منوااابص   ميااار ولاااا ت ررااار منا  اااو 
المحاابب. نتوتااال النايااوال المتحااب  اااب  ااببال  اا   ت الراال وحااب الماا تمر اااب راا ب  

نولاااا   رتياان زلااا اتعتو اااوال  االمين تمرااار  ولااا مرتاااوم  الًااراكن الميااارين اضمر
زو ااو  مياار ماا  الااا  ماا  برنت ااو. نااابمال ىاا  ت اا  الناااال نواانباال لاابى، وملياان 

 ال ةم نايوب  اا تثموراال اضمررتين ى  مير. 
مياااروحب الماااا تمر   لكت ااااو تالتماااال  ىاااا  النااااال ت  اااا  التاااارني  حتنماااان ااااررال 

تماااو حونلاااال العلااا   مثو ااان متتاااب  للتااارني  ا اااتثموراال  لمًااوري، زاليميااان تمااار  نال
 اتل مير نى  تل ملب مًتر  ى  الم تمر ولا حب . ب
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وحاااابال أحااااااض المعورعاااان المياااارين وًااااين اىتتااااو  ماااا تمر الحااااو ر  *  ولمحوماااال 
اااتيااوب  ماا تمراال معااوباال تحااال وتاانا    ماا تمر المناال اان العرةياان لمتسسااوال 
التعااااون  ماااار  ز اااارا رل نالاااابن  العرةياااان     تحاااابث ىياااا  اااااوب  أحااااااض المعورعاااان 

  حرااث أكاابنا زباتاات م نرىعاا م اتعحااوب ماا تمر الحااو ر  ىاا  ال تاار  التاا  نممثلن ااو 
يسلل ىر و ر ي  الحتنمن ائ را رلين ت بربات  م ًعو  حرض وبناتين البرب  عب 

 ائاوااو  ىاا  أن االن الااا  يااور   اال   اانرين نلمتااو  نالتتياال حتااا ماا  ات ااوق 
 ًمعن  مرريا . 

اليااا رنتا ىااا  المااا تمر تعتمااار نأكااابال اضحاااااض الميااارين أ  مًاااورتن الكياااو   
متوىاا   للمعتااب    حرااث  يحعاا  اتعحااوبص ولااا ال ااة  النحرااب لااب  العاارض ىاا  
مناال ااااان التن ااااا، ناا اااااتيسو  نال سر ااااان نالتعتاااااال ائ ااااارا رل    ن ااااان  اااااة  

 المحوسعن العرةين . 
نبوااال اضحااااض المياارين زلااا ايااوم الم اان ًااعمين عااب تاال أًااتو  التعااون  ماا،  

حياااااو  المحوسعااااان العرةيااااان .. نأنياااااا المااااا تمر  ممور اااااان العااااابن اليااااا رنت   نال
العااا نط ولاااا الحتنماااوال العرةيااان التااا  تتعاااون  مااا، ز ااارا رل ننالااانض الناااا  

س عاااااااار  نمحونماااااااان ااتتااااااااراق ال اااااااانر  لكوىاااااااان أًااااااااتو  التسمياااااااا، نالتيااااااااب  للم
نم ااوتب  أمتااو  اضراعاا  المحتلاان التسميع  نالعماال ولااا زحيااو  المًاارن  الحنم  

 نت عرل العمل العرة  ومر الم   وال الًعمين نالر مين .   لالناى  ىل سر  نا
نأيبر المًورتن  ى  م تمر المناال ن العرةين لمتسسوال التعاون  ما، ز ارا رل 
ميوتااوال  وااّر  أ ااباف ماا تمراال الحماام اااتيااوبين نمعااومرت و ىاا  الاابار الميعااو  

 نومو  نم تمر الحو ر  نتعم  وبباال م  التنييوال      :
م نت كرب منا   الحن  الًعمين نال يو ين نالمتظموال الالمو ررين نال ر وال بو -

الم تيااان الاااراىط لةًاااترا  ىااا  أيااان مااا تمراال أن تالمعاااوال أن لحاااو اال تحعااار و 
ز ااارا رل أن تااابون زلاااا التعاااون  مع اااو ناوت اااور التااارنج ولاااا  ااااا االتااااام تحااابيوال 

 . للمًوور النستين نالحنمين ي تبو  المناال ن نالح وض 
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ممور اان تاال ياانر العاا غ المتوحاان ولااا الحتنمااوال نالحيااوباال العرةياان التاا   -
تتعوماال نتتعااون  ماا، ز اارا رل لكاا  تنااا  ولااا ال اانر تاال ال يو ااوال ناضتًااسن 

 المتيلن م، العبن الي رنتا . 
التياااب  ال عاااو  للحلااان مااا  المثح ااار  الاااار  أياااوم م مااا  التسميااا، مااا، العااابن  -

 راحن أن  والت وف . الي رنت   نالباور  زلي  ي
العماال ولااا زحيااو  المًاارن  الحاانم  العرةااا النحاابن  الااا  ي اات بف تححراال  -

 تتمين ورةين م تحلن.
تعم اان نتنحرااب ال اانب اضحااااض ال يو ااين العرةياان نتاااا المتظمااوال الالمو ررياان  -

نال ر وال نااتحوباال الم تيان نالعموليان العرةيان لحاث الحتنماوال ولاا ت عرال تال 
 ال نالم   وال العرةين الحو من. المتظمو

تكااني  الم اان ماا  الحاان  نال عوليااوال نالحاةياان العرةياان تحاانم منعاا، ا ااتراترالين  -
انميااان تححااال اضماااوت  ناض اااباف الحنميااان ىااا  ظااال المت راااراال نالظااارنف البنليااان 

 الالبرب  نتحبب اض ولرض نالن و ل العلمين لملنغ  اص ال ويوال . 
  اضراع  العرةين المحتلن ى  ىل سر  ن نريو ت  ي  حرتن تعوم  م، أمتو -

 نلمتو . 
اا تمرار ىا  متو عان نرياب التسميا، ىا  توىان المالاواال  و اتتبام اض اولرض  -

ناضبناال العلمياان الحبرثاان نتًااتي  المتااوسر نتنظراا   اااص المعلنمااوال لتبماان 
 اض ااباف ال ااو حن نلتلاال حرتاان محونماان ناوياان نرأ  وااوم ماابر  ىباحاان الت ااو ر

 النستين نالحنمين الت  تتالم و  الت ون  ى  محونمن التسمي، .
المناال ااان العرةيااان لمتسساااوال التعاااون  مااار  ز ااارا رل )مااا تمر وحاااب * لحاااب تاااو  
يظ اار   ىاا  الحااو ر   اماال راانم ناحااب ماا  اتعحااوب ماا تمر الحااو ر   (نالاابن  العرةياان

يااوبين مالااة  ًااعنر الحاان  ال يو ااين ىاا  مياار  مااب  تساانر  الماا تمراال ااات
ااامو  زىريحياااو نيتسلاااض متاااو  الم ااان ًاااعمين ورةيااان  للتتميااان ىااا  الًااارق اضن اااغ ًن
لمناال اااان ز اااارا رل نالتسمياااا، مع ااااو نمحوسعاااان المتتالااااوال ائ اااارا رلين ناضمررتياااان 
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نتعرين معمن  الم تمراال اااتياوبين نأ اباى و التا  الاو ال تسميحاوال لمتسساوال 
لالبرااب الااا  نعااع  ًاامعن  حاااض العماال ائ اارا رل  نتال اارباال للًاارق اضن ااغ ا

 مرريا  ر ي  الحتنمن ائ را رلين ال ومل. 
 (1997) مستمر الدوحة االقتصادى

نتاا     أياارال اساار ولااا اتعحااوب الماا تمر  حالاان  التاااام بنلاا   امااب ماا  تت راااص 
تت راااا االتااماااوال البنليااان محيااانر  اااولعرض .. نااااب توتاااال ال ريااان مة مااان الاااباال 

نالااا    ااامض   م تناليااا  الااابون  للعااابن ائ ااارا رل  لحسااار لت الرااال اتعحاااوبص أن واااب
تيااعرب  يو اات  اا ااتيسوتين نائر ومياان نتتلياا  واا  تت رااا اات واااوال التاا  التااام 
متححيح ااو .. نال ريااض أ  اساار التااا تااتحال    ااوالتاام الاابنل    لاام تلتااام متت رااا 

منااا  التسمياا، ماا، الكيااو   1997مااور   30ااارار ماللاا  الالومعاان العرةياان ىاا  
الياا رنت ؟ ن ولتااول  تكاان  اساار اااب عاارةال  ااوالتاام العرةاا  واارط الحااو غ   
نت ااال تع اب و  و تعاوىن ما تمر البنحان تااناال لرر ان الناياوال المتحاب  . نةاال  
توىااا ال اسااار ز ااارا رل  و تعاااوىت و ىااا  ملاااب ورةااا  نالت اااوال زلاااا التاااض مااا، الااابن  

ر ىي  ز را رل لم وبف العرةين نرالو  اا تثمور العرض ى  ت   الناال الا  تتتت
: الحااوتن  الاابنل  نمرثااوق اضماام المتحااب  نم ااوبف الًااروين البنلياان  نتاارّنج محنلاان 
 اضمااا  محومااال ال اااةم .. مماااو يًاااالع و ولاااا ال ااارر اااابموال ىااا  م اااوور و ل ااارط 
ال يمتان اااتياوبين ولااا الملابا  العرةياان نوابم اات احوض ماا  اضراعا  العرةياان 

 المحتلن .  
اورتت و تال ما  الم ارض نال اعنبين نائنلم تحعر م ماوراال ير  اا الما تمر ًن

 ن لستن ومو  نال حري  ت   المنا  .
متححرااااال  18/11/1997ناتتااااتم الماااا تمر اااتيااااوب  الرا اااا، ىاااا  البنحاااان ىاااا  

ز اارا رل تالوحااوال ىاا  تت راا  حااب  ااتتحااوباال المنال اان ل يو اات و التاا  ت ااممال ىاا  
لمعلحاااااااان  نالم اااااااا نلن  ال يو اااااااارن  تعسراااااااال وملياااااااان الت اااااااانين  ىيمااااااااو أالماااااااا، ا

 ناااتيوبرن  الار  ًورتنا ى  الم تمر ولا ىًل . 
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*** 
خامسةةةًا : الةةةرد الشةةةاب  ملةةة  مخططةةةات السةةةوق الشةةةرق أوسةةةطية للتطبيةةةع 

 االقتصادى :
نرباال ولاااااااا  ااااااااص المااااااا تمراال نمتوسر اااااااو اتت اااااااا وًاااااااراال التمااااااارا  نال اااااااوحثر  

ن ىااا الماا تمر الحاانما الت  ي ااا اااتيااوبرر  زلااا الاارب ولر ااو وماار أنراق  حثياا
 : ال حري ةم نالتسمي، الا  وحب ىا لمناال ن اا ت 

أ  ال عااب اااتيااوب  ا يحتياار ولااا تلاا  المتو ااض التااا حححت ااو ز اارا رل  – 1
متن ااااي، ًاااا تن وةات ااااو اااتيااااوبين ىااااا متتلاااا   حااااو  العااااولم   ماااال ز  اضماااار 

اتيوب  العولما الحبرث   اضتسر  ن أت و تالحال ىا أ  تتبم  ىا التظوم اا
ىم  المعلنم أ   اا التظوم ررتكاا ولاا م   اوال ااتياوبين بنليان تتحان  حولياوال 
زلا م   وال ااتيوبين وولمين   تمو أتا  رتا ل  ما  ًا تن ما  الًارتوال واومر  
للحنميوال   ت وتب و رو ن م  اض ناق المولين نالتحبين العولميان   ن ان يعتماب ىاا 

براال ىو حان ىاا ال حاث العلماا نالتسانير التكتنلانالا   تنالا  الناال ت    ولاا اا
زلااا يااتوووال ناوااب   ولتحاابم ال ااري،   نماا  ثاام تنالاا  زلااا الت اانيل العااولما ماا  
تة  تيبرر ربى، معباال التمن زلا م تنيوال وولين   نيترتض ولا  اا أمنر 

الحنمياوال  ن أ  تعومل العرض م، اض ناق الموليان نما، واومراال : ثةثن : أنل و 
رتساااان  ولااااا تحاااان أن رتاااار ولااااا تعوماااال ماااا، أسااااراف ل ااااو تناالااااب ىااااا الكيااااو  

أ   اااا ي ااتح ال ااوض أمااوم اعااين المحوسعاان   ن ااا اعااين : الياا رنتا   الثااوتا 
أ  ز ارا رل تونل او  ًاا  ما  الت يارل   الثولاث: تثور حوليوال م لحو  نولرتاو أ  تت

؛   اااتياااوباال ال رةيااان تنظااا  ال الااار  الر نبيااان نالياااةال النثيحااان مااا، متتلااا
رتعاار   لتحيل  ًتا السرق   المًرنون نررر المًرنون   ولا معرىن تحتين 

ولا البن  العرةين الحين  ولر و   أيوال تو  الثم  الاار  ربىعنتا  محومال الا    
ىتن  ااتبموج الا  اتتورت   عاط الابن  العرةيان ىاا اااتياوب العاولما   نالا  

نلاي  اتابموج تكاوى    ةين أتر  بىعاوال    ان اتابموج ت عيان الا  تبى، ل  بن  ور 



 

442 

تاال  الااا  تالحاال ز اارا رل ىاا زاومتاا    ن ولتااولا ىا   مياابر التسار لااي  ىااا 
مالااارب ماااو حححتااا  ز ااارا رل   مااال ىاااا الت عيااان التاااا رت اااومل ولر اااو العااارض   نىاااا 

   الا   عنا    زلا المًورتن ىا يت، الحرار البنلا . المت   التوس
مثةال ولا ال  المنا  م  الم   وال اااتيوبين البنلين : يتبنق التحب  لت تا

نالمت  البنلرر . بومال ال عنبين منارب الياتبنق الابنلا نأمبتا   حارنط مابن  
ىنا ااب   حرتمااو توتااال تًااتن ماا  تتماان المااو    ىااا الناااال الااا  أنا ااال ىياا  بىاا، 

تارط ىيا  أ  يتان  ايوباال متناععن ىاا رأ امو  ياتبنق التحاب العرةاا الاا  ي 
ونتاااااوال للااااابن  العرةيااااان التاااااا  ااااا حال ال اااااعنبين ىاااااا معوتاااااو  العالاااااا ىاااااا مااااانااي  
مبىنووت و ؛ نحيلال محومل ال  ولا محعب ىا مالل  زبار  اليتبنق البنلا   
نالمتت ، للمنااا  التاا اتتاا و المتابنةن  الاار  ًا لنا الا  المحعاب   رالاب و أًاب 

بن  التومين م  مناا  رة  اا تعمورير  تعتتوال ىا الًرنط التا ت رط ولا ال
  تول نلتبرر  مثةال. ىم  الا  ييات، تلا  الًارنط ؟ زت ام اليا رنتا   مانا    
اضض الرنحاااا للمااات   الاااا   اااور وليااا  الياااتبنق نالاااا  أىعاااا زلاااا المااارام  
التياااحيحين التااااا حسمااااال ياااارن  التتمياااان نالعبالاااان ىااااا الاااابن  المحتوالاااان زلااااا 

؛ ناليااااا رنتا   النلااااب   يااااوحض الياااايورن الع حريااااان  معنتااااوال ماااا  اليااااتبنق 
لحرنط الياتبنق ؛ ناليا رنتا   ا اتوتلا ىيًار   تو اض ر اي  المتا  الابنلا   
الااااا  أررااااا نأاةااااب حرتمااااو تياااابرتو لمحتاااار  المتاااا   اااا   رتًااااا  متتاااابيوال لل حاااانث 
مو  أىريحيو   ن ا ت مين تتالو ل الي  ن العرةين  اااتيوبين للًرق اضن غ ًن

ا ترتاا    ىااا ض رراار للمتس حاان   نأياار ولااا أ  يعاام الاا  المتتااب  ز اارا رل نال
م  نف ولي  .  اص  ا الم   وال التا  وتال تتحتم ىاا المياو ر اااتياوبين 
للعااولم الثولااث   ن اااا  اان منااا  الاابن  العرةياان الحااوبر  مت ااو   رراار أ  اضتساار 

ت الاوال ورةياوال م اتحةال  ن أ   اص البن  مباال م  أ  تتر  اليتوبرل العرةين تات   
  انامااا  ال تاااار اااتياااوب  ال ااااليم   تااابىع و زلااااا أ  ت اااتمب اناوااااب ومل اااو ماااا  
الم   ااوال البنلياان   ماال نتًااترط ولااا الااابن  التااا تررااض ىااا الحياان  ولاااا 
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م ووباال مت و أ  ت تترج أناال ً وباال ح    رر ن لن  م  تل  الم   وال 
تمراال نتااابناال تااارنج ل تااار تلااا    ثااام  اااا تت ااال مااا  اضمااانا  العرةيااان ولاااا مااا  

الم   ااوال   أ  لل تاار الياا رنتا   ن ااا أماانر لي ااال  ولالبرااب    ماال ظ اارال 
اللين متا أنا ل الثموترتوال   ن عب أ  تتلال ميار وا  بنر او العرةاا   ىتحابمال 
أتظمن ورةين أتر  لكا تحنب اااتياوب العرةاا زلاا أحعاو  الرأ امولين العولميان 

ميان زلااا الظ انر نالتياب  للرالعيان رةر ان الياا رنتين   حتاا ا تعانب أتظمان تحب
 نائممريولين .

ححيحاان ثوتياان  ااا أ  اااتيااوب ائ اارا رلا  اان ااتيااوب رراار  اان    ي ااعا  – 2
زلااا ااتتحااو  ماا  أنعااو  رراار م ااتحر  ىرعاات و الظاارنف التااا ووًاا و ىااا ظاال 
ال اليااارا  الع اااتر    نىاااا ظااال التسااانراال ال اااريعن التاااا ترتماااال ولاااا التن اااعو

التا ححح و   ال راىيوال ن ًريوال   نىا تسوق المحوسعان العرةيان نالتاا لام تحال بن  
وحاااب ات وايااان مااا، ال ااانق اضنرنةيااان المًاااترتن نبن  وحاااب ات وايااان ا اااتراترالين مااا، 
الناياااوال المتحاااب    لحاااب ا اااتسو  اااتياااوب ائ ااارا رلا     عااال  ااااص العةااااوال 

ن  عااال المعنتاااوال نالتااابىحوال ال ًااارين  النثيحااان مااا، أاساااوض الرأ ااامولين العولميااان  
التا تلحو و   تححرل زتالوااال ىا وبب م  الحسوواوال   متتتا  ما  النيان  زلاا 

عع وال لبتل  18لل رب )أ   بنار 13700حنالا  1992ملا ىا  متن غ للبتل
مثةال للمتن اغ العرةاا العاوم    2.4بناراال   أن  750ال رب ىا بن  السنق ال ولا 

للمتن ااغ ىااا بن  ماللاا  التعااون  التلرالااا ال تياان(   ناااب أمتتاا   مااثةال  1.5أن 
تححراال  اااا واا  سرياال التتياا  ىااا  عااط اليااتوووال  ولتعااون  ماا، التظااوم 
العتير  الا  تو  راتحتم ىاا التانض أىريحياو   ولاا رأ ا و الياتوووال الحرةيان 
ائلكترنتياان نيااتوون المااو    تمااو أتااا  الاارال اا ااتعوتن   رااب ووملاان ىل اااسرتين 

تيين   ىعةال و  ت اض الممتلكاوال ال ل اسرتين   نررام  ااا المتن اغ المرت ا، ر 
 حاااا اااتياااوب المحلاااا يعاااوتا مااا  مًاااوكل وبراااب    ن ااان ررااار م  ااال منعاااع  
الحولا ض  يعمل تواتيوب مبتا اوبر ولا تححرل تمن مسرب ىا ظل ال ةم   
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حرتاوال ىاا وابب ني عا اااتيوب ائ را رلا حولياوال زلاا زبتاو  ت راراال ت اتنالض ت
 م  ااتالو وال :

* الااتتل  ماا  التًااوسوال متت عاان العو ااب التااا تااو  امااب ماا  الحيااوم م ااو متااو  
ولاااا متسل اااوال اضمااا  الع اااتر    نالتاااا ييااا ح مااا  ال ااا ل التتلاااا وت اااو ىاااا 
ااح اااتيااوباال العرةياان التااا تلتحاال  اا  ض  تتاانلا تلااا   ظاارنف ال ااةم   نتًر

 لةاتيوب ائ را رلا . backyard اضتًسن وت    ىتعمل ت تو  تل ا
* الت اااانط  ولمتياااان اض و ااااين ائتتوالياااان ناا اااات ةكين التااااا تايااااب ماااا  ااااابراال 
اااتيوب ائ را رلا ولا ا تيعوض مايب ما  الم اوالري    نلتمترتا  ما  الابتن  
  زىااا تًااوسوال البرااب    ثاام لت اا رل حرتاان الت ااوب  ماا، الرراتاا  )العاارض( حرااث 

 ولعاااولم التاااورالا ىاااا المحاااوم اضن    مرتماااو  حاااا واااوااال  ارت وسااا  ظااال حتاااا ا  
نمعااناال وا  أساراف العاولم العرةااا   نما  المعلانم أ   ااص المتياوال اض و ااين ا 
تبر وو باال م وًراال   ن ولتولا امب م  تحمرل او أسراىاوال أتار    نالعارض يا تن  ىاا 

تحاااااب  ئ اااااتو  المحبماااان  سميعااااان الحاااااو  )ىعااااةال وماااااو التاماااااال  اااا  الناياااااوال الم
 الم والري (  نا  للتمنيل أن  وتتاا  أراعر م .

* اا اااتثمور ىااااا ياااتوووال البرااااب    بن  التتلااااا  ولعااارنر  واااا  اليااااتوووال 
الحرةياان التااا اتاااا  أ ااناا و ناوااب   ولعو ااب المالااا    ن اااص اا ااتثموراال تتسلااض 

ن ن ماو  اب و  اا ا يعتا التتوا  و  ووأمنااال سو لن امب م  اللم و   نال  تو  
 رتسلض ترتر وال م  تن  تو  ولا تحن مو  تمرت  ىيمو  عب .

لاااا الوتاااض  ااااص اا اااتثموراال اماااب مااا  تااانىر الحيااارلن المعرىيااان   ن ااان ماااو  * نال
اا تاو  ما  الممتا  تانىرر العتيار  رتسلض الت نط  ول حث العلما نالتحتاا   نال

نىرر المانارب الموليان ال ًر    توين م  ولمو  الكتلن الًراين   ى ت  امب ما  تا
الةاماان لل حااث   ن اان مااو يعتااا تساانير تًااوط مياا، تااوت  تاابموال ال حااث    اانا  
ىا ينرت  ائتتوالين   أن م  تة  تحمرل ت حوال ال حث لبن  تحت،  ًرا  توت  
ال حااث مااباال ماا  الحيااوم  اا  ماااات و   نتحااال  اااا العتاانا  رتاابرج ًااسر تمراار ماا  
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راوا   نا     م  تحمرل  اص البن  متوسر التعون  م، مير ىا المالو  الا 
اض حاااوث الحوىلااان  ولمتاااوسر ؛ نتثرااار مااا   حااانث ماااو ي اااما  ول تب ااان الحرنيااان 

 يحمل  اص الي ن . 
* نيتسن  مو تحبم ولا ا تمرار اااتيوب ائ را رلا ىا حولن والا تمنل  زلاا 

لااا مااو ا حاار  التاابىحوال المولياان التورالياان   رراار أ   اااا ا يمتاا  أ  ي ااتمر ز
ت وين   نم  ثم ىةمب م  ىتح أ ناق تيبرر نا اعن نمعامنتن ل تاراال سنيلان   
ااح لاا  الاابن  العرةياان التااا ااالااال تتتاا غ ىااا تسس ااو  ن اااا  اان الاابنر الااا  تًر
التتمنياان   نالتااا امتلرااال ماا تراال  منالاان ماا  ال يو ااوال التااا ىرعاات و الم   ااوال 

م تنحااان أماااوم الااابن  ال اااو حن ىاااا  اااتياااوبين البنليااان مااا  أالااال أ  تظااال أ ااانااوال 
  لااي  ىحااغ  ااو ز اارا رل   نل اااا اضماار أ مرتاا التساانر اليااتووا نالتحتااا نماا  مرت

تمااو أيعااوال ل حو  ااو تاابن  والااا   نماا  ثاام زتعااو  زرابت ااو  لت مرت ااو ت  ااناق   نال
اا تااو   ائتتوالياان ىااا الاات غ نىااا رراارص   اتتيااوراال ائممريولياان نالياا رنتين   نال

ةاااااا اليااااا رنتا ااااااب ا اااااتتاف مااااانارب العااااارض ىاااااا الموعاااااا ى تاااااو  اليااااارا  العر 
 يراووال ورةين   ن تو  حيوراال م تعلن   ن تو  ا تتااف  وات تو  .

* نلماو توتااال التًاوسوال الحبرثاان تثي اان اا ات ة  للسوااان   ىما  رراار المعحاان  
أا تت ل ز را رل م  احتيوسا الايال العتم الاا   اوال ا   تحاال  ايسر  اان  

عمور   نأا تماام ياابر و  ول ااوا الااا   ااوال أ و ااوال للعبرااب ماا  التًااوسوال اا اات
الحبرثن   ىعةال و  اتت وط برالن التلنث التا ييرض م و المر ن   نياتر ىاا 

تالاام ىااا ز اارا رل  2367 اااا الياابب أ  متن ااغ تياارض ال اارب ماا  السوااان رملااا 
لل ارب  586تمتن اغ واوم   ن 1078أ  أكثر م  عع  تيارض ال ارب العرةاا )

لليااااانمو ت( ىعاااااةال وااااا  الااااا  ىااااا   التاااااوت   7لل ااااانباتا   ن 69الميااااار    ن
ىاااا  4.4بناراال ىاااا ز ااارا رل محومااال  5.8ائالماااولا لكااال ترلااان الااارام سواااان رملاااا 

ز  الاات م ائ اارا رلا للسوااان  .ىااا الاانس  العرةااا  1.89الاابن  مرت عاان الاابتل ن
ولااا العاارض أ  رالاانبنا متاارااب    حتاام اليااتوووال التااا  اانف تتًاا  م ااتح ةال   ن 
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 - ماااو ح اااو م  ااا  المااانلا ليعاااعنص ىاااا تبمااان ائت اااوتين المتال اااب  ىاااا ال ااارض 
 نىا ًعض هللا المتتور . -اليبرل الحميم 

ححيحن ثولثن ن ا التا ارت سال  وضنعو  ررر ال نين لةاتيوب ائ را رلا  – 3
براال ولاااا أتااا  ظااال حتاااا ا   رلحاااا وم اااوال ولاااا اااتياااوب اضمريتاااا لااام يعاااب ااااو  

اا تمرار ىا تحمل    وتبمو تانلا ريالاو  الحتام نواب  معولالان الابر  اضمريتاا 
الا  تو  ىا ال  الناال رملا تريلرن  )ملرن  ملرن ( بنار   ن ان ماو لان تاراكم 

ترلان متار  100 :مايةال أ  67ىا  ر ن ومنب م  اضنراق البنارين لملا ارت وو  
ت نالرنم تعوو   اا البر  زلا ثةثن أميو   أحب اااتيوبرر   ولا حب تعمرر 

الحيمان التااا أاوالااال ريالااو    نتااو  ما  العاارنر  أ  رتاارتح الاابنار   رراام تاال 
المحنيااوال نالمتًااسوال التااا رتعوسو ااو اااتيااوب اضمريتااا    مااو ىااا الاا  زااحاان 
النرةوتًنف وت  تومن  الحارض ال اورب  نت حاوال حارض الكناكاض   ن ماو ىاا الا  

نا  أ اال التلاار  ماابون  الاابىو  واا  أراعاار م عااب واابنا  حاابث نرتاار امتااااا أماا
تااا  رتاااار  ولحااابنث   ن ماااو أ  الااات غ العرةاااا  اااوال الرااانم تحاااال حمويااان : زيحاااو  

الحااراض اضمريتياان   ى تاا  امااب لاابنام و ماا  ا ااتتااف أماانا  العاارض التااا تراكمااال 
لت ساااا  ؛حتاااا ا     نا اااتت بال ال ااارط مت اااو ن ااان تااابنير الااابناراال الت سيااان 

العالااانااال التاااا ووتاااال مت اااو بن  ال ااارض ىاااا ىتاااراال التعاااتم نتياااحيح أ اااعور 
الاات غ   ىاا اا تااو  ماا  رراار الم اامن   اا  ض  بنلاان ورةياان أ  تححاال ىو عااوال  عااب 
ا   يحوملاا  والااا رتحملاا  ال اارض    اانا  ىااا مالماال ماانااي  مبىنووتاا    أن ىااا 

ناحتماواال التناا  وا  منااي  بن  أتر  ممو ي اتح  اوض زااراط الابن  التوميان 
ال باب مر  أتر    ى ت  امب ما  ا اتتااف التراكماوال الموليان العرةيان التاا سولماو 
تيااووبال المسول ااوال  عنبت ااو لكااا ت ااتثمر ىااا الاانس  العرةااا   نلكت ااو ظلااال 
ًااورب    نمعتااا  اااا أتاا  امااب ماا  مااب  م ل اال البرااب ت ااتتاف  اا  أماانا  العاارض 

تااااا تحماااال متسل ااااوال بىاااا، م ااااور اااتيااااوب لكااااا تتاااانلا واااا  اااتيااااوب اضمري
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ماا  م ااوتب  زتًااو  ز اارا رل ىااا  ؛ تححيحااوال لل اابف اض ااو ائ اارا رلا زلااا اضمااوم 
  اص ال حعن م  النس  العرةا   ن ن أ  تكن  رأ  حرةن لة تعمور.

ححيحن را عان ن اا أ  ماو  امل ا رتححال زا زاا أت راال المحوسعان العرةيان    – 4
لمحوسعاان اعااين متًااع ن تحتااوج زلااا تاابارل   أن  أ عااوب  اااص نالناااا، أ  اعااين ا

الحعاااين أ  ائيااارار الاااا  تلم ااا  مااا  أساااراف وبراااب  ولاااا ائ ااارا  م ت و  اااو   
نالعااا نط التاااا يمور ااا و الكثرااار مااا  تلااا  الال اااوال ولاااا الااابن  العرةيااان ئت اااو  
المحوسعن ىنراال   زتماو  ان بلرال ولاا أ   تاو  متاوى،  انف تالتر او تلا  الال اوال 
م   اا ائت و    ن ن مو يعتا أت و تتنا، حالماوال لموماو  باتال ز ارا رل يححال 

الاا  رالعلا  م رياوال   اولحالمتل  المتوى،   ن ماو أ  حالام ال انق ائ ارا رلين لاي  
زلااا  اااص البرالاان   ىاا   الم ااا  الناعااح  اان أ  المتااوى، المتناعاان  اانف تكاان  

رل تملااا  تحتياااوال ترراااض تلااا  تترالااان أحاااب أماااري  أن تلر ماااو. اضن   ااان أ  ز ااارا 
الال وال ىا اا ات وب  مت او . نلان ياح  ااا ىاا وابب محابنب ما  المالاواال ىاة 
رتنااااا، أ  ييااااح  ًااااتل وااااوم   نماااا  ثاااام ىوضرلااااض أت ااااو تتنااااا، أ  ت اااات رب ماااا  
العةاااوال التااا أاومت ااو ز اارا رل ماا  ال ااوال وبرااب     مااو ىااا الاا  المعرىاان التااا 

ن   نماا  ااابرات و ولااا التال اا  اليااتووا يحمل ااو الم ااوالرن  ماا  الاابن  الًااراي
نالتكتنلنالا نالا  لام ت الم متا  الناياوال المتحاب  .. نال عاو ح ىاا  ااا المالاو  

اضمااار الثاااوتا أت اااو تتناااا، أ  تتتاااا مااا  ز ااارا رل متيااان للتيااابرر    .معرنىااان 
نالمرا  التا يمت  أ  تت ض زلا ز را رل ىاا  ااا المالاو   ان الحارض ما  أ اناق 

ا ىاااا محااابمت و اض اااناق العرةيااان   ن ولتاااولا ىااا   متسااال اا اااتالو ن معرتااان   تااا ت
للع نط الاا  تتاار   ا   عاط اضتظمان العرةيان حرتماو تابوا أ  المتعارر  ان 
الاابن  العرةياان   ىرىاا، المحوسعاان يعتااا رىاا، العاارر وت ااو    اان متساال م لاانط   

لعارض   ض  زت و  المحوسعن يعتا أ  تتبىل اضتًسن ولا ز را رل نلاي  ولاا ا
أمااو الحاان  ماا  أ  زت ااو  المحوسعاان يعتااا أ  تااتمت  الًاارتوال التااا ىعاالال ىاااا 
الموعااا اتس ااوق المحوسعاان ولر ااو ماا  العماال ىااا الاابن  العرةياان توالاان تمرات ااو   
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ىرتالو اال أتاا  تااو  ىااا تحاابرر و أ  حالاام المتااوى، التااا ت حااب و متعااار بتنل ااو زلااا 
تعوماال ماا، ال ااوال تتعوماال أيااةال الاانس  العرةااا ا رااناا  مااو تالتياا  ماا  مالاارب ال

مااااا، ز ااااارا رل    محتعاااااا المحوسعااااان مااااا  البرالااااان الثولثااااان   نا تتماااااا  أنعاااااو  
اااتيوباال العرةين   رتر و نىحرر و   و  تح   متنا، م تح ةال ي ر  الال اوال 
المعتياان  ولت وىااال ولر ااو ماا، ائياارار ىااا الناااال ت  اا  ولااا ااحت ااو   يااةت و 

  ىا   زت او  المحوسعان ما  أ  برالان ما  الابرالوال  ان م، ز را رل    ع اور  أتار 
ا يحماال ىااا سيوتاا  ت عااوال للعاارض  ماال  اان ىااا اضرلااض   ت ااض يااوف ئ اارا رل 

 اانف رااتم ولااا ح ااوم م   ىاا اا حححااال ز اارا رل  اااص المتو ااض بن  أ  تكاان  اااب 
  ا تالومال لمو يعتمرص العرض مسولض ووبلن لتححرل ال اةم الاا  رت اولكن  وليا  

ا تنايل يل  و نورةبت و   ىة مالو  للحبرث وا   اةم ىاا الحاو  أن مرتمو  
 ىا الم تحمل   ن ولتولا تت ور الاريعن المبوو  م  أ و  و .

الالوتض ا تر للمحوسعن نالا  المو ترب زًور  ل  ىاا تتاون   ااا المنعان     ان 
   أ  ز را رل اب ا تسووال أ  تححال ماو حححتا  ما  تحابم ىاا ظل او نررام ايوم او

نالنااا، أ  المحوسعاان لام تكاا  توماان  اولمعتا اليااحيح   ىا عط اضسااراف العرةياان 
عارض م ااو وارط الحااو غ   ماا  ال ان أتاار  ىاا   العةااوال التوياان نالمعنتااوال 
العتمن التا توتال ز را رل تتلحو و م  الرأ موليوال المتحبمان نةتويان الناياوال 

تن نالت ين م، أتظمن متو عان المتحب  نأنرن و ال رةين ىعةال و  العةاوال المعل
للميااولح العرةياان    اانا  ىااا الًاارق اضن ااغ أن ىااا مناااا، أتاار  مثاال التظااوم 
العتياااار  ىااااا التاااانض أىريحيااااو    ااااووبت و ولااااا أ  تحاااانب ااتيااااوبيوال الحاااارض 
نالعبنا  ولا العرض   زلا الوتض ااتيوبيوال التعمرر نالتتمين   ولا تحان رىا، 

 13220زلاا  1967ىاا  اال بنار  1450نما ما  تيرض ال رب ىر و ما  التاوت  الحا
ماراال محومال ارت او  تيارض ال ارب الميار  ثاةث  9)أ  أكثار  1992ىا  اال بنار 

ررم ال ةم الا  وحبال معو بتا (  640بناراال زلا  180مراال نتي  ىحغ م  
. 
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  ا أ و ااوال الًاارتوال وااومر  الحنميااوالنالًاارتوال الم اات رب  ماا  زت ااو  المحوسعاان  اا
 ااتم أكثاار ماا  ررر ااو  اا   تتعاابب مناااا، تًااوس و ىااا متتلاا  أرالااو  ى ااا التااا ت

العولم   نم  الناعح أ   اص الًرتوال   التاا ي ايسر الر انب ولاا الوتاض تمرار 
م  ر ن  أمنال و    نف تنا  تًوس و ولا البن  العرةين نال را رل ولاا تحان 

ائ ارا رلا يححل الميولح ائ را رلين   متارون  مو رت ا  حان  التعاون  العرةاا 
م  تعايا ا تحرار ال ةم   مبون  أت  زاا تر تال متاوى، ال اةم ى انف رتاربب 
أسراى  ىا زاووال  تًين أ  ي حبنا تل  المتوى،   نلمو تو  ال ةم المحيانب  ان 
الاا  العااوم  ل حااو  الكيااو  الياا رنتا   نالااراب  لكاال ماا  ت اان  لاا  ت  اا  )ماا  

  ىاا   التناياا، اضرالااح ضتًااسن الًاارتوال  العاارض( م ااتح ةال أ  ر اابب الاا  ال حااو 
واااومر  الحنمياااوال  ااان العااال ز ااارا رل أاااال اوتماااوباال ولاااا الورات اااو العااارض حتاااا ا 
تتعرر م  اس، العةاوال اااتيوبين مع او زاا حابث ماو يعتار يا ن ال اةم   
نالعال الاابن  العرةياان أًااب اوتمااوباال ولااا ز اارا رل حتااا رالاارنا ألاا  ح ااوض لم  اان 

ار م  اااارا رل . ز  محنلاااان ااوتمااااوب المت ااااوب  نارت ااااوط أرالااااو  أ  محونلاااان لإلعاااار 
العولم ىا ارين تمرر  أن مو يسلل ولي  الكنت ن ا يعتا  ولعارنر  أ  تعتماب تال 
بنلاان ولااا المياا، الاابن  بن  ا ااتثتو    ى اااص اووااب  رنالااال ل ااو العااومراال حتااا 

اص الحوواب  ترع  البن  التومين للرنا غ التا ت رع و ولر و   ن اا ما  تاة   ا
ت ااارط ولاااا المتًااا ال الم اااتعرتن م اااو أن التاااا تًااارت و مع اااو ىاااا أتًاااست و أ  
تحيااال ولاااا م اااتلاموال ًااابرب  التتيااا  مااا  منااااا، تتترر اااو ل اااو ولاااا تحااان 
راارةغ ااتيااوباال الاابن  التومياان  ااولمراكا اليااتووين اضكثاار تحاابموال   نالتااا تًااعر 

و ااين مت ااو ناااتيااوبين   أت ااو ت ااتسي، العماال ىر ااو  حاابر أااال ماا  المتااوسر ال ي
نلحب مبا  اا ناعحوال ىا  عط المًرنووال التا ررنج ل و المت  البنلا نم   م 

 ولا ًوكلت    تمو  رتعح ىيمو  عب .
ححيحااان توم ااان ن اااا تااارت غ  ولحعاااين ال اااو حن   نةتويااان مااا  حراااث بنر  – 5

بن  وومراال الحنميوال ىا ظل اضنعو  التا يعيًا و العاولم العرةاا   نةتويان 
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المًارق العرةااا   ىتالرةان مياار تًاارر زلاا أ  مالاارب زيحاوف ااًاات و  الع ااتر  
نالتنالاا  زلااا واانب  الحيااو  المبتياان لاام راابى، واللاان المتااو   ول اارون المرالاان    رراام 
الت اااا يةال المتعوا اااان التااااا متحااااال لاااارأ  المااااو  اضالتمااااا   نالاااابون  اليااااريحن 

وري، او من ابرب  نىا زبار  مًًو  مًرنووال الالعومراال الحنميوال أ  ت  م ىا زت
 ن .ابن  العرةرانت   الحو  رت حض ولا أرلض ال  

 جذور السوق الشرق أوسطية اىسرا يلية
)الماااا تمر الحاااانما الت  ي ااااا تعاااانب الااااانر  اااااا المًاااارن  نىحااااوال ضنراق  ااااا ناااااب 

زلااا  رتااا    م  اا  الحرتاان الياا رنتين   الااا   لمناال اان اا ت ااةم نالتسمياا،(
يتاان  ئ اارا رل ىياا  ًاا   ايااوب  ىوواال   ايااوم تنمتنلااث ًاارق أن ااسا بوااو زلااا 

 او اا اتثموراال   نبنر ااتيوب  او ب نتكن   ا تحسن اارتكوا التاا تالااض زلر
 .ا نال حث العلما نالتمر  التحتينالتكتنلنال نالمرتا اض و 

المرحلااان الثولثااان : زاومااان متسحااان من اااعن للتعاااون    تًااامل  وئعاااوىن زلاااا ملااابا  
الماارحلتر  ال ااو حتر  ملاابا  ماللاا  التعااون  التلرالااا نيتححاال ىااا زسور ااو حرياان 

 اتتحو  ر ن  اضمنا  .
 المستهدفو  م  التطبيع االقتصادى

وب  نتااااا ال ااانق أالمعاااال أنراق نمتواًاااوال المااا تمر ولاااا أ  التسميااا، اااتيااا
  أ  البرا ااوال حاان   اااص ال تاار   ااا ابيماان ت ااميوال   لكاا  ات تااون الًاارق أن ااسين 

منا ااوال الت اانين ائممريولياان ىااا المتسحاان اااب العاال ال ااوحثر  ال اارةرر    نتوياان 
اضمريتاااااو    رتعمحااااان  ىاااااا ر ااااام المتسساااااوال نالواااااباب اض حاااااوث اا اااااتراترالين 

ن ان أن   1992ناضكوبيمين ل و   نم  أ م  اص البرا اوال مًارن   اورىنرب واوم 
ووياان أمريتياان ني تااب ولااا زتالااوا تحاانم  اا  ال ااوال ىل ااسرتين نأربتياان نال اارا رلين مر 

 يمتن ااتيوب : حرين اتتحو  ال ل، نالت وب  الحر   نثوتر مو : مرتكاي  : أنل مو 
ال ااانق ولاااا ااتياااوبيوال اضساااراف الثةثااان   ن تاااو رالاااض ااتت اااوص زلاااا اض ميااان 
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ال و حااان التاااا تنلر اااو ائبار  اضمريتيااان للحااابرث المتنايااال ولاااا ااتياااوب ال ااانق 
 الحسو  التو  ىا تل اضاسور العرةين . نتعايا نتسنير بنر

نيبون التحرير زلا زتًو  مت  زاليما  و م مت  الًارق اضن اغ للتعاون  نالتتميان 
   ن ا ال تر  التا توتال مبار  حث سنيل   ىا امن البار الميعو  اضترر  .

  اليرال رتحابم زلاا لالتان التعاون  اااتياوب  ىاا زساور ر ز  المت  البنلا ال 
ونعااوال المتعااابب  اضساااراف متيااانرات  حااان  التعاااون  الًااارق أن اااسا نالتاااا الم 

تترتا تل و حن  تي ين ا ت وب    ز را رل   م  المًوري، الًرق أن اسين الحوبمان 
  أ م مًوري، السرق التا رت  ا متو  و  ن سريال نا ا، أ  ني تب المت  البنلا 

تاال  زتًاو  سارق البراب  ررةغ ترتيو  ميار نيتتارق  انريو نلمتاو  نال ارا رل   ن 
ترةغ   ز را رل    ولباتل ال ل سرتا  وضرب    ن ولباتل العرةا   ن اا المت  ا 
يعرر أ مين ض  سريل ا يمر   م  را رل   أن ض  مًرن  تتمن  ا ت ت رب مت  

   ز را رل .
نرأال متواًاااااااوال المااااااا تمر أ  او مااااااان المًاااااااوري، اااتياااااااوبين الًااااااارق أن اااااااسين 

لااا   اوط ال حااث سنيلان نا تتت ااا   ن اا تًاامل مًاوري، مًااترتن المنعانون و
ىاااا تحااال الااات غ مااا  الماااناتا  العرةيااان زلاااا زياااةال   نعااات  مااا  اضتومراااض زلاااا 
و اااحة  لتكريااارص نت ااانيح  ىاااا أنرن اااو نأمريتاااو   ونعاااوال ولاااا أ  راااتم الااا  ىاااا 
مًااااوري، تتمنياااان ورةياااان نىااااا أرط ورةياااان   تمااااو يًاااامل مًااااوري، مترنتيمونياااان 

عاااوال لياااتوون الااات غ نمياااوىي    نىاااا  ااااص المًاااوري، تكااان  بن  التلااار  نمالم
العرةاااا    اااولس ،    اااا المعتيااان   ن تاااو يًااام المااار  را حااان الااات غ العرةاااا  ااابىوال 

 للمًوري، الًرق أن سين .
نتتساااااغ ز ااااارا رل ئاومااااان مًاااااوري، مًاااااترتن مااااا، اضرب  ا اااااتتراج ال ن ااااا وال 

نال ااعنبين ىااا الاراواان نال اايوحن نالمنتااو  نئاوماان مًااوري، مًااترتن ماا، مياار 
نا ت ة  متوالم ال حام نالمتالتراا نححان  ال اوا نتحليان مياوص ال حار ىاا  ارتو    
نمًاااوري، رةاااغ ت رةاااو ا مًاااتر  مااار  ز ااارا رل نوااابب مااا  الااابن  العرةيااان نبمااا  
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يةال   نةتو  مساور بنلاا مًاتر  ىاا زياةال أن مًاوري، لعا   مبرتتا العح ن نال
رنراال مااثةث ملاابا  ورةياان أن تااو ةر  زلااا مياا و  حي ااو مااالاات غ العرةااا ىااا تااغ ال

 . أرة،
ز   اص المًرنووال ت ابف زلاا عا  الحياو  ىاا اااتياوب ائ ارا رلا نتتلييا  
ماااا  أاموتاااا  التوريتياااان نالحعااااو  ولااااا التعااااتم نالاااابرن  التورالياااان   ن ت اااامح 

زلا  مليور بنار 11ئ را رل تمو يحن  ا حل رامر  مرى، م تن  يوبرات و م  
 .التا تلا تححرل  عط المًوري، ىحغمليور  تنيوال ىا ال تناال اضنلا  20

  التظاوم الًارق أن اسا الالبراب   ر ابف ىيماو ر ابف أيعاوال أتال  رأال اضنراق 
  زلااا حاال المًااوكل التااا تعااوتا مت ااو الاابن  اضمريتياان ناضنرنةياان )واا  سرياال 

رر ن ااو ل ائتتااوج نالمعوماال تًاا رل الرااب العوملاان المعسلاان نايااوب  ائتتااوج نتيااب
 نا اال زلا الًرق اضن غ( .

ن اااولس ، ىااا   حااال مًاااتةال أمريتاااو   تحااا، ىاااا رأ  او مااان اا تموماااوال   ااامض 
اليااعن وال اااتيااوبين   التااا تناال  ااو النايااوال المتحااب  نالتااا تحااب ماا  ااابرت و 

)أ  ز  م ااااو مت و  .ولااااا تحاااابيم المعنتااااوال المولياااان الم وًاااار  زلااااا   ز اااارا رل   
النايوال المتحب ( ىا المًوري، الًرق أن سين البرب   رالعل و تتو  أكمر حين 
ماا  الاابتل التااوت  واا   اااص المًااوري، ممااو ي ااووب و تثرااراال ولااا حاال مًااتةت و 

 اااتيوبين الباتلين .
*** 

ولاااا  (المااا تمر الحااانما لمحونمااان اا ت اااةم نالتسميااا،)أالمعاااال أنراق  ااااا نلحاااب 
 التسمي، اااتيوب  الو  ولا التحن التولا :مرتوم  ومل لمناال ن 

اا تااو  ( التساان  اضنلااا ىااا  اااا المرتااوم  عاارنر  تنحرااب ال1) ياا  العرةااا   نال
ولاااا المثح ااار  العااارض   ىااا   ت ااا  الحااابر مااا  الم ااا نلين   تاااو  ناالاااض تاااو 

رت ااااحض ولااااا الًااااعنض العرةياااان  متتلاااا  سنا   ااااو   نماااا  ثاااام ىاااا   أن  تساااان  
 ااا تكااني  الم اان ماا  الم   ااوال اض لياان التااا تمثاال  زرالومياان ولااا  اااا السرياال
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متتل  ال  وال   تتمتا رويوال المالتم، اض و ين    نا  ىا متو  مالتم، ورةا 
 اااليم ااااوبر ولاااا تححرااال التتميااان المسااارب  الم اااتحلن   أن ىاااا الناااانف ىاااا نالااا  

 المتسسوال التا تتحول  ىا ر م و نتت را و ان  اا تعمور نالي رنتين .
تًاو  ( تعاي2) ا المتظموال الًعمين التاا اوماال ىاا ميار لمناال ان التسميا،   نال

متظموال مموثلن ىا المي، البن  العرةين   نتكني  را سن ورةين لمحونمن التسمي، 
لتتعااون  معااوال ىااا تًاا  التسااناال التااا تلالاا  زلر ااو الحاان  ؛ ماا   اااص المتظمااوال 

ماو تار  اضتاا  ا   الم يب  للتسمي،   م  باتل النس  العرةا نتورال    نتت ارل
ًعور اضسراف التا  م  تسناال اسريوال نانميوال   نالعمل ولا ايوب  ىوولرت و   نال
تبى،  وتالوص التسمي، أن ت تالرض للبون  زلي   حالم الت و ر التا يمت  أ  تلحل 

 م و .
( تكاااني   ر ااان للتعاااوم  مااا، أمتاااو  اضراعاااا المحااارر  م مت اااو التعااارف ولاااا 3)

و أمتو  الع ن نالحسو  نلمتو  ىا زووب  متو  زاتياوبات م اليعن وال التا رناال  
النستيان ولااا أ ااو   االيم   نىااا تانىرر ىاار  العماال ا  العو ااب المالااا  ل اام   
ننع، اناوب تًال، الت وب  مع م لمتتالوال ررار توعاعن لل ايسر  اليا رنتين   
نتانياااب الم اااتثمري  العااارض  ماااو يمتااات م مااا  زاومااان مًااارنووال مًاااترتن ت اااتعرب 

رنا غ مار   اااص المتاوسل نةاار  الانس  العرةاا الكمراار   نت ا م ىااا تحريار  اااا الا
 النس  م  ال يسر  ائممريولين .

 ( زاومن مراكا  حثين تحنم  عبب م  الم وم :4)
* زالرا  البرا وال الةامن لتانيب ىرق الت ونط  ولتل ين المعاا  للمنا  العرةا 

. 
المتتل اان نةيااو  اتعتو ااوت و الححيحياان  * تحراايم المًااوري، المسرنحاان ماا  اضسااراف

 ولا النس  العرةا   نولا متتل  اضاسور نالًرا ح ااالتمووين .
* التيااب  لماارام  الياااتبنق نالمتاا  نالمتظماان العولميااان للتالااور  البنلياان   التاااا 
ت اات بف زتعاااو  اضاساااور العرةيااان للرأ اامولين العولميااان ناضسماااو  اليااا رنتين   
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ححاال التتمياان الًااوملن الم ااتحلن نالمساارب    نتنالاا  التكوماال نساار  ماارام  مبرلاان ت
 العرةا لتبمت و نتعايا و .

* تحلرااال البرا اااوال التاااا تسرح اااو م   اااوال ررااار ورةيااان أن م   اااوال ورةيااان 
مبىنون م  ان  م ياب  للتسميا،   نةياو  ححيحان معامنت و نأ اولرض تا مر  الارأ  

 العوم العرةا م  الت ثر م و .
ًاااعمين لحمويااان المر ااان نتتميااان المااانارب العرةيااان تتااانلا التياااب  ( زتًاااو   ر ااان 5)

للمًااااوري، التااااا ت اااات بف  اااالض الماااانارب العرةياااان   نولااااا رأ اااا و الميااااوص نالترةاااان 
الاراوين نالت غ نال وا   نالتا ت ثر  ل وال ولا المر ن   نةنال  تو  و  سريال 

تححيحااوال   العرةياان تحاال اضتًااسن الملنثاان للمر اان نالم ااتتاىن للماانارب زلااا اضراعااا 
ضسمااااو  الرأ اااامولين العولمياااان نالياااا رنتين   نتتعااااون   اااااص ال ر اااان ماااا، اضال ااااا  

سرين نائاليمين نالبنلين   نتتو ،  اص ال ر ان اضتًاسن المًاترتن التاا الر مين الح  
راااتالح العااابن اليااا رنتا ىاااا زاومت اااو ولاااا اضراعاااا التاااا ارتيااام و أن باتااال 

 ي ما  ولمتوسل الحر  . النس  العرةا  ا يمو ىيمو
( مناال ن الحملن المتظمن التا تبرر و أسراف أالتمين تحاال ا ام تعاياا متاو    6)

المالتماا، الماابتا   تااور    نتحااال ا اام   ال ااةم   أتاار    نالتااا ت اات بف تنالياا  
التًااااوط اض لااااا النال ااااوال التااااا تت اااال نميااااولح الحاااان  ائممريولياااان نالياااا رنتين 

ب  الًااعنض   مناياالن ىااا الناااال ت  اا  العاا غ ولااا ال ااووين لل اايسر  ولااا زرا
حتنموت و   نولا الم   وال المًور زلر و أ  تتعون  ما، ررر او ما  المتظماوال 

لتحاا  ياا وال ناحااباال زاا  محااوناال زتتراا ااو    اانا  ماا  الوتااض اضتظماان ؛ اض لياان 
الم ت ااااالمن   أن مااااا  الوتاااااض ال ر اااااوال التاااااا ت ااااات ل حوالااااان الكثرااااار مااااا   ااااااص 

ا تمنيااال   أن تلااا  العتويااار التاااا تتظاااو ر  ولااابىو  وااا  اعاااويو الم   اااوال زلااا
رتااااااق   نيحتعااااا  اااااا أ  تتاااانىر الاااانس  أن واااا   عااااط الموووتاااا  ت ااااتور لة

الًاا وىين التااا راابون زلر ااو اليااتبنق نالمتاا  نالمتًاابان  ممرامال مااو ؛ نلااي  ىااا 
ان  الحل نالاانب وا  الانس  نالتم ا     اباف ال عارلن ماو رتتاوىا ما، العةتيان 
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نيمااارر التاااار   ولحوالااان للت اااتر أن التكاااتم   نيتسلاااض  ااااا ىاااا النااااال ت  ااا  اياااوم 
ى وال الًعض متنىرر التمنيل الةام لتل  الم   وال ولا تحن يمتت و ما  زالارا  
تتوا ائالرا اال الك رلن متعايا يامنب الًاعض العرةاا نتنالر ا  تحان  البرا وال نال

 تححرل اض باف الحنمين .
م   اااوال الم ااان تعمااال ولاااا متاااو  ا اااتراتراليوال تتمنيااان ( نتتكااان  مااا   ااااص ال7)

انميااان  اااليمن   نتحاااث أال اااا  التتسااايغ نمراكاااا ال حاااث نالتسااانير ولاااا تانياااب 
اسوووال اضوماو  العرةيان   العومان نالتويان    ولتنالر اوال التاا تك ال ز ا وم و 
 ت ااو   نىعولياان ىااا التتمياان العرةياان الًااوملن  نولر ااو أ  ت تااب ولااا تمتااا أ ااباف 

حاال ااوتمااوب الالمااووا ولااا الاات   نتاانىرر متسل ااوال تت رااا و   مااو ىااا الاا  تح
نبوم اا ااتراتراليوال العاارنر  ماا  اضماا  ال اااا ا العرةااا تاانىرر الحااب اضبتااا 

نال يو اااوال نالم   اااوال نالمااارام  المًاااترتن التاااا تمتاااا اوواااب  تحتيااان ورةيااان ل اااو 
 ااواا العاولم   ني تظاار ىااا نات او  ولت اا ن لمتسل اوال التتمياان العرةياان نتحابرر و لااب  

 اا اليبب ىا زحيو  المًرنووال التا سرحال أكثر م  مر  ولا ياعرب العمال 
 العرةا المًتر  ئاومن م   وال انمين لل حث العلما نالتكتنلنالا .

( تكااني  تتظيمااوال تتاانلا الاابىو  واا  يااولح الم اات لكر  نال  ااوال المحرنماان 8)
  نتتاانلا  اااص التتظيمااوال تاانىرر ميوتااوال  نالم مًاان   نا اايمو ال حاارا  نالمتعسلاار 

ت يرلين و  المي، التحرتوال التا تحبث ىا الباتل نالتاورج   نالتاا ت ات بف 
لتيااا ح  ؛ز اااتمولن ًااارا ح مااا  الًاااعنض العرةيااان للتعومااال مااا، الكياااو  اليااا رنتا

ن اايسوال لاا  الريااوال نرا  رةااح تااو  رالتنتاا  ولااا ح ااوض أ ااباف اضماان العرةياان   
ماااااتة  الحااااابر  ولاااااا زيياااااو  اتن معلنماااااوال متالااااابب  ن نيحتعاااااا  ااااااا متاااااو  ًااااا 

المعلنموال زلا تل م  ر م  اضمر م  أمتاو  اضمان العرةيان   ن انف رتعاح أ  
تكًا  المتةومار   اا اناال  مثال  ااص الًا تن  انف تكان  الاا اال ما  ًا تن أن ا،

 نالم و مر  ىا تتريض اناوب ائتتوج النستا .الًعنض 
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ا وااا  تتااا  اا اااتراترالين التاااا رت ع اااو الكياااو  ( ائىياااو  الم اااتمر نالت يااارل9)
الي رنتا نان  اا تعمور الحو عن تل     نةيو  رثور و العور   ميولح تل ى ن 
م  ال  وال ن ولياولح العرةاا العاوم   نيحتعاا  ااا منالا  تاو  التياب   حاام 
لل  اااوال المعااالِّلن نالمعااالَّلن   نةياااو  تسااال بونا اااو   نىعاااح اض اااباف الححيحيااان 

عن ل و   نميوبر التمنيل التورالا الا  اب ييال و م وًار  أن ومار مراحال الباى
ر رل تلعض ىر و المتظموال البنلين بنراال ررر ت اًّ   نم  حل الًعنض العرةيان 
أ  تتعاارف ولااا الميااوبر الححيحياان نولااا الاابناى، الت ياان ضنل اا  الااار  ررياابن  

 تبمرر متو م و نارتيو  اعويو و النستين .
رااب ال اان تتاانلا زياابار مااو يعتماار ًاا وب  متًاا  لتعرياا  المااناستر  ىااا ( تحب10)

أرالو  النس  العرةا  ميوبر المتتالوال التا رالر  ت وبل و   نالمتنتوال الباتلن 
ىر و   نالكً  ومو تحّيل و  سريل تعومل م وًر أن ررار م وًار ما، العابن 

تل  الحان    ض  ىت وتوال ولا ان  ال نق مل  ن تنعيح ض عوب ا  نا يعتمر  اا 
م  نم ال نق تمو تعلمتوص م  أبميوال ال ارض نتتو اوال ولماو  تثرار مات م ر انب   
ا يياح زا زاا تانىر ىياا  رتا  أ و ااا  ان ائىياو  واا  المعلنماوال ننياانل و 

 لالمي، المتعوملر  بن  تمررا .
( يحومال  اااا ولااا اليااعرب ا تاار متاو  اووااب  للمعلنمااوال تححاال التاارا غ ماار  11)
تيااوباال العرةياان توياان ىااا مراحاال اا ااتثمور نالم ااتلاموال نلااي  ىحااغ ىااا ااا

 اات ة  .. ز  التكوماال لااي  مالاارب أال ااا  ر اامين تحااوم نيعماال ىر ااو متسل ااوال اا
ت ر م  المتتيير  نت تيبر اراراال م  م  نلر    مل  ن ومل ولا توىان 

  نالاابنر   الم ااتنيوال    اانا  ىااا ائتتااوج أن التالااور  أن التاابموال أن اا اات ة
الا  تلع   أال اا  التكومال الًاعمين نالر امين معاوال  ان النيان  زلاا تال  اض و 

متتااا ااارار )متاات  أن م اات ل  أن حتااا  ااو ح رتًااب المتعاان   نلااي  ىحااغ أال ااا  
الةاماان اتتااواص الحاارار الالمااور  ننااراال اااتيااوب نالمااو ( نال ةراا  المعلنمااوال 

ىا تبمان ماللا  النحاب  اااتياوبين الاا   نتنع،  اص المعلنموال أيعوال ال ليم 
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حاااة  ات وارتااا  محااال اض ااا  يااااص نعااام الميااا، الااابن  العرةيااان زليااا رالاااض تعا    نال
المم مااان التاااا ااااوم ولر اااو الماللااا  اااتياااوب  الاااا  تاااو  نالااانبص مًاااالعوال ولاااا 

لتااماوال ت رةوال ما  ااالمًتر  ىا الناتض تعون  محبنب  اتحيور العمل العرةا 
 ل م  أالل متو  تكومل ااتيوب  ححيحا .التا ي رع و العم

اا توتااال الحماان العرةياان تمتااال ىااا 12) ا ااتراترالين للعماال اااتيااوب   1980( نال
تحعاو   اليميان   نال ووماوال  15العرةا المًتر  ى   مو حبث م  ت راراال وولميان نال

  ىا   اضمار ي اتنالض زواوب   2000م  سر  تل  اا تراترالين التا تتت ا ووم 
  اا تراترالين   لييورن امتباب ل و   ي تا ىاا ااوت اور ماو تححال التظر ىا تل

مت ااو نماااو لاام رتححااال   نبناوااا تعثر اااو   نةنالاا  تاااو  تعاارط ممااابأ التتسااايغ 
 تاو  محااوناال تالاار  لساار   العرةااا المًاتر  للعاارض ىااا الم ااب الحانما للعماال
لااا و مرثااوق ًاارفمااو ي ااما  حااب   ناضالاابر الرالاان  زلااا مرثااوق العماال الحاانما نال

التتمياان العرةياان المًااترتن   نائوااباب لماا تمر ااتيااوبين ورةياان يعرااب التظاار ىااا 
نيعااول  الحعااويو   ( 1980تاانىممرعمااو  ) محاارراال ماا تمر الحماان الحااوب  وًاار 

  ليتاان  تحساان زتسااةق ورةياان يااحيحن ؛  ين الملحاانال ااو حن نالحعااويو اااتيااوب
   العًري  .ت تح ي حن تعا  الظةم الا  تيم ولا ت ويوال الحر 

لتكان  أبا  ىوولان لابوم ؛ ( ييحض ال  العمل ولا تسنير اليتوبرل العرةين 13)
ائاتيوباال العرةين ىا مناال ن مرام  نتًوسوال الم   وال اااتيوبين العولمين   
نالمساااوم، اليااا رنتين . نةنالااا  تاااو    رالاااض تعاياااا الياااتبنق العرةاااا للتتميااان 

براتااا  ولاااا التمنيااال المي ااار للمتيااان اض و اااين اااتياااوبين نااالتموويااان   ناياااوب  ا
العرةيان المحححاان للتكومال العرةااا نالمعااا  لال اانب التتميان ال ًاارين   نتن اي، تًااوس  
لكااا يًاامل العمااال تمياارف اااانما للتتمياان   ي اااو م ىااا تمنيااال مًاارنووال ولاااا 
أ و  تالور    تتتور نىل متظنر تكوملا   نيعمل ولا تنىرر ىر  تالوح و  مو 

م  متيوال أ و ين   تماو رالاض تعاياا ياتبنق التحاب العرةاا لكاا يحانم مابوم يمنل  
ماانااي  ماابىنووال الاابن  العرةياان نم ااووب  الاابن  ولااا االتيااوا المراحاال اضنلااا ماا  
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مراحل التكومل بن  التعرط لعا نط تالمر او ولاا الحاب ما  تساا التكومال   أماو 
م  اااو م مااتاا    نياارب زلااا مرتااوم  تمنياال التالااور  المرتياان ىرالااض أ  رتحاان  زلااا مرتااو

   اااا المرتااوم  زاليااتبنق مااو احتالااا لاا  ماا  رأ اامول  ىيمااو واابا مملااا رمااا    زا 
 انام  العمل نىل اضين  التالورين .

( تتربب بوون  وبرب  ئاومن متاوسل حار  مًاترتن ولاا أرط ورةيان  ولتعاون  14)
  أتر  رر ن ىاا م، العبن الي رنتا ن ن مو رحض    اضرب    ممو أتً  لب  بن 

ضربتياان زلااا محوكوتاا  . ماال ز  رالااو  اضومااو  المياارير  ت رماانا أ  تاا ب  التساان  ا
نا رتوبن  م اومن متوسل مموثلن   نظ رال بوان  أتار  لتحنيال   الت ثرر ولر م   ىمب

 اارتو  زلااا متسحاان حاار   حيااب االتااااض ر ن  اضماانا  زلر ااو. ز  تمااناج متسحاان   
ثاور النتيمان التاا تترتاض ولاا  ااص المتاوسل   ىحاب المل ولا   ىاا بماا رنعاح ا 

تحاان  المالتماا،  تااو   عرااباال واا  الحاايم العرةياان اضياارلن   لر رعااا ررا ااا ال ااوحثر  
وااا  الااارةح   ايااار السااارق   نترتاااض ولاااا اياااوم تلااا  المتسحااان وااابم اااابر  ائماااوراال 

المااياو  المالونر  ولا زاومن يتوووال مموثلن   ض  رالو  اضومو  ا رريبن  اىتحاوب
التا تتانىر ل ام  تاو    نا يحملان  اياوم ياتوووال متوى ان   أ  أ  المتاوسل الحار  

 ت لل ال وض أموم يتوووال متوى ن ىا  واا أالاا  الحسر.
الااو ال للتسمياا، اااتيااوب  ماا، مياار المناال اان * التةياان ماا   اااص المحترحااوال 

ت اعرتوال نتوتاال رباال ولا سنىو  م تمراال نامام الًارق أن اسين التاا راالاال ىاا ال
ن ن ماو تالحاال العرةا تبمرر اااتيوب المير  تم رباال لتبمرر اااتيوب  ت ت بف

 ( .2011-1979ىي  ز را رل نأمريتو الا يوال سنا  ال تر  )
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 الفصل الأول ملحق

وبعض  رصد أولى لأبرز أحداث التطبيع الاقتصادى بين مصر وإسرائيل

 الدول العربية

28/8/1994 
اضومو  الميرير  يحانم ماياور  زلاا الكياو  اليا رنتا نيلتحاا  نىب م  رالو   -

 مناير التورالين ًيمن  مرريا .
 نىب م  رالو  اضومو  يع، تحريراال يًرر ىي  زلا :  -

* ز   تو  تسنراال ااتيوبيوال  يحبث ىاا المتسحان ا يمتا  تالو لا  ن اتلعض ىيا  
 نأر  مير ؟ت 00 تل م  ز را رل   اضرب    لمتو     نريو بنراال  وموال 

راال تتما    ت  تة  ىتر  م   تن زلا ثةث  تناال    تكن   * ز   تو  مً 
 تو  متسحن حار  مار  ز ارا رل   نىل اسر    ناضرب    نما  ثام اماب ما  تحار  

 0الحتنمن الميرين   لة ت وب  م  تل  التسنراال 
4/11/1994  
يو  الي رنتا   ناب عم نىب م  المعين رالو  اضومو  الميرير  رانر الك  -

( ماااا  أوعااااو  الالمعياااان   ن عااااط رالااااو  اليااااحوىن ماااا  الرياااابتا   35النىااااب )
 0اضت ور   ناض رام   

نىااب رالااو  اضومااو  المياارير  رلتحااا ورااارا ىورت اامو  ر ااي  بنلاان ز اارا رل   -
يمن  ًتريال ناير اااتيوب نالتتسيغ  يمن  مرريا ناير التورالين ًن  0ًن

  الميااارير  يًاااور  ىاااا مااا تمر الحاااب  الثولاااث حااان    نىاااب رالاااو  اضوماااو  -
ال ااانق الًااارق أن اااسين   الاااا  حعااارص حااانالا أل ااار  مااا  رالاااو  اضوماااو  مااا  

 0متتل  بن  العولم 
ناب أكب الم تمر   ىا تتوم أومول    ولا عرنر  زت و  المحوسعن العرةيان  توىان 

المعيان الميارين   أًتول و م، ز را رل تمو أكب حعنر الم تمر    مو ىي  نىب ال
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أ  لاااي   تاااو  مااابرل وااا  اياااوم ال ااانق الًااارق أن اااسين   حتاااا يمتااا  لًاااعنض 
  ن التكتةال اااتيوبين العولمين.المتسحن مناال

اااب ًاايمن  مرريااا رلتحااا نىااب الالمعياان   ىااا متت اا   محاار ناار  التورالياان   ن   -
وبين أ  تالو  الال نب ال يو ين ررار ممتا    بن  تالاو  الال انب اااتيا أتمر م

  مًرراال زلا أ مين التتمين اااتيوبين   لتر ر  وملين ال ةم ىا متسحن الًارق 
 0اضن غ 

 نىب المعين رالو  اضومو  يع، تحريراال و  ايورت    تل  ىي  زلا :  -
* عااااارنر  اات اااااوق مااااار  الحتااااانمتر  الميااااارين نائ ااااارا رلين ئل اااااو  تاااااراتي  

 ارا رلين نال ل اسرتين   أ ان   ماو اوماال اا ترراب لل ل، الميرين زلا اض ناق ائ
 0   الحتنمن الميرين 

* زووب  التظر ىا التعري ن الالمرتين   لتكان  مت اونين ولاا م اتن  ال ال، مار  
ل و  الر نم ائعوىين ول  ا النارباال الميرين زلا ز را رل.الملبر    نال

لملاابر  م وًاار  * ال اامو   ًااح  ال عااو ، المياارين نائ اارا رلين مااراال زلااا أ ااناق ا
 0بن  ت ريا ال عو ، ولا الحبنب 

ابناج العااااريما ماااار  * تناياااا، ات ااااوارتا عاااامو  نحموياااان اا ااااتثمور   نواااابم اا
 0الملبر  

* التعااون  ىااا مالااو  زاوماان المتااوسل الحاار  ولااا الحاابنب المًااترتن ماار  مياار 
 0نىل سر  نال را رل لتبمن أرراط ا تراترالين ىا تل  البن  

لتتمين ال يوحين ولا الم تن  اا تراترالا لبن  مير   نال را رل * اا تموم  و
 0  ناضرب    نتت را مًرن  ال حر اضحمر 

* ىتح اتناال اتيو   ريعن نم وًر  م، الًارتوال الكمار  ائ ارا رلين   للتعاون  
ىاااا مالاااواال ااومااان مًااارنووال المتيااان اض و اااين مثااال السااارق نال ااات  الحبربيااان 

 0ال الاراون نالميوص نالتعون  ىا مالواال أ ناق ثولثن نااتيواال نمًرنوو
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الحااناالا الت  ااين لك اار ن ائوةمياان نالثحوىياان للملاابر  * زوااوب  التظاار ىااا ال يو اا
 المنالنب  حوليوال.

 0* ت ري،   التسمي،   ىا مالو  الاراون 
30/11/1994 
ااامو  أىريحياااو  -    ماااب  أوماااو  مااا تمر الحمااان اااتياااوبين ىاااا الًااارق اضن اااغ ًن

نالتاا ا ااتمرال ثةثاان أياوم   ىااا مبرتاان الاابار الميعاو  الم رةياان  مًااورتن ممثلاار  
 0ضكثر م   تر  بنلن نم   ن بنلين   أمرا و المت  البنلا 

نممثلر   ز را رل تًور  ىا م تمر البار الميعو    منىب عم ت عن نارا     -
 0ل تر  ًرتن نم   ن

ز  الما تمر : يحن  ىا تلمت  ااىتتوحيان المل  الح   الثوتا وو ل الم رض   -
 0ر بف زلا زت و  المحوسعن العرةين ئ را رل 

ناري  تري تنىر ناير التورالين اضمريتا يًرب  ولتسناال التا تحححال ولاا   -
م اور وملياان الت اانين نيعتمار أ  ماا تمر الاابار الميعااو  مبايان لاابم  ز اارا رل ىااا 

 0المتسحن 
اضنلنين رالض أ  تعسا ئتراج ا ارا رل ما  والان  ز : ًيمن  مرريا يحن    -

 0ا تمرال تي  ار  
الميااو  التتااوما للحماان اااتيااوبين  ولاابار الميعااو  راابون بن  ًاامو  أىريحيااو   -

 0نالًرق اضن غ لةتتراط ىا تظوم البرب للتعون  ائاليما 
  1994بي ممر / توتن  أن  

لاا  يحمال الالت اين ائ ارا رلين ناير التورالين الاباتمورتا  رةارال منتابي  )ا  -
أيعاااوال( رااااانر الحاااو ر    للتعاااارف ولاااا رأ   ااااتن نوًاااري  مثح ااااوال مياااريوال  ًاااا   

 0ائ را رلين  –م تحمل العةاوال العرةين 
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  1995رتورر / توتن  ثو  
ناار  التوراليااان الباتمورتيااان تنالااا  الااابون  زلاااا لس اااا التااانلا   نأحماااب ىتااار   -

تاااارم ومرااااب ئالاااارا  حاااانار ماااا، مالمنواااان ماااا  متااااا م 0نمحمااااب  اااارب أحمااااب   نب
ائ را رلرر   م : بي رب تمحا   نرمن  رلن    نرًر  و ر )مبرر مع اب بياو  

 0ىا تل أمرض( نأىيًو  مورالرلرال 
 0التورالين الباتمورتين تروا لحو  المثح ر  الميرير  نائ را رلرر  ىا لتب    -

30/9/1995 
نائ را رلرر  ىا تنةت اوال    نات اوق مار  لحو  البرب مر  المثح ر  الميرير    -

 0الحعنر ولا أ مين التسمي، الًعما ئاومن ال ةم ىا المتسحن 
29 – 31/10/1995 
اامو  أىريحيااو   - اتعحاوب ماا تمر ومااو  للتعاون  اااتيااوب  ىااا الًارق اضن ااغ ًن

 بنلن 63 مًورتن 
ز  : تتوحيااان نلاااا الع اااب اضربتاااا   اضمرااار الح ااا    يحااان  ىاااا الالل ااان ااى  -

 0الحمن تمثل ىرين لًعنض المتسحن تا تتعرف ولا  عع و ال عط 
العو اال اضربتااا الح اار  ماا  سااة  ر تااب أ  الحماان ت اابف زلااا عاامو  متااو    -

 0ال ةم م  تة  تححرل الرتو  ناااب ور لبن  المتسحن 
 ااو  ناياار التورالياان اضمريتااا   نارياا  تري ااتنىر   يسولااض الاابن  العرةياان م ت  -

 0محوسعت و ئ را رل 
أربتاااا     ااامض ات اااوم نايااار التوراليااان الميااار  وماااارن  –تاااةف ميااار    -

 0من ا لعمو   ول رنلن تالوص ز را رل 
 1996ىمرارر/ ً وط 

الاابنر  الثوتياان للحاانار ماار  واابب ماا  المثح اار  المياارير  نائ اارا رلرر    ناااب   -
محمااب ال اارب  ااعرب    0باًااتر  ىر ااو ماا  الالوتااض المياار  : لس ااا التاانلا   ن 
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 ااميحن ىاانا    نمااا  الالوتااض ائ ااارا رلا : با   0المااو  ومااب الالاااناب   نب 0نب
نامرال  وري ا   نينتوثو  لررتر   0مرريبنر )ناير المولين(   نبي رب تمحا   ًن

لس اااا التااانلا ر تاااب أ  اًاااترا  با  مرريااابنر )وعااان اياااوب  الليتااانب(   ىاااا   -
  اااارا رلرر  يعااااب اتترااااااوال لاااا  ناتاااا  لالم اااان اليماااار حاااانار المثح اااار  المياااارير  نائ

 نلميلحن ان  ال ةم ائ را رلين.
 13/5/1996الالنلااان الثوتيااان للحااانار تحااارر زالااارا  الااابنر  الثولثااان للحااانار ىاااا   -

)ااااارر لس ااااا التاااانلا نالمووتاااا    ىيمااااو  عااااب   واااابم حعاااانر و     اااامض حاااارض 
ائ ارا رلا لمالارتاا اوتاو ًمعن  مرريا العبناتين ىا لمتو  نارتكوض اليش العبن 

 0نالت سين الالموورتر ( 
 1996رنترن / حايرا  

الحمااان العرةيااان  ولحاااو ر  تحااارر ناااا    التسميااا،   مااا، ز ااارا رل رباال ولاااا تعثااار   -
 0وملين الت نين   نالعبنا  ائ را رلا ولا لمتو  

22/9/1996 
وراليااان ناياار توراليااان الااباتمور   رةااارال منتاابي  رملاااا وماارن من اااا ناياار ت  -

مياار واا  م ااوبر  تنةت ااوال    سول ااوال متاا  أ  رتاابتل لااب  المثح اار  المياارير  
 0للعبن  و  منا  م نمتو عن الحنار م، ائ را رلرر  

12 – 14/11/1996 
مو  أىريحيو  ولحو ر    -  0اتعحوب الم تمر الثولث للتتمين ىا الًرق اضن غ ًن

 1996بي ممر / توتن  أن  
ةاارال منتاابي    نالبملنمو ااا الااباتمورتا   تاانرةر  مرياال   بي رااب تمحااا   ن ر   -

ييلن  زلاا الحاو ر  لماب  مرحلان البراب  ما  الحانار ما، لس اا التانلا   ن عاط 
 0المثح ر  الميرير  
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 1997رتورر / توتن  ثو  
مااب  الالنلاان الرا عاان للحاانار ماار   عااط المثح اار  العاارض نائ اارا رلرر    ىااا   -

 0ت وال  العويمن الباتمورتين تنة
30/1/1997 
النلااان الحااانار الرا عااان مااار   عاااط المثح ااار  العااارض )ميااارير    نأربترااار      -

نىل ااسرترر ( نائ ااارا رلرر  تتت اااا  وات ااوق ولاااا زاومااان تحااول  بنلاااا لل اااةم   
يبار مو ورف م وة  تنةت وال  ناب ملا وبب الحعنر   0ًتيوال  40نال

31/1/1997 
زواة  تنةت اوال      الاا  تعام  ماو   عط اليح  العرةيان تتًار تا     -

رلا :   ز  التحول  الو  تترالن تالم، ميرير  نال را رلرر  نأربترر  نىل سرترر  
نمحماار  لل ااةم ماا  المياا، أتحااو  العااولم ىااا تنةت ااوال  لكااا رتًاا نا تحول ااوال بنليااوال 

ائ را رلا   م تبر    أ  ال ةم ما  اض ميان  متاو   –م  أالل ال ةم العرةا 
ا رتر  للحتنموال ىحغ   تمو أ  اليةال مار  الًاعنض  اا أمار حران   حرث 

لتالاااو  ال ااانب ال اااةم ىاااا المتسحااان   نماااو لااام تحااا  نرا  اااو اوواااب  ًاااعمين   ىااا   
 0وملين ال ةم  نف تتراال،   

*   اتحوب المحومر  العارض   ي اتتتر   زواة  تنةت اوال    نييا     تا  اتتاراق 
ض الًااعما المتتااوما عااب ز اارا رل   ن يو اات و لحولاان المحوسعاان العرةياان   نال عاا

 0العبناتين ىا اضراعا ال ل سرتين المحتلن   نىا الالنا    نالتنض لمتو  
*   اتحوب اليح رر  العرض   ىاا الحاو ر    يحاار الميا، الياح رر  ما  التانرط 
ىا محوناال  التسمي،  م، ز را رل   حتا رتم ال ةم العوب  نالًومل ىا الًرق 

 ااااغ   ناضماااار  العااااوم لةتحااااوب يااااة  الاااابر  حااااوىظ يسولااااض  محو اااا ن أ  اضن 
باوياوال زلاا محونمان ماو  0يح ا ورةا رترج ولاا  ااا االتااام الم تاا نالحانما 

ائ اارا رلا    ووت ااورص زحااب  محااوناال  التسمياا،  ماا،  –ي ااما التحااول  العرةااا 
 0ز را رل 
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الم تيااان نالتحوميااان العرةيااان   *   اللالتااان التحعاااررين للالم ااان الحنميااان لةتحاااوباال 
تياابر ميوتااوال تتاابب ىياا   ولتحااول  الاابنلا ماا  أالاال ال ااةم   نت تااب أ  الالمااو رر 
العرةين  ا يوح ن الكلمن العليو ىا الحرض نال لم نالبىو  و  أرع و نمتوتت و 

 0نححنا و 
   ابف التحاول  الابنلا ز*   ااتحوب العوم لل توتر  العرض   ر تب ىاا مياو  :   

م  أالال ال اةم  ان ت تراال ااالماو  الانستا للمثح ار  الميارير    ىاا مناال ان 
العاابن ائ اارا رلا   الااا  تك ااارال ولااا يااترت  تااال محااوناال ااتتااراق   ىاااا 
ال تناال الموعين   نأعوف الميو  :   زتتو تحار   ا  المتعوس ر  ما، ز ارا رل 

اااال ت  اا  رب ًااتو أ  ماا  أ  راوماانا أت اام يمثلاان  مالمنواان أن سو  اان   نىااا الن 
تحااانم بنلاااان   تولااااباتمور    لي اااال سرىااااوال ىااااا أياااان مااا  مًااااوكل الًاااارق اضن ااااغ 

 0 و تعوىن  اا الم تمر   
*  اوالم ميااو  اتحاوب تتااوض ميار   تحااول  تنةت اوال      ناااو  :   ىاا الناااال 
الا  تتعوىر ىي  ال نب البن  العرةين المعتين  عملين ال ةم   ىاا اتتاوا مناا  

ًااا   اا اااتمرار ىاااا م ااارر  ال اااةم   نىااال ااااراراال الًاااروين البنليااان   منحاااب    
نمماابأ )اضرط محوماال ال ااةم(   ترالااال ولرتااو مالمنواان ماا  اضىااراب تعاام تتو ااوال 
نرالااو  أومااو  مياارير    نأربتراار    نىل ااسرترر    نال اارا رلرر    ا يمثلاان  ا 

و  و  ال ةم نتكني  ًعن وال نا تحو وال نا اتحوباال نا حتا المعيوال ماوم البى
ز   ااا التحاول  يعام أىاراباال  .تحول  تحال وتانا  :  تحاول  ما  أالال ال اةم  

ولا وةاوال نثيحن م  ارا رل   ني تاب أ  ال ابف الححيحاا ما   ااا التحاول   ان 
 0ائ را رلين    –زرالوب م  نم للت نين ولا السريحن اضمريتين 
رعات و لتحاول  تنةت اوال  نتحان  ىاا *   را سن المثح ار  الميارير    تعلا  معو

 ت اةم ئيابار مياوت م   وًري  بايحن ىحغ يحتوال او بواو  ااميوت و :    وون ن 
تحااول  ماا  أالاال ال ااةم   ن اان ىااا الححيحاان تحااول  ماا  أالاال الًاايسو    ى عااب 

ووماااوال مااا  ومليااان )التسميااا،( مااار  الكياااو  اليااا رنتا نةااار  الحتنمااان  20مااارنر 
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  الًااعمين ىااا مياار تاارىط )التسمياا،(   ولااا المياا، المياارين مواالااال تاال الحاان 
 0الم تنيوال الحاةين أن التحومين نالالمو ررين أيعوال 

* اضموتن العومن لحاض التالم، المير  تعل  رىعا و للحاو  تنةت اوال    نتت اا 
 0أين وةان للحاض    نتعتمرص اتاااوال زلا   التسمي،   م، ز را رل 

ليا رنتين نمحوسعان ز ارا رل بواال الحان  النستيان *   الحرتن الًعمين لمحونمان ا
زلااا ًاا  حملاان ثحوىياان معااوب  لميااو  تنةت ااوال  لتعرياان رماانا التسمياا، الثحااوىا   
ننيااااا ال الحرتااااان   تحاااااول  تنةت اااااوال      تااااا  تحاااااول  مًااااامنص    بىااااا  ت تراااااال 
ائالمااو  الاانستا للمثح اار  المياارير  ىااا مناال اان العاابن الياا رنتا ن اان رتالاا  

الااا تبماان متسساوال العاابن الياا رنتا متًار ثحوىاان )التسمياا،( ما  توحياان أتار  
 نالترني  لم و يم ات اامين.

* الحاض الًرنوا الميار  ييا  نثيحان تنةت اوال    ت او تبًا  مرحلان البراب  
 0نتسرر  ىا محونلن التسمي، م، العبن ولا الم تن  الًعما 

رتاااوال * تحراااض المحااارري  ىاااا لمتاااو  ملحااام تااارم يسولاااض  عااارنر  التياااب  لتح
ائ ااارا رلا )تحاااول   –مًااامن ن يحااانم م اااو ماااو ي اااما التحاااول  الًاااعما العرةاااا 

 0تنةت وال ( م  أالل ال ةم 
ا ااحوق ال رحااو  اضماار  العااوم لحاااض الم اان العماال ائ ااةما ىااا اضرب   0* ب

يا تا عام   00ز ارا رلا  –يحن  :   ز  التحول  البنلا م  أالال  اةم ورةاا 
زلياا  الر اانب نت ااوتبص الاابن  ال رةياان نت اارن  ىااا  م ل اال )التسمياا،( الااا  ي ااعا

ى تتااو تاابون أمتااو    اتناتاا  بن  ورةياان   زتتااو زا ت ااتتتر نتاارىط  اااا )التسمياا،( 
أمتتاو الاا محونمتا    نرىاط تال أًاتول  نال  الاار  حعارنا الما تمر ماا  اضرب  
نىل سر   ا يمثلن  ت ط اضمن نعمرر و   نحعنر م يمثل م ىحغ   مل ربون 

 0لمراامر  زلا نعع م ىا با ر  الًم ن ا
يعحاااانض ايااااوبر  اضماااار  العااااوم للحاااااض الًاااارنوا اضربتااااا   يعلاااا  رىااااط  0* ب

  منعاان  ماا  ر ز  الاان ر  اااا ااوااة  ال اا: الحاااض ل اااا التحااول    نيحاان  
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اماال ياا ورتن تمثااو    سرااانا المًااتلن  ًااتل لماال   لراا ثرنا ولااا اضنرنةراار    
ل اضمنر   ن اا ا رتبم أ  ارار بنلاا   مال يسلاض ما  الار  ا يعلمن   ححو 
 0العرض أ  رتتوالنا أكثر 

( م  المثح ر  العرض رناعن  ميوتوال يعتمرن  ىي  أ  ماو تام ىاا 300* أكثر م  )
  لن نمتيااووب    تتسااغ   ماابأض نب ااو تنةت ااوال   اان تساان  ىااا وملياان متياا

نتا   نرىاااط تااال لك ااار زالماااو  المثح ااار  العااارض ولاااا رىاااط المًااارن  اليااا ر
 0أًتو    التسمي،   م، ائ را رلرر  

* ائوةمااا حمااب  اتاابرل رالاار  مناال اان م وًاار  ماار  م يااب  نمعورعااا ميااو  
( مر  ثةثان ما  المثح ار  ARTتنةت وال    ىا محسن رابرن نتلي اين  العرض )

الميااارير  الااااار  اًاااترتنا ىااااا الم ونعاااوال التااااا  ااا حال   زوااااة  تنةت ااااوال    
ىااا التناياا، ولياا  ن اام : لس ااا التاانلا   نومااب المااتعم  ااعرب  نمحمااب  ناًااترتنا

  نومب العظيم أتي  المعورعر  ن م :  عب البر  ن    رعو محرم   نأرةعن م 
  نياااة  الاااابر  حااااوىظ   نمحمااااب  اااارب أحمااااب ) عااااب أ   الاااار اضتراااار الموواااان 

 0تنةت وال  ىا اللحظوال اضترر ( 
  1997تنىممر / تًري  الثوتا 

امو  أىريحياو  ولبنحان ن اغ * اتع حوب الم تمر الرا ، للتتمين ىا الًرق اضن غ ًن
 0محوسعن م  رولمين البن  العرةين 

 1997بي ممر / توتن  أن  
ىاا ممتاا  يوال ز ارا رل وال * ًر  اضا ر البتتنر محماب  ارب ستساون  ي اتحمل حوتوما

 ااالمر  مًااارتن اضا ااار نيعلااا  أ  الااا  ا رتعاااورط مااا، ائ اااةم الاااا  أمااار الم
 ااولحنار نالت ااومح تينيااوال ماا، أ اال الكتااوض ماابلةال ولااا الاا   اا   الحاارر  أالااوا 

 0م اكلت م نأ و  ميو رت م 
* ًاار  اضا اار رماايح اناج ال ل ااسرتا ماا  الر نبياان ائ اارا رلين   ني تااب أتاا  ا 

 0( 6/1/98ي تسي، تحريم مو أحل  هللا )الراين الحسرين 
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 1998مور  
  الميرين    يعلتن  و  ت  ي  المعين أ لين  و م * أوعو  تحول  تنةت وال

  المعين الحو ر  لل ةم   نلس ا التنلا يعل  أ   اص الالمعين  نف تعمال ما  
 0أالل تر ر  ثحوىن ال ةم نالتعويش مر  الميرير  نائ را رلرر  

27/4/1998 
ول  * لس ا التنلا يعل  أ    المعين الحو ر  لل ةم   تمثل الالتو  ال تر  لتح

تنةت اااوال  مًااارراال زلاااا أت اااو  اااتتنلا زواااباب البرا اااوال المعمحااان التاااا تااابوم ر   
 0التحول   ً   ال ةم 

8/6/1998 
* الاار ي  المياار  ح ااتا م ااور  ي ااتحمل واابباال ماا  أوعااو  تحااول  تنةت ااوال  

  التحااول  ي ااعا للعاا غ ولااا الحتنمااوال : زنلس ااا التاانلا يحاان   عااب اللحااو  
 0ل تححرل ال ةم العرةين نال را رل م  أال

5/7/1998 
تحاااااول  تنةت اااااوال  يعحاااااب مااااا تمراال  ولحاااااو ر   مًاااااورتن أوعاااااو   ائ ااااارا رلرر   -

 0نال ل سرترر  ناضربترر  زعوىن زلا الميرير  
الاار ي  المياار  ح ااتا م ااور  رترااض الاابتتنر ميااس ا تلراال ر ااي  الاانارا   -

 الم تمر.الحوكم ئلحو  تلمت  ىا  ال ومل نتو ض ر ي  الحاض النستا
الحن  النستين الميرين  متتل  تنال وت و ت تالرض لابون  ياحي ن   اض امن   -

  الحو رياان الم ااتحلن نتعحااب ماا تمراال حوًااباال لةحتالااوج ولااا وحااب ماا تمر   الموواان 
 0تنةت وال    

 0الكوتض الم رحا ولا  ولم يعترف   ت  اوم مايور  البرب  زلا ز را رل  -
1/11/1998  
حا ر نف م اااعب رااارن  ت ويااارل ايورتااا  زلاااا ز ااارا رل )الحياااو  الكوتاااض الم ااار  -

 اللتبتين(
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 1998بي ممر 
المياااار  ي ااااتحمل ىاااا  الحياااار الالم اااانر   عااااوحين مياااار الالبرااااب   الاااار ي  -

الالترا  ائ را رل  المتحووب منربتو   ور أن  م، ىريال حرتتا  ال اةم  ولحو ر  
 . نائ را رلين (يرين ) حيوب  الكوتض لس   التنل الم
27 – 30/4/2000 
نىااب ز اارا رلا مر و اان الااابتتنر  ترتااا  ًااومررن يًاااور  ىااا االتمووااوال المااا تمر  -

ال اااو ، لةتحاااوب العاااولما للمالاااول  الياااح ين المتعحاااب  ولحاااو ر   مًاااورتن  ااا عر  
 0ممثةال م  ثةث وًر  بنلن 

تحو ااااان الياااااح رر  الميااااارير  تحااااات  ولاااااا مًاااااورتن النىاااااب ائ ااااارا رلا ىاااااا  -
  لمالاول  الياح ين المتعحاب  ولحاو ر الم تمر ال و ، لةتحوب العولما لاالتموووال 

 0 و زلا وبم متو عن أومول  اات حوض م  أومول    نتبون أوعو نتحرر 
22/5/2000 
ياااوحض ًااارتن  –  ومااار ياااولح : زياااحي ن    اااوررت    ائ ااارا رلين تحااان   -

) اانريا  للت اار  اااوم ضن  ماار   ًاارا  مياات، ىااا ز اارا رل  – تتًاانر  اضربتياان 
ىا التحض( ؛ نةاا يتن  أن  رالل أومو  ورةا ربتل  نق ااتتاوج ىاا ز ارا رل 

  نتًاااامل ملراااان  بنار 1.78ن الياااا حن  ااااتملا   نأنعااااحال اليااااحي ن أ  ايماااا
 اااتناال ولاااا اضاااال ىاااا الميااات،  3واااومةال ز ااارا رليوال لماااب   70االتااااام متًااا رل 

ال مة ا  ماا  ميااتع و ىااا ن وئعاوىن زلااا الاا   اتحن  ًاارتن  تتًاانر  ايااو
 0وومةال رتر  50زلا  30زرةب زلا ميت،  نريان    حرث  رتم تً رل 

28/8/2000 
  لالتااان ىرويااان تو عااان لماللااا  التتظااايم نالمتاااو  : زياااحي ن    اااوررت    تحااان   -
أربتين   زلا  –سر  ائ را رلا يوباال ولا زاومن متسحن يتووين ز را رلين الح  

 اار    ولااا الحاابنب الًاامولين ماار  ز اارا رل ناضرب  الالتاانض ماا  معماار الًاار  ح
تساان المتسحاان  متحاابيمنيعسااا ااارار لالتاان التتظاايم نالمتااو  ائ اارا رلين ائيعااوا  00
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اليتووين   تم رباال لتحبيم ااوتراعاوال ولر او   ىاا م   اوال نبنا ار التتظايم   
التا ن ا تسن  تمثل مرحلن متحبمن ولا سريل الميوبان الت و ين ولا التسن 

تناالاااا  اتتحااااوباال نتح ظااااوال ماااا  الوتااااض ال ااااوال ز اااارا رلين وااااب    تعتااااا  ًاااا ن  
 0الح و  ولا المر ن 

تنالاا  ىياا     29/8/2000المتظمااوال التعاارا  ىااا ز اارا رل تياابر ميوتااوال ىااا  -
اتتحوباال ًبرب  لحرار لالتن التتظيم نالمتو    المت رون و  مالل  التتظايم نالمتاو  

الميااو  :   ز  زاوماان المتسحاان اليااتووين مالاانار ت اار ائ اارا رلا اضولااا   ناااو  
اضرب  مااا  ًااا ت  أ  ر ااابب  اااةمن المر ااان ولاااا عااا وف الت ااار   ني ااابب متوتتااا  

 0البرتين نالتوريتين لب  البيوتتر  الم يحين نالر نبين   
8/9/2000  
يبنر أن  يحي ن أ منوين أربتين ورةين تسر  ت   و متمراال للترني  للتسمي،  -

را رل ولتااوال نم والماان محونماان التسمياا،   ناااب س عااال الت ااتن اضنلااا ماا  ماا، ز اا
اليااااحي ن التااااا تحماااال ا اااام   ياااانال ال ااااةم   ىااااا اضراعااااا ال ل ااااسرتين راااانم 

  عب رىط تل المسو ، اضربتين س ووت و ىا ومو . 8/9/2000الالمعن 
18/10/2000 
العةااوال الموون ائتنا  الم لمر  ىا مير تبون الا نا  التسمي، ناس،  -

 0البملنمو ين م، الي ورتن نبوم ااتت وعن نمب و  ولمو  نال ة  
ماللاااااا  زبار  اتتااااااوب ال اااااارف التالورياااااان المياااااارين رنااااااا  المياااااا، التعااااااومةال  -

اااتيوبين م، ز را رل نمحوسعان ال ال، ائ ارا رلين نناا  ااتالاور ىاا أ  مت او 
 ر و ز را رل.   لعن يً  ىا أ  ميب نا  تنايعوال أن ميعوال   نتال  أ

محمااب ىريااب تمااي  ر ااي  اتحااوب اليااتوووال المياار   ااو حوال راابون ئياابار  -
ربون م لمت، ميا، أيان  العن ا ارا رلين   ميو  رنا  ولا تالور التالا ن الميرير  

ىاااا المحاااةال التويااان م ااام نحاااث توىااان التالاااور ىاااا الااابن  العرةيااان ولاااا اواااوب  
 0التظر ىا التعون  م، ز را رل 
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حن المرتايان الميارين تعلا  وا  امتتاو  الميا، الًارتوال الميارين ررىن المة -
العوملاان ىااا مالااو  ت ريااا ال اا   ىااا المااناتا  المياارين واا  التعوماال ماا، ال اا   
  اا را رلين   نرىط ت رياا حمنات او أن تحابيم أ  تابموال ل او ًاحتوال أن ت ري اوال 

الميرين رباال ولا  نتال  وبم ال مو  لل حور  ائ را رلرر   ولتان  ىا المناتا 
الممور ااااوال ائ اااارا رلين عااااب الًااااعض ال ل ااااسرتا نتتيااااي  ح ااااومر  للتماااار  

 0للًعض ال ل سرتا ىا الميورف الميرين 
21/8/2000 
مااااب  أومااااو  التاااابن  العرةياااان لمحونماااان التسمياااا، نالتااااا تظمت ااااو   لالتاااان محونماااان  -

وضرب     مًاااورتن التسميااا، التحوميااان   التو عااان لماللااا  التح اااو  للتحو اااوال الم تيااان  ااا
 –وبب م  ال يو رر  م  العولمر  العرةا نائ ةما نولا رأ ا م ال و او ًاتنب  

أحماااب الكمي اااا نالم تااار ال رت اااا الم ااالم  0نب – و اااو أا اااوط ميااار اضرثااانات  
 0رنالي  الورنب  

30/8/2000 
الحتنمن اضربتين تسلض ما  التحو اوال الم تيان ناا  حمةت او عاب المس عار  ما، 

ل   معتمر  أ  تًوسوال التحو وال ىا محونمن التسمي، وض  ااتيوب  ولا ز را ر
 0اضرب  

19/11/2000 
ماااا  تااااة  تعماااايم باتلااااا ضوعااااو  التحو ااااوال ماللاااا  التح ااااو  اضربتااااا يعلاااا   -

  البىعاان اضنلااا ماا  او ماان   تتعاام  أ اامو    المس عاار    ماا،  14الم تياان الااا 
ا اامو   مت ااو تماا   219الحو ماان  ز اارا رل   ماا  اضىااراب نالًاارتوال   نتعاامتال

 00ًرتوال نمبر ن توين نم   ن ن عط مم  ًورتنا ىا م تمر تنةت وال  
نتو  اااو  نممثااال م ااارحا نرتااار تلي ايااانتا   نتوًااار ياااحي ن أ ااامنوين   تااابون 

 0للتسمي، م، ز را رل نأ تواا  الومعيو  نمبرر ىتبق نيح ا 
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27/3/2001 
 عاب تعثار يابنر أواباب و   الباويان  ينال ال ةم   ً   المتنا ن  يحي ن   -

ريرل رالا التسمي، م، ز را رل تتًر محواال رتعوس  م، ر ي  النارا  ائ را رلا 
تا الاااا  نا  ىاااا رب اااوال ائوةمرر  ىاااا أثتاااو  الحمااان ًاااورن  ىاااا وااابب و الثاااو

 تمتع و اضال ا  اضمتين اضربتين.امل أ  العرةين ىا ومو  
17/5/2001 
لتسميا، ال حريتيان تتتحاب ا اتمرار ومال المتتاض اليا رنتا ىاا المعين محونمن ا -

 0البنحن 
1/6/2001 
تحو ن اليح رر  الميرير  تحرر تحنيل ثةثن ما  أوعاو  و  ام : ح ا  ىا اب  -

  نأًرف راعا   نال وب ونب    للتححرل ال نر    مض حعنر م ح ةال لل ا ور  
 0وة  زاومن   ز را رل   ائ را رلين  ولحو ر   متو  ن مرنر تي  ار  ولا ز 

تحو اان المحااومر  اضربتراار  تحاارر نااا  المحااوما ًاانتال ومرااباال واا  ماانلاان  -
 0الم تن     مض بونت  للتسمي، م، ز را رل 

13/6/2001 
اوعاااا محتمااان مبايااان الالااااا  ىاااا العويااامن اضربتيااان وماااو  يحااارر ىاااا الل ااان  -

اىعاااان   تااااة  متاااا، المحااااوما ًاااانتال ومرااااباال ماااا  المر  13/6/2001اضرةعااااو  
الل اان محوكماان الم تااب  ولااا أماان ال ااتر ر ااي  لالتاان محونماان التسمياا، التو عاان 

 0للتحو وال الم تين 
12/8/2001 
البتتنر محمب الرميحا اضمر  العوم للمالل  النستا للثحوىن نال تان  نا باض  -

الكاااانيتا   يحاااان  ىااااا تيااااريح لنتولاااان   اااااب  ماااار    :   ز  النايااااوال المتحااااب  
ا الكنيااال ماا  أالاال التسمياا، ماا، الكيااو  الياا رنتا   ناىتتااو  متتااض تعاا غ ولاا

تمثراااال تالااااور  ىر ااااو     نأربف :   ز  منا تااااو ناعااااح نمحاااابب   ىااااتح  تاااارىط 
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التسميااااا، مااااا، ز ااااارا رل   نتتتحاااااب ائبار  اضمريتيااااان المتحاااااوا  لياااااولح ااحاااااتة  
 0ائ را رلا   

تسحان التلار  العرةاا التاا نأكب الرميحا أ  الكنياال ما  الابن  الحلرلان الاباال ىاا م
ترىط التسمي، م، الكيو  الي رنتا نلن  وىتتو  متتض ز را رلا م و ناو    زتتو 

 0ترىط أين وةان م، ز را رل    نا  توتال م وًر  أن ررر م وًر    
14/1/2001 
ًااار  الالاااوم، اضا ااار الااابتتنر محماااب  ااارب ستساااون  رااابون الم ااالمر  لاياااور   -

لةتت وعان ال ل اسرتين   نلحراال الابون  ت رراباال ولاا ال انر الم الب اضايا بوموال 
م  المي، أرتو  الم   ن اضا رين  مو ىر و ر ي  الالومعن ناضمر  العوم لمالم، 

 0ال حنث ائ ةمين نناير اضناوف المير  نم  ال لسن ال ل سرتين ت   و 
بوان  ًار  التيور المتو ط للتسمي، م، ز را رل ولا ال وحن الميرين يعتمر  -

 0اضا ر لايور  الم الب اضايا عرةن لحرتن محونمن   التسمي،   
الاااابتتنر رن اااا  الحرعااااون  ر تااااب تحااااريم ايااااور  اضايااااا مااااوبام راااارا  تحااااال  -

  0ااحتة  ائ را رلا 
27/1/2001 
ما  متو عاا   التسميا،    ولاا تل يان زيابار    7ال لسوال اضربتيان تعتحال  -

و مااان    ااامو  المتعاااوملر  مااا، الكياااو  اليااا رنتا تعااام لالتااان محونمااان التسميااا،   ا
  وبياان ىااا الحتنماان نالاابرنا  الملكاااًتياايوال  يو ااين مرمنااان   تتماانأ مراكااا اي

 0نأتلال  مرل م  ت ولن مولين   ت وووال 
3/3/2001 
ميوبر ااتيوبين ىاا وماو  ت تاب أ  ز ارا رل مواالاال تحاون  اتتاراق ال انق  -

اارا  اضربتياان ماا  تااة  ا اات ة  اض نعااو  اااتيااوبين المتربياان ىااا الاا ةب   ًن
مًرنووال ااتيوبين   نتوتال اليح  اضربتين اب تلحال م  ال ا ور  ائ ارا رلين 
ىاااااا وماااااو  تماااااراال وااااا  يااااا حن ااتياااااوبين   اوماااااال  منالم اااااو ًااااارتن    ااااانلر    
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ائ اارا رلين ًاارا  ثةثاان ميااوت، ت اار  ىااا اضرب    ناااب ملااا الااثم  الااا  بىعتاا  
ملرن  بنار أمريتاا    وئعاوىن زلاا ماتح  1.5ر   للًرتوال الثةث ًرتن   نل

 0م  أ  م و  %15مولكا الميت، اضيلرر  
19/2/2001 
المبوا العوم لمحتمن أم  البنلن اضربتين ي اتبوا وابباال ما  أوعاو    لالتان  -

محونماان التسمياا،   مت ماان تعااريط حيااو  المااناستر  للتساار   نينالاا  لاار ي  لالتاان 
التسمي،   الم تاب  ولاا أمان  اتر   ت مان البراب  تتمثال م واباب تتو اوال محونمن 

م  ًا ت و تعاريط حياو  ماناستر  أربترار  نأمانال م للتسار نالت براب   ىاا زًاور  
 0زلا انا م   المس عر    م، الكيو    التا أيبرت و اللالتن أترراال 

24/5/2001 
نال رتوري اااال ولاااا اتحاااوب الكتاااوض الميااارير  يحااارر ىيااال الكوتاااض الم ااارحا  -

 ااولم     اامض ت رراابص الم ااتمر للتسمياا، ماا، ز اارا رل   نمناياالن أتًااست  عاام  
الالموووال الم يب  لل ةم م، ز ارا رل ررام تحاارراال ااتحاوب ما  أ   ااا التنالا  

ارب  0رتتواط م،  يو وت  العومن    ااتحاوب : زناو  ر ي  ااتحوب ىورنق تنًر
ور ااان اضتًاااسن التاااا مااا  ًااا ت و أ  تعااااا تياااح  اااولم ماااراراال ن اااولتنا  وااا  مم

 .وملياان   التسمياا،   ماا، الكيااو  الياا رنتا   مرااب أتاا  لاام رتياا، ل اااص التيااو ح 
زتاا  ياابم للحاارار لكتاا  أكااب أتاا  ا تنالااب ااان  ىااا العااولم تثتياا  واا  : ناااو   ااولم 

 0أ باى    نأعوف أت  ل  رتحن  أمباال زلا متوىل نيتتلا و  وحل  
28/5/2001 
المير  امرا يم ومب المالرب ررىط ورعاوال تحابمال  ا    بار اضتابل   الرنا ا -

 0ائ را رلين للتًر   لترالمن أومول  زلا الل ن العمرين 
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29/5/2001 
ز  اضبرااااض تالرااااض مح اااان  : الكوتااااض الم اااارحا المياااار  ولااااا  ااااولم يحاااان   -

ي تتتر ارار اتحوب الكتوض الميرير    يل  ولم م  وعانيت      مااض مناا ا  
 0لتسميعين م، ز را رل ا
  : زر ااي  ا اام التًاار ىاااا الالومعاان اضمررتياان ىااا الحاااو ر  مااور  لاار  يحااان   -

تالرااض مح اان  نااا، وحاانباال ماا، توًااري  ز اارا رلرر   سريحاان رراار م وًاار  لترالماان 
ل اان ماا  مرت ااو الل اان العمرياان ىااا الثموترتااوال نمسلاا،  400أومولاا  زلااا أكثاار ماا  

 0الت عرتوال 
اااارب ر  -  ااااي  اتحااااوب الكتااااوض المياااارير  ر اااابب  وتتااااوا ااالاااارا اال ىااااورنق تنًر

المتو ا ن عااب تالرااض مح اان  زاا ثمااال لةتحااوب  ًاتل اااوس، أتاا  نااا، ولااا وحاانب 
ما، توًااري  ز ارا رلرر  لترالماان أومولا  للعمرياان نأ  ااتحاوب  اارتعومل ما، النعاا، 

 0 تل البين 
1/6/2001 
يااا، مااا، ز ااارا رل ىاااا المًاااورتن  ىاااا المااا تمر الًاااعما الثاااوتا لمحونمااان التسم -

التلر    نالا  وحب ىا الكنيال   يساولمن  الابن  العرةيان  حسا، وةاوت او ت و ياوال 
مااا، ز ااارا رل تماااو أنيااااا الم تماااار م واااوب  ت عرااال اااارار اضمااام المتحاااب   ووت اااور 

 0الي رنتين م ونين للعتيرين 
28/8/2001 
واا  ايااوم ًاارتوال  مااتر  لتحو اان الم تب اار  الاااراورر  اضربتراار  تًا ال التحااوض -

اراويااان ز ااارا رلين  محاااوناال اتتاااراق ال ااانق العرةيااان   تحاااال م اااميوال تالوريااان 
متتل اان ن ااواال الماااتر  أ اامو   عااط الًاارتوال الاراوياان )ائ اارا رلين( التااا تاام 
ارتن   حي او للكيمونياوال  ريب و   نمت و ًرتن    رياا   المحابنب  ائ ارا رلين ًن

اااااارتن   المحاااااابنب     وئعااااااوىن زلااااااا ًاااااارت تا   مراااااانةا   لمتظماااااان الحرنياااااان ًن
 0 موتتوًم  
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8/9/2001 
لالتاااان التت اااارل ماااار  اللالااااو  الًااااعمين المياااارين لاااابوم ااتت وعاااان ال ل ااااسرتين  -

نمحونمن التسمي، نمحوسعن ال ل، ائ را رلين نمتو عن الي رنتين تتظم  ولتعون  
  محونمن التسمي، م، اتحوب المحومر  العرض  ولحو ر  م تمراال تحال وتنا  :   لالو

 0نمحونمن ال ل، ائ را رلين نبوم ااتت وعن 
4/1/2002 
تحو اان اليااح رر  اضربتراار  تححاال ماا، اليااح ا ومااب هللا العتاانم ر ااي  تحرياار  -

 0يحي ن   ال ة    مت من ايور  ز را رل 
ز  ايورتااا  ئ ااارا رل ناضراعاااا : الياااح ا اضربتاااا وماااب هللا العتااانم   يحااان   -

   2001ن   نالتاااا تماااال ىاااا متتيااا  ًااا ر بي اااممر/ تاااوتن  اضن  ال ل اااسرتي
 0توتال م تين ىحغ 

5/2/2002 
وماااب الماااتعم  اااعرب مااابرر مرتاااا البرا اااوال ال يو اااين ناا اااتراترالين  اااوض رام    -

ا رل تاوظم ال مارا  نىريب اترياو م ا ن  الس عان العرةيان ما  ماللان   الترنانيا    ًن
النايااوال المتحااب  يًااورتن  ماا، واابب ماا  ر ااي  المتتااض ائوةمااا الكاانيتا ىااا 

تمر ولماا   وحاب ولاا أ وتا  الالومعاوال نالم ا نلر  ائ ارا رلرر  ىاا أوماو  ما  
 0ىن   ومش متتب  با

7/2/2002 
الم تمر الًعما لمحونمن   التسميا،   ىاا التلار  الاا  رتتاا ما  الكنياال محاراال  -

لناياااوال المتحاااب    لااا    رااابر  مًاااورتن ر اااي  المتتاااض ائوةماااا الكااانيتا ىاااا ا
مرت او نايار التوراليان ال اومل   توظم ال مرا ىا محوعر  م، ًتييوال ز را رلين 

ًااالنمن مااا  واااوما   نااااو  مياااو  ياااوبر وااا  اضموتااان العومااان للمااا تمر الًاااعما 
 نحعانرصز  تيارف ال مارا  :لمحونمن التسمي، م، الكياو  اليا رنتا ىاا التلار  
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ائ اارا رلا ال ااومل ًاالنمن ماا  وااوما محوعاار  ووماان  مًااورتن ناياار التورالياان 
 0نر ي  الومعن تل أمرض زرتومور رامرتنىتش ترنج ولا  يو ن بنلن الكنيال 

7/2/2002 
مياااابر م اااا ن  ىااااا ناار  ااوااااةم الكنيتياااان ر تااااب ليااااحي ن   الاااارأ  العااااوم    -

  أ  مًااورتن ًاا رل تااوظم ال ماارا  7/2/2002الكنيتياان   اليااوبر  راانم التمااي  
لتاااا حعااار و م ااا نلن  ز ااارا رلرن  تماااال  يااا ت  اضكوبيميااان   ىاااا المحوعااار  ا

 0نلي ال البملنمو ين 
الاابتتنر ًاا رل ال ماارا ىااا الاابىو  واا  ت  اا    يحاان  ليااحي ن   الحاا     : ز   -

المالمنواان ائ ااارا رلين التاااا ًاااورتال ىاااا المااا تمر الاااا  حوعااار ىيااا  تعتمااار مااا  
ريرااال رلااانارا  ائ ااارا رلا الحماااو م ىاااا ز ااارا رل نل اااو ررا  م اااورر  ل يو ااان ر اااي  ا

 –ًاورن    نأنعااح ال ماارا أتا  ًااور  ىااا تاابنتر  : اضنلاا واا  الياارا  العرةااا 
ائ اارا رلا   ممااثةال ىر ااو الالوتااض العرةااا ماا، الاابتتنر ومااب المااتعم  ااعرب ر ااي  
مرتا البرا وال ال يو ين ناا تراترالين ىا م   ن اض رام الميارين    مًاورتن 

تنمن ائ را رلين    م : أىيًو  مراي رمو  ر ي  الومعان أكوبيمرر  م  تورج الح
النمن ما  واوما ن ان  رتومور رامرتنىرتش ر ي  الومعن تال أمراض ًن م  النرين  نال

مرتمو توتال التبن  الثوتين و  البيمحراسيان ىاا العاولم   أ توا ىا الومعن تل أمرض 
رنانياااا    العرةاااا نائ اااةما نااااب أبار اااو ىريااااب اترياااو ر اااي  تحريااار ماللااان   الت

اضمريتيااان اض ااامنوين   نأعاااوف ال مااارا : زتااا  لااام يًااار زلاااا متيااا   البملنمو اااا 
زتااا  أنعاااح ىر اااو نال ااان التظااار العرةيااان : تاااة  مًاااورتت  ىاااا التااابن  التاااا ااااو  

 0لبحط اابوو اال ائ را رلين 
6/3/2002 
الكوتض الم رحا المير  ولا  ولم رناىل ولا تحبيم زحب  م رحيوت  ل ران  -

ا ولاا واارط  رلين لعرعا و ىااا تال أمراض نالاا   عاب أ  ناىال العااوم الموعاز ارا
 م رحين أتر  م  ت لي  .
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30/4/2002 
معلنموال و  ايوم حاض ااتحوب ااًتراكا الم رةا  و تعوىن نىب م  حاض  -

 .سور م تمر متظمن ااًتراكين البنلين زالعمل الي رنتا ىا 
15/5/2002 
وسعن رتتتم أومول  ىا بما   نيحرر ت  اي  لالتان الم تمر الًعما اضن  للمح -

تت ااارل ولياااو مااار  المعياااوال المحوسعااان ىاااا الااانس  العرةاااا   تعمااال ولاااا تت ااارل 
ال اااانب توىاااان الم   ااااوال ال وولاااان ىااااا محوسعاااان ال عااااو ، نالمتتالااااوال ائ اااارا رلين 

تااااا تححاااال الاااابنر المسلاااانض مت ااااو   نتياااال زلااااا م ااااتن  ماااا ثر  ؛ناضمريتياااان 
 0نىوول

الالاا اار  الًااوض تولااب يًااور   ول تااو  ماا، مسرةاان ز اارا رلين ىااا  مساارض الاارا  -
ااارب يسوليااان رنماااو   نحعااارص ًااايمن  مرريااااح ااال أاااايم  ولعويااامن ائ   نمحماااب ًر

 و ن ال ل سرتين.م تًور الر 
17/10/2002 
ال االسوال اضربتياان تحراال معتحلااا م اارر  الاحاا  ولااا ال اا ور  الياا رنتين الااا  -

 المحتمن تت
الااارا  ال يو ااا لالموواان ائتاانا  الم االمر   –ائ ااةما  حاااض الم اان العماال -

  ال االسوال اضربتياان ماابأال  و ااتبوو   عااط الااار  اوتحلاانا أيعلاا   –ىااا اضرب  
ولا تل ين م رر  الاح  تحن ال  ور  الي رنتين   ىاا نااال  اومل   نتحانيل م 

 زلا محتمن أم  البنلن بن  ممرراال أن أ  وض منال ن.
تتمين الم رةا   يي  توايتن ستالن الاا  اىتاتح اري اوال   تا    حاض العبالن نال -

ن والم الحاض اا ةما حتنمن وماب الارحم   ..تتريض ي رنتا لحيم المالتم، 
 0الرن  ا التا رتيال  وىتتوح  

ز   اااتو  ستالااان )ًااامو  : نااااو  وعااان الحااااض ىاااا المرلماااو  وماااب هللا أًااا ومن 
يعاب اضكمار ىاا   لا للحماور  ولمبرتان ال ةب( ىنال نا  ولترتي   وىتتو  توايتن بن 
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  : زت اااررص ًااارتوال يااا رنتين نااااو    العاااولم العرةاااا نالًااارق اضن اااغ نأىريحياااو 
ىا  ني را نل او  )منىر  مي  أنترل( نمحر و الر ي الًرتن المولكن للكوايتن  ا 

أماو الت ايوال مولكر او   مًوري، ىا را  نالكياو  اليا رنتا نواب  ملابا  أنرنةيان 
ت م يحملن  الالت ين الي رنتين   المبرر العاوم : مررتاا لانا )ر انب ( م %20ىا

  ماااابرر الكااااوايتن مرتاااار سااااورلنر )ر اااانب (   ماااابرر ال تاااابق سنمااااو  تيتني ااااتا 
)ر ااانب (   نمااابرر المسعااام نال اااور ريمنتاااب ومااان )م رةاااا اضيااال(   نم ااا ن  

 تم اليتبنق محمب  تتا )م رةا( نأتًا  زلا النار  اا الكوايتن ىتبق م  
التوحااوال نالتااو  ملكااا نرتاار ر و ااا نتياال  20ررىاان ن 200تالاانم   رتكاان  ماا  
 تتراف بنار )اررر( 5الالتو  زلا تكولر  ائاومن ىا 

3/12/2002 
 0الحتنمن اضربتين تحرر حل تحو ن الم تب ر  نلالو  محونمن التسمي،  -
 حاااض الم اان العماال ائ ااةما ىااا اضرب  يياا  ااارار حتنماان الحوعااا  حاال -

تحو اان الم تب اار  نلالااو  محونماان التسمياا، ماا، ز اارا رل   تاا  يمثاال تعااريحوال البرااباال 
ولا الحريوال العومن   ناوتبا  ولا ححنق المناستر  ىا محونمن اضتسور التا 

 0ت بب ال ةب 
2/2/2003 
ال لسوال الم رةين تعتحل ىا البار الميعو  ت اعن ما  المتت امر  زلاا   حااض  -

ئ اااااةما   مت مااااان تتظااااايم اوتياااااوم ررااااار مااااارت  نتااااانط العبالااااان نالتتميااااان ا
اًااات وكوال مااا، ااااناال اضمااا  العاااوم تاااة  م ااارر  احتالواليااان تظم اااو الحااااض مااا، 
المعيااان م اااوتب  الك اااو  ال ل اااسرتا ىاااا الااابار الميعاااو  احتالوالاااوال ولاااا مًاااورتن 

 0الممثل ال ني ر  الر نب  لنرا  الررا ىا ورط ىتو ا 
5/5/2003  
تعتحل ر ي  المعين الرةوط النستا لمتوىحن التسميا، ما، ال لسوال المنريتوتين  -

ز ااارا رل محماااب المرااال مااا  متيااانر نلااام تكًااا  الال اااوال الر ااامين وااا  أ ااا وض 
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اوتحااو  متياانر لكاا  ميااوبر رراار ر اامين ىااا تناكًاانط واااال الاا  الااا تًااوط 
 0 اص الالمعين التا لم ترت  ل و ال لسوال  ولعمل 

3/6/2003 
الياحن   را رلا با  توىيا  أتا  التحاا نايار وررت  تتحل و  ناير اليحن ائ -

ااارض ال حاار المرااال ىااا الالوتااض اضربتااا  2/6/2003اضربتااا نلرااب المعااوتا راانم
م  الحابنب ما، ىل اسر  ما  أالال تنحراب ال انب متوىحان مارط االت اوض الر ان  

 0الةتمسا المعرنف  و م  ور  
4/6/2003 
ب  للمًااورتن ىااا الحماان التااا ريراال ًااورن  رااانر مبرتاان العح اان ال ااوحلين  ااوضر ر -

المعتاا  ماار ي  الاانارا  ال ل ااسرتا محماانب و ااو  )أماان مااوا (  حعاانر الاار ي  
 اضمريتا النرج منش نالمل  ومب هللا الثوتا.

را رلا ىاا محاار ناار  نايار الياحن اضربتاا نلراب المعاوتا ي اتحمل ال ا رر ائ ا -
 اليحن  عمو 

8/6/2003 
ربترار  تعارض ىاا مياو  ل او وا  رعام و ما  تحو ن الممرعر  نالممرعوال اض -

ايااوم ناياار اليااحن اضربتااا نلرااب المعااوتا  و ااتح و  تظراارص ائ اارا رلا باتااا توىياا  
ر  لااام يعلااا  وت ماااو ل ااا رر ائ ااارا رلا  اااوضرب  ىاااا لحاااو ىاااا اضرب  ن و اااتح و  ا

 0ر ميوال ىا ومو  
13/1/2004 
  ن الاا الحساض الالتانةالاوبب م  ائ ارا رلرر  نال ل اسرترر  يًاورتن  ىاا رح -

ث وال     تو  مالواال للتعويش المًتر  مر  السرىر  أىا محونلن لك ر الالمنب نال
نرأ  ال رياال الااا  رىااا، العلماار  ال ل ااسرتا نائ ااارا رلا مت االل الال اااو  بنرن  

نتاااو  أرريااال وعاااناال ىاااا نحاااباال التالمااان ىاااا   أرريااال   ننالااابا أرريااال المنلتااابيو  
ًااور  ىاا الرحلان رالال اضومااو  اا ارا رلا المحايم ىااا الالايش ائ ارا رلا   تماو 
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نحيالال الرحلان ولاا بوام اضمار  العاوم لممام المتحاب    ألموتيو حاايو  توتوترال 
تاانىا أتااو    نالااباا  امااو   نالاار ي  يو اار ورىااوال نر ااي  المرلمااو  اضلمااوتا 

نف ىنل الاااوت  تررر اااا نالحاااو اي  ولاااا الاااو ا تنةااال لل اااةم : مرتو رااال النرةوتًااا
يمن  مرريا   0ًن

عاااامال المالمنواااان أرةعاااان ز اااارا رلرر    نأرةعاااان ىل ااااسرترر    ماااا  رااااا  نالعاااا ن 
نم  مر  المالمنوان ياح ا رابوا اياوب برنياش  امل    48نالحب  نىل سرتا 

    ال  ىا ز را رل ولا تل ين تًوسوال عب ز را رل. أ
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 الفصل الثانى

 االزراعة : التطبيع على أرض مصر وبه
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 أواًل : سنوات التطبيع الزرام  األول  : مقدمات ذات داللة :
التسمياا، ال يو ااا نالثحااوىا تحااال المظلاان ( ارتاا غ 20114-1979ال تاار  ) تااة 

مو تو  رتم باتل أرنان ناار   ام مع  تةاموال يعض ال تو  مت  اضمريتين   نتة
را رلرر   ماتح موليان الاراون الميرين م  تسمي، مار  ولماو  ميارير  نولماو  ز ا

 1981نرسااو  مااوب  ماا   ر اان المعنتاان اضمريتياان   ن اان رسااو  ااابيم متااا وااوم 
 . اض مل رن   نالا م تًوراال لناار  الاراون الميرينوتبمو تو  ناير الاراون 

تحاورير نأ حاوث أواب و الم تمان    ً نر أتاالتناي، ات واوال تومض بي رب  ن عب* 
 –تو  رالر  ىا ناار  الاراون ا  ولحو ر  لتي  مو  ولتسمي، م، العبن الي رنت

التااا ىتح ااو نارا  الاراواان ىااا الاا  الناااال الم تاار ماا  العةاااوال ماا،  –تحبرااباال 
ًااارتن يااا رنتين تعمااال ىاااا  15 العااابن   للتسميااا، معااا  نمت اااو ىاااتح أمنام اااو أماااوم

مالاو  الاار   ااولتتحيغ نالاراوااوال الحبرثاان  ولياحرا  المياارين ن  تاا  تًااوط مًاامنص 
تتتًاار  ااولحرض توتااال  اابب اضماا  الحاانما توياان نأ  نحااباال و ااترين مياارين ر

ماا   اااص المًاارنووال الاراوياان ناحتمااواال اتتااراق المن ااوب الياا رنتا ض اارارتو 
.نتن اال  اال نارب حتماواال ا تو  الع ترين م  تة  ومل م تتمرا  م اص المًرنووال

 -اراويان مور ات و التحورير زلا ثمنال ومليوال ت رياض نراش نتترياض لل يو ان ال
 نارا الًاااارتوال تحاااااال  اااام، ن يااااار  تلااااا    2014حتااااا  –ناتاااااا  تمور ااااا و 
 .ا  الحتنمين  ممور ن التسمي،بن   و ر اضال  ن  الاراون نالا  رت رب

تمراراال اراوياوال ياا رنتيوال  60أكمار ما  نيال الحاو ر   نىاا  اتناال التسميا، اضنلاا
االاابر  ىااا مياار نيعملاان  ىااا لةتعااموم للعًااراال ماا  التماارا  الياا ورتن المتن 

 .ائ موورلين نمبررين التحريرمحسوال ال حنث الاراوين ىا التن ورين ن 
لمحونلان ز ارا رلين ىا أنا ال الت اعرتوال ي تا ال   عب اكتًوف المتومراال العومن 

نااااوم  وا اااترراب رالااال   لت رياااض يليااان زلاااا ميااار ررااار ياااولحن لة اااتتبام 
نتماال   تي  ىا ا ترراب المناب ال اا ين أومو  معرنف م  ائ تتبرين ناب ت

الي حن ومر ملب ثولث  ن ترتيو .نبلاال التحرياوال أ  السماوسم منعان  اليا حن 
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رااااب تعم ت ااااو ىااااا مياااار ناااااب اتت ااااال مااااب  ونالتااااا نربال ىااااا مرامراااال  ة ااااتي  نأ 
 يةحرت و نتعرعال لظرنف تتاي  ررر مة من .
 اتتبرين للالمعياوال ائلًارتن ى مل اال المتاومراال نايار التماني  ىا وسا تعليموتا  

ىاااا ميااار  ثااام تنالاااال  ثااام رىعااا و ن ااان ماااو تااام ن حاا ااات ةكين  متو عااان اليااا 
تااو  الححااو ل حاان  ايااوم ائ اارا رلرر    ااان اليااحرا  المياارين ىااا الناااال الااا  

 . ىا وحب  الثموترتوال نالت عرتوال يمر ىي  الميرين  م سولن اوتلن
سريل اليحران  مر  الحو ر  نائ تتبرين حرث اتتًرال الماار  ائ را رلين ولا 

التا ولمال نمع و الو  تمرا  الاراون ائ را رلرن  تا رارونا أرط ناب  الترل 
تياال ل حولاان  سولاان ت ًااال ىااا مياارنىااا ظاال الاابتيو متااا ال راوتاان   الاراواان تت 

   اااعور الااا  متوىااا   التمرااار الناحاااب ىاااا تااال اياااور  أ ااامنوين تم ااان راف بنار 
ليوحم و )ية    ًرتن ميتن    مت ويتنلا ال  ًرتوال متتيين   ن الامو  

ن  ًاااارتن بر تاااان   ن مااااو بيااااوض الااااا  أياااابر اححااااوال يااااحي ن المياااار  الراااانم( 
ًرتتو  ميريتو  تعمة  ىاا مالاو  الاراوان نتحنماو  متارني  الًاتةال نالماانر 

المااار   ائ را رلين    اا ىعةال و  ا ترراب التمارا  ائ ارا رلرر  نتنيارل م زلاا
. 

 اتناال التسميا، اضنلاا    ىااتو  رت  العحب الممرم مر   اص الًرتوال نالماار  
حعاااور المعاااباال التويااان  ز ااارا رل ولاااا أ  تتااانلا لااار  نالًاااتةال لاليااارف نال

 25لمب  تتران  مار   %70الاراوين ناض مب  محومل ت  ن م  ائتتوج تيل زلا 
الااوال ائ اارا رلين ىااا مياار ماا   ااتن نتتاانلا  اااص الًاارتوال تاارني  المتت 30 –

 اااص المتتالااوال ائ اارا رلين  بتلااالياان معااباال  ااولر   ااولتتحيغ نمااناب تيمو مااانر ن 
  مياار    االنض اا ااترراب التحلرااب   عااب أ  توتااال تتت ااا تحااال أ اامو  أمريتياان 

وال ائ ااارا رلين ياااراحن   نمااا  الماااانر التاااا حملاااال المتتالاااوال العةمااان اااولس ، 
.  اا ناب ىتحال  ااص الًارتوال نر الت و  نالكوتتولنض. مارنالت و  اص الًرتوال .

ئاومن التالورض الاراوين ىا مبررين التحريار   للتمرا  ائ را رلرر  ماار  توين 
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نأمااا حياار   ناااب تييااال زحااب   ن ااتسااةق   نال ااتح   نأمااا رناش متسحاا
  نينم او أيعاوال بتال ائ ارا رلرن الماار  ولا السريل الياحران  لاراوان الا انر 

 مالو  ا تية  اضراعا اليحرانين نةيع و .  ول عل زلا
ىاا  اتناال التسميا، اضنلاا  –نالبرر  ولاتر أ  ًرتن   الالرناتاب   ااب حيالال 

تناي، متتالوت و ىا مير  نتنلالولا تنتيةال م  ًرتن  لرالن   ائ را رلين  -
، ًارتن متت را مًرنووال للحسو  العوم ىحاب اوماال  ااص الًارتن  ولتعوااب ما اومالن 

رتن أتار   الاراوين لتت را أحب مًرنووت و ولا السريل مر  الحو ر  نةنر عرب ًن
ولااا ال ةحاار   م تحعااراال ( ائ اارا رلين نتحاانم متناياا،  –)مااش ىولتًاا ر  م 

لرش الين وال نةرنال الت وتوال نالتعراناال نتحبم  اص الًرتن ىاا ميوت او اناواب 
ائ اارا رلين نالتعاارف ولر ااو ماا  تااة  الاارش نالت اا ن المحاارر    نتاابون للمتتالااوال 

 أ مو  المانر التا تحمل أ مو  ز را رلين تتمال  ولل ن العمرين .
اري اان ماا  نحااباال توتااال تتاانلا مًاارنووال الًاارتوال  تلاا مااو رل ااال التظاار .. أ  

الحااناال الم االحن  ًااتل وااوم نالمسااوراال الحرةياان  ًااتل تااو  مثاال مسااور راارض 
 الحو ر  الحرةا نمسور التوكلي .

*** 
ًااا راال مااا  مبايااان  15م ا أ  وحاااض 1981ىااا  ماااورن  *  ااااا نيحااابثتو التاااوري  أتااا 

العةااااوال البملنمو اااين مااار  التظاااوم الميااار  نالكياااو  اليااا رنت  ا نيااال زلاااا 
اااي   و ااان   الاااا  أ تااايح لااا  ومااار  الحاااو ر  ثاااوت   ااا را  الكياااو  اليااا رنت   مًن

اال ولااا المراحاال ال ااتناال ال اا ، التولياان التاا  اعااو و ىاا  مياار  أ  يتاان  ًااو ب
اضنلا للتسمي، الاراوا  مار  الحتنمان الميارين نالكياو  اليا رنت   تويان أتا  
تو  ا ح  مو رن  ىا  ماتراتا  وا  تلا  ال تار  ا مانتةال زليا  ما  حتنمتا  متو عان 
أتًااسن التسمياا، ىاا  الاا  المالااو  الحراان . ناااب رن   و اان  ىاا  تلاا  الماااتراال 

ب المياارير   ال ياال اضن  ماا  اياان التاا  حملااال وتاانا    اا ،  ااتناال ىاا   ااة



 

488 

  ولاااا التحااان التسميااا، الاراوااا  مااار  التظاااوم الميااار  نالكياااو  اليااا رنت   نالااا
 : (4)التول 

 26ى  أوحوض تناي، معو ب  اليلح مر  التظوم المير  نالكيو  الي رنت  ى  
م  أورض الر ي  الميار  ال اومل  أتانر ال اوباال  ليابيح  ر اي  1979مور  

الي رنت   متوحم مرالر   وا  ررمتا  ىا  اياوم  تعاون  اراوا  مار   نارا  الكيو 
اضترااااار م ااااااص التسااااان  التسميعيااااان ميااااار نالكياااااو  اليااااا رنت    نمااااا، ترحراااااض 

 ااااتراترالين  أوسااااا السرىااااو  ائًااااور  للتماااارا  ماااا  الالااااوتمر  للمااااب  ىاااا  الاااا  اا
 متت1980التعون   نتم تناي، ات واين تعون  اراو  مر  السرىر  ى  مور  

م االتماا، الاار ي  ال ااوباال ىاا  مرتاا  الري اا   م ااحغ رأ اا  )ارياان 1981  زمرياال ىاا
مرااال أماان الكاانم(  وئ اارا رل   ًاامن رل ىاان ريلا  ر ااي   ر اان التتساايغ الاراواا  
ىاا  ناار  الاراواان  ولكيااو  الياا رنت   ىاا  حعاانر ح اات  م ااور   تو ااض الاار ي  

للحاو  سلاض ال اوباال رتاا   نناير الاراوان الميار   ب.محمانب بانب  نىا   ااا ا
ماا  ىاان ريلا أ  رتنالاا  ائ اارا رلرن  متًااوس م الاراواا  ىاا  مياار زلااا متاااوسل 
اا تيااة  الاراواا  الالبرااب  ىاا  اليااحرا  المياارين   عرااباال واا  أراعاا  الاابلتو 

 الحبيمن.
االتماا، الاار ي  ال ااوباال  مااناير الاراواان ائ اارا رل    1981مااورن ًاا ر ىاا     

ر نايااار الاراوااان الميااار   رتااااا   ب.محمااانب ريرااال ًاااورن   ىااا  حعااان ررتااااا   
اااي   و ااان   نالم ااا ن  وااا  التعاااون  الاراوااا  مااا، ميااار ىااا  ناار   بانب  نمًن
الاراون ائ را رلين. نسلاض ال اوباال ىا  ااالتماو  ما  ًاورن  أ  ي اتحل زحاب  
السااو راال المياارين نيحلاال ىاانق اليااحرا  ال رةياان المياارين   ليعااور  المتااوسل 

ىااا  الالتااانض ال رةاااا  مااا  ميااارتت نلااام يعاااي، ًااااورن   الياااولحن لة تياااة 
ال رياااان ىو ااااتحل سااااو ر  ح اااات  م ااااور   تو ااااض الاااار ي  المياااار  رتاااااا   ناااااوم 

  ولالنلنتت  



 

489 

ال وباال سلض ما  ائ ارا رلرر  أ  يعملانا ىا  متاوسل اا تياة  نررم أ      
تو  الاراواا  الالبرااب    عرااباال واا  الاابلتو  ىحااب ماابأ التسمياا، الاراواا  ىاا  ن ااغ الاابل

تر : ماروااان الااار ي  ال اااوباال ىااا  مراااال أمااان الكااانم    تحستااار  ر ي اااناتسلااال مااا
نمارواااان المرااااا  الحري اااان  ناااااب أرالاااا،  و اااان  الاااا  زلااااا أ  العماااال ىاااا  متااااوسل 
اا تية  الاراو  تورج البلتو لم يت  م  يةحيوال ناار  الاراوان الميارين  

لتعمرااار نا تياااة  التااا  أنتااال زلر اااو التسميااا، الاراوااا   نالااا  ىااا  نالااانب ناار  ا
اضراعاا  رتاا   نتااباتل يااةحيوت و ماا، ناار  الاار   ىاا  الناااال الااا  لاام يتاا  
ممتتااوال ىياا  بماا  الاانااراال الااثةث ىاا  ناار  ناحااب   لاااا ىحااب أياابر ناياار الاراواان 
ب.محماااانب بانب  ااااارارص  اااا   رماااابأ التسمياااا، الاراواااا  ماااا  اضراعاااا  النااعاااان ىااااا  

 اتتيوي  ى  محوىظن المتنىين. 
ال  نالاااب اليااا ورتن ىااا  العمااال ن اااغ الااابلتو ا تماااو يحااان   و ااان  ا ىريااان تااا  

للتعارف ولاا الاراوان الميارين  نى ام ال اة  الميار تت نرأنا أ  الماب   ماروان 
الر ي   نالتالو  ى  تسنير و  رالعل و تمناالوال يًال، ال ةحار  الميارير  ولاا 

 التعون  مع م.
ىا  العمال ىا  ن اغ الابلتو ىريان  ل   و ن   تو  يراحن  أت م نالابنانمو لم يح

لةحتكو   ول ةحر  الميرير   نبرا ن س و ع م  نمحونلن التسمي، مع ام  نىا  
النااال ت  ا  ىريان لبرا اان الاراوان الميارين  نالماا، المعلنماوال وت او  نالتاابتل 

  تراترالين ائ را رلينتتىر و  مو رتبم اا
رتن العمااال ىااا  ماروااان مالوتاااض ومل ااام ىااا  ماروااان الااار ي  ال اااوباال  مااابأ اليااا و

ىااااباتوال  ىحاااررنا اراوت ااااو  ولتعاااارناال  ناللماااانا التحااااون   50المراااا  ولااااا م ااااوحن 
نم تلاموال ائتتاوج ما  الكياو  اليا رنت   نأًارىنا ولاا المااارور  الميارير   
نأر لنا  عع م لتلح  بنراال اراوين ى  الكياو  اليا رنت   نتوتاال التترالان  ا  

 ن ( نةيع  ى  اض ناق الميرين.زتتوج الًموم ائ را رل )متبيم
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م  1981نررام أ  ايا  الكيااو  اليا رنت  للم وواال التانن  العراااا  ىا  رنتراان 
اب حو  بن  تسنر تًوسوال التسمي، الاراوا   ى ت او لام تتناا . نىا  تلا  ال تار  
اضنلاااااا  تمااااارا أ ااااامو  م ااااا نلر  ميااااارير   اااااو منا ىااااا  بىااااا، ومليااااان التسميااااا، 

ياار الاراواان ب.محماانب بانب  نم ااووبص ب.رن اا  نتسنير ااو  تااو  ولااا رأ اا م نا 
 نال   نتمي  رتوم  ر ي  اسو  ائتتوج الاراو .

*** 
أوبال ناار  الاراوان ائ ارا رلين  ولتعاون  ما، النتولان الر نبيان  1979ىا أكتنةر 

زسااوراال للتعاااون  الاراواااا ماار  ميااار نال ااارا رل نااااب تتااون   ااااا ائساااور تااال أبنار 
 الاراون.

ب. رن اا  نالااا م تًااور ناياار الاراواان ىااا الاا  الناااال نناياار  ناااب ياار  نات ااو
  أ  تساانير الاراواان المياارين ي اارر اححااوال الحاااض الاانستا وااوم الاراواان نأماار  

اضنلااااا ميااار نالنايااااوال المتحاااب  اضمريتياااان : حولياااوال ىااااا زساااور حلحااااوال ثةثيااان 
ر نالاابن  ز اارا رل نمياا: مياار نالنايااوال المتحااب  نال اارا رل نالثولثاان : نالثوتياان 
نأعاااوف أ  الحلحااان اضنلاااا ىاااا سريح اااو للتححرااال نأتوحاااال لتاااو تح ااار    العرةيااان 

الماابتةال ماا  المااانر نالتحااون  ناض اامب  نالممرااباال نالميتتاان الاراوياان الياا رر  
 –ن تًااار  ىاااا العمااال  ولحلحااان الثوتيااان لتح ااار  المترالاااوال الت ااانيل التيااابرر 

اال الحلحااان الثولثاان نتتالااا  زلاااا اات تاااو  نأترااار  –الت لراا   –تحلرااال ال وااااب  –التعم اان 
تم تناي، ات وق التعون  ال تاا  24/3/80ولا البن  العرةين   نىا تل أمرض ىا 

مل اات وق :  الاراوا مر  مير نال را رل ًن
ت ااااوب  ال عثااااوال البرا اااان  ولت اااا ن للتماااارا  نالوااااباب بنريااااوال تعليمياااان نتبريمياااان  -

 مًترتن .
  ال حث التسميحا ىا المي، ىرن  الاراون  ماو تعون  مير نال را رل ىا مالو -

 ىا ال  ت وب  التمر  العلمين .
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تعون  مير نال را رل ىا مالو  تسنير الاراون التعراناال نال ناكا  نالتنامال  -
 الت وتوال السمين .

تعون  البنلتر  ىا مالو  التبموال الميسرين نناوين الت وتوال نالعمل  انيوال ىاا  -
بار  ماار  لت تًو  حظو ر المناًا نالتلحيح اليتووا .تتظيم نال  رةين البناال  نال

 تتظيم تعونتيوال اراوين ئتتوج نت نيل متتالوال اراوين . -
تتًا  البنلتو   ولتعون  ىيمو مرت مو ثةالوال نمعومل تعم ن نت لرا  نمعومال  -

اومن لالتن با من لمتو عن اات وق .  لحل  الحس  نم ول  رلين   نال
نىا الحو ر  تم تناي، ات واين تالورين ننىحوال لةت اوق يمتا   20/4/1980نىا رنم 

اللنب المبمنرن نالتنامل الئ را رل أ  تًتر  م  مير الحس  نالترنط الحستين ن 
ناضرا نال تر نال يل )مناب توم( نت تسي، ز را رل أ  تيبر لمير اض مب  

لاراويااان )ماااناب نالكيمونياااوال نولااا  الموًاااين نالممراااباال نمعاااباال الااار  نا اال ا
 ميتعن نمعباال( .

راابنر م  اانم ز اارا رل واا  التسمياا، تمااو نىااا تلاا  ال ااتناال اضنلااا للتسمياا، تااو  
مل محوماال تتوالتااو واا  الثاارناال الموبياان  ااحاابب و ا ااحوق تااوىن  ر ااي  ز اارا رل اض

التااا تححح اااو ز ااارا رل مااا  تاااة  التسمياا، ىاااا وةات اااو  ميااار نثمتاااوال ات اااحوض 
ميار لاي   ما،نتتظر ز ارا رل زلاا المًارنووال المًاترتن ز را رل م   رتو    

تمااو ماا  التوحياان  ماا  الاانياان اااتيااوبين أ  ماا  اانياان المتو ااض المولياان ىحااغ نال
ااالتمووين أيعوال م  حرث أ  المًرنووال الميرين ائ را رلين المًترتن تتلل 

مل   نىااا الم ااتح  أىااراب نالمووااوال ماا  تلاا  الاابنلتر أ و ااوال لميااولح مًااترتن ماار
ااان  االتمووياان ت ااوتب العةاااوال ماا، ز اارا رل ن  وال توياا وال  اانف يًااتل  اا ا  اسوواا
لإلتااة   ميااولح و ائ اارا رلين نالتسمياا، ح ااض  محونلااننتحاا  ىااا مناال اان أياان 

 ااان ال  ااام الاااا  تتمتاااوص الم   اااوال البنليااان يعتاااا أ  تتتاااوا    ال  ااام ائ ااارا رلا 
  ت واياوال اليالح ما، ز اارا رل الابن  العرةيان وا  نظي ت او ال يو اين ىانر تنايا، ا

مااو رالااو  أومااو  أن زثاام تت ااحض ولااا أ  ت االم محولرااب العةااان الثتو ياان زلااا أىااراب 
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نىا النااال ت  ا  ت ايسر الحتنمان ائ ارا رلين   مثح ن  ح ض ميلحن ز را رل 
ماا  أبناال ائتتااوج ىااا ز اارا رل نتعتمااب ىتاار  ز اارا رل  %80نالم ااتنربن  ولااا 

ىاا ت اررر ن ىا العلام نالتكتنلنالياو   العرةا م  ان  العحن  ااتت و  ولتسمي، ولا
ومااو  . نتاار  ز اارا رل أ  الاراواان  –ماانارب سميعياان  –الماانارب العرةياان ماا  مااو  

 ا المربا  اضمثل للتعون  مرت و نةار  ميار   امض الت انق الت اما ىاا التوحيان 
نب ًاااا تن التكتنلنالياااان نتااااناىر الحاااان  العوملاااان المياااارين الرتيياااان   نتااااال  نالاااا

توتاال الحياوب    ز را رلين نا عن نانين للتيبرر نتًمل أنرن و نالنايوال المتحاب  
ائ اااارا رلين تاااار  أت ااااو تااااا تتحاااان  زلااااا بنلاااان متحبماااان ت ااااتحمل الحاااار  الحااااوب  

 نالعًري  ولر و أ  تتمتا م وبف حبرثن ن ا :
 ايوب  ال الر  الر نبين ئ را رل . – 1
 ت و م ىا ايوب  وبب ال تو  . ينتتمن زاومن أ   ااتيوبين  – 2

؛ سانير البنلان ولاا أ او  ياتووا حابرثنالت  رر العلما ل ار  ال بىر   ان ت
وال نتاااال  ىااا   ز ااارا رل ولر اااو أ  تااات ط راااب و مااا   يااا ت  ىرواااوال ااتياااوبيوال ر ي ااا
لناحااب نالعًااري  ضت مااو لااي  ماا  أبناال الحاار  ا  الاراواان ناا ااتيسو  الاراوااا 

نالتااا  اات تا  والميااوص نالم ااوحوال الةاماان ل اا لكميااوال لاا ا نالاا    اامض ارت ااو 
الب احتيوالوت او ما  تأ  ولر و نىا الناال ت      ولا ح وض اضرط المتارون 

 %60المااناب التااوم الاراوياان الةاماان ليااتووت و ال اا ياان التااا تحاابر مااا أكثاار ماا  
 م  زتتوال و الاراوا .

*** 
 ااوال أرموتااب  ماار منعاا، الاابن  اومااال م  أيعااوال ىااا  ااتناال التسمياا، اضنلااا ن 

البرا ااوال ائ اارا رلين  نأكاابال  ااتيااوبين لمًاارنووال التعااون  نالتسمياا، الاراوااا 
رنالاااب اااابر مااا  التكومااال ال علاااا مااار  ميااار تاااو   المتتييااان ىاااا الاراوااان أتااا 

ن لمتًااسن الاراوياان ا تت ااونال مالااو  الاراواان نأ  ال ااموال الر ي اا نال اارا رل ىااا
ن يمتاااا  أ  تتحااال زلااااا مياااار ن ًااااتل تااااو  ىااااا  ًاااتل تمراااار ىااااولتمر  الاراوياااا
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اضرط الم تياااالحن تااااورج المتسحاااان التحلربياااان ماااا  ناب  التراااال نالاااابلتو نحااااببال 
 مالواال لتًالي، التعون  مر  مير نال را رل ن ا : نالبرا ن ثةث

 الت وب  التالور  ىا مالو  المتتالوال الاراوين . -
وال المًرنووال المتسانر  تحل المعرىن التكتنلنالين التوين  وض حوث نتيميم -

 نتًر و .
الااارةغ مااار  المااااار  التالوريااان نااًاااترا  ىاااا الياااتوووال ال اا يااان تويااان ىاااا  -

 نلبرا اااان حااااببال الالاااابن  اااتيااااوبين ثةثااااالمالتمعااااوال الالبرااااب  نتترالاااان ل اااااص ا
 :مًرنووال 

أل  ىبا  ىا  450تتور حنالا   200000برا ن تتسيسين لتسنير :  و أنل -
  معااب  ماا  ًاارتن توحااو  ائ اارا رلين )ًاارتن تتساايغ الميااوص ىااا اضراعااا الالبرااب

 ز را رل( .
 اان مًاارن  ا تيااة  اضراعااا ماار  الومعاان واار  ًاام  : نالمًاارن  الثااوتا  -

 نالومعن  و  بررالن ىا تولي نرتيو نالومعن م  النرين  ىا ز را رل .
 .حن ل ونالتبموال الميسرين المراى تيبرر  ةاال أ حور م  ز را رل: نالثولث  -

  ىر و نحببت و  متوسل ا تية نحببال ز را رل المتوسل التا ت مل أ  تتعومل
 اضراعا الالبرب  نحببال م و مت و ىا تحل التمر  نأ  تحل التمر   رتم زلا :

 اضتًسن التا تعتمب ولا الحسو  التو  . -
 اضتًسن ناليتوووال ال اا ين . -
 أ  اضتًسن تكن  ايرر  المب  . -
 البن  اضنرنةين( . أن زحب عل نالنب سرف ثولث )أمريتو ت  -

نأنعااحال ز اارا رل أ  م ااو مت و الر ي اان ىااا ماارام  التساانر الاراوااا للحتنماان 
زمباب الحتنمن   تظمن التبريض ائ را رلين   نتنظرا   ت تا و  سريلالميرين 

 تظوم ال حنث للتبريض الا   رتم تسنيرص ىا ز را رل .
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)الااا   اامل ائًااور  زلياا  ت ياايةال ىااا ماا تمر الاابار الميعااو   ناااب ااابمال ز اارا رل
  مًاارنووال ىااا المالااو  الاراوااا أ م ااووااب  ىااا ال ياال اضن  ماا   اااا ال ااوض( 

راااتم مااا  تةل اااو   زاوماان متسحااان اراويااان حااار  ولاااا الحااابنب المتتل ااان مااار  الااابن  
ت ااااااانيل نت اااااااوب  المتتالاااااااوال الاراويااااااان نتحااااااابيم التااااااابموال نالماااااااانر نالًاااااااتةال 

نمراكاا   م ووباال الميتوتيتين للارا  ناض مب  نتعام المتسحان الحار  متاوا  نال
اومن ماار  ائتتوج  نت وب    نتحل التكتنلناليو   تعم ن تبموال التالمرل نالت ريا نال

الااارا  التالاااورض  نتااانىرر ىاار  التااابريض للعاااوملر  ىاااا مالاااو    التمااراال التحتيااان نال
ت وتااااوال ماااا  اضمااااراط نا ىااااوال العماااال الاراوااااا نالتعااااون  ىااااا مالااااو  حموياااان ال

الارا  التابري وال   الاراوين  نت وب  المعلنموال حن  اضمراط الحرناتين ناضنة ن نال
الاارا  اض حااوث ىااا مالااو  الثاارن  الحرناتياان نتحلراال  ىااا مالااو  اليااحن الميسرياان نال

مارنوااااوال  نا ااااتحباثال واااااب مت ااااو نتح اااار  ساااارق تتاااااي  اللحاااانم  عااااب ا ح ااااو 
مااا، المر ااان الياااحرانين نأ حاااوث ال تب ااان النراثيااان ىاااا نمحويااارل البراااب  تاااتة م 

 مالو  المحويرل الاراوين نتوين الحمنض .
أ  اا اتثمور الم وًار الحاو م ولاا الحساو    نتعمتال نراان ميار ىاا الما تمر 

ىاااا المتسحااان نتتونلاااال النراااان  وال  اااريع اال التاااو  ناضالتماااا يمتااا  أ  ي ااامض تمااان 
 ا مًرن  للتتمين الاراوين نا تية  المًرنووال الميرين لتتمين المتسحن . ن 

اضراعاااا لًااارق العنيتاااوال نمرتاااا بنلاااا للتتميااان نالتااابريض ىاااا الًااارق اضن اااغ 
 ملرن  بنار . 35م المولا 

*** 
زلاا ااب نيال أن  نىب م  تمرا  الاراون ىا ز ارا رل   اا نيحبثتو التوري  أ * 

 محاااوىظتا متااوسل الياااولحين   نااااب اار النىاااب  1980مياار ىاااا  ااامتممر  ااتن 
 اااولحرض مااا  المتياااو نةتاااا  اااني  نال رااانم    العااابن  الًاااراين نائ اااموورلين نمثلاااال 
الالوت ااو  محوىظااان ال رةيااان من اااغ الااابلتو  ناتتاااورنالاا  ئاومااان مًااارنووال ولر اااو 

 ئاومن مرتا ض حوث الاراون المًترتن .
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ىاا  نتم اات اوق ولاا أ  تًاور  ز ارا رل متمرات او ىاا زبار  اراوان م اوال اضىبتان
تمو تم اات وق مار  ناارتاا الاراوان   ناحن ال راىر     ولرض الر   ولرش نالتتحيغ 

المياارين نائ اارا رلين ولااا تت رااا مًاارن  مًااتر  لتساانير اراواان الحساا  اياارر 
 الترلن ىا مير ولا أ  تًتر  مير م  ز را رل ًتةال تالريمين للمًرن  .

تميان الاراويان مار  ميار نال ارا رل ي و م ىا التعاون  نالتا تحر رنم و ولا أ  ن 
 لالتتو   مو :

اللالتاان الاراوياان ائ اارا رلين المياارين المًااترتن نت حااث تساانير الاار  ولااا  – 1
 أ   تكتنلناليو حبرثن .

مالو  الاراوا نأتً ال الناللالتن الميرين ائ را رلين اضمريتين للتعون  ىا  – 2
 . 1982ىا رتورر 

مًاارنووال لتساانير الاراواان المياارين وماار نتوتااال أمريتااو اااب سرحااال ولااا مياار 
نالثوتيان مار    تتم اضنلا مر  مير نالنايوال المتحب  اضمريتين   ثةث حلحوال 

نالثولثن تعم ز را رل نمير نالبن  العرةيان   مير نالنايوال المتحب  نال را رل 
ال اااارط ل اااااا  وال يبنار ممااااب تم اااان مةراااار   مملااااا  نريااااب الكاااانتالر   ول عاااال 

حراث تحابم ميار اضرط نالعمولان نالمياوص    االمًرن  ولا تعون  ثةثانيعتمب 
نااااب أمااابال   نتحااابم الناياااوال المتحاااب  التمنيااال   نال ااارا رل التال راااااال نالتماااراال 

 ر ن المعنتن اضمريتين  اص اللالتن  ولتمنيل الاةام منا اسن م   ان بوام ال اةم 
. 

تلال لالتن ثةثين تنالر ين )ميرين   را رلين( تكن   مثو ن  ر ن ز –أمريتين  –ًن
تتانلا ال حانث الاراويان   ز ارا رلين(  –ا تًورين للالتن الثتو ين البا مان )ميارين 

نتتاانالا االتمووااوال اللالتاان الثةثياان  ااتنيوال لتحبرااب مالااو  ال حاانث المًااترتن ااال 
اضنلنين ما، تًاالي، المًاوري، المًاترتن نتًاترل ال ارق ال حثيان نوحاب الما تمراال 

 تتو   نالمسمنووال نالتمرا  الاراورر  .نت وب  ال
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ناب ابمال النايوال المتحب  اضمريتين ىا زسور مًرنووال التعون  الثةثا مملاا 
ملرااااان  بنار لمًااااارنووال اتتاااااوج الااااابناال  نالتتميااااان ال ااااامتين نتحلرااااال  153.9

تماو   ااحيو يوال نتسنير ائبار  مناار  الاراوان نتسانير أ اولرض الار  الححلاا 
اياان مًاارن  اراواان اضراعااا الحوحلاان ماار  الومعاان  ااو  بررالاان اضمريتياان تاام ات و

نتعم   1982ووم نالومعن م  النرين  ائ را رلين نناار  الاراون الميرين ىا 
 ن :ثةثن أتًسن ر ي 

 اراون الت وتوال ىا ظرنف ملحين . -
 اراون ت وتوال المراوا نترةين المووا ناضرتوم . -
 عين .اراون الت وتوال التيتي -

 أمرماال ات وايان ثةثيان حان  مًارن  الت اوب  التكتنلانالا 1984نىا أكتنةر  تن 
 بال النايوال المتحب  اضمريتين متمنيل المًرن  نالا  يعمل ىا مالواال : نتع
 التكثر  الاراوا نالحرناتا . -
 ا تتبام السوان الًم ين ىا مالواال الاراون . -
 ا تتبام الت وتوال اليحرانين . -
 -أكماار نأ اام م   ااا التسمياا، الاراوااا  –رن اا  نالااا يمااو  عااب نىااا و ااب ب.نى

ًااور  ىياا  تم اان  وولمااوال  ااتيااوب ماا تمر  1989وحااب ىااا ناًااتس  ىااا وااوم 
ميريوال نال را رليوال مبون  ما  النتولان اضمريتيان للتتميان لتابار  ماو تام تححيحا  ما  

تناال  اااا ومااار  ااا ميااارير  نائ ااارا رلرر  ىاااا ىتااار   اااالتعاااون  مااار  العلماااو  ال
مرتااااوم  التعااااون  ائاليمااااا للًاااارق اضن ااااغ الااااا  أااااارص الكاااانتالر  ناااااب تتونلااااال 

  العةااااااااوال اااتياااااااوبين : زن اااااااولحن  الناًاااااااتس  من اااااااال المااااااا تمر  ولتعحراااااااض 
المتاااومر تالوحاااوال ا اااتمرار  تعاااب أكثااارميااار نال ااارا رل  )نالاراويااان متويااان( مااار 

لماانظ ر  نأ  المرتااوم  تالااح ااتيااواال ماار  البار اار  نالعلمااو  الر اامرر  ماا  ا
 تالمي، أكثر م  أل  وولم م  مير نال را رل . ىا 1979متا ووم 
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تااااا للماااانالح ت ااااوق ولااااا زتًااااو  مياااات، للعيااااو ر نمر تاااام اا 1995نىااااا وااااوم 
نىااا تاانىممر  ااتن   الميارين ىااا العااريش ولااا أ  رااتم تيابررص  معرىاان ز اارا رل 

تاريالر  ىاا ز ارا رل ولاا ناعال مير نال را رل ات واين لتبريض ً وض ال 1992
تل ال  ىا و اب ب. رن ا  نالاا  أل  بنار. 900أ  تتحمل الت حوال نمحبار و 

   نالا   تتتتونل   ولت يرل اححوال .
*** 
 ثانيًا : مشاريع زرامية خدمت التطبيع : 

ىاااا  ااارا رل  وميااار وةااااوال اااتياااوبين ىاااا  مالاااواال الاراوااان أ ااام الًاااتلال 
أرةوح ااو  تتسااغ لايااوب  -ا رلا اار -حرااث توتااال ااتراار    ااتناال التسمياا، اضنلااا 

و  سريل رةغ اضاسور العرةيان  مًاوري، اراويان مًاترتن مع او لكا  تت الل زلاا 
وياااض الحياااو  ىر اااو اتتراا اااو   ض  تًاااوس و ىااا  مالاااو  التعاااون  الاراوااا  مااا، 
الملاااااابا  العرةياااااان  اااااارمرم  نيتسااااااغ  حرااااااث رتاااااابم  ياااااانر  م وًاااااار  اض ااااااباف 

 .  را رل تراترالين ااا
 عاااط اض اااباف  اض اااملنااااب اتااار    ااايمحو زرااارلر    نايااار الاراوااان ائ ااارا رل  

ائ ااارا رلين ىااا  مالااااو  التعاااون  الاراوااا  ماااا، العااارض .. نااااو  :   ز  المًااااوري، 
نالتًوسوال الاراوين العرةين  تعتمب ولا التمر  نالتالرةن نالتكتنلناليو ائ را رلين 

را رل ى   اا المالو  م تح ةال  اتكن  متعاار   .. نال  أين محونلن ئت و  بنر ز 
ض  معتااا الاا  الت اامض ىاا  ت ااو ر ااتيااوبين تمراار  اااب تااتالم واا  تنااا   اااص 

 المًوري، .
 زلاااا -تماااو  ااامل نأًااارتو  –ز ااارا رل مااا  تًاااوس و ىااا  مالاااو  الاراوااان  ن ااابىال

الت ل ااال ىااا   ااااا الحساااو  اااتياااوب  ال اااوم نالااا  وااا  سريااال الاااتحتم  يااانر  
راار م وًاار   ول يو ااوال الاراوياان العرةياان لتاا مر  حوالاان ز اارا رل ماا  م وًاار  أن ر

 المناب اضنلين الةامن لليتوون ىر و .
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ولاا أ او  المحويعان ىا  تناال الثموترتوال نالت عرتوال تتساغ ز را رل  نتوتال
متت را مًوري، اراوين عتمن ى   ارتو  تعتماب ولاا ن او ل الار  الحبرثان محومال 

تحااض   نمًااوري، اراوياان أتاار  ىاا  اضرب  ن اانرين نلمتااو  الاار ميااوص التراال زلااا ال
محوماال ااتت ااو   حياان تمراار  ماا  متااو ، اضرب  نالررماان  ن وتيااو  نالحوياا وت  

 نالليسوت  .
أ  التعااون  ىاا  مالااو  الاراواان  اايحنب زلااا تلاال وةاااوال تعتحااب ز اارا رل  نتوتااال

 اارا رلين نالتماارا  ماار  الماااارور  العاارض نةرت ااو ماا  تااة  اا ااتعوتن  ااولتمر  ائ
مماو را ب  حتماوال زلاا تلال را سان ميالحين    ر  نالمعباال ائ ارا رلين رائ را رل
   ااااص الرا سااان ااااب تااا ب  زلاااا اتم اااور المااااارور  المحلرااار   ماااو حححتااا  زحراااث  

ز اااارا رل ىااااا  مالاااااو  الاراوااااان نالوالااااوم م  متالاات اااااو نيالعل ااااام يًاااااعرن  أت ااااام ا 
 ر  نالتمرا  .ي تسيعن  أ  ي ت تنا و   اص التم

تحال التمار  ائ ارا رلين ىا   (أرمتاب  اومر)نحببال البرا ن الت  نععت و م   ان 
مالاااو  ا تياااة  اضراعااا  نتظااام الااار  الحبرثااان زلاااا ميااار  نحاااببال التعاااون  

 المًتر  ى  مالواال:
 الت وب  التالور  ى  مالو  المتتالوال الاراوين . -
يااااااحيحوال المًاااااارنووال تحاااااال المعرىاااااان التكتنلنالياااااان التوياااااان  وض حااااااوث نت -

 المتسنر  .
 المًورتن ى  اليتوووال ال اا ين الت  تعتمب ولا الحسو  التو . -
زمااباب الحتنماان   تظماان التاابريض ائ اارا رلين نتنظراا  تظااوم ال حاانث للتاابريض  -

 نالا   رتم تسنيرص ى  ز را رل.
ماتح لميا، اض امب  نالممراباال نال رمنتاوال ناا ات وب  ما   تتساغز ارا رل  توتالن 

مياااار ت اااا يةال نامتيااااوااال نمااااتح تثراااار  .. نتتااااار  ز اااارا رل مناوحاااان متحسعاااان 
التظرااار  حوالت اااو زلاااا تحااال مياااوص الترااال زلر اااو لحااال المًاااوكل المو يااان ىااا  اضرب  

ت اارق نتت ااض الميااوص ىاا  توتااال ناتاااا  نالعاا ن ال رةياان ناسااو  رااا   ن اا  التاا  
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ل و ناا اات وب  مت ااو..   اااص المتااوسل العرةياان نتمتاا، أيااحوم و العاارض ماا  ا اات ة
نتاااار  ز اااارا رل أ  مياااار تتاااانلا مًاااارن  اييااااو  ميااااوص التراااال زلااااا  اااارتو   نأ  

 المًرن  ل  يحتوج زا تن يع  لرتحل  اص الميوص المسلن ن ى  ز را رل .
 (2011-1979توتاااااااال تحااااااانم سرلااااااان ال تاااااااار  )نالمعااااااارنف أيعاااااااوال أ  ز ااااااارا رل 

ن ى   رتو  ليولح م تعمرات و رنميوال م  ميوص النىين وميح 3( أل  م50  حض)
 ى  التحض   .

نتااو  اااب مااابأ التسمياا، الاراوااا  الر اام   عااب ات وايااان تومااض بي راااب م وًاار    مااا  
تااة   ت االيم مارواان م ااتنستن رتعاانال  اارتو  وتااب ت االيم العااريش .. نرراام أ  
اات ااوق  اان ت االيم و تعماال زّا أ  مياار اااب ت االمت و ترا ااوال نتحلاانا تاال مااو يمتاا  

ومنا  حرق مولم يمتا  تحلا  نما  مرت او المارنواوال تماو ااومنا مت ا  ر اور تحل  نا
الااار  نتااتاااوال المياااوص ىااا  م اااتعمر  يومراااال .. نا حااانا اضت اااوق التااا  توتاااال تااارةغ 
الم ااتعمر  م  اارا رل لت اا رل ت ريااض المارنوااوال نم ااوال اضستااو  ماا  الممرااباال 

 اااامب  النراياااان رراااار المحظاااانر  بنليااااوال نالتحااااون  ال و ااااب  نالتاااا  م ااااو زًااااعو  ناض
 اليولحن نال رمنتوال المحظنر ا تتبام و بنليوال. 

 نم  ات واوال نمًرنووال التعون  نالتسمي، مو رلا :
 اتئاقية التااو  الزرام  -1

 1980/ 3/ 24ناعااااال مياااار ات واياااان للتعااااون  الاراواااا  ىاااا  تاااال أمرااااض متااااوري  
ملال اات واين أنال  التعون  ال ت  الاراو  التولين :  ًن

 .نراال تعليمين مًترتن وب  ال عثوال البرا ين للتمرا  الاراورر  نالوباب بت -
التعاااون  ىااا  مالاااو  تسااانير الاراوااان للتعاااراناال نال ناكااا  نالتنامااال نالت وتاااوال   -

 السميعين .
التعاون  ىاا  مالاو  ال حااث التسميحا  ىاا  الميا، ىاارن  الاراوان نت ااوب  التمااراال  -

 العلمين .
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الميسرين نناوين الت وتوال نائبار  المًترتن لمااار  التعون  ى  مالو  التبموال  -
 ترةين البناال  نحظو ر المناً  نالتلحيح اليتوو  .

 تتظيم تعونتيوال اراوين ئتتوج نت نيل متتالوال اراوين . -
 .ومل تعم ن نت لر  .. نم ول  رلينالتعون  المًتر  ى  زاومن ثةالوال نمع -

 اض املانب نايار الاراوان ب  محمنب ب  اتيل الم ت1981نىا ىمرارر م  ووم 
  نالااا  ئر اااو  ىريااال رت اااا رااال ًاااورن    نايااار اراوااان الكياااو  اليااا رنتا ير ر  امااا

لتت را مًرن  ر  تمناالا ىا مارون ميرين  حرين مرال أمن الكنم ملاب  الار ي  
ل راااريرر ااال م أمتاااباب وًااار  أياااوم   ااااوم التمااارا  الاااار  اأتااانر ال اااوباال .. نولاااا 

   -تماو أًارتو  –اب تل  المارون نتانيب و متظوم حابرث متكومال ًورن    م وب
ناااب اومااال ال اارب  الر ااو  ال ااوباال انالاان ر ااي  مياار ال ااومل مايااور  زلااا تلاا  
الماروااان نأمااابال اتم ور اااو ن ااارنر و ال اااولا  ماااو أتالااااص التمااارا  اليااا ورتن .. نىاااا 

مالةال   بوو الر ي  ال وباال ر  و  تحرير اليح  نال 1981أمريل م  ووم 
 حرين مرال أمن الكنم   ثم ت حب مع م مارون المنالح نال ناك   متال الميرين زلا 

ممابيو اتم اورص أيعاو  ماو حححا    التا اوم التمرا  اا را رلرن  متياميم تظام ري او 
  را رلرر  .أيباو ص م  ائ

نامااال تلااا  النااااو ،  ًااا نر ياااحض أتااانر ال اااوباال   أريرااال ًاااورن    ىاااا النلااان 
ت حاااب مااا  تةل اااو مااا، نايااار اراوااان الكياااو  اليااا رنتا  عاااط اضراعاااا   ولساااو ر 

اليحرانين م  الالن تحال بوون  التعون  المًتر  مر  حتنمن مير نا ارا رل 
ىا ا ار الياحرا  .. نال رياض أ  ًاورن  لام ييابق ت  ا  ن اغ ااحت او  الاا  

تا تو  زلا البرالن المحمب أتنر ال وباال  را رلرر  الر ي  احوس     يبرل ائ
ىر ااو ًااورن   اان الااا  يياابر تعليمااوال الحيااوب  لحو ااب السااو ر  التااا أالتاا  نالاار ي  

 ال وباال .
 25مااوم الكتي ااال  متو اا ن ماارنر أنواا   اااص الرحلاان   يحاان  ًااورن  ىااا تسو اا  

 1981:   ىااا  ااتن  2004مااور   24 ااتن ولااا اماارام ات واياان تومااض بي رااب ىااا 
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التحراال  اولر ي  ال اوباال   ن ا را رل وتبمو ً لال متيض ناير الاراون ى  بنل
اانم أ  أتةتو تتاو ت اتتب الاا التورسان  حرت او سلاض متا  ال اوباال   ى  الحو ر  

حلل ى  أوال اراوين .. ى تاا نالبال ت    حرالوب م و مالنلن م بف الم و من م
تحاااو  الياااحرا  ال رةيااان ن محاااواا  حااابنب ال ااانبا  ىااا  ساااو ر  أ ااامو  ميااار ى  
حراااث يحااانم ؛ ال حاااث وااا  أراط اراويااان   ااااالم مااان  توتاااالن الااار ي  ال اااوباال 

أتياو رن الاراوان اا ارا رلرن  متحنيل او لححاان  ما ار  .. السياورن  الاار  حلحاانا 
ت ام مةحان حرةياان تاوتنا ااب اًااترتنا ىا  ال الانم الالاان  أت  ا م ولااا أما  ورىانا 

  ىعتاااابمو الل اااااال مااااار   1973أكتااااانةر  18الكمراااار عاااااب ااااانات  الع اااااترين ىاااا  
وري  ولاااا تر ااا  ماااة  الالااان نالتورسااان ولاااا رتمتااا  نتحااا  تحلااال ولاااا السيااا

 اااا  اان ال ااةم .. عااو غ ز اارا رل  اومااال : ارت ااو  مااتت ط الااال ىاا   ااريرت  
م مرىحن سيور  الحرةين الميارين الاار  تاوتنا ن لل الرانات   عمنر اتو  ال ني  يح

الاال أيااباو ص    ااو  اام ر حثاان  واا  م ااوحوال ا تيااةح و ماا  أاااب  ااوالمنص ن 
 .   اا  ن ال ةم ن تاا رأرال ال ةم -اتتوج ال اا  ل تو  مير

  تحسااان تحااان  تمرااار  ىاااا مًااارنووال ائتتاااراق اا ااارا رلا  1982نيعتمااار واااوم 
حرث تًتلال ىا   لمير تحال م ما التسمي، نالتعون  الثتو ا  مالو  الاراون 

ن المياار   اارا رلين وليااو مر و اان ناياار الاراواازالاا  العااوم لالتاان اراوياان مياارين 
ب.رن   نالا   زعوىن زلا ناير اراون الكيو  الي رنتا   ناب تام ائت اوق ىاا 

ولا ت وب  الايوراال مار   ز را رلزسور تل  اللالتن التا رأ  و نالا نناير اراون 
الارا  ال حانث المًاترتن ناا ات وب  ما  تكتنلنالياو  التمرا  ىا مالواال الاراوان نال

الًااتةال ن ااا مالااواال لاار  نا ااتت وط المااانر ن ا مالااواال اا اارا رل المتحبماان ىاا
 نتاابمرر المحوياارل التااا تمثاال الااا اال  ناراوااالت اااال ماا  تةل ااو ا اارا رل لتتريااض 

ماا  ائتتااوج المياار  التحلرااب  وااولا الالاانب  ىااا اراواان مياار   نلعاال حاانابث 
 1991االتيااو  الميااوص الراكااب   ولميااورف ن حرااراال ًاامو  الاابلتو ىااا أناتاار وااوم 

 ال  . ترر بلرل ولا
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 مشرومات التطبيع -2
 عال النايوال المتحب  اضمريتين   ىا أوحوض ايور  ال وباال ئ را رل  تل ثحل او 
مااا  أالااال تت راااا متساااغ ائتتاااراق اا ااارا رلا تحاااال م اااميوال التسميااا، نالتعاااون  

نتو  ال  أنعح مو يتان  ىاا   مريتو أالمًتر     نا  مر  مير ن ا را رل ن 
الياتبنق اضمررتا  ائ ارا رل   1977ب ت    ى  واوم اسو  الاراون   نتو  ا

 1987نأت ااال تاااة  وًااار  اااتناال أ  حتاااا واااوم   المًاااتر  لل حاااث نالتسااانير 
مًااااارنووال ئبار  الميااااوص نن ااااو ل تح ااااار   374( ملراااان  بنار ولااااا 63حاااانال )

 ائتتوج الاراو  نتسنير أتنا  م  الت وتوال ااال ابر  ولا محونمن الال وف .
  اضمررت  مرتومالر  للم ووباال لتمنيل المًارنووال العلميان ىا  نأار الكنتالر 

مالو  ا تية  اضراعا  الاراويان نالت وتاوال نالمحويارل الاراويان مار  ز ارا رل 
 نالبن  العرةين.

نتعم  التحرير الا  نعع  نىب ررىن اليتوون الميرين  عب ونبتا  ما  اياور  
واان ماا، مياار أتاا  يمت  متااو  اااوم م ااو ئ اارا رل منااا  ز اارا رل ىاا  مالااو  الارا 

تعاون  اراواا  مار  الملاابر  ممتا  ولااا التمار  ائ اارا رلين .. نىيماو رلااا تمااص واا  
 مًرنووال التسمي، ىا مالو  الاراون .  

 المشرومات الث ثية : - أ
تاااو  أن  مًااارنووال التعاااون  الثةثاااا   ىاااا   مًاارن  اراوااان اضراعاااا الحوحلااان 
لالوتااض ناااب مثاال ا  المياارين نأمريتااو نا اارا رل محااو  الاراواان ماار  ناار  الاراواان 
ن ماا  النرياان    ناااب تاام الاان نمثاال ا اارا رل الومعااراضمريتااا ىياا  الومعاان  ااو  بر

نتعام   1982واوم  ااا المًارن  ىاا ماورن ما  لتنايا، ولاا اات اوق التت راا  ال
 ن للتعون  مر  أسراف ائت وق ن ا : ثةثن أتًسن ر ي 

 لملحين .الت وتوال ىا الظرنف ااراون  -
 ت وتوال المراوا نترةين المووا ناضرتوم .اراون  -
 ت وتوال التيتيعين .الاراون  -
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بنار نتعاااام   مةراااار  5نتوتااااال مااااب  المًاااارن  تم اااان أواااانام  مرااتياااان مل ااااال 
 ااتن تتكاان  ماا  الر ياان للمًاارن  و  م اااص ائت واياان تًااترل لالتاان تن ائت ااوق التاا

راف المًااارن  الثةثاااا ولاااا أسااا نات حاااال  أوعاااو  منااااا، وعاااني  لكااال سااارف 
رااااتم ااالتمااااو  اضن    ولنايااااوال  وحااااباالتمو  ولمااااا للمًاااارن   ااااتنيو ولااااا أ 

نأ  يتااااااان  اللحاااااااو  الثاااااااوتا  1984رنترااااااان  6 – 2المتحاااااااب  تاااااااة  ال تااااااار  مااااااا 
  وا تتبرين

.. نتظارا ض ميان  1986رتاورر  22زلاا  15ناب وحب  اا اللحو  تة  ال تر  ما  
ىحب ناىحال نتولن التتمين البنليان اضمريتيان   اضمريتين  المًرن  م  نال ن التظر

أل  بنار مباين م  العوم الرا ا،  125ولا مب المرتوم  الامتا للمًرن   محبار 
 . 1990للمًرن  مبأال  عب ال  مرحلن ثوتين م  المًرن  تتت ا ىا ووم 

 نالبرر  ولاتر  تو أ  تًرر زلا مورلا : 
 را رلين اب أ ت ثرال لت  ا و م واباب برا اوال مريتين نائأ  مرنال التمر  اض أوال :

الالاابن  لمًاارنووال المرتااوم  نالاا  يعتااا زتوحاان ال رياان الكوملاان ل ااو للحياان  
ولا المعلنموال اض و ين التوين  منعنووال ال حنث التا رتعمت و المرتاوم  

  ووت ور أ  المعلنموال  ا أ و  ومل برا وال الالبن  .
لنمااوال التااا حياال ولر ااو اضمريتااو  نالياا ورتن ن ااا ىماا  يعاام  أ   اااص المع

اتياوب الحانما ىاا اساو  اا أما  ميارمعلنموال تثرر  نمتتنون لام ت اتر عاب 
 الاراوا ؟

: تااانب أ  تًااارر أيعاااو زلاااا أ  المرت اااوال نالمتوىااا ال نةاااباال ال ااا ر التاااا ثانيةةةا 
لاا  أ 600تحوعااو و التماارا  اا اارا رلرن  ماا  مرااتياان المًاارن  اااب مل ااال حاانالا 
التاااا تحااابم و بنار ىاااا العاااوم   ن تااااا ىااا   مو اااما  ولم اااووباال نةااارام  الماااتح 

ن أًااايو  تعساااا  اااوليمر  لي تاااا و التمااارا  اضمريتاااو  أن أمريتاااو  اااا ىاااا الححيحااا
 الي ورتن  ولي ور .
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بر  ماااااا  مرتااااااوم  ر  ااااااا أن  الم اااااات –نلااااااي  مياااااار  –را رل  اااااازز   ثالثةةةةةةا : 
 نأ حوث تتمين الاراون الميرين . الم ووباال الا  يحبم لمًرنووال نةرام 

نلااي  أب  ولااا الاا  ماا  أ  الالااا  المتعلاال  مًاارن  اضراعااا الحوحلاان  نالااا  
زرالومين ولا الثرن  الحرناتين  الر  تت راص ىا يحرا  التحض المحتل اب تر  رثوراال 

اليا رنتا ريتًاورب ماران  مابرر مرتاوم  الم اووباال نااب أوارض  ز را رلنت وتوال 
ا ميار وا  ًاتر حتنمان العابن ائ ارا رلا لمًارنووال المرتاوم    اضمريتين ىا

ا ميار نلكا  أيعاو ىاا رنووال  ااا المرتاوم  لام تاتم ىحاغ ىان ن مور تاب أ  مًا
 ىل سر  المحتلن .

ز  ات واياوال التعاون  مار  ناار  الاراوان نا ارا رل نالناياوال المتحاب  توتاال  راباا :
ر  رتو  زلاا التحاض ن ان اضمار ت ت بف عم  موت ت بف زييو  ميوص الترل وم

نت ا م ىاا حال   الا  ر ب  زلا اتتعوش اااتيوب ائ را رلا ىا تلا  المتسحان 
 مًتلت و المو ين التا ت بب نالنب و ولا اضمب السنيل .
ًارن  اضراعااا ىحاب تاو  م  نلام رتناا  مًارن  التعااون  الثةثاا وتاب  ااا الحااب 

اراواااان ال ااااوحل الًاااامولا راااارض  ىااااا حرمااااو  مياااار ماااا  وال ر ي اااا الحوحلاااان وااااومةال 
 محويارل الحمانض نالثمااور  اال متاار  ترلان 160ائ اتتبرين  م اوىن ممتاب  أكثاار ما  

الايتياااان ا     حرااااث أاتااااا، اضمريتااااو  نالياااا ورتن  ب. رن ااااا  نالااااا نرالاااااواال 
التسمياا، مااناار  الاراواان المياارين أتاا  ماابا ماا  اراواان ال اا ل ال ااوحلا ىاا   ماا  

ولااااا امتااااباب ال ااااوحل لاراواااان ت وتااااوال اليااااحرا   اضىعاااال زاوماااان مراكااااا  حثياااان
اوماان ماااار  للاا غ   نالمراوااا نترةياان  ااةاال ماا  اضرتااوم نالمااووا ائ اارا رلا  نال

نالبناال  تعتمب ولا  ةاال الر  ا تت وس و نت الرت و  معرىن تمارا  ا ارا رلر  
 ولمالاااواال الميسريااان .. نتوتاااال الكورثااان مااا   ااااا التعاااون  الاااا  تااام ىاااا متسحااان 

تتًاور أماراط الس رلياوال ا وحل الًمولا ن ان موتعرعا  النثاو ل المرىحان مثال ال
البرباتين نس رليوال البم اضنلين نالحنييةال نالبربا  الًريسين نالبربا  الكمبين 
 ااولثرن  الحرناتياان ىااا مااااار  نارامااا تلاا  المتسحاان نت ااانق أوااباب رراار الرلاان مااا  
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 اف مااا  أرتاااوم المرااااا  التاااا أرتاااوم متسحااان ال اااوحل الًااامولا اااابرال  م اااوال ا
ررةر ااو ورةااو  ال ااوحل الًاامولا   ن اان موتًاار من ااو ل ائوااةم ىااا أنا اال وااوم 

 نالتامال ناارون الاراون حيول  اليمال رتاا  . 1991
تتااراق وتااب  اااا الحااب .. حرااث سولمااال أمريتااو نلاام تتنااا  الكورثاان نلاام رتنااا  اا

الاراوان ن مًاورتن ز ارا رل أ  سور التعون  الثةثا م، مير  مالو  زأيعو ىا 
رالاار  اتتيااور  ااوحثر  ميساارير  مياارير  لت ااالرل ر ااو ل الموال ااترر نالاابتتنراص 
م ًاراف أ ااوتا  أمااريترر  أن ا اارا رلرر  ىااا أحااب مالااواال ترةياان المناًااا نالثاارن  
الباالتن ولا أ  رالر  ال وحث الا ا م  برا ت   ميار نيحعاا  اتن أن  اتتر  

 الا  اضترر م  ر ولت  .ىا ناًتس  ا تكمو  ال
ن ااولس ، ىاا    اااص الر ااو ل نالتااا تحاانم متمنيل ااو ناًااتس  تحااال ا اام مااتح ال ااةم 
تًاترط أ  يتان  منعانو و متتاونا لحعاويو الثارن  الحرناتيان نالباالتان نماو رتعلاال 

تحاال بواون  أت او ر او ل  –م و ىا مير .. نترنج  اص المعلنموال م  مير 
مريتااو  نياا ورتن ىااا الومعااوال النايااوال المتحااب  ولمياان  يًاارف ولر ااو أ ااوتا  أ

 ميااار مياااولح يعتاااا نيااان   ااااص المعلنماااوال زلاااا مااا  تتعاااورط –اضمريتيااان 
 و الحنما مع م . النستين نأمت

 مشروت التبادم التكنولوج   -ب
ت وايااان ثةثيااان مااار  ميااار ن أمريتاااو اأمرماااال  1984ىاااا اضن  مااا  أكتااانةر واااوم 

ووااوال الاراواان نم   ااوت و العلمياان ىااا الاابن  نال اارا رل تتعلاال  ولتعااون  ماار  اس
مين الثارن  الاراويان  ت وب   ولتكتنلناليو المتسنر  ىا تتالثةث م  أالل تححرل اا

 ت وب  م  تكتنلناليو السوان الًم ين ىا مالواال الاراون المتتل ن ااالحرناتين ن 
 مًاااارن  تًاااااليعو لمياااار ولااااا  ناااااب تع اااابال النايااااوال المتحااااب  متمنياااال  اااااا ال

تساااغ التسميااا، نال اااةم مااا، ا ااارا رل   نياااتم نعااا، أ اااباف محااابب  المعاااا ىاااا 
 ات وايوال التعون  الثةثا نالت وب  التكتنلنالا مت و : 

 التكثر  الاراوا نالحرناتا . (1)
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  تتبام الت وتوال اليحرانين ىا اضرراط السمين .ا (2)
  تتبام السوان الًم ين ىا مالواال الاراون .ا (3)
 م تظم الت وب  التكتنلنالا .تحري (4)

تتيااور و زلااا اتاام   ناااب حااببال ل اااا المًاارن  مااب  امتياان محاابار و أرةعاان أواانام 
ثةثاان أواانام ولااا أ  تت ع ااو مراحاال اضتاار  نتاام تًااترل لالتاان تت اايحين للمًاارن  

التموووت او بنرياو ايمثل ىر و تال ملاب ما  الملابا  الاثةث  ععاني  ولاا أ  تعحاب 
 ا رل  ولتتونض .ىا تل م  مير ن ا ر 

نيالاابر أ  تًاارر  تااو زلااا التحااورير الحتنمياان المياارين نةرت ااو تحرياار الًااع ن رااام 
الااااا  رت ااااا  27/7/1987 ولال ااااوا المرتااااا  للمحو اااا وال اليااااوبر متااااوري   12

نأتااا  أب  لتتاااو    ااات وب  الاراوااان الميااارين تكتنلنالياااو مااا   ااااا المًااارن  اتموماااو 
 يم الترةن نالر   ولتتحيغ .ا تتبام الينض نتعح ىوًلن ىا مالواال

 اااتراترالين ناار  الاراوااان ىاااا و اااب الااابتتنر رن ااا  نالاااا ىاااا زاومااان الحاااب ىًااالال 
ىاابا  ماا  الياانض الاراوياان تااة  وًاار  أواانام نالتااا أولتااال ىااا ألاا  تم اار  

مبايوال التسمي، نلم رتعب وبب الينض الاراوين التا تام زاومت او تاة  تلا  ال تار  
، الااا   وض اااو  لمتساااور المااابمر  ولاااا الاراوااان وًااار  راف يااان ن .. نيرالااا

اتياااوبيو   نتوالااان ات اااو تعتمااار متل ااان زالميااارين تترالااان ز اااتتبام اليااانض حراااث 
 لمنة ن ناضمراط الت وتين نةر ن تي ن للحًراال العور   ولت وتوال .

ىااا  ل االن برا ااوت  الم ماان واا  التسمياا، يااة  ماابرن  الكوتااض اليااح ا يحاان  
تحال بوون  التكتنلناليو نتسميحوال العلام  –وتال ناار  الاراون :    لحب تالاراوا 

تاااابوا   ت ااااو ىااااا  اااامرل و زلااااا زتالااااوا ايااااوب   وئتتوالياااان لمراعااااا التااااا تاااام  –
ملرن  ىبا    نيالم، التمرا   1.5ا تيةح و تة  الثةثر  وومو الموعين ض 

  ىاابا  ألا 300نال اوحثن  الاار  التحرتاو م اام تاة  مرحلان الما، المعلنمااوال  ا   
ىحغ م  زالمولا الم وحن الم تيالحن نيالال الاا الحبيان ااتتواليان مرتماو  اواا 

مًارن  الياولحين ت ياور انأنعح مثو  ولاا الا    الم وحوال م بب   ولتيحر 
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نتيااحرص نورعااا  للميااا، ىاااا النااااال الااا  ت ااابب ىيااا  الممراااباال ن المياااوص الالنىيااان 
 تسنر  ال  م ترا .تين ن اضراعا الحبيمن نالالبرب    نلعلتو لم تو 

اتيااااوب  ىحااااب نةتياااان  بنر المًاااارن  ىااااا الترترااااض المحياااانلا نتحريماااا  اا
 نع، اضمريتو  نالي ورتن وب  أ   ل اص الالا ين تتمثل  و تا : 

زبتااو   ااةاال الحساا  اضمريتااا نائ اارا رلا اياارر الترلاان  ماااار  تالريمياان  (1)
حااال اضاساااو  الميااارين سنيلااان تم رااابا ئحةل اااو م؛  ولتن وريااان نال رااانم نمريااانط 

الترلن  حالن أ  ال با  ايرر الترلن اضمريتا رتت  ابر وًر  أىبتن م  اضاساو  
الميرين سنيلن الترلن نيمتث ىتر  أال  ولترةن ممو رتيح لميار اراوان محويارل 
أتاااار  ولااااا ح ااااوض م ااااوحوال الحساااا  نالتااااا  ااااتحل وتااااب تعماااايم اراواااان الحساااا  

 اضمريتا .
التعاار نال ناكاا  وماار  تب اان الالرتااوال المعوملاان نراثيااو نالتااا  تساانير اراواان (2)

اااتةال تتااات  وتاااب اراوت اااو أعاااعوف أتناو اااو التحلربيااان ن ااااص  تتمثااال ىاااا ماااانر ًن
ألا  ىابا  تحري او  50الاراووال  تتتير الم وحوال المارنوان مت او زلاا حانالا 

. 
ض  المتالااااار ا   ائتالااااوص لاراواااان محياااان  المتالااااار محاااال ايااااض ال ااااتر  (3)
ايال الًالالم مابا  – ت ل  تميوال ميوص تمرر    نتالريض اراون ت وتوال الكورتنا ي

 م  ت وتوال الاينال اضتر  .
اا تااو  مًاارن  ت ااوب  التكتنلناليااو اااب أبتاال  ااةاال ماا  الكتوكرااال نالاابناال   نال

ى تااااا  اللاااااض لميااااار تر اااااوتن مااااا    للمااااااار  الميااااارين نسرااااااو حبرثااااان لترةرت اااااو 
   نالملنثن .م تلاموال زتتوال و الم تنرب

نحااار  الياااا ورتن ناضمريتااااو  ولااااا زبراج الت وتاااوال السمياااان التااااا تتماااان تلحو يااااو 
نالمتتًاااار  ىااااا اليااااحرا  المياااارين نائ اااات وب  مت ااااو   نة لحااااو  رريااااض يعتاااا  

 تنايو م العبناتين لل سن ولا أ رار و نتيتيع و م ةب م .
 مشروت المجمع الزرام  الصنام  بمريوط  -ج 
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المتحاااب  اضمريتيااان ولاااا سااار  ىتااار   ااااا المًااارن  نالاااا  مااابأ  حريااال الناياااوال
ألاا  ىاابا  متمنياال أمريتااا  250ولااا م ااوحوال تمتااب    1990تت راااص متااا وااوم 

ت وايوتااااا  ان وًااااترا  تماااارا  ناًااااتس  نالكيااااو  الياااا رنتا نمياااار   ناًااااترسال 
تةال نراال نمعباال توين ا  ترراب م تلاموال ائتتوج التوين    م  مانر ًن

ع  م  الكياو  اليا رنتا .. ني ابف  ااا المًارن  زلاا اتًاو  أن  تالما،  ميوت
اراواااا ياااتووا عاااتم مااا  تنوااا  مااار  الكياااو  اليااا رنتا نميااار متاااا مااابأال 

 تسناال التسمي، يعتمب ولا زتتوالرت  اراويو نتيتيعيو  ولم تحمل .
 المشرومات الثنا ية  -ب
 ( تجارب إستخدام طرق الرى الحديثة :  1) 

لتعاااون  الثتاااو ا مااار  ميااار المًااارنووال  ااان ًاااتل مااا  أًاااتو  ا  ااااا التااان  مااا 
بف العمال  ا  متاو  تو  رتم ىا تسوق عارل نىاا حابنب التالاورض   م ا   نال را رل
ت ااوق منااا، ماار  ناار  الاراواان المياارين ن ًاارتن االرياابر  التو عاان لااناار  اولااا 

نمان نيمان   ااص المًارنووال الحت   1981الاراون اض را رلين ىاا بي اممر واوم 
الرناتاااب للمًااارنووال الاراويااان ن اااا ًااارتن يمنل اااو رأ  رال نلتبيااان ومااار ًااارتن 

 36.. نتام تت راا تالاورض  ااص المًارنووال مماب يو ولاا م اوحن  ائ را رلاالمو  
تاام تسمراال أ االنض الاار   ااولرش حرااث   حاان الالمرااا   محوىظاان ال رةياان ىااباتو  متس

لامااال  اا  أ  نس حااو لمااو نالاار   ااولتتحيغ ولااا اراوااوال التعاار م اااص الم ااوحوال 
 2011-1979ا ااتمرال ىااا ال تاار  ماا  ات وايااوال التسمياا، مياار   ىاا   التالااورض 

تتكاارر  متااوسل متتل اان   رالااو  مياار   حرااث ت اااال التالرةاان التولياان ىااا مارواان 
ىباتو نأسلل ولر و  50تو عن لًرتن تن و رب  متسحن ررض التن ورين ولا م وحن 

 .نتتو عال التالورضالمرا  ) ض ( 
 ( المشروت المصرى األمرين  لألبحاا الزرامية ) النارب ( :  2 ) 

تحر  با مو ناًتس  تة  مًرنووت و الثتو ين م، مير أ  تًر  م، تمرا  و 
 م  العلمو  الي ورتن   نمًرن  التورض أحب  اص المًرنووال . تمرراال  وبباال 
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لمًرن   – م  تة  النتولن اضمريتين للتتمين –ناب تي  الالوتض اضمريتا 
ملرااان  بنار أمريتاااا متاااةف ماااو تييااات  الحتنمااان الميااارين    300التاااورض 

ني اابف المًااارن  تمااو اوماااال اامريتااو  زلاااا تتمياان نتحااابرث الاراواان الميااارين 
نتساااانير معلنماااااوال ال اااااوحثر  الااااااراورر   مرتاااااا ال حااااانث الاراويااااان نالالومعاااااوال 

 الميرين .
لعماااال  ااااا : ال حاااانث عاااام تم اااان مالااااواال لن  1989ماااابأ المًاااارن  ىااااا وااااوم 

الاراويااااان   التحاااااون    ال يو ااااان الاراويااااان   الم اااااوبراال الاراويااااان الالبراااااب  نتحااااال 
 التكتنلناليو الاراوين .

  تما  : ( مشرومات اىنتاج الزرام  واال  3) 
راااابتل  اااااا المًاااارن  عاااام  زسااااور المًاااارنووال الثتو ياااان ماااار  مياااار نالنايااااوال 

ر  نالاااا  مبأتااا  ناًاااتس  مااا، متااا  المتحاااب  ن ااان تكملااان لمًااارن  المااااار  اليااا ر
وال   نما  تةلا  تالحاال ىاا تلال س حان  تمو  الاراوا أنا ل الثموترتالتتمين ناا

 تمااااو  البرااااب  ماااا  ت ااااور المااااة  منالياااان ل ااااو أحتمااااال ا عاااات و ولااااا  يو اااان اا
الاراواااا   ثااام سرحاااال ىتااار  مًااارن  ائتتاااوج الاراواااا  عاااب الااا  م ااابف ال يمتااان 

ملران  بنار  130نريابال لا   –الاراويان  ميار المسلحن ولا م اور ال يو ان 
تمااتح ولااا ماارحلتر  .. نومنمااو ى اااا المًاارن  توتااال تاابررص نتتسااغ لاا  نتعاااا 

مًااترتن تو عاان  ز اارا رلينمتاانب الياارف نتحاايم أبا ص حوليااو مالمنواان وماال أمريتياان 
لًاارتن تيماانتت  اضمريتياان لة تًااوراال البنلياان   ن ااا ًاارتن متل اان ماا  امااال 

ىااا راارأ   اااص المالمنواان المًااترتن تااو  مريتياان ماا بار  المًاارن    ن الحتنماان اض
 .ل  الكلمن العليو م بار  المًرن لي  ن ر ررمو  الت عرتوال 

 آثار المشرومات ضد زرامة مصر - ا 
يتيان حب تو  لمًرنووال التسمي، الثتو ين ن المًترتن مر  الناياوال المتحاب  اضمر ل

عاااب اراوااان ميااار   اتر اااو العاااولم ب .  مااابمر  نالكياااو  اليااا رنتا نميااار أثاااور
ميس ا الالملا ناير الاراون ال ومل ىاا  حاث لا  وا  رثاور المعنتان اضمريتيان 
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الم ااااا  ىااااا  اااااص المعنتاااان    :   نالًااااتيااااوال ولااااا الاراواااان المياااارين   ى ًااااور 
م  ايمن أمنال و تعانب ىاا  % 50 – 40أ   –لمًرنووال التسمي،  –اضمريتين 

ريتااااو  ن الياااا ورتن   تمااااو اًااااترسال ناًااااتس  تظراااار الت وياااان زلااااا الراااانض اضم
نم ماااااو اابال  –معنتت اااااو أ  تكااااان  ا اال نال ااااال، المتحيااااال ولر اااااو أمريتيااااان 

ىاااااا النااااااال الاااااا  ا ي ااااامح ىيااااا   –أ اااااعور و وااااا  مااااابا ل و  وض اااااناق ااتااااار  
اضمريتاااو  لميااار متيااابرر  ااال، متااانىرص لااابر و زلاااا أ اااناق الناياااوال المتحاااب    

يعااااو ات ااااوق الااااا  تمراااار ماااا  م ااااووبات م ولااااا مايااااب ماااا  نيًااااترط اضمريتااااو  أ
البرا ااوال ناض حااوث م اابف الحياان  ولااا أكماار ااابر ماا  الميوتااوال حاان  ال يتاال 
الاراوااا المياار  ممااو ر اام الالوتااض اضمريتااا النااانف ولياا    مرتمااو رت اال الااا  
ياا رر ماا  المعنتاان اضمريتياان ولااا تت رااا ماارام  محاابنب  اضثاار   نالالااا  ال ااواا 

 ىا ا ترراب  ل، راا ين تولحمح نالبارل نالار  نالايال نررر و .  ي تتبم 
ن ىاا، زتتوالياان محوياارل الحماانض الر ي اانلاام ت اا م ناًااتس   ًااتل ملحاان  ىااا ر 

 ميااار أن ال اااتريوال أن ائتتاااوج الحراااناتا   ناتتااااال منا اااو  ااالميو مااا  التن ااا، 
يان لميار اضىحا ىا ا تياة  اضراعاا .. نأب  الا  زلاا اابياوب ال الان  ال اا 

ألاا  سااا   اااتر    650ملرااان  ساا  اماااح    6.5زلاااا  1984نالتااا ا ااااال وااوم 
 ملرن  س  ار  . 1.5أل  س  ايال ن  400

  تاااار  الثاااانر  التعاااارا  نرااااان مياااار مريتااااو  نالياااا ورتن زاتااااو  تمااااو حااااون  اض
وال ماا  الحاار  الموعااا تيوال   نحرياانا ساانا  وحااب الثموترتاااليااحرا  ىااا ال اا عر

ماااا  تااااة   – اااان الالرتااااوال نال تب اااان النراثياااان نأررااااانا ولااااا التاااارني  لعلاااام  تب
 اترراب الميارين المتعوملان ًرتوت م العوملن  ميار ن عاط متوتاض التيابرر ناا

اض ناق الميرين  ولمانر نالًتةال نالمتيا وال ناض امب  نال رمنتاوال  –مع م 
ًاااور تتاالمعوملاان نراثيااو نالرتيااو نةالنار ااو أال ااا  الاار  الحبرثاان   نتوتااال التترالاان 

اضمراط متعبب  ال يو ل نالالت يوال ن اغ اراواوال ميار ن  راعار و   نتلانث 
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ميو اااو   نوااابن  ال ررن اااوال التاااا أياااومال المناًاااا نمااااار  الااابناال  ن تةياااو 
 التحل م و .. تل ال  حبث م  تة  مًرنووال التسمي، المًترتن .
الحًراال  يحن  ب . محمب سلعال اضمراًا وولم الرنت تن نر ي  ا م ى رنلناليو

 ولمرتا الحنما لل حنث : ز   تب ن الالرتوال تمو اوترف ت ور العلمو  ىا 
العولم ن تمو اترال تمريوال المراال، العلمين  ا مالرب تبون تكتنلنالين امتكر و 

يسنون و لتعمرر اراووال أ رار و ليولح م ن اضمريتو  نالي ورتن لي ت ربنا م  
كثر ىتكو م  تبون الثنر  التعرا  نالتا العولم الثولث ليظل تو عو ل م   ن ا أ

امتكرن و م  امل نىًلال   ن تب ن الالرتوال نت ثرر و مبمر  ولا التتن  النراثا 
 ناليحن العومن نالتناا  المر ا   .

نيعر  :   تعم ى   ال تب ن النراثين وتبمو ا تتبمال  مير اب أبال  ول عل 
توج الحمح ناضرا   نلك  مواا زلا ايوب  التعر ن عط ال ناك  نم  امل ااب زت

 حبث  عب ال  ؟ 
أوسال  ةاال التحون  نالًتةال الم تتبمن ايوب  تمرر  ىا المحين   ولعوم 
اضن    ثم تعو لال ىا العوم الثوتا   نت ًال اضمراط  عب ال   ولاراون 

أبال زلا تلنث و   الميرين ىا الناال الا  حبثال ىي  وةموال تبمرر للترةن 
مرت وال الكمريتين ن الكيميو ين الم تتبمن م، ال ةاال وتب اراوت و   تترالن لل

نم  حرل الي ورتن ناضمريتو  أت م رتتالن  با مو  ةاال مبرلن و  ال ةاال 
ال وتين   حتا وتبمو تيل ال ةلن ال و حن ل و للمرحلن المرعين تعسر البن  

 وال ائتتوج المتي ن ل و   .التومين لًرا  ال ةاال الالبرب  نمع و  حين م تلام
اعااين تاابان   466نحاابص   عاا سال  االسوال اضماا  المياارين  1989نىااا وااوم 

ستو تملا ايمت و ملرانتا التيا   189للممرباال نالمتي وال الملنثن ابرال  حنالا 
س  تحون  ملنثن ن متي وال نممرباال ا را رلين م رةن لمير ..  47.5  مت و 

رلين نات او تحريارا للاابتتنر رن ا  نالاا تو ااض نرىا، مابرر اراوان محوىظاان ائ اموو
ر ااااي  الاااانارا  نناياااار الاراواااان أنعااااح تةلاااا   اااا   الماااااارور  الااااار  ا ااااتتبمنا 
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التحااون  اا اارا رلين ظ اارال ماراوااوت م متااوسر نرثااور الوتمياان تمراار  ولااا اضرط 
نالمحويااارل نياااحن ائت اااو  نالحرااانا    ض   عاااط  ااااص التحاااون  نالماااانر م اااو 

  الملنثاوال مماو را ب  لظ انر أماراط مثال ال ًال الكلان  نررارص   ت  ن تمرر  ما
وترف ر ي  ا م اوتموب التحون   محوىظن اا موورلين     ا را رل تبى، ا ننات و 

ىا المباين   يتوف تحون  الرب  يعتوب ولر و الماار  الميار  ثام تاانبص  ولتحاون  
ن السماوسم اا ارا رلين  ىتتتًر  عب و اضمراط تمو حبث لمانر التيور؛ التول ن 

 محوىظااوال ال راانم ناا ااموورلين نالًااراين .. ناااب ثمااال لالمياا، التماارا  أ  مااانر 
 1989سموسم ) تعما نريتو ( اا را رلرتر  اب أبتو وتب اراوت مو  ول رنم  من م 

زلااا تًاار ماارط ىراارن  المااانر نالااا  تحملاا  الا و اان الميعااو   م ااوحوال تعاابال 
حاااال ز ااارا رل ىااا  تااابمرر  اااةلن سماااوسم  ابتااان التااا  ألااا  ىااابا  .. تماااو تال 82

 راف الا  ى  الملرن  . 6تتحمل الملنحن 
نالاا  احا  ولاا متوحال  –تمو ثمال لاناار  الاراوان ر اميو أ  س رال   ال اورنا   

اتتحاال زلااا الااناب  منا ااسن ت ريااض الملكااوال ماا   –ى  ااوب تةيو ااو  التحاال   اارتو 
تةيااو التحاال   ن اان س راال رت ااا   ماا  %80ا اارا رل   ناااب ت اامض ىااا زيااو ن 

ن ااان  – 1987ولاااا بماااو  الًااا واال   نا تااااا  ناار  الاراوااان واااوالا  متاااا واااوم 
وا  متوىحتا  أن الحعاو   –نتا العوم الا  ت رض ىي  الس رل م  الكيو  اليا ر

.نأكااابال تالاااورض اراوااان ًاااتةال اضاساااو  اضمريتيااان نةاااانر و   ت اااو ميااابر ولي 
لاراواااوال الميااارين   نااااب ت اااممال اراوت اااو ىاااا واااوم تمرااار لتحااال وااابن  ا ىاااوال ل

 . ولمتنىين ناضونام ال و حن  19990
 ولتن ورياان ن ال راانم ىااا زواابام محياانل و  عااب تعااال  تًااين ت اارة و للمحوياارل 
الميااارين   اضمااار الاااا  العااال الم ااا نلر  وااا  الاراوااان  ميااار رتتتااارن  ل تااار  

 .اراون اضاسو  اضمريتين 
وري  ميااار مااا، الحساا  متاااا ال اااترتيوال حتاااا رتمااار  لتاااو  اااتعراط لتاااانىيمااو رلاااا 

تسنر  موحبث ضاسوتتو تة   تناال التسمي، نالعيو     ى ا ت وين ال ترتيوال 
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ملرن  اتسور  10.4تو  زتتوالتو م  الحس  يحبر ض  69/1970ن ولتحبرب من م 
 ملرن  اتسور باتل مير . 2.7ملرن  اتسور مت  نا ت ة   5.8تم تيبرر 
ملرااان   4.5تاااو  زالماااولا ياااوبراال ميااار مااا  الحسااا   80/1981 ااام نىاااا من 

تت ااوط التاابريالا للحساا  المياار  زلااا أ  ملااا اتسااور   نمتااا  اااا العااوم ماابأ اا
ملرااان  اتساااور ىاااا واااوم  7.3حراااث اتت اااط ائتتاااوج مااا   1989ماااباص ىاااا واااوم 

 %20.6أ  ت  ن اتت وط تحبر ض  89ملرن  اتسور ىا ووم  5.3زلا  1978
اتسور ممو حبا  ولبنلن  مةرر  6ال حوالن ال نق المحلين لتيل زلا مرتمو ارت ع

 زلا ا ترراب أكثر م  ملرن  اتسور م  الحس  اضمريتا .
توتااااال يااااوبراال  1981نماااا  المعااااح  الم تااااا أتاااا  ىااااا وااااوم التسمياااا، اضن  

أل   ولن نا را رل ا تار   ان   30اضمريتو  م  الحس  زلا مير ا رتالونا 
ماااا  الحساااا    ن عااااب تالااااورة م  مياااار نتت رااااا م لمتسس اااام  م ااااوحوال محاااابنب 

مو يحرض م  ملرن  نرة،  1991المًتر  ملا زالمولا موت تنربص م  أمريتو ووم 
 اتسور ننيل متو الحو  زلا زر و  نىنب للكيو  اا را رلا ا ترراب اس  مت  .
نولاااااا الاااااررم مااااا  اكتًاااااوف ناار  الاراوااااان لتسااااانر   مواترىااااا   ااااا ا  المترةااااان  

ما، التسميا، زا أ    ا  تالورة م نالتاا  ا تااا  م اتمر  وضاسو  الميرين م  الر 
نأاتعاانا الم اا نلر  واا    ى راارنا ماا  أ االنة م    اا ا  المتاارةر  تااوتنا تولحرةااو  

بتاااو  ال تب ااان النراثيااان أن    تب ااان الالرتاااوال    الاراوااان ىاااا  ةبتاااو  و اااتتبام نال
 ت  .لايوب  زتتوج الحس  المير  نتح ر   ةا

اااررال اللالتاان الاراوياان المياارين اا اارا رلين العليااو مر و اان  86/1987نىااا وااوم 
اليااا رنتا امرا اااوم تاااوتا أنا نايااار اراوااان الكياااو  اليااا رنتا نتظرااارص  ولحتنمااان 

ال ومال الميرين  ولتت رل م، النتولن اضمريتين للتتميان البنليان تًاترل مالمنواو
نمرتااااا ال حاااانث الاراوياااان ن الاااان اضمريتياااان رتعاااام تماااارا  ماااا  الومعاااان  ااااو  بر

الالومعن العمرين نال  للحيوم متسنير  ةاال الحس  الميار   ولمعولالان النراثيان 
   وراال نالتماااراال مااار  الال اااوال الاااثةثوااا  سريااال  تب ااان الالرتاااوال نت اااوب  الايااا
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نات حال النايوال المتحب  اضمريتين م، مير ولا ا ترراب ًتةال نةانر نأاسو  
 كيو  الي رنتا .معوملن نراثيو م  ال
  روبر الحو ر  نىب متن  م  م  ثةثن تمرا  ميارير   1987نىا أناتر ووم 

متنال و زلا تل أمرض لإلًراف ولا ومليوال تيبرر أاساو  متن اسن الترلان زلاا 
 مير .

اا  ا ااتمرار تااب نر محياان  الحساا  المياار  ن زت ااوق تالااورض اراواان الحساا   نال
 نلر   ميااااار حااااان  بنر ااااام   سااااار  اضمريتاااااا ن الًاااااتن  التاااااا  اااااونرال الم ااااا

اضمريتااو  ولااا المياارير  مًااورتت م ىااا اراواان المااانر اضمريتياان للحساا  نالتااا 
 تحونم أمراع  نرىوت   مير .. نمواالال التالورض ىا أرط المحرن ن م تمر  .

 –رتك   الي ورتن م  تتريض ىا الاراون نول   امرل المثاو  ا نتمناج رتر لمو
ىااباتو نيااتم  15  اضاياار ترماانت  محااوم ولاا  م ااوحن ى ااولحرض ماا -ا الحياار 

تت راص لتسنير اراون ايض ال تر ومر معاباال ر  حبرثان نالا  منا اسن تمارا  
ز ااارا رلرر  .. الماااب ش أ  حًااار  الحياااض الحًااارين نالتااا   وتاااال ت ااابب محيااان  
ال اااتر لااام تظ ااار زا  عاااب واااوم مااا  مالااا   التمااارا  ائ ااارا رلرر  العاااوملر  م ااااا 

 الكرمنت  .
تمااو تالحااال ز اارا رل  وماار المًاارنووال ال حثياان المًااترتن ىاا  تاابمرر ال ااةاال 
المياارين نحيااالال ولاا  يااات  الااابناال  الًرت اا  ووريااان الرا اان التااا  تتحمااال 
الحرار  العولين نالمنالنب   يعرب مير نالمووا المير  التنة  المً نر مناب  

 التنا م .
 مملت ف  مصر : الزرامية الت   الشرنات االسرا يليةأبرز  –ز 

الامال ات واوال تسمي، العةاوال مر  مير نا ارا رل الحتنمان الميارين  ول امو  
الال تححرال التعاون  أللًرتوال اا را رلين   تح متوتاض ل او نممثلار  ننتاة  ما  

اومن متوتض ل و ى  زلا زمرا الًرتوال الت   عال أى  متتل  المالواال  نم  
كتااان  نتاااة .. أالربرااا  نتورمااال ن أوال ميااار نتعرااار  ممثلااار  ننتاااة  ل اااو ًااارت
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يعو لحب الو ال الا مير م، اات تو  ثم م، التسمي، ًارتوال يا رنتين تعمال أ
نرنةيان .. نااب اوماال  ااص الًارتوال   اتح متوتاض أنتمور  تًاوس و ما  ونايام 

 الرناتب. رل و ى  الحو ر  نتاتر مت و ًرتوال  ر و الورال  ن 
ا اا تت وراال نالمعلنماوال اا ارا رل  ول  ال و ىحب تو  م  الي رر الباال   از* 

)المن اااااوب( نومااااار  ااااااص الًااااارتوال نمتوتاااااض تمثرل اااااو نىرنو اااااو الحيااااان  ولاااااا 
تتااااوج ال اااااا   مياااار  توياااان نا   اااااص ال المعلنمااااوال التوياااان  حسااااو  الاراواااان ن 

ومااو  الًاارتوال اااب تالحااال ىاا  تنثراال وةاوت ااو التالورياان ماا، واابب ماا  رالااو  اض
 الميرير . 

ا اتتبمال ناار  الاراوان   ، نماو امل او نمتاا  اتناال اات تاو  ونام التسميأ نتة  
ر ااول و لمياار  اااص ز  تااو  نرا  (ًاارارب ااتن اض)تعاارف وولميااو  و اام  ممرااباال  12

ت او  يو ن ائزالًرتوال  سرق م وًر  نررر م وًر . ن اص الممرباال تت مض ى  
ثرر الممراباال ًاورال متظمان الًا تن البنليان لتاوأالتن. ن  ولعحم نال رسو  نتًنص اض

ت وتين بنلين محر و ال لمر  تعام ولماو  محورابر  زن   متظمن ًعمين  -)ال و ( 
مع ااابا  13ًااارف ولاااا تيااابرر و للعاااولم الثولاااث أًااارار   ممراااباال ب اااتن اض  ااا -

بنليو م  تة  الًرتوال الي رنتين العمةان متعبب  الالت يوال   ن ااص المعو اب 
ين العولمياان تعماال تحااال  ااتور مًاارنووال نالًاارتوال التاا  ت اايم  ولر ااو الياا رنت

 :ممرباال نأ مو  تل  البنلين لتبمن الثنر  التعرا   نىيمو رل  اتنا  
( با  ا مرنمنتلنرنةرةو  )ب ض   ض ( : رت امض ىا  اياو ن الااتنر  اولعحم  1)

 25مريتيان متاا ثمتال تحاورير ناار  الاراوان اضأنيت لل للميوص الالنىين نيلنث و ناب 
ثار الا  تام اراةق وابب ز اور المياوص الالنىيان نولاا رم ا ن  وا  ت امم تا  أوومو 

 م  ا  ور م عط البن  وحض تلنث و. 
مرنموراااب )ا ب ض( : ن ااان ممراااب رااا ثر ولاااا تيااان ن الااااتنر  -( ارثرلااار  با  2)

نالرش ولا اًالور المنالح ني مض ال رسو  ني تتبم لتعحيم الحمنض   توث نائ
 الالنىين.  رط للميوصوموق اض نيت ا  
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يااو ن ( تلاانربر  /  رت اوكلنر: رتراكمااو   ولتةياو ال ًاارين نيت ام و   وئ4( ا )3)
  ول رسو . 

نل  ت ثرر    ناق ررم حظرص وولميو ( زتش .    ا زتش / لرتبر  : ر و   وض5) 
تا  ي اتتبم ولاا تساوق نا ا، ىا  أتماو   ويوض ال ًر نالحرناتاوال أ عور ولا 
 الاراون. 

لنر )تنت وىر ( : يمت  امتيويا  وا  سريال ال ًار  نيت امض ىا  ( توم يت6) 
 اامو  نيتتًاار  م ااوحوال تاا   ااوم الاابا لمأواا   ىعااةال   اتاال أ  ًاات  رمتلعاا  

 تمرر   مالرب ًر  تمو ات  رتراكم متةيو الحرناتوال. 
وااااراط مامتاااان أ ( ألاااابري  / با  ا زلاااابري  / زتاااابري  : يياااارض  ول اااارسو  ن 7) 

اال سنيلان وحاض ا اتتبام  نااب وثارال  عاط الًارتوال تسرر  نيت حاا  اولالن ىتار 
 نالم سحوال المو ين نالحويةال ال اا ين.  -مسور نالترةن ثورص  ميوص اضرولا 

رايااان نالكو تاااوال الحيااان  نيااااباب تااا ثررص ( ب  ب   تااا  : رنالاااب حولياااو  توىااان اض8) 
 ال وم متراكم  ى  الال م م، تل مراحل الت اين. 

تا  يحتان  ولاا ماوب  البرنت امر  وًاوض ضتا  : رمراب اض ( تن ا ىنر ا ىور  ا9) 
حباثاا  لتًاان وال  واالتاان وتااب الااناب    نتااة  حاارض زالحوتلاان ل ااو   نيًاات   ىاا  

 مريتو  عب ثنار ىرتتوم  ول و وال. ىرتتوم ا تتبم  اض
ن وراكوال : م  ن  حوليو و  اتل تي  الحًراال  -( ال وراثرن  11) -( 10) 

  الًااارتن النحراااب  التااا  تتتالااا  ألحًاااراال الحسااا   نمعااارنف ىااا  العاااولم تممراااب 
 ني ارا ن ا  ًارتن ر ايم  ولر او     ًارتن  ار والورال  نمحر او الار ي  ولعولم 

محساان اا حااوث : نحوليااو ل او  مياار ثةثاان مراكاا  اا      الماو  الياا رنت  أر 
  ح و  نالمت ا التالور  نالمتتض العلم  .

تحااال  ااتور التسمياا،  ز اارا رلًاات و تلتاا  نالياان اتاار ماا  الحاارض المرنلرنالوتااض  
 اناق ررااال م او اضأ نيتعلل  ول رمنتوال الت وتين ان متظموال التمن التا  الاراوا 

 اارا رلين   الرياابر  ائرالمياارين منا ااسن ًاارتوال العاابن المنالاانب   مياار مثاال 
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م  ارا  التعار  %75 (2011-1979تة  ال تر  )ني تتبم  اص ال رمنتوال 
  ياااتعت و  ااااص الًااارتوال ا ولاااا رااارار  رمنتاااوال الت وتاااوال نال وك ااان ن ااا  ماااوب

ا و للت وتاوال تا ب  ااب ور او نتمن او ناثمور او نتعاال  نتلان   والسميعينا نوتب ًر
ت اااو تتاااراكم  ولثماااور ىااا  يااانر  ماااناب أنتعاااتم ثمور اااو نتسااانر   ااااص ال رمنتاااوال 

اط   ت امض ال ارسو  نالعحام ناماار أنيمتاا    تيمونيان نتتتحال لةت او  نالحرانا  
 الحلض ولا المب  السنيل. 

 عال ا را رل م  تة  مًرنووال التسمي، ىا اسو  الاراون الميارين زلاا لحب 
تححراال أ ااباف  يو ااين نا ااتراترالين   ترمااا زلااا تاابمرر الاراواان المياارين نلااي  
تتمرت ااو نةاابا الاا  ناعااحو ماا  تااة  زيااو ن محوياارل ال رانلاان نالحساا  نمتوحاال 

راط تسراار    تترالاان لمااو ي ااما  ولتعااون  المياار  الع اال نماااار  الاابناال   اا م
ااااتةال )اا ااارا رلا   حراااث انبال ا اااارا رل اساااو  الاراوااان المياااار   متحاااون  ًن

حوملاان لممااراط تمااو أماابال ا اارا رل اسااو  الثاارن  الباالتاان  اا وةف ن  (اراوياان
أبنياان نتتوكرااال ملنثاان   أبال زلااا ايااوب  أمااراط الاابناال  ىااا مياار ماا  ثةثاان 

ماا  وماار ىحااغ  عااب وًاار  أواانام  مياا، زلااا ناحااب نوًااري  ن ااو أمااراط اماال التس
تاو    تل ال  تم ىا و ب ناير الاراون اض مل ب. رن   نالاا الاا   التسمي، 

لياا  يعاانب )ال عاال(  زاا  –يعااب  حاال رالاال ز اارا رل اضن  ىااا اسااو  الاراواان   نال
 ىااا أكماار وملياان تاابمرر للاراواان المياارين تبماان ئ اارا رل التااا – ااما ىعااةال 
 ووموال   ىمواا وت  ؟ . 25  ىا متي   ضكثر م  ا ا حو حريال ول

*** 
 :ودوره فى التطبيع الزراعى مع إسرائيل  يوسف واليثالثاً : 

رراام أ  التسمياا، ماا، ز اارا رل    ًااتول  المتعاابب    اان ىاا  اض ااو  ااارار  اايوب  
 عاابن  تيياابر ماا  ر ااي  الالم نرياان  نرراام أ  الاانارا  ىاا  التظااوم المياار  ا ر

التاا  تت ااا تاال مااو رااراص الاار ي   نتااوبراال مااو رتحاار  أحااب م ماا   (ال ااترتورين )متالاان
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تلحااو  ت  اا  ىاا  أ  ًاا   ماا  الًاا ن  العوماان  ىااة يمتاا  زتتااور الاابنر المحاانر  
 .ز را رلالا  اوم    رن   نال  ى  م رر  التسمي، الاراو  م، 

*** 
 باض شهادات اىسرا يليي  ليوسف والي: :أواًل 

البتتنر رن   نال  ا نا راا  ا يعتمر ى  تظر  حتا  اا الرنم ًتياين   تو  
وظيماان اض مياان... نوتاابمو اااررال زوسااو  أنلنياان للتعااون  الاراواا  ماا، ز اارا رل 

و اان متت اا  ًااو وال ياا رراال حويااةال ولااا ًتياايوال م اااا المنعاان   ناتتااور لر  ا ااتم
ترتااض لاا  ااسااة   ًاا وب  الومعياان ىاا  الل اان العمرياان .لحااب سلااض ماا  ال اا ور  أ 

راا  رنميااوال ومااو رالاار  ىاا  ولااا الالرا ااب الرنمياان ائ اارا رلين  نتلاا   ااترتررص م  ة
  .(5)ز را رل 

ااااي   و اااان  ا  اااان الااااا  ا اااا )ثااااوت   اااا را  العااااابن  ماااا  الماااابيح الاااااا  تولاااا  مًن
الياا رنت  ىاا  مياار( ىاا  ماتراتاا  لرن اا  نالاا   نبونتااو تت ماال الرااباال و ورتاا   

   تلت  تحريم الي ورتن للناير المير .ًتيين وظيمن اض مين  الت
م 1992/1996ال  رر ائ ارا رل  التاوم  ىا  ميار  - لسو  م  ر تب بي رب 

البنر المحنر  لرن   نال  ى  التسمي، م، العبن الي رنت :  تاو  الابتتنر  -
رن   نال   الا  ً ل متياض تو اض ر اي  الانارا  ننايار الاراوان نأمار  واوم 

محراس  الحاااوكم  مااا  الم يااابر   حماااو  ًااابرب للتعاااون  مااا، الحااااض الااانست  الااابي
ولقد بذم نل ما في وسةا  ز را رل  ئيموت  الًبرب    مين  اا التعون  لميار. 
  نتاااو  مااا  الماااباىعر  ىااا  أثنةةةاأ توليةةة  منصةةةب  لةةةدفع الا قةةةات مةةةع إسةةةرا يل

 .(6)المتواًوال الباتلين و  العةاوال م، ز را رل 
اي   و ان  لحب تاللا مب  العةان ال ًتيين الت  رةسال مر  رن   نال  نمًن

حار  أت اا اضتراار تبمتا  ىاا  الحاو ر  نتاو  ي ااتعب للرحرال رراار م  انف ولياا   
ىحاااب بواااوص رن ااا  نالااا  لتتاااون  تااانض ًاااو  معااا  ىااا  متت ااا   اااولناار  م اااو  رااانم 

ىنال   يبيح  نال  اب أوب ل  ح ل نبا  العسلن اض منوين  نحر  ا ض ال  رر 
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   ناار  الاراوان  نوًار  ما  ال ا را  اضالوتاض  ننايار  المتارن  عم ت اور مانظ
نالك رةاااو   نورتااان مااا  المااااارور  الميااارير  الاااار  اارنا الكياااو  اليااا رنت  ىااا  

لحااا  ىيااا  تالاااا  ال اااتناال ال ااا ، التااا  اعاااو و  و ااان  ىااا  ميااار  نىااا  الح ااال 
م الكياو  ال  رر ائ را رل  ال بايو  نأكال ما  التنرتان التا  توتاال ولاا يانر  ولا

ألحا نال  تلمان ا ات ل و  حنلا  : زتتاو تانب  الرانم ال ا رر الاا  ومال الي رنت   
 ت(7)مر  ال ة  المير  نال ة  ائ را رل  بن  تنا  م  أالل الت ت  

م  1996ضيااباو   ائ اارا رلرر   ىاا  مااورن تااال  تاللااا زتااة  رن اا  نالاا  
لمتاااو   الاااا  ا اااتمر حااار  توتاااال ميااار ت لااا  ىااا  أوحاااوض الحيااا  ائ ااارا رل  ل

زمريااااال(  رنم اااااو ااااااوس، أرلاااااض الم ااااا نلر  الميااااارير   17زمريااااال ا 11أ ااااامنووال )
  ما  الًاعض الميار  الح ال الاا  أاومتا  ال ا ور  ائ ارا رلين  متو ا ن نالمس عر

الاااتر  ال ااتنين لحيااوم الكيااو  الياا رنت   مالااورا  لل عااض الًااعم   أمااو الاابتتنر 
أ  ي  عاااض عااا  ساااوام متت ااا   تًاااين نالااا  ىحاااب حااار  ولاااا حعااانر الح ااال نم

 تت(8)أيباو ص ائ را رلرر 
مر  زتاة  رن ا  نالا  للتسميا، نياعنبص الياورنت   م  الم م تال  الرةغ 

م 1975ى  التظوم ال يو ا  الميار   ى  اتوا الاراوان الاا  ترما  ال اوباال ىا  
ر  لاناير الاراوان محمانب بانب ىا  ال تا الم اووب الار ي يور تة   تناال الرلان 

الت  ً بال مباين التسمي، الاراو   نى  أال م  وومر  تنلا ناار  الاراون )ى  
م ياعب 1984م(  نى  أال م  وومر  تولرر   نتحبرباال ى  تانىممر 1983رتورر 

ىااا  الحااااض الااانست  الحاااوكم نياااور أمرتاااوال م اااووباال ووماااوال للحااااض  نىااا  ال اااتن 
لار ي  الانارا   نظال محت ظاوال م( تنلا أموتن الحاض  نأي ح تو  وال 1985التولين)

 متيااا   الحاةااا  نةاااناار  الاراوااان ماااو يحااارض مااا  وًاااري   اااتن توليااان  حتاااا رأ  
التظااوم أتاا  ا ااتت ب يااةحرت   ىحاال ياا نال الًااري  محلاا  ىاا  اضموتاان العوماان 

م  نحاال أحمااب اللرثاا  محلاا  ىاا  ناار  الاراواان ىاا  رنلراان 2002للحاااض ىاا   ااتن
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  تاااناض الااار ي  م اااور  ىااا  ريو ااان الحااااض م  لرتت ااا   ااا  الحاااو  تو  اااوال مااا2004
ااي   الاانست   ماا، ياابيح  ميااس ا تلراال رمااا التسمياا، الًاا ررتت لحااب اتت اا  مًن

   ماو رانح  (9)ح زليا  بن  أ  رتناا  وتابص تثراراال  و ن  ت    ل اا اليعنب نألم
أت  متعلل  منا ض توين يمتلك و رن   نال   نلم يحال لتاو  و ان  أ  منا اض 

 تل ؟   
-Calar اااااا  نالاااااا  ناار  الاراواااااان  عااااااب أًاااااا ر ماااااا  مااااااب  مرتااااااوم  )ا ااااااتلم رن 

Cooperative Arid Lands Agriculture Research Program) ن ن  
مرتوم   حث  مًتر  مر  ناار  الاراون الميرين نالومعن م  النرين  ى  الكيو  
اليااااا رنت   نةتمنيااااال أمريتااااا   ترتااااااال أ حوثااااا  حااااان  الااااار   ولمياااااوص المولحااااان  

راو  ناراون التعرناال نال ناك  ىا  المتاوسل الالوىان  نالاراوان ىا  نتح ر  الم
الين وال. نلم رت رر نع، المرتوم  ى  و ب رن   حانال   مال حظا  مروورتا  

 .(10)ي  تةل و أرةعن   وحثوال ميريوال سنا  اثتت  وًر   تن تولين  ًور  ى
و  ىا  م االتم، رن   نال   ًامن رل ىان ريلا ولاا م ب ان وًا1986نى  مباين 

عاااعال تسااانط مًااارن  المراااا  )ض(   اااي   و ااان   نىااا  ت ويااان اللرلااان ن  محااار مًن
ترلانمتر 85نلك  ى  اضراع  الالبرب   اص المار   نتحبراباال ىا  متسحان التن وريان)

التنض ائ تتبرين(  نةتمنيل أمريت . نناىال الاناير ىا  الحاو  ا  ح اض تلماوال 
  ىا  المًارن  ىا  الكياو   و ن  ا ولا تبريض السل ن الميرير  الار   يعملن 

اف ولاااا المًااارن  مااا  اليااا رنت   نأ اااتب زلاااا م اااووبص ىااا اب أمااان حساااض ائًااار 
 .(11)الالوتض المير  

اي   و ان  اتتياور وًار اسا، ما  اضراعا  ىا   نى  ااالتمو  ت    ااتر  مًن
اتاو  أياحوم و ما  المااارور   وا اتعوتن وًر اار  محيسان  ماروان المرا )أ(  نال

ا رلرر  ى  تسنير زتتوال و نأ ولرض اراوت و  ولا أ  رتانلا متا   ولا تمرا   ائ ر 
 تت(12)التتمين الاراوين التمنيلتت ىناىل رن   نال  ىنراال ولا اااترا 
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ي   و ن  ا أ  ائ را رلرر  ررمنا ى  أ   م  الناعح ا ولا وت  مو راوم مًن
راب   نأت ام يتن  تًوس م الاراوا  باتال الابلتو نلاي  تورال او ىا  اضراعا  الالب

 مًااارن  العًااار اسااا، الاااا  سلمااانص ياااراحن مااا  نايااار الاراوااان  أرابنا الحيااان  
ولااااا وًاااار  حاااا، تسميعياااان ىاااا  ثاااانض مياااار اضتعاااار  تكاااان  تحااااوط اتسااااةق 
لةحتكو   ول ةحر  نا تمولت م للتسمي، م، العبن الي رنت   نىا  النااال ت  ا  

ميااارين نأ اااولرم و  للحيااان  ولاااا المعلنماااوال نالميوتاااوال الكوىيااان وااا  الاراوااان ال
ررم الحماو  ما  ال ا رر ائ اارا رل  ن ناا ات وب  ما  الا   تال الن ااو ل الممتتان.

 و ن   نررم المناىحن المتحم ن م  الناير رن   نالا   ىلام راتم تت راا مًارن  
تعوماال العًاار اساا،  ناضظ اار أ  الاارىط الًااعم  للتسمياا، ماا، ائ اارا رلرر  أن ال

لااا ىحاب اتيامال الال انب ولاا  ؛أماوم الا  المًارن ن مع م تو   ن العح ان الر ي ا
 متسحن التن ورين.
ىاااباتوال أتًااا ال ماروااان تن و ااارب التمنااليااان  ولتن وريااان ىااا   اااتن  35ولاااا امتاااباب 

م  نتمثاااال الاااابنر الياااا رنت  ىاااا  تانيااااب المارواااان  ااااولتمرا  نالم تًااااوري  1987
تًااااو  ًاااا تن للاااار   نتاااانىرر الممرااااباال ناض اااامب  نالياااان وال الاالوالياااان  نةااااانر نال

تةال الليمن  نالسموسم نالتيور نال سر  نال ل ل الت  اتتًارال ىا  تال أتحاو   ًن
نااب رر اال  .(13)ن ائ ارا رلينمير  تمو يحن  المنا، االكترنت  لناار  التورالي

الم اااوحن الكمااار  مااا  الماروااان   ًاااالور ال ناكااا  التااا  ي كل اااو الميااارين   مثااال 
، ت  ااا  ىحاااب نيااال ياااوى  أرةاااو  الت اااو   نالتااان   نالمًااامش تت نح اااض المناااا

 بنار أمريت . 100000المارون  تنيوال ى  ال تر  الحولين زلا 
م ماااابأ مرتااااوم  مرياااانط المًااااتر  ماااار  ناار  الاراواااان المياااارين 1989نىاااا   ااااتن 

 Maryut Cooperative R&D Activity for)نالومعان ماا  النريان  )

Agriculture in the Desert  ال أ حوث  حن  نولا مبار ثموت   تناال ترتا
تساانير الاراواان المتث اان ىاا  الظاارنف اليااحرانين  نتاامتااال تالورةاا  ىاا  مرياانط 

 تت(14)الميرين نيحرا  التحض ال ل سرتين المحتلن
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امتاااابال الماااارام  المًااااترتن تااااال  لمالااااو  ائتتااااوج الحراااانات   ىااااتم ىاااا  متتياااا  
ن  حاار  ماا  الكيااو  الياا رنت  زلااا متسحاان اليااولحي 2500الت ااعرتيوال ا ااتالةض 

 ًااارق الااابلتو. نا اااتعوتال ناراوااان الاراوااان  ولاااا تمرا   ائ ااارا رلرر  ىااا  مالاااواال: 
اتوال  تح ر   ال ةاال الحرناتين  نمحونمن اضمراط نا ىوال الت  تيرض الحرن 

 .  (15)نالمحويرل  نالر   ولتتحيغ
نلتر ر  التسمي، الاراو  نت ر المحوسعن الًاعمين الميارين للكياو  اليا رنت   

ر  الياا ورتن ولااا ا ااتحبام ًاا وض ال ااوحثر  نالماااارور  المياارير  زلااا ىحااب حاا
الكياااو  اليااا رنت   لحعااانر بنراال التااابريض الاراوااا   تاااال  أاااايم ىااا  مريااانط 
ابر  الااراورر   وب الاراوا  وحاب ىيا  ائ ارا رلرن  بنراال تابريض للمًر مرتا لإلًر

 الميرير .
  ىاا  مياار   اا   ال اابف لحااب اوتاارف بي رااب  االسو   ال اا رر ائ اارا رل  التااوم

الر ي اا  ماا  ا ااتحبام الًاا وض المياار  للكيااو  الياا رنت  تحااال مظلاان التاابريض 
الاراوااا    ااان ر ااارل أبم ااات م ىيماااو رتااا  الااا  الكياااو   نبىااا، ال ااانب التسميااا،  
نالااا  حااار  ااااو :  نواااةن  ولاااا الااابنراال التبريميااان التااا  حيااالنا ولر اااو  نالتااا  

ًاا وض الاار  اارنا ز اارا رل ضن  ماار  متحات م المعرىاان المتتيياان  ىا    اا ا  ال
اسلعنا ولا الناا، ائ را رل  ن ن أمر م م ى  اات  ...  و م التعاون  الاراوا  
ماااار  مياااار نال اااارا رل ىاااا  بىاااا، وةاااااوال التسمياااا، ماااار  الاااابنلتر / ننياااال واااابب 
ال ااوحثر  نالماااارور  المياارير  الاار  اتياالنا متظاارا  م ائ اارا رلرر  زلااا ا اف. 

ص ىرين لي  ىحغ لتسنير العةاوال الم تين  مال للتعاون  ائت اوت  تمو توتال  ا
نالتعاارف المت ااوب  ولاااا الناااا،. نتوتاااال  تااو   وئعااوىن زلاااا العةاااوال الم تيااان 
وةاااوال يااباان رراار الرلاان. نىاا   اااا ااتالااوص ىاا   التعااون  الاراواا  ت اانق ولااا 

 .المالواال اضتر  الت  ً بال اتيواال مر  ميرير  نال را رلرر  
لاااااااااام رتنااااااااااا  التسمياااااااااا، الاراواااااااااا  رنمااااااااااوال ىاااااااااا  و ااااااااااب رن اااااااااا  نالاااااااااا  مااااااااااناار  

م(  نلام رتا ثر تثراراالب    تاراال ال مانط ىا  متحتاا العةااوال 2004اا1983الاراون)
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المعلتااااااااااااااان مااااااااااااااار  التظاااااااااااااااوم الميااااااااااااااار  نالكياااااااااااااااو  اليااااااااااااااا رنت    و اااااااااااااااتثتو  
م(. نى  ال تر  الت  ً بال تناي، ات وايان أن الن مار  اياوب  2004ا2002ال تتر )

م( نمااو تة ااو 1993ماان التحرياار ال ل ااسرتين نحتنماان ز ااحوق رامر ) اامتممر متظ
ماا    رنلاان  ورةياان تالااوص الكيااو  الياا رنت   ااب التسمياا، الاراواا  تًااوسوال ولااا 
تًاااوس   نىااا  الااا  يحااان  باىراااب  ااالسو :  نالمالاااو  الاراوااا   ااان المالاااو  النحراااب 

اا المالاو  تويان الا  ات ، ىي  التعون   ًاتل تمرر.نلحاب تال اب التعاون  ىا   ا
بنراال تبريمياااااان وحاااااابال ىاااااا  ىاااااا  مًااااااورتن م ااااااوال المتاااااابرةر  المياااااارير  ىاااااا  

نياااانرب  اااالسو  أوااااباب الًاااا وض المياااارير  الااااار   ااااوىرنا للكيااااو   .(16)ز اااارا رل 
 :(17)م ولا التحن التول 1996ا1992ت  الي رنت  ىيمو مر   ت

واابب البار اار  ىاا   ال تن
 الكيو  الي رنت 

وبب البار ار  ىا  
 مير

 ائالمول 

 114 ا         114 م1992
 261 ا         261 م1993
 602 ا         602 م1994
 726 200 526 م1995
 762 296 466 م1996

م  ناتت او  1996م، مال   حتنمن الليتنب  حيوب  متيومر  تتوتيو ن ى  متتي  
ت  ً ر الع ل الا  ووًا  التظاوم الميار  ما، حتانمت  رامار  نةررياا مار   ات

م  اتت ط حالم التعون  الاراو  المير  ائ را رل   توين ى  1996ا1992
  تتان  (18)ت وبب المتابرةر  نالبار ار  الميارير  الاار  رنىابن  للكياو  اليا رن 

مااااااا  العااااااا غ مور ااااااا  التظاااااااوم الميااااااار  ولاااااااا حتااااااانمت  تتوتياااااااو ن ن اااااااورا  
 م( ا ت توف م رر  الت ونط. 2001ا1996)

ال اتت وعن اضايا  ناب تينر التظوم المير  ى  م اتبلع2000نى   متممر 
المباين أ  الكيو  الي رنت   رتالح ى  امع و  ريعوال  نلك  م، تسانر المحونمان 
النستين ال ل سرتين  الا  ناال   الي ورتن  مايب م  ائر وض نائالارام  اعاسر 

م  2000التظااااوم المياااار  ل ااااحض  اااا ررص ماااا  الكيااااو  الياااا رنت  ىاااا  تاااانىممر 
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التعون  اااتيوب  م، الكيو  الي رنت    و تثتو  التعون  الاراو    نلتت يط
ىلام تتحساا، ااالتمووااوال البنريان التياا   ااتنين للالتان الاراوياان المًااترتن  نظاال 

وحااض  -م 2002النعاا، ولااا الاا  حتااا أولتااال الحتنماان المياارين ىاا  زمرياال 
لياا رنت   ناا  تاال ااتياواال الحتنميان ماا، الكياو  ا ()ومليان الالابار الااناا 

 و تثتو  ااتيواال البملنمو ين الت  تتيال  ولحعاين ال ل اسرتين  نتوتاال المار  
 اضنلا الت  تتنا  ىر و أتًسن التسمي، الاراو .

ى  تل  ال تر  أايح رن   نال  و  اضموتان العومان للحااض الانست   ىا  ما تمر 
  الباتلياان  م(  نواار  تو  ااوال لاار ي  الحاااض للًاا ن 2002الحاااض الثااوم  ) اامتممر 

ن ن متيض ًرى  ا رتمت،  ياةحيوال ححيحيان  ثام أ  عاب وا  ناار  الاراوان ىا  
 م.2004رنلرن 

*** 
م تنل  الابتتنر أحماب اللرثا  ناار  الاراوان  نتوتاال العةااوال 2004ى  رنلرن * 

م  اااب ماابأال 2002المالمااب  ماار  التظااوم المياار  نالكيااو  الياا رنت  متااا زمرياال 
حااااباث ًاااا بت و تلاااا  ال تاااار   تااااو  أمرا ااااو ائىااااراج واااا  ىاااا  التحاااار  ماااا، وااااب  أ

م  نتناي، ات واين الكانيا ىا  2004الالو ن  ائ را رل  واام واام ى  بي ممر 
ريرااال رالًااا ر ت  ااا   نلحاااو  الااار ي  الميااار  مااار ي  نارا  الكياااو  اليااا رنت  

  ىيماو و ارف  ولحمان الرةوويان  نالتنايا، 2005ًورن  ى  ًرم الًار  ىا  ىمرارار 
م  2005ا ات واياان تياابرر ال ااوا المياار  للكيااو  الياا رنت  ىاا  أر ااس  ولاا

نىاااا   اااااص اضالاااانا  ا اااات ت  التظااااوم المياااار  وةاوتاااا  اااتيااااوبين ماااا، البنلاااان 
م  نسلض م  حتنمت و ىا  2005الي رنتين  ىعر    رراال البرباال ىر و ى  مور  

تن  أر ااااس  ماااا  ال ااااتن ت  اااا و ا اااات توف االتمووااااوال اللالتاااان الاراوياااان المًااااتر 

                                                 
  م بغرض القضاا  للا  2002مارس  29ألف جندي وبدؤوها في  30ـ هي العملية التي حشد لها اإلسرائيليون

ضاافة الغربيااةا وحاماار  مقاار  اساار االنتفاضااة الفليااةينية الةانيااةا وفيهااا التومااا  القااوا  اإلساارائيلية ماادن ال

 جند اً إسرائيلياً. 29فليةينياًا ومقتل  250لرفا  في رام هللاا وكان حصيلتها استشهاد 
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نالاابنراال الاراوياان التاا  تعحااب ىاا  الكيااو  الياا رنت . ن ول عاال  ااوىر ىاا  اضًاا ر 
ًااو وال ميااريوال للمًااورتن ىاا  بنراال اراوياان  46م 2005التولياان المت حياان ماا   ااتن 

 96ياان زلااا متتل اان وحاابال ىاا  البنلاان الياا رنتين  نارت اا، العاابب ىاا  ال ااتن التول
العبنا  ائ را رل  ولاا لمتاو  ىا  نم  الناعح أ   .(19)مًورتوال ى    ، بنراال

 ير  تل  ال تن لم ر ثر ولا تل  البنراال.
 ول الض نما  تاةص م( 31/12/2005) لم ر ثر تنل  ناير الاراوان   أمار  أ وظان

ولا التسمي، الاراو    ولعت  ىحاب تعاوو ال أواباب الم عانثر  الميارير  لتلحا  
ىح ض مو تًر ى  مناا، ناار   البنراال التبريمين الاراوين ى  الكيو  الي رنت  

مااار  ميار   200م  ىحاب ًاور  2009مور   23التورالين ائ را رلين متوري  
م  2007ىاا  الاابنراال الاراوياان التاا  وحاابال ىاا  الكيااو  الياا رنت  تااة   ااتن 

ماارواوال  نلام تتناا  اللالتان الاراويان المًاترتن  220نى  ال تن التولين ملاا العابب 
ور   م  التمرا  ائ را رلرر  ى  الم تمر البنل  ضت لانتاا  6و  االتموووت و  ًن

 م.2009السرنر الا  وحب ى  مير ى  أكتنةر 
*** 

 رابعاً : الآثار السلبية للتطبيع الزراعى :

 ر ن ولا المحويارل  اترتو ىا ثتويو  اا ال يل رثور تو  للتسمي، الاراوا تمو
  ت تا أمثلن لال  :الاراوين نولا مالمل المً ب الاراوا المير    ن 

 آثار التطبيع مل  زرامة البطاطس المصرية :  – 1
تعتمر مير م  البن  الميبر  لمحين  ال سوس  نالا  رتم تيابررص أنرنةياوال 
  نتااو  تترالاان ا ااترراب تحااون  ال سااوس  ماا  الكيااو  الياا رنتا التااا ا ااتنربت و 

ويااااااةال ناار  الاراواااااان المياااااارين )واااااا  سرياااااال اتحااااااوب مياااااابر  نمتتالااااااا الح
ال  توتين( مبرنا  ووم الناار    ىحب حبثال تورثن العوم الموعا   ن اا العاوم مماو 
أب  زلا وبم تيبرر و لم ناق اضنرنةين )  مض زيومت و  مرط الع   المتا( 
نتترالن لعمليوال تظوم الت مرب نالمتوىحن التا نربال ما، تحاون  ال ساوس  ووليان 
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ال اااااليتن     –ال  ااااا نر  –اضبربرااااا  ال ااااامين نالتاااااا تحتااااان  ولاااااا مرت اااااوال : 
نمعظم و محرم بنليوال   ىحب أب  زلا الن النبت و نرىع و ىا اض ناق اضنرنةين 
  ااااامض زياااااومت و  مااااارط الع ااااا  المتاااااا نتترالااااان أ  اتحاااااوب ميااااابر  نمتتالاااااا 
الحوياااةال ال  ااااتوتين مر و ااان الم تااااب  / ولااااا أمااان الواياااا  ااااوم  ولتعواااااب ولااااا 

المير  نالترةن الاراوين الميرين مماو ت امض ىاا أيتوف لي ال مة من لل ة  
حراث تعوااب المااروان  ما، اتحاوب الميابري  ولاا  –تبمرر محيان  ال ساوس  
 –أل ااو  –تااورا  – اامنتتو  –)بايمنتااال : ل سااوس  ن ااا لتم اان أيااتوف تحااون  
  وتاااب اا اااتةم   ياااتوف متتل ااان تموماااوال مثااال يااات  تيحااانا( ى ااانالا  المااروااان 

ااتحاوب اضنرنةاا ولاا أ  حيان ميار رالاض أا تاياب واا   )أالورياو( نااب أيار
 أل  س  . 440أل  س  مباال م   160

 الئاكهة المصريةاآلثار مل    - 2
تترالن ا ترراب الًتةال   نالتحون  ائ را رلين المنالنب   وض ناق الميرين ن ا 

نالت او  ملنثن   منم اوتلن تترالن لحح  : الالرياض ىارنال   نالمانا   نالنلياوما   
اضتااو   نالكااوتتلنض  نالحمعاايوال   نالمرااانق   نال رانلاان   نالتاان    نتترالاان أ  

ىحاااب اتتًااارال  –مااا  الكياااو  اليااا رنتا  –ناار  الاراوااان اوماااال  و اااترراب ممراااباال 
ط  ااااا حاااواال الت ااامم ال ااااا ا ىاااا اليااار  الموعاااا  ًاااتل ملحااان    نأوااارا

ىاا معظام  ااص الحاواال      نال ا و    نم ا  حاوب   نال امض ررالا،الت مم اا 
التا تتون   عط : ثمور التن    نالكوتتلنض   نال رانلن نتوتاال مًا عن  تمياوال 

تماو أت او مححنتان  ول رمنتاوال   ارط اياوب   –تمرر  م  الممرباال المحرمن بنليوال 
نالمةحظان أ  )التان  :  –حالم الثمر  ننات و نتعبرل اليا وال التوراليان للثمار  

نلنت  أحمر باك ( أكثر م  المعتوب ى اا تتون  ائت و  ثمر   ولااال تمرر الحالم 
التن  لم يًعر  سعم التن  المعرنف لبرتو الميعاوال نيةحاظ أ  المحتان  الماو ا 
اا ااتااارض الم ااات ل  مااا  التااانا  نالاااب و اتحسعاااال زلاااا تيااا ر  مااا،  للثمااار  تمرااار نال

 نالنب و   أميط اللن  .
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معومااال  رمنتياااو   ن ااان يااات   أماااو الكتتاااولنض )يااات  : الولياااو( ى ااااا اليااات 
ز را رلا متتًر اراوت   مير   نما  ورن ا  الت رار ىاا السعام ناياوب  المحتان  

 المو ا للثمر    نم  أيتوف ال وك ن ائ را رلين أيعوال : 
 المنا   النليوما    ة تيموال منا .

 ( .13-4مةلن ) –الت و  : تومًوما 
 التن  :  رمناا    ومتن  .

     تلرلتتن  نيت  سورتتن .المًمش : يت
 المرانق : أيتوف : ير  النلب   ارنبا   مرمررر .

 اللنا : يت  : أمرل ىوم .
 الكمثر  : يت  ) وبنتو   تنتًيو ( .

 : أيتوف ) رمرينر    ررةرن   مريلرال   برلرال( . العتض
احتالااااا الحالاااار الاراوااااا  اااااص اضيااااتوف   نتاااام تحرياااار  12/3/1990نةتااااوري  
(  و اااام مًاااارن  المالماااا، الاراوااااا 293زالاااارا اال اراوياااان تحماااال رااااام )ا ااااتمور  

ز   ااااص الماااناب ملنثااان   نااااب أاااايم مًااارن  المالمااا، : الياااتووا  مريااانط   تحااان  
 محوىظاان  53ألاا  ىاابا   ااولكرلن  125الاراوااا اليااتووا  مرياانط ولااا م ااوحن 

تمرااار اراواااا ز ااارا رلا( ن ولكًااا  وااا   200مسااارن    ن ااا  ماااو ا يحااال وااا  )
الحالاار الاراوااا اتعااح أ  مااراوم ًااتةال ال وك اان متت تاان نة ااو ىسريااوال سرياال 

 نمالمنو و الالار  نتر  نررر يولحن للاراون .
نأكااب تماارا  الاراواان نالاانب تماان الرثاانما نىساار  ناعااح ولااا متااوسل التسعاايم 

  ي ن وومن نولا الالانر ن عط أتنا  الحل   ي ن توين .
 ف  مصرأهم األصناف اىسرا يلية الت  تزرت أما 
 الئاكهة : -أ 
نأ اااام متااااوسل اراواااان  اااااا  –واااانىررا  –بنريااااال  –ال رانلاااان : ياااات  ًااااورن   –

 اليت  ىا أراعا التريالر   ولتن ورين   نال رنم   نالًراين .
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 تتتولنض )الوليو( : نيتم اراوت  ىا  رتو  نمبررين التحرير . –
  بياااوض( مااانا نيلياااوما : تتتالااا  ًااارتن ميتااان نياااوحم و )واااة  بياااوض نياااة –

ن ااااا ماااا  أتساااار الًاااارتوال ىااااا مياااار نيااااتم اراواااان  اااااا الياااات  ىااااا معظاااام 
 محوىظوال مير .

ال ساااار  : ياااات  أبنم   نلنتاااا  أتعاااار رااااومل نةااااانرص ياااا رر  الااااباال نيااااار   –
   رتو  .

( ن اان ياات  ز اارا رلا رتتًاار 106الت ااو  : ياات  )أتااو مسعاانم ولااا أياال  –
 اراوت  ىا التن ورين ناضراعا الالبرب  .

 ضر :الخ -ب
ن اان ياات  ز اارا رلا رااتم تبانلاا  ولااا تسااوق نا اا،  –ال ل اال : ياات  متااوما  –

مر  ال ةحر  نالتاريالر   حالان أتا  يعساا زتتوالاوال أولاا نأكمار   نيترتاا اراوتا  
  ولًراين نالحلرنةين .

 –لرلا( ن ن يت  ز را رلا رتم اراوت  ىاا ال رانم  –التيور : يت  )بلية  –
   نائ  و  .نةتا  ني    ني مض الحا

  نمتم  التسنر  أ   اا اليات  ما   144السموسم : يت  أنريال باتية  –
أنرا اال( نااب ثماال معملياوال نولمياوال  –العرنر  ًر   متظم تمن ي ما )تنم اال 

أ   اااا ي ااامض ال ااارسو  نياااتم تاابان   ااااص الماااانر مااا   اااا اليااات  ولاااا ماااب  
  نلم اا  الًاابرب تحاانم نا اا، ماار  ال ةحاار  نالماااارور  ىااا أراعااا التااريالر  

مابون  أ   ااا اليات  يعساا زتتوالاوال  التو عان لاناار  الاراوان متنايعا  متوىا الميا،
أكمااار نأنىااار   نالمااابرل ل ااااا اليااات  : أياااتوف تثرااار  الاااباال مت اااو يااات  رااانةر 

ص واا  سرياال   اضراعااا الحوحلاان نالااا  تاام زتًااو    نتااال  مًاارن  GS12مورمتااب 
الاراواان ىااا الكيااو  الياا رنتا   ناااب نياال واابب ناار  الاراواان المياارين نناار  

ائيو ن التا لححاال ماراوان ميار   نتويان ال وك ان نأثارال تا ثرراال م وًاراال ولاا 
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الااو ال ماا، م ااتلاموال  وال مرعاا 350ماارط   مت ااو  400ائتتااوج زلااا أكثاار ماا  )
 ائتتوج الاراوا( .

الاااو  نمااا  أمااارا الًااارتوال التاااا ارت ساااال  ولعةااااوال النثيحااان مااا، ز ااارا رل ىاااا م
مجمومةةة  –شةةرنة أجروالنةةد  -شةةرنة نارمةةل ) ن اامل ائًااور  زلر ااو ىااا الاراواان

شرنة أجروتك  –شرنة سيف أجريت  – شرنة تكنو جري  -المغرب  الزرامية 
مجمومةةة شةةرنات :  –شةةرنة ستارسةةيدس إيجيبةةت  – شةةرنة أجرونيميةةالزج –

 .شرنة بينو(  -هريزا ، حيئا ، ن م 
 المحاصيل المصرية :وتأثيرها مل  المبيدات اىسرا يلية  - 3

اومااال ناار  الاراواان  و ااترراب تميااوال تمراار  ماا  الممرااباال ماا  الكيااو  الياا رنتا 
ن ا م و ت  ن وولين م  ال مين ناب تم ا تتبام  اص الممرباال ولا تسوق نا ، 
ماااا  الماااااارور  نال ةحاااار  . نتترالاااان ا ااااتتبام  ىااااا رش محياااان  التاااان  ناااااب 

ا مبايااان التعااا  نا اااتمرال ائياااو ن حتاااا التعااا  ظ ااارال زياااو وال مرعاااين ىااا
نائياااو ن ىاااا متاااو  العتااال نتيااال  ااااص الممراااباال زلاااا الاااض الثمااار  ىتااا ب  زلاااا 

 حواال الت مم ال اا ا .
تماااو أ  ا ااااتتبام الممراااباال ىااااا الاراواااوال المحمياااان باتااال الياااانض أمااار ًاااابرب 

باال التساااانر    ناااااب أكاااابال اض حااااوث العلمياااان مااااو احظاااا  ال ااااوحثن    أ  الممراااا
الم اااتنرب  مااا  العااابن اليااا رنتا ت ااامض الت ااامم ال ااااا ا   ال ااارسو    التتلااا  
العحلا   نتًانص اضالتان   ظال ممراب )التاومرن ( الحوتال نممراباال )المررنتراباال(   
ا  ولاا ثماور السماوسم  نتال  ا تتبام  رمن  )تنمو ال : الحوتل( نالا  راتم ًر

ماارت غ  –  ى رماان  )تنمو ااال(    ن اان ماا  ال رمنتااوال المحاارم ا ااتتبام و بنليااوال 
 يات  السماوسم )أنرياال : ائ ارا رلين( ض  ثماور  ااا اليات  ا  وال نثيحا وال ارت وس

( ن ا B.Cتعحب زا زاا تم ًر  م رمن  تنم ال الحوتل   وةن  ولا مالمنون )
 29م  الممرباال المحرم ا تتبام و بنليوال نثمال أت و م رستن   ن تو  أكثر م  

  ال رمنتاوال المحارم ا اتتبام و بنلياوال راتم تنايع او باتال متوىاا ممرب ثمال أت او ما
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نياااتم ميع اااو لل ةحااار  نالمااااارور  مااا  ًااا وض التاااريالر    الميااا، ماااناار  الاراوااان 
 .ال  تو ( –متالر ال تر –متوحين )التن ورين 

لحاااب مااابأال ز ااارا رل تااابرياليوال ن ًاااتل ررااار معلااا  تحلاااي  الم اااوحوال التاااا تاااار  
ن نالترتراااا ولاااا اراوااان التحاااون  نالًاااتةال نتنظرااا  أحااابث  ولمحويااارل التحلربيااا

تحتياااااوال ال تب ااااان النراثيااااان ناراوااااان اضت اااااالن ىاااااا زتتوال اااااو ا   ااااارط تح ااااار  
تمو   رط ائعرار  و تري  و  سريل تيبرر  ال ةاال نايوب  ائتتوالين   نال
 مو م  ً ت  التا ثرر ولاا ائتتاوج الاراواا   نتابوا ز ارا رل الحابر  ولاا الاتحتم

ا راارت غ  ااولظرنف المتوتياان ال ااو ب  أ  أتاا  ىااا اا اات ة  المااو ا للمحوياارل 
 معتا أ  تل محين  رار  ىا متسحن معرتن نيراب الحين  مت  ولا ائتتاوج 

ياااال ىااا   الااا  اضمثااال ا يمتااا  زا أ  ي ااات ل  تميااان معرتااان مااا  المياااوص زاا اتح
  وتت وط ائتتوج .يحومل م وًر  

 –نل و زلااا تحتيااوال وولياان ىااا تظاام الاار  الحبرثاان )رش نتياار ز اارا رل زلااا نياا
 اااا التظااوم سريحاان توس اان   نمياار تتحاايغ( نالسريحاان التااا يمتاا  تسميح ااو مثاال 

ال  يو اان ناعااحن ىااا الاا  ت تااب عاارنر  ا ااتتبام أتظماان الاار  الحبرثاان ماا، تاامت
تحبرث متظنمن الر  ىا اضراعا السرتين و  سريل مًارنووال التسانير التاا 

واا الم ستااان نتسااانط المنا ااارر التاااا تعمااال تحاااال عااا غ ماااتت ط تًااامل الم ااا
ًارا  ال ةحار  ىاا زب –نا تمبا  المتون وال متظوم ال اريو  الم اتمر  مرىال  ار نال

ااوب المااو ا لل ااة     الاار  ولااا م ااتن  الترواان التااا تاانا  الميااوص نتح اار  ائًر
يااوص واا  نالمالااو  النحرااب الااا  بتلتاا  ز اارا رل نلاام تبتلاا  مياار  اان ا ااترراب الم

سرياال مااو ي ااما  ححو ااض الميااوص ن ااا ونامااوال تتحاال تميااوال ماا  ىااو ط الميااوص 
 الترتين زلا المناتا  ائ را رلين .

ز را رل تار  مو ا رايب و  ملرن  ىبا  ىا حر  أ  مير تار  مو يحومل  – 1
ملرن  ىبا  محينلا   نةال  ى   ماو  14ىبا  اراوا أ  مو يحورض  مةرر  8

 ل محورتن  مو تارو  مير يمت  تمثرل  ماراووال الينض .تارو  ز را ر
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  زز  زتتااوج مياار ماا  اضرا رت ااحض أيعااوال ولااا ايااض ال ااتر   حرااث  – 2
 5مير تعتمر اضنلا ىا زتتوالين ال با  التا ااترض محين  ال با  ىر او زلاا )

 ( .300.000لم وحن مارون  حنالا  مةرر  س 
ناحاااب ىاااا  الميااارين ا تكت اااا  محيااان   وئعاااوىن زلاااا الااا  ىااا   الاراوااان – 3

رااا  تتاااو ت اااتسي، الحااان   ااا   التكثز حراااث   نأكثااار  ال اااتن لل ااابا  مااال محيااانلر 
 ( .%20متارون  ول وك ن اب تيل زلا )الررر الاراوا ىا اضراعا الميرين 

 االختراق الصهيون  للقط  المصرى  - 4
يااان ىاااا تااابويم الحسااا  الميااار  ي اااو م ىاااا حرتااان ائتتاااوج ى ااان ي اااو م ىاااا الت و

الحس  ااتيوبيوال ناالتمووياوال   ىمابأ  اول ة  ياوحض الححال نتالاور الحريان نالعومال 
الاراواااا اضالرااار نتالاااور الحسااا   ولالملااان نالم تب ااار  الااااراورر  ثااام رحلااان حلااا  
الحساااا  ني ااااو م ىر ااااو المياااا، ال  ااااوال ماااا  العمااااو  نالم تب اااار  نالم تراااار    ثاااام 

 م زلا ا مر  :اليتوووال التولين لعمليوال الحل  نتتح 
مباياان ماا  يااتوون  –ار  مااالح اام اضن  : يعماال ولااا الترلاان نرتاار يعماال ولااا ال

 نيتوون الت ر  نيتوون الي ورن نيتوون المة   الالو ا  . –ال ا  
تتااااوج الايااااال  نالح اااام الثااااوتا : رتاااات   ولمااااار  يًاااامل يااااتوون وياااارر الااااار  نال

  تااال  ااااا تااا تا نالايااانال الم برالااان نياااتوون الياااومن  نياااتوون الك اااض   مااا
اض مياان اااتيااوبين لمحياان  الحساا    ىحااب حاابث ىااا ىتاار  ال ااترتوال أتاا  حاار  
اتت عااال زتتوالياان محياان  الحساا  ىااا محوىظاان ت اار الًاار  نمحوىظااوال أتاار  

سلااااض مااا  نايااار الاراوااان ناتااااا  أ  يحاااابم  1/10وااا  معااابل و ال اااتن   محااابار 
 ا تحولت  ىنراال .

ياارض ناضىااراب نالالمووااوال نالتااا تًاات ل ماا   تااو رتماار  ىباحاان الت ااو ر التااا ت
 اااولحس  حااار  رتعااارط محيااان  لةتت اااوط وااا  سريااال ااتتاااراق اليااا رنتا 
ناضمريتا   ناب اًترط اضمريتو  نالي ورتن أت  ما  عام  ًارنط ماتح ميار 

أ  تحنم مير متحاليم اراووال الحس  لت  غ م اوحن اراوان الحسا   يوال أمريت وال امح
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ض   تاااو  تعونتاااوال توماااوال مااار   1998رااان  واااوم مل 0.9ملرااان  ىااابا  زلاااا  2مااا  
 ال يو ن اضمريتين نائ را رلين ىا محورةن الحس  المير  .

 نيمت  ريب تم ن مظو ر ل اا التب نر :
اتااوسرر لل اابا   10 ماانط تمياان المحياان  أن متن ااغ زتتوالياان ال اابا  ماا   أواًل :

 . 1999اتسور لل با  أن أال ىا ووم  2ىا أنا ل ال ترتوال زلا 
لحااب أبال الاان المحياان  زلااا اتت ااوط التياابرر نالاابلرل ولااا الاا  أتتااو  ثانيةةًا :

 0.9) 1996اتساور مرتماو يابرتو ىاا وااوم  مةرار  9   1937يابرتو ىاا واوم 
ملراان  اتسااور(  اااا ىااا الناااال الااا  ااب ىياا  زتتااوج الحساا  ىااا العااولم ماا  حاانالا 

ملرن   ولن أ   100لا ملرن  اتسور زلا حنا 75ملرن   ولن أ  مو يعوب   15)
 ملرن  اتسور( . 500مو يعوب  
تترالااان لحلااان المحيااان  اتت عاااال الماااانر مماااو أب  زلاااا ا اااترراب الك اااض  ثالثةةةًا :

 نالايال  تميوال متاارب  .
تترالاااان اتت ااااوط المحياااان  نالاااان التياااابرر  اااانا  استااااوال أن رااااااال أن  راباةةةةًا :

معااح  الم تااا أ  عملاان اليااع ن   نالاتت ااط زرااراب مياار ماا  ال  مت اانالوال 
زلااااا ا ااااترراب تميااااوال ماااا  اضاسااااو  اضمريتياااان  تميااااوال تمراااار   اعااااسرال مياااار

 10نيلال زلا أكثر م  ملرن  اتساور ىاا النااال الاا  تتاو تيابر زلاا أمريتاو 
 . 1900اتسور ووم  مةرر 

*** 
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 خامسًا : الالم والمام األمرين  ف  خدمة التطبيع الزرام  :
 ااارا رلا للاراوااان الميااارين ىاااا  اااتناال التسمياااا، نيااارت غ  محااابموال ااتتاااراق ائ

واا  المًااوري، ال حثياان  )*((1982اضمريتياان ) scienceاضنلااا مااو تًاارت  ماللاان 
نتو  أحب أ سول و رن   نالاا ننات او تاو  م تًاوراال   الم تر  ىا مالو  الاراون 

لاااناير الاراوااان   نلتحااارأ ترالمااان المحاااو  المعلنماااوتا التسرااار نترااا  مااابأال ايااان 
اااوال المًاامن ن ماا، ز اارا رل مرووياان أمريتياان مولياان ن يو ااين لتاابمرر الاراواان العة

 الميرين  حالن الت نط م و :
 ااولررم ماا   اارر العةاااوال ائ اارا رلين ماار  مياار نال اارا رل ىااا تااغ متااناتر ماا  
اارت ااو  نااتت ااوط متااا تناياا، معو ااب  تومااض بي رااب   زا أ  التعااون  العلماا  

  متعمااب ااابراال تمرااراال ماا  ااتتعااوش   ن اان اضماار الااا  ماار  الاابنلتر  يًاا ب نة اابن 
رمبن م  تة  ثةثن م  مًوري، التعون  الكمر  التا تملا ايمت و حنالا تم ان 

 ( ملرن  بنار   نالرا ، ىا سريح  زلا البتن  حرا التت را . 15)
 وئعااوىن زلااا بتاان   A.I.Dنىااا تاال مًاارن    ىاا   التمنياال ياا تا أ و ااوال ماا  

 وال اضمريتين تًري  تومل ىا المرام  .الالومع
ناااب حظرااال زاوماان  اااص الاارنا غ العلمياان ماار  الاابنلتر  مت ررااب تمراار ماا  النايااوال 
المتحب  . التا وملال تن يغ مرت مو   ثم مو لمث التعون  أ  تسنر زلا حاب أ  
أعحا التعون  رتم الرنم م وًر  مر  العلمو  الميرير  نائ را رلرر    ن عب أ  

بأال الح و ين ال يو ين تحل متين   اص المرام  توين وحض زرالو   رتو  م
 زلا ال يوب  الميرين .

ناااب ماابأال التسااناال اضنلااا ل اااا التحااورض ماار  ولمااو  الملاابر  ىااا تك ااو  وااوم 
نىاا أوحاوض ائواة  وا   رنةرال امال ن ارب ال ارب  حرث ومل تل م   1979

ًا  وا  زمتوتيان التعاون  مار  ولماو  ايور  ال اوباال زلاا الحاب   وماةال ولاا الك
مير نال را رل نالنايوال المتحب  ىا متتل  المًوري، العلمين ال حرين نااب ا اتم 
رنةرال امل ولا نال  التين  م حث المًوري، التا ت حث ىا المًوكل التاا 
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وبرااباال ماا   –ولااا حااب انلاا   –ترتمااال ماا  الاارا  زتًااو   ااب أ اانا  الااا  أحاابث 
أثاااارال ولااااا تاااال ماااا  ز اااارا رل ال حاااار المتن ااااغ   المًااااوكل ىااااا التاااانض ًاااارق 

الًااااناسا  ممااااو  اااامض ت كاااال  تمثلال ىااااا متاااا، نياااان  الرنا ااااض زلااااا نمياااار
   ن اا مبنرص أعع  الثرن  ال متين ىا المتسحن . الًناسا 

م   تو  ارر العولمو  الحيوم مالناال ىا تل ما  أمريتاو نالًارق اضن اغ   ىاا 
منياال المااوب    نىااا الثوتياان ماا  أالاال اضنلااا ماا  أالاال ال حااث واا  زمتوتيااوال الت

الكًاا  واا  زمتوتيااوال المعولالاان. نوحااض وبرااب ماا  الميااووض نالمعناااوال تحوماال 
ىااا  ااو  برالاان   م نعاان  ماا  تاال ماا  مياار نال اارا رل  1980ىااا أر ااس  

 مرتاااوم  )العلااام ال حااار ( الاااا  يعاااب نالناياااوال المتحاااب    لكاااا رتواًااانا محترحاااوال
وم   حثااا تاات  واا   اااص المحوملاان مًاارن  مرتااب   ناااناحااباال ماا  المًااوري، الااثةث 
 واًاترا  ىاا أرةعان    م   ان ىاا الابن  الاثةثن تع بال  منال   زحاب  نوًار 

 أتنا  م  ال حنث  ا :
 تحريم الحبر  ااتتوالين للًناسا  الالتنةين الًراين لل حر المتن غ . – 1
 الاراون المو ين . – 2
 حموين الًناسا  . – 3
 لميوص التحين .زبار  ميوبر ا – 4

رااب( نماا  أالاال الحياان  ولااا التمنياال المااولا   ااابمال اضسااراف سل ااوال زلااا )ائ
نض  الكانتالر  تاو  ااب ناىال ىاا   التا تمل  المو  المتو  لمثل  اص المًاوري، 

لتًاالي، ؛ ولا تتيي  مملاا تم ان مةرار  بنار  اتنيوال  1980العوم المولا 
  ىا    ر ان المعنتان ناىحاال ولاا تحابيم  التعون  العلم  مر  بن  الًارق اضن اغ

 ملرن  بنار مناون ولا ىتر  ثةث  تناال . 4.3مملا 
نماا  أالاال زبار  المًاارن    تاار  اماال تك ااو  ىااا العااوم الموعااا   لكااا راارأ  
اتحااوباال  ر ااوال العلاانم ال حرياان مترنالرر ااا   ناااب اتاار   أ  المًاارنووال ماابأال 

ىاا الحاو ر  حابرثوال ما  أالال التتسايغ  ىا تال المتاوسل   نأ  المحوملان التاا تماال
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ل ااااص المًااارنووال   اتت اااال زلاااا أتااا  رالاااض أ  يتااان   تاااو  تااابىل حااار للعلماااو  
 نالمعلنموال مر  الناحب نوًري  م   ن المًترتن .

المًرن  الثوتا نالا  رتم م  تة  التعون  المًتر  رترتا حان  )ال حانث ىاا 
متتيااي  م ااولا للتعااون   العلاانم اليااحين( حرااث تااة ااارار الكاانتالر  التااو 

العلم  ائاليماا ىاا متسحان الًارق اضن اغ   وبراب ما  اااتراحاوال التاا رىعاال 
 زلا )ائرب( نالتوين  عبرب م  المًرنووال اليحين المرت سن م اا المًرن  .

ن عرااب واا   اااص التساانراال   ىاا   المرتااوم  ترتااا ىااا برا اان ثااةث ماا  الحًااراال 
ا رل نمير   نتتم زبار  المرتوم  ما  الناياوال الحوملن لممراط ىا تل م  ز ر 

( أماو تت رااص ىراتم  وض او  N.I.Hالمتحب  و  سريال المعو اب الحنميان للياحن )
م  تة  الالومعن العمرين  ولحب   نالومعن وار  ًام  ىاا الحاو ر    نممثال  –

مرتااوم  العلاانم ال حريااان ال ااومل   ىااا    اااا المرتااوم  تااام التتساايغ لااا  أيعااوال مااا  
مااو  الاابن  الااثةث. ناااب   وبرااب ماا  المحااو ةال ناللحااو اال المتياالن ماار  ولتااة

مةرر  بنار تة  ىتار  تما   اتناال  6رب( ولا تحبيم مملا يحبر ما ناىحال )ائ
 ىا الحو ر  نال را رل . %90رت ل مت و حنالا 

 1981ناااب ناعااال اات واياان الر اامين ىااا اضن  ماا  بي ااممر ىااا العااوم الموعااا 
و اترص العولم اضمريتا )تاور  بي اتر ( الاا  رابرر المًارن    ىا   تثراراال نت عوال لم

ماا  تحااوط التعااون  ماار  المياارير  نائ اارا رلرر  تحاابث ا    سريحاان م وًاار  ماا  
تااااة  العلمااااو  اضمريتااااو  زا أتاااا  نماااا، ت وياااان المًاااارن  ىاااا   الت ااااوب  الم وًاااار 

 لمًتو  مر  البنلتر  اب يتن  ممتتوال   .
الثولاث لمحونلاان النايااوال المتحاب  تًااالي،  اااا التعاون  العلماا  ىيظ اار  أماو النالاا 

ماااا  تااااة  مًاااارن  )اراواااان اضراعااااا الالوىاااان( حرااااث أتااااال الحاااان  الباىعاااان ل اااااا 
المًرن   وض و  م  )مع ب  وت ن  لل لم البنلا( الملحل مالومعان النايان ىاا 

تًالي، ال حانث متحن مولين ل 1980الن   زا ابم  اا المع ب ووم رمبرتن  و  بر
ممثلر  زلا مير  1980ىا العلنم ال حرين   نا تكمواال ل اا أر ل ىا بي ممر 
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مًاوري، ال حثيان   نال را رل م  أالال ال حاث وا  احتماواال أتار  للتعاون  ىاا ال
  الحمااو  الكمراار ماا  الوتااض ولمااو  تلتااو الاابنلتر  ماا  أالااال ن ناااب لماا  الممثلاا

 اراون المحويرل ىا اضراعا الالوىن . التعون  ىا التتمين التكتنلنالين لبرا ن
ناب اوبال م من مع ب  وت ان  زلاا وبراب ما  المحاو ةال مار  رن ا  نالاا الاا  

    الاراوااان ن ااان ا   نايااار الاراوااانتاااو  يًااا ل متياااض الم تًاااور اضن  لاااناار 
ن مناىحااااان الاااااار ي   S.Pohorylesنتظرااااارص ائ ااااارا رلا يااااااومنيل من تااااانريلي  

نةن نريلي  م  مع اب  وت ان  الابون  زلاا االتماو   ال وباال سلض تل م  نالا
ولمااو  تاال ماا  مياار نال اارا رل ىااا النايااوال المتحااب  تاابر  ماا  تااة  ات واااوال 
التعااون  أن تحاابيم متحاا  مًاااترتن زلااا نتولاان اضىاااراب اضمريتياان   ن اان ااالتماااو  

رالن ناب ات ل المالتمعن  ولا تسن تتمين رىا  و  ب 1981الا  تم ىا رنترن 
 و وًر  مةرر  بنار ئت وا و ىا ثةثن مًوري، .ايمت 

ا ااااتتبام الميااااوص المولحاااان ىااااا اراواااان محوياااارل توياااان   لتماااان السمااااوسم  – 1
 نال سر  .

تسنير أتانا  معرتان ما  الت وتاوال مثال ًاالر  النالن او   ن اا ت وتاوال ممتا   – 2
 اراوت و ىا اضرط الالوىن   نل و ىنا ب يتووين تثرر  .

 تحونم التحوريل   نممت  ا تعمول و تعل  للتراف نالمووا . اراون ت وتوال – 3
 ااتناال  5مةراار  بنار للمرتااوم  تااة  ) 5رااب( ولااا تحاابيم مملااا ناااب راىاال )ائ

رالان  نت عاوال لماو رن نف تتم برا ت  م  الوتض م   ن الومعان النايان ىاا  او  ب
ىاااا اتاارص  رنةااارال أنترتااال  مااابرر مع اااب  وت ااان  )ىااا   معظااام العمااال  ااانف راااتم 

الالومعااان العمرين نمع ااااب اض حاااوث اليااااحران  التاااو ، لالومعاااان مااا  النرياااان  ىااااا 
 ز را رل نىا الومعوال ور  ًم  ناضا ر ىا مير(.

  ررانتو نتولي نرتيو ا م )زي ي ( و  النايوال المتحب  رن نف تًور  الومعوال 
  ن ااااولررم ماااا  أ   اااااص  1982ناااااب تمااااال المناىحاااان ولااااا المًاااارن  ىااااا رتااااورر 
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زا أ  الر امرر  ىاا    اا المًاوري، التاا تماال المناىحان ولر او  نالثةث المًوري،
    تو  مرتومالوال اراويوال رتر ىا المراحل اضن  للتتسيغ ل .: زرب( يحنلن  )ائ

  العةاااااااوال الم وًاااااار  ماااااار  العلمااااااو  : زنتحاااااان  الميااااااوبر العلمياااااان اضمريتياااااان 
المًااترتن رتحياار ىاااا  المياارير  نائ اارا رلرر  العاااوملر  ىااا  اااص المًااارنووال

اا تمتااا، المتاااو  ال يو اااا مالااان مااا  الحمو ااان نالحااارار   الل اااوال التتسااايغ ىحاااغ نال
تاااة  اضوااانام الحلرلااان الحوبمااان   ىلرةماااو أاااابم العلماااو  مااا  الااابنلتر  ولاااا ت اااوب  

 العمل   تل ىا معمل ا تر .
رااب( نالمًاارف ولااا المًااوري، نتمااو اتاار ريتًااورب مررتااا أحااب الر اامرر  ىااا )ائ

ماتنر  أ   ااا ممتا  أ  يحابث   ن ان أمار مررانض ىيا   ولت ا ن لتاو .. ىاتح  ال
تحاابم الاابوم المااوب   حاابر مااو ت ااتسي،   زا أتتااو تااا ض لحااب محونلاان بىاا، العلمااو  

 للعمل معوال ىا حالر  ناحب   .
*** 
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)باىضةةافة للمراجةةع التةة  وردت فةة  مةةت  الئصةةل مصةةادر الئصةةل الثةةان  مةة  
 :يل  م  مصادر أخرى للبحا( نضيف ما  –وبي  سطوره 

أحمب م و  البر  ًع و  :  حث )ت وىال التسوض التسميعا .. عم   - 1
 –الحو ر   –مرتا يوىو للبرا وال ناض حوث  –أ حوث تتوض تحول  تنةت وال  

1998 – .)    
 (.6/1/1997الريب  العولم الرنم ) - 2
 الميبر ت   . - 3
ااي   و اان  ماتراتاا  ىاا  ا   - 4 م  ناااب 1992لكيااو  الياا رنت   ااتن تًاار مًن

 اااتناال ىااا   اااةب الميااارير ..  7ت رالماااال للعرةيااان  عاااب واااومر  تحاااال وتااانا  : 
بمًااااال  بار الكتاااااوض  - ماااااتراال أتسااااار  اااا رر ز ااااارا رل  ىاااا  ميااااار  الحااااو ر 

 .272ا239م  ميبر  ومل . اتظر :  1994  1العرة   ط
 .250ا249الميبر ت        - 5
  ااالسو  للعرةيااان تحاااال وتااانا :  ااا رر ز ااارا رل  مااات رالماااال مااااتراال بي راااب  - 6

 رل   االسو  يتًاا  أ اارار التسمياا، ماار  مياار نال ااراماا  ىرااب اض اامل  ولحااو ر  ب
 38:    اتظر2009  1م  لحمو   طابار ترالمن ومرن اتريو  المتينر  

ي   و ن   ميبر  مل اترص      - 7  .286ا283اتظر: ماتراال مًن
 .154و   ميبر  مل اترص     لسم  اتظر : ماتراال بي رب  - 8
ي   و ن   ميبر  مل اترص       - 9  .250اتظر ماتراال مًن

 153-152   لسو   ميبر  مل اترص م  اتظر : ماتراال بي رب  - 10
ي   و ن   ميبر  مل اترص    - 11  .251ا250اتظر ماتراال مًن
 .251الميبر ت        - 12
 الرا غ : : اتظر  - 13

http://www.mfa.gov.il/MFA/Mashav+%E2%80%93

+International+Development/Activities/The+Nubaseed+Agricultural+

Demonstration+Farm.htm 
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 .153 لسو   ميبر  مل اترص    م  ا اتظر : ماتراال بي رب  14
 .154ا151ا اتظر : الميبر ت        15 

 .54ا الميبر ت        16
 .152الميبر ت        ا 17
 ..187ا اتظر:الميبر ت        18
 29ن و ىاا    ألاا  التااب  نةااب 30 ااو ائ اارا رلرن   اا  العملياان التاا  حًااب ل *

  اااارط الحعااااو  ولااااا ااتت وعاااان ال ل ااااسرتين الثوتياااان  نىر ااااو ؛ م 2002مااااور  
ااتحمال  الحاناال ائ ارا رلين ماب  العا ن ال رةيان  نحويارال محار يو ار ورىاوال 

التاااااابيوال  29ىل ااااااسرتيوال  نمحتاااااال  250ا تًاااااا وب ىاااااا  رام هللا  نتااااااو  حياااااارلت و 
 ز را رليوال.

 .191ا189الميبر ت        - 19
   متارالم ما  ماللان  –محو   حلم تنل  تنرموScience  215اضمريتيان العابب 
نتًااار ىاااا   ترالمااان ب. موالاااب  ياااولح  – 642-639  – 1982ىمراراار  5 –

العبب  –معن الحو ر  ماللن يومبن  اليوبر  و  توب  أوعو   ر ن التبري  الو
 الرا ، .
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( ىاا م اور التسميا، اااتياوب  مار  2005( نال اوا )2004الكانيا ) ويعب ات واا
 مو اضمارا ناضتسار   نالا  لماو ( 2011-1979مير نال را رل تة  ال تر  )

نلماو حماةص   ضرط ضىتور ن يو وال التسميا، تعمتوص م  ترالمن وملين ولا ا
رثااورص ماا  ربنب أىعااو  مااو اضماا  الحاانما المياار    ن م وًاار  ولااا ماا  متااوسر 

 نا عن .
ب ىا  اا ال يال تحتارض ما  اات اوار  لبرا ان ت ويارل مو نرثور ماو ولاا اااتياو

 ووموال م  التسمي، )ىتر  ال حث( . 32نال يو ن ىا مير تة  ىتر  الا
 : اتئاق الكويز :أواًل 
ثمااور المًاارن  اضمريتاا  ئبمااوج  ز اارا رل  ىاا   ناحااب  ماا  أماارا الكاانيا    تعااب

المحيغ العرة  الةىظ ل و  ن ن المًرن  الا   ما تاور   ولًارق أن اسين نتاور  
زتاااا   .  نتااااور  ثولثاااان  ماااااولًرق اضن ااااغ المن اااا، الالبراااابأتاااار   ماااااولًرق اضن ااااغ 

لمتسحاان  ااولحن  ثاام زوااوب  ترترم ااو ماا  البرااب نىحااوال المًاارن  الااا  ي اات بف ت تياا  ا
ز  الكاانيا نتسميح ااو ماا،  مياار توياان  تعااب  .للمياالحن اضمريتياان نائ اارا رلين

تعااااوت  ىياااا  اضماااان ماااا   الااااا  وحاااابال ىر ااااو نالااااا  توتااااالىاااا  ال اااايوق التااااوريت  
اعااسرا وال نتحااناال بامياان  لي ااال ىح ااض  مثو اان تومااض بي رااب ااتيااوبين  ماال 

 ا ااات بىال لحااابأًاااب تساااراال نأكثااار ات اااوووال مااا  حراااا اااتياااوب    ااا  ىااا  تحااابررتو
 محبمن ا ت باف النالنب. توتالال يو ن نالثحوىن  ن 

ولا الررم ما  مارنر ارا ان ال اتن وحانب ما  الاام  ولاا ار  الكياو  اليا رنت  
ىااا  الاااض المتسحااان العرةيااان نائ اااةمين  ن اااولررم مااا  الروويااان ال يو اااين البنليااان 

العحانب ىوااباال  تلا ةين تحبرباال  ل  نحابم و وليا   زا أتا  ظال سرلان  اضمريتين نال ر 
ائ اااااةم   حتاااااا ىااااا  ارن  اتتياااااورص  -لًاااااروين الحمااااان  مااااا  المحااااايغ العرةااااا  

تمناالوال  أن ارن  اتتيورص ال يو   المتمثال ىا  تنايا، ات وااوال  1967الع تر   
مااا  ت ااانين مااا، بن  الالااانار نةتويااان مااا،  ميااار  نالتااا  تمتااا  مااا  زتراال اااو 

  ررااام الااا  ظااال با ماااوال 1979المعوبلااان ائاليميااان متنايااا، ات وااااوال توماااض بي راااب 
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ي تًااعر ىحاابا   اااص الًااروين  اانا  ولااا الم ااتن  الر اام  أن الم ااتن  الًااعم  
 نال  تو  اضترر أًب ان  نأوظم أثراال.

نىااا   ااامرل  لك ااار الااابار  ااااص العالااان ال يو اااين ناااتياااوبين نمحونلااان اكت اااوض 
ب  تل   أاوم الكيو  اليا رنت  العبراب ما  العةااوال ال يو اين ما، الًروين الم حن 

أكثر م  تي  البن  العرةين ومر اات واوال نالمعو باال العلتين نال رين أن م  
تة  العةاوال اااتياوبين التا  نيالال زلاا م اتن  تسرار لل ويان حراث تنالاب 

يةةةا  الصةةةهيوني الكالرااانم واااب  بن  ورةيااان تااام اتتراا اااو ااتياااوبيوال نةرت اااو نةااار  
 م قات اقتصادية وتبادم تجارى مشهود.

لحاب ظاال  اوال  ااتتاراق أن التسمياا،  ما، المتظنمان العرةياان  ملة  أيةةة حةام:* 
نائ ااةمين حوكمااوال لكوىاان الممور ااوال ائ اارا رلين  نتتنوااال ن ااو ل التعمراار وتاا  
نترالمتااا  مااا  مرحلااان ضتااار   نىحاااوال لظااارنف المتسحااان نأحاااباث و؛ ىماااو الااار  ىااا  

اتتلاا  ىاا  الًااتل ومااو الاار  ىاا   ناب  ورةاان  نىاا   1979مااض بي رااب وااوم تو
الاااا  الالاااان ر ناحااااب: ااتتااااراق نمحونلاااان اكت ااااوض الًااااروين تااااو    ال  أن اااالن  ن 
 الم حنب .

نتنالاااال اضحاااباث نالتسااانراال ىااا  المتسحااان  نالاااو  تحريااار الالتااانض اللمتاااوت  ثااام 
ماا   اامتممر    ى حااباث الحااوب  وًاار2000أحااباث ااتت وعاان ال ل ااسرتين وااوم 

   نيااناال زلااا 2003  نالعااراق  2002نمااو تة ااو ماا  الاالاا  أى وت ااتو    2001
ريااااو  الت رراااار اضمريتاااا  الكمراااار ولااااا المتسحاااان التاااا  ت اااات بف زوااااوب   تب اااات و 

  نالااا  تاااام  ماا، ات اارا  الالبرااب يو اايوال نالم اامو   ولًاارق اضن ااغ الكمراار أن 
زالماااواال  اااة أمااال ىااا  التااارنج  اااةما العرةاااا نائاضاااابام اضمريتيااان ىااا  النحااال 

 ًااتل رماا   تاال  اااا تراىاال ماا، ا ااتمرار أومااو  المحونماان ال ل ااسرتين  نياامنب 
ًاااعم و اض اااسنر   نالاااا  لااام ي اااال ىااا  وعااابص أوماااو  ائر اااوض نالحتااال الرااانم  

  زلااا حااب تياا ين ثةثاان ماا  2004الياا رنتين نالتاا  نياالال ىاا  العااوم اضتراار  
الاااابتتنر ومااااب العايااااا  - الًاااار  أحمااااب يو اااار  ت ااااور اااااوب  الًااااعض ال ل ااااسرت  
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الر ي  يو ر ورىوال  نم، ال  ا تمرال المحونمان نتتنواال أ اولرم و  -الرتتي ا 
نا تعياااا  ااااا الًاااعض المتوعااال ولاااا ال ايمااان الت  اااين أن الع اااترين نالًااانا ب 

 ولا  اا وبرب .
ىااااا   ااااااص اضالااااانا  أرابال أمريتاااااو نمع اااااو الكياااااو  اليااااا رنت  تالبراااااب محاااااوناال 

ااعب الًااعمين ماال ا اتتااراق اااتيااوب   عااب أ  ىًاال ااتتااراق ال يو اا  ولااا الي 
نالر اامين نالتاا  رراام امنل ااو  ااولتسمي، ظلااال محياانر  ىاا  وةاااوال محاابنب  ماا، 

نلم رتنرط ىا   ااا   أال ا   عرت و باتل ال ةب الت  تس ، م، الكيو  الي رنت  
م يياال أثارص زلااا  الًااعض التسميا،  ااوا  أرتاو  الحتنمااوال أن الانااراال ن ااولس ، لا

العرةاا   الااا  ظاال راىعااوال ل اااا التسمياا، الملاان نت ياايةال  نظاال مموتعااوال ئك ااوض 
  اا الكيو  الي رنت  ًرورت  الم  تحب .

*** 
أرابال أمريتو ن ز را رل  زا  معونب  ااتتراق  توين ى  أالنا  التًتال العرة  

ال تال ر حاث وا  م ارض نااتح وم الرأ   الا  أيوض العبرب م  اضتظمن  ن او
أن ملال  أموم سنىو  الحن  اضمريت  ى  العولم نالمتسحن  ى   ااا ائساور الاو ال 

ماار  ناياار التالااور   14/12/2004ات واياان  الكاانيا  ماا، مياار نالتاا  ناعااال راانم 
التوراليااان نالياااتوون الميااار  نتظرااارص ائ ااارا رل  نال ااا رر اضمريتااا   ولحاااو ر   

نماو تة او  1979تار  ات وايان توماض بي راب واوم الو ال لتعرب زلا اضا او  مار  أ
ماا  أحااباث ال ااوم  اااال مياار نالعااولم  نلحااب تااو  الم تاار اااتيااوب  المياار  
ال ورا ب.ز موورل يمر  وماب هللا ياوباوال وتابمو أ امو و  ول عال ماا  توماض بي راب 

لمو ل و م  رثور  المين اوتلان ولاا اااتياوب الميار   نلماو  اتالرص   ااتيوبين  
لم ااتن  العرةاا  ماا  اتتااراق تسميعاا  م اامنم  ًاامي  زلااا حااب تمراار متلاا  ولااا ا

ىا  المتسحان  1979ااتترااوال ال يو ين الت  أتتالت و ات واوال توماض بي راب واوم 
 العرةين نائ ةمين.
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نلك  مواا و   اص اات واين؟ نمو    ححيحت و نمواا و  رثور و الم تحملين؟ ال  
. ى  المباين ر متو ائًور  زلا أ  ات وايان ال يل امو تحون  ائالو ن ولي  ى   ا

نيحيب  ولت  رال  (اتئاقية المناطق االقتصادية المسهلة)الكنيا:    اتتيور لا 
الحاااااوبر  ولاااااا التعومااااال التتوى ااااا  مااااا، ال ااااانق اضمريتااااا  ىااااا  مالاااااو  :  تاااااو أ  

الياتوووال الت اارالين تحبرااباال ما، عاارنر  أ  تكاان  متتالوت او الت اارالين اااب بتل ااو 
 -ناماال الاابتن  ىاا  ت وياارل و  - اااص اات واياان  %11.7ن  ز اارا رل  مت اا ن متاا

من اعن ررام  -لم ا  -ز را رلين  -يوبين ورةين الو ال ى   يوق وةاوال اات
ضت ااو ؛ اضحااباث ىاا  ىل ااسر   ن ااا وةاااوال ر متااو ائًااور  زلر ااو أناال نةت ياارل 

 ن الاااتر ن اان أيعااوال تمثاال ال اايوق العااوم الااا  نلاابال ىياا  ات واااوال  الكاانيا   ااول
ال يوق الا   اتنلب ىيا  اات وااوال الم اتحملين الًامر ن  اولكنيا ما، الابن  العرةيان 

 اضتر   ىمواا و   اا ال يوق؟
ز  وااااب  بن  ورةياااان اومااااال تااااة  وااااوم : ز  التحااااورير نالنثااااو ل الر اااامين تحاااان  

تالااور    وااوم ايااوب  الااا ح ائ اارا رل  لل ل ااسرترر   ماا الرا  ومليااوال ت ااوب  2004
ألاا  بنار ن اااص الاابن  الااو ال  960ملرنتااوال ن 193ماا،  ز اارا رل  مل ااال ايمت ااو 

 نىحوال للترترض التول :
المملكااان اضربتيااان ال وًااامين ناحتلااااال المناااا، اضن    حيمااان زالموليااان لحالاااام  - 1

ألا  بنار مل اال ايمان  200ملرنتاوال  131الت وب  التالور  م، الكيو  اليا رنت  
 700ملرنتاوال ن 86أل  بنار  أماو الانارباال ىمل اال  500ن ملرنتوال  44اليوبراال 
 أل  بنار.

راف بنار   610ملرنتاوال ن 48الو ال مير ىا  المرتاا الثاوت  م الماول   -  2
ملرنتااوال  26راف بنار ننارباال  حيماان  110ملرنتااوال ن 22 حيماان يااوبراال مل ااال 

 أل  بنار. 500ن
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ملاااا زالماااول  ايمااان الت اااوب    ةيااان ىااا  المناااا، الثولاااث الاااو ال المملكااان الم ر  - 3
ألاا   140ألاا  بنار مت ااو يااوبراال  حيماان ملراان  ن 840مةراار  ن 7التالااور  

 أل  بنار. 700مةرر  ن 6بنار أمو النارباال ىمل ال 
ألاا  بنار  أماااو  270ىاا  المنااا، الرا اا، بنلاان الرمااانت  م المااول  ملراان  ن -  4

 أل  بنار. 100النارباال ىتوتال  حيمن ملرن  ن
ىااا  المناااا، التاااوم  الاااو ال المملكااان العرةيااان ال اااعنبين م الماااول  ملرااان   -  5
 أل  بنار. 100أل  بنار أمو النارباال ىمل ال ايمت و ملرن  ن 270ن
راف  904ىاا  المنااا، ال ااوب  بنلاان ائمااوراال العرةياان المتحااب  م المااول   -  6

   بنار.أل 900راف بنار أمو النارباال ىمل ال  4بنار مل ال يوبرات و 
ألااااا  بنار  نةل اااااال  802ىااااا  المناااااا، ال اااااو ، الاااااو ال لمتاااااو  م الماااااول   -  7

 أل  بنار. 800يوبرات و أل   بنار مرتمو مل ال النارباال 
 5.1نى  المنا، الثوم  الو ال بنلان الالاا ار ىا  المرت ان الثومتان م الماول   -  8

 أل  بنار. 500أل  بنار نةل ال يوبرات و أل  بنار أمو النارباال ىتوتال 
ألااااا  بنار مل اااااال  5.2ثااااام تااااا تا العاااااراق ىااااا  المناااااا، التو ااااا، م الماااااول   -  9

 أل  بنار. 500يوبرات و أل   بنار نالنارباال 
 عب تل  اا ر حا ال  ا  المسرن : أر  االتاام  حراراال المحوسعن العرةين؟ت نض  

رال نتتعومال  ااا ال ا ا   ايظل  اة زالو ان ض  أرلاض  ااص الابن  تكرال  عاب  متور
 عب  أنالا   لاال  لا  تكان   تاو  زالو ان وا   ااا ال ا ا   ن ييا ح لااماو ولرتاو 

 . ااتتحو  زلا  الكنيا  الميرين نايت و المثرر  لم اتت
*** 

ىا   ايوق  ااا التسميا، نااتتاراق اااتياوب  للابن  العرةيان  الاو  تنايا، ات واياان 
مرحلااان البراااب   تسرااار   مااا  الكااانيا مااار   ميااار نأمريتاااو ن ز ااارا رل    لتبًااار  

اياات و  نرثور ااو  نمتوسر ااو بااال مراحاال التسمياا، اااتيااوب  يمتاا  ت ااالرل 
 الم تحملين ى  المحونر التولين:
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نىحوال للني  الر م  الا  ا بم و   اص اات واين  ى ت و تعب اتتيوراال نىتحوال  أواًل:
اص اات وايان  انف ااتيوبيوال حراث الاو  ىا  ميوتاوال ناار  التالاور  نالياتوون أ   ا

مااا  الماااناب المياااتعن ىااا   %12تااا ب  زلاااا بتااان   ز ااارا رل  مت ااا ن تحااارض مااا  
 ةبتااو  أ  اتتااراق ااتيااوب  تسميعاا  ييااعض ربص م ااتح ةال ماا، تحياارل ت اا ن 

ملراان  بنار   745تمراار  ماا  وو ااب  اااص اليااوبراال اليااتووين نيحاابر ممااب يوال مااا  
وال المتحاب   ننىحاوال لنثاو ل ناار  ن ا يوبراال م  الم ترط أ  تا ض زلا الناي

ىا   حاًوبال لةت وايان  اتبتل تعومال ر اي التالور  الت  أكبال أيعوال أ   ز را رل  نى
مياارين ن اات ثر ىاا  تحرياا  ناتتااراق وحاان  الميااوت، واابب تمراار ماا  التًاا رل 

ًامرا التيمان  -أل  وومال  أماو  ااص المتاوسل ى ا : العوًار ما  رمعاو   161 
محوىظاااااان  -مااااااورن نحلاااااانا   15مبرتاااااان  -الرااااااا  التاااااانض ال -مبرتاااااان تياااااار  -

متسحاان  -البترلاان  -العومرياان الالبرااب   -ماارج العاارض  -العومرياان  -ائ ااتتبرين 
ز   ااااا العااابب مااا  : منر اااعرب. زعاااوىن لاااال  ىااا   النااااا، يحااان   –اتاااو  ال اااني  

الميااوت، لاا  يعماال   كملاا   ن اااا العاابب ماا  العمااو  لاا  يتاان  لاا  حااظ الحياان  
 تمر   ىعةال و  أت مو  الميت، نالعومال   ايتنتو  ورعان ولا ىرين ومل م

اااحال وااا   لةتتاااراق اليااا رنت  ال يو ااا  نالثحاااوى  الماااتظم  نالححاااو ل التااا  تًر
  مت اااو ت تاااب أ  ثةثااان مااا  ت اااور  ااااص المياااوت، نالم ااات ربر  الر ي ااارأياااحوض 

رالو  اضومو  مم  ل م وةان  حين التسمي، التوريت  مر   ز ارا رل  نالحتنمان 
أحاب رالاو   م   اص اات وايان نىا  محابمت م م الم ت ربن  النحربن    الميرين 

اضومو  ياوحض مياوت، الت ار  نالاا  وارف مبىووا  وا  التسميا، اااتياوب  
الًاا رر نالااا   اامل لاا  ايااور   ز اارا رل  نتناياا، وااب  ات واااوال توياان مع ااو ىاا  

و   وساال زلااا الحااب مالااو  الت اار   نأ  ابوااو  ا اات وب  م ااوال العمااو  ناض اار ابواا
الاااا  بىااا، ياااحي ن  اض اااول   لنعااا، وتااانا   موتًااارال  يااا حت و اضنلاااا م ااااص 

 الم ااات ربن  مااا  ات وايااان الكااانيا  22/12/2004الكلماااوال ااال البالااان  متاااوري  
 ثةثن أىراب .
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نى  تسوق التحب العلم  ل اص اات واين نالت  تعب ات واين  يو ين أكثر مت و  ثانيًا:
أت و أتال لتحبم ىر و مير ئ را رل تتوااال مالوتياوال ي اتح ال اوض   وبين ات واين ااتي

ال يو ااا   ىعاااةال وااا  ال اااوض اااتياااوب   لاياااوب  تالورت اااو نتسميع اااو مااا  تاااة  
اضمااار الاااا  لااام يحوملااا  تتاااوا  ز ااارا رل   %11.8زبتاااو  متااان  ياااتوو  مت ااا ن 

ىااا  راااا   -ماااثةال  -ماااناا  نلااان  ًاااتل رماااا  متماااثةال ىااا  زيحاااوف حموماااوال الااابم 
نالع ن  مل العت   ن الا  حبث نى  ت   اللحظن الت  تاو  رناا، ىيا  نايار 
رب  ولاا مرنتنتان  اات وايان توتاال تاو  رانت   رب محمب ًر التالور  المير   ًر
تعرض  ولحتومل ائ را رلين الحوران ن سو راال اض وتً  اضمريتين اليات،  اضمار 

ن الحما، نائر اوض ائ ارا رلين التا  ترالاال الا  مثَّال  ايمان ت  اين تمرار  أماوم رلا
 متتير  م   اص اات واين ال و  ن. -نمع و أمريتو  ولس ،  -لنحب و 
تااا ب   ااااص اات وايااان زلاااا ائت اااو  العملااا  ا اااتراترالين المحوسعااان العرةيااان  ثالثةةةًا:

للًرتوال نال ل، ائ را رلين  ن ا ا اتراترالين تمابال العابن اليا رنت  ىا  ال تار  
  ماااو يحتااارض مااا  مو ااان ملياااور بنار  تااا ت   ااااص اات وايااان 2004 - 1948مااا   

بنلاان  14لتالعاال التسمياا، اااتيااوب  ال اار   نالمحاابنب  الااا  تااو  رالاار  ماا، 
ورةياان  تسميعااوال ولتيااوال نمتاارااباال ن  حالااوم تمراار   نلاام ا؟ت ألاام يحاال أر اانب أنلماارال 

  م تمر يح   ولتا  لام ناير التالور  ائ را رل   ال   عب تنايع  لةت واين نى
تترالم ىي  تلموت  توملن ما  امال المتارالم الميار تت ثام ألام تحام ىعاةال أكمار بنلان 

  للمتسحان  كماراض زت ام الًاحيحن  نالحو اب: ورةيان  نالتا  يحان  اوبت او وا  أت  ا م 
  ااتح ال ااوض العلتاا  ولااا ميااراوي  ىاا  تنارااال  اار  لل وياان  تنارااال تحتااوج ىياا  

العرةيان مالتمعان زلاا ماياب ما  الياة ن ناليامنب ىا  نالا   ىل سر   مل نالا ةب
ال اااان  اضمريتيااان نائ ااارا رلين الالبراااب  نلاااي  زلاااا  ااااا ااتااابىو  المالاااوت  ولاااا 
الم اان اااتيااوب ماا  أالاال الراال الاارةح ال ااري، نال اا ل للاا عط ماا  الاارارمر  ىاا  

نايماان  الثاارا  أيااوال تااو  الااثم  ال يو اا  أن اا ااتراترال  الماابىن  ماا  بنر نتااوري 
 بنلت م الت  توتال ىيمو معا    البنلن الحو بتت
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 ات ب   ااص اات وايان زلاا ىاتح أ اناق ورةيان نا اعن أماوم ز ارا رل توياان  راباةًا:
أ ناق التلر  التا  ت وبر م  تة  رالو  اضومو  الميرير  زلا تن ي، با ر  

 ل اااسرتين التسميااا، اااتياااوب  مااا،  ز ااارا رل  بن  ااوت اااور لتسااانراال الحعاااين ال
ت اااحغ ىااا  ت ااا  اللحظاااوال التااا  توتاااال نبن  أبتااا احتااارام لااابمو  الًااا با  التااا  

يس عن  ىر و م،  ز را رل   ن ت ثر  اص اات واين  ولتول  ولا اات واوال العرةيان 
العرةيااااان مثااااال ال ااااانق العرةيااااان المًاااااترتن  ن ات وايااااان التالاااااور  العرةيااااان الحااااار    -

ض  بتاااان  ؛   الميع ااااو  اااانف رتاااا ثر  اااال وال ن ات واياااان التي اااارر العرةياااان  نررر ااااو
  ز را رل  نأمريتو ولا التغ ما  تاة  ا اتراترالين  الكانيا  نالتا   اتعمم اححاوال 

 ااانف يحسااام تااابرياليوال المااابا ل العرةيااان نيااا ب  زلاااا تحليااا و لياااولح اض اااناق  ؛
 ناااتيوبيوال ائ را رلين ناضمريتين.

مااواا يحاان  تماارا  اات واياان.. ىزاا تااو   اااا  اان حااو  التساار العااوم ماا   خامسةةًا:
 اااص أ  زت اام راارن   .  واا  أتسور ااو ولااا اليااعرب المياار  ن اااتيااوب الميااري

اات وايااان  ااا  لتحريااار التالاااور  مااا،  ز ااارا رل  نلاااي  مااا، أمريتاااو نأت اااو تااا ت  ىااا  
تنارال ااتيوب  تس  ن ن مب  تسمرل  الالوال  الت   تعت  أيةال ىتح اض اناق 

ولااااا  -أ  الكاااانيا  -  ىعااااةال واااا  أت ااااو تاااا ب  العولمياااان نتت اااايط الالمااااور 
الم تن  الميار  زلاا زراةق م اوال المياوت، المتتييان ىا  ياتوون الت ار  

 -حلااانا  : ىااا  وًاااراال المتاااوسل الحرنيااان  نالتااا   ااامل ائًاااور  ل ععااا و مثااال 
منر عرب   تماو ر تاب التمارا  أيعاوال أ  المياوت، الميارين التا  تابو   -المحلن 

ض  لااابرتو أ ااانااوال أتااار  مبرلااان ؛ وايااان ا تحتاااوج زلاااا أ اااناق اا ااات وب  مااا  اات 
الاااابن  العرةياااان  نلكت ااااو تحتااااوج زلااااا تساااانير توماااال ولااااا  -أنرن ااااو  - أىريحيااااو 

الم اااتن  التكتنلااانال  نالتااابريم  مااا  أالااال المتوى ااان  ني تااابن  ولاااا أ  بتااان  
  تمتان  ىا  ياتوون الت ار   انف رالعال ل او نعاعوال %11.8 ز را رل  مت ا ن  

كوريوال متحتموال ىا  الياتوون التا  لا  تاتم زا  ا   مماو ااب رابىع و زلاا الم اوا  احت
ىا  أ ااعور  اااا المتاان   نالتاا  ىا  ال ولااض  ااتحنم  ز اارا رل   و ااترراب و ماا  بن  
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التانض ًاارق ر اايو مثال الياار   اا رت  اض اعور ن اان مااو توتاال تحاانم  اا  مياار 
 اااعور المتااان  م وًااار  أ  أ   اااومش الااارةح المتناااا،  ااانف يعاااي، ىااا  ىاااورق أ

ناااب راابى،  ااا النعاا، ااحتكااور   ز ارا رل  زلااا تعلياان   ائ ارا رل  الم ااولا ىيا  
ىحاغ  اضمار الاا  يمات  ت ا ن  %11.8نلاي   %35ت  ن المتن  لتيال زلاا 

الرةح المتناعن لتعنب زلاا  ز ارا رل  التا   اتترج نحاب و را حان ن ارترج السارف 
معسر للحمن  مال  تحال ن م الثارا  زا أ  الالوتض المير    المير  تو راال 

ال ري،   مض بتن  ال نق اضمريتين  ررام أ   ااص ال انق لي اال  اولحالم الاا  
ي  ر  زلا  اص البرالن  نت  ن الالمور  المرىنون مت  زاا اي ال  ماو توتاال تبىعا  
مير لابن  الكنمي او اضىريحيان أن أنرن او يعاب  اايةال لل ويان نا ي اتحل أ  رابى، 

  تااال  ااااص اضثماااو  اااتياااوبين نال يو اااين    وئعاااوىن زلاااا الااا  ىااا   محاااو ةال لااا
ال ااانق اضمريتيااان م ااااو متوى ااان وولمياااان ووليااان  اااانف تااا ب  تاااابرياليوال زلاااا ساااارب 
 ال االعن رراار الالرااب   نتمااو  اان معلاانم ىاا   م ااتن  ال االعن الت اارالين المياارين 
 لااااي  الرااااباال   اااامض وناماااال توريتياااان تحتااااوج زلااااا زيااااة  ولااااا م ااااتن  المتياااان
الياااتووين المتتل ااان تكتنلنالياااوال نالتااا  ا ي اااعا أياااحوض المياااوت، مااا  رالاااو  
اضومو  أمتو   اا الامو  الرب   زلا تسنير و مالبين  ض  ال ل  م م  ان الثارا  
ال اااااري، بن  التظااااار اا ااااااتراترال  للم اااااتحمل: م ااااااتحمل ياااااتووت م أن م ااااااتحمل 

لااا أ  رااتم  اااا الساارب ماا  ال اانق اضمريتياان يتاا ن   ائ اارا رل   اااب  ةب اامتت نال
عاام  نالاانباال ناتترااااوال تمرااراال ىاا  اليااتوون المياارين الت اارالين  اانف يمتااب  عاابص 

 زلا اليتوووال اضتر .
روال ى  و اب الار ي  اضمريتا  ال اومل  سادسًا:  ً زاا ولمتو أ   الكنيا  ات واين 

تمبرل و  مًرن  مو تو  ي اما نات او ماا  متا  الًارق  1996مرل تلرتتن  ووم 
 اغ  ن ابىال زلااا عامو  اتاابموج  ز ارا رل  ىا  ااتيااوبيوال المتسحان التاا  ا اضن 

زت اااااو س  حاااااال أن  ماااااو س حاااااال مااااا، : تااااااا  تل ظ اااااو  ى تااااا  مااااا  الم راااااب أ  تحااااان  
ال ل سرترر  ناضرب  ى ًلال م، ااثتر  ىًةال اريعوال  نلم رتت  وت و  ان  ت ل ال 
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بين  احتوالااال زلااا متنتااوال ااتيااو -تماارا   -زبارياار   -ز اارا رل  تمراار  ومااو  
الرااانش مااا  الًااارسن ناضمااا  لحرا ااات م  اضمااار الاااا  رىااا، مااا  التكل ااان الموليااان 
 نال يو اااين  اااولس ،  محومااال وو اااب متناعااا، لل ويااان  نلتت مااال تالرةااان اضرب  ولاااا 
 اامرل المثااو  حرااث نياالال اليااوبراال اضربتياان نىحااوال ات واياان الكاانيا ىاا  اسااو  

ملران  بنار ىا  محومال نارباال  289.7 تمثاو   زلاا حانال   2002الت ر  واوم 
ملراااان  بنار  نأرل اااا   اااولس ، ماااا   ز اااارا رل  أ  أ  ال ااااورق  285نيااالال زلااااا  

مةراار  بنار  تااو  لاا  أثمااو   و ظاان ولااا م ااتن   5العو ااب لاامرب  لاام رتالااونا  
مبرتااااان  11ااتتاااااراق ائ ااااارا رل  النا ااااا، لةاتياااااوب اضربتااااا   حراااااث اتترااااااال 

الور  مًاترتن  نناعاال تما  ات وااوال تمار  نات احمال يتووين  نأتً ال ررىن ت
اضرب  ر ميوال م  ات واين المحوسعن العرةين ئ را رل نلم تحعار االتموووت او متاا 

تاال   تنايع ااو ل اااص اات واياان نااباب التعااون  اضمتاا  ناا ااتت ور  ماا،  ز اارا رل  
ض الااااا  تاااااام ىااااا  أالاااااانا  ااتت وعااااان نالماااااااا ح ائ ااااارا رلين الرنمياااااان عاااااب الًااااااع

ال ل اااسرت ..  ااااص التالرةااان  تااال ناو ع اااو نمرارات اااو  ااانف تتتظااار  ميااار  نلكااا  
 مثم  أا ا نأكمر نأىب .

نررم أ  ال حري  نالم ارض ا يماثة  أ ميان تمرار  ضمريتاو ايو اوال  ميار  يو ايوال 
ملياور بنار تالاور  أمريتيان  2أن حتاا    اناق ميار  ولت ا ن للتالاور  اضمريتيان  

مير ت  ررم ال  لم رنع، ل و أىعلين مل ونملاال  سريحان  تنين ى  ال نق ال
 أال م  حالم و نبنر و  ن اص اات واين ترر تمناج ولا ال تت

 اااص اات واياان ناعااال ىاا  مياار  سريحاان متول اان لب ااتنر الاا ةب  أ  أت ااو  سةةاباًا:
ات واين ررر ب تنرين نررر اوتنتيان  نالا  ضتا  نىحاوال للب اتنر الميار  اماب نأ  

أيااان ات وايااان ااتياااوبين أناال ولاااا ماللااا  الًاااعض  المرلماااو   امااال التنايااا، تعااارط 
ولر اااو  ض  لةت وااااوال اااتياااوبين التااماااوال موليااان ولاااا التااتااان العومااان للبنلااان 
 نا  توتال تيموال أن زعاوىن زلاا الراىاب العاريم  نالالمرتا   ن ان اضمار الاا  

ين ماا  تااة  ناياار حرااث اومااال الحتنماان المياار   لاام يحاابث ماا،  اااص اات واياان 



 

553 

التالااور  متنايع ااو ماا، الساارىر  اضمريتاا  نائ اارا رل  بن  ورعاا و ولااا ماللاا  
الًعض  اضمار الاا  أثاور وويا ن ما  ااتتحاوباال النا اعن ما  أوعاو  الماللا  
 مااا  ىااار م أوعاااو  الحااااض الااانست  الحاااوكم ااتااا   عاااب أ  ولمااانا متنايع اااو بن  

ا تاااا  الحعااين مثااور   ن اان اضماار  ولم اام نحااونلنا اححااوال احتاانا  المنااا  نلكاا 
الااا  ي ااتح ال ااوض أمااوم السعاا   عاابم ب ااتنريت و نماا  ثاام ز ااحوس و ن اان ائالاارا  
الا  ي عا ت ر م  تًسو  حرتن المحوسعن الًعمين نمحونمن التسميا، ن ولتحبراب 

لالتان ميارين  - اللالتن العرةين لم وتب  المحونمن ائ ةمين ىا  لمتاو  نىل اسر  
ا اضتااا  اا  ماا  تااة  رىاا، بواان  اعااو ين أمااوم المحتماان الب ااتنرين م ااتحلن  زلاا

العليو عب  اص اات واين التسميعين التسر  نالت  ا تحال  ان اال وا  ات وايان توماض 
  .1979ائ را رلين   -بي رب الميرين 

*** 
* نحن  ربنب ال عل نالتتو   التا أىرات و  اص اات واين ولا م تن  الرأ  العوم 

م  تحرير  24/12/2004ص ف   الموقف الارب ص  مجلة  نشرتم الو  مو نائوة
و  ات وق الكنيا مر  ميار نال ارا رل نالناياوال المتحاب  نالتا مر الاا  راتم ولاا 

مياااااتعوال  120الياااااتوون الميااااارين تويااااان ياااااتوون ال اااااا  نالت ااااار  متالو لااااان 
ل م او متتييوال ىا يتوون ائك  ناراال التوين  ولمة   الالو ا  نالتا يعم

رتتظااار أ  ت لااال أمنام اااو تاااة  العاااوم اضن  لةت وايااان تترالااان   ألااا  وومااال  30
 ا ترراب المثرل ائ را رلا المبرل لمتتالوت و ح ض متنب اات واين .

ز   :نىا  يوق متيل نال  م  ن  ترتا اتتحوباال حوب  ات واين الكنيا   نااو 
رلا ننالااانض ورااانض  ااا  مماااو ترتياااو لااام ت ااات ب مااا  الكااانيا لاااربا   المتااات  ائ ااارا 
 ت مض ىا نالنب ورنض تسرر   ولمتت  الترتا .

ارب وابم نالانب وةاان للحتنمان الميارين  ارب محماب ًر نولا الوتض رتر أولا  ًر
 ولم ونعوال التوين  ولكنيا ررم أت  ًتييوال ا ض للنايوال المتحب  للت اونط 
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زلاااا  %18 و ااام ميااار حااان  اات وايااان لت اااط ت ااا ن المتااان  ائ ااارا رلا مااا  
11.7% . 
تًرال يحي تو   ال الر نالمير  الرنم  وب  تحاورير وا   2005ف  مايو و ** 

م  متنتوال يتوون الت ر   %11.7ات واين الكنيا نالتا ت مح ئ را رل مت  ن 
 الميرين تًرط ل تح أ ناق أمريتو أموم متتالوال ال ا  نالت ر  الميرين .

ل مااابأال تعاااارض تحاااال الحاااااام نأًاااورال  ااااص التحااااورير الياااح ين زلااااا أ  ز ااارا ر
ممو ت مض ىا رى، أ اعور  %300ناومال مرى، أ عور توموال   الكنيا   مت  ن 

 المتت  الت و ا ن ن مو يحل  ال ر  أموم  للت نيل التورالا نأموم تيبررص .
ناااااب تًاااا ال الايااااوباال الالبرااااب  مااااب  عااااع  رالااااو  اضومااااو  المياااارير  ىااااا 

ز   تو  ال ن حتنمين ت عا ئتًو  : نيحو    الت ونط م، الالوتض ائ را رلا 
ًرتن ميرين ىا ز را رل تحانم متنرياب متنتاوال الكانيا    اعور معحنلان ولاا أ  
يتاان  للبنلاان المياارين الرااب الساانلا ولااا رالااو  اضومااو  المياارير  المتعااوملر  
مااا، الكااانيا .ن عاااب ت عرااال ات وايااان الكااانيا مااابأال ز ااارا رل عااام  تسااان ممت الااان 

ب المير  ىحب تحبمال ز را رل  سلض لميار   اتح متتار  لل يسر  ولا  نق التح
ل و ىا مير   نررم رىط السلض ائ را رلا زا أت  رنحا     ز را رل ت ت ل 
اات وايااااوال اااتيااااوبين تااااولكنيا للت اااالل لةاتيااااوب المياااار  نمحونلاااان التاااا ثرر 

ياار   الًاايتل ائ اارا رلا  عاام  ال االما ولياا    نت ااعا ز اارا رل ض  تاابتل م
 العمةال ىا ال نق المير  . ن ل

نأنعااحال اليااحي تو  أ  ات واياان تياابرر ال ااوا المياار  ئ اارا رل لاا  ي اات رب 
رتو  مت و زا رالل أومو  مير  ناحب   ص الر نب .   ن ح ر   ولم ًن

شةب  الكةويز يوهةر ..  إسرا يل قةدمت طلبةًا رسةميًا للحنومةةص نتحال وتنا  * 
شةرت صةحيئة ص صةوت الشةاب ص فة  ص ن مل  هي ةة بنةوك إسةرا يلية فة  مصةر

تااا تا عااام   ل ااالن مااا  تقريةةةرًا جةةةاأ فيةةة  أ  خطةةةوة )الكةةةويز(  31/5/2005
التسااناال التااا ماابأ ائوااة  وت ااو ىالاا   للتعااون  اااتيااوب  ماار  مياار نبنلاان 
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الاااو ال  ااااص التسااان  ىاااا ًاااتل سلاااض محااابم مااا  ز ااارا رل   الكياااو  اليااا رنتا 
ىاارن  ضكماار متتاار  ز اارا رلرر   لل االسوال المياارين يحعااا  ول اامو  ل ااو  وىتتااو 

لتعاياااااا التعاااااون  اااتياااااوب  مااااار  الملااااابر  نتبمااااان رالاااااو  اضوماااااو  ؛  ولحاااااو ر  
ائ را رلرر  توين م، مباين العمال  وت وايان المتاوسل الياتووين الم  لان ..  ااا 
المسلااض ي ااتح ال ااوض أمااوم  اارل ماا  ائالاارا اال اااتيااوبين التااا تتاان  ز اارا رل 

ل الترحراااض نلااام راااتم لااام رلااالاااررم مااا  أ  المسلاااض ائ ااارا رلا الحياااوم م اااو نولاااا ا
  ائوة  وت   ًتل ر ما مل تام تالمرابص تموماوال  عاب برا اوال ااتياوبين متث ان 
أكاابال أ  رب ال عاال الًااعما نالمياارىا لاا  يحماال منالاانب متاان  ز اارا رلين ن اانف 
تةاااا يااعن وال تماار  ىااا التعوماال مع ااو  اانا  ماا  اماال اضىااراب أن الم   ااوال 

 ا تثمورين .ا
أكاابال ميااوبر ااتيااوبين  وتحااوب المتاان  أ   اااا السلااض ائ اارا رلا محتاانم نلحااب 

ااعميوال تويااان أ  ال االسوال التحبياان ىاااا  ولياا   ول ًاال م اا حوال نمرىااانط ر ااميوال ًن
مير تتح ظ ولا أين سل وال م  متن  أالتمين ئاومن أن اىتتو  ىرن  البرب  ل و 

زلااا أ  مالاارب تناالااب المتاان  ائ اارا رلين   ولحااو ر  نالمحوىظااوال ..  اااا  وئعااوىن
الميااارين لااا  يححااال ل اااو أرةوحاااوال أن وو اااباال ااتياااوبيوال ىاااا ظااال تااراااب  ال ااانق ىاااا 

التناعااوال  ولمحوسعاان نرىااط التعوماال مع ااو تمااو أ  تناالااب و  اارتسلض زالاارا اال 
 أمتين مًبب  .

ماب  نا ت رةال الميوبر م  الالرأ  ائ را رلين ىا التحبم  سلض ت اا ن ا تعلم 
  الع غ الًعما ولا الم  نلر  الحتنمرر  لتحلرل أن مت، التعومل مع و ت و يوال 
نرةمو الو ال  ااص التسان   عاب أ  تام التم راب ل او ولاا م اتن  المتان   عاب امان  
اضتراار  التعوماال  ولعملاان ائ اارا رلين  الًاايتل  عاام   االن العمااةال التااا تتعوماال 

 ن .م و  عب رىط ااوتراف م و ل تر  سنيل
( نتملااااااال 2004* ز   اااااااص المسولااااااض ائ اااااارا رلين اابال  عااااااب تناياااااا، )الكاااااانيا 

اااتيوب المير   حرنب وبرب  أثرال ولاا اضما  الحانما الميار  نتويان ىاا 



 

556 

ثاام الاااو ال ات واياان أتااار  أكثااار تسااراال أثااارال  اال وال ولاااا أحاااب  ًااح  اااتياااوب  .
 المنارب الكمر  لةاتيوب المير    ن ن ال وا ت

*** 
 : اتفاقية الغاز : ثانياً 

( مااار  الحتنمااان 1979)نمعو اااب  ال اااةم  1978زاا توتاااال ات وايااان توماااض بي راااب 
الميااارين نالكياااو  ائ ااارا رل   تحسااان تحااان  تسرااار  ىااا  م اااور اليااارا  العرةااا  

تااااو  أمرا ااااو زتااااراج الاااابنر ال يو اااا    الياااا رنت   أبال زلااااا  اااالميوال وبرااااب  
لحوا اااو تااابرياليوال  وا اااتراترالين الحياااوب  لميااار مااا  ورنةتااا   نتلااا، مرتايت اااو  ن  ال

اا توتااااال ات واياااان الكاااانيا اااتيااااوبين )المناعاااان راااانم  اضمريتياااان ىاااا  المتسحاااان  نال
( تمثل مرحلن ثوتين تسرر  ى  م ور التسمي، اااتيوب  الم ثر 14/12/2004

 ل وال ولا اااتيوب نال يو ن الميرين نلعحنب اوبمن  ى   تناي، ات واين تنيارل 
( نالتاا  ماابأ 30/6/2005زلااا الكيااو  الياا رنت  المناعاان ىاا  ) ال ااوا المياار  

راال لمرحلن ما  اات ياور الكمرار 2008تت را و ىعليوال ى  ىمرارر  ووم ) (  تمثل مً 
للبنر العرة  لميار  ااتياوبيوال ن يو ايوال نا اتراتراليوال  مرحلان نيال ىر او تاب نر 

نالتعحيوال ىا    ااال التوري  م  التعو  ميرالبنر المير  حباال أ  تي ح 
 اااا  المماااان  اضن  ا ااااتمرار حيااااو   اااااا الكيااااو  ؛ مناال اااان ال ااااان  الياااا رنتين 

العبنات   ن   الحاور  ضمتا   نالم اا  لًارارر  ااتياوبص: ما  ياتوون الت ار  
)ال ااومل  نيااناال زلااا ال ااوا ماارنراال  ول اايوحن ن ااوا  مالااواال التالااور  ناا ااتثمور

 ( .2011-1979ن تة  ال تر  ريب و ومر ال ين  اضتر  ىا المن نو
محبمان ات ياوراال أتار  ل ااا الابنر الميار  الم تارط ىا   تو * ز  مو الر   

ىلت تاب أناال    ل نبااال نم اتحمل  ااص اات وايانالمتسحن  نامل أ  تتواش ت وير
الاا عط ومااباال  تالو ل ااوولااا الملاان ماا  الماابر يوال ال يو ااين التاا  رراام نعاانح و 

 اامن  لاابر و  ااولتمرا  نمماا  ي تظااوم م ااور زوةماا   توياان ماا   المس عاار  ماا 
 :ناااتيوبرر    راا تراترالر
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*** 
أ  أيااال الااابا  الاااا  ىاااتح المالاااو  لمثااال  ااااص اات واياااوال  ااان  أوم البةةةديهيات:

( مااااار  1979المناعااااان واااااوم )نمعو اااااب  ال اااااةم ( 1987)ات وايااااان توماااااض بي راااااب 
اااارنط مالاااان    نأ  مااااو احتنتاااا  ماااا  متاااانبالحتنماااان المياااارين نال اااارا رل  اااارين ًن

لممااا  الحااانم  الميااار    ااا  التااا  م ااابال اضرط لعحاااب العبراااب مااا   نمالح ااان
اات وايوال نىرعال ولا التظوم المير  الرعن  الم تمر ل و  ررم أ  الحوتن  

وومااوال ماا  تناياا، أ  ات ااوق بنلاا  أ  تعرااب  25الاابنل  رماايح لمياار ن عااب ماارنر 
كثر أا مو لم رتم حتا الرنم ررم مرنر التظر ىي  مل أحيوتوال أ  ترىع  تومةال ن ا

 م  ثةثر  وومو ولا تنايع و.
مااا  الم تااارط أ  لميااار بنراال ورنةياااوال نال اااةميوال  ن ااان بنر  ثةةةاني البةةةديهيات:

 تااو  ىرعاات  الال راىيااو نالتااوري  نلااي  ىحااغ الميااولح  نوحااب مثاال  اااص اات واااوال
مو محومل  يو ا  يحل  ز  لم يحط ولا  اا البنر  توين أت و تعحب نتت ا بنت

ي تحل )م  امرل زووب   عط الححنق ال ل سرتين الم بر ( مال أحيوتاوال  اة محومال 
ااتيوب  ىعل  تمو  تر  وتب متواًن متنب ات واين ال وا  زتتو زا  أموم اتتكو ان 

راب  ىعوتااو  تمراار  ل اااا الاابنر المياار  الااا   لاان تحاانبص نتنال اا   رتسلااض زبار  نال
مو لم رتنىر تة  ىتر  حتم م ور  نتة  ىتر   حثتاو  ااص   ن ن  نتحبب أنلنيوت 

(1979-2011.) 
ًرتو  ال وال( أتمو  2008 وومتت را  اص اات واين )مبأ ى  ىمرارر  ثالا البديهيات:

ًاااااتب ىيااااا  الحياااااور العرةااااا  ائ ااااارا رل  ولاااااا الًاااااعض اراااااتم ىااااا  النااااااال الاااااا  
ي  ع  الات غ نمًاتحوت  ت، ىم  لع ن نرا   نتحس، ىي  الك رةو  ن ال ل سرت  ى  ا

زلا أ ل را   ىرتحنلن  زلا الحيو  المبا ين ى  أ انأ أنعاوو و  ز  )العاور(  ا  
الكلمن المت  ن لنيا   ااص ااابنااليان التسرار  ىا  التعومال ما، اعاين تيابرر 
ال ااوا نماا  املاا  الاات غ واا  سرياال ت اار ماا  رالااو  اضومااو  نىاا  محاابمت م رالاال 

تااو  متااومراال  ااومل )ح اار   ااولم( نالااا  اضومااو  نالااا  تااو  ماا  اماال رالاال 
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ريتوال لح تا م ور  ىا أرلض اعويو ال  وب نالت ض التا حنتم م اور   يبيحوال ًن
  ال ريض أ  ح ر   اولم  ااا نحتم ولي   ول ال    2011ولر و  عب ثنر  رتورر 

تااام ااحت اااو   ااا  ز ااارا رليوال   ااامض بومااا  لةاتياااوب ائ ااارا رلا نتااام تكريمااا  ىاااا 
 . تيين يبيحن ز را رل تً

   عاااط مااا  ( رااانم ناعاااال اات وايااان2005رااابرت و واااوم )* تلااا  المااابر يوال  لااام 
تتمتتاااو ال يو اااين نائوةميااان مااال اتحلماااال رأ اااوال ولاااا وحاااض  نمااا،  ااااص اات وايااان 

 تمااو -ب  تثمرااال توياان ناات واياان  تحتااوج زلااا زوااوتلاا  الماابر يوال تحبرااباال  وتااال 
نر اااولن ميااار  وتااان لااابنر نتاااوري  تسرااار  نم  ااا ن زلاااا حاااب ائ - ااامل نأًااارتو 

 العرةين. ىمواا وت و؟
*** 

ىاا  المباياان تحاابثتو اضراااوم نالححااو ل المتوحاان واا  احتيااوس  ال ااوا المياار  ( 1)
م   %1نت ويرل  الم من أ  احتيوس   مير المعل  حتنميو م  ال وا ي ون  

ريااار تريلرااان  اااابم متعاااض مرتماااو تح 75احتياااوس  ال اااوا العاااولم )المعل  حتنمياااو 
تريلراااان  ااااابم متعااااض  28 اااان  2008التمرااار العااااولم  ننب مااااوكرتا  ىاااا  رتااااورر 

ىاا   1.24ىاا  مياار  0.83رااوا(  نأ  تياارض ال اارب ماا  السوااان )ط.ض.م/ىاارب(
ميار مواالاال  عرابص أ  يعتاا مماو ى  النايوال المتحاب  اضمريتيان  7.62اضرب  

 البا و  التً ،.
ري  اضالتما  ما  زتتاوج ال اوا نم  الم رب معرىن أ  مير تًتر  تل حين الً

 بنار لكل ملرن  نحبص حرارين مريسوتين. 2.65السميع    عر حب أبتا 
زتتوج أمن موع  نأمن ارار نتام ميا، أمان  -  %100ال وا السميع  مل  مير •

 6ملرن  اابم متعاض رنمياو  ار و  لميار   اعر  170ارر)زتتوج أمن ارر حنال  
مااا   % 0.2سوتيااان(؟؟؟نمو ت حاااا ا ييااال بنار لكااال ملرااان  نحااابص حراريااان مري

 زالمول  ائتتوج.
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 عاب المعولالاان : راتم تياابرر ال اوا السميعاا  ما  ًاا تن اا ات ة  المحلااا أ  • 
زالمول  المتعواب ولي  للتيبرر   نمبوم زلا تل م  )أ  وتيو نال را رل ناضرب ( 

 تال  0.75تريلرن  ابم متعض روا(. نيتم التيبرر الا أ  وتيو   عر  18 ن 
بنار لكال ما  اضرب  نال ارا رل  1.25لكل ملرن  نحبص حرارين مريسوتين ن  عر 

اارب( ىتًااتر  مياار تاال ال ااوا السميعاا  نحياان الًااري  ثاام ت االم   أماو )ًاارتن ًر
لميت، ائ ولن متظوم يوىا العو ب ولمو     الالوتض المير  رو ض و  راو ن 

 . تسن  نأي
  الماااوانال ىااا  تنلراااب الك رةاااو  ولاااا نت تاااب الححاااو ل الالبراااب  أ  اياااوب  ا ااات ة

  ح وض ال اوا السميعا   ان ز ابار للماو  العاوم نيتنالاض زيحوىا  ىانرا )ملران  نحاب
حراريااان مريسوتيااان مااا  الماااوانال ت اااون  وًااار  بناراال مرتماااو راااتم تيااابرر ت ااا  

بنار(  نتعار  الححاو ل الالبراب  أيعاوال أ   1.25 تال أن  0.75الكمين محومل 
 ين مرأ امو  ز ارا رل  أتااال امتياوا متسحان العاريش التا  الرن  Novaticًرتن 

مرتمااااو المتعااااورف ولياااا  أ  تاااال المتااااوسل   يماااار ىر ااااو تااااغ ال ااااوا زلااااا ز اااارا رل 
ن ن ماو لام راتم ما، اليا حن  نًرتن العومن للمترن  ض  وض أمتياالحبنبين تمتح لل

 اضترر  المر الا   ر ب  زلا أعرار م تحملين ولا اضم  الحنم  لمير.
*** 

  ميار ات حاال ما، : زأمو و  ت ويرل ي حن ال وا ىا   اضرااوم المحوراب  تحان  
نومار ًاارتوال توياان ولاا تحاابيم ال اوا السميعاا  المياار   2005ز ارا رل وااوم 

ما   اعر ال انق العولميان رتااا    %43ل اا الكيو  المعاوب     اعور تملاا تحان 
ملن تكااولر  التحاال ولمااوال  اا    اااا ال ااعر  اان  ااعر نياانل  زلااا  اااا الكيااو  ًااو

نالتاااا مر   نلاااام تًاااار اات واياااان زلااااا تحرياااا  ال ااااعر  مااااو يعتاااا  أ  ال ااااعر ماااا  
اا تاو   اعر  5ووموال اوملن للمب  15الم ترط أ  يظل ثومتوال لمب   أونام أتر   نال

بنار للملرااان  نحاااب  حراريااان مريسوتيااان   1.5تيااابرر ال اااوا الميااار  ئ ااارا رل 
ر  التحاال نالتاا مر   ىاا   ال ااعر ىاا  ال اانق بنار م عااوىن لتكااول 2.65ترىاا، زلااا 



 

560 

بنار للملراان  نحااب  حرارياان مريسوتياان وتااب وحااب اات ااوق  ىاا   6.2البنلياان تااو  
 2005حاار  توتااال اض ااعور ا اللاان لل ااوا وتااب وحااب اات واياان ىاا  متتياا  وااوم 
 اال بنار  13تًاارر زلااا أ   ااعر الملراان  نحااب  حرارياان مريسوتياان  اانف ررت اا، زلااا 

 مو يعت  أ  اض عور ت تا اتالو وال يعنبيوال  ولا الحن  ي رط    2006ى  رتورر 
ر ال اااوا رولاااا أ  م اااونط أ  ي تاااا الااا  ىااا  اوت اااورص  نللعلااام ىااا    اااعر تياااب

أ  ال ااوا السميعاا  الااا  يتااوى  ماارميةال ناحااباال ماا  الاات غ رتاارج : ئ اارا رل يعتاا  
ال ييال بنار ى  نا 15.4بنار  نييل ز را رل   عر  8.7م  مير   عر 

بنار ىا  يا حن تيابرر ال اوا  52.2 عر متوى  مرمرال الات غ ما  ال اوا تحان 
ت راار  ااتنيوال  مرتمااو يياال ال ااعر ىاا  ال اانق رماا  رن اايو ضنتراتيااو  ن اان  ااعر 

 بنار. 54.5البنلين زلا 
نىاا  برا اان م ماان لاا  واا  )اات يااور اااتيااوب  ىاا  و ااب م ااور ( يحاان  ال وحااث 

ا اااتراترالين  ياااحي ن اض ااارام الميااارين الر ااامين اااتياااوب   مرتاااا البرا اااوال ا
  مااو : ز  اارام(بار  الريااب  اضز)يااور ىيمااو  عااب ر ي ااو لماللاا  أحمااب ال اارب التالور

اااح مااا  معلنماااوال  ًااا    ااااص اليااا حن يحااان    160تااا   ااارتم تيااابرر تحااان : زتًر
ملياور متار 1.7ملرن  ابم متعض م  ال وا رنميوال زلا ز را رل أ  مو رناا  تحن 

وومااوال. تماااو تااام  20ووماااوال اوملاان للماااب زلاااا  15ال ااوا ىااا  العاااوم لمااب   متعااض مااا 
ائوة  و  أ   اا التيبرر  رتم م  تة  تغ أتومرض يمتب ما  الًار  انياب 

 زلا و حة .
مليااور متاار  25.5ننىحااوال ل اااا ائسااور الااا  تاام زوةتاا  ى تاا   اارتم تياابرر تحاان 

مليااور بنار منااااا،  2.7 وومااوال  حيمااان 15متعااض مااا  ال ااوا ز ااارا رل ولااا مااابار 
ووماوال  أ   15 تال أمريت  لكل متر متعاض ت  اعور ثومتان ولاا مابار الاا 10.6

  زبنار لكميااوال ال ااوا المتوى اان لمرمراال ناحااب ماا  الاات غ  حرااث  16مااو رااناا  
متر متعض م  ال اوا السميعا . ن ااا ال اعر يعتا  أ   152مرمرل الت غ يتوى  

ملرااان  نحاااب   5.8تيااان )مرمرااال الااات غ ي اااون   اااعر الملرااان  نحاااب  حراريااان مريسو
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بنار. ن اااا ال ااعر  اان  مثو اان تورثاان  2.8حرارياان مريسوتياان(   اانف يتاان  تحاان 
ن ااااسن يااااريح ولااااا ماااانارب مياااار  ض  ال ااااعر ا تاااا  لملراااان  نحااااب  حرارياااان 

بنار  مرتمااو تملااا اض ااعور ا اللاان للًااحتوال  6.2مريسوتياان ىاا   اانق لتااب   اان 
)راالااا،: التًااار  الًااا رين لمتظمااان  اال بنار  13تحااان  2006التااا  ت اااتلم ىااا  رتاااورر 

(  ىتراا  يمتاا  16  يااا2005اضاسااور العرةياان المياابر  للاات غ  أن اا    رنلراان 
بنار للملراااان  نحااااب  حرارياااان  2.8وومااااوال وتااااب م ااااتن   15تثمرااااال ال ااااعر لمااااب  

 مريسوتين؟ت
عض  اااااص اات واياااان ماااا  نال اااان تظاااار التماااارا  تحاااابم تمناالااااوال ئ اااابار ماااانارب الًاااا

مااباب بنلاان معوبياان م ااو  اا مت  اضثمااو  ولااا ح ااوض م ااتحمل مياار  المياار  نال
 نانال أمتو  و.

نمثلمو ت رةال الحتنمن الميرين م  ورط ات واين الكانيا ولاا ماللا  الًاعض 
ى ت اااو ت ااارض  ااااص المااار  أيعاااوال م اااتتبمن ت ااا  اابواااو    ت اااو ملحااال ات وايااان   

 اارا رل نةاار  تظااوم حتاام الااار ي  مااار  ز 1979الت اانين ال يو ااين المعحاانب   ااتن 
  ن ااان ابواااو  ررااار ياااحيح تااام اتتةاااا  لتمريااار 1981ال اااوباال الاااا  اتااال واااوم 

 العبنا  ال وًم م  ال لسن التت راين ولا ححنق الًعض نتنا  .
ناب مررال الحتنمن  اا اات وق   ت  ي ت بف تتني، أ ناق تيبرر ال وا  نلك  

  أ اناق ال اوا ساناال نورعاوال م تنحان أماوم ض؛ ميابااين  ن اا التمريار ي تحاب ضيا
ملنثاان للمر اان  نلاا  الرراار   ال ااوا تمياابر للسوااان التظي اان ن يااوبراال مياار ماا

رتنا  اضمر ولا ال نق ائ را رلين الي رر  نالمعوبين لمم  الحانم  الميار  
 نالعرة  ى  ر  ناحب.

*** 
  اتسلحااال ىاا  مناال اان الياا حن توتااال  تااو  تحرتااوال ناوتراعااوال ًااعمين نا ااعن

مااا  المرلماااو  ننيااالال زلاااا الًاااور  نمتظماااوال المالتمااا، المااابت  نةتويااان لاااب  
حرتاااان ائتاااانا  الم اااالمر  التاااا  ت وولااااال ماااا، منالااااوال ال عااااض الًااااعم  وماااار 
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المًااورتن ىااا  المظاااو راال  نوحاااب المااا تمراال ىااا  رولميااان أتحاااو  ميااار  أماااو ىااا  
ولمنا مناااا  تو  اااوال معورعاااوال  سل اااوال زحوسااان نسااا 50المرلماااو  الميااار  ىحاااب تحااابم 

ملياور متار  1.7تيبرر ال وا زلا ز را رل نالا   ييل تمو اولاال أنراا ام زلاا 
متعاااض مااا  ال اااوا  اااتنيوال لماااب  وًاااري  ووماااوال    اااعور تحااال  تثرااار وااا  اض اااعور 

نأت ااااو  ااااتظل ثومتاااان نرراااار متحرتاااان نىاااا  الاااا  ظلاااام تمراااار للححاااانق   العولمياااان 
 اا  المتل اان مااال   نأ  اااتيااوبين للًااعض المياار   نأ  ًاارتن )أ  زم الاا ( 

 ااااص الًااارتن مالااارب رساااو  ن مااا  للحتنمااان الميااارين نأ  ال اااوا ااااب مااابأ عااات  
 (. 2008 ول عل لي  ى  مور  مل ىمرارر/ ً وط )

* نلعل المنا  العملا  الم ام الاا  تام ىا   ايوق مناال ان  ااص اات وايان  ان ماو 
اليااان الميااارين( ااااوم  ااا  المحاااوم  المعااارنف ) نتاااو   ااا رراال  اااو حوال ىااا  ناار  التور 

زمااارا يم ي ااار   وتااابمو ااااوم مرىااا، بوااان  اعاااو ين عاااب نايااار المتااارن  الميااار  
يحااوف عاا  الاات غ نال اوا زلااا العاابن ض  الاا   مسول اوال زيااوص م ل ااو   اااص اات وايان نال
رتعااااورط نالمياااالحن المياااارين الم وًاااار  ىعااااةال واااا  المياااالحن العرةياااان نتظااااراال 

ر ن عاب ال ر اوال الًاعمين ىا  ميا ض مين البون  الت  تعاوم  مع او العبراب ما 
حتمال ليولح المبور   ويحوف 2008/ 24/6م  رنم  تبانل و ى  المحوكم امتب ال 
ت ال الحتاام نا ااتمرال    الحتنماان المياارين ا ااتأا زا رل تياابرر ال ااوا الااا ا اار 
 ياب  ا ارا رل  نررام الا  ما  الم ام زراراب أمارا ماو نرب مىاا مناا  او المتعتتان نال
تظلم أن الاابون  ضتاا  م اام ماا  التوحياان الحوتنتياان نال يو ااين ىاا  تاا  وريعاان الاا

 توريتيو  نالا  الو  ىي :
]اتياال  علاام المااتظلم المنااا، أبتااوص )أ  المحااوم  زماارا يم ي اار ( أتاا   منالااض مااو 

تتع ب ىي  ال را رل ن تن  الناار  مر  مير ن  م   ماتر  ت و م ناعال ول  الم 
 عر مااتت ط لل وياان ا رتالااونا بناراال مياار متنريااب ال ااوا السميعاا  ئ اارا رل   اا

حرااث أ  ن  االبنار 9 ااناين حوليااو تايااب ولاا  ىاا  حاار  أ  ايمتاا  الالاابنار رةاا، ن 
تاوم يلحح و ال سة  المسلال نىحاو ضحا ترا  زل  المعو ب  البنلين ن   اص الماتر 
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 ولتول  ا تياالح ت  ااو  اااوتنت  ي ااتتب ولياا  تع ااب ماا  الب ااتنر ن 151/2المااوب 
حرااث ولاام المااتظلم ىاا  ن  الثاارن  المترنلياان المياارين   ااعر متاا . مياار  ر اابر

 100توريتاااا   اااا   ناياااار المتاااارن   ياااا ت  تااااو  اااااب أياااابر الحاااارار الااااناار  رااااام 
  ن الاااا  أوتمااار  اااريو ن لااام رتًااار  ولالرياااب  الر ااامين حراااث أىاااوبال  2004ل اااتن

الال اااان المتتياااان  ولتًاااار  عاااابم نرنب الحاااارار ل ااااو للحيااااوم متًاااارص ن ىحااااو لمياااان  
 لمروين.ا

نحرث نيل لعلم المتظلم أ  الحرار يًارر ىا  بر والتا  زلا  اارار ماللا  الانارا  
نالااا  يمااتح ناار  المتاارن  ممثلاان ىاا   2000ىاا  االتموواا  متااوري   اامتممر وااوم 
الحال ىا  الت اونط نالتعوااب ما، :ًارتن  (زرال  )ال ر ن الميرين العومن للمترن  

تاار متعااض ماا  ال ااوا السميعاا  م االمليااور  7رااوا ًاارق المتن ااغ ماا  أالاال مياا، 
 ااتن اوملاان للتالبرااب ن أتاا  تاام تنالياا  تسااوض الاا  ر ااي   15ئ اارا رل ولاا  ماابار 

تااا  ااااب تااام تناليااا  : زماللااا  زبار  ًااارتن راااوا ًااارق ال حااار المتن اااغ الاااو  ىيااا  
تاااا  ماااا  بناواااا   اااارنرتو ز ااااةغ :   زتسااااوض زلااااا الالوتااااض ائ اااارا رل  الااااو  ىياااا  

 2000 متممر واوم  18  الا  وحب ى   يوبتكم     مالل  النارا  ى  االتموو
اب ارر تحبرب أ عور مي، م  ال ر ن الميارين العومان للمتارن  ىا  مرتاو  العاريش 

 اااتتو ن  اااعر أايااا  بنار نرةااا،  75نررر اااو مااا  نحاااباال اياااو  ال اااوا   اااعر 
الابنار ناااب ررت ا، زلاا  بنار نتيا  الاابنار ىاا  حولان نياان   اعر تااوم مرتااال 

   وئعاوىن زلا  مااتر  -ا اتتب الا  اات اوق المًاتر  . ن   بنارا أن أكثار 35زل  
التا  يظال الات  الكومال لتينيا و محظانرا ولا  الت و م ال وسلن  ول ن الاتر ن 

 1976ل اااتن  20المرلماااو  ن الًاااعض بن  محتعاااا   ا اااتتب أيعاااو للحاااوتن  راااام 
 2001لعاوم1009اارار ر اي  الانارا  راام التو   ول ر ن العومان للمتارن  نولا  

تاا  متااو  ولاا   اااا زتااو   ولًاارتن المياارين لل ااوا السميعاا  )زرالااو ( نحرااث ال
 الحرار اوم ر ي  مالل  زبار  تل م :
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. ًااارتن زرال ااا  ن ااا  ًااارتن ميااارين م اااو من أ  اااال نىحاااو للحاااوتن  التاااو  1
نتينيا  التا  تًارال ىا  الرياب  اا اتثمور  1997لعاوم  8للمتوسل الحار  راام 

نالر  ائًور  زل  أ باى و ىا   2000ووم  رنلرن 31متوري   3573الر مين رام 
 . 2004رنلرن ووم  9متوري   8029الريب  اا تثمور رام 

. نالًاارتن المياارين لل ااوااال السميعياان ن اا  ًاارتن اسااو  وااوم مو اان ىاا  المو اان 2
لعااوم  1009نمملنتاان للحتنماان المياارين نأ  ااال نىحااو لحاارار ر ااي  الاانارا  رااام 

متناياا، ات ااوق لتنريااب تميااوال ماا   (زرالااو )ر نيًااور زلر ااو احيوتااو  وتتيااو 2001
ال اوا السميعا  المياابر نتحلا  نةيعا  ئ اارا رل ومار ًارتن رااوا الًارق اضن ااغ 

 وال متعابم وسل  سةتو مسلحو مل ن 2004ل تن  100  الحرار الناار  رام زحرث ن .
تلحح  العرنض و متول ن يريحن نناعحن للب تنر نالحوتن    ن حرث يبر متول 

م  الموب  العوًر  م  اوتن  مالل  البنلن ولا  ماو  ارمرت   14ال حر   النارب  ى 
  البوم الكمرر ئ را رل المعتبيان ولاا الححانق العرةيان نالاا  زالمبو  ن حرث 

ر متاا  تنريااب ال ااوا ئ اارا رل    ااعور رماياان ا تياال زلاا  وًاار ال ااعر العااولم  
رص ماا  المااناستر  ن رراا ال ااو ب ن أ  الاا  اااب اتعتاا   اال و ولاا  مياالحن المعلاا 

تال ب ال  ى  تحلي  البوم لمحبنب  الابتل ماياوب  أ اعور المتااي  الميرير  ن 
ن ال نار ن متتالوال مترنتيميو يان وبرب .لاال  أرىا، تظلما  ما  الحارار المااتنر 

ثم نر النارب   حوتن  مالل  البنلن ن الحيحح  م  الناتض ال سة  نالعنار ن لمو رل
 (  عب  مسولض تو  أمرا و:سولض المبو  )زمرا يم ي ر  

تنا ع  م  الحراراال ن تال  ول  الاتر ن  2004ل تن  100رام  . م ل و  الحرار1
ماو ترتاض ولياا  ما  رثاور ن ولاا  اضتا  تلاا  اات واياوال التا  ترتمااال وليا  ماار  

 ًرتوال ميرين ن ز را رلين.
  اتعتااا   اال و ولاا  مياالحن المااابو  نلمااو تااو  ماا  تتاااو    اااا الحاارار أتاا - 2
اياااوب  أ اااعور المتااااي  نال ااانار رااارص مااا  الماااناستر  الميااارير  ن تال اااب الااا  مرن 
 متتالوال مترنتيميو ين وبرب . ن م  ثم رلتم  المتظلم زل و  ارار ناير المتارن ن 
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حرااث يمتاا  تعنيعاا  ماا  رياارب الاابوم ؛ ال اانار اضتراار مرىاا،  ااعر المتاااي  ن 
أ  تت عالنا م ل او   اار  الا  متح ئ را رل.ناضمل أ  تتظرنا ىا   ااا الاتظلم ن 

 الحراري .
*** 

  اتتياار ىر ااو راىعن ااو ماا  المتوعاالر  المياارير  نلكت ااو الحعااو ين     اااص الاابون 
ماار  ت الراار لتااغ  16  ن عااب أكثاار ماا   2011رتااورر 25لاام تت ااا   زا  عااب ثاانر  

ا  تم ن نتم م اتوال زيحوف تيبرر ال وا ئ را رل مرحليوال   البون  ال وا   نت اال 
 .نتمو أ ول ا تتوباال ض  وض مولين نلي   يو ين تمو تو  متناعوال  اامر

*** 
 ( رسية قانونية :2)

ا اااتكمواال للاااابون  الحوتنتياااان التااااا أاوم ااااو ال اااا رر زماااارا يم ي اااار    نربنب ال عاااال 
ثمن ارا   أتار  لالناتم او الحوتنتيان اابم و ب. مياس ا   اات واين ال يو ين ولا 

 تا( حاان   سااة  اات واياان اوتنتيااوال نالااو  ىااا برا اات  أ الحااوتن  التمراار)أماانالترر 
مسلحااو ىااا الحااوتن  الاابنلا  التااا يعتمر ااو ىااا حتاام   اااص اات واياان  وسلاان  سةتااوال 

العبم  أ  أت و ىعل موب  ا ررتض ولر و الحوتن  الابنلا أ  أثار ااوتنتا  نتحا  
 ااتتب التمراار نيواا   اااا الحااب  أ  أت ااو ىااا حتاام المعاابنم س حااو للحااوتن  الاابنلا  

 الحوتنتا ىا تترالت  زلا
الكيو  الي رنتا ىا ىل سر  المحتلن م  الت ر زلا ال حر ان  احتة   ض   -أ

أنل و   الحوتن  البنلا نالنبص ىا ىل سر  ررر ًروا نمتول  لم وبف وومن ىا
ممبأ تحريم اا تية  ولا أراعا ال رر  ولحن   ناب ت كب  اا الممبأ م  تة  : 

رتع اب   و اب ويا ن اضمام التاا تياال ولاا )ولي  ىا الماوب  العوًار  ماالت  
اضوعااو   ااوحترام  ااةمن أاااوليم المياا، الاابن  اضوعااو  ىااا العياا ن نا ااتحةل و 
ال يو ااا الحااو م نالمحوىظاان وليااا  عااب أ  واابنا  تاااورالا( نالعبرااب ماا  ااااراراال 

 اااا المماابأ  اضماام المتحااب   اانا  ماا  ماللاا  اضماا  أن الالمعياان العوماان  ناااب نرب
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م التااا تيااال 1974ىااا المااوب  الثومتاان ماا  مًاارن  ححاانق نناال ااوال الاابن  لعااوم 
ولا )رالض ولا تل بنلن أ  تمتت، و  ااوتراف  وكت وض اضاوليم التاوالم وا  

( ماا  مًاارن  ححاانق نناال ااوال 11ا ااتعمو  الحاان  أن الت برااب م ااو( نأيعااو المااوب  )
  تااب  اااا الممابأ تاا  المااوب  الثوتياانني  الابن  الااا  اوتبتاا  لالتاان الحاوتن  الاابنلا  

ال حاار  الرا عاان  حظاار ا ااتتبام الحاان  ىااا العةاااوال البنلياان  ممااو رتاات  وتاا  واابم 
 ااوتراف  ولتتو   المترت ن ولا ا تتبام الحن .

تمو نرب الت  ولا ممابأ تحاريم اا اتية  ولاا أراعاا ال رار  اولحن  ىاا العبراب 
م  1956تااانىممر  2/أ( ىاااا 3256ر راااام )مااا  ااااراراال ماللااا  اضمااا  مت اااو الحااارا

ماورن  21( ىاا 252م  نالحرار راام )1967تنىممر  4/أ( ىا 3257نالحرار رام )
( 2625م نالحااارار راااام )1971بي اااممر  16( ىاااا 2734م  نالحااارار راااام )1968

التو  م وة  م وبف الحوتن  البنلا  ً   العةااوال النبيان نالتعاون  الابنلا   
أر اس   8( ىاا 662م نالحرار رام )1971 متممر  25( ىا 298نالحرار رام )

  الحان  ا ز( حراث نرب ىيا  )242م  تماو نرب  ااا الممابأ ىاا الحارار )1990ووم 
 ( أكب ولا ااال الممبأ.336تتلل الحل( نالحرار رام )

نااااب أيااابرال الالمعيااان العومااان ااااراراال ت تاااب ولاااا  ااااا الممااابأ مت اااو الحااارار راااام 
بي ااااااممر  20( ىااااااا 2851م  نالحاااااارار رااااااام 1971ر بي اااااامم 13( ىااااااا 2799)

( 3144م  الحرار رام )8/12/1972( اليوبر ىا 2949م  نالحرار رام )1971
 م  ً   تعري  العبنا .  14/12/1974اليوبر ىا 

نتال  نرب ىا أحتوم الحعو  البنلا مت و الرأ  اا تًور  اليوبر م  محتمن 
  المحتمان ا ز :ياو لتوممياو ىحاب نرب ىيا  العب  البنليان  ًا   احاتة  التانض زىريح

تعتاارف م اااا ااحااتة   اوتمااوبا ولااا مماابأ تحااريم اا ااتية  ولااا أراعااا ال راار 
 ولحن . ن اا الممبأ م تحر ىا ال ح  البنلا العرةا نال رةا نمت ل ولي  م  توىان 

 .   ىح و  الحوتن  البنلا العوم
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  لتو أ  نالنب الكيو  الي رنتا ىاا ترتر و ولا مو  مل  نالوموا ضحتوم   رتمر
 ىا حتم العبم.: ىل سر  المحتلن  وسل  سةتو مسلحو أ  

المماابأ الثااوتا الااا  ر تااب ولااا واابم ًااروين نالاانب الكيااو  الياا رنتا ىااا  -ض 
ىل ااسر  المحتلاان ماا  الت اار زلااا ال حاار   اان مماابأ حاال تحرياار المياارر ن اان ماا  

نلا نا تةف ولر و ما  ال حا  نالحعاو  الم وبف العومن نالم تحر  ىا الحوتن  الب
البنلرر   تمو أت  نرب ىا مرثوق اضمم المتحب  ىا الماوبتر  اضنلاا ال حار  الثوتيان 
نالماااوب  التوم ااان نالتم ااار   نااااب نرب  ااااا الممااابأ ىاااا توىااان مناثرااال المتظماااوال 
البنلياااان العولمياااان نائاليمياااان  نحاااال تحرياااار المياااارر  تااااو ال يو ااااا ناااتيااااوب  

عض ال ل اااسرتا تاااومة   نيترتاااض ولاااا الااا  تترالااان  ومااان الااابا نتسرااار   أ  للًااا
اااناال ااحااتة  الياا رنتين ىااا ىل ااسر  المحتلاان لااي  ل ااو حاال الاابىو  الًااروا 
عب المحونمن ال ل سرتين  ض  م  أرتو  البىو  الًروا أا يتن  الحو م  ولابىو  

ا محونماان ل عاال الًااروا معتاابيو  ضتاا  ا رنالااب بىااو  ًااروا عااب بىااو  ًااروا ن 
م و    وتو  اووبتو  م تحرتو  ىا توىن اضتظمن الحوتنتين المنالانب  ىاا العاولم  

ن ااا الريماان حاارض س حااو للتظااوم   تمااو أ  ااحااتة  الريماان ماا  الالاارا م البنلياان 
اض و ا للمحتمن الالتو ين البنلين الموب  التوم ن  نس حاو لحارار تعريا  العابنا  

اليوبر و  الالمعيان العومان لممام المتحاب   نالعبراب م 1974( لعوم 3144رام )
م  اراراال مالل  اضم   لال  ا رترتض ولا ىعال ررار مًارن  ن ان ااحاتة  

( ما  مرثاوق اضمام 51ىعل مًرن  ن ان الابىو  الًاروا الاا  حال س حاو للماوب  )
المتحاااب  حااال سميعاااا  نالحااال السميعاااا ا يملااا  الحاااوتن  حيولااا   ااان  حمورتااا  

 لحموين  لال  لي  لحناال ااحتة  بىو  ًروا.نن و ل ا
ترتر اااو ولاااا ماااو  ااامل  ىااا   نالااانب الكياااو  اليااا رنتا ىاااا ىل اااسر  المحتلااان مااا  
ال حر للت ر ررر ًروا نمتعبم نيترتض ولاا الا  نس حاو لمرثاوق اضمام المتحاب  
ناااراراال ماللااا  اضماا  نالالمعيااان العوماان نالااانض أ  تحاانم توىااان الاابن  أًاااتو  

ا نرليوتاا   عاابم م ااووب  اااناال ااحااتة  الياا رنتين  نيالااض ولر ااو الحااوتن  الاابنل
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أ  تحااابم توىااان أتااانا  الم اااووباال نالااابوم للمحونمااان ال ل اااسرتين  مبايااان مااا  الااابوم 
الع تر  نالمولا نال يو ا ناللنال ترا  نا تعب ىا ال  متول ن للحوتن  الابنلا 

 أن مرتك ن الريمن بنلين.
( متااااوري  28( الاااابنر  )3103العوماااان رااااام ) أ اااام  اااااص النثااااو ل زوااااة  الالمعياااان

م  ً   الم وبف ائت وتين اض و ين ىا المي، التااواوال الم الحن 12/12/1973
نم اااااوبف النعااااا، الحاااااوتنتا التااااااو   ولمتوعااااالر  عاااااب ال ااااايسر  اا ااااااتعمورين 

ن ىاا يابر  ااا ائواة   تان بمن العتيارين  نتوىان الحاراراال المناضالتمين ناضتظ
م  ًااا   ححااانق الااابن  1949( لعاااوم 375لممااام المتحاااب  راااام )نالواااة  الالمعيااان 

نناال وت ااو  ىحااب تااو  تحبرااب ححاانق الاابن  نناال وت ااو محاال ا تمااوم رالااو  الحااوتن  
الاابنل  متااا و ااب  عرااب  نتااال  اومااال ال ر ااوال العلمياان البنلياان متتااون  المنعاان  

نلياان ناتتااوا اااراراال  ًاا ت . ناااب تاا  ولااا ححاانق الاابن  نناال وت ااو ىاا  مناثراال ب
 متعبب  نأ م و:

 .1899معو باال ا و  لعوم  -
ا  اليااااوبر واااا    المع ااااب اضمريتاااا  للحااااوتن     ميااااو  ححاااانق الاااابن  نناال وتاااا -

 م1916البنل   ى  الل ت  المتعحب  مناًتس  متوري  ال وب  م   رتورر 
  ميااو  ححاانق الاابن  نناال وت ااو   اليااوبر واا   اتحااوب الحااوتن  الاابنل   متااوري  -

 م1919وًر م   تنىممر الحوب  
 و ب وي ن اضمم. -
ات وايااان ححااانق الااابن  نناال وت اااو التااا  أمرمت اااو الااابن  اضمريتيااان ىااا    مااا تمر  -

ما تمر ولا أ م متانب  ااص اات وايان ىا   . ناب تم التًبرب 1933منتت ربرن  لعوم 
 م.1938 م . ثم ى  م تمر   ليمو  لعوم1936منتي  ررر   لعوم 

 لمتحب   نمناثرل المتظموال البنلين ائاليمين.مرثوق اضمم ا -
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( 4) 375مًرن  ائوة  اليوبر وا   الالمعيان العومان لممام المتحاب   راام  -
( ماوب  تتعام  أرةعان 14 ً   ححنق الابن  نناال وت او رتكان  ما  ) 1949لعوم 

 ححنق نوًر  ناال وال.
وب   الم اونا  ىححنق البن  الت  تا  ولر او  ااا المًارن   ا : اا اتحة   ال اي

وابم التابتل  وابم : ى  الحوتن   نالبىو  المًرن  و  الت   أمو ناال وت و ى ا  
زثااور  الحاارنض اض لياان ناحتاارام ححاانق ائت ااو  نالحريااوال اض و ااين  نواابم ت برااب 
ال لم ناضم  البنلرر   نت نين المتواووال البنلين  ولسرق ال المين  نوابم اللالان  

  الااااابن  المعتبيااااان  نوااااابم ااوتاااااراف  اااااواحتة  زلاااااا الحااااارض  )نوااااابم م اااااووب
 الحرة  ( نتت را المعو باال  نالتحرب  ولحوتن  البنل .

تسميحو لمو  ل  م  ححنق نناال وال البن  الت  أي حال م  الحناوب العومن ىا  
الحاااوتن  الااابنل  التااا  ا رالااانا اات اااوق ولااا  متول ت اااو   عاااب أ  ا اااتحرال  تثااار  

رأ ا و مرثاوق اضمام المتحاب   ا و ى  مناثرال بنليان ولات  ولرال تسميحوت و نتثر
نتوىاان مناثراال المتظمااوال البنلياان ائاليمياان مثاال الومعاان الاابن  العرةياان نااتحااوب 

 ائىريح  نمتظمن البن  اضمريتين.
م مااااا، الكيااااااو  1979نمااااا  الثوماااااال اوتنتااااااو أ  ات وايااااان ال اااااةم المياااااارين لعاااااوم 

الكيااو  الياا رنتا  نات واياان ال ااوا الياا رنتا لاام تتاا  حولاان الحاارض ماار  مياار ن 
محااال البرا ااان الاااو ال تترالااان ا اااتتبام الحااان   اااولحرنض التاااا حااابثال مااار  ميااار 

نترتمال ولر و نس حو لت    1973رتر و حرض أكتنةر ووم   نالكيو  الي رنتا 
م  التا  تات  ولاا:) 1969( ما  ااوتن  المعو ابال مار  الابن  لعاوم 52الماوب  )

تو مسلحاو زاا تام زمرام او تترالان الت براب  و اتعمو  الحان  تعتمر المعو ب   وسلن  سة
 الحوتن  البنل  النارب  ى  مرثوق اضمم المتحب (.    نا تتبام و  ولمتول ن لم وب

نمماااو ا ًااا  ىيااا  أ  معو اااباال اليااالح مااار  العااارض ز ااارا رل تااابتل ىااا  با ااار  
 برااب ضت ااو أمرمااال تحااال ت؛ الاا سة  المسلاال المتياان  ولياا  ىاا   اااص المااوب  

الحناوااب :   أ   و ااتتبام الحاان  متول اان مااال  الم ااوبف العوماان ىاا  الحااوتن  الاابنل  
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ا ماار  ىاا  الحااوتن  الاابنل  العااوم  نتااال  م ااوبف نأحتااوم مرثااوق اضماام المتحااب   
( ماا  اااوتن  المعو ااباال ال ااول  نالتاا  تاات  53ن اااا مااو تيااال ولياا  المااوب  )

لحااو زاا توتاال ناااال زمرام ااو تتعااورط ولاا أتاا  )تعتماار المعو اب   وسلاان  سةتااو مس
نتعتماار اووااب  رماار  ماا  اناوااب   ماا، اووااب  رماار  ماا  اناوااب الحااوتن  الاابنل  العااوم 

تااال اوواااب  محمنلااان نمعتااارف م اااو مااا  الالمووااان البنليااان : الحاااوتن  الااابنل  العاااوم 
تحووااب  ا رالاانا ائتااة  م اااو نا يمتاا  ت ررر ااو زا  حوواااب  اححاان ماا  الحناواااب 

 وتن  البنل  ل و ااال اليلن(. العومن للح
( ماا  اااوتن  المعو ااباال ا ااتحولن تسمراال معو ااباال 71( ن )64  )ونت تااب الموبتاا

الياالح التاا  تتعاام  تتااوااال زاليمياان أن ححناااو زاليمياان لاا سة   اااص المعو ااباال 
  ااامض متول ت اااو لحوواااب  تحاااريم ا اااتعمو  الحااان  ىااا  العةااااوال البنليااان أن الت براااب 

( متاا  ولااا) زاا ظ اارال اووااب  رماار  البرااب  ماا  64المااوب  )  و ااتعمول و. ىتاات 
اناواااب الحاااوتن  الااابنل  العاااوم ىااا   أ  معو اااب  او مااان تتعاااورط مااا،  ااااص الحوواااب  

( مااا  ااااوتن  المعو اااااباال 71تيااا ح  وسلااان نيتت ااا  العمااال م اااو( نتااات  الماااوب  )
عاوم ولا ز سو  أ  معو ب  تتعورط م، اووب  رمر  م  اناواب الحوتااان  الابنل  ال

( 53ىاا  حولاان المعو ااب  التاا  تعتماار  وسلاان س حااو للمااوب  ) -1ىتيااال ولااا أ : )
 يتن  ولا اضسراف:

أ  تايل  حبر ائمتو  رثور أ  ومل تم ا تتوبا زلاا أ  تا  رتعاورط ما،  (*)
 اووب  رمر  م  اناوب الحوتن  البنل  العومن.

 مر  ((.نأ  تالعل وةاوت و المت وبلن مت حن م،  اص الحووب  ا ( *)
( 64ىا  حولان المعو اااب  التا  تعتمار  وسلاان نيتت ا  العمال م او س حاو للمااوب  ) -2

 -رترتض ولا زت و  و:
 زو و  اضسراف م  أ  التاام  وا تمرار ى  تت را المعو ب . (*)
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وابم التا ثرر ولاا أ  حال أن التاااام أن مراكاا اوتنتيان   لمساراف تام تترالاان  (*)
 ًاااارط أ  تكاااان  المحوىظاااان ولااااا  اااااص الححاااانق   ت و  ااااو لتت رااااا المعو ااااب  اماااال ز

 ناالتااموال نالمراكا  عب ال  ر رتن ات وا و م، الحووب  ا مر  الالبرب  (.
ات وايااان تيااابرر ال اااوا راااا ض ب.ال ااارب أمااان الترااار زلاااا أ   ولاااا ماااو  ااامل ترتر اااو

الميااار  للكياااو  اليااا رنتا  تكااان  متعبمااان  ن وسلااان  سةتاااو مسلحاااو  نا رالااانا 
ت وق ولا متول ت و م  امل توىن اًتو  نرلياوال الحاوتن  الابنلا أن التم ا  اا

م ااو لمتول ت ااو م ااوبف ووماان ىااا الحااوتن  الاابنلا  ااا مماابأ تحااريم اا ااتية  ولااا 
 ال رر  ولحن  نممبأ حل تحرير الميرر نممبأ حل البىو  الًروا.  اأراع

*** 
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لغا ها : يوميات ( 3)  تصدير الغاز ىسرا يل :ف  الطريق إل  االتئاقية وا 
 ١٩٩٧رتورر ٦

متًااترل أن  لالتاان لل ااوا  -ىااا الاا  الناااال-اااوم حمااب  المتمااا  ناياار المتاارن  
م ابف نعا، تسان  ١٩٩٧ل اتن  ٣٢السميعا مناار  المترن   منالض الحرار راام 

 انمين لل وا المير .
 ١٩٩٧مورن ٥

و  لحاو  المتماا  أر لال لالتن ال وا أن  تحرير ل و زلا مالل  النارا  تتسرص ىي 
م، ال  رر ائ را رلا نسل ا  ا اترراب ال اوا  ىعاة وا  نالانب سل اوال ما  ترتياو 

 ناضرب  ا ترراب ال وا المير   م، التنيين   رون اا تالو ن لمرب .
 ١٩٩٨بي ممر١٦

الم تاب  ومابالتولل وياوب ما،  -نات و-تم لحو  مر  ر ي  ال ر ن العومن للمترن  
 ائ را رلين راىا مرلرب ىا  وري . ر ي  ًرتن الك رةو 

 ١٩٩٨بي ممر ٢١
أر اال ر ااي   ر اان المتاارن  ماااتر  لااناير المتاارن  حمااب  المتمااا يعاارط ت وياارل 
لحااو   ااوري  ماا، م اا نلا ًاارتن ت رةااو  ز اارا رل.. تمااو أر اال تسو ااوال رتاار ىااا 

 ت   الرنم للًرتن ائ را رلين ممب  الم ونعوال.
 ١٩٩٩أنا ل

ًاارتن زرتااا ائيسولياان »ل ر اان العوماان للمتاارن  نالًاارتن البنلياان تاام تناياا، ات ااوق ماار  ا
 ئاومن تغ أتومرض لتحل ال وا زلا را  لتنلرب الك رةو   حسو  را .« حوليو

 ١٩٩٩متتي 
تااام تالمراااب أوماااو  تاااغ اضتومراااض الاااا  ااومتااا  الًااارتن ائيسوليااان  تظااارا لتناااا  

تاا  الًاارتن ائيسولياان الم ونعااوال ماا، ال االسن ال ل ااسرتين.نتو  التااغ الااا  أاوم
 منين يمتب م  ًرق البلتو زلا ًمو   رتو  مريوال. ٣٦ حسر 
 ٢٠٠٠رتورر ١٩
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أر ااالال المتاااومراال العومااان تسو اااوال لاااناير المتااارن   اااومح ى ماااا  ي راااب مت ااانيط 
ًرتن ًرق ال حر اضمايط المتن اغ لل اوا ئتًاو  مًارن  تيابرر ال اوا لترتياو 

 نال را رل.
 ٢٠٠٠رتورر ٢٩

   منالااض «ز  زم الااا»تن ًاارق ال حاار اضماايط المتن ااغ لل ااوا تاام ت  ااي  ًاار 
م  ال ر ن العوم لة اتثمور  نياوحم و رالال اضوماو  ح ار  « ٢٣٠»الحرار رام 

  ولم.
 ٢٠٠٠مور 

أالاار  الاار ي  ال ااومل م ااور  ايااور  زلااا ترتيااو نتاام تةل ااو تناياا، ناياار  المتاارن  
نلم رتم »ر  زلا ترتيو. المير  نالترتا ماتر  ت و م  ً   تيبرر ال وا المي

 «.ت عرل الماتر 
 ٢٠٠٠مورن

أر ل ر ي  ال ر ن العومن للمترن  تسو و ر ميو زلا   رر مير م  را رل محمب 
  رنتا رتسرص مت نيط ًرتن ًرق ال حر اضمايط المتن اغ لًارا  نتحال ال اوا 

 المير  ئ را رل.
 ٢٠٠١مور 

 ٣ال وا السميعاا نتحابمال ل او سرحال ًرتن الك رةو  ائ را رلين متواين لًرا  
ااااااارتن «ماااااااا الاااااااا»ًااااااارتوال   اااااااا  ائ ااااااارا رلين  «تنةااااااال زترالاااااااا»المريسوتين ًن

 نتم تر ين المتواين ولا اضتررتر .الميرين « روا ًرق المتن غ»ًرتنن 
 ٢٠٠١مور 

نالااا  ر اااي  الااانارا  الااابتتنر واااوس  ومراااب تسو اااو لااار ي  ًااارتن ًااارق ال حااار 
   ولمناىحان ولاا ميا، ال اوا للًارتن  حاب اضميط المتن غ ئ ةرا   حارار الماللا

 بنار للملرن  نحب  حرارين. ١.٥٠ تتوال نحب أولا  ٧٥أبتا 
 ٢٠٠٤رنلرن ٧
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أر ااال أمااار  واااوم ماللااا  الااانارا  يااا نال التحاااو  تسو اااو زلاااا نايااار المتاااارن  
لرتساارص مت نيعاا  للتناياا، ولااا ماااتر  الت ااو م ماا، الالوتااض ائ اارا رلا تيو اان واا  

 لعرةين.حتنمن الم نرين مير ا
 ٢٠٠٥رنترن١٣

ناعاااال ال ر ااان العومااان للمتااارن  نالًااارتن الحو عااان لل اااوااال السميعيااان وحاااباال تالورياااوال 
مليااوراال متاار متعااض  ااتنيو ماا  ال ااوا السميعااا ماا، رةس ااو  ولمعوبلاان  ٧لتنريااب 

 ال عرين ال و حن.
 ٢٠٠٥رنترن ٣٠

الم تب   ومح  مر « الحرين الاتين»تم تناي، ماتر  الت و م ىا الحو ر  نتحبربا ماا
 ى ما ناير المترن  نناير المتين التحتين ائ را رلا متيومر  م  زليعوار.

 ٢٠٠٨أنا ل
أول  ح ر   ولم ترنال  م  ًرتن ًرق ال حار اضمايط المتن اغ لل اوا  نةيا، 

رتن « أ  الا أ »حيت  زلا ًرتن  ماا تاا »اضمريتين نيوحم و  وم ايل ًن
 التويةتبين.« تا

 ٢٠٠٨رنلرن
مليور متر متعض  تنيو لًرتن الك رةو   ١.٧تيبرر « ز  زم الا»ًرتن مبأال 

 ائ را رلين.
 ٢٠٠٩مورن

 ٣تااام زاااارار  يتااال  اااعر  معاااب  ض اااعور تيااابرر ال اااوا لترت ااا، زلاااا أكثااار مااا  
بنار للحتنمن الميارين   ١.٥٠بناراال للملرن  نحب  حرارين مايوب  تحبر متحن 

 ولا أ  رتم تسميح    ثر رالعا.
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 ٢٠١١اررىمر  ٥
مااابأال  ل ااالن ت الراااراال تاااغ أتومراااض العاااريش الم ااا ن  وااا  تيااابرر ال اااوا زلاااا 
ز را رل نالتا تكاررال  عاب الا  ولاا مابار العاوم لييال زالماولا وابب الت الراراال 

 ت الرراال. ١٤
 ٢٠١٢زمريل١٩

أر االال ال ر اان العوماان للمتاارن  تسو ااو زلااا ًاارتن ًاارق ال حاار اضماايط المتن ااغ 
  التعوااااب مرت ماااو تظااارا ئت اااوق الًااارتن ىاااا  اااباب لل اااوا تتسر اااو  عااابم ا اااتكمو

 م تححوال ال ر ن.
*** 

باد الثورة :  وقف تصدير الغاز .. صئاة قوية مل  وج  تل أبيب - 4
 تغطية موجزة :

 عاب اتتظاور سنيال م يحوف تيبرر ال اوا  19/4/2012ىا الو  الحرار المير  
  لسولمااو تااو  مثااور الااب  م ل ااو  ات واياان مياا، ال ااوا المياار  زلااا ز اارا رل   نالااا

ىااا مياار   اامض اض ااعور المت عاان التااا تعاامتت و اات واياان   نلاابنا  انمياان   
لرثراار متااونف الكثرااري  ماا  زمتوتياان تًاانض حاارض البرااب  ماار  مياار نال اارا رل   
ني ااتح ال ااوض نا ااعوال للتك تااوال حاان  تنارااال اتتااوا الحاارار المياار    ى تااو  ماا  

الااو  ا ااتالو ن ماا  ائبار  ال يو ااين لااإلراب  راار  أ  ااارار تناراا  ال ااوا المياار  
ت الراااراال لتاااغ ال اااوا المااا ب   14الًاااعمين التاااا ومااارال وااا  رىعااا و لليااا حن ماااا 

ئ را رل نوبب م  الابوون  الحعاو ين .لكا  ميابراال أمتياوال رىيا، الم اتن  أكاب أ  
ااارار زل ااو  تياابرر ال ااوا ئ اارا رل لي ااال لاا  أ  أ عااوب  يو ااين نلكتاا  الااو  متااو  

ر  ر ااان المتااارن  نالًااارتن الحو عااان لل اااوااال ناللتااار  اررتاااو زل اااو  وحاااب ولاااا اااارا
تيبرر ال وا م، ًرتن ًرق المتن اغ ئتاة  اضترار   ولتااموت او تالاوص الالوتاض 
المير  نأعوف الميبر أ  المنا  الحوتنتا لمير  ليم نا رلام و مابى، أ  

 تعنيعوال للالوتض ائ را رلا .
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زتاا  رالااض ا   : ىحااو   –أ ااتوا الحااوتن  الاابنلا  –ل أمااو الاابتتنر ومااب هللا اضًااع
اا ااااتمرار ىااااا اساااا، ال ااااوا المياااار  زلااااا ز اااارا رل حتااااا رااااتم تعاااابرل اض ااااعور 
لتتموًا م، اض عور العولمين   م تباال أ  اات واين التا تمال ىا النااال ال اومل 
   ااااا ات واياااان ماااار  م ااااور   ًتياااا  نال اااارا رل   نلااااي  ماااار  مياااار نال اااارا رل 

العحاب الااا  تام تنايعاا  ي اتتب زلااا متانب رراار اوتنتيان   تمااو أتا  لااي   نأعاوف أ 
التااموال بنليوال ولا مير ىا  اا المالو    ىم  الممت  أ  رتم زيحوف تت را العحب 
حتاااا راااتم تعااابرل متااانبص   مسول اااوال متًاااترل لالتااان مااا  امااال ر اااي  الااانارا  الالبراااب 

ن اغ زلاا التحتايم الابنلا لبرا ن  اا اضمر .نو  زمتوتين لالن  ًرتن ًارق المت
لن تم تيعرب  اا التاا  أكب اضًعل أ  منا  ميار ىاا  ااا المالاو  اان  الاباال 

 نل  تلال  الًرتن زلا التحتيم بنليوال ضت و تعرف العنااض .
اح اتتتو اوال ر و ان الالم نريان  –م  الوت   ومر حمابر  يا وحا  وا   –المًر

 ااااوا المياااار  للكيااااو  ىرحتاااا  ال ااااومر  لياااابنر ااااارار يحعااااا منااااا  تياااابرر ال
اليا رنتا  عااب أ  أولتااال ًاارتن  ز  زم الااا  الًاري  ىااا ات واياان تياابرر ال ااوا 
الميااار  زلاااا ز ااارا رل أ  ميااار أمل ت اااو م ل اااو  اات اااوق سنيااال اضالااال .نتتاااض 
ي وحا ومر ي حت  ولا   تنيتر   : تحين لحرار نا  تيبرر ال وا المير  

لحااارار احتراماااوال ئراب  الًاااعض نأحتاااوم للكياااو  اليااا رنتا نتتمتاااا ا اااتمرار تت راااا ا
 الحعو  نح ظوال للثرن  النستين .

ناو  : ز  اس، ال وا و  ز را رل ا يعتمر تعبيوال ولا ات واين تومض بي راب ضتا  
وتب زتموم اات واين لم يت   تو  روا ىا مير   نأعوف أت  التو ض المرلماوتا 

نلرت  ىاا   ز اارا رل لاا  الااا  تًاا   اااص الالريماان ىااا ماللاا  الًااعض نولااا م اا 
 تحورض مير .

نيًاااور زلاااا أتااا   منالاااض معو اااب  ال اااةم مااار  الالاااوتمر  تحااانم ميااار مميااا، ال اااوا 
نالات غ ئ اارا رل    اعور مت اان   نتيابر مياار ال اوا ئ اارا رل    اعور تتااران  

بنار للملرن  نحب  حرارين م  تة  وحب رتيح ل و تيابرر  1.5 تتوال ن 70مر  
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ووماااوال اوملااان للتالبراااب لتم ااان وًااار ووماااوال  15متعاااض لماااب   ملياااور متااار 25تحااان 
زعاااوىين   نياااتم التيااابرر مااا  تاااة  ًااارتن  راااوا ًااارق المتن اااغ  ن اااا ًااارتن 

متظااوم المتااوسل الحاار   محوىظاان ائ ااتتبرين .  2000مًااترتن ت   ااال ىااا وااوم 
ناااوم ىااا –أحااب المحاارةر  ماا  الاار ي  ال ااومل م ااور –نأ اا  الًاارتن ح اار   ااولم

تااااا تااااا  التويةتبياااان نرالاااال أومااااو   ، تاااال حياااات  لًاااارتن  ماااااممياااا 2008وااااوم 
ز اارا رلا أمريتااا راابوا  ااوم ا  نتمتلاا  ال ر اان العوماان للمتاارن  المياارين حياان 

نالًاااااارتن ائ اااااارا رلين التوياااااان  مرحااااااوف   %68.4ىااااااا الًاااااارتن تحاااااابر متحاااااان 
ااارتن  أم اااو  ز ااارا رل  اضمريتيااان مت ااا ن %25مت ااا ن نيمتلااا  الًااارتتر   %6.6ًن

رالاااال اضومااااو  ائ اااارا رلا رن اااا  مويمااااو  ن اااان عااااو غ  ااااومل ىااااا  اضتراااارتر 
 المن وب .

بنار للملراااان  نحااااب   3.79نيملاااا ال ااااعر العااااولما لل ااااوا السميعااااا حوليااااوال تحاااان 
مرىا، أ اعور  2008رنتران ىاا العاوم  30حرارين   ناومال الحتنمن الميرين ىا 

ر حمااال راااام تنرياااب و لل اااوا السميعاااا زلاااا المياااوت، الميااارين ت  ااا و   ىاااا اااارا
بناراال لكل ملرن  نحب  حرارين  ولت  ن للياتوووال تثي ان  3لييل زلا  1795

اا اات ة  للسوااان مرتمااو أااارال مرىاا،  ااعرص لليااتوووال الرلاان اا اات ة  للسوااان 
 بنار . 2.65تبرياليوال ولا مبار ثةث مراحل لييل زلا 

ولاض واابب نتوتاال ز ارا رل تتًاا ماا  أ  تناا  ميار تيابرر ال ااوا زلر او   نس
ماااااا  م اااااا نلر و الحتاااااانمرر  م رالااااااوب ماااااابرل لل ااااااوا السميعااااااا المياااااار    تظااااااراال 
لةعااسرا وال التااا ًاا بت و نتًاا ب و ميااار ىااا الناااال الاارا   نالتااا أبال زلاااا 
تعلرل زماباباال ال اوا زلاا ز ارا رل   التاا توتاال تانىر ولاا البنلان العمريان ارا ان 

 مليوراال بنار  تنيوال . 10
رعااض ائ اارا رلرر  نال   سريحاان رراار منىحاان أ وتااال نىااا محونلتاا  امتيااو  
أكاب الم تاب  محماب ًاعرض ر اي  الًارتن الحو عان التعاو  الًاعما الميار    

لل وااال السميعين   زرالو    أ  ى   التعواب م، الالوتاض ائ ارا رلا ىاا تيابرر 
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ال وا لاي  لا  أ عاوب  يو اين   نأنعاح ًاعرض أ  العحاب ممارم مار  ال ر ان العومان 
رن  نالًااارتن الميااارين لل اااوااال السميعيااان   الالوتاااض الميااار   نةااار  ًااارتن للمتااا

ًرق ال حر المتن غ لل وا  الالوتض ائ را رلا  نيعب  اا العحب وحباال تالوريوال مار  
 السرىر  .
ز   اامض ى اا  العحااب واابم التاااام ًاارتن ًاارق ال حاار المتن ااغ لل ااوا ىااا : ناااو  

بىااا، تاااةال مااا  ال ر ااان الميااارين   ااباب حيااات و مااا  ًااارا  ال اااوا لماااب  أًاا ر مماااو
نالحو عااان لل اااوااال ئتساااور  ال حااار المتن اااغ لل اااوا  م ل اااو  العحاااب لعااابم التاام اااو 

حرااث ز  العحااب يعسااا الحاال للساارف اضن     ولتياان  الحوتنتياان ماار  الساارىر  
 الالوتض المير   ىاا ى ا  العحاب ىاا حولان وابم التااام السارف الثاوتا   الالوتاض 

 ائ را رلا   .
ردود الئاةةل السياسةةية واىم ميةةة فةة  إسةةرا يل ملةة  قةةرار إيقةةاف تصةةدير  – 5

 الغاز :
أكبال يح  نمناا، ز را رلين أ  زوة  ر ي  الًرتن الحو عن لل وااال نالماناب 
السميعياان  زرالااو   المياارين زل ااو  اات ااوق ماا، ز اارا رل التااو  متنريااب و ال ااوا 

الاارا اال الالااور   حث ااو حوليااوال السميعااا ااارار تسراار  اارترتض ولياا  الكثراار ماا  ائ
مًااارري  زلاااا أ  ناااا  تيااابرر ال اااوا ئ ااارا رل ااااب   باتااال ائبار  ائ ااارا رلين 

ماو ااب را ب  زلاا حابنث   ائ ارا رلين  –يتان  مبايان الت ويان للعةااوال الميارين 
 تنتر مر  الملبر  .

ناولااال : ز  مياار محملاان ولااا ووياا ن  يو ااين ًاابرب  ىااا ال تاار  المحملاان لاان تاام 
ت كرب  اا ائوة  م  امل المالل  الع تر  الا  رابرر اضمانر ىاا ميار  عاب 

 رحرل تظوم م ور  الا  تو  م  الم تحرل أ  رتم اس، ال وا ىا و بص .
ناوتماااارال يااااحي ن    ااااوررت    ائ اااارا رلين أ  زوااااة  ر ااااي  الًاااارتن الحو عاااان 

ز اارا رل التااو  لل ااوااال نالمااناب السميعياان  زرالااو   المياارين زل ااو  اات ااوق ماا، 
متنريب و ال وا السميعا  و حن تسرر  ل و مو  عب و   ناب تكن  زًاور  زلاا ت ويان 
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اات واياوال الممرمان مار  الحااو ر  نتال أمراض نأ م او ات واياان توماض بي راب مماو يعتااا 
اتت ااو  حالااار الاانيااان الاااا  ررتكاااا ولياا  ال اااةم ىاااا المتسحااان. نأعاااوىال أ   ااااا 

ا م  المالل  الع تر  الحوكم ىا مير ر عث ولا ائوة  مبن  ت كرب أن ت 
الحراااار  نياااابى، للت ااااو   : مااااو الااااباى، نرا   اااااا الحاااارار نتراااا  تحاااارر ؟ نتالرااااض 
الياااحي ن او لااان: مااا  الممتااا  أ  يتااان  ال ااابف العااا غ ولاااا ز ااارا رل ئل اااو  

ملياااوراال بنار   ااامض وااابم  8الااابون  التويااان  ولحيااان  ولاااا تعااانيط اااابرص 
وا   ن اااا رت اال ماا، مااو أولتاا  م اا نلن  بملنمو اارن  أ  اتتظااوم تنريااب مياار لل اا

 الحرار توالم و    تاا  ومل   .
نتو عااال رراام واابم تعلراال الماللاا  الع ااتر  ولااا  اااا ائوااة  حتااا نال  يعتااام 
ت ااا الاا  ىاا   ححيحاان أ  الاار ي  التت رااا  للًاارتن أولاا  الاا  يعاا، اات ااوق ىااا 

رر ان ىاا زت او  اات اوق   ى تا   با ر  العن    ىا اا ماو تمار  أ  ميار لابر و ححاوال 
اااب يتاان   ااو حن تسراار  تًاارر لمااو  عااب و ن اانف تاا ثر ىااا اات واااوال ماار  مياار 

ن تاو  ناحاباال ما  ااتتحاوباال الر ي انال را رل . نأنعحال أ  مي، ال اوا ئ ارا رل 
المعورعن الميرين عب الر ي  ال ومل   ن عب الثنر  أيا ح اات اوق ناحاب  ما  

 الًعض نالع تر  الا  نوب  ولتظر ىا ال عر ائ را رلا .أ و  التةف مر  
ااببال اليااحي ن ولااا أتاا  حتااا لاان تماار  أ  التااةف تالااور    نلااي    اامض  ًن
ىًال ميار ىاا الح او  ولااا تا مر  ال اوا ئ ارا رل   ىاا   التظاوم ااب رالاب ت  اا  

ضتا  لاام يحاوىظ ولااا مياولح اضماان الحرنيان .ىيمااو ؛ ىاا تعاام وويا ن  يو ااين 
ليحي ن ائ را رلين   ز را رل الرنم   و  حترت او الًابرب لعيار الار ي  أورةال ا

ال ومل ح تا م ور    مًرر  زلا أ   رتورين زل و  ات واين ال اوا تاو  م اتحيةال 
ىا و ب الر ي  المتلن  نأكبال أ  نا  زماباباال ال اوا تاو  متناعاوال  عاب الثانر  

 لكت  حبث  ًتل  ري، ي نق تل التناعوال .
لكوتااض   منوااوا مي اامنال   ىااا محولاا   وليااحي ن : ز  الماار  ا رالااض أ  ناااو  ا

يتاان  تميااوال حتااا رتنااا، تاال اضحااباث التااا تنىر ااو لتااو مياار متااا ثاانر  التحرياار   
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نم  المب ش أ  تر  زلا أ  مب  تتححل تل التك توال التًاو مين   ما  توحيان 
 تل أمرض ن  ايا  رون ممتتن .
أ   ايسر ائتانا  الم المر  ولاا المرلماو     نأعوف الكوتض : تام تاو   اريعوال 

احوال   نتم تو   ريعوال أ   يسر ائ ةمرن  ولا ت  ي ين الب تنر  نسرحنا مًر
للر و اان نتاام تااو   ااريعوال ااتحااوم  اا ور  ز اارا رل ناوت ااور  عثت ااو البملنمو ااين  اابىوال 
للًااا ض نالعتااا  مااا  امااال الالماااو رر نتم تاااو   اااريعوال أ  أيااا ح ال الااانم ولاااا 

 رل  بىوال رنحب تل المتظو ري  نتم تو   ريعوال تًاترل تحاول  ررار سميعاا ز را
نتام تاو   اريعوال ات ياور الا  التحاول  نتمااا    مر  ائتنا  نالمالل  الع تر  

نتااال  تاام تااو   ااريعوال اوت ااور أتماانض ال ااوا الناياال ماار  مياار نال اارا رل  اابىوال 
ن  ابىوال لإلر اوض   نتام للت الرراال   نتم تو   ريعوال أ  أيا حال الحابنب الالتنةيا

 تو   ريعوال زوة  الميرير  و  زل و  ات واين تيبرر ال وا ئ را رل .
أ  الت الراار  اااص الماار  لاام يتاا  تترالاان وملياان زر ومياان زتمااو الااو   : نتااو ، الكوتااض

مًااارراال زلاااا أ  المت اااو لر   اااراومن  أ  الحااابرث رااابنر    حااارار أحاااوب  الالوتاااض 
تًااو م ىااا  اااا الياابب أىعاال   ناواام الكوتااض حاان  تاااا  تالااور  ىح ااض نلكاا  ال

أت  م اص السريحن التا اتت ال او الم ا نلن  ائ ارا رلرن   تيا ح الالاور  الالتنةيان 
 مير بنلن أكثر وبا   ًتل ي نق المي، التناعوال .
مر  منا سن المبن الار   14نأعوف الكوتض أ  أتمنض ال وا تم ت الررص أكثر م  

ر ااوض   نرراام زيااة  أتماانض ال ااوا زا أتاا  ماا، تاال ماابأنا ي رعاان  ائتااوناال نائ
ىاا   الحتنماان المياارين التااا تااو  ماا  الم تاارط م ااو ائًااراف ؛ ااحتاارام للماابن 

ولااا اضتماانض  ااا التااا ىالرتاا  ت و يااوال م اات لن اضالاانا  الالبرااب  ىااا مياار تالااوص 
 م تباال  –ولا حب تعمررص  –ز را رل   نالتا رةمو يتن  ل و تباويوال  عرب  المب  

 أ   اا اضمر تو  م تحيةال أ  يحبث ىا وير م ور  .
ا رل أي حال أحاب المنعانووال نتو ، الكوتض : أ  ات واين ال وا مر  مير نال ر 

ن لعارض التظاوم الحابيم   نأ  الًاعض الميار  الاا  يعاوتا المالووان يحارأ الر ي 
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تاااال راااانم ىااااا اليااااح  تراااا  أ  ز اااارا رل  ااااا الم اااا نلن واااا  ىحاااابا  مةراااار  
ال المت ن ااان مااا  الًاااعض الميااار  ن ولتاااولا ىااا   أىعااال نيااا ن لتنحراااب الااابنارا

الًعض المير   ا تعايا ترا رتا  للتظاوم الحابيم   نىاا النااال ااتا  زاتاو  تاور 
الكرا ين نالعبان  عب ز را رل   مًرراال زلا أ   اا  ن ال مض ىا مسول ن الم تا 

م ع و  ًاروين ولاا ولا المعن  وا تحولن  عب ايورت  للم الب اضايا نات وم  
ااحاتة  الياا رنتا .ناتاار مناا، زااواان الالاايش ائ ارا رلا أ  مياار اااب ت اااال 
ت براااب و  ًااا   ناااا  عااا  ال اااوا زلاااا ز ااارا رل الاااا  أثاااور عاااالن ىاااا الًاااور  
المياار   عااب رحراال تظااوم   م ااور      ىحااب أولتااال ًاارتن ال ااوا المياارين زل ااو  

 تيبرر ال وا ئ را رل .
ز   اااا اضماار : ار اااو  ر ااي  ًاارتن الك رةااو  ائ اارا رلين نولااا تل ياان  اااا الحاار 

ررر ااوتنتا ىحاب بىعتاو الكثرار ما  اضمانا  نتلحرتاو رةا، الكميان التاا نيالال زلرتاو 
 س حوال لةت واين .

نأعااااوف المنااااا، أ  ًاااارتن   أم ااااو    ائ اااارا رلين اااااب أولتااااال أ  ات واياااان ال ااااوا 
ال الحرار   ت  تسن  ررر اوتنتين المناعن مر  مير نال را رل تم زل و  و   نني 

نل ااال المنااا، زلااا أ  مياار سولمااال ز اارا رل  اا   ت راار ات ااوق تنريااب ال ااوا نرىاا، 
أ ااعورص   نالااا    اامض الت راااراال التاااا ساارأال ولاااا أ اااعور ال ااوا   ننىحاااوال لاااناار  

ملران  بنار ىاا ال اتن  90المترن  الميارين سولماال ميار ماياوب  زررابات او ما  
 ار .ملرن  بن  290زلا 

*** 
أثور ارار نا  تيبرر ال وا المير  ئ ارا رل ربنب أىعاو  روعا ن *  اا ناب 

ماار  م اا نلا ز ااارا رل لبرالاان ا ااوض الااا عط ماات م زلااا الااارب ولااا  اااص التسااان  
المياااارين  وتت ااااو  ات واياااان تومااااض بي رااااب ن ااااحض ال اااا رر ائ اااارا رلا المتتمااااا  

يان نلاي  تيوتاوال  يو ايوال   أن نالعنب  زلا  ارتو  نالتعومال ما، ميار تحرتان زر وم
اللالاان  للنايااوال المتحااب  اضمريتياان للعاا غ ولااا مياار   زا أ  الاارأ  الر ااما 
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للتوراليااان ائ ااارا رلين  ااان أ  زل اااو  ات وايااان ال اااوا  ااان تااااا  تالاااور  لكتااا  يعااار 
 ول اااةم . مااا  الوت ااا  أكاااب نايااار توراليااان ز ااارا رل أىرالااابنر لرمرماااو  ىاااا حااابرث 

التراااار ياااو ز اااارا رل   أ  ز اااارا رل تريااااب تياااابرل أ   زااواااا ماااا، مرتااااوم   ياااا و 
  يااحيح أ  ات ااوق ال ااةم م اام  يوال ث راابنر حاان  تاااا  تالااور  نلااي   يو ااالحاابر

ا  ولاا زالارا  ااتتتو اوال  ئ را رل لكتا  ا يحال أ ميان  ولت ا ن لميار التاا تًن
ااااحر  يمراااال زلااااا  الر و ااااين   نتولمعتااااوب تااااة  ااتتتو ااااوال تاااال ناحااااب ماااا  المًر

 ناتتوا مناا  أكثر تًبباال .  التيعرب
نأعااوف :   تحاا  تريااب تياابرل أ  التساانراال اضتراار   مااو ىااا الاا  التيااريحوال 
اضترر  تت ، م  اوت وراال اتتتومين   نأ  تل  المنالن  تتت ا  عب ً ر نتيا  
الًااا ر   لحاااب اتتظرتاااو تثراااراال نيمتتتاااو ااتتظاااور ىتااار  الرلااان أتااار  حتاااا تااار  ماااواا 

تعاانب اضماانر زلااا م ااور و ال االيم   . تمااو تساارق لرمرمااو   اايحبث ولااا أماال أ  
ىااا حاابرث رتاار ماا، يااحي ن   معااوري    ائ اارا رلين زلااا التااب نر اضمتااا ىااا 
 رتو  نالعةاوال المتنتر  ما، الحاو ر  ااو ةال :   لحاب ماالتو تال ماو من اعتو لم اووب  

لملحااال الميااارير  نناىحتاااو ولاااا بتااان   ااا ، تتو اااض لًااا   الايااار   ااارتو  تةىاااوال ل
الع تر  ات واين ال ةم تل ال  م  أالل تابويم اضما  نتمتار  الميارير  ما  

 ال يسر  ولا النع،   .
ماا  الوت اا    أواارض ناياار مولياان ز اارا رل رنىااو  ًااتوترت  ىااا حاابرث ماا، منااا،   
تولكولي ااال   اااتيااوب  ائ اارا رلا واا  الحاا  الًاابرب حيااو  زوااة  مياار زل ااو  

محااااراال مااا  تاااباويوال الااا  ولاااا الياااعربر  ال يو اااا ات اااوق ال اااوا مااا، ز ااارا رل 
ناااتيااااوب    نم تااااباال أ  ز اااارا رل  ياااابب  ااااو حن تسراااار  تلحااااا  ظةل ااااو ولااااا 

 ال ةم مر  البنلتر  نات واوال ال ةم الممرمن مرت مو .
اابب ناياار المولياان ائ اارا رلا ولااا عاارنر  معااوو ن الال اانب ائ اارا رلين للمااب   ًن

را رل ماا  مناااا، تمااور نبالرااال نل تيااو  النااعاان ىااا ىااا عاا  ال ااوا السميعااا ئ اا
اللمتوتياان اوت ااوراال ماا  العااوم الالااور  مااباال ماا  زمرياال  –الميااوص التالورياان ائ اارا رلين 
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  مًرراال زلاا عارنر  تاالرل تال العنا ال المررناراسيان لتحيار  ا اتحةلين  2013
ر  ولاا حاب ز را رل ىا مالو  السواان نت اط أ اعور الك رةاو  للمراىال نالماناست

 نا  .ن ح ض ًتوترت  ى ت  يمت  أ  ييل ال اوا ما  ححال تماور زلاا ز ارا رل 
امل ً ري  حرث او  :  زاا ىعلتو المسلنض م  أالل حل المًتةال  تتالح ىاا 

 ع  ال وا م  ححل تمور    ر  ناال ممت   .
نىااا  ااايوق متيااال   تحلاااال ياااحي ن   معااوري    ائ ااارا رلين وااا  نايااار السواااان 

ز  ناارتا  ت اتعب لتلا  التسان  متاا مبايان : ائ را رلا ونا  اتبان انلا  نالميوص 
الثنر  الميرين مًارراال زلاا أتا  أيابر تعليماوال م واوب  ر ام تريسان ناار  السواان 

 ائ را رلين .
*** 

 غاز المتوسط : اىطار الاام التئاقية الغاز وآثارها التطبياية :  – 6
المتن غ نأ عوب و اااتيوبين الت  مبأال  و  اعين روا ًرق  م من اص برا ن 

تماو  ى  ر م تريسن البرب  لًرق المتن غ   تكتمل ى  أال ما  تما   اتناال
اااااايحاااااان  م ل  ااااااو   ال اااااارب الحاااااان  نماااااا  التااااااو ، الميااااااّبر   نيتحاااااابب  منالم ااااااو مَّ

رراب ااو ىااا  اايوق اعااين تنياارل ال ااوا الااا ز مياان البرا اان رأرتااو نتظرا ضللعمولاان.
 ا را رل 
( 5/6/2012)ولاا واب  أالااا  امتابا  ما   الريب  الحيو  اللمتوتيان تًرت والبرا ن 

  ىاا  ا اام التكتنلناليااو  مح ااموال زلااا تماا  محااواال الا ياان متكوملاان ىاا  ياا حن 
الًاوىعا تمرار اتياواال  تو الالبرا ان :  أواب) توملن  مباال ما  الترتراض الامتا .

 مير  محيم ىا ترنينر ( .
 م في شرق المتوسطالجزأ األوم: الثابت والمتحو  

التعرياا   حعااين رااوا ًاارق المتن ااغ نأ عوب ااو اااتيااوبين. أتوحااال التكتنلناليااو 
الحبرثاان اكتًاااوف ححااان  راااوا  و لااان ولاااا أوماااوق  اااحيحن  ًااارق المتن اااغ. ىااا  

تتلال ميار وا  ححلا  راوا ئ ارا رل نامار  م الماول   2011-2010ووم  
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أال ا اارا رل تسااانير مااب 2012مليااور بنار. نىاا  ىمرارااار  20بتاال  ااتن  ي ااانق 
تم م  بميوط. ر ي  امر  يعب ًع     ت م  يتنتنا أكثار  110ححل ولا  عب 

 ثرا  م  بم  ى  تم ن أونام.
م في شرق المتوسط  الثابت والمتحو 

يًااا ب ًااارق ال حااار المتن اااغ  ىتااار  تحاااّن  توريتيااان نتتحلاااض ىيااا  مااانااي  الحااان   
العًاري  تاة  ااتتحاو  زلاا  سريحن تً   مو حبث ى  التلر  العرة  ى  الحار  

حح ان الاات غ. مابأال  اااص الت ّراراال تت ااور  ماا، ظ انر تحتيااوال تتحراض نح اار  حاار  
حبرثن ى  مسل، الحر  الحوب  نالعًري . ن اوال ممتتاوال الح ار تحاال مياوص ومح او 

 ي نق أل   متر. نلل مض اات  تً ب المراايل س ر  ااتيوبين مموثلن.
أتراااراال أ  ححلااا  ال اااوا المتةياااحر   ل يوثاااو  ىااا   ااااا اليااابب  أولتاااال ز ااارا رل 
( نأىرنبرااااال )الاااااا  اكتًاااا ت  اماااار  ىااااا  2010)الااااا  اكتًاااا ت  ز ااااارا رل ىاااا  

ملراااان  بنار. نيمتاااابا  زلااااا  200(  راتاااارا   وحتيوسيااااوال ايمت ااااو ارا اااان 2011
ترلاانمتراال ًاامو  بميااوط  مرتمااو ر عاابا   190الميااوص ائاليمياان المياارين  ولااا  عااب 

 ترلنمتراال م  مرتو  ليمو ن  الحمري . 180م  حي و ن ترلنمتراال  235
نيحاا، الم اارا  ىاا  ال اا ح الالتاانة  لالماال زراتن ااترت  المتت اا  تحااال ال حاار  لكاا  

اماال الماايةب. نةاابأال ز اارا رل ىاا  م ل اال  200 وااوم  نيتاا  المياارين مثمتاان ماا 
  حاار  أولتااال واا  اكتًااوف 2009زوااة  ا ااتتراج ال ااوا ماا  أراط ورةياان ىاا  

  ر مال مير حبنب و 2003المحومل لمبرتن ينر اللمتوتين. نى  « ورتم»ححل 
ال حرياان ماا، اماار  ماا  بن  تحبرااب تحساان المباياان ماا  الًاارق ماا، ز اارا رل التاا  

  اماااال أ  تر اااام حاااابنب و  حريااااوال ماااا، 2010ح اااارال م ااااراال ىاااا  تلاااا  المتسحاااان ىاااا  
امار . ن حراال حاابنب و ال حريان ماا، ميار ررار معّرىاان )نماو االااال(  ماو ي اارط 

 عرنر  ر م تل  الحبنب.
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م، تنال  أت او  التتحراض وا  ال اوا ناكتًاوىوت  ىا  المتسحان  ااباب اا تماوم  حعار 
ًرق المتن اغ  نتًاسال المتاونراال ال حريان نالابنريوال المتعابب  الالت ايوال  تاور  

 لمتوىحن ائر وض نتور  لمت، اتتًور تكتنلناليو اليناري  المنال ن.
 اااح ااااو  ال حااار  نتلت اااو متياااوال الح ااار ال حااار  ثااام ظ ااارال ال عثاااوال العلميااان لم

للتتحرض. بتلال ًرتوال البرب  ولا التاغ  محومال ات احوض ًارتوال وريحان متا   
 . ولا ررم امتةك و امتيوااال ى  التتحرض

الثةث اضترر   ارت مال مةمح ثارن   و لان ما  احتيوسياوال ال اوا نىا ال تناال 
ف راااوا سميعااا  تعااابال ايمتااا  السميعااا   زا أولتاااال ز ااارا رل نامااار  وااا  اكتًاااو

مليااور بنار. لكت ااو مالاارب تحساان ىاا   اااص المتسحاان ال تاار التاا   240حتااا ا   
 رر  ال عط أت و تحن  أحب أكمر احتيوسوال ال وا وولميوال.

ا يحتاااان  ياااانراال للحعاااار ال حاااار  ىاااا   اااااص « رنراااال زراااارث»نالةىااااال أ  منااااا، 
 المتسحن  ولا ررم تناىر ينر م ًوم ن لل حور توىنت

الماال ا ااتتبر  راورق راارةغ ر ااور ال اوا ىاا  لمتااو  «: زراتن اترت »لالاا  الثااوت : ا
 . نمير نال را رل نامر  نترتيو نالرنتو 

 سريع لتطور قضية غاز شرق المتوسطمرض 
ىاااا  التريساااان النحرااااب  التاااا  تًاااارت و ز اااارا رل وتاااا   نتظ اااار « ًمًاااان  »ححاااال 

 حبنب و م، لمتو  نمير ولا ررم وبم مناىحن الملبر ت
الماااال ا ااااتتبر  رااااورق راااارةغ ر ااااور ال ااااوا ىاااا  لمتااااو  نمياااار «: زراتن ااااترت »

 . نال را رل نامر  نترتيو نالرنتو 
*** 

وتااب التمااّب  ىاا  ميااوبر السوااان  تحاابث أماانر تثراار   أًااب ومحااوال نراانراال ممااو تااراص 
اضور   مل أحيوتوال ممو تا ض زلي  اضا و  نالمتيةال. البرن  تثرار . ماو الاا  

ائت او  وا  ا اتتبام الحان  المرنلناليان نالسميعيان  ناتتحال زلااا  حابث وتابمو تا ّ 
وير اليتوون الت  ت   ال ولا ال حم الحالر ؟ ترا  تماّبلال تريسان العاولم  
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حاار  حاابث ااتتحااو  الااا وياار الاات غ نالمتاارن   تماابرل لسوااان ال حاام الحالاار ؟ 
وااان. رةمااو رلااام ت تراار ولااا  اااا الم ااتن  وتااب التيااب  للحظاان الرا تاان ىاا  الس
تار  أ تو  مرل لتمت  ميوبر السوان المبرلن للمتارن   نااوتماوب ولاا مياوبر 

مثل السوان المتالبب  للًم  نالريو  نررر و. ت سّل الاّر  مرأ  و الم روض ى   اص 
الياانر  ال ااّنار . لكاا   رةمااو ا رلت ااال تثراارن  زلااا ًاا   أكثاار مبا اان  نتوليااوال أًااب 

 ي ت  م ... ال وا السميع .و محوال: المبرل الم وًر للت غ 
ض  الت غ نال وا متةامو  أ و وال  لك  اضمنر اضكثر  ؛ يً   اضمر يرا  زتن 

ومةتياااان نلنالي ااااتين  مثاااال مناااااا، ياااابن  اًاااار  اضرط نياااا و ح و التكتنتياااان 
العميحن  ت ب  بنراال وميحوال ى  ىّ  أناير التةام مر  الت اغ نال وا  نتر م تساوال 

ى  تحبرب التريسن الت  ت تتب زلا حلن  ال وا تبريالوال مبيةال م   سنيةال نعتموال 
 المترن . نلرةمو ًّتل لمتو  نر ور رواص  حريوال  تمناالوال و   اا التحّن  العمرل.

ق م(  الا  تو  ثولث أمتاو   194 -276ني  العولم ال تتبر  زراتن ترت  )
المتن اغ تحا، ولاا  ى  وير و الا م   متسحان ما  ال حار« متت ن ائ تتبرين»

تلااام ًااامو  بمياااوط  تعااايش ىر اااو أ ااامو  ناًاااريوال متتل ااان وااا   اااوا   190 عاااب 
ال حر. نى  العير الحابرث  الار  ت  ارر الا  منالانب المال راوس  عاتم ىا  
تلاا  المتسحاان  زا ررت اا، أل اا  متاار ىاانق اااو  ال حاار. ناااب أسلاال ولااا الالماال ا اام 

 زراتن ترت .
حن ارتسوم الي يحن التكتنتين الت  تحمل نالرنلناليوال  يح، ًرق المتن غ ى  متس

ااان  »ن« الحاانط المًاارا »زىريحيااو   ولياا يحن اضتوعاانلين  محتنيااوال متسحتاا  
 2.15نتتحاار  الياا يحن اضىريحياان ىاا  اتالااوص الًاامو  الًاارا    اارون «. اماار 

ملران   اتن  ماو بىا، مالمال زراتن اترت  زلاا أوماوق  100 تيمتر ى  ال اتن متاا 
مار . نتلاا الاا  تًاتل ت ار التراال  نتر ارض سميا  ىاا   احيحن تحاال ياا يحن ا
 «.بلتو الترل» وحل مير  ىتًّتلال 
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ماا  مريسوتيااو  نتلت ااو  1966ا اات  ّلال الم اانحوال الحبرثاان لالماال زراتن ااترت  ىاا  
(. ننعاعال ز ارا رل 2003( نةل ورياو )1994( نرن يو )2003-1977أمررتو )

تسحااان تًااارال مااار  واااوم  نراااان  حثيااان وااا  الرنلناليااو  ااااص الم 20مااو راياااب ولاااا 
 .1997ن 1980

  الاار  تساانير متيااوال ح اار ًاا   روس اان اااوبر  ولااا العماال 1997نىاا  وااوم 
«. ماريتش مترنلرانم»ن « ًال»ولا أوموق تيل زلا أل  متار    عال ًارتت  

نوملااال المتّيااوال ا ولاان  ااناحل المرااياال نىاا  تلاار  المت ااي  اضمررت .نتًااّتل 
 رلين نتنلنممياااو ىااا  ترنيااانر ( ئالااارا  ىريااال مًاااتر  )مااا  الاااومعت  حي اااو ائ ااارا

م ااح مت الاا  أن  ماا  تنواا  ىاا  اعاار الماال اراتن ااترت . نأالاار  ال رياال م ااحوال 
ممااوثةال لمتسحاان ًاامو  ال حاار اضحماار  حرااث وثاار ولااا أًاايو  تحتعاا  محااواال 

 . مت يلنت
 الدلتا بناميرا إسرا يل

ليااوال   أالار   اااا ال ريال ال حثاا  المًاتر  ثااةث وم1998ن 1997مار  وااوم  
متاار تحااال اااو  ال حااار ىاا  ال اا ح الًاامول  لالمااال  800ح اار أنلاا  ولااا ومااال 

اااارال تتااااو    اااااص العمليااااوال ىاااا  بنريااااوال الالرنلناليااااو ناضحيااااو   ًِّ زراتن ااااترت . نت 
 ال حرين.
المياارين امتيااوا تتحرااض  حاار  « ال ر اان العوماان للمتارن »أوسااال  1999ىا  وااوم 

تّن   ينر  ر ي ن م  أل  ترلنمتر مرة،  لتحول  م   41.5عتم ًمل م وحن 
)ز ااااام و « ًااااال ىااااا  ًااااامو  ًااااارا  ال حااااار المتن اااااغ -رنياااااو  باتاااااش »ًااااارتن 

« مترنتاااااو  توري ااااااول »(   مًاااااورتن ًااااارتوال NEMED« تيمراااااب»المتتيااااار 
نيمتااب اامتيااوا ًاامو  «. الًاارتن المياارين الحو عاان لل ااوا السميعاا »)مولرايااو( ن

 البلتو حتا ال  ح الالتنة  لالمل زراتن ترت .
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رنايوال رنةنتيان   3اضمررتين الماّنب  ما« تنترلي »  اومال   رتن 2003نى  
ميحن ن    رتت  أ حوث مل اوريتر    م اح الالناتاض الًامولين نالًاراين نال رةيان 

 م  الالمل.
« مم مااان»نتًاارال تريساان بايحاان لاا . نىاا  ال اااتن ورت ااو  نّاعااااال مياار ات واياان 

 .لتر يم الحبنب م، امر  
اكتًاوف احتياوط لل اوا السميعا  ىا  « ميار -ًال»  أولتال ًارتن 2004نى  

م ااري  ولااا وماال تمراار ىاا  ًاامو  ًاارا  ال حاار اضماايط المتن ااغ. نأنعااحال 
 ااتناال  م اابف تحنياال المًااوري،  4الًاارتن أت ااو ىاا  ياابب مناياالن ومل ااو لمااب  

  « اتِّتو تاو »المتتً ن زلا ححن  متتالن. نأًورال الًارتن زلاا الح اور العماةق 
 ااتِّتو »تماا   ااتناال ىاا  الميااوص العميحاان. يًااور زلااا أ  وماال الااا  ا وااّب للعماال 

ولاااا « تاااوممن »ن«  اااوتتن »ىااا  المراايااال أب  الاااا اكتًاااوف حنعااا  « تاااو 
ملياور بنار  اتنيوال. نىا  مسلا،  50ومل أل   متر  اللار  رابّرا  للمراايال ارا ان 

متاااراال. نىالااا     2448ثةثااان ر اااور ىااا  ميااار  عمااال «  اااتِّتو تاااو »  ح ااار 2004
ال أت اااور ح رياااوال ال اااوا ىااا  ًااامو  ًااارا  ال حااار المتن اااغ.  ااال يحااابم اتحسعااا

المرلمااو  المياار  ولااا سلااض تًاا  المعلنمااوال واا  الح ريااوال نأ اا وض تنّا  ااو 
  سريحن ررر م  نمن؟

 «إستراتيجية البوارج»
  أولتاااال ز ااارا رل وااا  ماااب  تًااار و مال اااوال متتّنوااان ىااا  ااااو  ال حااار 2008ىااا  

 ن أن  النم اوبم م  زررا .المتن غ  مبون  تً  أومو  تتريمي
اارتن  2009ىاا   « تمااور»واا  اكتًااوف ححاال « تنةاال زترالاا »أولتااال ز اارا رل ًن

م، الحابنب ال حريان اااتياوبين للمتاو   « المتباتل»لل وا ى  الحنط المًرا  
ا ولن مبرتن ينر. نيعنب التةف مر  البنلتر  الا أ  ز را رل تاوم أ  الحابنب 

ن ولاا المرال العاوم للتاغ ال اوحل  اللمتاوت  )ن ا  ال حرين رالض أ  تكن  ومنبي
ىاا  تر اايم الحاابنب اللمتوتياان الحمريااين(. ىاا  المحوماال  رنالااب ىاا  لمتااو   1التحساان 
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رأيااو : اضن   اان أ  الحاابنب ال حرياان تر اام تسااوال متعومااباال ولااا التااغ ال ااوحل  
رأ  الحمريااين(  نالاا -ىاا  تر اايم الحاابنب اللمتوتياان 23وتااب رأ  التااوانر  )التحساان 

الثوت   ن أ  الحبنب ال حريان تكان  امتاباباال للحابنب المريان  ماو يعاوو  م اوحن 
 التاا .
  «تنةال زترالا »)ز ارا رلرتو ( ن« بلا »ن« أىترار»  أولتاال ًارتوال 2010نىا  

العمااةق لل ااوا  ىاا  الماال زراتن ااترت    وحتيااوس  « ل يوثااو »واا  اكتًااوف ححاال 
  الححلااار  منالااانبا  ىااا  متاااوسل تريلرااان  اااابم متع ااان. نتعتااارف ز ااارا رل  ااا  16

نىاا  «. مراارا»ن «  ااور » حرياان متتااوا  ولر ااو  ولااا تااةف النعاا، ماا، ححلاا  
حو  ا ت ة  الححلر  الالبربر   ت ات ت  ز ارا رل وا  ال اوا السميعا  الميار  

 ى  الم ن م  اا ت ة  الباتل  ى  ا را رل. 43الا  يًتل حوعراال 
  ضتااا «تاانترل » تكًااوف اضمررتياان   ا ااتعورال ز اارا رل  اا رتن اا2010نىاا  

ورتااوال مااا  زراتن اااترت     ااارط ا اااتتبام  ااانتور )أبا  لكًااا  اضوماااوق تعمااال 
 ولمنالوال الينتين( تمرر لم ح أوموق ى  ز را رل  نعمت و ال حث وا  ال اوا 

م ح ال  ح الالتنة  ما  زراتن اترت . ثام م احال « تنترل »نالت غ. نا تكملال 
تاااا  اااناحل ميااار  مااال بتلاااال بلتاااو الترااال  نيااانرال المتسحااان الممتاااب  التن اااوال ح

 «(.تتّ غ مير ى  ال وا»تظر اميو   نححنل  أيعوال )
راال     2011نى  توتن  الثوت  )رتورر(  ًّ   ترج الر ي  الحمري  ولا ًع   م 

 27 ةب اام اكتًاا ال أحااب أكماار احتيوسيااوال ال ااوا وولميااوال  زا تحاابر ممااب يوال  حرا اان 
ماا  « 12-ملاان »مليااور بنار ىاا  مااو ي ااما  120ن تريلراان  ااابم متع اان   حيماا

امتيوااال التتحرض الحمريين  نالمعسو  لًرتن تنةل زترال . نارر الار ي  ت امرت  
 «.ى  ال  ح الالتنة  ئراتن ترت « 12-ملن »نيح، «. أىرنبرال»ححل 
  لح ااوض الحتنماان الحمريااين  «تنةاال زترالاا  الح اار»  ماابأال ًاارتن 2011نىاا  

  2011ىااا  «. 12 -ملااان  »تحري اااوال  التااا  ت ااامر و امااار   ىااا  المتسحااان ت  ااا و
نيل زلا الحو ر  ناير التورالين الرنتاوت   لةسم تاو  الاا التااام ميار  وت وايان 
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تر يم المتسحن اااتيوبين ال حرين م، امر . نتاربب أتا  تلحاا تسمرتاوال توىيان. 
حااابنب لكااا   عاااط الياااح  الرنتوتيااان أمااابال تًاااتيت و ىااا   حاااو  ات وايااان تر ااايم ال

  ىااا  عااان  التر ااايم الةحااال لحااابنب 2003الميااارين المناعااان ىااا   -الحمرياااين
  الا  رالعال المياوص ائ ارا رلين حاوالااال مار  ميار 2010ز را رل م، امر  ى  

 نامر  ى  المتسحن ًمو  بميوط.
  اومال المنارج الترتين  حي  الًريغ العرل )ترلنمترا ( مر  ححل  2011ى  
ترلاانمتراال ًااامو   190ائ اارا رل   ولااا  عاااب «  يوثاااو ل»الحمرياا  ن« أىرنبرااال»

برملنمو اااين »بمياااوط. نتحاااّبمال امااار   ًاااتن  لممااام المتحاااب  وماااو نيااا ت  ماااا 
ملران  بنار  90نى  أناتر العوم ت  ا   أل اال ز ارا رل يا حن ايمت او «. المنارج

 لتانيب  ة  الالن الترت  متظوم ا تسة  نر ين متحبمر .
 الدلتا«... تراقاخ»الجزء الثالث: * 

رناين ئ را رل تم ح او  الميوص ائاليميان ناااتياوبين الميارين  مال نتتنرال 
نتعاااع و متتنمااان  ولنااااال ولاااا مناااا، تاااو ،   باتااال ىروااا  الترااال نت تاااا يااانر 

 لميلحن الم وحن الالرنلنالين ائ را رلين.
  نّاعااال امااار  نمياار ات وايااان تر اايم المتسحااان اااتيااوبين مرت ماااو  2003ىاا  

تحاوط زحباثيان. لكا    8نتعاّمًتال «. حاّب المتتيا »ارتكوااال ولا ح وض ي اما 
ىيمو البنلتو  لم تكنتو اب ر متو حبنب مو م،   تر  الر  التنيل ل اا التر يم 

ز اارا رل رت ااا؟ أراا  ماابأ التر اايم ىاا  الًاارق؟ نمااو ررىاا، حااّب  ال اا ا   أ  ز اارا رل 
رت   ًااامو  بمياااوطت  حااان  ىااا  متسحااان زراتن ااات« ل يوثاااو »مااابأال ىااا  ح ااار ححااال 

لاااام تعاااب مياااار تالاااونر اماااار   ماااال ت يااال مو ميااااوص ز ااارا رلين  اااا  الماااال  :رتااار
المياااوص « تااانترلي »الوماااال  :زراتن اااترت  ال حااار  الاااا  تاااو  مياااريوالت  حااان  رتااار

ائاليمياان المياارين لمااب  أ اامنور   ماال ت ااوترال ال عثاان  اا   رنايااوت و الرنةنتياان 
  تًاااار منااااا، 2010مااااو ت نىاااا  بتلااااال التراااال  نيااااّنرال عاااا وى  ماااا  تحااااال ال
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اترال مياالحن الم ااح  ز ارا رل  متاات   وضحياو  المو ياان ياانر  ااص الم ماان. ًن
 الالرنلنال  ائ را رلين ال وال وب   زا أت و لم تًتر أ  ال ن ميرين.

اات احوض ما  امتياوا التتحراض الميار  « رنياو  بتاش ًال»اررال  2011نى  
عااام  التااانض زراتن اااترت   ىااا  متسحااان ًااامو  ًااارا  ال حااار المتن اااغ  التااا  تت

متاّرواااان  ورت ااااو  تكااااولر  العماااال ىاااا  أومااااوق الميااااوص. رماااابن  اااااا الممااااّرر مثرااااراال 
لة اات راض ض  الًاارتن ورت ااو أولتااال اكتًااوف م ااري  ولااا وماال أل اا  متاار ىاا  

ت نتااال  تحاات ظ الًاارتن ورت ااو  ااولرام الحيو اا  ىاا  ح اار أوماال ححاال ت ااغ 2004
 2400تلاار  المت ااي   ىاا  ميااوص ومح اااو اضمررتاا  ىاا  « مربراابن»وولميااوال   اان 

. نتو  رري وال أيعاوال حار  ناار  المتارن  الميارين 2007متر  نةبأ تً رل  ى  
  تمااو لاان أت ااو لاام تكاا  متلاان  ًاارنط العحااب  أن تمااو لاان توتااال «ًاال»ولااا ًااتر 

 تحنم  ولتتحرض م   وض اليبان ولا الًعض المير ت
أربنرااو  الحااو ر . نتااربب أتاا    اار ر ااي  الاانارا  الترتاا  رالااض سرااض 2011ىاا  

حاون  بىا، مياار )نلمتاو ( زلااا زل او  تر اايم حابنب المتسحاان اااتياوبين ال حرياان 
 م، امر .

ثاار زوااة  اماار  اكتًااوف ال ااوا ىاا  ححاال    نتحااال 2011)وااوم « أىرنبرااال»نال
  ترج ومبهللا رراض  ناير المترن  المير   سنووال وا  «(12 -ملن  »ت مين 

ىاااا  « أىرنبرااااال»ااكتًااااوىوال الحمريااااين ال ااااوا )ححاااال »اتتيوياااا   معلتااااوال أ  
 ا تح، عم  الحبنب ال حرين المًترتن.«( زراتن ترت »

ز  المتااوسل التا  تاام اكتًااوف ال اوا ىر ااو ىا  اماار   اري اان :نااو  ناياار المتارن 
العولميان ىاا  المياوص العميحاان «ًاال»لمتسحاان التاا توتااال تعمال ىر ااو ًارتنالاباال ما  ا

مرتماااو التريسااان الحمرياااين  «تيمراااب»ححااال معرنىااان  و ااامىااا  ال حااار المتن اااغ  نال
 «.تيمرب»يح، باتل امتيوا « أىرنبرااال»تكّاض الناير رراض نتعترف     

*** 
 منوا  غير مابر -الجزأ الرابع: انخراط في الطاقة البديلة 
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أمو ناب تم اا تية  ولا ححان  ال اوا الميارين ناللمتوتيان  ت اعا ز ارا رل ا   
حن  نلتيبرر ال وا نئرالوب م ور رم  لتغ أتومرض ييبر  اا ال وا لت مر  الح

 نرن و. نااتعوم المايب م  روا مير نلمتو   نالتنرل  وتالوص  ناحل مو.أزلا 
رماابن أ   تااو  حااو  اسم تااو  ىاا  ز اارا رل لال اان ال اايسر  ولااا ححاان  رااوا ىاا  

 اااات لال المتن ااااغ  ضت ااااو متترساااان ىعليااااوال ىاااا  ومليااااوال ميعاااا  نتياااابررص. ن اااا  ا
 ال نب و ومر تسنير ححلر  رتنرة  أكثر ارةوال م   ناحل لمتو  نمير.

للسوااان تساانير ححاال « تنةاال زترالاا »  ماابأال ًاارتن 2012نىاا  ًاا وط )ىمراراار( 
  ىااا  متسحااان يسولاااض م اااو «تماااور»ن «يوثاااو ڤل»لل اااوا نيحااا، مااار  ححلااا  « تتااار »

 لمتو .
ضمررتين للات غ نال اوا ا« پ ت  زي  »  مبأال ًرتن 2012تي و  )زمريل(  أناتر

تريلران  اابم  3.5ال حار   الاا  ت حاّبر احتيوسوتا   حرا ان « ًمًان  »تسنير ححل 
متعض. نيح، ولا ومل أل  متر تحال  سح ال حر  التنض ل يوثو   مو رالعلا  

 ررض حي و. ترلنمتراال  237ترلنمتراال ًمو  بميوط ن 114ولا   عب 
« تمااور»لااا لمياا، رااوا ححاال ياا حن أن « تنةاال زترالاا »  ناعااال 2012مسلاا،  ىاا 

مليااور بنار(  1.2 ااتن )ايمت ااو  16ملراان  متاار متعااض  ااتنيوال لمااب   330 تمياان 
الترتياااان التاااا  تًاااا ل محستاااا  تنلرااااب ت رةااااو  ىاااا  « انرلاااان زترالاااا »ماااا، ًاااارتن 
 ز را رل.
ولاااا « محاااة  بانب»  تًااا ال ز ااارا رل ترت اااو تًااار الياااورن  2012رةيااا،  نىااا 

زا أ  ز ارا رل أراباال أ  «. تماور»ن  «وثاو يڤل»متيوال اتتوج ال وا ى  ححلا  
تعم  ن رلن ثومتن لتيبرر  اا ال وا ومر تغ أتومرض ا تتتواوا  بن  أالتميان  

أت ااو تتاان  مياا،  تينيااوال مااو ي ّ اار ا تموم ااو متر اايم الحاابنب ال حرياان ااتيااوبيوال  
ال اااااوا ضنرن اااااو  ومااااار امااااار  نالرنتاااااو   ن ماااااو ررااااار متنايااااالتر  ىااااا  الحااااابنب 

 ن ال حرين.اااتيوبي
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  ًااّ  الكوتااض باتياااو   ااور   )ماا  ياااحنر المحااوىظر  الالاابّب الاااار  2012 نىاا 
 يمتاانا ولااا نارتاا  الاانرج بملراان ماانش(  النمااوال ولااا ترتيااو  متياان  الاياار  

 1500ترلاانمتراال مرةعااو  نت عااب  11الرنتوتياان التاا  تملااا م ااوحت و « تو ااتلنريان»
 متر و   وحل مبرتن أتسوليو الترتين.

 10ا أ  ترتيااااو ناىحااااال ولااااا أ  تكاااان  للالاياااار  ميااااوص زاليمياااان  عماااال زلاااا نأًااااور
ترلاانمتراال. لكاا   ااور   أتااار  وت الااور متسحاان ًاارق المتن ااغ مااو لاام تناىاال ترتيااو 

مرال  حار    معتاا  200ولا متسحن ااتيوبين تولين للالايار  العا رلن  عمال 
سان التماو  تح العل اوتلل تنايل م، الميوص ائاليميان للرنتاو  نامار  معاوال  ماو ر

النحرب  مر  الرنتو  نامر   الت  مبنر و متمو ن م، ز را رل. نال بف م  الا  
 نرن و م وًر .أزاومن تغ أتومرض روا لتيبرر ال وا ائ را رل  نالحمري  زلا 

نتاو  «. تن اتلنريان»أ  ترتيو رىعاال ال امو   مارنر تاغ أتومراض ومار  نيمبن
الرنتاو  ئتًاو  تاغ أتومراض راوا ما  تًّتل ىريل مًتر  مر  ز ارا رل نامار  ن 

ححاان  ًاارق المتن ااغ زلااا الاياار  تريااال  اضماار الااا  رالعلاا  يمااّر ىاا  المتسحاان 
 ال حرين اااتيوبين لمير.

*** 
 الخامس: نحو قاهرة أكثر يقوة الجزأ
مير أ  تعاونب   اياا  ارون ممتتان وملياوال التتحراض نالح ار ىا  امتياوا  ولا

  تمااو وّرىت ااو ىاا  اامتيااوا المعسااا وااوم «بتيمراا»ًاامو  ًاارا  ال حاار المتن ااغ 
اا توتاااال  تاااو  ًااارتوال تااارىط التتحراااض ض   ااامض  ىمااا  الم تاااب أ  1999 . نال

أ   ر يوال  تو  ًرتوال أتر  تنب التعون     مض عاتومن المًاوري،. ني تارط ماب
تعاااونب ميااار تر ااايم حااابنب و  حرياااوال نااتياااوبيوال مااا، امااار  نال ااارا رل. نيتسمااال 

ب ال حرياااان ماااا، لرميااااو نال اااانبا  نال ااااعنبين نترتيااااو النياااا  ورتاااا  ولااااا الحاااابن 
نالرنتااو   ماال مريسوتيااو التاا  رالااض تر اايم الحاابنب اااتيااوبين مع ااو ىاا  متسحتاا  

 نىمورن تو الحمريررر .    ليمو ن  المةيحتر  لمرتو« اتليو»ن « رر  أكرنت»
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حاابر  ولااا تياانير أراعاار و  اااص الناااو ، مااب  حوالاان مياار اماااتة  ال نتماار  
  سرياال اماار اييااتوو  تااو  م ااو. نا تايااب تكل اان  اااا المًاارن  واا ااو نميو 
ملرن  بنار. نرةمو ًّتل تنا  لمتو  نتولن ىعو  ميرين  ولا رارار  100ولا 
نم ا لن تاغ  اضًايو نا رالض أ  ي رض و  ال و   مو ررةغ  اص «. تو و»نتولن 

محوكماااوال ال اااوا مااا، ز ااارا رل نيااا حوت  التااا  رةماااو تظ ااار ت ويااارل و ىااا   ااايوق 
ن  ح ااات  م اااور  نتالليااا . نلتتتظااار. التظاااوم ال اااومل  تينياااوال الااار ي  المتلااا

 .  لتر 
*** 

اتت ااااال البرا اااان الم ماااان ناتاااااا  اعااااين ال ااااوا نتنياااارل  زلااااا ز اااارا رل  اااا مت  
( م  الحعويو الم مان 2011-2005اض عور ىا  تناال التسمي، ال ومل للثنر  )
م  حنل و أحاباث نوحابال يا حوال  ىا مالو  التسمي، اااتيوب    نالتا بارال

  نحنتم اوب  تنرسنا ىر و   نلم يت  م ور  نح ر   اولم نأحماب تظرا  ن اومح 
 ى ما   زا رأ  الالمل الظو ر م  موىيو ال وا ىا مير ىا ام  التسمي، .
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 –  أماارا ناااو ، التسمياا، اااتيااوب  )الاراوااا حاابم ىااا  اااا ال ياال تمااواج ماات
اليااااتووا .. زلاااا ( ممااااو أنربتااااوص مالمااااةال ىااااا ال ياااان   –ال اااايوحا  –الت سااااا 

الثةث ال و حن   تحبم  ا   ولا ًاتل تمار  مماو نثحتا  ن او ل ائواةم تاة  
(   ت حااباث نأت اااور   تحاابم مو  تااو لتاابويم الححاااو ل 2011-1979ال تاار  ماا  )

ال يان  الثةثان ال او حن   ن تح ام ال يال زلاا ححاض امتيان ما  التا نربال ىا 
 الثموترتوال حتا اضل ين الثوتين .

 أواًل : حقبة الثمانينات : 
أ  ائ اارا رلرر  رراام حمااةال  8/11/1987** تًاارال يااحي ن   الًااعض   ىااا 

المحوسعاان الًااعمين عااب م ىااا مياار زا أت اام مااواالنا راارن  ىااا مياار نتوياان 
ال ل ااسرتين التااا  ل اايوحا اضن  ل اام نالاا   رةااوال ماا  ااتت وعاان اارتو  المحيااب ا
معااااوال، ائ اااارا رلرر  ماااال نألححااااال  وااتيااااوب ائ اااارا رلا  ط وتااااال تاااا رق نتحاااا
 ت و ر ىوبحن .

سولماااااال الياااااح  الميااااارين مثااااال )يااااانال العااااارض( ىاااااا  1988 ىاااااا العاااااوم*
ولااا ملاا  اات وايااوال ائ اارا رلين   نالااو  ىااا تحرياار ل ااو أتاا     ااتح 17/4/1988

امتاااباب ماااو تا ترلااان مااا  الحاااو ر  لم اااتتبرين نالمًااارنووال الاراويااان ائ ااارا رلين 
 الميرين تتنايل ولا امتباب السريل اليحران  .

نم، ال  لم ي م، أحاب وا  ات وايان اراويان ناحاب  ورعاال ولاا ماللا  الًاعض 
 ناوم امتة  ال توبق  ول ايو  ائ ارا رلرر  .. نتياريحوال نايار ال ايوحن   تا  ا
ي ااارق مااار  الماااو  ائ ااارا رلا نأمااانا  الحساااو  العاااوم .. مااال رةماااو تاااو  اضن   ااان 
اضكثر تبليةال نم، ال  لم ت م، و  ات واين  يوحين ناحب  ورعال ولا مالل  
الًاااعض .تاااال  ررااام نالااانب ال عاااو ، ائ ااارا رلين ىاااا أ اااناق ميااار زا أتااا  لااام 

 رل ولاا تاناض الًاعض يعرط حرىوال ناحباال و  الت وب  التالور  مر  ميار نال ارا
.ن تاا .. ن ولحيو  ولا ال  يمت  أ  تحن  ت   الًا  ىا المالواال العلمين 
.. نالثحوىياان نمظااو ر التسمياا، تتتًاار نال  بتلااال مياار ولااا أسااراف اضيااو ، 
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ايااوال الااا  متماال بن  أ  راابر  م ااو أحااب   المماارر الر ااما لااال  أ   اااص اات و
عاانق اااب ناىال ولااا   اضياال   ىةمااب   ماللا  الًااعض الملكوماض بي رااب نحرااث ز

 نأ  رناىل ولا ال ر  نا باوا للمتواًوال .
نولاا ماو ىاا  ااا المتسال ما  ا اتت وف  عحان  التاو  نواناس  م نولاا ماو ىياا  
مااا  ا م اااوا   اااولرأ  العاااوم نوااابم احترامااا  تااال الااا  ولاااا أ مرتااا  .. زا أ  ماااو 

تت بال أرراعا و نةتاو  ا تالب م  تيريحوال ر مين ت تاب أ  توماض بي راب ااب ا ا
وليااا  أيااا ح مااا  ححتاااو أ  تتاااواش   الالا ياااوال   ز  ياااح  ااااا التعمرااار موباماااال 

 الكليوال اب  حسال ..  اا  ن المتسل زا زاا تتتم ا تعحلن  .
أ  ميار نال ارا رل ات حتاو ولاا  3/9/1989** تًرال ياحي ن   الححيحان   ىاا 

حين نااانارض التا ااان نعاا، مالمنواان ماا  الحناوااب المتظمااان لماارنر الرتاانال ال اايو
 ن    ال رب ىا متسحن سو و نتلر  العح ن .

أ  ًاارتوال تحاال  حاار  مياارين اومااال  اليااح ** نىااا  اايوق متياال تًاارال 
مت الرر العلم المير  لتسنط المةحن ائ را رلين لكا تتمت  م  العمال  حريان 
مر  منات  ائ تتبرين نةنر عرب نحي و نأًبنب نال  ومر ًارتن أراض زك امري  

  وئ تتبرين  ولتعون  م، ًرتن ايم للمةحن ال حرين ائ را رلين .
أتا  تام الكًا  وا  متساغ  20/11/1989** تًرال يحي ن   اضحرار   ىاا 

محاونر أنل او :  احض العملان  3ز را رلا لتابمرر اااتياوب الميار  رتكان  ما  
اليااع ن ماا  ال اانق المياار  وماار تالااور المتاابراال الااار  رتعااوملن  ماا، ًاا تن 

وااا  سريااال تااارني  العماااةال الماي ااان باتااال : ز ااارا رلين ل ااااا ال ااارط   نثوتر اااو 
ااارتوال  ااايوحين  الااا ةب نالااا  وااا  سريااال وماااة  رتت ااان  نرا  أ ااامو  ن ميااان ًن

وماااار ا ااااتتبام نت ريااااض أ اااامب  محاااارم : نا ااااتثمورين تاااام تًاااا  و ماااا تراال نثولث ااااو 
 ا تتبام و بنليوال ت مض مناراال لمرط الاراوين .

ز ااارا رليوال لالتوياااوال  ااارتو  مت مااان ت رياااض  13متيااال تااام زحولااان  ** نىاااا  ااايوق
متاابراال باتاال الاا ةب   تمااو تمتتااال ًاارسن منر ااعرب ماا  الحاا ط ولااا ز اارا رلا 



 

599 

  ون  ا ااتمبال و ماا  المتاان  المياارينن حناتاا  ومااةال ى اان المو اان بنار تااو  يحاا
موليان تمو تام عا غ  او حن ز ارا رلين تت ان  باتال أحاب ال تاوبق ن حنات او م اولا 

 تمرر  نبىتر ًيتوال ولا أحب المتن  ائ را رلين .
لام أ   1989نىاا العاوم   عاط الًارتوال الر نبيان ت اعا لًارا  أراط اراويان و 

 وئ موورلين و  سريل ًرتن   تكتنالري    نالتاا تعتمار نتايةال لًارتتا اراوايم 
 نحي و تيميتو  ائ را رلرتر  م  توالر أراط  وئ موورلين .

محونمااان للالتااان الحنميااان لوق متيااال  اااولتسمي، الاراواااا   اتتحاااب تحريااار * نىاااا  اااي
ااتحاوب العاوم لمتتالاا نميابر  الحوياةال ال  اتوتين نالاا  الاراوا   التسمي، 

نااب حاار تحريار ال ائ ارا رلين .يعتمر م  أ م م تنرب  الماانر نالتحاون  نالممرابا
متسحان الابلتو نالاا  يوبر م   ر ن السوان التننين م  تًاوط زًاعووا ملحان   

 .زًعووا ز را رلا ىا م وول بيمنتنيمت  أ  يتن  تترالن تًوط 
* م  ال ن أتر  أول   عط التمارا  الميارير  أ  ز ارا رل تحانم   اران المياوص 

 الالنىين ىا  رتو  ىا متسحن العالرل نرىح .
 ااتح ال اا ور  ائ اارا رلين نملححرت ااو ائوةمياان ل  اااا تااو  رااتم ىااا أثتااو  محونلاان* 

ن او ل اتياو  ماا، الياح  المياارين الر امين نالمعورعان نالحاةياان وا  سرياال 
حراااث تتيااارف  ااااص   زر اااو  ىوك اااوال لكااال  ااااص الياااح  نلكااا  بن  الااابن  

 اليح  م،  اص ال وك وال ت ت و لم تك  .
او ااب الااب و وال  –رىعااال  ر اان اا ااتثمور سل ااوال ماا  و ااوف يااوالنر   اااا ناااب * 

ميااات، ىاااا متسحااان سو اااو لكنتااا  أحاااب المحاااورةر   ئاومااان –ائ ااارا رلا المًااا نر 
ائ اارا رلرر  الااار  توعااال مع اام الحااناال المياارين تثرااراال ماا  المعااور  حتااا تاام 
أ اار و ااوف ىااا زحاابا و ن ااا معرتاان   المارواان الياارتين  أثتااو  حاارض أكتاانةر 

1973 . 
ًاارال ماللاان   رناالرن اا    تحريااراال واا  الال اانب المياارين  20/3/1989** ىااا 

مااااور متسحاااان سو ااااو  عااااب ا ااااتةم و ماااا  ز اااارا رل ناااااب وماااار  عااااط العااااتمن ئو
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ائ اارا رلرر  المتناالااابر  ىااا سو اااو واا  ب ًااات م ماا  حماااو  العمااو  الميااارير  
ىولمياارين  تااوتنا   لتنياارل الميااوص نالك رةااو  نااتيااواال لكاال ًاامر ماا  سو ااو 

الو اي  لكل ًا  ى عب ت لم سو و ر ميوال تاو  رالاو  الالاناااال الاو اي  ا اتةم 
نتتو اااض العماااو  الميااارير  تعمااال لرااال ت اااور ئحياااو  المتسحااان ن  اااغ   مااانااع م 

النالنب الميار  ال علاا ولر او .نىاا  ايوق متيال تظاو ر وماو  ىتابق  نت اتو 
عب ز را رل   مض رىع و معاوملت م تم الاري  ما   ارتو  نبىا، تعنيعاوال ل ام 

. 
:ًااا توال را رلا ىاااا ميرائالااارام ائ ااام ااام يحمااال وتااانا   ياااح ا نىاااا تحريااار *

تًاااارال  تاال الماي اااان ن ااااران ا ثااااور نالتال اااا متظماااان لت ريااااض ال راااارني  نالاااابنار 
 اكتًاا الأال ااا  اضماا  المياارين أ  17/7/1988 ن )ياانال العاارض( متااوري  يااحي
 ىحب عماااةال ىاااا ميااار تاااتم   راااب ز ااارا رلينمااا  الااارا م الت رياااض نتانيااار ال %76أ 

مااا  ت رياااض رن  ىاااا ميااار ر ااا و ائ ااارا رلتعاااببال أًاااتو  نألااانا  الالااارا م التاااا يمو
المتاااابراال زلااااا تاااارني  الاااابناراال الماي اااان ماااارنراال  ًاااا توال التال اااا  ىعااااةال واااا  

 .ناال تحل وبن  ائربا زلا ميرير محو
تحااابم وااابب مااا  ت اااور الم ااا نلر  م ر ااان التنحراااب الحيو اااا  18/7/1989* نىاااا 

ا ناللالتاااان التحومياااان للعااااوملر  م ااااو نناار  اليااااحن م ةرااااوال لال ااااوا اضماااا  الحاااانم
نالتو ااض العاااوم تحاااار مااا  أ  تكااان  ز ااارا رل نرا  تمريااار المناىحااان ولاااا ا اااتتبام 
ايال الًلالم ىا مير   نالمعونتن ولا ا ترراب تمياوال تمرار  متا  لارت  ثمتا  
.ناااب أوااب المعورعاان  ا ااتتبام الايااال ىااا ال ر ااوال اليااحين المتتل اان   ماااتر  

حار م  تسنرتا  ولاا الًاعض لتحبيم و ت ةغ للتو ض العوم مبوموال  ولم تتباال ي
ألاا  ىاابا   ولت وتااوال المتتالاان ل اااا  18  توياان  عااب أ  اااررال الحتنماان اراواان 

 الايال .
   ا ن  تمرار م ر ان التنحراب الحيو اانم  توحين أتار  تام  احض اتتيوياوال م
  اوتراعا م ولاا ا اتتبام الاياال  تمو تم زحولن   عن م  المحومر  نالتحومرر  
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البراب  لاناار  اااتياوب نالتالاور  التوراليان ن ر ان الالماور   ناب تم زر و  مااتراال
ل و  الحظار ال ا مل ولاا ا اتتبام  وتنيا  ولمناىحن ولا بتن  الايال لل ةب نال

ىاااا اا ااات ة  ا بماااا. تماااو ناىااال أتراااراال ب. محماااب  اااة  ر اااي   ر ااان التنحراااب 
( ولاااا الحيو اااا )ن اااا ال ر ااان الم ااا نلن وااا  الراو ااان ولاااا الااانب  ال ااال، ال اا يااان

اا ااااتتبام ا بمااااا للايااااال  عااااب اوتراعاااا  ولياااا    نالااااو ال  اااااص المناىحاااان  عااااب 
ااتيااو  الااا  تاام مرتاا  نةاار  ب. ىتحااا ًاار ن الحمااب نتراال ناار  اليااحن للسااض 

 .رتاا  الناو ا 
أرالعال ميوبر اراوين  اول رنم أ ا وض تاب نر محيان   25/10/1989* نىا 

ما  ز ارا رل   نبتنل او مابن  ىحا  السموسم زلا التحاون  نالممراباال الم اتنرب  
م  الحالر الاراوا نتوين اليت  الم ما   تعمن   ت . تمو اتتًارال أماراط 

ألاا   42الا و اان ناضكااورن  ىااا محياان  السمااوسم التااا تملااا م ااوحن اراوتاا  
 ىبا   ول رنم .

حااااااارال  اااااالسوال اضماااااا  المياااااارين المااااااناستر  ( 1989* نىااااااا العااااااوم ت  اااااا  )
ل ايوحين ما  أتاا أيان معل اوال ما  التاا يحمل او ال ايو  الميرير  ىا المتاوسل ا

نتم ال ال لسوال المناستر  زلاا عارنر  ائ اةغ وت او ىانراال   ائ را رلرن  مع م 
أن ت اااليم و زلاااا الال اااوال المتتيااان نالااا   عاااب أ  أكااابال ااتت اااوراال المعمليااان 

 تلنث  اص المعل وال   ررن  ًلل اضس و .
أ  الحتنماان اااررال  (1989لعااوم ت  اا  ) عااط ن ااو ل ائوااةم ىااا اناتاارال * 

ملراان  بنار   متااو   120ت الراال تت رااا ات ااوق تالااور  ماا، ز اارا رل   تملااا ايمتاا  
ًااتن   25ولااا مسلااض واابب ماا  ال ر ااوال الحتنمياان نالال ااوال الراو اان  عااب نرنب 

لنااراال الاراون نالتمني  نمالل  النارا    تًتن م  نارباال مير م  ز را رل 
ا ىررن اااوال ا تكًااا  و أال اااا  ال حااا    نا تظ ااار زا وتاااب احتنا  اااو ولااامااا  ن 

اا تتبام   ننرب  ولًتون  أ  الال اوال الم ا نلن وا  التعوااب تت او ل تثراراال ىاا 
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تحبراب التنويااوال الم ااتنرب  ماا  ز اارا رل نتحمال تاال مااو يحبماا  الالوتااض ائ اارا رلا 
 نأت و لم ترىط حتا ا   أ  متت  ز را رلا.

حااو  الم تًااور ميااس ا يااوبق المحااوما العااوم لتيو اان أ 1989* نىااا تاانىممر 
التنض  رتو  ثةثن ز را رلرر  زلا محتمن التويوال التنض  ارتو  لمحاوكمت م  عاب 
اوتراى م  حيوا  تميوال م  الحًيش نال ررني    رط ائتالور ىر و م، ا تمرار 

 ح   م .
ورال توتال تحريوال ا م متوىحن المتبراال لالتنض  رتو  اب بلاال ولاا أ  ما   ا

 -الحوملر  للالت ين ائ را رلين  -يوري  نيبيحت  لرراتًيم رن ا نبنتيم أًمرل 
نيحيماان   متسحاان الم اا غ مااب ض ىااا التاانض  اارتو    يحاانان  تميااوال تمراار  ماا  
الحًاايش نال راارني  نأااارا  ال ااولرنم ني ااتعبن  لتنايع ااو .. ن ااولت تيش ت كاابال 

م ناتتاال التيو ن ارار و ال ومل المعلنموال ى لحال اناال اضم  اضم  الح ط ولر 
.تماااال ومليااان العااا غ نالتحرياااوال م ًاااراف التحراااض ال ااارب الظااانا ر  نترااال ا ااام 

 متوىحن المتبراال مالتنض  رتو  .
  الًاااااعض   تحرياااااراال وااااا  المتواًاااااوال الرياااااب  تًااااارال  29/12/1989ىاااااا  ن** 

ال وتتن التا ً ب و مالل  الًنر  حن  ات وايوال تومض بي رب تمت، ميار ما  
تسااانط ال ااات  الحبربيااان ل ااارتو  نحاااار التاااناض مااا  أ  تااانسر  الر ااانب ىاااا  ماااب

يااحرا  التحااض ر اابب   ااحض تاااا  الميااوص الالنىياان ماا   اارتو  واا  سرياال  ااحض 
 الميوص و  سريل ا  ور العميحن .

نىااااا  اااايوق متياااال ًاااا ب ماللاااا  الًااااعض الل اااان  ااااوتتن   اااامض تًاااا  تااااناض 
ملران   23الميارير  ولاا و  حين  التمرا  اضمريترر  ن ائ ةما التحول  

التي  مبن  نال  حل م  أمنا  المعنتن اضمريتين   تمو ً  التناض  النموال ولا 
ملراان   25نت ااو   أراا  ا مااال الااا    ر اان مًاارن  تتظاايم اض اار  نالحااو مر  ولياا  

بنار المتييااااان مااااا  أمريتاااااو لتتظااااايم اض ااااار  نحيااااالال ولر اااااو المعيااااان أ ااااار  
 . كم مير نات والحري ن م  أ ر م ور  حوالم تحمل 
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* نىا العوم ت    أتسرال التورالين الميرين الحتنمن ائ را رلين أتا  ا يمتا  
مااا  ائاالااان   ااامض اوتراعااا و السريااال المنالااانب  ولحاااو ر  ا اااتثتو  محاااومر الر ااانب 

ت و ورعال اضمر ولا الال وال المعتين  ماو ىر او : زالبا ر  حن  الحو ر  ناولال 
ر  نر و اااان الالم نرياااان   ىااااوت ل الالمياااا، ولااااا أ  ناار  التعمراااار نمحوىظاااان الحااااو 

ائاالن  تًمل محومر الم لمر  نالم يحرر  نالر نب نا يمت  ا تثتو  أحب .نتو  
ملرن  بنار تتعنيط م اال لت ررر م ور السريال  50 عط الر نب اب ورعنا 

  عرباال و  المحومر نانةل  اا العرط  ولرىط .
ا رل نالنايوال المتحب  مب  مًرن  التعون  الببال مير نال ر * نىا العوم ت    
 اااتناال اوبمااان   ىحاااب ناااا، م ااا نلن  وااا  الااابن  الاااثةث  5الاراواااا مرااات م لماااب  

العنايااام اضنرنةيااان . نيتعااام  المًااارن  اياااوم   حاااب اات اااوق ىاااا تكاااتم ًااابرب م
رياااان ا ااااتت وط حرناتااااوال نمارنوااااوال يز اااارا رل ماااا الرا  اض حااااوث العلمياااان نالتسن 

را  نتحبيم تمواج لإل تو   وليحرا  ال رةين لميار . ناتارال تتو ض الن اليح
ميااوبر مياارين أ  المااناعر  ولااا اات ااوق اااب تالااو لنا تحااارراال أال ااا  اضماا  

لاااي  التعاااون  مااا، ز ااارا رل    وئعاااوىن زلاااا التحاااورير اااتياااوبين حنمسولمت اااو مت
 التا أكبال وبم البن   اا التعون  ىا المالو  الاراوا .

*** 
 حقبة التسعينات : ثانياً :

تسنراال  ومن ولا ياعرب  2000-1990ووًال مير تة  حح ن الت عرتوال 
العةااوال ال يو اين ناااتيااوبين ما، ز ارا رل   أثاارال ولاا أبا  التظاوم ال يو ااا 

التسمي، اااتياوب   وتسنر نتم نولا حرتن الًور  الراىعن ل اا التسمي،   ىلحب
 اااسين مااا، ااتت وعاااتر  ال ل اااسرترتر  ىاااا ميااار   مناك اااوال مااا تمراال الًااارق أن 
 18ولا العبن ائ ارا رلا  عاب  2000اضنلا نالثوتين   نم، اتتيور لمتو  ووم 

ز  المت رراال ائاليمين نالبنلين لعمال بنراال م ماوال ىاا تتاوما  .ووموال م  ااحتة  
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التسميا، اااتيااوب   توىاان متنتوتاا    نىيمااو رلاا تمااواج ماا  أماارا ناااو ، التسمياا، 
 ااتيوب  ىا الت عرتوال :ا
 : 1990( الاام 1)

ثاورال عاالن ورةيان نباتلياان حان  ماو أايا، وا   ا ر اثتاار   1990* ىاا رنتران 
لحاو  م تسو اوال تًارب  ولياباان  ولعابن  م  ايوباال ومو  الاراوان زلاا ز ارا رل نال

 مت   المعتا . ز را رلتمو أبليو   حوبرث زلا رابرن 
أكب أحمب حر   ترترر ااتحاوب العاوم للعماو  ( 1990ىا العوم ت    )زا أت  * 

أ  ماللاااا  زبار  ااتحااااوب رلتااااام  حااااراراال المعيوتاااا  العمنمياااان المتتولياااان ن يو اااات  
الحنمين نالممب ين ن اا وابم ااتياو  أن التسميا، ما، ال  اتبرنال ائ ارا رلا زا 
اارا ر زاا اوم  عمل زرالوما نىعو  ىا تحري  ومليان ال اةم ىاا الًارق اضن اغ نال

اومن بنلت  الم تحلن .  حل الًعض العرةا ال ل سرتا نال
نت اااا ماااو أااوااا  رابرااان ز ااارا رل وااا  اياااوم نىاااب تحاااوما ميااار  ماياااور  تااال أمراااض 

 ناالتحو   واتحوب العوم لعمو  ز را رل نال  تبرنال .
مخطط صهيون  للسيطرة نىا تحرير م م يحمل وتانا     18/1/1991* نىا 

ية .. مشةةروت أمرينةة  صةةهيون  لحرمةةا  مصةةر مةة  ملةة  الزرامةةات االسةةتراتيج
تحال  تور اراوان زرامة نصف مليو  فدا  ص نشرت صحيئة الشاب ما يل  : 

اوماان المراوااا لترةياان المناًااا ناضرتااوم نالاا غ   تالااح الياا ورتن ىااا ال ت وتااوال   نال
راارض   ااناحلاتتااراق متسحاان ال ااوحل الًاامولا ال رةااا ماا  مياار نولااا امتااباب 

ًرال محسوال أ حوث م نالتا تحنم متحلرل الترةن الميرين ىا  ااص اا تتبرين اتت
 المتسحن .

نيمااااابن أ  الحتنمااااان الميااااارين نولاااااا نالااااا  التحبراااااب ناار  الاراوااااان ااااااب متحاااااال 
ت اااا يةال رراااار محاااابنب  للت ل اااال باتاااال مياااار   نىاااارط  اااايسر   ائ اااارا رلرر 

ياار تبريالياان ولااا اضراعااا المياارين  حالاان المًاارن  الثتااو ا المًااتر  ماار  م
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نال ااااارا رل لتتميااااان اضرط الحوحلااااان   نتكًااااا  لتاااااو الم اااااتتباال نالنثاااااو ل نتاااااال  
 التحورير المتتل ن زلا أ  مب  نيلال  اص ال يسر  ن اا التبتل .

و اااور  وااا  مااااتر  مااا  الااابتتنر واااوب  الملتاااوالا ر اااي  ائبار   المسةةةتند األوم :
 المرتاين لً ن  متتض الناير )البتتنر رن   نالا( .

 ااا   ال ااا ور  ائ ااارا رلين ىاااا الحاااو ر  ااااب أمل اااال ناار  الاراوااان ت راااب اتر  المااا ن ااااص
تلي نتيااوال  اا   ال اارب اياا  ماانالر الماابرر ال تااا  ًاارتن أالرياابر  الاراوياان م  اارا رل 
رررض ىا ايور  ال ةب ىا العوًر م  زمريل الالور  نال  لمتواًن أنالا  التعاون  

ن الالمراااا   محوىظااان ال رةيااان .. مااا، ًااارتن تن و ااارب الاراويااان نتاااال  اياااور  متسحااا
ن حااث أنالاا  التعااون  ماار  الًاارتن ائ اارا رلين ن عااط ًاارتوال الحسااو  التااو  

 الميرين التا تعمل ىا  اا المالو  .
 ناب ناىل البتتنر رن   نالا ولا الايور  المحترحن بن  أين تح ظوال .

نااااب توتاااال ًااارتن أالريااابر  ائ ااارا رلين المتتييااان ىاااا تيااابرر الحوياااةال 
لمعباال الاراوين لمير   تنا  الت ل ل الي رنتا باتل ناار  الاراون الميرين نا
. 

رتمثال الم اتتب الثاوتا ىاا تحريار أر ال  تال ما  الابتتنر محماب  المستند الثان  :
ب اااناا ر اااي  اللالتااان الميااارين ائ ااارا رلين ننترااال أن  ناار  الاراوااان نالااابتتنر 

وياان التورالياان زلااا ال اارب ريتًااورب وااوب  الملتااوالا المًاارف ولااا العةاااوال الارا 
مااران  ماابرر متتااض الًاا ن  المياارين اضنرنةياان منتولاان التتمياان البنلياان  ولنايااوال 
المتحااااب  ناااااب سولااااض التحرياااار الااااا  تعلاااال  ولمًاااارن  المياااار  ائ اااارا رلا ىااااا 
التن ورين ًرق المراا  )ض(  عارنر  التابتل اضمريتاا ما  تاة  متظمان التتميان 

ض  الالوتاض الميار     ز ارا رل التاا تمثل او ًارتن أالريابر البنلين زلا الوتاض 
وباال أمريتو لمو ل اا المًرن  م  ايمن تمر  .  ىا حوالن زلا زًر

موالتاو تلاح ولايتم ن ًاب  متمنيال  ااا  –ولا الالوتاض الميار   –ىتح   –لال  
 المًرن   عب مناىحتكم ال و حن ولا مرتاتو  مًورتن ز را رل .
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اا توتاااال ر اااولن اا  اااتالبا  الميااارين تنعاااح ماااب  الم وتااان التاااا نيااال زلر اااو نال
 الالوتض المير  ىا سل   للعن  اضمريتا .

تر  ولا الالوتض ا تر زمرا وم توتايرر ناير الاراون ائ را رلا ر عث زلا ت   
 النتولن مر ولن ًتر الو  ىر و : 

  تًاااترتم ولاااا م اااو متكم ىاااا مًااارن  تتميااان اضراعاااا الحوحلااان الاااا  تسسااا  
لتمااارا  ائ ااارا رلرن  نتااام تت رااااص ىاااا متسحااان التحاااض ائ ااارا رلين نت مااال ا اااتمرار ا

الم ووب  نتكً  ل الن الر ولتر  تر  تتعومل أمريتو م، مير نترا  تتعومال 
 م، ز را رل .

لم تتنا  محوناال الًرتوال الي رنتين التاا نينايل التحرير ىا منع، رتر )
ن ولاا ًارتن أالريابر  التاا تتعومال ت بف زلا الت ل ل ىا ً ن  مير الاراوي

م وًر  م، مير أن حتاا نتولان التتميان البنليان . مال امتاب زلاا زحاب  الًارتوال 
لًااارتن ر اااولن مًااامن ن ائ ااارا رلين التاااا تعمااال  ولااابتمور    حراااث أر ااالال  ااااص ا

  الناااال ماا  تااة  ال اا ور  البتمورتياان  ولحااو ر  نالر ااولن مر االن نتسراار  ىااا ت اا
الملتااااوالا تسلااااض متاااا  تحاااابيم معلنمااااوال توىياااان نناىياااان واااا   زلااااا الاااابتتنر وااااوب 

محياان  السمااوسم ىااا مياار  حرااث تتعاام  المعلنمااوال أتاانا  السمااوسم التاااا 
تار   ميار نأماوك  اراوت او نتمياوال زتتوال او نتنويان الم ات لكر  .. نالم اوحن 
الكليااان للمحيااان  نايمااان ائتتاااوج الكلاااا لميااار مااا  السماااوسم   نتي يااان زت اااوق 

وسم ضماااانال م . نتسلااااض الر ااااولن ت ااااليم  اااااص المعلنمااااوال لل اااا ور  ااروااااا السماااا
 البتمورتين  ولحو ر  حتا تحرر الًرتن زمتوتين زتًو  ىر  ل و ىا مير .

نلعال ىحاان  الر اولن رنعااح أ   تااو  متسساوال ياا رنتيوال ي ات بف مياار  ًااتل 
 .تر  لم تتت   ناار  الاراون ل  ؟ م وًر .. 

الااارا اال التاااا تماااال تاااة  العاااومر  الموعااارر  نااااب أكااابال الم ونعاااوال نائ** 
تسنر  التسن الثةثين المتمثلن ىاا ميار نأمريتاو نال ارا رل   ى ا  ما تمر تتميان 

مالومعن اا تتبرين نالا  ًاورتال  1990ال وحل الًمولا الا  وحب ىا مور  
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ىيااااا   ر ااااان المعنتااااان اضمريتيااااان ن عاااااط التمااااارا  اليااااا ورتن .. رىاااااط الالوت اااااو  
را رلا اراوااان محويااارل ا اااتراترالين  ول اااوحل الًااامولا ولاااا أ  اضمريتاااا نائ ااا

تحااوم مااباال مت ااو ماارا  سميعياان ترةااا ىر ااو اسعااو  المااووا ناضرتااوم نمتوحاال للتحاال 
 نماار  لل غ ائ را رلا .

نيتعح  اا الرىط ئاومن اراووال ا تراترالين باتل مير   الح و  ولا حولن 
( نرين مثل الحمح ناضرا باتال ميار وبم ااكت و  الااتا م  المحويرل العر 

نىااااا تحرياااار لمرتااااوم   حاااانث تتمياااان اضراعااااا الحوحلاااان أًااااور التحرياااار زلااااا أ    
المرحلن اضنلا م  التسان نالتاا ا ات رق تت راا و  ا ،  اتناال متكاولر  نيالال 

 مةرر  بنار . 10
الثوتيان  المرحلاناب ترتال رثوراال زرالومين ولا الثرن  الحرناتين .. ناضوةف .. نأ  

 انف تعام  ئ ارا رل تححرال أ اباف  1995اتت و  او واوم  ،مام  التسن نالما 
التتمياان المرالاان    حرااث  اايمت  تنياارل الميااوص زلر ااو ماا  تااة  ت اار التراال ممااو 
 اااارتعش اااتيااااوب ائ اااارا رلا لااااال  أنيااااا التحرياااار  عاااارنر  زاوماااان تالمعااااوال 

 اراوين مًترتن مر  مير نال را رل ىا  رتو  نالتحض .
ملراان  بنار لتت رااا  اااص التساان التااا  25ناااب رياابال  ر اان المعنتاان اضمريتياان 

 تتلت  ىا ا تا:
 .أمريتو ىا تتمين اضراعا الحوحلنا تمرار التعون  مر  مير نال را رل ن  -
ياانمرل وااوب  الملتااوالا نيمثاال ز اارا رل ب. يمثاال مياار ىااا المًاارن  الاابتتنر -

اوين ميرين ز ارا رلين مًاترتن تتعا، منريا نيعمل الالوت و  م  تة  لالتن ار 
تعااانووال توماااوال لتنالر اااوال النتولااان اضمريتيااان للتتميااان البنليااان التاااا تتااانلا اتتياااور 

 نالوباب المنظ ر  نالعوملر   ولمًرن  نتال  زوباب مرام  التسن .
ت اات رق التسااان تم ااان أوااانام راااتم تةل ااو زواااباب البرا اااوال نال حااانث الححليااان  -

رىاااان ت وياااارل تحاااان ت وتااااوال اضوااااةف ن ااااةاال المااااووا  ولمتسحاااان ال رةياااان لمع
 ناضرتوم .
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ا تمرار العمل ولا برا ن التنا  العبا ين لت وتوال نأرتاوم الياحرا  ال رةيان  -
 .. نتحلرل ورتوال الترةن .

 برا ن العنامل ااالتمووين ناااتيوبين التا ترةغ الماارور  م اص اضرط . -
 ر  البناال  م اص المتسحن .تسنير أ ولرض ايوب  زتتوج ماا -
رماااابأ العماااال ىااااا المًاااارن   وضراعااااا التااااا ا تياااالحت و الحتنماااان المياااارين  -

  ول وحل الًمولا .
رراواااا أتاااا نال اااوال تظااار الم ااا نلر   ول ااا ور  ائ ااارا رلين  ولحاااو ر  .. نتاااال   -

 ر ااان المعنتااان اضمريتيااان نالنتولااان اضمريتيااان للتتميااان البنليااان ىاااا تساااناال تت راااا 
 رن   ي ن با من .المً

اا تو   اا المًرن  ر بف زلا حرمو  مير م  اراون محويرل ححليان مثال  نال
تاام   تمااو رالعل ااو تو عااوال لتسااغ نةاارام  النتولاان  160الحمااح ناضرا ىااا م ااوحن 

اضمريتين للتتمين البنلين   ىمو الا  ا ت وبال متا  ميار ما  نرا   ااا المًارن  
تو زلاا تال ماو  امل أ  الملان المرت اوال التاا نتل  اات وايوال .. تويان زاا أعا 

ألا  بنار  180رتحوعو و التمرا  الي ورتن ناضمريتو  ىا  اا المًارن  مل اال 
 ىحغ .

تمو أ  مرنال التمر  اضمريتيان ناليا رنتين  اا التاا اوماال  اول حنث نالبرا اوال 
التا تكل ال المةرر  نتم تالو ل مرنال التمر  الميرين ررم أ  ميار  اا التاا 

 تع بال متحبيم معومل اض حوث لمرنال التمر  اضمريتين نائ را رلين  ولمالو  .
نلم رتنا  الاح  نالت ل ال اليا رنتا وتاب الياحرا  ال رةيان مال امتاب زلاا ** 

مريانط   حرااث تحاابمال الحتنمان ائ اارا رلين   تاار  زتًاو  مالماا، يااتووا اراوااا 
تولان اضمريتيان للتتميان البنليان  متسحن مرينط نتمنل   ر ن المعنتن اضمريتين نالن 

    ناب اتتورال الحتنمن ائ را رلين  اص المتسحن  ولااال ض  م و أكثر م  تي
 ملرن  ىبا  أراط اراوين تم ا تيةح و تم رباال لاراوت و .
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لااال  أرابال ز اارا رل عاامو  واابم اياااوم مياار ماراواان  اااص الم ااوحن  محويااارل 
اتتاوج اضواةف نالايانال ن عاط العياو ر ا تراترالين نااكت و  م اومان مياوت، 

 نالمعل وال .
 * نىا ت   العوم يبر تحرير مير  ر ما رتعم  ا تا :

* ز  ز را رل  واًترا  ن ولبوم الكومل م  أمريتو تتسغ لل يسر  الكوملن ولا 
 تنال وال مير اااتيوبين .

راط  ااو ىااا مياار نرا  المياا، ا ىااوال ناضماااز  الًاارتوال الياا رنتين نتمرا * 
التاااا اتتًااارال مااا تراال  وضراعاااا الاراويااان ىاااا ميااار نالاااا  ظ ااار ناعاااحوال ىاااا 

نو ال التحال  %40نال ان  مت ا ن  %60اتت وط اتتوج الحس  المير  مت  ن 
نا ااتمرار م والماان ا ىااوال للسمااوسم  %80نماااار  الاابناال  مت اا ن  %75مت اا ن 

 نال ناك  .
الميارين  ًاتل اىاال للتظار  * اتتًاور المتتالاوال الاراويان ائ ارا رلين  وض اناق

لبرالاان أ  تمياان مااو تاانربص ز اارا رل ماا  المااانر التوياان  ولتعااراناال نمًااتةال 
ماااااا  المتياااااا وال نالممرااااااباال  %20ماااااا  احتيوالوتتااااااو ن %40ال ناكاااااا  نياااااالال 

 ىا أال ا  الر   ولتتحيغ نالرش . %80ننيلال زلا 
أ  الال ااوال الراومياان أواابال  27/3/1990** نشةةرت صةةحيئة ص الشةةاب ص فةة  

تحاااورير تسرااار  تثماااال ومولااان أحاااب ت اااور المااانظ ر  ىاااا ناار  ال ااايوحن للمتاااومراال 
 المرتاين اضمريتين .

الم  ن  مات م  وا اتية  ولاا أمانا  سو لان ما  المًارنووال التاا أًارف ولاا 
تت رااا و  وئعااوىن لملكياان لحياار تمراار ىااا أمريتااو تو ياا  واا  الح ااو وال ال اارين 

 ااا الم ا ن  ماواا  ىاا مناعا  ررام تال  ااص  ىا  ني ارا نأنرن او . نال رياض أ 
 التحورير اضمتين التا تبرت  .

رالاااو  اضوماااو  ممااا  ل ااام يااالن  ولنتولااان  ااااوم وااابب مااا  1990نىاااا واااوم ** 
اارتوال مياارين    ًاارا  الر نبياان    ماا  اااب حااار تحرياار أمتااا نتااو  وحااوراال ًن
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ىاا  تن ، نت ًا ظاو ر  حيان  ر انب ز ارا رلرر  ولاا أراٍط نمتًا ال  ايوحين
المااب  ال ااوحلين ىااا ًاا   الاياار   اارتو  المياارين ماا، التن اا، ىااا اللااض العمولاان 
ائ اارا رلين للعماال ىااا  اااص المتًاا ال . نيلالاا  الر اانب ائ اارا رلرن  للتحوراال حرااث 
يحيلن  ولا اس، أراٍط    مو  أًتو  ميرير  متظوم حل ااتت و  محومل 

 م ولا مولين تمرر  يحيل ولي  اضًتو  الميرين  .
اار   ايوحين  5نأنعح التحرير أ  وبباال م  رالو  اضومو  ائ ارا رلرر  اًاترنا 

نبتلاانا  ولمًااورتن ىااا أكثاار ماا  ارياان نىتاابق  اايوحا  مااب  ًاارم الًاار  ال ربااان 
م  ايمن  اص الحر  نال توبق نأت ام  عاب ًارا  م  %40ن %20مت ض تتران  مر  

ز ارا رلا حتاا ملاا وابب م   اص المتً ال ا تمبلنا السوام ائبار  المير   ا تر
 ز را رليوال يحيمن   ي ن با من ىا ًرم الًر  نال ربان. 660حوليوال زلا 

تًاارال يااحي ن   الًااعض   أ  مياار سلمااال ماا  ز اارا رل  2/5/1990ىااا ** 
الم اااو من ىاااا زتًاااو  محسااان للسواااان الًم اااين ىاااا  ااارتو   حااان  ناحاااب مرالاااوناال 

تتوج الك   رةو  .ا تتبام و ىا تحلين ميوص ال حر نال
أ  ى اب  لسو  ناير ال ايوحن  نشرت صحيئة ص الشاب ص 29/5/1990** ف  
  الحتنمن ا ت تسي، متا، اضالوتاض نلان تاوتنا ز ارا رلرر  ما  ًارا  : زاو  رت ا 

 نحباال الحسو  العوم المعرنعن للمي، .
  رأ  : زالاااو   ااااا ىاااا التااابن  التاااا وحااابال ىاااا تحو ااان الياااح رر  نااااو  الاااناير 

   ل  الت ين محبب  .المو  لي
 -** ىا  يوق ررر  عرب حاار المتا  المرتاا  الميار  ما  اياوم ال ان أالتميان 

نمت او  - س ، مليور بنار ماانر  ئراراق اض اناق العولميان  -اب تكن  ز را رل 
 م و . -مير 
نىاااااااباال مااااااا  رالاااااااو  اضوماااااااو  أ  تًااااااارال   الًاااااااعض    12/1/1990ىاااااااا ن ** 

نااااب حاااث ًاااورن  رالاااو  اضوماااو    ًاااورن   ريرااالرالميااارير  التحاااا ائر اااوما 
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الميرير  لتن ي، تسوق التعون  مر  الملبر  توين  عب ونب  العةاوال العرةيان 
 .لنىب م، ناير الاراون ائ را رلاالميرين   تمو االتم، ا

تًاااارال يااااحي ن   الًااااعض   أ  ناياااار الاااار  المياااار   27/3/1990ىااااا ن ** 
  ىا متاو ، الترال   ثرنةياو للم اووب  ويوم راعا اوترف منالنب تمرا  ز را رلرر

ىا زاومن مًوري، ن بنب مو ين ولا ت ر ًمرلا الا  ييض  ولينمو  نأعوف 
أ  ال بنب المنالنب  حوليوال ي رر  الباال نا تًاتل تسانر  ولاا حيان ميار ما  

 ميوص الترل.
** نىا  يوق متيل أًورال يحي ن اض من  زلا الحلال الميار  المتااراب ما  

با  مااا، الالااايش الًاااعما ال ااانباتا  حياااوب  الااان  الاااورات  ولاااا حااال ات اااوق ال ااان 
تححرل الميرر نمو  رترتض ولي  م  زاومن بنلن م يحين ىا الالتنض ال نباتا 

ممااو  يًااتل تسااراال   تظااراال للعةاااوال النسرااب  التااا تاارةغ الاان  الااورات  م  اارا رل 
نالااانبن  ض  التماارا  اليااا ورتن م   ول ااوال ولاااا اضماا  الحااانما المااو ا الميااار  

  ول عل ىا أثرنةيو ن رتناالبن   ولحس، ىا الالتنض ال نباتا .
تحريراال و  وابب ما  الًارتوال ال ايوحين  1991نتًرال اليح  تة  ووم ** 

التا ترنج لل يوحن البرتين و  سريل الح  لمموك  المحب ن ىا متن نالمبرتن   
الكتاااااو    نىااااا ت ااااا  النااااااال تاااااتظم رحاااااةال لمراعاااااا العرةيااااان المحتلااااان لاياااااور 

 ناضموك  الم يحين اضتر  .
رتن تراىتن  نم   اص الًرتوال   ب  تو ترن تنرا     نالتا يملك و ر  ال ورب ًن

. 
ف  التطبيع الزرام  يوسف وال   دور** استمرارًا لحم تها ضد الئساد وضد 

ت وياارل واا  تساان رن اا  نالااا لتتريااض  11/12/1990الشةةاب ص فةة  نشةةرت ص
ن ملنثااان ن عاااب ولاااا ا اااترراب تحاااون  نماااناب اراويااا عاااب مناىحتااا  الاراوااان الميااارين 
 .أل  ىبا   مرينط  ول تو  نالمنار125ا تتبام و  ببال 
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مناىحت  لبتن  مالمنون  حثين ي رنتين لم ح ال وحل الًمولا ممو ر بب اضم  
 الحنما المير  .

 ناىل ولا زبتو  ًتةال وتض ملنثن ررم اوتراط الحالر الاراوا . -
لياا حوال ناات واااوال التااا تمااال ماا، الكيااو  الياا رنتا تاات  مت ااو ت اارض تاال ا -

 ىا محتل .الميرين ىسريوال نميترن وال تعرض الاراون 
نةتيااان  يااا حن الًاااتةال التاااا توتاااال منال ااان لمريااانط   ااااو  تمااارا  الحالااار 
الاراوااا : زت ااو ا تياالح للاراواان لنالاانب تلاانث ولااا الالااانر نأت ااو نتبياان الالااار 

 نىسر  ناعح ولا متوسل التسعيم . ننالنب تمن الرثنما
ألااا  سااا  مااا  الملاااح الميااار  الاااا  رااابتل ىاااا  120مناىحتااا  ولاااا تيااابرر  -

  عط اليتوووال المتعلحن  وليتوووال الحرةين .
مناىحتا  ولاا زتًااو  مار  للسوااان الًم اين نا ااترراب  ااص المعااباال ما  ز اارا رل  -

 راال للمو  العوم . م ولا سو لن ثم تل  و  عب ىتر  ايرر  ممو يعتمر ز با
تحريراال و  تالور   11/4/1990تًرال يحي ن   اض ولا   ىا * نىا العوم اات  

 ول ًاال الميااومر  اضوعااو  ال ًاارين نتراا  أ  المرعااا ائ اارا رلرر  نتوياان 
الكلااا اتال اانا لمياار ئرالااوب اساا، ريااور  ًاارين ا ااتمرار حيااوت م ولااا ح ااوض 

 يحن نأال وب ميرير  .
تااانرط م تًااا يوال ميااارين نأس اااو  ميااارير  رلعمااان  بنر نتحااابث التحريااار وااا  

 ال م ور مر  المرعا ائ را رلرر  ن و عا الكلا الميرير  .
ناار  الاراواان  ح ااظ التحااورير المرىنواان حاان  التًااوط أماارال  1990نىااا العااوم * 

الياا رنتا المًاامنص باتاال مياار نال عااوب أيااحوض  اااص التحااورير زلااا أمااوك  تو ياان 
تير محمب محمنب  مع اب ال حانث ال امتين  ول اني  الاا  نم    ا  ال وحث 

اكتًاا  تااة  وملاا  ماا، تماارا  ز اارا رلرر   مًاارن  ترةياان الماااار  ال اامتين ولااا 
ىاابا   ول ااني    أ  اض ااامو   200تااوت  الياارف الياااحا أااايم ولااا م اااوحن 

المتتالن مت  م و ت  ن وولين م  المنلرتو ت مض الت مم نال ًل الكلان  ىرىا، ماال  
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حرير للناار  ىتم تحل  زلا أ انا  تت تًاين رعاض  ر ان المعنتان اضمريتيان التاا ت
اا ل تمارا  العاابن تمان  المًارن   عًاار  مةرار  التياا    تينياوال نأ  ال وحاث حمَّ

 الي رنتا الم  نلين .
الم ااو من ىااا زاوماان  ينائ اارا رل االسوال السلمااال مياار ماا  * نىااا ت اا  العااوم 

الاوناال ىاا  ارتو  متكل ان تم ان مةرار  بنار محسن سوان ًم اين  حان  ناحاب مر
اااا ًاااوحو  نايااار السواااان نالتعااابر   ن م اااووب  التمااارا  اليااا ورتن   ننيااا  مًن
 ولكيو  الي رنتا لحو ات  ماناير المتارن  الميار  حان   ااا اضمار   ت او توتاال 
توالحاان نمثماار    نأًااور  اا   حتنماان مياار سلمااال الم ااووب  ماا  ز اارا رل أيعااوال 

تتااوج الك رةااو  حرااث  ىااا زاالاان ملنحاان اوماان محسااوال للسوااان الًم ااين نال ال حاار نال
اااتياااوب  للياااتوووال تاااو  الاااناير اليااا رنتا رتحااابث متاااا أياااوم ىاااا التاااوب  

 المحتلن .  الي رر  مالتر
مااا  ال ااان أتااار  ناعاااال ناار  الاراوااان الميااارين واااب  ات وااااوال  ااارين البراااب  مااا، 

تمااارا  الاراوااان   ت اااو الم ااا نلر  وااا  الاراوااان ىاااا الكياااو  اليااا رنتا   نيااا  و 
 ااات ب  زلاااا تورثااان ىاااا حولااان تت راااا و .. مت اااو اات اااوق ولاااا ت اااوب  المعلنماااوال 
اوماان مارواان حبرثاان مًااترتن  ااولحرض ماا   نالًااتةال حاان  الحساا  سنياال الترلاان نال
ائ ااتتبرين ئتتااوج نترةياان اسعااو  يحاار للحياان  ولااا اضل ااو  نتياابرر اضرتااوم 

ماا  أرتااوم نمااووا ماااوم تح اار  ال ااةاال  نالمااووا ئ اارا رل نا ااترراب  ااةاال
الميرين   نات ل ولا زاومن مًرنووال اراوين مًترتن  وليحرا  الميارين ىاا 

  ىعاةال وا  اتتاوج تتوج الايال نالار  ئتتوج ال اترمالواال اضوةف نالترن  ئ
مًتر  مر  الالوتمر  لن و ل ائتتوج نالسوان الةامن لتً رل  اص المًارنووال   

ولااا ل ولااا اتتااوج مًااتر  ماا  الميتتااوال الاراوياان ننعاا، تظااوم للراو اان تمااو ات اا
وب  م  تكتنلنالين العبن ائ ارا رلا الممتكار  لتتااي   المر ن نالح و  ولر و ناا ت

الحمااااح    وئعااااوىن للتعااااون  ىااااا مالااااواال اض حااااوث نالتاااابريض . توتااااال اللالااااو  
التموواااوال  ولحاااو ر  الاراويااان المًاااترتن مااار  الالاااوتمر  ااااب وحااابال  ل ااالن مااا  اا
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مر و ن ومار ب اناا نترال أن  ناار  الاراوان نيامن رل مابرر التسانير الاراواا 
ملراان   2ريابال ل ااو مماب يوال  نالتااا ولكياو  الياا رنتا ناتت اال متناياا، اات وااوال 

 بنار .
ًارتن و  ايوم تمرا  ز را رلرن   ولعمال ىاا  1990أت و  تة  ووم  نترببال* 

 وريااان ئتتاااوج الماااانر نمحيمااان  م اااو ني ااايسرن  ولر اااو تن و ااارب ن اااا ًااارتن التن 
نت اااتنرب  ااااص الًااارتن الماااانر نالتحاااون  مااا  ز ااارا رل نتيااال زلاااا مساااور الحاااو ر  
نمت و تتتحل زلا الًرتن بن  ىح  ححيحا ل اص المانر نالتحون  نبن  زالارا اال 
حالر يحا اراوا   رولمين  اص المانر نالتحاون  ملنثان  ول ررن اوال ناضماراط 

ياااومت و نالااان زلتاااا تتتحااال زلاااا متتلااا  المحويااارل ىاااا ميااار مماااو رااا ب  زلاااا ا
اتتوال و    ااص التحاون  نالماانر رانا  الاا  مت او ولاا التالاور لتعم ت او ىاا أكياو  

ثااااام تح ااااال لتاياااااب الرسن ااااان م اااااو نتكااااان  مرتعاااااوال تيااااا وال لتمااااان    ة اااااتي  ملنثااااان 
 وف ثمت و . ال ررن وال نال تترريو نالالراثيم ثم ت و  للارا   عًر  أعع

 عااط الم اا نلر  مااناار  الاراواان   أ  تاانارث السمااوسم نالمًاامش نالمرااانق  نأكااب
  نو ل التحل نالم  اض نب تل و الو ال م  ز ارا رل ن اممال تال  ااص الكانارث 

 .أل  ىبا  سموسم  ول رنم ىا العرن  الموعين  80نمت و عيو  محين  
  مالومعااان المتنىياان مااا  حاااار أوعااو  تاااوب   ر اان التاابريأيعااوال  1990* نىااا 

 تتو   المًرن  الثةثا الا  تتمتوص ناار  الاراون الميرين م، ز را رل نأمريتو .
تو  التوب  اب أيبر ميوتوال ي تتتر ىي    ر ومرب تلين الاراون  ولمتنىين نر ي  

 ا م المحويرل زلا ز را رل .
بتتنر رن اا  أكااب العمرااب نر ااي  الح اام أ   اا ر مو الااو  متااو  ولااا سلااض الااناااب 

نالا تو ض ر ي  النارا  نناير الاراون لةًترا  ىا المعرط اليتووا البنلا 
  تو  .
وا  محاومر الر انب تًرال يحي ن   اض ولا   تحرياراال م ماوال  28/2/1990* نىا 
ىال   .. احتلال متسحن محومر الر نب  ول  وتر  متوتوال  ورااال الو  ىي  :    ىا مير
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مل توبال تثرر أامن  يو ين  عب أ    لبنلين نالمحلين ىا يبر ن و ل ائوةم ا
تبتلال أسراف بنلين لنا  مب السريل البا ر  حن  الحو ر  مرنراال  محومر الر انب 

. 
ىا المباين توتال النلتتو ىا المحومر الر نبين نالتا ا تنحا   ت و يمت  أ  تثرار 

 ماااو  الًااابرب مت اااو مااا  ائ %90محمااار  تعاااوتا  3500أ  أامااان . ى ر اااو حااانالا 
نا يمتااا  التعااارف زا ولاااا وااابب الرااال مت اااو  عاااب أ  أاا    نت ًااامال أحالور اااو 

الااام  ماااو تااو  متتن اااوال ولااا رتوم اااو نأحالور ااو . ني تاااب حور اا و واااناب وراااب أ  
وًر  ىا المو ن ىحغ مت و يمت  التعرف ولا أ مو  المبىنتر  ىر و   ناب ظلاال 

 عاااب أ   الااار الر ااانب الميااارين  ت ااايوال مت ااايوال سااانا  وًاااراال ال اااتر    تويااان 
 178أرعاااا م نتاحاااانا زلااااا أنرن ااااو نأمريتااااو نال اااارا رل نلاااام رتماااال ماااات م زا تحاااان 

أل وال .ناب ووتال المحاومر الر نبيان ما  مااحمان اضحياو  ل او  75ًتيوال م  أيل 
   مثل و مثل المي، المحومر نةبأ ي ت  حنل و نىر و م  ا رالبن  م ن  .

ياات  ماا، المحااومر   ىحااب تااو  نالاابص حور ااوال ل ااو نتاام نياارن  حااور  محااومر الر اانب ا
ن عااااب أ  تاااانلا ال ااااوباال الحتاااام أوااااوب  1967رىاااا، الحرا اااان وت ااااو وحااااض حاااارض 

الحرا اان ولر اااو نتحااابم الحاااور  زلاااا السو  ااان  سلاااض تعررتااا  تل اااوال لنالااابص   ني تاااب 
الحااور  أ  واابب الماانتا الااار  راابىتن  ىااا  اااص المتسحاان الًو ااعن ا رايااب ولااا 

ن ثةثاااان ىاااا العااااوم الناحااااب نتوتاااال الايااااوراال تااااوبر  الاااباال لكت ااااو اابال ىااااا اثتااار  أ
اضواانام اضتراار  حراااث ياا تا  عااط ال ااايو  الر اانب لايورت ااو نتويااان ىااا  عاااط 

 المنا م ناضويوب نةرت و منلب أمن حيرر  .
نوتااابمو تحااارر زاالااان ثةثمو ااان محمااار  لماااب السريااال الااابا ر  حااان  الحاااو ر    ن اااا 

اوترعااااال السو  اااان الر نبياااان التااااا   ماااا  المحااااومر  %10ا م ااااوحن ا تايااااب ولاااا
اتتعًال م، تح   العةاوال الميرين ائ را رلين ن وروال مرىا، بوان  اعاو ين 

 أموم محتمن الحعو  ائبار  .
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نااتر  ر ي  ال وا التعمرار ولاا السو  ان الر نبيان أ  تتك ال ناار  التعمرار متحال 
متاااو  مالاااونر   نبىااا، التعنيعاااوال المحاااومر التاااا تعتااارط السريااال الااابا ر  زلاااا 

نتكااولر  التحاال نا ااتحبام حوتومااوال ماا  التااورج ئوااوب  سحاان  الاابى  ولااا ت حاان 
الناار    نأًور ر ي  الال وا زلا زالارا اال مموثلان ما، محاومر ز اةمين نم ايحين 

. 
  السحاان  الر نبياان تحعااا : زأياارال السو  اان الر نبياان ولااا اوتراعاا و ناولااال 

تااب الاابى  نأ  يتاان  الاابى  ىااا محماار  م ااتحلن   نات مااال م اومان ياالناال توياان و
ناار  التعمرر   ت و لم ترا  الحوتن  المتظم لتا  الملكين   نأت او لام تًار  السو  ان 

 ىا مًرن  السريل البا ر  .
تااارب المااااتر  التاااا أواااب و الم تًاااور محماااب يو ااار  تو اااض ر اااي   ر ااان اعاااويو * 

  اضرط المحومااان ولر اااو المحاااومر ملااا  البنلااان ولاااا  ااااص الماااااوم   ى ااان ر تاااب أ
للبنلن   نأت و ابمت و ولاا  امرل ال  ان زلاا السو  ان الر نبيان   نا رالانا ل او أ  

  ولاا الاا  مت او مًارن  للت ا، العاوم تتحتم ىر او   تويان وتابمو رتحارر أ  يحاوم
 عااب وا  المتااو  رنراواال البنلاان تتياي  متااو  رتار لتحاال الاا  ماا  المحاومر ا 

 ر م  ثةثر  متراال .الحبيم أكث
ًااااااحوتن  ااااااورن  .. الر اااااانب  المياااااار  المعاااااارنف  مناا اااااا  المعوبياااااان للحرتاااااان 

ل  منا  متمرا و  السو  ان الر نبيان متيان  المحاومر نيحان  :   الي رنتين 
ز  الحيو  أ حا م  المنال نا رت  ا أ  تكن  المحومر أياوال توتاال بيوتان المابىنتر  

و    نتماااو حااابث مااا  زاالااان لااا عط محاااومر م اااو وح ااان أماااوم مًااارن  رتااابم اضحيااا
الم لمر  وتب ًل سريل ية   ولم   ىم  السميعا تسمرال ت ا  الممابأ ولاا 

 محومر الر نب  ة ت ران .
نحان  مااو تحنلاا  السو  اان وا  سحاان  الاابى  التااا تحعاا منالاانب محماار  م ااتحلن ا 
ر يمتااا  تحل اااو زلاااا اضماااب   ىيحااان  ًاااحوتن  اااورن  : أتاااو ل اااال متتيياااوال  ااا من 
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محااومر الر اانب ىااا مبرتاان مااراغ ثمااوتا  تحاالالًااريعن نىااا حاابنب ولمااا ىحااب الاار  
 مراال متنالين .

مااا  ااتحاااوب العاااوم اتااارال ياااحي ن   اض اااولا   أ  نىاااباال  11/4/1990* نىاااا 
لعمو  تحو وال مير مر و ن أحمب مبر تو ض ر ي  تحو ن العوملر   ولاراون نالار  

ال وب  وًر الاا   -عمو  ائ را رلا اتحوب ال -ىا م تمر ال  تبرنال ًور  
  تماااو ًاااور  ىاااا أوماااو  المااا تمر  مااابأ االتموووتااا  الثةثاااو  اض ااامل ىاااا ز ااارا رل

 .رالو  اضومو  المير  ائ را رلا ويوم ررث ننىب م  مالل ب.
ورط ب. ووب  الملتوالا المًارف العاوم لمًارنووال التعاون   ت   ال تر * نىا 
ر  الاراون ماتر  ولا الابتتنر رن ا  نالاا تو اض ننترل أن  ناا ائ را رلرر م، 

ر ي  النارا  نناير الاراون يسلض مت  المناىحن ولا ا اترراب اضتانا  ناضياتوف 
 التولين م  ًتةال نةانر م  الكيو  الي رنتا .

 – رمااااناا  اااانيلتل  –التاااان  أيااااتوف  –( 13-4ةلن ) اااا –ت ااااو  توًااااوما  -
 –المًااامش يااات    تاااورتتن    –ن   الااار  اللااانا نالتااا –( 198-12 اااو تن  )

 –اللنا يت   زمرل ىوم   –مرمررر(  –ارنبا  –المرانق أيتوف   ير  النلب 
العتض  –الكمثر  يت      وبنتو   نيت   تنتًيو  ا  الثمور  ر ن الي وال 

   . 5أيتوف    رمرةنر   ن رنةرنر   مريلرال   نبرلرال 
نالااا المناىحاان ولااا ا ااترراب  عااط  * تمااو توًااب نتراال الاراواان الملتااوالا الااناير

أتاانا  اضًاااالور مااا  العاابن اليااا رنتا مثااال أًااالور   أرالررتاااو   ال تيااان  ولاياااال   
 ولًااتو  ن  مااورية   ثمور ااو ماا  أتاانا    الترااال  تاتااا تحنىوك اان   برايمراانا   نالتااا 

 ننيال  منال   ن ة   منتو   نبري  موتالنا .
*** 

  ح ر  ىا يحي ن   الًعض   التاا تاو  * نىا محو  م م للكوتض الراحل ووب
متة  نالاا  حمال وتانا     ىا تل  ال تر  الم من م  توري  ميارررأ  تحرير و 

 10يحاكم يوسف وال  م  جريمة القط  ؟ .. تصري  خطيةر جةدًا لةوال  منةذ 
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الابتتنر رن ا  نالاا سنوات م  التااو  مع إسرا يل ف  الزرامة ص جاأ في  : 
: متيض الم  ن  اضن  لر ي  م ور  متيمر  تسرري حتم ا ظل يً ل سنا 

نىااااا   واااا  اسااااو  الاراواااان   نمتيااااض الم اااا ن  اضن  واااا  حاااااض الحتنماااان 
المالاولر  ناعاال مياو ض نااترىاال الارا م أ ابرال مياولح الانس   حابر ماو أىاوبال 

 اضوبا  نتح  تحير حبرثتو الرنم ولا الريمتا الحس  نتناض المتبراال .
  ت اامل و ااب الاار ي  م ااور    ى اا  و ااب الاار ي  ال ااومل ز  الماا امر  ولااا الحساا

أتنر ال وباال تحببال  يو وال نيبرال اراراال تو  م  ًا ت و ت اط الم اوحن 
المتاروان استاوال مت ا ن تمرار    ناتت عاال  ولتاولا ياوبراال الحسا  .. زا أ   اااا 

تر  أت ام ااتالوص تنايل نت ور  تحال زًراف رن   نالا   نال اورق مار  المارحل
مرتمااو تاارا م ىااا  اااص   يعلتاان  يااراحن أت اام عااب الحساا  تنا ىااا أيااوم ال ااوباال تااو

تاال محياان  نتاا ت م حااتااا ولااا مااو حاابث .. نمااو عاايو  اضيااوم رنلنلاان   عااب 
 حبث  ن أ  محين  الحس  :

 80/1981ملرن  اتسور ووم  10.5تو  
 85/1986ملرن  اتسور ووم  8.6نأي ح 

 87/1988ملرن  اتسور ووم  7.9ثم 
 88/1989ملرن  اتسور ووم  6.1 ثم

 89/1990ملرن  اتسور ووم  5.6حتا نيل زلا 
 ن.. تًرر تل التناعوال زلا أ  المن م الالبرب ل  يتن  أ عب حواال .

نتو  سميعيوال أ  ييوحض  اا  منط ىا يوبراال الحسا  ووماوال  عاب واوم   حتاا 
ور(   ألاا  اتساا 250( زلااا رااام رمااا  )90/1991نياالال ىااا المن اام الحااولا )

ن اان رااام يتااوب رترالتااو ماا  ال اانق العولمياان .. نللعلاام توتااال يااوبراتتو ىااا وااوم 
 مةرر  اتسور . 4حنالا  80/1981

تناحوال ننلنلن وتب ظ نر  –تمو الال  –ناب أي ح م  اضمنر التحلربين أ  ت م، 
تتاااو   المحيااان  تااال  اااتن   نالم ااا نلن  ىاااا ائباراال المتتل ااان لاااناار  الاراوااان 
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  تااان  الممراااباال  ااان الم ااا ن    نيااارب : زاات وماااوال ى تاااو  مااا  يحااان   رت اااوبلن  
رترن  : مل أ لنض الرش نمناورب ا تتبام الممرباال  ا التا متتاال ا ىاوال   
نيعترط  عط ثولث     أيل الكورثن يتما  ىاا مناواب الاراوان   أن ىاا ى اوب 

 نلين واا  المااانر   أن ىااا أيااتوف الحساا  ن ااةات    مرتمااو رااايح الاا عط الم اا
لاااا  .. نتحااا  مااا، المسااااولمر  لاااا الااار  .. زتو ااال ناار  الاراوااان تل اااو نيلحر ااااو و

متًااترل لالتاان انمياان للتححراال   نلكتتااو تعلاام أ   اااص اللالتاان لاا  تتًااتل زسةاااوال   
ن اانا  أاومااال  اااص اللالتاان أم لاام تحاام   ىاا   ماا  ححتااو أ  ت ااتت  أتاا  زاا تكااررال 

نا  م  ال تر    ى   اضمر ا يمت  ظو ر  التراض ىا محين  الحس  لعبب مت
أ  يتاان  ياابىن .. زتاا  الريماان اتاال متعمااب   نيتسماال ولااا ماا  رتنحاان  ولاااا 

  يحتال الحترال نيمًاا ىاا التواتا    : محين  الحس  تل  تن المثل الا  يحن  
ني تاااب  ااااا اا اااتتتوج أتتاااو لااام ت ااام، وااا  أ  وحاااوض أياااوض أ  م ااا ن  .. أا 

ثاان لةاتيااوب الاانستا رااراص أ اال الحتاام زتالااوااال محماانباال يعتاا  اااا أ  مااو تعتماارص تور 
 ي تحل المتوى   نا ي تنالض العحوض ؟ .

)اض ااتوا يااة  ماابرن ( ىااا ال ااتناال ماا  تااة  محااواال لحااب اااوبال   الًااعض   
الموعين حملن عورين عب الريمان ارتياو  الحسا  الميار  نلكا  ما  ناالمتاو أ  

يارير  ىاا  ااا ااتالاوص   نما  الناالاض تًرر زلا بنر اااتيوبرر  نال ترار  الم
 – 1989متااااا وااااوم  –أ  تًاااارب تااااال  ماااابنر   ماللاااان المياااانر   التااااا تًاااارال 

 26تححيحااوال ايماان لم ااتوا رااولا محمااب   ناااب  ااالل اض ااتوا رااولا )ىااا واابب 
( أتااا  يةحاااظ أ  اتت اااوط محيااان  الحسااا  الميااار  ناتت اااوط 1991رنلرااان 

ب  المساارب  ىااا يااوبراال أاسااو  الميمااو يااوبرات   ولتااولا   تااو  رتااناا  ماا، الايااو
اضمريتيااان )مااال ناضاساااو  ائ ااارا رلين( نيةحاااظ تاااال  أ  الم اااووباال اضمريتيااان 
التااا تتاابىل   ااتو  لتساانير ال ااةاال ىااا المحوياارل المتتل اان ا ااتثتال الحساا  
سنيل الترلن   ن وئعوىن زلا ال  اتت عال ااوتموباال الميرين لإلت وق ولا 

ىتنا  زتتوج  ةاال البرب  متا تحن وًر  تناال   نأب   اا س    حأ حوث ال
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زلااااا تااااب نر الياااا وال ال الياااان للحساااا  المياااار  مرتمااااو تتاااات  النايااااوال المتحااااب  
  ةاال البرب  تل  تتر  تايب ابرت و التتوى ين ىا اض ناق العولمين .

مو أيوض الحس  المير  لم يت  يبىن زا    نلكت  متساغ أمريتاا ز ارا رل  
 تت راص م ًراف رن   نالا . رالر  

ن ااااا المتساااغ لعااارض الحسااا  المياااار  يتًااا  للمااار  الملرااان  تااااض ال ر ااااوال 
البنلين التا تتحبث وا  تحريار اااتياوب نالاا  رتعام  أ  رتتيا  تال ملاب 
ىااا زتتااوج ال اال، التااا يملاا  ىر ااو ماايااو ت اامين   زتتااو ا تتااواش  تااو تظرياان الماايااو 

  نلكا  تحان  : زاا تاو   ااا  ان مارالع م ىا   ميار الت مين ىا التالور  البنلين 
تمل  ماايو ت مين ىريب  ىا محين  الحس    نمير توتال تحتال المرتاا اضن  

م   %49مر  بن  العولم الميبر  للحس  سنيل الترلن   نتوتال يوبرات و تمثل 
االمولا اليوبراال العولمين م  تل  اضاسو  .. ىلمواا يع سن  نيتا مرن  عاب 

ار زتتوج الحس  نتح رت  ىا  ةبتو ؟ أا يعتا  اا أت م يعللنتتو  ولحبرث ا تمر 
و  الحرين نالتحرير   مرتمو  م يحيبن  ىاا الححيحان اا ات ة  نال يمتان ؟ لحاب 
أنعاااااح حااااابرثتو ال اااااومل أت ااااام يحتلعااااان  أاسوتتاااااو مااااا  ال ااااانق العاااااولما لتححرااااال 

كا  المنعان  لا  الناتاض ميولح م الم وًر  م حة  أاساوت م محال أاسوتتاو .. نل
 أتسر.

متاااا ماااو راياااب ولاااا وًااار  اااتناال تًااارال تتو اااوال وااا  )اااتياااوب الميااار  مااا  
اا اتحة  زلااا الت عيان( ناااب تعاام  ال يال اضتراار ا ااموال وتناتا  )م  ااو  الحساا  
نت رراار  يتاال ااتتااوج الاراوااا( أيوم ااو تااو  ناياار التتساايغ يحاان  يااراحن : ز  

زتاا  أياا ح يمثاال : لااا ا أكاان  م ول ااوال زاا الااال الحساا  لاام يعااب ثاارن  انمياان   نلع
مًتلن ححيحين نأ  اا ت تو  و  اراوت  اب يتن  أالب  نأىرب لةاتياوب الحانما 
م  ائيرار ولا اراوتا  .. لحاب مابأال الما امر  متاا الا  النااال ال عراب متتسايغ 

 أمريتا ن متو عن م  ال ر وال البنلين.
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ائ ااارا رلا  –ز  المتساااغ اضمريتاااا يتت اااا محاااو  واااوب  ح ااار  زلاااا الحااان  : ن 
  لعااارض اا اااتحة  اااتياااوب   عاارض الحسااا  الميااار  الاااا  أياارل نأ اااو ل

  نلعااارض ااوتماااوب ولاااا الااات   نلتيااا ين التًاااو   مااار  المًااارنووال النستيااان 
 نلرةغ  اص المًرنووال  ولًرتوال البنلين ناااتيوباال اضالتمين .

ن   ىماباال ما  الحسا  ر التحلربيانيتعوىر ما،  ااا المتساغ زبتاو  المحويارل ررا
البرااااب  ماااا  التيااااور نال رانلاااان نمااااو أًاااا   .. نلااااي  ور ااااوال أ  تاااابتل  تتاااات  أتاااانا 

تعتا أت  ماباال ما    محيناال البرب    نلك  السريحن التا رتم م و  اا التحن  
الحس  الا  ورىتو تل ت ويوص   ت تاللض محويرل البرب  تعتمب ىا زتتوال و نىا 

مار  اضالتميان )اليا ورتن أ و اوال( ىتعانب ال ايسر  اضالتميان ولاا تيبرر و ولا الت
 الاراون الميرين تمو تو  حولتو م، الحس  حتا التم رتيوال .

نأنب ىا  اا اليبب أ  أًرر زلا تيريح تسرر للبتتنر رن   نالا أبلا    زلاا 
راون   ( . تو  نالا أيوم و نتيةال لناار  الا 1980ماللن لنمنتب برمنلنموتي  )مور  

ز  تسااانير الاراوااان الميااارين : م ااا ناال وااا  العةااااوال البنليااان   ااااو  رن ااا  نالاااا 
النايااوال المتحااب  نالثوتياان  –ي اارر حوليااوال ىااا زسااور حلحااوال ثااةث : اضنلااا مياار 

البن  العرةين    –ز را رل  –ز را رل   نالثولثن مير  –النايوال المتحب   –مير 
الماانر )ال تحري اوال نأتوحاال لتاو تح ار  المابتةال نأعوف أ  الحلحن اضنلا اب تحححا

  ن تًر  ىا العمل  ولحلحن الثوتين لتح ر   (ناض مب  نالممرباال نالميتتن الي رر 
المحياااناال نت ااانيح و  م اااووب  ائ ااارا رلرر    نأتراااراال تااا تا الحلحااان الثولثااان نتتالااا  

و  الاا  أثتااو  حتاام لةت تااو  ولااا الاابن  العرةياان ن ولااااال ال اانبا  )ناااب رأرتااو اتعتاا
التمرر  ىا ال نبا  نتل مو ارل أيوم و و  التكومل نا تتباموال ميوص الترل نترون 

 امام التا ترن  ز را رل( 
 ااتناال   نتًاا ب للرالاال أتاا  التااام  10 اااا مااو أولتاا  رن اا  نالااا متااا أكثاار ماا  

  م اا المتسغ )ىا ً   الحس  نرررص( سانا  ال تار  التاا ا اتحر ىر او م ا ناال وا
 اسو  الاراون ت .
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 : 1991العام  – 2

( تًاا ال ميااوبر م اا نلن مااناار  الاراواان معلنمااوال تسراار  واا  1991* نىااا )
سميعاان م ماان النىااب المرلمااوتا المياار  الااا  أر اال  الاابتتنر رن اا  نالااا ناياار 

ز اارا رل ىاااترال  اا   ال اابف  الاراواان ناضماار  العااوم للحاااض الاانستا ماا تراال زلااا
 وحاااث نالتتسااايغ مااا، ت اااور الم اااتثمري  نرالاااو  اضوماااو  للنىاااب  ااان الت اض اااو 

ا   م بف تحبرب  مالواال الاراون نال اا  نالتيبرر ناا ترراب  ولكيو  الي رنت
ن المتعلحان  ولتعاون  مار  الالاوتمر  ما  تاة  ائواباب لمرحلان أسر التعون  الر ي 

 التسمي، العرةا ائ را رلا .
 اااو  ولاااا تااانلا الالوتاااض الميااار  م مااان ات ااال الالوت  ىاااا  ااااا المالاااو  الحرااان  

زالرا  ااتيواال م، ت ور الم تثمري  نرالو  المو  ناضومو  العرةاا   نتحبراب 
العتوياار التااا ت ااتالرض نتياالح لمرحلاان التسمياا،   ولااا أ  تكاان  الحااو ر   ااا 
محسان التت ارل نالتةااا ماار  الميا، اضساراف . نما  أماارا المالاواال التاا رتااا 

انر نالتحااون  نالتعااراناال نال ناكاا  نأبناال الاار  الحبرثاان   ولر ااو الياا ورتن الماا
متوتياااوال  اومااان المًااارنووال المًاااترتن نالتيااابرر ناا اااترراب نال نت اااوب  التماااراال نال

 التعون   مالواال ال يوحن نالثحوىن .
تمراال و  سلاض ال اوال ولميان  19/6/1991** تًرال يحي ن   اض ولا   ىا 
اتتًااااور اضمااااراط ن ااااغ اراوااااوال مًاااارن  مااااناار  الاراواااان التححراااال ىااااا ظااااو ر  

المالم، اليتووا الاراوا مبررنط نال  وحض نرنب ًاتةال ىو اب  ما  ز ارا رل 
 ناراوت و   رط المًرن  ررم ثمنال وبم يةحرت و .

نتو  رن   نالاا ااب ناا، مااتر  ا اترراب ًاتةال ما  الت او  نالتان  نالمًامش 
نلكت و ت رةال   بم يةحرت و ناللنا ناب رىط الحالر الاراوا  اص الًتةال لع

  عل ىوول ضرط المًرن  مبررنط مماو ت امض ىاا اتتًاور اضماراط ال ررن اين 
 الاراوين ن غ اراووال المًرن  .
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تًاااارال يااااحي ن   الًااااعض   تححيحااااوال مثرااااراال واااا  تياااابرر  3/9/1991ىااااا ن ** 
الساااانض الس لااااا المياااار  ئ اااارا رل  عااااب اضاماااان الحااااوب  ىااااا مااااناب المتااااو  ىااااا 

ا المحتلااان نلالااان  ز ااارا رل لة اااترراب مااا  ال ااانيب نلكااا  التكل ااان العوليااان اضراعااا
نأ ااعور الًااح  ال حاار  العولمياان ال و ظاان بىاا، ز اارا رل للسااض ماا  مياار لتنريااب 
مناب المتو  نالسنض اض متتا نالس لا ئ را رل   ناب نا، ااتت ور ولاا ًارتن 

  الرأ  العاوم تام اات اوق السنض الرملا الميرين لتنريب الكميوال المسلن ن نلتبا 
 ااوما  اعب ن ااوما تنىرال ماا  الحااو ر  : لتيابرر مااناب المتاو  وماار ن اسو  ن اام 

 ن عب رعنا  م  العريش .
مااو  1991نتياا    مياار ياابرال ىااا ال تاار  ماا  ىمراراار حتااا ر: زنتحاان  اضراااوم 

ماا  الساانض الرملااا   نتمابأ رحلاان التياابرر للساانض  ألاا  متاار متعاض 50محابارص 
تاو  الم اتنستوال اليا رنتين  وضراعاا المحتلان ما  اني اتو ىاولعريش المير  لم

  ىا ظل ترحرض حتنما ر ما م اا التيبرر لمناب المتو  الميرين  ز را رلثم 
 التا ت ووب ىا امتة  المايب م  اضراعا المحتلن ىا ىل سر  .

الًااعض تحبرااباال( ىااا وااوم  –اليااح  المياارين المعورعاان )العرةااا ** تًاارال 
وااب  تححيحااوال واا  مارواان التن ورياان التااا راابرر و ز اارا رلرن    ناااب الااو   1991

 م اص التححيحوال ناضت ور ا تا:
* لم يت   بف رن   نالا م  التسمي، الاراوا مر  مير نال را رل  ن ت وب  
التمااراال أن ت ااوب  ال اال، الاراوياان ىحااغ ماال تااو  ر اابف ىااا المحااوم اضن  التمتاار  

و ااام نتثمرااات م ىاااا أماااوك  واااب  تويااان ىاااا المتاااوسل للر ااانب ىاااا ميااار ومااار ار 
ىاابا  ئاوماان ارياان  500الم تياالحن الالبرااب  مثاال التن ورياان نالتااا تياا  ىر ااو 

أن م تعمر  ي رنتين ا تعرف وت و ًر وال حتا زت  يمت، المارنر ما  أموم او زا 
 م ا  أن  عب ت تيش بارل.
أتاانا  ال رمنتااوال تمراار ر اانب  ي ااتتبمن  تاال  600 اااص الم ااتعمر  يعماال م ااو 

نالمااانر الم اارستن ئرااراق ال اانق المياارين ماا  متتالااوال  اااص المارواان   ىعااةال 
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واا  ايااوم ًاارتوال اراوياان ز اارا رلين ممياا، متتالوت ااو  اانا  ماا  اض اامب  أن ا اال 
الاراويااان    اااعور مرت عاااان الاااباال زاا انرتااااال متظررت اااو الميااارين تمااااو يحااانم تمراااار 

و  محوعااااراال تبريمياااان واااا  ا ااااتتبام ز اااارا رل راااابوا   الااااوب  ريالراااا    م وساااا
 ا اال الاراوين . راتر أ   اا التمرر اًتر  ىا ثةث حرنض عب مير .

أ  واابباال ماا  م تب ااا الاراواان المياارير  اااب ات ماانا ناار  الاراواان المياارين  تمااو
مت  رل بتن  ال رمنتاوال ناض امب  الم ارستن ومار ححو اض التمارا  الر انب أثتاو  

ر رىاح أن ما  المساوراال الميارين مماو تات  وتا  تلال ىاا بتنل م  نا  م  معما
الترترض المحينلا مالوتض اتتًور ا ىوق ناضنة ان الاراويان نالتاا تًاتل ت براباال 

 م وًراال ليحن نم تحمل ائت و  المير  .
 رن  تمارا  ز ارا رل ومل م و ىا تل  ال تر راتر أ  ًرتن التن ورين ئتتوج المانر 

المااانر ماا  ز اارا رل نتتحاال وماار المسااور ت ااتنرب ص الًاارتن  اااتوتااال ن  نأاااومنا م ااو
 لمحر الًرتن بن  ىحي و م  الال وال المتتين .

* ناااااب أاومااااال ًاااارتن اراواااايم الياااا رنتين  ااااناوال  ولتن ورياااان لتناياااا، مااااو يحتوالاااا  
ااتةال رراام تساانر   اااص اضيااتوف  (تحااون  )الماارواان  ماا   نممرااباال نمعااباال ًن

 ولا يحن ائت و  المير .
 ااالعن مااا  اليليااان  200أكااابال الياااح  أ  أكثااار مااا   1991العاااوم * نىاااا 

ن  مر  راال الس وون تتتز را رلين تتتًر ىا مير ن ا حتا المعباال الاراوين 
المًااااارن وال نال ناكااااا  نال ااااال، الاراويااااان   نةااااار  الكيمونياااااوال نالالتااااانب نالااااانرق ن 

ا نم تحعااااراال التالمراااال نررر ااااو   ىولمتتالااااوال نال اااال، الياااا رنتين ا تاااا تا زلاااا
مير  ينر  م وًر   معتا أت و تتت ا نرا  مورتوال أالتمين أمريتين نأنرنةين   

نالعبراب ما    ن ن مو رايب م  ياعن ن حيار تال اض امو  نتنوياوال المتتالاوال 
 اص المتتالوال رتم ت ريم و    ولرض ملتنين زلا اض اناق المحليان نتعارط  ول عال 

ل، ائ ااارا رلين ررااار ياااولحن مرتماااو رتمااار  ىاااا الكثرااار مااا  اضحياااو  أ   ااااص ال ااا
لة ااااتتبام ا بمااااا   أن متت ياااان اليااااةحين   ناتت ااااا ومر ااااو ااىتراعااااا   أن 
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تتلااان ماااا  المناياااا وال ال تياااان نالحيو ااااين   نتاااتم  اااااص الالريماااان واااا  سرياااال ماااا  
 ت مر م   مو ر  نتالور التسمي، ناا ترراب مم  ت نا عمو ر م ننسترت م .

وبر م ا نلن  محوىظان الحاو ر  ما  م  ان حاارال ميا( 1991* نىا ت   العوم )
تملياا  أراعااا ميااوت، ال ة ااتي  نالاا ةط نامااو   الالراار  ولحسومياان لم ااتثمري  

نالتااا اااوم ر ااي  ال ااوا الحااو ر  الالبرااب  م االت ااو  سريحاان وًاانا ين ..   ز ارا رلرر  
ميتعوال أايلاال  وئعاراض وا  السعاوم حتاا  190ىا الناال الا   بب أيحوض 

 م م، ر ي  الال وا نالووب  تتيي  أراعر م أن تعنيع م وا  رتم حل مًوكل
أ ااار  مااا   1400ًااارب أكثااار مااا  ت اااو ر م التاااا مل اااال أكثااار مااا  ملياااور التيااا  ن 

 .العمو 
باراال *  نىا ت   العوم سلمال زبار  الحالر الاراوا نمعو ب ال حنث الاراويان نال

نمت، اا اتعوتن ىح  المانر نالتحون  نا  ا ترراب نا تتبام المانر ائ را رلين 
م ااو ىااا اضراعااا المياارين   أثمتااال التحولراال المعملياان أ  اضيااتوف الم ااتنرب  

 م  ز را رل محرم ا تتبام و بنليوال .
توتال الال وال اضمتين نولا رأ  و م وحث التمني  اب ع سال )ىا ً ر ىمرارار 

س  ماانر تياور نسماوسم نىل ال نىرانلان م اتنرب  ما  ز ارا رل وا   12( 1991
ل ًاارتوال توياان نأىااراب . نتًاا ال التحولراال احتنا  ااو ولااا ىراارن  ممرااال سرياا

لتيااان ن الترةااان الاراويااان نتاااول  لمحيااان  الحسااا  نالاااار  تماااو أتااا  ي ااامض و تاااوال 
 أمراط اراوين أتر  .  10لماار  اضرا   زعوىن زلا 

ض ولا أ   تو  معلنموال و  نالنب عاع  الكميان الريب  اأكب ميبر م  ن  ل
  عط التالور نالم تنربر  نموراا  ال حث وت و الوريوال .المعمنسن لب  
( ًااومرر)ياار  ب. رن اا  نالااا تو ااض ر ااي  الاانارا   اا    1991* نىااا ىمراراار 
م تاار ومراال . نأعااوف ىااا حاابرث أالااراص ماا، يااحي ن    (مرريااا)أ  او ااب حتاايم ن 

الررنااليم من اال   ائ ارا رلين أ  لبيا  ر يان ثوا ان م تاب  مت ا ن مو ان ىاا المو ان 
 أ  ز را رل تتال  تحن ال ةم .
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  ا ااتمرار تااابىل ال ااايو  ائ اارا رلرر  ولاااا ميااار رثماااال : زناااو  رن ااا  نالاااا 
ني تب ومل نان  العةاوال الميرين ائ را رلين   ط التظر وا  اليابمن التاا 

 أحبثت و ااتت وعن .
و  ز اارا رل ننياا  مرا اال اليااحي ن ائ اارا رلين رن اا  نالااا   تاا  أىعاال أياابا

 أت  أكثر ت و اال  ً   وملين ال ةم م  ًيمن  مرريا .تنمن الميرين ن ىا الح
يااابرال اضنامااار ولاااا أولاااا الم اااتنيوال لمياااوت، أيعاااوال  1991* نىاااا العاااوم 

الساااانض الرملااااا لة ااااتعباب لتياااابرر الساااانض الرملااااا ماااار  أتاااار  للم ااااتنستوال 
وب  وليااو ائ ارا رلين   ىحااب تلحاا مياات، اني اتو الًاا رر  ولمتنىيان تعليمااوال ما  اياا

ن عرباال وا  نايار التعمرار   لة اتعباب لتيابرر اضتانا  الممتاوا  ما   ااا السانض 
ئ اارا رل نالتااا تاام ا ااترراب تااغ زتتااوج تااو  ل ااو ماا  ال اانيب ممااو أب  زلااا رىاا، 

 رنموال . 3م 2000زتتوج الميت، زلا 
معوتااوال ىااا التمنياا  ئوااوب  ممور اان  اااص الالريماان ال ًااعن   ىحااب  تاام اات ااوق ماا، نال

حرث تم اات وق مع م ولا   ر  المنربر  ل اا السنض ئ را رل المحونلر  الر ي 
  للم اااو من ىاااا ًااارا  الكمياااوال المسلن ااان مااا  السااانض مااابون  تحل اااو زلاااا  ااارتو

أ  يحنماانا متحل ااو  ول عاال زلااا  تااو  حرااث يعاابن  متااوا  ومليااوال التعمراار ولااا 
  تحل ااو زلاا الحاابنب تويان تمتااث ىر او تميااوال السانض وااب  أ اومي، ن عااب و يمتا

 .اةال ائ را رلين زلا الم تنستوالالميرين ال ل سرتين ثم تًح  منا سن التو
مري ان تمومااوال  أماوم الاارأ  العااوم   ميااوت، السانض المياارين الظ ار نة ااص السريحاان 

ومليوال الًح  م   رتو  زلا ز را رل ىا التح الظةم أكثار أموتاوال  عراباال  نتوتال
 .عض ىعح و و  اضور  نيتن  م  الي

نالااا  ماللااا  * نىااا ت ااا  العاااوم نرباال ولاااا الريمااان تيااابرر السااانض ئ ااارا رل *
زبار  اللالتن التحومين الر ي ين للعوملر  ىاا ًارتن السانض الرملاا ميوتاوال زلاا الرياب  

  الًاعض   الريمان ياحي ن  الًعض  رتعلل  اولتححرل الياح ا الاا  تًا ال ىيا  
 تيبرر السنض الرملا ئ را رل .
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و  : ز  مالل  زبار  اللالتن التحوميان ن ان الاا  أيارل ما  ًارىو  الًاعض او  المي
الميااار  ن ااان يمثااال ثةثااان راف وومااال ميااار  نستاااا ولاااا امتاااباب المياااوت، 
الت ااعن   تحااو  الالم نرياان .. ن اان ىااا ت اا  الناااال ًااريحن ماا  ًاارا ح الحرتاان 
، التحومياان المياارين النستياان التااا رىعااال نمواالااال ن ااتظل تاارىط ايااوم أن تسمياا

العةاوال م، ز را رل حتا يعنب الحل ال ل سرتا ضيحو   . نم   اا المتسلل 
 تنب أ  تعل  للححيحن نالتوري  :

تح  عب الاح  اا تيسوتا نالي رنتا ىا اضرط العرةين نالم ت بف  أواًل :
رالاااوب اوواااب  يااا رنتين  ت ررااار  نيااان اضرط العرةيااان نا ااار الًاااعض ال ل اااسرتا نال

 ححرل المسوم، ائ را رلين ئاومن بنلن م  الترل زلا ال راال . ًرين نتتمرت و لت
تحااا  ت تاااب ن يااابق أ  ًااارتن السااانض الرملاااا تااارىط  يااانر  مسلحااان  ثانيةةةًا :

 تيبرر سنةتو ئ را رل ررم مو تعوتي  تًرتن م  اينر مولا ر رض .
زاا توتاااال  عاااط الًااارتوال أن المحاااونلر   ااانا  ميااارير  أن ررااار م ااااب  ثالثةةةًا :
ىاا     ن ًااتل مااو ولااا ًاارا  الساانض نتياابررص  معاارىت م زلااا الياا ورتن  تحااورلنا

ال  ا يعتا زسةاوال ائ و   لكرامان ًارتن نستيان ما  ومولتاو الًارىو  .. ىًارتن 
السااانض الرملاااا اتتوال اااو المتمراااا متاااو  للًااارا  ض  ىااارب .. نلاااي  مااا  ححتاااو أ  

المًاورتن ىاا التا مر تتححل م   نين المًتر  أن تنايوص نا رليل متو  تو ت مان 
تحيال ولاا  –.. ثم ز  ز را رل نتمو يعلم تل المسلعر  ولاا أ اباف ز ارا رل 

معنتوال م  الم وك  الالو ا  م  بن  أنرن و نترتم و م وًر   وضراعا المحتلن 
. 

زتتو ت تب رىط التن ا، اا اتيسوتا ائ ارا رلا ولاا ح اوض الًاعض ال ل اسرتا 
تاااال الحاااان  النستياااان  م ااااوتب  ًاااارتن الساااانض .. نماااا  ت اااا  المتسلحااااوال تسولااااض 

الرملا ن ا تمثل سليعن المباىعر  وا  اضرط الاراويان الميارين التاا تياحر 
 تي  و تترالن تالري  و .
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ل ر ان السواان الاريان  حياوم وتويار معلنماوال نربال ( 1991* نىا ت   العاوم )
 ولمناب المًعن  ولت لل باتل  رتو  نتلنيث ميوص ا  ور الالنىين  ائ را رلرر م  
. 

أ  ال ر ااان اوماااال ولاااا ال ااانر متًاااترل  عثااان ولميااان مااا  بر م ااا ن  نيااار  ميااا
تمرا  مرتا اضمو  التنن  للتنالا  زلاا  ارتو  نتحلرال  عاط العرتاوال للت كاب ما  

  ةمت و نتلن و م  المناب المًعن .
ناب أكب البتتنر ىنا  حماوب ر اي   ر ان السواان الاريان أتا  لاي   تاو  ماو رابون 

لحلاال حوليااوال توياان  عاابمو ت كااب أ  اتالااوص الميااوص الالنىياان ىااا  اارتو  ي اارر تحاان ل
 يحرا  التحض .

م وحااااث أماااا  المااااناتا  ألحااااال اتاااارال يااااحي ن النىااااب أ   23/9/1991* نىااااا 
ز ااارا رلرر   حااانات م بناراال أمريتيااان ماااانر    نربال معلنماااوال  4الحااا ط ولاااا 

اتا  متعاااابب ظااااو ر  حيااااوا  للعمرااااب ومااااب الكااااريم الالاااااار ماااابرر م وحااااث أماااا  الماااان 
ائ ااارا رلرر  الحاااوبمر  ومااار مت اااا رىاااح للااابناراال الماي ااان   ن عااارط المعلنماااوال 
ولا اللنا  ح   اضال نر  م ووب ناير الباتلين نمبرر ميلحن أم  الماناتا  

 أمر متًبرب الراو ن ولا المت ا نع غ العمةال الماي ن .
ىااح الماار  ماا  عاا غ ائ اارا رلرر  تمتاا  العحرااب  اامرر ومااب الحااوبر ر ااي  مرتااو  ر 

بار معلاام   ن االيم ماا ت    ن ااوكنف ا ااحل نومااوب تاارم ن حاانا  تاال ماات م   تمااو
 ماي ن . االبنار 

نشرت جريدة الشاب خبرًا تحت منوا  ص تصةدير الةزلط  29/10/1991* وف  
تحااال  ااام، ن ياار الال اااوال  المصةةرى للمسةةةتوطنات اىسةةةرا يلية ص جةةةاأ فيةةة  :

اااوم واابب ماا  محااونلا الحسااو  التااو  متياابرر أالاانب أتاانا  الم اا نلن ىااا البنلاان 
م  محاوالر الاالغ ىاا ال اني   – م 3 م ن2-الالغ المير  م  تن   ال رتن  

 نىورب زلا الم تنستوال ائ را رلين.
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نولاااا امتاااباب واااوم نتيااا  تاااو  راااتم ًاااح  تاااواةال ومةاااان  ماااانب   ياااتوبرل 
ضتااانا  المتو ااا ن ضوماااو  م م ااااا الاااالغ نالاااا  يعاااب مااا  أالااانب ا32حبربيااان  اااعن 

 30التر وتن الم الحن ما  المحاوالر المنالانب  ىاا ياحرا  ىوراب نال اني  الكرلان
 اليحران . 36نالكرلن 

ا تسو  الميبرن  الحين  ولا مناىحوال الال وال اضمتين للترنج ما  المتوىاا 
زلااااا ىل ااااسر  المحتلاااان . حرااااث الم ااااتنستوال تمااااو تاااام ت اااا رل تاااال ائالاااارا اال 

 ر مين التوين م اص الي حوال.اااتيوبين نال
 ااالكال التاااواةال سريح اااو زلاااا مت اااا العنالااان رتااار تحسااان ولاااا الحااابنب الميااارين 

ن ن ت   المت ا الاا  تًا ال  الًاعض  وتابص الريمان تيابرر السانض  نال ل سرتي
 الرملا للم تنستوال ائ را رلين.

ر ااو الالاابرر  ولاااتر أ   اااص المحااوالر تت اا، ر ااميوال المحوىظااوال التااا اومااال مت الر
تااواةال ىااا تاال محالاار حمنلاان تاال 7للحسااو  التااو  . نتااو  رتناالااب م ااو رنميااوال 

ف م  اضمتاور المتع ان ااب تام تيابرر و ممو يعتا أ  وًراال ا ا  3م32ن توال
م  الاالغ تك اا لمتاو  وماور   3م250للم تنستوال . ني رب تمرا  ائ تو  أ  الا 

 متنتن م   تن سنامل ولا ًحتر .
ولا زحيو ين ر امين ت راب اياوب  ىا ت   العوم  اض ولا  ن يحي  اا نحيلال 

مل ااال نالتااا حالاام الايااوراال المت وبلاان ماار  ناارتااا الاراواان المياارين نائ اارا رلين 
 550راال نراامت 360نىااباال ميااريوال عاامال تحاان  72  نحتااا ا  1986متااا رتااورر 

 تمرراال. 225نىباال ز را رليوال عمال تحن 
المًترتن لتسنير ال ةاال نال ال . نحعانر  توتال معظم و ىا مالو  ال حنث

 الم تمراال نالتبناال زلا الوتض ت وب  لحبا ل الحرنا .
تحريراال و  التالور  ىاا الًاريغ  27/10/1991** تًرال يحي ن   الحيو    ىا 

الحبنب  نتحبرباال ىا رىح الميرين حرث تتاارب ًتن  تالور المتسحان ما  ت ان  
رر الاا  ولااا بتاان  التالااور المياارير    اامض تًااوط تالااور الًااتسن نالعملاان نتاا ث
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التًوط المتاارب لتالور الت ريض نالًتسن ممو تت  وت  تبىل المتتالوال ائ ارا رلين 
ولا رىح ممو أثر  ل وال ولا التالور النسترر .نأ م ال عو ، التا رتم ت ريم و م  

 اليومن  نالًوممن نم تحعراال التالمرل ىعةال و  اليوميش .: ز را رل 
  تمثاال يااباووال لااب  اضال ااا  اضمتياانا ومليااوال ت ريااض العملاان نالمتاابراال لنتاا ت

ض  تالااور المتاابراال يعتماارن  رىااح مبرتاان تراتايااال اماال تحاال المتاابراال زلااا بن  
  المًرق العرةا .

عااا سال ًااارسن أمااا  الماااناتا  سول اااوال  1991* نىاااا ًااا ر  ااامتممر مااا  العاااوم 
 5سلحن اترر    تماو تام عا غ  220ز را رليوال وحض نينل  لمت ا سو و ن حنات  

 بنار مانر  . 200ز را رلرر  رتري  أثتو  ومنر م مت ا رىح ن حنا  تل مت م 
نتوتاااال المعلنماااوال ااااب تالمعاااال أماااوم اللااانا ر  ح ااا  اضال ااانر  م اااووب الاااناير 
ضماا  المااناتا  ن اارب التماان  ماابرر أماا  التاانض  اارتو   حيااوم  عااط ائ اارا رلرر  

ن مت ريض بناراال مانر  ناترر    ىتم تًبرب الحرا ان الحوبمر  زلا مير لل يوح
 23ولااا متوىااا العماانر حرااث تاام عاا غ السولااض ائ اارا رلا نا اام  ان  ااورلي ا )

 سلحن اترر  باتل  يورت  أثتو  ومنرص مت ا سو و . 220 تن( ن حنات  
 5تمو تمت  العحرب  مرر ومب ال  ور ر ي  م وحث مرتا رىح المار  ما  عا غ 

بنار مااانر  تاام  200ر  رتااري  أثتااو  وماانر م المت ااا ن حاانا  تاال ماات م ز اارا رلر
 زحولن المت مر  للتيو ن التا  وًرال التححرل مع م .

** ررم الابنر المًامنص لاناار  الاراوان الميارين نين ا  نالاا نوةاوتا  النا اعن 
نرراااام ت يااا  الااابا م أ  يتاااان  ( 2011-1979تااااة  ىتااار  ال حاااث )مااا، ز ااارا رل 

أ  بنر تتريمااااا ىااااا مياااار زا أ  الححااااو ل تكا اااا  نتكاااااض م اااا نلا  ئ اااارا رل
ناارتاااا  ال ااااورار  ىااااا م اااار التسمياااا، حتااااا التتااااو  ىحااااب أكاااابال محوعاااار العاااا غ 

واا  أراااوم ما لاان لعمليااوال  1991اليااوبر  واا  ًاارسن الم ااسحوال المو ياان ىااا 
ت ريااض التحااون  نالمااانر نالمتياا وال نالممرااباال ائ اارا رلين زلااا مياار حرااث تاام 
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سااااا  تحاااااون  نةاااااانر نممراااااباال نمتيااااا وال  236اعاااااين نتااااابان   446عااااا غ 
 ز را رلين .

نالعالرااااض أ   اااااص المعاااامنسوال ائ اااارا رلين تتااااض ولر ااااو   ممتاااان  تاااابانل و ىااااا 
اض ااااااناق ائ اااااارا رلين  نالاااااا  ض  ز اااااارا رل تتتال ااااااو نلكاااااا  ا ت ااااااتتبم و تظااااااراال 

حن العومان نأت او ولاا اليالتسنرت و المبمر  للمر ن ناليحن نا ثور الكورثيان ل او 
 ضمراط الكلا نالكمب نال رسوتوال مالمي، أتناو و .  مض ر ي 

زلاااا أ   25/3/1991نأًاااور التحريااار الاااا  تًااارت  الرياااب    ميااار ال تاااو    ىاااا 
أًاااا ر الممرااااباال نالمااااانر المتبانلاااان ن ااااا   بلرلاااان نتعيماااان نالوليااااو   اااااب أيااااومال 

نال  ولا وت  مو  التعر نال ناك  توين ىا محوىظن ائ موورلين ىا محتل
 .ررببص رن   نالا نناارت  

تحريااراال من ااعوال واا   الاار  الر اانب  2/8/1991  الًااعض   ىااا الريااب  ** تًاارال 
ال تاانب ماا  ال تااب زلااا ز اارا رل وماار مسااور الحااو ر  الاابنلا نتحاابث التحرياار واا  
حولن التعتيم نالسنق اضمتا حن  الم والري  ال تنب   نتً  التحرير أت   ول عل 

   1991 تبيوال ر نبيوال ولا تم  رحاةال ىاا ًا ر رنتيا   350 ر حنالا تم  
ن محوملن  عط الم والري  تمر  أ  أ مو  م أ امو  ر نبيان يارف مثال مرتًارل 

 –مااانا   – وتااال  –ًاااورن   –رناىرلاااب  –ز ااارا رل  – اوراااار  –متاااوحم  –وراااار 
 ًمنيل .

ىاا ومليان الت الرار ويان ًاورتال نأثمال التحرير أ  ًرتن زرر  رتو  للسررا  الت
 ولت ااا ن للر ااانب ال تااانب ىحاااغ مااال ًاااورتال ىاااا ت الرااار ر ااانب أثرنةياااو ني ااانب  نلاااي 
 رن يو .

 8000ز  أواباب الر انب ىاا ال تاب يحابر  حانالا : ناو  ب. ومب الن وض الم رر  
ضتاا  رنالااب المووااوال   ر اانب  . ن اا ا  لاا  رتعماانا  توىاان الححاانق ىااا ز اارا رل 

المنووال الم اوالر  أاال برالان ما  الر انب ائًاتتوا أ  برتين ر نبين تر   اص الم
 اضنرنةرر  .: 
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*** 
 : 1992العام  – 3

ر اانب  مايااور  ااار  التن ورياان نأالاار  محااو ةال ماا، اااوم نىااب  1992* ىااا العااوم 
 عط نالتحاا ما (الًاالوون)الم  نلر  و  أراعاا التاريالر  تماو اار النىاب اريان 

سلعااانا ولاااا تتاااو    عاااط أتااانا  ان ض التاااريالر  نأالااارنا تالاااورض ححليااان ًااا ومااا  
 الممرباال نالمانر التا اللم و النىب المير  م  تل أمرض .

حرث رتعام    النىب  عب  الناال ىا ار  التريالر   ت ر الًر  نالح رتين  اوم
مرتااومال م محوعااراال مًااترتن ماار  الًاا وض الر اانب  نتظراارص المياار  تعحااب ىااا 

 محور الحاض النستا  ولحو ر  .
 أاايمتتتم ايورت  للحو ر   ح ل وًاو  ايور  ا ثور الر نبين نالميرين ن ما النىب  اوم

حعاارص الاابتتنر رن اا  نالااا نواابب ماا  ة ال اا رر ائ اارا رلا  ولمعااوب  ن ىااا ىاارل
الم ااا نلر  الميااارير  . نتًااا ال مياااوبر م ااا نلن ماااناار  الاراوااان راىحاااال النىاااب 

   حاف النىاب  اولسنض المير  ىا ايورت  اضترر  لتل أمرض و  ايوم ال ل سرترر
 نالحالور  وتبمو رأنا أوعو  النىب .

نأعااوىال الميااوبر أ  الم اا نلر  واا  الاراواان ائ اارا رلين رىعاانا ائالو اان واا  
اض  لن نالمةحظوال التا أمبا و النىب المير   حالن أت و أ رار تتعلل  ولاراون 

تااال اليااانض ائ ااارا رلين نمت اااو  عاااط تحتياااوال الااار   اااولتتحيغ نأبناال الاااتحتم با
 نسرق اراون اضت الن نتحام أًالور ال وك ن تترالن معوملت و م رمنتوال معرتن .

تااو  الاابتتنر رن اا  نالااا تو ااض ر ااي  الاانارا  نا تيااة  اضراعااا اااب أكااب أ  
 يو اات  ىااا زر ااو  نىاانب التااريالر  المياارير  للكيااو  الياا رنتا  اانف ت ااتمر 

ا لمااو راار  ىياا  ماا  مياالحن نأتاا   اانف رناياال ا ااتح و  نىاانب الًاا وض ائ اارا رل
  ن ااان ماااو أثاااور لاااي  ىح اااض رعاااض الحرتااان النستيااان رت اااا للاراوااان الميااارين 

ماااال العاااولم الاراوااان ( مااال  اااتريت و أيعاااوال مااا  تااان  ميااار  اااا التاااا ولَّ 1992)
 ؟ت .أ  تا ض لعبن و ليعلم و الاراون ىتر  رتت ا م و الحو  زلا
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المر ااان اياااوم ًااارتن  أكااابال مياااوبر م ااا نلن مال اااوا ًااا ن   1992* نىاااا العاااوم 
ر نبياااااان  عماااااال برا اااااان ا ااااااتراترالين ًااااااوملن واااااا   اااااارتو  نالت رااااااراال  –أمريتياااااان 

ااالتمووياااان التااااا ًااااملال المتسحاااان  عااااب تومااااض بي رااااب . تتعاااام  البرا اااان الماااا، 
زحيو يوال نمعلنموال و  اضال ا  اضمتين نالعلمين ىا محوىظتا ًمو  نالتنض 

لحعااار  ولمحورتااان  ولمااابن نأواااباب  ااارتو  نبرالااان التنايااا، نالتمااان ال اااتوتا نت ااا ن ا
 .المحوىظوال اضتر  لة تحرار م و الميرير  الحوبمر  زلا  رتو  م 

تمااو تًاامل البرا اان سمنرراىياان  اارتو  نحالاام المًاارنووال ال اايوحين التااا أتالاااال 
م ااو   نتحاانم  اااص الًاارتن مالماا، زحيااو يوت و نمعلنموت ااو ماا  ال ااوا ًاا ن  المر اان 

 الحنما لعلنم ال حور .نال وا تعمرر  رتو  نالمع ب 
سولااااض واااابب ماااا  اااتيااااوبرر  التااااو عر  لر و اااان ماللاااا   1992* نىااااا العااااوم 

النارا  م ل و  الحرنب الم رنعن ولا التعومل م، الًرتوال اضالتمين التا ترةس و 
ناومنا أ  التعومل م، تل  الًرتوال  نف يتن    تعومةال م وًر  م، ز را رل 

  تظااااراال للرياااارب العااااتم لتلاااا  الًاااارتوال ىااااا يااااولح اااتيااااوب المياااار  نالاااا
 العمةان ىا مالواال اا تثموراال البنلين .

ناترال ميوبر مسلعن  مالل  النارا    للًعض   أ    ا  اااتيوبرر  اومنا 
ىا معرط تمرير منا  م أ  الحتنمان ائ ارا رلين ترراض ىاا ىاتح يا حن البراب  

 اااا الياابب زلااا نالاانب ماا  ياا حوال التعااون  اااتيااوب  ماا، مياار   نأًااورنا م
 ًرتن ر نبين تررض ىا ا تثمور العبرب م  أتًست و ىا مير . 12

نتوتاااال  عاااط الال اااوال الراوميااان ااااب أمااابال معورعااات و ل ااااا ااتالاااوص الحتااانما   
نحاارال  ًاب  ماا  ىاتح  ااوض اا اتثمور أماوم أ  ماا   ااص الًاارتوال   مًارر  زلااا 

وحوال اضراعا الميارين   أ  الًرتوال الر نبين ت بف زلا ًرا  العبرب م  م 
حرث اتيمال ورنعا و ولاا متاوسل حرنيان نم مان ضما  الا ةب   مثال متاوسل 
اارم الًاار  ن عااط  ال حاار اضحماار نأ اانا  نمر ااا مساارن  ن اارتو  نالعااريش ًن
المتااوسل ولاااا حااابنب الحااو ر  نأًاااورال زلاااا أ  واارنط تلااا  الًااارتوال الر نبيااان 
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  ال اايوحين نالكوىرتريااوال التااا ترتااا ولااا زاوماان المًاارنووال ال اايوحين مثاال الحاار 
رتم تًررب و ولا أ   بنلين نيواال ألعوض متتل ن نميوت، وسنر   نتم ال 
الال وال الراومين زلا أ  الًرتوال الر نبين لام تعارط ىاا أ  ما  وسو ات او أيان 
مًرنووال زتتوالين يمت  أ  ت  م ىا ايوب  الابتل الحانما للا ةب   نحاارال ما  

ل ااااص اضراعاااا  ااانف رترتاااض ولر اااو ا ااات ة  يعااار أ  اماااتة  تلااا  الًااارتوال 
  ًتل م وًر  ولميلحن الحنمين لل ةب .

ن او  الحًار  الع الين الناىاب  تابمرر أكبال معلنموال ياح ين 4/8/1992* نىا 
ألااا  ىااابا  نترتااااال  30عااابال تالعاااوم أًاااالور الايتااان  ىاااا م اااوحوال  لل رااانب  ااااا

  الًااتةال ائ اارا رلين وماار  بياان ماا ناتتحاال الماارطائيااو ن  مرتااا أ ًاانا    
  تلحو و ب. رن   نالا م  أيباو   الي ورتن نأ با و  ًتلنتحبر متم ن راف 

 ض ولا م حغ رأ     أ ًنا    .
نىاااا االتمااااو  وحااابص محااااوىظ ال رااانم  عاااابب مااا  التماااارا  نالم ااا نلر  واااا  أومااااو  

لمحونمان أكاب ولماو  متوىحان الحًاراال أ  توىان الماناب ا  المتوىحن  ولناار  ما تراال 
للحًااراال اااب ا ااتتبمال لنااا  احاا   اااا الماارط بن  الاابن    نأت اام رتًاان  
ماا  اتتحااو  واابناص زلااا توىاان الماااار   ولالم نرياان تمااو حاابث  ولت اا ن لس راال ىااورنا 

 مةرر  التي  . 10التحل   نتحبر الت و ر اضنلين    ًنا  ىحغ  مو رملا 
ر ماااابأال  ولمااااانر الاااابرر  ولاااااتر أ  معظاااام اضنة اااان التااااا أيااااومال ماااااار  مياااا

  ل رنم نرتر اااو سماااوسم تعمااان   نريتاااونالًاااتةال ائ ااارا رلين التاااا الرة اااو نالاااا  اااو
تةال المًمش .  ًن

  الحتنماان : ز 23/3/1992الًااعض ىااا يااحي ن ** نىااا  اايوق متياال اولااال 
ائ ااارا رلين احتالاااال لاااب  ناار  ال ااايوحن الميااارين   ااامض  ااان  معوملااان ال ااايو  

رم الًر  نبرر  وتال توتري  .الي ورتن ولا تحوط الت تيش   ىا رىح ًن
 ول اااااايوحن حااااااارال ناار  ال اااااايوحن ائ اااااارا رلين أيعااااااوال ** نىااااااا  اااااايوق متياااااال 

ال و حر  ائ را رلرر  الم وىري  لمير م  تنتا الحار ىا تتون  السعوم نىا 
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ارتيااوب بنراال الميااوص العمنمياان   اامض اكتًااوف ثااوتا حولاان تاانلررا ماار  ال ااو حر  
 ر .العو بر  م  مي

و  يتبنق التحب الابنلا نم امراتا   تحورير اليح تًرال نىا ت   ال تر  ** 
التااااااا ا تتت ااااااا ولااااااا مياااااار نالاااااا    عاااااال ال يو ااااااوال اااتيااااااوبين ال وًاااااالن 

 للحتنموال الميرين المتعوا ن .
نااااب أواااب ياااتبنق التحاااب الااابنلا تسااان تت وحاااث  ًااا ت و مااا، الحتنمااان الميااارين 

 اااص    اانب  راابوا   ماارار  تور اارل   مر و اان وااوس  يااباا أوااب و أمريتااا ر
التساان يمتاا  تلتيياا و   ت ااو ت اابف ئتعااو  اااتيااوب المياار   ًااتل ت ااو ا 
لل يسر  اضمريتين نالي رنتين و  سريل زرراق مير ىاا  ل الن ما  المًاوكل 
اااتيوبين المتراكمن ن مو را ب  زلاا تسنيا، اتالاوص ال يو اوال الميارين نىال ماو 

لتححرال أ اباى و ىاا المتسحان   نس حاوال ل ااص التسان ى تيال  تراص النايوال المتحب 
 . 2000مليوراال ىا  تن  70ايمن البرن  التورالين ولا مير 

نأ  محونلن لالبنلن البرن  الميرين رالاض أ  تارت غ   ارط ًارنط البراب  تاياب 
 م  اضو و  ولا تو ل اااتيوب المير  .
ار  تور ارل   ىا   مرااتيان الحاناال نس حوال للتسن الالبرب  التا أوب و الر نب    مار 

ماا، العماال تاابرياليوال لرىاا، الاابوم واا   %30الم االحن المياارين رالااض تت يعاا و 
 ال ل، اض و ين للمناس  المير  .

أ  نىاااباال ااتياااوبيوال يااا رنتيوال يعااام  1992** ولماااال ياااحي ن   اض اااولا   ىاااا 
م اا لن  عااط الم ااتثمري  اااوم مايااور  لمحااول  الحساا  ىااا محوىظاان ال حراار  ل حااث 

ًااارا   ااااص المحاااول  . ن رنلااان ائ ااارا رلرر  لًااارا  محاااول  الحسااا  رااارت غ ارت وساااوال 
نثيحااوال ماا، اااوتن  تحرياار تالااور  اضاسااو  الااا   ي اامح ضيااحوض المحااول   ًاارا  

 الحس  م  ال ةحر  م وًر  .
تمو تواش النىب ائ ارا رلا زاومان مًارنووال ىاا ياتوون الابنا  نمحساوال تتحيان 

تًو  ار   يوحين البرب  ىا  رتو  .الميوص نا تية    اضراعا نال
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  نحماال وتاانا     15/2/1992* نىااا تحرياار م اام تًاارت  يااحي ن الًااعض راانم 
ص نيبوتسةات ص  3أخطر بروتونوم زرام  وقا  وال  مةع الصةهاينة    : إقامةة 

خبيةر  600اسةتقدام  -آالف طالب للكيةا  الصةهيون   10إرسام  -إسرا يلية 
مرنتنتان  تسرار للتعاون  الاراواا جةاأ فية  :  ونا  أبرز مةاا    ىدارة زراماتن

  تيااال متاانبص التااا تحااال نتا أمرماا  ب. رن اا  نالااا متااا أيااومماا، الكيااو  الياا ر
 أربرتو  تومل و ولا مو رلا :

ترمنت اااوال اراويااان متكوملااان يحيم اااو اليااا ورتن ىاااا الياااولحين نال اااوحل  3زاومااان 
 ىبا  . 1500الًمولا ن رتو  تتكن  م  

راف سولااض متمنياال مًاامنص لااتعلم الاراواان  ولكيااو  الياا رنتا لكاات م  10ت اا رر 
  نف رتعلمن  أًيو  أتر  ت .

اااوب الاراواااا    600ا اااتحبام  تمرااار نىتاااا يااا رنتا رااابررن  التعونتياااوال   نائًر
 أونام . 5ة  امعو بتو ولا أرط مير تالن  معو ب  حنث منااين لانيًت

نتنتااان  ولاااا مراااااال البراااب  لعمااانر ال عاااو ، نحيااالال ز ااارا رل مااا  تاااة  المر 
ناضىااااراب   تمااااو أ  الااااناير الياااا رنتا يسلااااض حرياااان تاااابىل الميااااوص نالتكتنلناليااااو 

 انق مًاترتن للًارق اضن اغ  ئاوماننالمعلنموال   ننالا رتحم   ًاب  ضىتاورص 
  نمالم، مًتر  عتم لتانيب أىريحيو  ولم ووباال الاراوين اوتموباال ولاا التمار  

 لين .ائ را ر
نالالوت ااو  رت حااو  ولااا تًااترل لالااو  لنعاا، التسااغ اااتيااوبين لمرحلاان مااو  عااب 

 الت نين ولا م تن  أىريحيو نالًرق اضن غ .
 حر  ز ارا رلين   نبرا ان اراوان السماوسم ولاا اضرط  2500تانيب اليولحين ما 

 100المولحااان   نتسااانير مًااارن  تن و ااارب المًاااتر    المرنتنتااان  يحتاااوج زلاااا 
 أمريتا نبنلا مًمنص .  ن  التي    رولمرت  تمنيلملر

*** 
 : 1993عام  – 4
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بتتنر محمب حلما راحل التًرال الريب    الًعض   محواال لل 1993* نىا العوم 
ماااراب وااا  الاااارا م رن ااا  نالاااا ننالاااانض والااا  نمحوكمتااا  تظااااراال لبونتااا  الحماااان  

 ال يو اا الكمرارب  مًرن  ز را رل الكمر    أن الًرق اضن غ الكمرار   نااب وابَّ 
 الرا م رن   نالا ن ا :

 تبمررص المتظم للاراون الميرين نىحب مير لعًر و ىا زتتوج الحس  . -
ومل  ولا ايوب  ال الن  ال اا يان  اولتنا  وا  اراوان المحويارل اا اتراترالين  -

مبال و  ولكوتتولنض نال رانلن نررر و .  نال
 ا تررابص للمانر نالتحون  ال و ب  . -
 لتسمي، الكومل ىا المالو  الاراوا مر  مير نال را رل مرووين رن   نالا .ا -
  أن ااسين نالتااا ولااا رأ اا و ز اارا رل بواان  رن اا  نالااا ئاوماان ال اانق ًاارق  -

ضتاا  مااال  ىعاااح ت  اا  نأظ اار نال ااا    ن ااا بواان  ت ااتنالض والااا  نمحوكمتاا  
 الححيحا المنالا ئ را رل ولا سن  التغ .

نالاا وا  ز ارا رل الكمار  نعارنر  اتعاموم ميار      ي ن رتحابث رن ا  -
 ل اص ال نق المًترتن )التا تلحا الرووين نالت ررب اضمريتا ناضنرنةا( .

تظ ر ايوم    عل   مو اوم    رن   نالا ومر تل الم وراال التا ل  ىر و رب  -
التيوتااان العظماااا ىاااا حااال ميااار نالعرن ااان نائ اااةم نضتااا  تالاااونا متياااريحوت  

 ل  النارا  ثم مالل  الًعض ثم ر ي  الالم نرين .ر ي  مال
لحوااااوال  ولمحاااو  ال اااومل وااا  رن ااا  نالاااا  تًااارال   الًاااعض   تحرياااراال وااا    ** نال

متااباال ماا، الالوتااض الياا رنتا ماا  أالاال تمرياار  45تناياا، رن اا  نالااا تساان ماا  
ال نق الًرق أن سين أن تسن ز را رل الكمر  .ناب أًورال   الًاعض   زلاا أتا  

ات واااوال   العااور   ماا، الكيااو  الياا رنتا نةااب  التعااون  الاراوااا ماار   متااا تناياا،
 %600نال ًاال الكلاان   %1000الملابر  ا اااال معاباال ال اارسو  ىاا مياار لاا 

تابن   15نتل  اا م الل ىا الم تً يوال نومار  %300نالحلض  %500نالعحم 
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ن او ر ولن  حثين تسميحيان . نااب اتارال   الًاعض   أ  بن  أنر  20سمين ولمين ن
 رىعال ت لم المنا نال وك ن الميرين   مض تلنث و .  

اضتسااار أ  ر و ااان الالم نريااان ت ياااب نتًاااال، تعاااون  رن ااا  نالاااا مااا، الالوتاااض 
لتعاا، التحااوط   الياا رنتا ناااب الااو  االتمااو  اللالتاان العليااو الياا رنتين المياارين 

متااباال لتحرياار ال اانق ًاارق أن ااسين  45ولااا الحاارنف للتساان التااا تتكاان  ماا  
 العل م  ز را رل المتحتمن ىا بن  الًرق اضن غ .التا ت
ناااااب تاااا  مرنتنتاااان  تاااام تنايعاااا  ماااار  الالااااوتمر  ولااااا زتًااااو  مرتااااا ولمااااا  -

ناااب تياا  لاا  رن اا    ااتيااوب  عااتم يًاارف ولااا زبارتاا  تماارا  ياا ورتن 
راف ىاابا  ىااا التن ورياان   ىعااةال واا  ايااوم الالوتااض الياا رنتا متاابريض  3نالااا 
اون الميرين   ناب رىعال ال وال  يوبين تحريراال وا  زر او  ايوب  مناار  الار  120

أ  التماارا  الياا ورتن لاام يحاابمنا ن ايااوب  مااناار  الاراواان للتاابريض م  اارا رل  1800
 أ  ىو ب  أن معلنمن للمتبرةر  الميرير  نأ  ال بف مت و تو   يو يوال ىحغ.

ًاترتن ماار  نااب اتار التحريار وا  التمنيال المًاامنص لال اوال أمريتيان لمًاوري، م -
مياار نال اارا رل توياان مت ااوب  المعلنمااوال واا  ميااوبر الميااوص  ولمتسحاان   تمااو 
حار التحرير م  م امر  ال حنث المًترتن التا تعسا نت  اح المالاو  لليا ورتن 

 لتمرير تل الميترن وال نالملنثوال التا ت ثر  ول لض ولا الاراون الميرين .
يتااو نال اارا رل ناعتااو أ  أمر  عاانيااح  المعور تًاارال * نىااا ت اا  العااوم 

اااتياوب  ولاا المتسحان نتعام  اات اوق  (للتال ا لماو يمتا  تنياي   )ات واوال 
 مو رلا :

 ححيحن المنا  اااتيوب  لكل بنلن ىا المتسحن . -
الماانارب اض و ااين لكاال بنلاان نالماانارب التورالياان ىااا تحاابرر التااوت  نالمًااتةال  -

ماب  اابر  اض اناق المحليان ىاا  ااص اااتيوبين الملحان التاا تعوتر او تال بنلان ن 
 البن  ولا ا تيعوض المتتالوال نال ل، نالتكتنلناليو اضمريتين .
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مت ااو مااب  ت عراال   برا اان رااان أ ااناق المتسحاان ااتيااوبيوال وماار وااب  تساانط  -
ن  ز اارا رل ىياا   ااا الرا ااب  التحااوط ال ااو حن ثاام اوتمااوب  يو اان زوةمياان منال اان تكاا

اااتيااااوبين  ولمتسحاااان   ثاااام مااااب  ز اااا وم رالااااو   ال اااان لمحااااباث نالت رااااراالنالمن 
نماب  ا اتيعوض المتسحان   اضومو  ىا المتسحن ىا المرحلن اااتياوبين المحملان 

ل اااص المت رااراال   ثاام العماال ولااا زًاارا  ز اارا رل ىااا مًاارنووال ااتيااوبين ماا، 
ىااااااا المعوبلاااااان  ن  محبماااااان لالعاااااال ز اااااارا رل ًااااااري  أ ااااااو تكاااااا  بن  المتسحاااااان 

 حن .اااتيوبين للمتس
تًرال يح    المربا  نينال الًعض ناض من  ( 1993نىا العوم اات  )** 

  وب  تحورير متًوم ن و  التسمي، نرالولا  ىاا ميار  انا  تاوتنا ااتياوبرر  أن 
 .مثح ر  
التحااورير زلااا تحاال ًاارتن   ت اارن    للت اار  لالااا  ماا  تًااوس و لمياار  النأًااور 

ا تعمل ىا مير متا ىتر    تماو نال  ولا تسا ًرتن   بلتو   ائ را رلين الت
 -ر ااي  اتحااوب اليااتوووال  -اار ز اارا رل نىااب ااتيااوب  مر و اان الااة  الانرةااو 

نمع  وبب م  رالو  اضوماو  المحارةر  ما  الماو  م اور    نتاو  الماو  التاوظر 
ر اااي  المعيااان رالاااو  اضوماااو  ااااب يااار    تااا  لاااي   تاااو  ماااو يمتااا، مااا  زاومااان 

 ا رل .وةاوال تالورين نااتيوبين م، ز ر 
أمو ولا الالوتاض الثحاوىا ىر حاا ولاا  اولم أحاب الرمانا الم مان نالباويان للتسميا، 
مااا، ز ااارا رل حتاااا ىاااا ظااال نالااانب ااحاااتة  نااااب متحتااا  الومعااان مااا  النريااان  
الاااابتتنراص ال ترياااان لال اااانبص ىااااا الاااابون  للتسمياااا، نالتعااااويش ال اااالما ماااار  العاااارض 

ر ز را رل مبون  م  الومعان نال را رل .نتال  الموي ترن أحمب اليعرب  الا  اا
حي ااو ائ اارا رلين لحيااوب  اضنرت ااترا ائ اارا رلين ىااا ح اال أااايم مالومعاان حي ااو )التااا 

 اوسعت و الالومعوال المريسوتين   مض ت ررب و لةحتة ( .
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نااااب تًااارال ياااحي ن    اااوررت    ائ اااارا رلين حااابرثوال للياااعرب   اااوالم ىيااا  ماااا  
ماااااار  العاااااارض نال اااااارا رل  ااااااربوم  راااااارىط التسمياااااا، ناواااااام أ  ال ااااااةم نالتعااااااويش

 البيمحراسين ىا الًرق اضن غ . 
تحاال  15/11/1993تًارال ماللان   رناالرن ا    متاوري   * نىا تحرير نثاو حا

سةةرا يل   ص وتاانا    القا مةةة الكاملةةة لبضةةا ع االسةةتيراد والتصةةدير بةةي  مصةةر وا 
ملراان   365ملااا حالاام يااوبراال مياار ئ اارا رل  1989ىااا وااوم جةةاأ فيةة  : 

ملرن  التي    ن ااا ال ارق العاتم  50مرتمو ملا حالم ناربات و م  ز را رل  التي 
ملراان  التياا  ماا   350ررالاا، زلااا المتاارن  التااوم الااا  نياالال ايمتاا  زلااا تحاان 

 زالمولا ايمن اليوبراال الميرين .
ملراان   451.5زلااا مااو ايمتاا   1990ناااب ارت اا، حالاام اليااوبراال المياارين وااوم 

 109حالاام المتاارن  مرتماااو ملااا حالاام الااانارباال  التياا  نالاا  أيعااوال   ااامض ارت ااو 
مةراار   106مةراار  التياا    اامض ارت ااو  حالاام الاانارباال ماا  ال اانار زلااا تحاان 

 التي  .
  تحري ااوال  %50 مت اا ن 1991ثاام ارت اا، حالاام اليااوبراال المياارين ئ اارا رل وااوم 

ملراان  التياا    ااامض المتاارن  أيعااوال   مرتماااو ملااا حالااام  187لتياال زلااا ملياااور ن
ماا  زالمااولا  اااص  %90ملراان  التياا  تحري ااوال يمثاال ال اانار تحاان  13.5الاانارباال 
 ملرن  التي  تحري وال( . 12الحيمن )
ملرن  التي  تحري وال نارت ، حالم  967مل ال اليوبراال الميرين  1992نىا ووم 

ملراان  التياا     41ىنياالال زلااا  %55الاانارباال ماا  ز اارا رل مت اا ن تايااب ولااا 
لراان  التياا ( تمااو تاام ا ااترراب اياانال ت وتياان م 28مت ااو  ااا ايماان ال اانار ) 70%

 ملرن  التي  . 8.5متحن 
ًاااا بال او ماااان اضيااااتوف المياااابر  نالم ااااتنرب  ات ااااوووال  1993أترااااراال ىااااا وااااوم 

ملران  التيا  تحري اوال حتاا  14ملحنظوال ررم اتت وط ايمان الياوبراال التاا مل اال 
 ين ررر أ   اا ااتت وط الملحن  يعنب زلا تلن ائحيو  أر س  الموعا 
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م  ايمن المترن  التا ترب ىا ت وين العوم . أمو الانارباال ىحاب مل اال ايمت او حتاا 
 ملرن  التي  . 52.744 1993أر س  

 زال ور   منالض أحب متنب ات واين تومض بي رب . صالمترن  زا  تيبرر 
ن عب اتت و  ال تر  اضنلا م  اات واين اياوب   1988ناب حونلال ز را رل ىا ووم 

ملران  سا   ااتنيوال  4.5ملران  سا  زلاا  2.5المتارن  الميار  ما  حيات و ما  
نالتاااا تحيااال ولر اااو ز ااارا رل    اااعور تحااال تثراااراال وااا  اض اااعور العولميااان زا أ  
سلم ااو انةاال  ااولرىط نالااا  تالاابب ماار  أتاار  ماا  ناياار المتاارن  حمااب  المتمااا 

 وتبمو أووب ائ را رلرن  ااتراح م العوم الموعا .
، ايوم ناارتا المتارن  الميارين نالسواان ائ ارا رلين ما  زواباب زا أ  ال  لم يمت

برا ااان ىتيااان لمًااارن  ميااا و  متااارن  مًاااترتن  اااولعريش نيتيااا  معظااام تاااوت  
المًاااارن  للتياااابرر زلااااا ز ااااارا رل   نماااا  المتنااااا، أ  راااااتم االتمااااو  لالتاااان مااااا  

 الناارتر  تة  اض من  الحوبم ئارار ات واين ت  ي  المًرن  .
اواااان ىااااا المرتااااا التااااولا للمتاااارن  ىااااا او ماااان اليااااوبراال المياااارين تاااا تا الار * 

ئ اارا رل   نالحو ماان سنيلاان ماا  ًااتةال نةااانر للاراواان نأوًااوض نت وتااوال سمياان 
ا اانر ال ااومنت ( زعااوىن للتعااراناال نالمت اانالوال  –ًاامر  –ترتبياا   –)ترانياان 

 الحستين ناللنف نالموًين نالبالوج .
لمتعاااوملر  مااا، تظررت اااو ائ ااارا رلين ىاااا ًاااتل تماااو أ  ناار  الاراوااان ىاااا محبمااان ا

 ات واوال ر مين رتم  محتعو و ت وب  المتتالوال نالتوموال نال ل، نالتمراال .
ولاااا سااان  متسحااان التسوس ااان نالعومريااان المتييااان لة تياااة  الاراواااا تاااتم 
اا ااتعوتن  ااولتمرا  ائ اارا رلرر  ىااا  اااا المالااو   اانا  ماا  اماال ناار  الاراواان أن 

ت وااااوال ثتو يااان ضياااحوض  ااااص اضراعاااا مااا  العااا وط المتحووااابر  ولاااا ًاااتل ا
نالار  رتعوابن  م، التمرا  ا تية  الالا  المنر م  الم وحن ائالمولين التا 

 يمتلكنت و .
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نماااا  الالاااابرر  ولاااااتر أ  ائ اااارا رلرر  ىااااا زسااااور محااااونات م لعاااارض الال ااااوال 
لااان  الت ااايوال الراىعااان للتسميااا، ىاااا ميااار لالااا ال زلاااا زي اااوب رالاااو  أوماااو  يحم

مابنالن أ  ز را رلا أمريتا أن ألموتا أن ىرت و ت سو  ا تثمورات م ىا مير 
 أن اا تعوتن م عط الحيوباال المتحووب  نا تتبام م تناال ن لًرتوت م .

نىاااا المحومااال تحااانم ميااار  و اااترراب ًاااتةال ماااانر نةاااانر للاراوااان نىةتااار لتتحيااان 
و زعوىن للت ر  التوم الم تتبم ىاا الميوص نمعباال رش الميوص للر  ناس، ريور 

يااااتوون اضامًاااان نالمنترااااال تمااااو تحاااانم  و ااااترراب تميااااوال ماااا  اضىاااارا  الياااا رر  
 للت الر  نال ةاال زعوىن زلا ميط الت حي . 

ما   –ن اا ائسور النا ، للتعومال ما، اساو  الاراوان الميار  ائ ارا رلا رثرار 
ت ااو اال م مااوال حاان   -الم اام نال اان تظاار ماللاان رناالرن اا  ىااا تححيح ااو النثااو حا 

تاااا تعتماااب ولاااا الااابن   ااااا اا تماااوم نالتن ااا، التااانوا   ى ااال ىحااابال ميااار ال
للبتل ولا مابار التاوري  تمرات او أن والااال وا  تانىرر  الاراون تميبر أ و 

زمتوتيوال التحتيوال الحبرثن ىا الاراون .. ثم ماو  اا اا ات وب  التاا واوبال ولاا 
وج الحس   تنيوال ناتت وط النبت  الم اتمر  ؟ مير م  ال  ىا عن  تراال، زتت

 ىمو  ا زا  ممرراال  اا التن ، ررر السميعا ىا زسور التعون  الاراوا ؟ .
ال اانار   : زأمااو واا  نارباال مياار المترنلياان ماا  ز اارا رل ىاا   الححااو ل تحاان  

م  حالم الانارباال ائ ارا رلين  %80م، المناب الكيمونين ت  ن ا تحل و  يمثل 
 وئعاوىن  1992ملران  التيا  واوم  29  نالا  نيالال ايمتا  زلاا تحان لمير 

لااا عط المتتالاااوال الكيمونيااان مثااال ائرثرلااار  الةيتااان  نالايااانال الحرنيااان نالماااناب 
 المملمر  .

  اا و  ناارتا المترن  نالاراون ىمواا و  ناار  اليتوون ؟ .
ن عاب و مار   1993حبنث ت وب  تة  ال تر  ال و حن ولا ررر أ  اضراوم ت تب 

نولااا  اامرل المثااو  ملااا حالاام الاانارباال ماا   ناار  اليااتوون نتظررت ااو ائ اارا رلين
 االتبر  4ألاا  التياا   اااا العااوم نمحرتااوال ال اايوراال  220اساا، ريااور ال اايوراال 
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ألاا  التياا     وئعااوىن زلااا  40محاار  م المااولا  1000( 3  1000/1300)
ناال ت رةو ياااان لة ااااتتبام متوًاااارر تالااااور  رلياااان نيبنياااان نمحرتااااوال ت رةو ياااان نأب

( وال حياوت 125المتالا نمحرتوال للحاوىةال )اضتنةي اوال( نمحرتاوال براا  )اان  
نحتا ً ر  1993  ن توتوال ميوص  ولسوان الًم ين نيلال ايمت و تة  ووم 

 ملرن  التي  . 2أر س  تحن 
لحالاااام تالااااور  مياااار  اض و ااااين التااااا تمثاااال الثحاااال الاااار ي  اااااص  ااااا الحسووااااوال 

ن ا تعتا  منعان  ًابرب أت او أرااوم يا رر  ا تمثال ثحاةال ىاا حالام   نال را رل 
الت ااوب  التالااور  التااورالا ض  بنلاان توياان زاا ورىتااو أ  الحااب اضايااا لحالاام 

زلااا  90لرااتت ط وااوم  1985ملراان  بنار وااوم  462اليااوبراال المياارين ملااا 
 ن اا يعتاا منعان  أكثار –ررم تن ، او من اضيتوف  –ملرن  بنار ىحغ  76

نأ  -نىحااوال لماللاان رناالرن اا  –أ  ز اارا رل لاام ت ااتس، اتتااراق مياار ااتيااوبيوال 
رىااط التسمياا، م اا لن ااالااال تالااب الحمااان  لااب  ال ولمياان العظمااا ماا  اسوواااوال 

 .الًعض ىا مير 
* نىااا ت اا  العااوم الااببال ز اارا رل ورعاا و لااناار  المتاارن  المياارين  و ااتكمو  

ىااااا عااااناحا مبرتاااان العااااريش  برا ااان الالاااابن  ئتًااااو  مياااا و  للمتاااارن  عاااتمن
ملرااان  بنار اوملااان للاياااوب  تااابى، ز ااارا رل  200 ًااامو   ااارتو  .. متكل ااان اااابر و 

 تي  و ولا أ  تتحمل الناار  التي  ا تر .
يحعا اات وق متتيي  أكثر م  تي  توت  المًرن  للتيبرر زلاا ز ارا رل 

ماو رتعلال ماياوب  .. نلك  ناير المترن  نات و رىط الًرنط ائ را رلين نتويان 
 4.5ملرااان  سااا  زلاااا  2.5حيااات و مااا  المتااارن  الميااار  الميااابر زلر اااو مااا  

ملراان  ساا   ااتنيوال ماا، ت ااط أ ااعور مياا، المتاارن  ل ااو زلااا التياا  نمحو اامت و 
  عرباال و  اض عور العولمين .

تماااارا  ناار  المتاااارن  رىعاااانا السلااااض ائ اااارا رلا بن  متواًاااان م تاااابر  أ   اااااا 
 ير  حبر اا ت وب  التا  تححح و ز را رل م  نرا   .المًرن  ل  ي رب م
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 اااا  اان العاارط الثااوتا الااا  تتحاابم  اا  ز اارا رل ىااا  اااا الياابب زا  اامل لااناار  
  نتام  ول عال تًاترل  1993السوان ائ ارا رلين ز  سرحاال ال تار  ىاا مبايان واوم 

 حث  ااا لالتن رىيعن الم تن  م  ناارتا المترن  الميرين نالسوان ائ را رلين ل
 .المنعن  ثم تنا ال 
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 : 1994عام  – 5

تحرير لياحي ن الحياو  اللتبتيان يحمال  نىا 1994ىا التي  الثوتا م  ووم * 
لكااا  م اااتنيوال اا اااتثمور   ائ ااارا رلا مااابأ رثمااار  –التسميااا، الميااار   وتااانا 

رمااابن أ  تسميااا، العةااااوال اااتياااوبين نالتالوريااان     الاااو  ىيااا  :  اتااااا  متبرتااان
وومااوال ولااا  16و  اتتظااورص ماار  مياار نال اارا رل   ماابأ رثماار  عااب ماارنر الااا  ساا

ااا بال العةااااوال التالوريااان مااار  الااابنلتر   تنايااا، ات اااوق ال اااةم مااار  الااابنلتر  .ًن
اابيااوباال حااوباال   تمااو اابابال الحرتاان ال اايوحين ولااا تحاان ملحاان  مرت مااو   عاال 

 عااال  ن  1993 ات اااوق ال اااةم الاااا  وحاااب مااار  ال ل اااسرترر  نائ ااارا رلرر  واااوم
 م تمر الحمن اااتيوب  الا  و حب ىا البار الميعو .

نراىاال  اااا التتااوما ىااا العةاااوال واابب تمراار ماا  اضتًااسن ىااا الحسااو  التااو  
نةبأ رالو  اضوماو  الميارين  نائ ارا رلرن  تتساا العح اوال ال ايتنلنالين التاا 

 مت وبلر  .حولال ىا الموعا بن  تعونت م  عب وحنب م  الً  نوبم الثحن ال
 تورتمررج الم تًاور ائ ارا رلا للًا ن  اااتياوبين ىاا  –نيحن  بنف  رالر  

الحو ر  أت  ب  ش الباال نىا ًتل زرالوما ما  التماب  العاوم ىاا المتاو  ولاا مابار 
 العومر  الموعرر  .

نيعار  : ماابأال العةااوال اااتيااوبين مرتتاو نةاار  الميارير   ااواتسةق ال علااا 
الحرااانب التاااا توتاااال م رنعااان ولاااا  1993ن الميااارين واااوم متاااا أل اااال الحتنمااا

 تحرتوال رالو  اضومو  نالًرتوال نولا ال يوحن .
نلعل أان  مو رب  ولا التمب  نالتحن   ن اابيوب الت اوب  التالاور  الم وًار مار  
البنلتر    نولا ررم أ   ااا الت اوب  مابأ ما  اوواب  عا رلن عايحن   ااباب حالام 

ن عااب و توتااال ايماان    1993وًاار أكثاار ماا  عااع ر  العااوم الت ااوب  التالااور  الم 
ملراان  بنار    43.9نياالال زلااا  1993ملراان  بنار وااوم  20.5 اااا الت ااوب  

 وبا  عر الت غ الم تنرب .
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 35.4تمااو الت ااوب  ننياالال ايمتاا  زلااا  1994نىااا اضًاا ر ال ااتن اضنلااا ماا  
 نالتالور  ائ را رلين .ملرن  بنار ولا حب مو تًرر زلي  أراوم ناار  اليتوون 

ملراان   200ن وئعااوىن زلااا  اااا تلاا    تمياا، مياار زلااا ز اارا رل مااو ايمتاا  تحاان 
 . 1979بنار م  الت غ التوم  تنيوال  منالض ات وق ال ةم المعحنب ووم 

  ، المت وبلان مابانر  مار  الابنلتر  تورتمررغ تملا ايمن ال ال –نىا تحبرر  رالر  
 ر تالت اااوال ئرعاااوض  عاااط الاةاااو   العااارض الاااا أ  وااا  سريااال أساااراف ثولثااان  

 80أن  70 محوسعااان ز ااارا رل ااتياااوبيوال   تيااال زلاااا تحااان  ن  رتظاااو ر  ن  اراالااا
 ملرن  بنار  تنيوال .

سو ر الًري  اضمر  العوم لالمعين رالو  اضومو  الميرير  الا  تظم  ضنيعر 
تحااوبص  اا   رحلتاار  ل اا ا  زلااا ز اارا رل تااة  اضًاا ر الت ااعن الموعااين   واا  او

الت وب  التالور  ررار الم وًار  ارتراال،   ارون ىيماو تاان  العح اوال ال ايتنلنالين 
أ  ايماان مااو رالاار  ماا  ت ااوب  رراار : ماا  أمااوم التعوماال ماا، ز اارا رل . نيعاار  

م وًر الرلن الباال  ولت ا ن زلاا ايمان الت اوب  التالاور  الم وًار الاا   يحيال ىاا 
ت وب  مااا  تمااار  ائ ااارا رلرر  ىاااا الم اااتحمل   ىولميااارين  حرييااان  ولاااا اا ااا

الت نيل نىا ت  يةال التحل   ىاا حار  يعتمار ائ ارا رلرن  أ  ل ام  اناوال تمرار  
 الباال ل لع م التكتنلنالين المتسنر  تولمعباال السمين نالاراوين ىا مير .

  مالمنواان مااا  رالاااو  اضومااو  مااا  الساارىر  ناعاااال الًااا ر : زنيحاان  الًاااري  
ز ااارا رلين ت اااو م ىاااا  –زتًاااو  المعيااان تالوريااان ميااارين الموعاااا ات وااااوال رتتاااون  

 الترني  لمايب م  التعون  مر  البنلتر  .
نيراىااااااال ااابياااااااوب ىاااااااا الت اااااااوب  التالاااااااور  اابياااااااوب ىاااااااا الم اااااااوىري  الميااااااارير  
نائ را رلرر  مر  الحو ر  نتال أمراض   نتًارر رتار اضرااوم المتاناىر  زلاا أ  وابب 

زلااااا  1993ألاااا  وااااوم  132.985رت اااا، ماااا  ائ اااارا رلرر  الااااار  اارنا مياااار ا
 . 1994أل  ًت  ووم  213.214
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زلااا  1993ًتيااوال وااوم  4625نااباب واابب المياارير  الااار  اارنا ز اارا رل ماا  
 . 1993أل  ًت  العوم  13.785

لكااا  الًااارتوال المتتلسااان اتااااا  الرلااان الاااباال نينالاااب  عاااط التعاااون  ىاااا اساااووا 
 تثمور  حرال حتا ا   متبتين الباال .الاراون نالمت نالوال لك  م تنيوال اا 

لك  م  ً   م اوبر  م مان ما  الحساو  التاو  تتتاون  زتًاو  ميا و  للات غ ىاا 
 ملرن  بنار   أ  ت و م ىا تبًر  الت ررر . 1.2اا تتبرين  حيمن 

رالاة  ما  ت اور رالاو  اضوماو  )تمو تحن  الرياب  الحياو ( تنلا تت را المًرن  ن 
ح ار   اولم الميار  نين ا  ميماوم ائ اارا رلا :    ماو الميارير  نائ ارا رلرر

اللاااااااا  أ  ااااااو ًاااااارتت مو المتتلساااااان  ميااااااوىا ت ااااااغ الًاااااارق اضن ااااااغ ىااااااا رض 
  ناًترتال ىا  اص الًارتن ولاا أ او  حيان أاليان    1993)أر س ( العوم 

ًاارتن المتاارن  المياارين العوماان التااا تملك ااو البنلاان   نياااتر أ  متاا  اا ااتثمور 
م و من مت  ىا  ملرن  بنار 290ولا تحبيم  1994ىا ر ميوال  اضنرنةا ناىل

 تمنيل المًرن  .
 تاو  ما  الم تارط أ ن  1994مبأ العمل ىا المًرن  ىا ناال متا تر ما   ناب

 ااتتمت  المياا و  ماا  تكرياار نىحااوال للمًاارن    ن  1998رتت ااا العماال رتاار  ااتن 
كن  أ اااناق ن اااتألااا  مرمرااال ىاااا الرااانم  100تم ااان مةرااار  سااا  ىاااا العاااوم أن 

 مير نال را رل نىل سر  نبن  متن سين أتر  .: ن المي و  الر ي 
  اااان  المًااارن  ا تكمااا  ىحاااغ ىاااا زًاااورت  الرمايااان زلاااا زنيحااان  ح ااار   اااولم : 

أتتااا لااام أكااا  مااا  ررم الاااال ااةم نالتعاااون  ماال أتااا  أيعاااوال ا ااتثمور ممتاااوا نولااا 
ترار ما، ائ ارا رلرر  مسم توال زلا المًرن  ىا الماب  نالابال نحاب  حاو  ننحاب  ت 

نيحاااايم  اااااا   ن ااااا النحااااب  التااااا يتتًاااا  و ا   مياااارين  نال اااارا رلرن  رتاااارن  
المًرن  البلرل ولا أ  من عتو أ  تتعويش نتتعاون   عابمو تناال تاو ىاا  اوحوال 

  الحتو  .
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تمااااراال واااا  الماااا تمر  1994** تًاااارال ماللاااان   العمااااو  العاااارض   ىااااا  اااامتممر 
ةم نالتسميااا، نال يمتااان اضمريتيااان ناليااا رنتين الًاااعما الحااانما لمناال ااان اا ت ااا

ناااب حااار المالتمعاان  ماا  أ  اسااور   الااا  وحااب ىااا العوياامن اللرمياان ساارامل  
الت ااانين اا ت اااةمين يحااارا تحااابموال تااال رااانم نيت ااار حلحااان مااا  حلحاااوال اليااامنب 

أريحو زلاا ناب  ورةان زلاا ات وااوال  -  نالمموتعن ىم  ات وق تومض بي رب زلا را 
  نالحاااو ر  زلاااا ىاااتح متوتاااض ئ ااارا رل ىاااا  اااةب ورةيااان تثرااار    ىعلاااا ًااارم الًااار

الًعنض العرةيان أ  تثماال أ  ات اوق الحتنماوال العرةيان ما، الكياو  اليا رنتا ا 
 .   أ و  ل و نا محل ل و م  ائوراض نررر ملامن للًعنض العرةين ىا ً

عحااب ياا حن  اوىر رالاال اضومااو  ماو ر متراار زلااا ز ارا رل لأيعااوال  1994* نىاا 
نرق س وون   الميات، ائ ارا رلا تظام لا  ا اتح واال را عاوال نرىا، ولام ميار ولاا 

  ورين الميت،   نأاومنا ح ل ربا  ولا ًرى  .
ىااا التمتاار  للر اانب ىااا  ن ب. رن اا  نالاااا ااتمراراال ل يو اانىااا ت اا  العااوم ن ** 

ًارق الالوتض ائ را رلا لة تثمور الاراوا ىاا  -نالا  -أراعا مير   بوو 
مةراار  ىاابا  الااو ا  للاراواان نأ  ميااوص  6ز  ىر ااو حاانالا : العنيتااوال التااا يحااو  

الر  متناىر  ولا  عب  اتتيمتراال ما   اسح اضرط   ىيماو أثمتاال البرا اوال أتا  
يمتا  اراوان الحمااح ثاةث ماراال ىااا العاوم   نأ  امتوتاوال المتسحاان لتكان  متاتااوال 

إل ااارا رلرر  زا أ  لليااا ورتن للحمااانض نالتعاااراناال نررااام بوااان  رن ااا  نالاااا ل
حرااث ت ااعا ز اارا رل لل حااث واا  الرنراتراانم ىااا ال ااو  العنيتااوال   ماا رض أتاار  

 نالترتا ىا المتسحن لتكن  متسلحوال للتال   ولا لرميو نال نبا  نتًوب .
نتو  رن   نالا اب تااض نابواا أ  متسحان ًارق العنيتاوال تاورج حااام الحماح 

حراث أثمتاال التالاورض الميارين ياةحين ؛ م اين ن ن مو تامت  تالرةن الحرين الً
المتسحن لاراون الحمح  تال ت او   نولاا مابار العاوم نة تتواليان مرت عان يمتا  ما  

 تةل و ااكت و  الااتا لن تحححال ائراب  ال يو ين لال  .
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** نىاااا  ااايوق متيااال الاااببال ميااار نال ااارا رل نأمريتاااو ماااب  مًااارن  التعاااون  
نيتعاام  المًاارن  ايااوم ز اارا رل ماا الرا  أ حااوث  ااتناال اوبماان  5الاراوااا لمااب  

ا تت وط  ةاال اراويان نحرناتيان البراب    نااب تالو ال المناعان  ولاا اات اوق 
التحارراال اضمتين  ً   التعون  م، ز را رل ىعةال و  وبم البن   ااا التعاون  

 لمير .
   ر  أكمار تالما، ااتياوب  ًارق أن اساً بال الحاوأيعوال  1994نىا العوم * 

نال  م بف تانيض الي ورتن ىا المتسحن نىا الناال الاا  سار  ىيا  اليا ورتن 
التظار  ال ربيان   ن اوال التسار ب  نر ين متكوملن    وبال العرض مًرنووال محب

م  ال ان اااتيوب  الي رنتا للمتسحن أكثر نعنحوال م  ا  امل   نااب أثاور 
و اب  التاا  ارالتر و العارض ؟ نرا ص ؟ نماو ال     الم تمر العبرب ما  الت او اال : ًما

نمو  اا أ باىا  ن ال ححح او أم ا ؟  ااص نررر او ما  الت او اال تالراض وت او ىاا 
  اا التححرل . 

أكاابال ميااوبر ااتيااوبين مًااورتن ىااا الماا تمر أ   اااا الملتحااا ياا تا تحلحاان ىااا 
ز را رل ىا المتسحن   ناب مبأال  اص ال ل لن  م تمر البار  زبتو  ل لن ت بف 

نتت ع ااااو تسااااناال أتاااار    نأكاااابال الميااااوبر أ  ز اااارا رل  ااااا التااااا  الميعااااو 
تسسااال نبوااال ل اااص الماا تمراال نالاا  واا  سرياال اللاانةا الر اانب  ىااا تاال ماا  
أنرن و نأمريتاو نةتمنيال ر انب  أيعاوال   ن ولت ا ن لما تمر ملتحاا الًارق اضن اغ 

   ىاا   المعلنمااوال ت تااب أ  ز اارا رل سرحااال ال تاار  واا  سرياال الماااتنرنأنرن ااو 
رالااو  اضومااو  الر اانب المًااورتر  ىااا ال اانق اضنرنةياان   نلكااا تكاان  الالموواان 
اضنرنةيااان  اااا الناال ااان ائوةميااان للمااا تمر   ن اااا أيعاااوال التاااا تتااانلا التمنيااال 

مةرار  بنار   ماو يعاوب   3حرث تكل اال الالمووان اضنرنةيان متمنيال الما تمر ماا 
 اا   الماا تمر اااب ًاا ب مةراار  التياا  مياار    نبللااال الميااوبر ولااا الاا   10

تكثراا  تناالااب رالااو  اضومااو  الر اانب ىااا الالموواان اضنرنةياان ىعااةال واا  رالااو  
 اضومو  الي ورتن .
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فة  نشرت جريدة ص الشاب ص تقريرًا مهمةًا تحةت منةوا  ص  13/2/1994وف  * 
المنةةاطق الحةةرة  أسةةوأ تقريةةر التحةةاد الصةةنامات يةةروج ل قتصةةاد الصةةهيون  :

متا واب  أ اومي، ا اض نىاب  ص جاأ في  : بنوك الدولية تساندبوابة التدخل .. وال
أوب تحريراال   م  اتحوب اليتوووال الميرين لايور  الكيو  الي رنتا ن عب ونبت  

م يااةال رنج ىياا   ًااتا ال اامل لةاتيااوب الياا رنتا نااب ولااا الاا   اا   اتتاااص 
ال تمناالاااوال رتمتاااا أ  يحاااان حاااانص.. مااال نبواااو زلاااا تمليااا  أرط ميااار للتمااارا

رت  التااراض تحااال بواان  زاوماان المتااوسل ةااىر ااو الر اانب س عااوال   ن العولمياان  مااو 
الحاار    نلاام رماال اتحااوب اليااتوووال ماا  اتم ااور  ااولتمناج الياا رنتا  اان  أ  

  لرتتااا تتااال ىااا ز اارا رل   أن  لاان لاام أكاا  ميااريوال لاانببال أ  : يحنل ااو يااراحن 
لااايتم  أكااان  ز ااارا رليوال   نالااا  بن  التظااار ض  اوت اااوراال أن م اااوب   أتااار  ت نال

 ت ويرل التحرير .
اوااام التحريااار أ  الاياااور  الاااو ال تبرا ااان مرباتيااان ا اااتكمواال للبرا اااوال التاااا مااابأ و 
ااتحااوب حاان  م ااتحمل اليااتوون المياارين ىااا ظاال المت رااراال العولمياان  مااو ىااا 
  الااا  تحريااار التالاااور  العولميااان نااتياااوبيوال الًااارق اضن اااغ ىيماااو  عاااب  ال اااةم  

وعااااناال  حرااااث مثلااااال تااااةال ماااا  الحسااااوور  العااااوم  27منواااان العماااال عاااامال مال
نالتو  ناسو  اضومو  نر  و  ال رف الياتووين  وتحاوب الياتوووال ناياوباال 
ااتياااوبين نتالوريااان مااا، ر  اااو  المعيااااوال الم اااتثمري   ولماااب  الالبراااب  نمراكااااا 

 ال حنث الم تمن  ً ن  الًرق اضن غ .
  الايااور  ماا، ر ااي  الاانارا  نناياار نتًاا  التحرياار واا  اتيااواال تمااال اماال مااب

التورالياااان نناياااار اليااااتوون نالثاااارن  المعبتياااان نناياااار اااتيااااوب نناياااار الباتلياااان 
 وئعااوىن زلااا العبرااب ماا  الحيااوباال اااتيااوبين ناليااتووين نالتالورياان ىااا مياار 

ال  ور  الميرين ىا تل أمراض  نالا  م ابف الما، أكمار اابر  –ل التالور  ر التمث
نال وال التظر   نتو  ما  تترالت او المناىحان ولاا الاياور  نالتتما  م  المعلنموال ن 

 ااتكن   تااو  متسحاان حاار      تاا  تااة  ىتاار  تتااران  مااو ماار   ااتن نثااةث  ااتناال 
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مر  ز را رل نىل سر  ناضرب    نت و   التحريار : أرا  بنر ميار ىاا المتسحان 
مالنارتااو    ؟ نمااو  ااا ز اارا رل ااتيااوبيوال ؟ ثاام أالااوض :  ااا لي ااال ز اارا رل التااا

ااارتوال التااا مر   نلكااا   اااا الماااتظم لممااانا  نالمتااان  ىاااا توىااان أتحاااو  العاااولم ًن
رتوال ائوةم العولمين نررر و .  نالم   وال اا تثمورين العولمين ًن
أالار  العبرااب   نىاا ىتار  الاياور  التاا ا ات راال ثةثاان أياوم ما  العمال المتنايال 

يوباتاا  اااتيااوبين نماا  مراات م ماا  ااالتمووااوال ماا، ممثلااا الكيااو  الياا رنتا نا
نارا  التالااااور  ناليااااتوون ناااتيااااوب نالاراواااان نالتورالياااان نالحيااااوباال اليااااتووين 
ناااتياااااوبين نالتالوريااااان نالميااااارىين . تماااااو تااااام تتظااااايم اياااااوراال مرباتيااااان لمنااااااا، 
اليااااااتوووال الياااااا رنتين ىااااااا مالااااااو  ال ااااااا  نالمت اااااانالوال نالمة اااااا  الالااااااو ا  

نتيااااوال نالكيمونيااااوال نالمترنتيمونيااااوال نال ة ااااتي  ناليااااتوووال ال اا ياااان نائلكتر 
نالتل اينتوال .. تمو وحب  عط رالو  اضومو  االتموووال ثتو ين م، تظرا  م م  
الي ورتن . ناوم التحريار أ  الًاعنر العاوم اليا رنتا أظ ار أ  النىاب الميار  
م م لل ويان نأ  ماو رابنر ىاا ااالتموواوال ما  أىتاور نررا  للنىاب  ايتن  منعا، 

نأ   تاااو  زلحوحاااوال يااا رنتيوال ولاااا أ    را ااان نا تماااوم مااا  الالوتاااض اليااا رنتا ب
يتن  التحر  ولا الم اتن  اااتياوب  مار  ميار نال ارا رل مات   اان  التحار  

 ال يو ا نتسنات  .
نىيماااو رتعلااال  ااا  م التحاااوط التاااا  حث اااو النىاااب أًاااور التحريااار ىاااا مالاااو  الت اااوب  

أ  حالم الت وب  التالور  ولا الم اتن   التالور  زلا أ  الالوتض الي رنتا اوم
الثتااو ا ا يححاال سمنحااوال نأ ااباف الملاابر  ىااا  اااا المالااو  حرااث رملااا حاانالا 

ملرن  بنار   نأ  زالمولا يوبراال الكياو  اليا رنتا زلاا الا ةب العرةيان  120
.. نللتارنج ما   ااا  93مليور بنار واوم  1.2م وًر  أن و  سريل ن يغ ملا 

  الوت و  أ  رتم ااتسةق بنليوال نمًترتوال مباال م  النع، الثتو ا النع، ااتر  ال
. 

*** 
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 : 1995عام  – 6

الاااا   -أكاااب اااتياااوب  ائ ااارا رلا أ اااورن  بنىاااراال 1995* ىاااا مبايااان العاااوم 
  ال اااةم أيااا ح عااارنر  ملحاااان أ -يعبنتااا  رالااال اااتياااوب اضن  ىاااا ز ااارا رل
أيوم التبمن ائحتيوسين ىا الاليش ئ را رل حرث يعتا تت يط مرااتين البىو  ن 

ائ را رلا.نأكب أت  مبن  ال ةم ل  تحنم ئ را رل او مان ااتياوبين . ىلا  تعايش 
 ز را رل تبنلن تو عن با موال.

ىاانالا  أ ااوتا  الاابنا  نر  ااو  ًاارتوال اضبنياان نالعااوملن   1995نىااا ىمرياار * 
ائ ااارا رلا تااابن    م ر ااان الراو ااان البنا يااان  حعااانر  أىاااريم  اااتي   نايااار الياااحن 

ائتوحاان الحرنياان لمبنياان   نالتااا وحاابال  محاار ال ر اان   نالاا   حعاانر ب. ولااا 
 ومب ال تو  ناير اليحن نب. ىرتي  تومل النب  ناير  ال حث العلما .

توتال الم وال    ولت  ن للمًورتر  أت  لم يعل  و  حعنر الناير ائ ارا رلا زا 
 لحو  تلمت    ممو أيوض الحوعري   ولب ًن .وتبمو اوم مبرر ال ر ن متحبيم  ئ

زت  منالنب ىا مير لبوم التعون  اليحا مر  الملبر  : الناير ائ را رلا او  
  نتوين أ  البنلتر  متًوم تو  ىا ائمتوتيوال   تمو اوم مايور  مرتاا ائتوحان 
الحرنيااان  ول ر ااان   نمياااوت، ًااارتن    ااارب   لمبنيااان   نم تًااا ا ال ااارم التااااو ، 

 للم   ن العةالين .
ولااا  ااومش أومااو  المتتااب  اااتيااوب  الااا  وحااب ىااا ن  1995نىااا ىمراراار * 

لتحا ناير التورالين الي رنتين ًمعن  مرريا نومرن من ا   اباىن    ني را 
ناير تورالين التظوم المير  م، ممثلاا أرةا، ًارتوال تممرانتر ما  أالال تانىرر 

ةياان اوتمااوب  اااص الاابن  المعلنموتياان ىااا أال ااا  تنممراانتر للتةمرااا ىااا الاابن  العر 
ناوتمر مرريا  اا المًرن  م موال ض  الكيو  الي رنتا يعتمب   مرامال و الترةنين 

ولاا المرتااوم  ااتاا . م تااباال   أ  الثاانر  الححيحياان ا تت ااا و الالراانش ماال التل اياان  
 نالً وض .
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 ارا رلرر  ما  نأعوف :   أ  تححرل  اا المًرن   ي و م ىا تحريض الً و  ائ
ض  المرتوم  المًتر  ي و م ىا زاالن ال نارق مر  السرىر  ما    الً و  العرض 

 تة  ىتح الحنار مر  الً وض .
7 – 1996 : 

تًاارال ماللاان   رناالرن اا    أ   االسوال اضماا  المياارين ماابأال  1996ىااا ** 
يابار اان  ا م ىا نا    ر الميارير  ئ ارا رل مووابا رالاو  اضوماو  نالنىانب نال

 تمت، ترنج  عط ال  وال م  التنال  للعمل أن ال يوحن ىا ز را رل .
أكاب الم تاب  ساو ر الًاري  مابرر اللالتان التت رايان للحساو   1996* نىا واوم 

رالااو  اضومااو  المياارير  يعااعن    التااو  ىااا ماا تمر الحااو ر  اااتيااوب  أ
نيرىعااان   ضت ااام ر  ااان  ال اااةم  أرااابر م ىاااا راااب رالاااو  اضوماااو  ائ ااارا رلرر  

  يو ن حتنمن الليتنب .
نيعر  سو ر الًري  م  نال ن تظرص أت  رةماو يتان  التعاون  اااتياوب   ان 

 السريل للتم رب لل ةم ىا الًرق اضن غ ممو ر ب  زلا تتمين ائاليم .
زلاا أًاور ساو ر الًاري    نحن  منا  رالو  اضومو  ما  التعتاال ائ ارا رلا 

  ول يو ن ت   يعملن ا ن رالو  أومو   أت م
أولتااال اليااح  ائ اارا رلين أ  ز اارا رل ت حااث واا   1996* نىااا ت اا  العااوم 

ألااااا  م تاااااب  ميااااار  ئتتاااااوج مااااارام  الكممرااااانتر   نألااااا  ررااااار م للعمااااال ىاااااا 
اليااتوووال االكترنتياان   ناااو  ز اارا رل رثاار ر ااي  زبار  اليااتوووال االكترنتياان 

توال  وئتاللراين وا   ااا ىاا ىا اتحوب اليتوووال ائ را رلين :   زتتو تتًر زوة
اليح  الميرين   لك  اا تالو ن لي ال وولين   رثر مارر  امض اا تماوم   تا  
محونلاان ااتحااوم ز اارا رل لم ااناق العرةياان.. ناااو  تحاا  ىااا حوالاان لماا  رتاات  لتااو 

 المرام  العرةين .
أ  مياار رىعااال المياارين تًاارال يااحي ن   الب ااتنر    4/12/1996نىااا * 

ملرن  بنار ض   750لعرةا للتيميموال ال تب ين ئ را رل محومل مي، المتتض ا
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 اا المتتض يعم توىن التيميموال ال تب ين نأ ارار الم اوتا الحتنميان  ماو ىر او 
ياااة  حالاااوض ر اااي  المعيااان الم تب ااار  ب.الم اااوتا اا اااتراترالين .نااااب أنعاااح 

ماا  الحاانما المعمااورير  أ  المتتااض ال تب ااا ثاارن  انمياان نةيعاا  ر اابب  ةًاا  اض
 ىا التسنر  ىا أرب  أوبا تو. المير  نيع، معلنموال روين

أ  وااابب العاااوملر   نىااا العاااوم ت  ااا  تًاا ال ياااحي ن   رااابيعنال أحرنتاانال  ** 
يعملن  ىا أومو  التبموال نالمتو    راف وومل  5الميرير  ىا ز را رل رملا 

ما  الًارسن نأنعحال اليحي ن أ  الميرير  ىا ز را رل يعوتن  أًب المعوتاو  
نمسوربت و ل م تنت م الو نا   راا  يوحين ثم تتل نا ىا ز را رل للعمل نمعظم م 
يعيًاان  ىااا م ااتن  متااب نر لبرالاان العلاات م ي ااتتن  ىااا اا ااس ةال نحظااو ر 
ال تم . معظم الميرير  ىا ز را رل يحيمن  ىا مبرتن يوىو العرةين نمب  الاللرل 

تيااال زلر اااو  ااالسوال الالاااناااال نال الااار   نالسر ااان نىاااا المتاااوسل ال عراااب  التاااا ا
ائ ااارا رلين   نتثرااار مااات م يعاااوتا المااارط مااا، ياااعن ن العاااةج تماااو أ  مًاااتلن 

حراث زت ام يعملان  نيتابن    البناراال الماي ن م  أكمر المًوكل التا تاناال  م 
نرةمو حيلنا ولا أالر م بناراال ماي ن زاا عا سال مع ام تكان   ام وال لابتنل م 

 ال ال  نالعحوض .
تحال وتنا    محونلن لةتتراق التنن  م  الوتض ميار   16/9/1996* نىا 

  مياار مياار   ًااب  ولااا نعاا، المتًاا ال التننياان زاولااال يااحي ن   ااوررت     
 ائ را رلين تحال ائًراف البنلا أن تبمرر ال ة  التنن  ائ را رلا.

نااااو  التحريااار الاااا  تت ااا  ا رااا  ًااار  ىاااا معااارط رنارتااا  لليااابام مااار  ميااار 
  ممثال ز ارا رل  اوالم : زنال را رل ىا سراوال نررف اضمم المتحب  ىاا الترا  

تاا  لااي  مماابأ ماا  أالاال اضماا  الحاانما المياار . تمااو : زالمنااا  المياار  ناااو  
تياا   الحااو ر . لكت ااو محونلاان مياارين لاابتن  م وواال بيمنتاان لمعرىاان مااو رالاار  

 باتل الم وول .. توين ىا متو  بى  الت ويوال التننين.
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ال  وررت : ز   ااا ال ابف لا  رالعال ز ارا رل تتتاوا  وا   يو ان ال مانط ناول
 التنن  التا تت ع و ا  .

  المتومراال اضمريتين تو  يت ر و التنيل زلاا ورتتار  ما  الم ووال نأعوف: ز
 التنن  ىا تنريو الًمولين تا تعرف حالم الحبر  التننين ىا تنريو.

  أالوتاااض  ولااابتن  زلاااا  اااوحن نىاااا الترااا  ااااو  ممثااال ز ااارا رل: لااا  ت ااامح ض
الت ويوال التننين . ن والم مير ناو :  اا لي  حح و اوتنتيوال نبنليوال نأعوف: ز  
ائلتاااام النحرااب  اان أ  تملااا واا  أياان حاانابث رري اان ىااا متااو  الم وواال أن بىاا  

 الت ويوال.
 ناو  :  نف تت لض ولا ابم م وول بيمنتن متحبرث أالاا  الم وول.

تًااا  وااا  نراااان رلعاااض م اااو الر ااانب ا    ن اااا و اااور  وااا  لكااا  ممثااال ز ااارا رل 
ماااورن  14تياااريح أبلاااال  ااا  الااابتتنر  ىرتاااي  تومااال لالرياااب  الًااارق اضن اااغ رااانم 

تا  ا تسار ولاا المياوص الالنىيان الميارين ما  بىا  الت وياوال زناولال ىيا   1996
التننياان ائ ااارا رلين ىااا  اااوس  اضرط اااارض الحاابنب. ثااام لااام تت اا .. نأيااا ح  ااااا 

با ماااوال ز ااارا رل ىاااا أيااان مااا تمراال تسولاااض ىر اااو ميااار   ويح نراااان ت اااتتبمالتياار 
  وئًراف البنلا ولا متً ال ز را رل التننين.

راتر أ  التلي اين  ائ را رلا تو  اب تحبث و   اص اضتسور ىا مرتوم  أاي، 
 .1996تة  مور  

 549 * نىا ميوتوال ر مين ملا حالم اليوبراال الميرين زلا الكيو  الي رنتا
وا   %92نالاا  ا اا ىيا  معاب  التالاور  لحانالا  1996ملرن  التي  تة  ووم 

م  حالم التالور  الميرين م، العولم التورالا .  %2.5 ًتل يمثل  1995ووم 
نتااو  معظاام يااوبراال مياار ماا  المتاارن  . نىااا المحوماال ا ااتنربال مياار ماا  

يااااوبر ملراااان  التياااا  تااااة  ااال ال تاااار  . نأنعااااحال م 35ز اااارا رل مااااو يعااااوب  
أ  ز اارا رل ا مااال زلااا أ عااب م ااعو و للت ل اال ماا  ااتيااوبيوال المتسحاان  يااح ين

ن وضت  مير   ىحب بىعال ز را رل أياحوض مياوت، الت ار  ىاا ميار التاا 
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مااا  اااان  العمولااان ىاااا الحساااو  العاااوم زلاااا الااابتن  ىاااا  %85تمثااال العمولااان ىر اااو 
  نأاوماال متت اوال مًرنووال مًترتن   ن ول عل تم زتًاو   ااا التان  ما  الًارتوال 

نأتتالنا ر  مالوتض ميت، العوًر م  رمعو    للت نيل نميتعر   ولمحلن الكم
   .ز را رليت، ىا    يتوون مًترتن متتن وال ولر و 

تاام رياب التتااو   لم حااوث المًااترتن نىاا  اارين توماان  1996ا ت اا  العااوم نىا* 
نما لل حاانث   ماار   ااوحثر  مالومعاان ماا  النرياان  ائ اارا رلين نولمااو  المرتااا الحاا

المًاارن  المًااتر  ا ااتتراج وااةج لمرعااا ال اارسو  نائراابا   ماا  السحولااض 
 الميرين المتتًر  ىا تلر  العح ن.

يمن  المًرن   ر ن المعنتان اضنرنةيان  ملران  بنار . أوعاو  ال ريال الميار  
رىعاانا ائىيااو  واا  أياان معلنمااوال توياان لل ااوحثر  المياارير  واا  السحولااض 

  اوتراط وبب تمرر م  ال وحثر  الميرير   وضكوبيمين ولا  اا ولا الررم م
 المًرن  . 

* نىاااا العاااوم ت  ااا  أولتاااال ز ااارا رل وااا  مًااارن  ررياااض لتعلااايم الميااارير  ىاااا 
ز اارا رل. المًاارن  تمنلاا  أا ااوم ولاام الاات   ااالتمااووا ىااا الومعااوال ز ااارا رل. 

 بنار.مليور 2نناار  التورالين نر و ن النارا .. متكل ن تحبر ما
مالمنون التًراال البوو ين للمًرن  تتمال  وئتاللراين نالعرةين نالعمريان لل اوحثر  
لتاابون م للبرا اان ىااا الومعااوال تاال أمرااض نحي ااو نالالومعاان العرةياان نةاا  النرياان  

 نمع بر  رتري .
نالتًراال المنال ن زلا تنور  م  السل ن . اضن  نيعم الحويلر  ولا البرا ن 

للار  حيلنا  ول عل ولا ً وباال الومعين نيررمن  ىا زوباب الثوتنين   نالثوتا 
 الموال ترر نالبتتنراص.

نتتنال  ز را رل ل اص ال  ان  عارنط م ريان للبرا ان ىاا مًارن  تعلايم الميارير  
م  اارا رل محوماال م ااولا موبياان تحاال تمااو تحاان  التًااراال واا  أ ااعور البرا اان ماابن  

  نتبون تل أمرض تل  ال  ان للحعانر  ضت و برا ن تبوم و بنلن ز را رل  العولم 
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ئ را رل لةلتحاوق  ولالومعاوال الم تنحان نالمعو اب التويان التاا تسمال المًارن  
 الالبرب مباين م   اا العوم .

نترتااا ز اارا رل ىااا التًااراال التوياان  ولمياارير  ولااا الملاان :   ز  الًاا وباال 
 ائ را رلين معترف م و وولميوال   .

حرتاااان الًااااعمين لمحونماااان الياااا رنتين ىااااا مياااار تااااببال ال 1996نىااااا وااااوم * 
  ىاا الحاو ر    نسولاض رالاو  اضوماو  الميارين  و حب ولم تمر اااتيوب  الا  

نالعرض  محوسعن الم تمر   الا  نيا ت  ىاا مياو  أيابرت  أتا  ي ات بف تثمراال 
بوااو م ز اارا رل ىااا المتسحاان نىاارط  يمتت ااو ولااا محاابراال الاانس  العرةااا ن اابم 

ل و  ال نيان العرةيان لًاعنض المتسحان .تل مًوري، الن  زلاا حب  نالتكومل العرةا نال
اللالتاان المياارين لمحونماان التسمياا، المتمثحاان واا  لالتاان التت اارل ماار   الوحاابالاا  

اضحااض المعورعن م تمراال ًعميوال ىا اوون المو  ومب التوير ىا حااض التالما، 
 ئوة  رىع و مًورتن ز را رل ىا الم تمر اااتيوب  .

أ  ال بف م  الم تمر اللتبتين   الحيو    حومب محمنب لالريب  محرر اللالتن نأكب 
اااتيااوب  ىعااح متسسااوال التسمياا، التااا  اارالر  التاارني  ل ااو تااة  الماا تمر 

 ىا المالواال المتتل ن .
( أنعااحال ناياار  ال حااث العلمااا حاان  مااو تًاار واا  1996* نىااا ت اا  العااوم )

ثرر ااااو ولاااا المياااوص الالنىيااان الميااارين ىااااا بىااا  الت وياااوال التننيااان ائ ااارا رلين نت 
منعاان  يحتااوج زلااا برا ااوال متعمحاان نمتعاابب  تتتااون  مالااواال  اااا ال اارتو . أ  

 ولمين نىتين وبرب .
زلاا وحاب ما تمر  1996نأًورال ب. ىرتي  تومل النب  زلا أت و بواال ىاا ماورن 

لنعااا، ا اااتراترالين ورةيااان   ال حاااث العلماااا ىاااا الااابن  العرةين ورةااا  يعااام نارا
 منحب  لمناال ن أين متوسر محتملن م  بى  الت ويوال المًعن.

* نىااا العااوم ت  اا  ىًاال واابب ماا  الًاارتوال ائ اارا رلين العوملاان  مالااو  تيااتي، 
المعباال السمين ىا ت نيل متتالوت  باتل مير ن رنض نتة     مض الت و ر 
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التاااا تكماااابن و    عاااب رىااااط اضس ااااو  الميااارير  التعوماااال مااا، المعااااباال السمياااان 
المياااتنون ىاااا ز ااارا رل   نلالااا  أياااحوض الًااارتوال ائ ااارا رلين زلاااا ااتيااااو  
الم وًااار  وضس اااو  وااا  سريااال المرياااب   يعرعااان  المعاااباال ائ ااارا رلين متيااا  

  عر مثيةت و اضنرنةين .
تااا  تلحاااا وا الت اااو  نالتنلراااب  ساااض وااار  ًااام  : زنااااو  ب. ممااابن  يااامر  أ ااات

المرياااب ضال اااا  الااارتر  الم توسي اااا ورنعاااوال م ريااان مااا  ًااارتوال ز ااارا رلين ومااار 
 نأال ا  اضًعوال التًتييين نتعم  العرط ت  يةال ىا البى، نال باب .

نا زا أت ااو ا تتنااا    نأترااراال مااب   نيعاار  : أتاا  رراام تالااو لا لعًااراال الر ااو ل
 رر لن  بوناال لايور  ميوتع م ىا تل أمرض .

نا زلاااا اىتتاااو  ن لالااا  أ  أياااحوض الًااارتوال ائ ااارا رليني تاااب ب. ممااابن  يااامر  
ىرن  لميوتع م ىا أنرن و لت  رل زووب  تيبرر متتالوت م زلا اض اناق العرةيان 
  توياان  عااب العحن ااوال اليااورمن التااا ت رعاا و تحو اان اضس ااو  ولااا أ  سمرااض 

 رتعومل م، المعباال ائ را رلين .
أ  رالل أومو  تلرالا اار ز را رل  16/9/1996ناترال ماللن رناالرن   ىا 

اال للمًورتن ىا معرط وحب ىا تل أمرض م تراال   نوارط ولاا مالمنوان ما   ر 
رالو  اضومو  ائ ارا رلرر  أ  رتانلا احتكاور تنايا، المعاباال السميان ائ ارا رلين 
ىا الًرق اضن غ  مو ىر و مير    ًرط ا تمبا  ملب اليات، ما  ز ارا رل زلاا 

 أ  بنلن أنرنةين أتر  .
*** 

 : 1997عام  – 8

أ  الحتنمن الميرين  1/1/1997ىا الميرين يحي ن   الب تنر    ** تًرال
تابر  اتتاوا زالارا اال ياورمن لمتا، ت الل رالاو  اضوماو  ائ ارا رلرر  نت ل ل اام 

ًاارتن مياارين نتًااين  52ىااا الحيااو  اااتيااوبين المياارين نالاا  تح اا وال لمياا، 
ت ااااالل الماااااو  ائ ااااارا رلا تلااااا  ًااااارتوال أالتميااااان نالااااا  وحاااااض محونلااااان  عاااااط 
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 ااتثمري  ائ اارا رلرر  ًاارا  ًاارتن بميااوط للحونيااوال ناكتًااوف وملياان تال اا  الم
 ز را رلين ولا الًرتن نولا الًرتوال الميرين اضتر  .

** نتًاااارال اليااااحي ن أيعااااوال أ  ناار  ال حااااث العلمااااا رىعااااال سل ااااوال ز اااارا رليوال 
ة  للتعون  م، المراكا الحنمين لل تب ن النراثين ناض حوث العلمين ن ن الثاوتا تا

ً ري  نورعال ز را رل تحبيم تل مو تسل   مراكاا اض حاوث الميارين نالتعاون  
 ال حثا المًتر  .

نىاااا الوتاااض متيااال أكااابال مياااوبر مسلعااان أ  ناار  الاراوااان الميااارين وحااابال 
مرنتنتناال م، ناار  الاراون ائ را رلين يحعا مت وب  التمراال نالتابريض المًاتر  

تًو  ماار  مًترتن ئتتوج ا  لعت  نالكوتتولنض نالمنالح .نال
*** 

تححيحااوال واا  ماا تمر الحااو ر  للتعااون   1997** تًاارال يااحي ن   اض ااولا   ىااا 
بنلن ناوتمر متتييان  أ  الما تمر  ايحبم  99اااتيوب  نالا  ًورتال ىي  

متو ض ااتيوبين ن يو ين ئ را رل ىا الناال الا  تعرال ىي  ز را رل الم ارر  
رر    ىا حر  رر   عط التمرا  اااتيوبرر  أ  الما تمر ال لمين م، ال ل سرت

 ىرين لت نيل مًرنووتتو اااتيوبين .
أمو ولا الالوتض اضمريتا ىحب ابمال ناار  التالور  اضمريتين للما تمر مًارنووال 
اتااابموج نتكومااال مااار  ز ااارا رل ناضرب  مااا، تنياااين ئاومااان تااانةر  اتاااو  ال اااني  

ن ان  –نال ارا رل مماو رالعال التسميا، اااتياوب  متكل ن مليور بنار لرةغ مير 
 متوحوال ن   نلن . –اض م 

ومل الم تمر ولا تًالي،  الار  نت اوب  العمولان تويان العمولان الميارين يعوال أ
وتااام رالااو  اضومااو  ا رااباال لمماا  الحاانما المياار    تمااو ئ اارا رل ممااو يعااب ت ب
مبرر اللالتن  –ي  مًرنووال تمو او  سو ر الًر  110الميرين  تحبيم حنالا 

نأنعااح أ  تكل اان  اااص المًااوري، حاانالا  –التت راياان  ماا تمر الحااو ر  اااتيااوب  
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مليااوراال بنار نأ  رالااو  اضومااو  المياارير  يعااعن  أراابر م ىااا رااب رالااو   10
 اضومو  ائ را رلرر  لتححرل ال ةم ح ض اوم  .

تااا بتاان  سولااض رالاال أومااو  ياا رنتا الاار ي  م ااور  متم 1997* نىااا العااوم 
 ز را رل ال نق العرةين المًترتن .

نااااو   ألمااارال  اااومن تاااوبن  الاااا  أولااا  مااا  سااارف ناحاااب وااا  اياااوم ررىااان تالوريااان 
ميرين ليحي ن  اللنةاارريتو  اااتيوبين ائ را رلين أ  ىتر  ال نق  –ز را رلين 

 العرةين المًترتن ل  يتتض ل و التالو  مو لم تًتر  ىر و ز را رل  ًتل تومل .
اواام رالاال اضومااو  الياا رنتا أ  حالاام مًاارنووال الم ااتثمري  الياا ورتن ىااا ن 

مير ملا وًراال المةرر  م  البناراال ىا مالو  المة   الالو ا  نالمتتالوال 
الاراويااااااان ناضال اااااااا  السميااااااان نأال اااااااا  التكررااااااا  نالتمرياااااااب نتسااااااانير الياااااااتوووال 

 ال ة تيتين .
لتالاور  مار  ميار نال ارا رل  ااا ت  م  المتنا، أ  ررت ، حالم الت وب  ا: زناو  
 . %20( زلا مو ن ملرن  بنار مت  ن 1997العوم )
اللالتااان العومااان المرلموتيااان لمحوسعااان ال عاااو ، أيعاااوال وحااابال  1997نىاااا واااوم * 

ئوة  مب   14/11/1997ائ را رلين ناضمريتين أن  االتموووت و المن عن رنم 
ناضمريتيااااان تااااابويموال لحرتااااان أتًاااااست و التويااااان  محوسعااااان ال عاااااو ، ائ ااااارا رلين 

المحوسعااان الًاااعمين الميااارين ئ ااارا رل نللعاااض بنر الماااو رر  يعتماااب ولاااا عااام 
الًتيااايوال العومااان ااال الًاااعمين الالمو رريااان لعااامو  االتاااااض الالماااو رر زلاااا 

 حرتن المحوسعن .
اللالتن التا مبأ ت  ي  و  م وبر  م  محمانب ايات م نأحماب سا  اتعام زلر او وًار  

المياا، التنال ااوال باتاال الماللاا  .. تالحااال اللالتاان التحعااررين  تااناض رتااري  ماا 
أمرا م ال توتن توبين لس اا نمح اتن   ىا عم وبب م  الًتييوال العومن زلر و 

تنىرااال نالًاااوور وماااب الااارحم  اضمتااانب  نوااااال العةرلاااا نأحماااب تمرااال ال ةلاااا 
المحااوما نالكوتااض اليااح ا الااة  وااورف نال اا رر نىااو  حالااوا  نال رياال محمااب 
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ا  نمحمب ىورل نت وتا الال ولا نالمو  ال يسوتا ن اولم ًاتض وعان ماللا  ىن 
الًااعض واا  الحاااض الاانستا نوسياان أماان  ااري، وعاان الماللاا  ال ااومل نىتاار  

 الالاار .
* نىاااا ااال العاااوم أل اااا نايااار الياااحن متوايااان تنرياااب ال اااوا ت تراااال حياااناال 

اىحال ولي  الكلا لم تً ا  ن وج التعليما حرث تمر  أ  الال وا النحرب الا  ن 
 لالتن المال مر و ن ب. تورل الًو  م  زتتوج ًرتن ز را رلين .

تل  ناير اليحن ر ي   ر ن الم تً يوال التعليمين ما الرا  تححرال ًاومل حان  
مة  وال المتواين توين أ  ثةثان ما  أ اوتا  الم اول  ىاا الم تًا ا رىعانا 

ياا  أ  الال ااوا رراار المناىحاان ولااا تنريااب الال ااوا نحااررنا محعااراال ر ااميوال حااببنا ى
مسومل للمناي وال النارب  ىا ترا ن الًارنط نلا  تا ثرر عاور  ياحن المرعاا 
ىعااةال واا  ارت ااو  تكااولر  اساا، ال يااور التااا رالاار  ا اات ةك و لعااةج تاال حولاان 

 ممو ي رط أو و  زعوىين ولا المناستر  .
أ امو  أكمار وًاار  14/5/1997ىاا المياارين ** تًارال ياحي ن   الب اتنر   

إلحياو اال ل نأكابال أتا  نىحاوال متنرسن ىا ت ا رر الميارير  ئ ارا رل    ًرتوال
متان ):  مت اوًارتوال تمار   10أل  ًت  و  سريل  25ملا وبب الميرير  

اااوراال نمااوالا  5لل اايوحن نةتتاان  ن رمتاان  ن اانا اتاابن نحااوما ناكااا نتراىتاان ن
ن لل اايوحن   ناااب أولاا  وااا الًاامران  تو ااض ر ااي  متظماان  ائ ااتو  العولمياا (تاانرا

 أت  ا رر  أ  رعوعن للتعومل نال  ر ئ را رل .
* نىا ت   العوم تًرال الياح  أتا  نةتاو  ولاا معلنماوال ضال اا  أمتيان ولياو 

ًاارتن مياارين مسرنحاان  52حاان  الًاارتوال اضالتمياان التااا  ااتتحبم لًاارا  أ اا م 
 ثمن محوناال ز را رلين لًرا  و . 1997للمي، تة  ووم 

رىعاااال المراكاااا الحنميااان لل تب ااان النراثيااان أيعاااوال ( 1997)* نىاااا ت ااا  العاااوم 
ناض حوث العلمين ورعوال البرباال تحبمال    ز را رل للمر  الثوتين ىا تة  ً ري  
رتعاام  زالاارا  تالااورض مًااترتن ماار  مراكااا أ حااوث ال تب اان النراثياان ىااا مياار 
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  نتظررت و ىا ز را رل .تمو تعم  العارط تابريض التمارا  الميارير  ىاا مالاو
ال تب ن النراثين ىا المعومل ائ ارا رلين لماب  ثةثان أًا ر ىاا العاوم ما، متوىا ال 
مرعااااين ل اااام .تااااال  رتاااار  التماااارا  ائ اااارا رلرن  أ حااااوث م ىااااا مراكااااا اض حااااوث 
الميارين   ناااب سلااض العاارط ائ اارا رلا أ  رااتم تاانىرر توىاان اضال ااا  نالمعااباال 

و أحاابث م ااتن  ماا  التكتنلنالياا التااا تسلم ااو المراكااا المياارين   نتال را ااو ولااا
 .محومل  اا التعون  

نااب أكااب مياابر بملنمو ااا أ  السلااض ائ ارا رلا رىعاات  ب. ىرتااي  توماال ناياار  
 البنلن لل حث العلما.

نتعاااب  ااااص زحاااب  المحاااوناال التاااا تحااانم م اااو ز ااارا رل اتتاااراق المراكاااا العلميااان 
مراكااا  حاانث المياارين المتتيياان حرااث اومااال اماال الاا   محااوناال اتتااراق ل

اض مو  ىا الحتوسر التررين نأيعوال اتتراق المرتا الحنما لل حنث  ولباا الا  
 .ط ائ را رلا مت وب  التمرا  ىي رىعال مير مالرب الت ترر ىا العر 

ماا  ال اان أتاار  أكااب مياابر مسلاا، أ  ناار  الاراواان المياارين وحاابال مرنتنتااناال 
لتمارا  الااراورر  نتويان ىاا مالاو  م، ناار  الاراون ائ را رلين يحعا مت اوب  ا

لب اتنر   ا  لياحي ن الاراون المحميان ناضراعاا الالبراب    نأكاب الميابر ت  ا  
تمراار ىااا  100زلااا  50أ  الًاا نر الحوبماان  تًاا ب نياان  مااو ماار  المياارين 

الاراون المحمين زلا مير ن يعمل   ا  ىا المًرنووال الاراويان الالبراب  ىاا 
تا ناضراعا التا  تتم اراوت و  ميوص ترون الًر  اارب .ناب تعم    رتو  نتًن
م تب ااايوال اراوياااوال مياااريوال للتااابريض ىاااا  150زلاااا  80المرنتنتااان  زي اااوب ماااو مااار  

ماااااار  تو عاااان لإل اااارا رلرر  ىااااا متااااوسل التحااااض ن ااااولحرض ماااا  تاااال أمرااااض   حرااااث 
ئالااارا  تالورة اااو الاراوياااان ؛ ىااابا   600زلااااا  300تيياااال ز ااارا رل ماااو مااار  

ن النراثياااان ئتتاااوج محوياااارل ووليااان الكثوىاااان تويااان ىااااا مالاااو  الماااانالح نال تب ااا
ن اانف يحاانم الم تب اان  المياارين  ماا الرا  تالااورض ىااا  نالكتتااولنض ناضوتااوض .

الاراون نتي ين ا تية  اضراعا اليحرانين   نأكب الميبر أيعوال أ  الت وب  
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لملابر    حراث الاراوا مر  مير نال را رل يعب م  أكمر وملياوال التعاون  مار  ا
تنىااب ناار  الاراواان المياارين أوااباباال ماا  الم تب اار  ًاا ريوال زلااا ز اارا رل للتاابريض 
 تااو    ناااب وااوب أرلاام م للعماال ىااا مراكااا مرمنااان باتاال ناار  الاراوااان .. نأ  
المي، التمرا  العوملر  ىا مًرن    ًرنق   ىا مالو  الاراون ناا تية  ااب 

 وباال ت و   اراوين . وىرنا زلا ز را رل نتولنا ً 
نيحمال وتانا     6/8/1997* نىا تحرير م م تًرت  يحي ن   الب اتنر   ىاا 

سةرًا وم نيةة وتطبياةًا .. وزراأ ونتةاب ورجةام أممةام مصةريو  ياةالجو  فة  
   اااتناالأيااا ح ال ااا ر للعاااةج ىاااا التاااورج منعااان متاااا إسةةةرا يل ص جةةةاأ فيةةة  : 

ج ىااا التااورج نال  تااو  أرلاام م يحاار  المًااو رر نالم اا نلن  ولااا تلحااا العااة
يحريااان  ولاااا وااابم ااحت اااو   ولتحاااورير السميااان أن رحاااةال العاااةج ىاااا ساااا 
الكتمااو    نياا تا  اا ر الم اا نلر  نالمًااو رر للعااةج ىااا التااورج ىااا تثراار ماا  
اضحيااااو  لعاااابم الثحاااان الكوملاااان ىااااا العااااةج المياااار  .. توياااان تبماااان مااااو  عااااب 

ج ىااا بن  مثاال أمريتااو نىرت ااو ناتاللتاارا الالراحااوال ني عاال الكثراارن  تلحااا العااة
نألموتيو   نررر و م  البن  المتحبمن التا نيل السض نالعةج ىر و زلا برالوال 
وليو   لك   عط   ا  را من  للعةج ىا ز را رل   نت تب الميوبر أ  وابباال 
لي  اليةال م  الم  نلر  نالمًو رر نرالو  اضوماو   اوىرنا للعاةج ىاا ز ارا رل 

تااا  ااتناال تاارنج ز اارا رل لاان م تمراار ا اام  التحاابم السمااا    تااو  ابوااو اال   .نم
زوةتيااان  حااان  تحاااابم الالراحااان نالساااض  تااااو    ن ااان ماااو بىاااا،  عاااط المس عاااار  
نالمتاابنور   عااب تياابرل الاا  ال اا ر زلااا  تااو  .. نبن  ت نياال أن ت ااني  ىاا   

ن اضنرنةاا السض ىا ز را رل ا ييل ىا تحبم  زلاا م اتن  التحابم اضمريتاا أ
  نال  تو  ائ را رلرن  يحيلن  ولا المعلنموال السمين نيت وبلن  اض حوث م، 

 اضمريتو  ن عط البن  اضنرنةين .
لك  الححيحن التا ر تب و التمرا  أ  السمرض نالالرا  ائ را رلا ا ي عل تظررص 
المياار  ماال ولااا العتاا  يمتاا  أ  يتاان  يااحيحوال   لكاا  المًااتلن ىااا مياار 
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يوض التبمن السمين .  نا  التمريط أن تبموال مو  عب الالراحوال ن رون  ا ر
أبا  العةج   نتل و ونامل تبى،  ولمرعا الحوبري  نالمًو رر لل  ر زلا البن  
اضنرنةياان التااا ت اانق مياار ىااا أبا  التاابموال السمياان  ًااتل أ اار  نأبق .لكاا  

لاابن  المتحبمااان أكثااار أكثاار الًااانا ب تًااارر زلااا أتااا  زاا تاااو  السااض ىاااا أنرن اااو نا
تحبموال وت  ىا مير   ى   ال  ا رتسمل تموموال ولا حولن ز را رل .. لك  الا  
لم يمت،  عط المتبنور  م  را رل نالمتم ري  م و م  تلحا العاةج ىاا ز ارا رل 
 –أكثاار ماا  ماار    ن تااو  نارا  ن اا را  نرالااو  أومااو  ن عااط الكتااوض نال تااوتر  

ضت اااام اوتحاااابنا أ  ىااااا ؛  وض لتلحااااا العااااةج  تااااو  الرةاااانا الااااا –متاااان  التسمياااا، 
ز را رل أتميو  السض تمو تارنج البنلان العمريان وا  ت  ا و   لكا  التالاورض أكابال 
أ  الم اا لن ا تتتلاا  تثرااراال واا  ررر ااو   نالاابلرل نىااو  واابب مماا  ا ماانا للعااةج 
م  حواال تسر   تو    نىًل السض ائ را رلا ىيمو ىًل ىي  تظرارص الميار  
.. لكت و البووين الي رنتين التا تينر تال ماو  ان ز ارا رل  ولاا أتا  اضىعال 

متوتااوال لة تًاا و  السمااا  650  ناااب أاومااال ز اارا رل ح ااض الميااوبر أكثاار ماا  
 1500ر اي  بنلان ن 20ىا زيةال نيوىو نتل أمراض   ا تعاوىال ىر او أكثار ما  

  او  الاار  تلحانا نتاو  رتار الر   أل  رالل أوماو  ما  أتحاو  العاولم  20ناير ن
ريترياو الاا  أالار  الراحان  تاو  ىاا زالعةج ىا ز ارا رل أ يو اا أىانراا ر اي  

  نعاااااام   اااااااص اضوااااااباب الكمراااااار  تااااااو   عااااااط رالااااااو  اضومااااااو   1996العااااااوم 
نالم اا نلر  نال اا را  المياارير  .ناااب  ااالل ال اا رر المياار  ىااا ز اارا رل محمااب 

ياان نالالراحااوال ىااا ز اارا رل     اارنتا الاارام الحيو ااا ىااا زالاارا  ال حنيااوال السم
نالاااا    ااااامض زاومتاااا  ىاااااا تاااال أمراااااض   ن تااااو  تحاااااوط تحرتوتاااا  أثتاااااو  ال حااااا  

الاااارا اال أمتياااان مًاااابب    ن اااامل لنالالراحااااوال   ااااري   اااارنتا أ  سلااااض ماااا  ن نال
ال لسوال الميرين تتيي  سو ر   ليتنةتر أن سو ر  توين لتتحل  زلا الحو ر  

وب  مراال ئالرا  ىحنياوال سميان  تلمو ًعر منوتن يحين توين نأت  تم تحلن
 نومليوال الراحين مت و ت ررر يموم  ولحلض.
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* نىااا العااوم ت  اا  تًاا  تحرياار أمتااا أوبتاا  ثااةث ال ااوال واا  ايااوم واابب ماا  
المناستر  الار  يحملن  الالت ين ائ را رلين متبمرر المحمياوال السميعيان نالحياو  

 ر ن رتو  .ال حرين توين الًعض المرالوتين ىا متوسل ال حر اضحم
أعوف التحرير أ  التبمرر نيل زلا الحيو  المرين ىا اليحرا  ال رةين توين ن 

ىاا المتاوسل التاا رنالاب ىر او اابحاوم ًابرب نتااباب تثوىت او ما  الاا اري  اضالوتااض 
ارم الًار  نرأ  محماب: مثل  م ابف  ؛المحميوال نالًعوض المرالوتين ىا سو و ًن

سل. سولااض التحرياار  عاارنر  نعاا، أ  تحلااي  التًااوط ال اايوحا ىااا تلاا  المتااو
اا ر ز را رلا زلا تل  المتوسل تحال المراا ن وتب ايور  تل  المتوسل ىعةال و  
واابم التيااريح م تًااو  م ااوك  ىر ااو حتااا ا تاا ثر ولااا مر ت ااو السميعياان نتًااين 

 ايوب  الكثوىن ال توتين م و .
حال ز را رل ىا تحال  تور التعون  الاراوا   تال( ن 1997* نىا العوم ت    )

اوماان م ااتنستن مااباتل و .. نولااا امتااباب   ىاابا   متسحاان التن ورياان  500ًاارا   نال
ترلااان متاااراال  ولتن وريااان اتتًااارال محساااوال أ حاااوث م التاااا تحااانم متحلرااال الترةااان  60

تمرر ز ارا رلا  600الميرين ىا  اص المتسحن .. تمو بىعال ز را رل   كثر م  
حاااث مًاااوكل م نتااابريم م ولاااا ا اااتتبام رالنةااان  اااار  ًااا وض التاااريالر   حالااان  

أ اااولرض الاراوااان الحبرثااان   نيمااابن أ  الحتنمااان الميااارين   نولاااا نالااا  التحبراااب 
ناار  الاراون   اب متحال الي ورتن ت  يةال ررر محبنب  للت ل ل باتل ميار 

المًااارن   ومااار  نىااارط  ااايسر  تبرياليااان ولاااا اضراعاااا نالاراواااوال الميااارين 
نال را رل نالناياوال المتحاب  لتتميان اضراعاا الحوحلان  الثةثا المًتر  مر  مير

. 
تًااا ال التحاااوض وااا  متسسااااوال  1997ال اااو حن ولاااا العاااوم نررااام أ  ال اااتناال 

حرث تبى، زلا مير ممانر ملنثن ت ووب ولا ؛ ز را رل تالوص الاراون الميرين 
تااااابمرر الاراواااااوال نالترةااااان ىاااااا ر  ناحاااااب   ن ااااان ماااااو أكااااابص تمااااارا  ناار  الاراوااااان 
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رين    نرراام  اااا التساار الاابا م زا أ  الحتنماان المياارين مواالااال تياار المياا
 ولا ا تمرار التسمي، ىا مالو  الاراون م، الي ورتن .

رمبن أ  ز را رل تلعض ىا التن ورين تي مو تًو  نالا  متاا مبايان التسميا،   حتاا 
اًاااااترت و مااااا  ًااااارتن   ىااااابا   500أيااااا حال ز ااااارا رل تملااااا  ماروااااان م اااااوحت و 

المياارين   ن ااا ًاارتن تو عاان لااناار  الاراواان   ناضتساار ماا  الاا  أ    تن و اارب 
ز اارا رل أاومااال م ااتنستن ولااا أحاابث سااراا ىاانق  اااص اضرط التااا اًااترت و .. 
نيتااربب العًااراال ماا  التماارا  ائ اارا رلرر  ولااا  اااص المارواان رنميااوال   لإلًااراف 

عااااا نط ولر ااااو . ناضب ااااا ماااا   ااااااا ناا  أ  الحتنماااان المياااارين ا ااااتالومال لل
حرااث  اامحال ؛   مثلااال ىيمااو ي ااما   معنتااوال ال ااةماضمريتياان الًاابرب  التااا ت

الحتنماان المياارين للتماارا  ائ اارا رلرر   اااولتالن  ىااا ااار  التااريالر   ولتن وريااان 
اتااوو م  ول اا ر زلااا ز اارا رل لتاابريم م ولااا  نوحااب لحااو اال ماا، ًاا وض التااريالر  نال

 ن و ل الاراون الحبرثن ؟ت .
اتااااااارال ياااااااحي ن رااااااابيعنال أحرنتااااااانال أ  ال ااااااالسوال  18/12/1997* نىاااااااا 

الميرين ألحال الح ط ولا رالل اضومو  ائ ارا رلا الًا رر لران  تانةلر مابرر 
 ل االن محااةال ) اانةر ىااورم( الكمراار   عااب أ  ااتاارض ماا، أيااباو   ماابن  تيااريح 

 م  الحبنب ال حرين البنلين لمير ىا سو و .
وووال ىااااا تني اااا، ولااااا أرااااب  الالريااااب  اتاااارال أ  تاااانةلر اوتحاااال لمااااب  ثمااااوتا  اااا

ثاام أسلاال  ااراح   عااب وماال ائالاارا اال الةاماان   ال اا رر   ال االسوال المياارين 
  رنتا تبتل م، ال ا رر الكتاب  ىاا ز ارا رل ن م اووب  ال ا ور  ائ ارا رلين ىاا 

ق  را  رالال اضوماو  ائ ارا رلا  عاب أ  ناا، ولاا أنراق ميارين سةئمير 
 لم راتر محتنا و  ولتمر .

  نامال االتماو  ماللاا  الالومعان العرةيان مثةثان أ ااومي،  1997ماور   9ىاا * ن 
ووالال يار ىاا ز ارا رل ر اولن تحاال وتانا   أر ل المتتض التالور  ىا  ا ور  م

أر لت و مبنر و زلا ناير التوراليان  –ن وم   زلا ناار  التمني  نالتالور  الميرين 
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را رلا ىا تل أمراض    ً   أامن حبثال ىا ح ل ا تح و  مع ب التيبرر ائ  –
حرث  والم م  ن  ز را رلا مناا  ميار ما  أوماو  مالمنوان سو او )ن اا أ ام 
زسور ااتيوب  زاليما اتمثل و  الم تمراال اااتيوبين الثةثن التا وحابال ىاا 
الاابار الميعااو  نومااو  نالحااو ر    نيعاام مياار ناضرب  نال االسن ال ل ااسرتين(   

واان مااا   ال االمين نالتعتااال   ن لمياار  ىااا المالمنات اام الم اا ن  ائ اارا رلا النىااب ا
نال اااااااعا لعرالااااااان أتًاااااااسن المالمنوااااااان اااتياااااااوبين   نال رياااااااض أ  الم تًاااااااور 
اااتيوب  لل  ور  اضمريتين ىا ز را رل   نالا  تو  منالنباال ىا الح ال ًاور  

م ثاور  المنعان  ما  تاة   –أن تنواب  –ىا ال النم ولا النىاب الميار  ننواب 
 يتين  ولحو ر  .ال  ور  اضمر 

نالااو  ىااا ر ااولن المتتااض التالااور  المياار  ىااا تاال أمرااض : ز  مااو أثااور ح يظاان 
ااامو  أىريحياااو ماااناار  الياااتوون نالتالاااور   الاااوما  اااور مااابرر زبار  الًااارق اضن اااغ ًن
ائ اااارا رلين نالمت اااال ائ اااارا رلا ضومااااو  مالمنواااان سو ااااو  اااان مااااو أثراااار تااااة  

  نرتاا أياوم ما  ح ال مع اب التيابررون امال ااالتمو  المًتر  لمت حا المالمن 
الر ااولن مناعاان  و اام الم تًااور التالااور   –المت اال ائ اارا رلا ىااا حبرثاا  معااا 

ولااا مااو نياا    ول االمين نالتعتااال لاام  –المياار  ىااا تاال أمرااض مالااب  ىرحااوال 
يععااب أ  محتاار  ر اابف زلااا ت عراال تًااوسوال المالمنواان متت يااوال م ماابا  الحوالاان 

 ين للحين  ولا مناىحت و ىا تل حولان ولاا حاب  للرالن  زلا الم تنيوال ال يو
  نال   ولررم ممو ارت ص المت ل ائ را رلا م  نالنب   عن  أتعر   ما  تلا  
الم ااتنيوال للمعااا ااابموال ىااا تلاا  التًااوسوال )ن اان العاان  اضتعاار الااا  مااتح 
للمت اااحر  ائاليمرااار  ىاااا زساااور االتماااو  نارا  المالمنوااان ولاااا  اااومش مااا تمر 

(   نأكاااب ال ااارب تااار  تااانمتر  الم تًاااور 1996ياااوب  ىاااا تااانىممر الحاااو ر  ااات
اااتيااوب  لل اا ور  اضمريتياان ىااا تاال أمرااض ولااا مااو أمااباص المت اال ائ اارا رلا  

مًاارراال زلااا أتاا  حياال ولااا ت اا  ائح ااو  ماا  المت اال اضمريتااا   الااوما  ااور 
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للمالمنواان   نأ  المنعاان   اانف رثااور ماا، الم اا نلر  المياارير  المعتراار  ماا  
 مرالو  الت عل  وئحوسن . -تة  ال  ور  اضمريتين  ولحو ر 

 اااا التسااوض أر اال  الم تًااور التالااور  المياار  زلااا ر  ااو   ىااا الحااو ر  متااو  
ولااا سلاام م  عااب أ  أتااانا ولمااوال م الاانم الم اا ن  ائ اارا رلا ولااا مياار   اامض 

 منا  و م  االتموووال سو و اااتيوبين . 
و  ًتن  ز را رلين أر لال زلا مير وحض رتار نثيحن حبرثن أتر  و ور  ** 

اور  ىياا    مت احا مالمنوان سو او اااتياوب  الاا  وحاب ىاا اضرب  لاالتماو   ًن
ممثلاان  واا  نااراال اليااتوون نالتالااور  نالتورالياان ناااتيااوب ىااا تاال ماا  مياار 
ناضرب  نال لسن ال ل سرتين   نالو  ىا الًاتن  : أحا غ النىاب الميار  ااتراحاوال 

ز را رلين م   –ىل سرتين  –أربتين  – و   عثن تالورين مًترتن ميرين  وموال م ر 
اوماان تاابن  للم ااتثمري  اضالوتااض تتعلاال  رالااو  اضومااو  زلااا النايااوال المتحااب    نال
 ولمًاااارنووال ناضومااااو  ائاليمياااان   تمااااو رىااااط النىااااب المياااار  أياااان ااتراحااااوال 

ون  أتاا  ماا  رراار لتتًاايغ أومااو  المالمنواان اااتيااوبين نبىع ااو زلااا اضمااوم مااب
المتو ااض تساانير العةاااوال اااتيااوبين ىااا ظاال ال يو ااوال ائ اارا رلين ىااا الماال 

 -يحيب ااتت وكوال ائالرامين التاا اوماال م او حتنمان ز ارا رل  تاو   -أمنرتيم 
تمو أ  النىب المير  أثور أكثر م  مر  العةان مر  التحبم ىا م وحثوال ال اةم 

ر  الااابن  اضرةااا،    وئعاااوىن زلاااا أ  م اااتن  نتسااانير العةااااوال اااتياااوبين مااا
تمثرل النىب المير  تو  ععي وال   نأال م  الم تن  المسلانض ىاا حار  توتاال 

 النىنب اضتر  تل و رىيعن الم تن  .
نثيحن  ومن ثولثن  عتانا    مااتر   ًا   العةااوال اااتياوبين نالتالوريان مار  ** 

متاو  ولاا  1997رتاورر  30تماني  ىاا ميار نال ارا رل   أوابت و ناار  التالاور  نال
سلض ووالل م  مالل  النارا    نتكً   اص النثيحن  وضراوم التراال، التبريالا 
الكمرر ىا العةاوال اااتيوبين مر  مير نال را رل   نأ م مو الو  ىر او ماو رلاا 

: 
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ماورن واوم  8رتظم العةان التالورين مر  مير نال را رل ات وق للتالور  نا، ىاا  -
نيتعاااام  ت ااااوب  ًاااارط البنلاااان اضنلااااا  ولرووياااان نتكااااني  لالتاااان تالورياااان  1980

 مًترتن .
اللالتاان التالورياان المًااترتن ماار  مياار نال اارا رل لاام تعحااب زا أرةعاان االتمووااوال  -

ىحغ متا زتًاو  و   امض التةىاوال ال يو اين .. نرتار  ااص ااالتموواوال تاو  ىاا 
الاابنر  التوم اان للالتاان ىااا ز اارا رل   نلاام رتحاابب منوااب وحااب  1994تاانىممر وااوم 

التالورين المًترتن ىا الحو ر  س حوال لممبأ التتونض  نالتاا تاو  ما  الماما، وحاب و 
  ولا الررم م  أت  وحب ل و االتماو  تحعارر  ىاا محار  1995ىا أناتر ووم 

  عااام تااال ممثلاااا الال اااوال  1995بي اااممر  20التمثرااال التالاااور   ولحاااو ر  رااانم 
 1996ماور   27ز ارا رل   ناالتماو  رتار ىاا  الميرين المعتين  ولعةااوال ما،

  نماا، الاا  ت الاال اتعحوب ااو تماا  مااراال متتولياان حتااا تااوري  زالاارا  ااتتتو ااوال 
العومان ىااا ز ارا رل ىااا متتيا  العااوم الموعاا   نماا، نيان  الليتاانب للحتاام   

نىحوال لت  النثيحان  –ناعسراض المنا  ال يو ا للمتسحن رأ  الالوتض المير  
للالتن التالورين المًترتن زلا حر  تح   المتو  ال يو اا نت ر ان ت الرل وحب ا –

 الظرنف المتو  ن .
ز   اا  ولتولا يعسا اتس وواوال وماو ت الك  ميار ااتياوبيوال ما، ز ارا رل نرةس او 
التحاابم اااتيااوب   ولتحاابم ال يو ااا   نتًاا ال ت اا  النثيحاان  وضراااوم واا  تراالاا، 

  مير نال را رل  ى عب أ  نيل زلا تبريالا تمرر ىا حالم الت وب  التالور  مر
ملرااان  التيااا ( واااوم  839.1اتت اااط زلاااا ) 1992ملياااور التيااا  واااوم أكثااار مااا  

   1994ملرن  التي  مير ( ووم  681.3  ثم نايل ااتت وط زلا ) 1993
  ثااام ارت ااا، مت ااا ن  1995ملرااان  التيااا ( واااوم  669.1ناتت اااط  عاااب الااا  زلاااا )

)ن ا  1996التي  اضن  م  ووم  ملرن  التي ( ىا 677.7ع رلن الباال زلا )
ال تاار  التااا حونلاااال ىر ااو مياار بوااام ر ااي  الاانارا  ائ ااارا رلا ال ااومل ًااايمن  

 عااب ال ااا  التااا تعاارط ل ااو   اامض ومليااوال   مرريااا اماال ااتتتو ااوال ائ اارا رلين 
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حمااااو  ااتتحورياااان  نرةمااااو ي  اااار الاااا  اليااااعنب العاااا رل واااا  العااااوم ال ااااومل   
ملران  التيا ( واوم  918.2)ن ن لياولح ميار( ما  )ناتت ط المراا  التالور  

ملرااااان  التيااااا  ىااااا التيااااا  اضن    أ  أ  حالااااام الت اااااوب   617.7زلااااا  1992
ملران  التياا  تاة  ثةثاان أوانام نتياا  العااوم  323التالاور  اتت ااط  ماو ايمتاا  
   مض التةىوال ال يو ين .

ملراااان  التياااا  وااااوم  959.4ناتت عااااال اليااااوبراال المياااارين زلااااا ز اااارا رل ماااا  
ملرااان  التيااا    اااورق  637.2زلااا  1993ملرااان  التيااا  واااوم  774.8زلااا  1992

  ن ن حالم التراالا، ىاا الياوبراال  1962ملرن  التي  و  يوبراال ووم  312
الميرين زلا ز ارا رل تاة  ثةثان أوانام نتيا  العاوم   مرتماو ا اتنربال ميار 

 64.3اابال زلاااا  1992ملرااان  التيااا ( واااوم  41.2مااا  ز ااارا رل  ااالعوال ايمت اااو )
ملرااان  التيااا    ثااام  44.1  ثااام اتت عاااال مااار  أتااار   1993ملرااان  التيااا  واااوم 
ملرااان  التيااا    نواااوبال زلاااا ااتت اااوط ىاااا التيااا   79.1ارت عاااال ثوتيااان زلاااا 

 ملرن  التي    أ  أ  نارباال مير ما  ز ارا رل 30زلا  1996اضن  م  ووم 
 . ين نىحوال للظرنف ال يوتتران  مر  اارت و  نااتت وط الس ي ر   توتال

ننتقةةة  هةةةذه  1997ووفقةةةًا لتقةةةارير ووثةةةا ق نشةةةرتها الصةةةحف المصةةةرية مةةةام 
 الوثا ق : 

العةااااوال اااتياااوبين مااار  ميااار نال ااارا رل  وااا ن اااا  الوثيقةةةة األولةةة  : – 1
 المر لن زلا مالل  النارا  الو  ىر و مو رلا :

    ولت اا ن ات ااوق التحاال الماار  )ن اان ات ااوق تحتوالاا  مياار لتتمياان يااوبرات و( –أ 
ىحب موسلال ز ارا رل ىاا تت رااص   نت رةاال متا  تاة  االتموواوال اللالتان التالوريان 
المًااترتن   نسلمااال ت الرلاا  ض اا وض أمتيااان )ن اان مااو يعتااا أ  ز اارا رل تتتااانف 

 أمتيوال م  مالرب نالنب سريل للتحل المر  مرت و نةر  مير( .
ولا زواباب   ولت  ن لمنعن  حموين اا تثموراال .. ناىحال  ر ن اا تثمور –ض 

التاناا  مار  أماري  : تتميان العةااوال الميارين ائ ارا رلين  لمًرن  زساور  يححا



 

671 

نالمتسل اااوال اضمتيااان يحتاااوج زلاااا ال اااب تمرااار ننااااال سنيااال   نيتسلاااض حعااانر 
ممثلر  و  تل الال وال اضمتين العليو ىا اللالتان التاا  تًاتل و  ر ان اا اتثمور 

 ئوباب المًرن  .
معنااوال تتميان الياوبراال الميارين ئ ارا رل   ًاتال  تحال وتنا  :   أ م –ج 

المااااتر  الميااارين مااا  وااابم التااااام ز ااارا رل متنارتاااوال ومااال متوىاااا العمااانر التاااا 
حااببت و ات وايااان ال اااةم   نمااا  وااابم ال اامو  للًاااوحتوال الميااارين  ولااابتن  زلاااا 
ز اارا رل  حالاان اض اا وض اضمتياان   نالااو  ىر ااو  ااولت  :   تاات  ات واياان ال ااةم 

مرمن مر  مير نال را رل ولا تنارتاوال ومال المتوىاا المريان مار  الملابر  ن اا الم
ما  الثومتان يا وحوال حتااا الرا عان م او    أ  لماب  ثمااوتا  اوووال رنمياوال   نلكاا  
الالوتض ائ را رلا يحنم   تح تل  المتوىا لمب  أرةا،  اوووال رنمياوال   اضمار الاا  

 ولياااوبراال الميااارين ئ ااارا رل  رااا ب  لتكاااب  تلااا  المتوىاااا  ولًاااوحتوال المحملااان
 نتعرع و احتمواال تل  حمنلت و نتعرع و ل راموال ت ترر ا ممرر ل و .

 Back toنأعااوىال النثيحاان : يياار الالوتااض ائ اارا رلا ولااا ا ااتتبام تظااوم 

Back   حراث تحانم الًاوحتن مت رياا حمنلت او ىاا  ؛ىا تحال ال عاو ، مار  الملابر
: ولااا التااواةال النستياان للبنلاان الم ااتنرب  )أ  متوىااا العماانر   ثاام يعااوب ًااحت و 

أ   يوراال التحل الميرين تتحل ال عو ، الميبر  زلا المت اا ائ ارا رلا ىحاغ .. 
ثاام ت اارغ حمنلت ااو لتحمل ااو  اايوراال ز اارا رلين زلااا باتاال ز اارا رل(   اضماار الااا  
 يتلاا  الكثراار ماا  الناااال نالال ااب نالمياارنىوال تترالاان لااال    ناااب  اامل متواًاان
 اااا المنعاان  ىااا الاابنراال ال ااو حن للالااو  المًااترتن ماار  الملاابر  ل حااث وماانر 

بن  المااارنر  عمليااان  –نالكاااةم ماااواا  نىحاااوال لااات  النثيحااان  –الًاااوحتوال م وًااار  
اورتال ناار  التماني  نالتالاور   زبار  ر ايو  –الت ريا نالًح  ىا متوىا العمانر   ًن

  ل حاث  1995أكتانةر  25ىاا  ىا االتمو  وحب م ر ن ومليوال الحناال الم الحن
م اااوراال نسااارق ومااانر الًاااوحتوال ائ ااارا رلين ىاااا اضراعاااا الميااارين   نسااارق 
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ت مرت اااو زا أ  الالوتاااض ائ ااارا رلا واااوب نتراالااا، وااا  مناىحتااا  ىاااا تحريااار ومااانر 
 الًوحتوال مر  الملبر  لبنا  أمتين نااتيوبين لبي  .

مياار  للالتاان مًاارن  ن ااا و ااور  واا  محعاار االتمااو   الوثيقةةة الثانيةةة : – 2
تتمين ال وحل الالتنةا الًرق لل حر المتن غ )تعون  ثةثا مر  مير نال لسن 
ال ل ااسرتين نال اارا رل لتتمياان متااوسل  اارتو  نرااا  نأًاابنب(   ناااب وحااب  محاار ناار  

نحعاااااارص ممثلاااااان  لاااااانااراال الاراواااااان ناليااااااتوون ناضًاااااا و  نالتحاااااال   التورالياااااان 
  نتارأ  ااالتماو  ال ا رر ر نف رتايم تو اض نالك رةو  نال ايوحن نال اوال أمتيان 

ىا محعر ؛  ىا تل  ال تر م ووب ناير التورالين للتعون  اااتيوب  ائاليما 
 ارتو   –ااالتمو  ومرال ال وال أمتيان وا  مًاتلن المياوص ىحولاال :  ااص المتسحان 

تعوتا ما  تابر  مياوبر المياوص   نلاال  أتناا، أ  يسار  الالوتاض  –نرا  نأًبنب 
ن ااتعرب ز اارا رل ىااتح ملاا  تحاال ميااوص   رلا  اااا المنعاان   ياا ن توياان ائ اارا 

الترال زلااا  ارتو  نال اارا رل ىارب ولياا  ال ا رر ر نف رتاايم ااو ةال : رأ  ناار  الاار  
ىاااااا منعااااان  المياااااوص ناعاااااح نااااااوس، ن ااااان أتااااا  ا مالاااااو  زسةااااااوال للت ترااااار ىاااااا 

ىيان   نأ  ناار  مًرنووال لة ت وب  المًترتن م  ميوص الترل أن حتا الميوص الالن 
 الر  ترحض ىحغ  ولتعون  ىا مًرنووال لتتمين ميوبر الميوص ررر التحلربين .

و اور  وا  ر اولن  عاث م او المتتاض التالاور  ناااتياوب   الوثيقة الثالثة : – 3
الميااار  ىاااا اضرب  زلاااا الم ااا نلر  المتتيااار  ىاااا ناارتاااا التالاااور  نالتماااني  

المتسحن الحر  المًترتن المحرر زاومت و مر  نالتورالين يحار ىر و م  أ  مًرن  
مير ناضرب  نال را رل اب تتحن  زلا مت ا للت ريض   ن اص المتسحن م  المحارر 

سو او(  –زياةال  –زاومت و ىا زسور مًرن  التتمين الكوملن لتلر  العح ان )العح ان 
لان نالا  تًتر  ىي  البن  الاثةث   ني ابف زلاا العال تلار  العح ان نحاب  متكوم

نمتسحاان مرتايااان للتحااال نالتالاااور  وااا  سريااال زتًاااو  متسحااان حااار  مًاااترتن نمرتاااا 
 اتسةق الًوحتوال ىا ومليوال التحل .
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اا توتاااال العةااااوال اااتياااوبين نالتالوريااان مااار  ميااار نال ااارا رل تًااا ب تراالعاااوال  نال
ىااا   الحساااو  النحراااب الاااا  ًاااا وااا  الااا  التراالااا،  ااان اساااو    تااابرياليوال ناعاااحوال 
المااااااتر  الر ااااامين التاااااا أوااااابت و ناار  التالاااااور  نالتماااااني  وااااا   الاراوااااان  اااااووتراف

العةاااوال اااتيااوبين ماا، ز اارا رل حرااث الااو  ىر ااو : يعتماار اسااو  الاراواان أ اام 
حراث تنىاب ناار  الاراوان الميارين   مالواال التعون  ال تا مر  ميار نال ارا رل 

أيعاااوال أن   وااابباال مااا  الم تب ااار  الااااراورر  للتااابريض ىاااا ز ااارا رل  اااتنيوال   ن ااااا
اوتاااراف ر ااااما م اااااص ال عثااااوال تمااااو رنالاااب تعااااون  ثةثااااا ماااار  مياااار نالنايااااوال 
المتحااب  نال اارا رل ىااا ماارام  معرتاان  ولاراواان ىااا المتااوسل اليااحرانين نمحونماان 

 التيحر .
نمعظم اليوبراال ائ را رلين لمير تبتل ىاا تساوق الاراوان نأ م او : اض امب  

 معباال الاراوين .نالتحون  نالمانر نالكيمونيوال نال
ا اتنربال ميار ما  ز ارا رل أ امب  معبتيان  1996ى ا التي  اضن  م  ووم 

نتوتال ااب ا اتنربال واوم   أل  التي (  794مةرر  التي  ن 3نتيمونين ايمت و )
 امب  أأل  التي   وئعوىن زلاا  419ملرن  التي  ن 2 ماأ مب  ز را رلين  1995

مةراار  التياا  )أ  مااو  3ر ايمت ااو معبتياان أتاار  تحتاان  ولااا ترتاارنالر  نى اا ن 
مةراااار  التياااا  نتياااا  الملراااان  التياااا ( أ اااامب  ز اااارا رلين  متتلاااا   5مالمنواااا  

 أتناو و ىا ووم ناحب ىحغ .
نلكا  الم والاا   التااا تًا ال وت ااو ااحيااو يوال الر امين أ  ال اال، ال اا ياان تاا تا 

ا اااتنربال ميااار مااا   1996ىاااا المرت ااان الثوتيااان ى اااا التيااا  اضن  مااا  واااوم 
ألااا   435 رل )امااار الاابر ( لمناال ااان احتيوالاااوال ًاا ر رمعاااو   مااو ايمتااا  ز اارا

ألاا   299نبالااوج رنمااا ماا  ز اارا رل مااا وال التياا  نا ااتنربتو ىااا ت اا  ال تاار  برنتاا
 التي  .

 –ألا  التيا (  115م  ز ارا رل الانا  حًارص ) ال ميرا تنرب 1995نىا ووم 
رنمين برن   –أل  التي   275مًمش مال    –أل  التي (  249ت و  سواج )
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تا  نترتاض سااواج  –ألا  التياا   977ىناكا  سواالاان أتار   –ألا  التيا   459
سموسم مح نظن  –أل  التي   527تعراناال مالمب  أتر   –أل  التي   364

سرانر أااال  –التيا   راف 504يليان سماوسم  –ألا  التيا   124ىاا وماناال 
ألا   481الارام  185 اغ نأنا ا راياب وا   –أل  التي   619الراموال  185م  
أ امو  حيان نأتار   –أل  التي   92 وال الرام 185سرنر للترةين أال م   –ي  الت

حلن  ااال  –أل  التي   595تنتن ن م  مال ا أن مح ن   –أل  التي   316
والاو   ت اتتبم ىاا المتاوما نمحاةال الحلنياوال  –ألا  التيا   74انام والرتاا 

اناال مانر تعار  –أل  التي   596مانر ىناك  للاراون نأتر   –راف التي   5
راف  3 - ًتةال نةراوم مانر ررار سواالان –أل  التي   565نتحون  للاراون 

الااانر  ياايةال  –ألاا  التياا   21التياا  ًااالرراال نثمااور أًااالور يااولحن لمكاال 
أل  التي    ال ريض أتتو ت تنرب  اص المناب ال اا ين م  ز را رل ىاا  39نبرتوال 

ال لسوال ائ را رلين ىاا  الناال الا  ًتال ىي  ناار  التمني  ر ميوال م  )تع  
 امن  العبرب م  المتتالوال ال اا ين الميرين( .

ألا   163نت تنرب مير م  ز را رل أيعوال حبرب ترب   مو ايمت  ملرن  التي  ن
رنريااو ايمت ااو  –ألاا  التياا   471نمتتالااوال ياال ن ايمت ااو ملراان  التياا  ن –التياا  

مةرار  التيا   5ترانط م ارب  ما  الحسا  ماا –ألا  التيا   220ملرن  التي  ن 25
 .مةرر  التي  4متعبب  م  الحس  مانترنط  –أل  التي   391ن

م  مالمل او   ى اا  %85أمو يوبراال مير زلا ز را رل ىيًتل المترن  التوم 
مةراار  التياا   503ياابرال مياار زلااا ز اارا رل متاارناال تومااوال ايمتاا   1995وااوم 
را رل ىاااا ألااا  التيااا  ىاااا حااار  أ  زالماااولا الياااوبراال الميااارين زلاااا ز ااا 869ن

مةراار   6ملراان  التياا    ن حياان اليااوبراال  ااا : ترةاان   950ت اا  العااوم ملااا 
التيااا   راف 108مةرااار  التيااا  ن 3 يااال مال ااا   –ألااا  التيااا   418التيااا  ن

أثاوث تًاما ملران  التيا   –ألا  التيا   356ملران  ن 2أ متال منرتةتب ووب  
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ط اس  نترن  –أل  التي   166أل  التي  اس  توم ررر متلنط ملرن  ن 89ن
 أل  التي  . 647مةرر  ن 3م رب  

 اااما ًااارتتر  انحااببال المااااتر  الر ااامين التاااا أياابرت و ناار  التالاااور  نالتماااني  
:  ولت اااا ن لة ااااتثموراال  نأكاااابال  ًاااا ت موز اااارا رلرتر  ىحااااغ تعمااااة  ىااااا مياااار 

تًور  ًرتن مررتاو  ائ ارا رلين ىاا مًارن  لتكريار المتارن   وئ اتتبرين   تماو 
بلتو ائ را رلين ميت، للمة   محوم  ولمتسحن الحر   مبرتن تير   رنالب لًرتن 

نيالر  تت را مًرن  مربنر الًرق اضن غ  وئ تتبرين لتكرير المترن  تمًرن  
 .مير  ز را رلا مًتر  / اسو  تو  
*** 

 : 1998عام  – 9

مالومعاان الحااو ر  يسولااض المياارير   متًاانر تاام تناياا، 1998* ىااا مباياان العااوم 
  ، ىا مير  حالن أت و ر نبين اضيالوسعن العبرب م  المتتالوال التا تيت مح

المتًااانر الاااا  حمااال وتااانا    ااااوس، متتالاااوال ت ااابم م اااتنستوال   مااابأال م حياااو ين 
حراث اتار أ  الانارباال   ي رر  و  حالم الت وب  التالور  مر  مير نال را رل 

المياارين ماا   مااو رااناا  الاانارباال  %5.2المياارين ارت عااال ماا  ز اارا رل مت اا ن 
تل البن  العرةين تة  ال  عن أً ر اضترر  م  العوم ال ومل  ىا الناال ت    

و  ت    %59اتر المتًنر أ  اليوبراال الميرين ئ را رل اتت عال مت  ن 
 ال تر  .

نىااا ىحاار  أتاار  رتحاابث المتًاانر واا  ماا تمر البنحاان نالم وتاان التااا تعاارط ل ااو 
ا الماا تمر   نتاا تا بواان   اااا المتًاانر ىااا تاال العاارض  مًااورتت م ز اارا رل    ااا

ت   التنارال الا  بوو زلي  رنالي  الورنب  أثتو  ايورت  للحو ر  ما تراال لمحوسعان 
 ال عو ، ائ را رلين .
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( اومال زحب  الًارتوال ائ ارا رلين م ر او  تسو اوال 1998* نىا العوم ت    )
و لعاةج المرعاا زلا مبرر  الم تً يوال الالومعين تعارط ولار م تحابيم تابموت 

 ىا ز را رل .
نالااو  ىااا ر ااولن منال اان زلااا م تًاا ا واار  ًاام  التتييااا :   تحاا  ًاارتن 
ز اارا رلين توياان تكنتااال لتمثاال ميااولح الم   ااوال السمياان ائ اارا رلين التوياان 
نالعومااان مااا  توحيااان تااانىرر التبمااان السميااان لماااناستا ااتحاااوب ال ااانىرتا ال اااومل 

ن  العرةيااان نميااار   ناتااارال الًااارتن أت اااو نالااابن  اضتااار  .. يحياااب س عاااوال الاااب
 حيلال ولا أ مو  الم تً يوال نمبرري و م  ال  ور  ائ را رلين  ولحو ر  .

أكماار ًانار  تاال أمراض )ش برااا تالاانف(  نأعاوف تسااوض الًارتن التااا تحا، ىااا 
الا  ً ب زحب  العمليوال اا تً وبين التا ت ات و حرتوال المحونمن ال ل اسرتين 

ااااارتتتو تتساااااغ ل تت راااااا تااااال أتااااانا  التااااابموال المتيااااالن متًاااااتي  اضماااااراط .ًن
 نالنين  زلا ز را رل نائاومن م و نأتنا  العةج المتتل ن تمو رلا :

التحبرااااب الممااااب ا للعااااةج المسلاااانض  عااااب تلحااااا التااااوري  السمااااا  ولمريااااب أن  – 1
  ول وك  ا تًور  ائتيو رر   ولم تً يوال .

 لعةج للم تً يوال .نع، التسن للتًتي  نالتحريم نا – 2
رتوال السررا  نالم ووب  ىا الحين  ولا ال راا . – 3  الحالا  ول توبق ًن
محوملاان المرعااا  ولمسااور نايااسحوم م  ولم تًاا ا أن ال تاابق حتاا  يحاار   – 4

 منوب ونبت م .
ااتيااو  الم ااتمر نالمراىحاان من ااوسن مااراىحر  متعاابب  الل ااوال ساانا  مااب   – 5

 ائاومن م  را رل.
 لعتوين التومن  ولمريط نمراىحي  لن تو  مع  مراىحن  .ا – 6
متو عاان ااتيااو   ااولمريط  عااب ونبتاا  لملاابص  مااو ىااا الاا  زر ااو  اضبنياان  – 7

 المسلن ن زلي  .
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نيتم العةج السما   حب المراكا السمين ائ ارا رلين س حاوال للمًاوكل التويان  تال 
م تًا ا  اولتناىل ما، او مان مريط ولماوال  ا   العاةج ناض اعور تحابب منا اسن ال

 اض عور الر مين التا تحبب و ناار  اليحن ائ را رلين .
تح  تتتظر تعونتتم معتو زاا توتاال  ااص التابموال ت متام   نتحا  ولاا ا اتعباب 

 للرب ولا أين زيعوحوال تسلمنت و  تل  رنر .
 المتل  / زي ال بنةرنى تا 

وال م تً يوال تمار  ىاا ميار ناب أر لال الًرتن  اا التسوض متالو لن زمتوتي
نت ااو اال سمياان يعتاارف م ااو العااولم ىااا م تًاا ا واار  ًاام  )الااا  أر االال زلياا  
 التسوض( نم تً يوال الحو ر  نالم تً يوال الالومعين نالمتتيين اضتر  .

* نىااااا العااااوم ت  اااا  اوتاااارف ال ااااا رر أحمااااب أماااان التراااار الماااابرر ال اااااومل ئبار  
ماااوم التااابن  التاااا أاومت اااو المتظمااان العرةيااان العةااااوال نالتت ااارل ماااناار  التوراليااان أ

ا رلرر  الاااار  ًاااورتنا ىاااا لححااانق ائت اااو   ااا   وااابباال مااا  رالاااو  اضوماااو  ائ ااار 
 ولحااو ر  تحاابمنا  سل ااوال  1996ماا تمر التسمياا، اااتيااوب  ىااا تاانىممر أومااو  

نتاا تا   للحتنماان المياارين لل اامو  ل اام  ولتعوماال ىااا المنرياان  ولًاارا  نالمياا، 
ااوتاااراف مااا  أتااا  ولاااا ل اااو  الم ااا ن  اضن  وااا  تتظااايم المااا تمر  أ ميااان  ااااا

حرتااا  نالااا  أعااوف  اا   الحتنمان رىعااال نات ااو  اااا السلاض مًاارراالًب زلااا أتاا  
أ  تمااااتع م ماااا  الاااابتن  تظااااراال التااموت ااااو ىااااا ات واياااان مياااار ا   ا ت ااااتسي، 

 .تت  الالوال  نومليوال التيتين نالتحرير اااتيوب  نالعنلمن 
اضمر أ  ال  ي تا ىا الناال التا ناىحال ىي  متا أ منور   ر ان  انق نتسنر  

الماااو  لمالمنوااان  ىلمتالااار  العولميااان للتعومااال مااا، المنريااان الميااارين ىاااا تًاااوط 
 ال م ر  نالترني  لم  م الميرين  ولباتل نالتورج . 

ىاااا النااااال الاااا  يحاااار ىيااا  التمااارا  مااا  أ   ااااص الًااارتوال اضالتميااان  ت ااات ل 
يسر ولا تيرض اض ب م  اضين  النستين نتحنيل و للتورج ومار ال رين لت 
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منا ن المنرين لرتحن  اا تثمور ىا المنريان الميارين ىيماو مار  اضالوتاض ىحاغ 
  عب ترنج الم تثمر النستا ت و يوال.

ىااا اااب ياار   -ناتاااا   –نتااو  محماانب ومااب العايااا ر ااي  اتحااوب متاان  مياار 
ل مو  للمعاورض الر انب  اضمريتاا الالت اين ت، لتل  ال تر    ت  ا تنالب أين منا

ىا العمل  ولمنرين الميارين تحاال اوام نالانب العانا غ التاا تحتام  ااا اضمار 
لمامااوال المولياان التااا تًاا ب و  المعااورض تااو  ال اامض الاار ي متتو اار  أ   اااا 

 بن  التنض ًرق ر يو   مض معورةوت  الم تعلن ولا ومةت و النستين . 
ت ااتعر  م ااام ناار  الاراوااان  ز ااارا رلرن  ( تالااح تمااارا  1998تااا  )نىااا العاااوم اا* 

ملرااان  اتساااور مااا   اااةاال  12ووماااوال ىاااا زتتاااوج ماااو يحااابر ماااا 16الميااارين متاااا 
ناياااوال  5الحسااا  الميااارين مااا   اااةاال اضاساااو  الميااارين المتتل ااان الرتاااض ماااا

أمريتين يموثل سح  و متو  مير . نومر ال  ائتتاوج تمتا  اللانةا اليا رنتا 
ماا   %70الم اايم  ولااا تالااور  نيااتوون الحساا  ىااا العااولم ماا  ائ ااتية  ولااا 

حةل ااااو المتاااات  اضمريتااااا ائ اااارا رلا المموثاااال ماااا   أ ااااناق الحساااا  المياااار  نال
اضاسو  محل و م اص اض ناق . ناو  م ا ن  ميار   اورا متتيا   مالاواال 

راالااان   ز  التمااارا  اليااا ورتن ا : ىاااا تحريااار رىعااا  لال اااوال م ااا نلن –الاراوااان 
يعملن  عم  نىنب  ر ن المعنتان اضمريتيان نالتعاون  مار  الاراوان نتمارا  العابن 
ائ اارا رلا ناااومنا ولااا امتااباب أواانام سنيلاان موعااين ماا الرا   حاانث مًااترتن ماا، 
تماااارا  مياااارير  تحااااال  ااااتور تساااانير  ااااةاال الحساااا  المياااارين وماااار ماال ااااو 

 ومااارنتااابر وو اااباال أكمااار اومااانا أت اااو تحاااونم ا ىاااوال    يااا وال  اااةاال أمريتيااان 
مًرن  التورض نمًارنووال أتار  ت اا و  اوحثن  ما  مع اب الحسا  الميار  ما، 
التمرا  الي ورتن ناضمريتو    نمعاا الم ا ن  الميار  ىاا تحريارص مًارراال زلاا 
أ  الميااا، تتاااو   ال حااانث س ح اااو  ااا ا  التمااارا  ىاااا ححااان  أمريتيااان نأتااار  ىاااا 

ىا تبناال  ىا ااال العومرن   نالا او  التحض ىا ىل سر  المحتلن   نتو  ب. 
زتتوالين ال با  م  الحس  ىا ز را رل أولا زتتوالين ىا العاولم  : ز ولمين م لحن 
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نالر نب راروان  الحسا  ًاتةال نومار ًا توال الار   اولتتحيغ   نأ  ولماو  ماناار    
الاراواان المياارين يحااونلن   ًااتا ال اامل اا اات وب  ماا  التحتيااوال ائ اارا رلين ىااا 
اراوااان الحسااا  زا أ  الر ااانب يعتمرنت اااو  اااراال توياااوال م ااام نا رررمااان  ىاااا متحااا  

 لمير ت .
نلام يتتاا  ناياار الاراواان المياار  مااال  ماال  عااث مر ااولن لاار ي  ماللاا  الًااعض 
رباال ولااا  اا ا  ماا  أحااب التااناض حاان  بنر الياا ورتن ىااا ت ريااض ال اال، ال و ااب  

ما  ةل و وا  مناا  ناارتا  نالملنثن  وضمراط لمير   باى، ب. رن   نالا ت
 م تلاموال ائتتوج ائ را رلين ن تر م  المًتتر  ىا  ةمت و . 

أيعااوال تًاا ال نرااان حبرثاان تحااال وتاانا    زتالااوااال المع ااب  1998نىااا العااوم * 
الحنما للتحل   و  نالنب متبرةر  نىترر  ز را رلرر  نم  الت يوال أتر  ًورتنا 

لتاابناال التااا أاوم ااو المع ااب م اابف ت  راال ىااا الاابنراال التبريمياان ننرش العماال نا
نتاابريض المًااورتر  ولااا المنعاانووال المتعلحاان  يااتوون الحااراراال ىااا مالااواال 
بار  م   ااوال التحاال ن يو ااوال نتتساايغ التحاال ىااا الملاابا  المتتل اان .  التحاال   نال
أًااورال النرااان زلااا أ  او ماان الت اايوال المتاابرةر   ولمع ااب تًاامل أيعااوال مياارير  

ترر   وئعوىن زلاا بن  الكنمتنلاث ائ اةمين التاا توتاال تو عان ن عنبرر  نتني
 لةتحوب ال نىرتا ال ومل .

أنعاااحال النراااان أ  المع اااب ححااال واااب  زتالاااوااال مت اااو ماااتح الساااةض نالبار ااار  
برالاان الموال ااترر نالاابملنم نااوتااراف م ااو بنليااوال ماا  الالومعااوال المريسوتياان   تمااو 

وال ترر لعابب تمرار ما  البار ار  ن او م ىاا ًور  المع ب ىا متح البتتنراص نالم
ت  راااال الحيااااوباال المتتيياااان ىااااا مالااااواال  يو ااااوال نتتساااايغ التحاااال  مياااار 

 نالملبا  العرةين .
ات مااال متظماان الااريتمي  )ال ااةم اضتعاار( المعتياان  ًاا ن  * نىااا ااال العااوم 

وال المر ن الحتنمن ائ را رلين  عبم ااكتراث  ولح و  ولاا المر ان أن م اومان وةاا
سر ن م، الررات و   نىا ميو  أيبرت  ىا تل أمرض أم  اضن  ات ماال المتظمان 
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رىو رل زرتاو  نايار الاراوان ائ ارا رلا  اولتتن  وا  نوابص مناا  زلحاو  الت وياوال 
 ال ومن ىا ال حر المتن غ .

لًرتن أمريتيان م لحاو   1997ز  ارتو   مح ىا ً ر بي ممر : ناولال المتظمن 
ىاااا ال حااار المتن اااغ لماااب  وًااار  أًااا ر ررااام تع اااب  اااومل  رنا اااض سرتيااان  اااومن

 منا   اص العملين ىا ت وين العوم الموعا .
ألاااا  ساااا  ماااا   40ز  ااااارار زرتااااو   ي اااامح للًاااارتن م لحااااو  : ناولااااال الااااريتمي  

الرنا اااض السرتيااان ًااابرب  ال ااامين ىاااا مياااوص ال حااار المتن اااغ ولاااا ماااب  الًااا نر 
 العًر  المحملن .

، ولاا اات وايان البنليان لمتا، زلحاو  الت وياوال ال اومن ىاا راتر أ  ز ارا رل لام تناا
 ال حر.
أاومال ًرتن  اراويم  الي رنتين  ناوال  ولتن ورين لتنايا، ماو  1998نىا العوم * 

ااااتةال.. نرراااام تساااانر   (تحااااون  )يحتوالاااا  الماارواااان  ماااا   نممرااااباال نمعااااباال ًن
أ  ناار   اضيااااتوف التااااا تناو ااااو  اااااص الًاااارتن نتحااااارر التماااارا  المياااارير  زا

الاراوااان لااام تلت اااال زلااار م. مماااو أرااار  الم ااا نلر   ًااارتن اراوااايم م اومااان لنحاااوال 
الالبرر  ولاتر أ    زوةتين ولا السرق اليحرانين لترني   عو ع م الم منمن 

ناار  الاراون وحبال م تراال م تمراال  ولتعون  م، التمرا  ائ را رلرر   حريان   ولاا 
لًاااار  ماايااااو ياااات  الكتتااااولنض ؛    ولتن ورياااان ماااا  أمااااا سولااااض   متسحاااان ال  ااااوتر

ناااااوم التماااارا  ائ اااارا رلرن   ًاااار  ماايااااو الياااا حن   ائ اااارا رلا الالبرااااب  الوليااااو  
ىووترط أحب ولمو  ال  وتر  الميرير  م تباال أ   اا اليات  معومال  رمنتياوال 
نلي اااال لااا  أ  مراااا  ت ااامين نأ  التااان  العرةاااا الم رةاااا  ًااالتتي   أىعااال نياااار  

ىحوم م  ن  ناار  الاراون متعتي   م تباال أ   اا   و  اليت  ائ را رلا متالو  
 اضمر ربتل ىا زسور ال يو ن العليو للناار  . 

ىا اياور  م  الحيوباال الاراوين  محوىظن متا  ني   50م  توحين أتر  ي وبر 
زلااا ز اارا رل تحااال زًااراف ناار  الاراواان. ناااب االتمعااال أموتاان ال ةحاار   ااولحاض 
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توياااار  لمتواًاااان المنعاااان  نأنيااااال   اااارون تحاااار  لالتاااان محونماااان التسمياااا، ال
اراوياان اليااا رنتين نالمتعاااوملر  مع ااو تويااان  عاااب نرنب النالكًاا  وااا  الًااارتن 

أت ور و  حين  التمرري  ائ را رلرر  زمرا وم .نة  ايتان  وال وماناال تمرار  
 م  وتوير ميرين لت  رل ا ترراب  اص اضيتوف .

سار  ال اوال حان  تًرال يحي ن   الًعض   تحريراال أيعوال  8/9/1998ىا ن ** 
  بنلياان مًاارنووال  اايوحين ىااا  اارتو  تحااال ا اام   الساارق البرتياان نالتوريتياان   
ن ااااا الساااارق التااااا  اااامل لمتميااااو  نالر اااال نالحااااوب  التااااوريترر  أ   اااالكن و وتااااب 
مالرااا  م لميااار   نااااب أماااب  وااابب مااا  التمااارا  وااا  تًااارت م أ  تكااان   عاااط 

التميااااان ماااااو  اااااا زا  اااااتور لال اااااوال ز ااااارا رلين ت اااااعا ئاومااااان  ااااااص الًااااارتوال اض
 المًرنووال نائًراف ولر و .

نىا زسور متيل ات ل ًيمن  مررياا ما، رن ا  نالاا لتتظايم ما تمر لمتو عان 
مو أ موص التسرف نائر وض ىاا المتسحان نتسنرتا  ولاا ال ايوحن ىاا المتسحان   

 تتم البون  زلي  م  تل أمرض .نالعالرض أ  الم تمر  يعحب ىا الحو ر  نلك  
*** 

اتااار أحااابث تحريااار ياااوبر وااا  اللالتااان الحنميااان لمحونمااان  1998نىاااا العاااوم * 
التسمياااا، أ  ًاااارتوال ر نبياااان ماااابأال ىااااا ًاااارا  أراط اراوياااان  مياااارين . حرااااث 
اًترال ًرتتو   اراويم نحي و تيمتو   الر نبرتو  و  سريال ًارتن   تكتانالري   

 اااموورلين  ( مااا  تاااوالر أراعاااا  محوىظااان ائىااابا200النترلااان ل ماااو ىاااا ميااار )
تتااوج نت اانيل ًااتةال التعاار ناض اامب  نالممرااباال ئاوماان واابب ماا  الياانض ئ

 ولمتسحان نالتااا يمتتاا،  ااوكتن و واا  ًاارا  التحااون  الاانارب  ماا  الكيااو  الياا رنتا 
ومر الت ريض أن الانتة  تظاراال لماو رترتاض ولاا اراوت او ما  أعارار ولاا الترةان 

ئت اااو  الميااار  الم ااات ل  ل اااو. زعاااوىن زلاااا تسااانر  مناااا،  ااااص نالمحيااان  نا
اضراعااا التااا تنالااب ىااا مبرتاان )أماان ياانير( المياارين ااال اض مياان التويااان 

 لمم  الحنما المير  .
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ماا  ال اان أتاار  تااو  تحرياار محونماان التسمياا، المياارين اااب رتااا ولااا ولاام ناار  
ال رمنتاوال نالممراباال ن رر  أتر  ما  اض امب  الاراون الميرين مبتن  تميوال تم

مرت ااو  ماا  الكيااو  الياا رنتا   67وماار ميو  ااو ائاليمياان نالتااا  اامحال  ماارنر 
 .  و تحمل  رمنتوال نممرباال نأ مب  معظم و يعر  ولترةن نائت

نىاااا  اااااا الياااابب اتتحاااب التحرياااار ااتحااااوب العاااوم لمتتالااااا نمياااابر  الحويااااةال 
بر  مااا  الكياااو  اليااا رنتا ال  اااتوتين الاااا  اوتمااار م ولاااا يااابر او مااان الم اااتنر 

ااارتوال مثااال رالاااو  اضوماااو   ومااارن مياااس ا    وئعاااوىن زلاااا نتاااة  نأىاااراب ًن
اارتن   اانىراتن  نتااال  نتااة  محلراان   اارتوال  أالرناتااب بايمتاا   للتالااور  ًن ًن

 رترن  أً ر م  رب ال ّمو   ولحتو  .
ون أمو و  التعرناال نال وك ن التا تبتل مير ومر التعون  مر  ناارتا الارا 

الااااناار  المياااارين ياااارحال ماااا تراال  : ز المياااارين نىااااا ز اااارا رل ىيحاااان  التحرياااار 
تتحاون  للسمااوسم الم ااتنرب  ماا   ( TY 84, TY70ماراوان أيااتوف أنريااال )

ولاا الاراوان الميارين ما  الكيو  الر نب   ولتت رل مع او نالتاا ثماال تسنرت او 
تياوض التاا  (TYمحظانر ا اتتبام  بنلياوال . نأياتوف )اليت    أنرياال  امل 

 ًب   مرط الميوط البايحا ممو ي تلام ًر و  ممرباال ال واين ت مض ال ارسو  
للم اات ل  .  وئعااوىن زلااا أت ااو أيااتوف محاابنب  نعااعي ن ائتتااوج لعاابم ااابرت و 

 ولا  محونمن الا و ن الميعو  . 
ماا  ريااب تتظاايم  اليااح  المعورعاانتمتتااال أيعااوال  1998نىااا العااوم ااتاا  * 

رن   نالا باتل ناار  الاراون نالحاض الانستا . ننعا، ولاا  ً وما أاوم  ب.
ما  ومارص  عاب أ  أتعام وليا  الاناير مب اتن ما  المتوياض . 38رأ   ًوض ىاا الاا

 –ن ان رن ا  وماب الارحم  مت و منا، نترل أن  الناار  . ناب تالح  ااا الًاوض 
 و   تال اتني  التتظيم  عاب أ  ار  ىاا وحان  ًااىا ت –الا  يعتمرص نالا معالا  

ين نالاراويان ما، ز ارا رل ن ان اثحوىن التسمي، ال يو ااأىتور ناير الاراون المتعلحن م
ض  يحاااانب أىاااارابص لااااي  ناار    رتسااااغ ب. رن اااا  نالااااا متااااا أواااانام تااااو  تتظاااايم 
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الاراواان ىح ااض ماال الحاااض الاانستا نمياار .ن ااا ىتاار  سرح ااو تماارا  ياا ورتن 
 .ولا الناير نةبأ تت را و متا أونام 

تلاا  ب. رن اا  نالااا زحااب  الًاارتوال  ائ اارا رلين  أيعااوال  1998ا العااوم نىاا* 
 وئًراف ولا ترترض نتيميم ً تن  معلنموال اراوين منحب   نتبريض تنابر او 
. نالاا  زثااار ااتت ااو  مااا  ترتراااض ًاا تن مموثلااان لح اااوض اضموتاان العومااان للحااااض 

الرحم    وماابأيعااوال ماا، مةحظاان أ  ب. رن اا الاانستا . ت ااات و ال ااوال ز اارا رلين
  ووماااوال ن اااترترر الاااناير التاااو  نتاااوتم أ ااارارص المتعلحااان 38)نترااال أن  الاااناار   
 اان المتاات   وئًااراف ولااا ًاا تتا المعلنمااوال ىااا الااناار   - ًاا ن  التسمياا، 

نالحاض . نالا   ال  ىيمو  عب  ن نين ا  نالاا مات م ال  اوب نالتسميا، نتابمرر 
 يحن الميرير  تت .

ااال العةاااان ز ااارا رلين  عثاااال  ااارب  أوماااو   1998رااان مااا  ًااا ر رنل 22* ىاااا 
 NIMEDًاااااارتن ن ااااااا ر ي اااااان المعرنىاااااان ماااااابنا ر المن ااااااوب  أمرليااااااو من اااااار   

ائ اارا رلين  التااا تعماال  مالااواال الكممراانتر مر ااولن لتو ااض ر ااي  الاانارا  نناياار 
ت تحتساا   ااسنر المحبماان رن اا  نالااا الاراواان نا تيااة  اضراعااا المياارين 

و ولاااا ومااال وةاااان الم ااا ن  الميااار   اااولر نب . تحااان  ال ااارب  تاااا تااابلتن مت اااو 
 من ر  ىا محبمن تسوم و :

   معولا البتتنر/ رن   نالا ..
 –الحاااو ر   –الاااباا  -تو ااض ر اااي  الااانارا  ناياار الاراوااان نا تياااة  اضراعااا 

 مير 
ولااا مااو راارام . نأتااو ولااا يحاار  أ  ااالتمااو  ال ااتن     أملااا أ  يتاان  تاال ًاا

توالحاااوال )نتحياااب مااا تمر الحااااض الااانستا العاااوم الاااا  وحاااب مالومعااان  للحااااض تاااو 
الحو ر  ( .. نأكرر ًتر  ولا تتيي  الناال لمحوملتتو ىا  اص ال تر  اليع ن 
)ىاااا زيماااو   مت اااو ولاااا ت عااارل نالاااا محوملت اااو ننىاااب و ررااام اتًااا ول   اااولم تمر( 

حااب أتتااو اااب نتحاا  تالاال الاا  نتحاابرص أملااا تحاابرر .. نةتياان  الايااور  اضتراار  أوت
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حححتااو اض ااباف المرالاان  ماا  الايااور   اانا  ماا  الوتااض ًاارتن ىاانر  اانىال أن ماا  
 الوتض الومعن  تل أمرض  

 تت ال محبمن تسوض من ر  .ا
تًاااااررب  ًااااا تتر   1998الحتويااااان ملتيااااا و أ  ب.  رن ااااا  نالاااااا اااااارر العاااااوم 

نستا  اضنلا ىا ناار  الاراون نالثوتين ىا اضموتان العومان للحااض الا: للمعلنموال 
  حتاااا ي اااتسي، تتظااايم معلنماااوال الحااااض  حااانا  لااانةا ًااا وما مااا م   اااولتسمي، 
ًتل  ب. نالا ىا الحاض نالناار  متا أونام نيحنبص ب.رن ا  وماب الارحم  نالاا  
و ب زلي  ب. رن   نالا  تل اض رار نم  نليوال الناار  ناضموتن العومان للحااض 

ر  اانىال  ائ اارا رلين  التااا تمثل ااو الاانستا المتعلحاان  ااولتسمي، . نتحاانم ًاارتن ىاان 
ن عاااب أ  اكتملاااال   توت ااان الر اااولن متمتاااا ومليااان زتًاااو  الًااا تتر  المعلنماااوترتر  

أيوم اااااو ًاااا تن معلنماااااوال اضموتااااان للحاااااض الااااانستا .  وتاااااال الًاااارتن ائ ااااارا رلين 
تت ااااو  ماااا  ًاااا تن معلنمااااوال ناار  الاراواااان تعاااا، المةمااااح الت و ياااان لة (1998)

 نتبريض تنابر و .
اتاااارال ميااااوبر زوةمياااان أ  الحتنماااان ائ اااارا رلين  1998نىااااا العااااوم ت  اااا  * 

تحاااابمال  سلااااض زلااااا الحتنماااان المياااارين يحعااااا  حياااانل و ولااااا رمااااو   اااانبا  
ملران   2ال نبا  نملرن  متر متعض م  الرمو   3.5نةيعو  م   رتو  تحبر ما

متاو  ميعو  . نأىوبال المعلنموال  ا    ااص الرماو  ت اتتبم ىاا  متر متعض رمو 
 الم ووةال الارين الالبرب  التا تتن  ز را رل زاومت و .

ىاااا زساااور السل اااوال المحبمااان زلاااا  18أكااابال المياااوبر أ   ااااا السلاااض يعاااب راااام 
 حرااث اابال  اااص السل ااوال  ًااتل أ ااو  . 1993الحتنماان المياارين متااا العااوم 

بتاو  تحت يان تة   اا العوم   مض اتالوص ز ارا رل لتسانير مرتاوم  ياناريت و . نال
متساانر  ىااا  ااااص اليااناري  تعتماااب ولااا ًااارا ح مااوب  ال اااليتن  المنالاانب   تثااار  

ناااب الااو  السلااض ائ اارا رلا ىااا  اايوق   ن ياا ن أ و ااين ىااا الرمااو  المياارين 
واارط ا ااتثموراال ز اارا رلين ىااا مياار تحاابمال  اا  تااة  اض ااومي، الموعااين . 
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وتين نتعليمياان  ااتتبام  اااص التنوياان ماا  الرمااو  متعلاال  اا رراط زت اااتحااال اواام 
لمتاااو  م تًااا يوال نمااابار  . تويااان أ  ز ااارا رل تعاااوتا تحياااوال حاااوباالب  ىاااا  ااااص 
التنوين م  الرمو  . نابوال ز را رل ىا سلم و أ  ال  التعون  رتبرج ىاا زساور 

 ائ را رلين . –االتااموال المت وبلن نىل معو ب  ال ةم الميرين 
ىاا  ااا المالاو  ومار ابوو  او  نحونلال ز را رل زرراوم ميار ولاا امان  التعاون  

      تو  اتت وعوال ىا معب  اضبا  نالتمن اااتيوب  المير  .
نحونلااااال ز اااارا رل اواااام أ  اااتيااااوب المياااار  تاااا ثر تثرااااراال  وضامااااوال ا  اااارنين 
ناضاماااان الرن ااااين .  وئعااااوىن زلااااا تتاااانف الم ااااتثمري  الاااابنلرر  ماااا  ا ااااتثمور 

ىا اان  اا اتحرار الميار  ىاا الاباتل  أينل م المولين ىا مير تظراال لتًتت م
م اااااااتثمراال  اااااااحمنا ا اااااااتثمورات م  34. نأنعاااااااح التحريااااااار ائ ااااااارا رلا أ   تاااااااو  

 28لمًاارنووال تماار  تااو  ماا  المحاارر زاومت ااو ىااا  اارتو  نال حاار اضحماار. نأ  
 م   اص المًرنووال توتال تتعلل  ول يوحن.

الحتنمااان الميااارين نابواااا التحريااار أ   ااااص المًااارنووال تااام  اااحم و  عاااب مناىحااان 
 ولا تت را و .
مامةًا  18تقرير إخبةارى مة  المقاطاةة الشةابية باةد نىاا  1998* نىا العوم 

ووماوال ولاا زت او  المحوسعان  18أن  قد مرت هذا الاام : م  التطبيع ص جاأ في  
ناىاال  1980اااتيااوبين ماار  مياار نال اارا رل   ى اا  التااوم  ماا  ًاا ر ىمراراار 

لمحوسعاان ماا، ز اارا رل ممااو ىااتح ال ااوض لتمرياار  اا ، ماللاا  الًااعض ولااا زت ااو  ا
ات وايوال ااتيوبين مر  الملبر  ىا مالواال ال ايوحين نالتالاور  نالاراوان نالسرارا  

 نالتحل ال حر  نالمنايةال .
نولاااا ماااب  الثموتيااان وًااار ووماااوال الموعاااين مااارال العةااااوال التالوريااان الميااارين 

ي ن ت ااميوال أتاااال تحاان  زلااا أ  ائ اارا رلين  مراحاال متحل اان   ى عااب أ  ماابأال عااع
  زا أت او مابأال تتراالا، ن ًاب   1994تمتتال م  تححرل أراوم ايو ين ىا ت ويان 
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 عب ال  تويان ما، نيان  حتنمان الليتانب ماوومان متياومر  تتتياو ن زلاا الحتام 
 امل تحن وًري  ً راال .

مسلا، نمتا ا ً بال الم وباال التالورين مر  مير نال را رل تراالعوال ملحنظوال م، 
ىا توىن المالواال وبا اسو  المترن  الاا  ماواا  يحات ظ  معاباال تمان  1996
حرث تعتمب ز ارا رل ىاا تالورت او ما، ميار ولاا ا اترراب الاا  تمرار ما    ثومتن 

احتيوالوت و م  الت غ   نتو  أمارا الحسوواوال التاا ًا بال تراالعاوال تاة  الثةثان 
محورتااان  %60 اا ن تايااب ولااا اسااو  ال اايوحن نالااا  تراالاا، مت  أواانام الموعااين 

حرث لم رتالونا وبب ال يو  الميرير  زلاا ز ارا رل  1982 وضراوم المعلتن ىا 
 اااو ح   مرتماااو وااابب ال اااو حر  ائ ااارا رلرر  زلاااا ميااار ىاااا العاااوم ت  ااا   4500
  و ح . 31600حنالا 

ن ولت اا ن ض اام ال اال، المت وبلاان ماار  الملاابر  رتياابر المتاارن  او ماان  اااص ال اال،   
  ناات اوق ولاا ماب  5/9/1979عب م وحثوال ال وباال نةرالر  ىا الترا  ىاا ى 

ز را رل  ملرانتا سا  ما  المتارن    تاو  أن  ات اوق تالاور  مار  الملابر  يعام  
ئ اااارا رل  اااااص الكمياااان ماااا  متاااارن   اااارتو  تمااااو ت تااااب الححااااو ل نثااااو ل المعو ااااب  

ض الااات غ مااا  الميااارين ائ ااارا رلين    عاااب الااا  تااام برا ااان مًااارن  ماااب تاااغ أتومرااا
ححن  ولمو  ىا  رتو  زلا مرتاو  زياةال   ن عاب مارنر ىتار  ايارر  نتحبراباال ىاا 

أولتااال ز اارا رل أ  مياار ت عااال أ ااعور النااانب الم ااو  ل ااو  اا كثر  1981ماورن 
 ن ن مو رى، مبنرص تميوال النانب الميرين الميبر  ئ را رل . %12م  

ت سين م  مير زلا ز را رل نمتا رى، المحوسعن نحتا ا   أتاال اليوبراال ال
ىااا التماان لكاا   ًااتل محاابنب محورتاان  ولكميااوال التااا تياابر و مياار زلااا الاابن  
العرةيان اضتاار  .. نتًاارر رتاار ااحيااو يوال المعلتان زلااا ز اارا رل ت ااتنرب أكثاار 

ماا  احتيوالوت ااو الت سيااان ماا  مياار .. نيعتااا  تساانر اضراااوم حالااام  %30ماا  
 ااا ن ئالماااولا الياااوبراال التاااا تااابتل تااال الياااوبراال الميااارين مااا  المتااارن   ولت

ما  زالماولا  %99 لعن متةف الت غ حرث يمثل الت غ  30أمرض نالمتنتن م  
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الياااوبراال الميااارين زلاااا ز ااارا رل ن ااان ماااو رنعاااح اضرااااوم المعلتااان حااان  حالااام 
 اليوبراال الميرين ائ را رلين .

حالاااام ملراااان  بنار   ن  12ى عااااب أ  تااااو  حالاااام اليااااوبراال ائ اااارا رلين لمياااار 
 ماااو ىر اااو المتااارن   1980ملرااان  بنار واااوم  13الياااوبراال الميااارين ئ ااارا رل 

 ولت ااااا ن لحالااااام  1984   83   82   81تعاااااتم  ااااااا الااااارام تاااااة  اضوااااانام 
ملرااان  بنار  143   2472   443الياااوبراال الميااارين ئ ااارا رل لييااال زلاااا 

 اا غ  ًااب  ولااا التاانالا   نوااوبال تلاا  اضراااوم لت تااا ساانر ااتت ااوط مالاابباال لت
لييااال زالماااولا حالااام الت اااوب  التالاااور  مااار  الملااابر  زلاااا ماااو بن  ؛  1985متاااا 

ملرن  بنار متةف الت غ نتتتحل ًريحن تمرار  ما   ااص الحيمان مار   60م تن  
الملااابر  منا اااسن ح اااو وال ميااارىين ومااار بنلااان ورةيااان ثولثااان مااا  تاااة  ال ااانق 

 التوين ىحغ .
الكيمونياااوال : ا رلين زلاااا ميااار  اااا نةنالااا  واااوم توتاااال أمااارا الياااوبراال ائ ااار 

نالمااناب الععاانين ن عاااط التال رااااال التويااان  ااولماار  نالااانرق نالماايط نالاةاااب  
 .نال وك ن ن عط المعباال الي رر  ناضبناال الك رةو ين 

*** 
 : 1999عام  – 10

و  م تمر   لالتن أتةايوال الميوص   نااب أنعاح  تحريرت ًر  1999* ىا العوم 
أ  معظااام الااابن  العرةيااان تحيااال ولاااا رتااااا  ياااب نايااار الااار  ب. محمااانب أمااان ا 

احتيوالوت اااو المو يااان مااا  تاااورج الااانس  العرةاااا ن ااااا يعرعااا و لعااا نط  يو اااين 
 تورالين .

نااو  أمنايااب :   ز  ز اارا رل لاا  تحياال ولااا تحساان ميااوص ناحااب  ماا  التراال   نأ  
ألاااا  ىاااابا  ىااااا  اااارتو  نتاااانسر  راف ماااا   400ترواااان ال ااااةم ت اااابف لاراواااان 

ل ةحاار  نالماااارور  المياارير  ىااا  اارتو  نتااال  زرالااوب اا ااتحرار لماابن  اارتو  ا
  عب ت لم م أراط البرب   عب ومنر الميوص ل رتو .
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ااااررال محتمااان العاااريش تظااار بوااان  اعاااو ين م مااان  أيعاااوال  1999ىاااا العاااوم * 
 3أاوم اااو الماااناس  رياااوط حماااب  انيااابر مااا  الًااار  انياااب  ًااامو   ااارتو  عاااب 

تا  حنث اليحرا   ولمبرتان الاار  ات م ام  محونلان زمابابص ايوباال ىا محسن مر 
 ًاااتةال تحاااون  سماااوسم مااا   اااةلن   أنرياااال نرب    ائ ااارا رلين ملنثااان  ااا مراط 
نحًراال ىررن ين نةبنب  اضت وق   نوتبمو رىط ت الم الًاتةال ااومنا م وابام و 

 ولا أت و تل ال نت ولكال.
 11/6/1999ىااا ًااعض     ال يااحي ننأنعااح المااناس  ريااوط حمااب  انياابر ل

أتاا   ااالم رةاا، ترلااان تحااون  سماااوسم ز اارا رلين مااا  سااراا أنرياااال للمحساان  عاااب أ  
أولتااااال واااا  ا ااااتعباب و لترةياااان الًااااتةال نةيع ااااو للااااارا  مااااثم  رتااااي  زاا مااااو 

التياا  ماا  التالااور  4500أحعاارنا زلر ااو التحااون    نأنعااح أتاا  اًااتر  التحااون  مااا
 اااتور  ااارب  نا تنالاااب أ  تحاااون   اااولعريش   حراااث تااانا   ااااص التحاااون  ًااارتن 
 للتعر نال وك ن  ن  التحون  ائ را رلين .

نا تسرب او ةال : زت  ات ل ىا وحاب متتانض ما، المحسان ولاا ت اليم  ماو يحابر ماا 
ألاا  ًااتلن نلاام تاا  المحساان متع اابات و ن اان مااو بىعاا  اتتااباض لالتاان حااررال  53

 محعراال ولا أرط الناا، ر تب تل  الًتةال .
ولاتر أ  ًااتةال تحااون  أنريااال ائ اارا رلين وتاابمو تتماان ا يمتااا  أ  انالالاابرر ماا

تتعحااااب ثمور ااااو زا ماااارش    رماااان  تنم ااااال   ائ اااارا رلا المحاااارم بنليااااوال نالحوتاااال 
 ولا تسوق نا ، . ىا و ب رن   نالاي تتبم ظل م المو  العلمو  نالا  

تااانر  تحرياااراال للكوت ااان الياااح ين 29/8/1999نشةةةرت صةةةحيئة ص الاربةةة  ص فةةة  * 
  ال ب  اتا و  مبرتن ب ض التا ا مال زلر و عم  نىب م  تحو ان الياح رر  

 مب  تم ن أيوم .امو تا يح ا م، أ ر م نأناب م ىا رحلن مير  لايحبر م
مبرتن أن م تعمر  ز را رلين نأت او تحاال تحنلال زلا ناب اولال الكوت ن : ز  ب ض 
 ًار نمتًا ال تعمال ىاا تبمان ىتل مو ىر او ما    ال يوب  الميرين  وا م ىحغ 

ائ ااارا رلرر    ىول تاااوبق نالمساااووم أوااابال تل اااو ولاااا ح اااض الماااااج ائ ااارا رلا 
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نالسعاااوم ز ااارا رلا نالمن ااايحا ز ااارا رلين نالل ااان الم اااتتبمن ومريااان   تماااو رل اااال 
التظاار  اااا العاابب ال و اال ماا  ال ااواسوال ائ اارا رليوال الةتااا ر حااث  با مااوال واا  

   ومر المتعن الحرام .عحويو م  الً وض المير 
المثراار لل عااض  اان مااو اولاا  ماابرر أحااب ال تااوبق ال اايوحين  اا   وًاار  ز اارا رلرر  

 .تت يح ا ت عث م م تحو ن اليح رر  زلي   200أىعل م  
أكبال ماللن الًرسن ائ را رلين أ  وتوير نم   وال تو عان * نىا العوم ت    

ارا  أس او  وا  سريال وياو وال  لناار  العمل ائ ارا رلين متنرسان ىاا تسا  ًن
 معرنىن م  المي، أتحو  العولم لميع م لعو ةال ز را رلين تعوتا م  العحم .

ناترال الماللن أت  رتم ًرا  نتالور  اضوعو  ال ًرين و  سريل م تًا ا تمرار 
 ىا الحو ر  محومل موب  تمرر .

و ظان حتا الحرناتوال المتنين م  ً وض ميرير  نأربترر  رتم ًارا  و ن  ثماو   
واااا  سرياااال سمرااااض ز اااارا رلا راااابوا زمرا ااااوم ماااانر ماااا  تاااال أمرااااض نياااانىر  اااااص 

 الحرناتوال المتنين لعناارر ز را رليوال حتا رتالم  .
ناتر التحرير أيعوال أ  حتنموال ز را رلين متعوا ان متنرسان ىاا ميا، أس او  ر انب 

زلاا أ ار العاولم ال تيان  1954زلاا  1949اليم  نالاار  تام تحل ام ماو مار  واوما 
 م  أالل تمنيل ومليوال ت ريض ر نب البن  العرةين المالونر .

سلح اااااو  يو ااااارن  أيعاااااوال نولاااااا ررااااام التحاااااارراال التاااااا أ 1999نىاااااا العاااااوم * 
ن نةرلماااوترن  ميااارين  للتحاااارر مااا  ظاااو ر  اتتًاااور ال ااال، ائ ااارا رلين ىاااا مبرتااا

ا اااات حواال نال اااال، ائ اااارا رلين ت اااارض  الابابالعااااريش المياااارين   ىاااا   الظااااو ر  ا
 معاااباال نتمياااوال تمرااار  نت مااار وويااامن محوىظااان ًااامو   ااارتو  التاااا واااوبال 
لل اايوب  المياارين اماال  ااتناال نتحنلااال مرتااااال ا ااتح و  المتتالااوال ائ اارا رلين ثاام 

 زووب  عت و زلا اض ناق الميرين .
اضمااار نيعتمرنتااا  ظاااو ر  ىرياااب  تتالو ااال  أ اااولا المبرتااان اتتحااابنانررااام أ   عاااط 

  الاا  ووًا   اتو   ارتو  ولاا راب المحتال ائ ارا رلا   سميعن التاوري  الم  ان 
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نتال  التوري  ال سنلا ل عط أ ولا  رتو  نولا رأ ا م محمانب ال انارتن الاا  
ووماااوال ىاااا ال اااالن  ائ ااارا رلين   زا أ  ال ااال، ائ ااارا رلين  25اعاااا أكثااار مااا  

 او ت او  نتًاتر  ولاا ررام أ  رولمرت او  ال، ا ات ةكين تتات  ميار مثل او   نمت
م تحعاااراال التالمرااال ناضحايااان ناضسعمااان نالمة ااا    مااال ز  الااا عط لااام رالاااب 

 حرالوال ىا أ  رتي  متالرص  ولكومل لمي، المتتالوال ائ را رلين .
نا رالااب التالااور حرالااوال ىااا ائوااة  واا  أ   عااو ع م   يااتعال ىااا ز اارا رل   

 : ز  الاااارةح ىااااا المتتالااااوال 29/8/1999ىااااا  الحيااااو   يحي ن ناااااو  أحااااب م لااااا
 ائ را رلين أكمر مت  ىا المتتالوال الميرين لال  تميع و .

ني تاااب مااابرر ال رىااان التالوريااان ىاااا ًااامو   ااارتو  ال ااارب  اااعرب المعااان أ  ال ااال، 
ائ اارا رلين رااتم ت ريم ااو واا  سرياال تالااور الًااتسن الااار  يحعاارن  ماا  ز اارا رل 

 ومر متوىا و م، مير .
رحراال  اارب  اضومااو  ن عااب ماارنر أااال ماا  أ اامنور  ولااا ت 1999نىااا وااوم * 

تًااا   لتًاااوس و التال  ااااائ ااارا رلين بي ااانرا التاااوتا نمتع اااو مااا  بتااان  ميااار 
 نر  رب  أومو  البرب  تابوا   زرلرتاو ظميبر م  ن  مال وا ً ن  المر ن و  
مياوص الًارض وال اضمريتين العوملن ىا تتحين منيرر   نتعمل نترلن زحب  الًرت

 ناين ترنالرر ا ىا النايوال المتحب .نت ما ) ىرلتنموال ر .ز . ا ( نمحر و 
ناب مبأال  اص ال رب   معونتن مبرر ت نيل الًارتن ن ان ر انب  أيعاوال نيابوا   
زي ااااا ًاااانارتا  ىااااا وحااااب اللحااااو اال ماااا، العبرااااب ماااا  رالااااو  اضومااااو  الم اااا نلر  

 الميرير .
م  توحين أتر  تًا  الميابر وا  وحاب ال اوا ًا ن  المر ان يا حن ما، زحاب  

ا رلين وااا  سريااال أحاااب ت اااور رالاااو  اضوماااو  الميااارير  ) .أ( الًااارتوال ائ ااار 
ااار  ماا  ااار   6لتنريااب ن ترترااض ثااةث محسااوال لمعولالاان ميااوص الًاارض لت اياان 

 محوىظن الًراين .
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تحتوج زلاا وملياوال  -ررم رت  ثمت و –تنوين ال ةتر التا ت تتبم و الًرتن 
راياااب مااا   اااعر  يااايوتن بنريااان نا اااتمبا  ًااا   بنر  ضالااااا  معرتااان مت اااو.. مماااو

 ال ةتر الححيحا .. 
نينىر ال  وةان م تمر  مر  الال وا نالًرتن ائ را رلين .. اضمر الا  يمتت و 

 م  وحب ي حوال أتر  مًوم ن .
تحرياااراال وااا  ياااحي ن معاااوري   28/4/1999تًااارال ياااحي ن   العرةاااا   ىاااا * 

 و و  ال ا ر اتالااض الي ورتن ل رتو  نت عرل م زيو تتحبث ىي  و ائ را رلين 
 ضنرن و .

نأنعح التحرير أ    نلن النين  ل رتو  ومار ال ايوراال التويان أن ال وياوال 
 أن السررا  يمثل وومل الاض لل يو  ائ را رلرر  زلا  رتو  .

ىعاااةال وااا  تاااناىر الميااا، أتااانا  ال تاااوبق نةالميااا، الم اااتنيوال التاااا تلماااا حوالاااوال 
 ال و ح ائ را رلا ح ض م تنيوت  الموبين .

تحرياراال وا  التسميا، ال يو اا  7/1/1999تًرال يحي ن   رىاوق ورةيان   ىاا  *
ناااتيوب  م، ز را رل ناب اتر التحرير أ  التسمي، ال يو اا ظال اوياراال ولاا 
تت ن الرلن العبب م  أىراب التت ن ال يو اين نلكا   عاب مبرياب نأن الن ت اوب  نارا  

ماال ناار مياار ر  ااو  نارا   التورالياان ىااا مياار نال اارا رل الايااوراال المتعوا اان
 مت م ز حوق رامر  نتتتيو ن مل ناار ومرن من ا ز را رل وب  مراال .

تمااو اار ز اارا رل وااب  نارا  مثاال ىاا اب  االسو  ناياار ال اايوحن نمماابن  الملتااوالا 
 نىرتي  تومل ناير  ال حث العلما نررر م .

ملحنظااوال وااوم  أمااو الالوتااض اااتيااوب  نالتالااور  ىحااب ماابأ عااعي وال ثاام ًاا ب تساانراال 
نالاا   عااب ايااوم لالااو  ن ر ااوال لتتًاايغ الت ااوب  التالااور  ماار  الملاابر  مثاال  1994

اللالتن التالورين الميرين ائ را رلين المًترتن   ثام اللالتان اااتياوبين المًاترتن 
ماار  الملاابر  ممااو أوسااا اتمااوال تمرااراال للت ااوب  التالااور  نالتًااوط اااتيااوب  مااار  
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مترنليااان ماا  أ اام ال اال، التيااابررين ماار  الملاابر  نتعتماااب الملاابر    نتعااب المااناب ال
 ا لن الع ترين ائ را رلين ولا المناب المترنلين الميرين  ًتل تمرر .

ىتااان  لم تاااا الااابيور الميااارين  5/2/1999** تًااارال ياااحي ن   الًاااعض   ىاااا 
تير ىريب نايل يحارم ىر او زاومان أ  وةااوال ااتياوبين ما، ز ارا رل مال نبواو 

ر ولااا ز اارا رل مًاابباال ولااا أ  الم االمر  لاا  رتتااوالنا واا  توماال ل اارط حيااو
 الححنق ىا تل ىل سر  نىا تل اضراعا العرةين المحتلن .

** نىاا  ايوق متيال تًارال   الب اتنر   أ  اللالتان العومان للمحوسعان مبونمان 
 .لل عو ، اضمريتين نائ را رلين متناض ىا مالل  الًعض بوال لمحوسعن توملن

تحرياااااراال وااااا  ًااااارتن   ايااااام    10/5/1999حي ن   الالرااااال   ىاااااا ** تًااااارال يااااا
حراث تحانم  ااص   ائ را رلين نتحتم و ىاا الياوبراال الميارين لل انق اضىريحيان 

)رتاااا ( أماار  الحاااض الاانستا  وئ ااتتبرين  –الًاارتن وماار نترل ااو أحمااب تراار  
  اااارط  تنلاااان   مرت عاااان ولااااا ال اااال،  –نالعااااو غ ال ااااومل  ول حرياااان المياااارين 

ال عااو ، المياارين ممااو راا ثر ولااا اض ااعور التتوى ااين للمتتالااوال المياارين ىااا ن 
ماااا، العلاااام أ  ز اااارا رل تااااتحتم ىااااا تسااااغ المةحاااان لل اااانق   ال اااانق اضىريحياااان 

تن ااضىريحا متا  تناال سنيلن ممو رالعل ميار نياوبرات و لل انق اضىريحيان ر را
 .  ًرتن ايم للمةحن ال حرين ومر نتة  و ال و بر  ىا مير

أ  ارت وووال ملحنظاوال  االل ىاا  1999** تًرال يحي ن   الحيو    ىا بي ممر 
ألاا  ز اارا رلا محوماال  284حرتاان ال اايوحن ائ اارا رلين لمياار حرااث اار مياار 

 . 1995ىا  وال أل  256
أ  حرتااان ال ااايوحن ائ ااارا رلين  العاااوم ااتااا ** تًااارال ياااحي ن   الب اااتنر   ىاااا 

عوم الموعا   مض التنتر الم تمر ىا م  ال %18لمير  اللال تراالعوال مت  ن 
 اضراعا المحتلن نالمًوور ال لمين تالوص ائ را رلرر  م  الًعض المير  .

تًااارال يااااحي ن   العرةااااا   تححيحاااوال واااا  اتتااااراق أيعااااوال  1999نىاااا العااااوم ** 
 200ال عاااو ، ائ ااارا رلين لم اااناق الميااارين . حراااث اتااارال أ  ماااو يحااارض مااا  
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ال ااانق الميااار  امتااابا ال مااا  اليليااان نالمتتالاااوال متااات  ز ااارا رلا رتناالاااب ىاااا 
ال اا يااان نراال الس ووااان نالااانرق نالمًااارن وال نال ناكااا  نال ااال، الاراويااان . نةاااّر  
التححرل أ   اص المتتالوال تبتل ال نق المير  تحال ًعور ًارتوال نمورتاوال 
وولمياان نتعتمااار رىاااح نالعاااريش أ ااام تحاااوط ت رياااض  ااااص المتتالاااوال تويااان الالرتاااا 

 حرث أ عور و متبتين الباال  ولمحورتن  ولمتت  المير  .  لالو ا  نالمة   ا
تحريااااااراال واااااا  رااااااان المتتالااااااوال  أكاااااابال ن ااااااو ل ائوااااااةم 1999نىااااااا وااااااوم ** 

ائ اارا رلين لل اانق العرةياان وماار ن ااسو  أنرنةراار  نىل ااسرترر  نأربتراار  نواارض 
 رتري  .

حاااف التعرياا   نةااّر  التحرياار أ  المتتالاار  ائ اارا رلرر  ا راارن  أ  مًااتلن زاا
 ولًااارتن ائ ااارا رلين مااا  ولاااا المتااات  حتاااا ا رااا ثر الااا  ولاااا حرتااان التالاااور  

 نالتيبرر لم ناق العرةين ا يمو التلرالين .
ناب تم تيبرر المة ا  ناضبناال الياحين ناضحايان لم اناق العرةيان ولاا أت او 

 متتالوال ىل سرتين .
أكاااب أ   1999تًااار واااوم * نىاااا تحريااار م ااام لمرتاااا معلنماااوال ر و ااان الااانارا  
  التراالاا، نياال نأ 1998اليااوبراال المياارين ًاا بال تراالعااوال تمرااراال تااة  وااوم 

زلا مرحلن التب نر ممو أب  زلاا ات او  ال الان  مار  الانارباال نالياوبراال  ًاتل 
ملياور التيا   8.71ررر م منق ى اا توتاال الياوبراال الميارين ااب تراالعاال ما  

ىا   الانارباال ارت عاال  1998  واوم ملياور تاة 6.87ننيلال زلا  1997ووم 
مليور تة  ت   ال تار  نتمثال الا  ىاا تياووب نارت او   35.59زلا  29.5م  

مليور التي   29.86لا ز مليور 25.54ايمن العالا  ولمراا  التالور  ال ولض م  
  نىل تحرير ً ر بي اممر الموعاا الياوبر وا  مرتاا معلنماوال ر و ان مرتاا 

 النارا  .
عن ًع ن الميبري   وتحوب ال رف التالورين رر  أ  الياوبراال مح   اتبرل و

مليااوراال بنار متااا وااب   ااتناال معااال ماال زت ااو  4المياارين لاام تتعااب حااوالا الااا 
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ىاااا النااااال الاااا  تملاااا ايمااان  1999  ساااال وااا   ااااا الااارام  تثرااار تاااة  العاااوم 
ملياور بنار رراام  35ملياور بنار نال اارا رل تحان  100ياوبراال بنلان مثاال تن او 

 مةرر  ت من . 5  تعباب اضترر  ا رايب و  أ
نيحاابب اتاابرل أ اام تلاا  اض اا وض التااا تعاانق تحاابم اليااوبراال نايوبت ااو مًاارراال زلااا 
ريااوض التساانط المةحياان المياارين المتتظماان حتااا ىااا أااارض الاابن  ن ااا بن  
الحااااور  اضىريحياااان   ن اااان مااااو اومااااال ز اااارا رل  و اااات ةل  نأاومااااال تسنسااااوال  حرياااان 

، بن   اااص الحااور  ماا  تااة  ًاارتن  اياام  ائ اارا رلين للمةحاان ال حرياان متتظماان ماا
ووموال الموعين   نةاال  تحتكار  ااص الًارتوال وملياوال تحال التالاور   35تة  الا 
لي  ىحغ مر  ز ارا رل نأىريحياو مال مار  بن  الحاور   ماو ىر او ميار نالعاولم  المرتين

 التورالا .
أي حال تتحتم ىا تالور  مير م، الابن   نيحن  اتبرل : ز  الًرتن ائ را رلين

أمر  الحااض الانستا  وئ اتتبرين  -اضىريحين ومر نترل و المير  أحمب ترر  
نالعااو غ ال ااومل  ول حرياان المياارين لمااو لاا  ماا  ت اانا باتاال الحتنماان   حرااث  -

تحاانم الًاارتن ائ اارا رلين   اارط ر اانم ًااح   تنلاان   مرت عاان الااثم  نم ااولا ىر ااو 
الميارين حتااا ا تاتمت  ما  المتوى اان باتال ال انق اضىريحياان    ولاا المتتالاوال

م تباال أ  ال  أب  زلا مرل المراا  التالور  المير  لياولح الابن  اضىريحيان   
ملران   146 محبار أرةعن أععوف   ىوليوبراال الميرين ضىريحيو ا تتالونا الاا 

ران  بنار  اتنيوال حتاا مل 585بنار  تنيوال مرتمو النارباال اضىريحين لميار تملاا 
 أي حال بنلن مثل ترتيو تيبر لمير   الًو    .

نيعاار  اتاابرل : زتاا  ىااا الناااال الااا  رنالااب لًاارتن المةحاان ائ اارا رلين   اياام   
تسنط مةحان ما، توىان العنايام  ولابن  اضىريحيان ىا   ًارتن ميار للسرارا  ا 

 ونايم أىريحين ىحغ . 6رنالب ل و تسنط متتظمن  ن  م، 
كب البتتنر حمب   ولم ر ي  مرتاا تتميان الياوبراال ولاا عارنر  تتظايم أو ىيم

رحةال  حرين نالنين حتا ا يعتماب الميابر الميار  ولاا الًارتن ائ ارا رلين 
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التااا ا رالااب ررر ااو أموماا  للتياابرر زا أىريحيااو توياان أ  الال اانب تًاا ال تااة  
  الاابنلا أ  توتال ااو ال تاار  الموعااين لاابتن  ال اانق اضىريحياان التااا ا ر تااب المتاا

 . 2000 تنيوال حتا ووم  %4.1زلا  %3.3الحنما  ررت ، م  
 دفاةةت* نىااا حياارلن للمعااور  اليااح ين عااب ال  ااوب اااتيااوب  نالتسميعااا   

نمةةا سةةبق لسةةا  حةةام حةةزب الامةةل بةةل والحةةزب نئسةة   –ص  الشةةابصةةحيئة ص 
انف  حان  نال اور  ثمتوال  و ظوال   مض اتحيوا و لميولح النس  العليو نالن  –شرناأو 

مال نعاب  عاط  ىاا ناار  الاراوان ما  المس عار  نالمووت ىا نال  رن   نالا 
رالااو  الحعااو  المرتًاار  ن عااط ماانظ ا البنلاان الك ااور الااار  ثمااال  مااو ا رااب  
مالواال للً  تنرس م ىا ً توال ى وب ا ت وين ل و مرت سان ارت وساوال نثيحاوال  ولعابن 

 ن  ميولح  ىا الباتل المير  .الي رنتا  نا  م وًر  أن  م  يمثل
ى اااوب رن ااا  نالاااا نتنرسااا  م وًااار  ىاااا نااااب أ ااا مال   الًاااعض   ىاااا ىعاااح  -

تبمرر الاراون الميارين نتابمرر ياحن الميارير  وا  سريال ا اتررابص للممراباال 
لاا الميارير  ال  اسو  لح اوض أ ايوبص  الم رستن التاا أت تاال نت ًاال أك اوب نت 

 ىا تل أمرض .
  تر  نا  ر ي  مير المتلن  ح تا م ور  عاب تال  ناب أظ رال   الًعض

محوناال زاولن رن   نالا مل ننىر ل  الحموين ىا تل الحعويو نال ةروال التاا 
نىيماااو رلاااا ملتااا   ااا  م الحعاااويو التاااا ات ااام ىيماااو   اححااا  م اااو ًااارىو  الااانس  

 رن   نالا  ًتي  أن أحب م  أارض رالول  ىا ناار  الاراون .
اون  موبيان نالت اين( نااب اعين تتعلل ) - 1 م بتو  ممرباال م ارستن نتحابيم ًر

 ات م ىر و أ  رن   ومب الرحم  )نترل ناار  الاراون( .
راتاااابا محمااااب الًااااوما )م تًااااور  ىتياااان  ولًاااارتن المياااارين ئتتااااوج نت اااانيل  – 2

 نتيبرر الحويةال الاراوين( .
  وتا ميس ا مبرر النحب  اااتيوبين مناار  الاراون . – 3
  ًوم تً ال )مبرر ًرتن توين( . – 4
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 منري  أري  )ىرت ا الالت ين( . – 5
 ًاااوم و ي اااا مااابرر زبار  متوىحااان ا ىاااوال  وئياااة  الاراواااا نوااابب مااا   – 6

الًتياايوال التااا تعماال مااناار  الاراواان أن مراكااا ال حاانث التو عاان ل ااو نةلااا واابب 
 مت موال . 21المت مر  

نظي اان ايوبياان مااناار  الاراواان  14 ل نالماات م اضن  رن اا  ومااب الاارحم  تااو  يًاا
نتو  رنيا   ولنلاب المابلل لرن ا  نالاا   نااب ًاور  نالمت مان  ا تارن  ىاا 
ااون   ااولمةرر  نت اا رل بتاان  ممرااباال م اارستن نمتت ياان اليااةحين  تحوعااا ًر
للاا ةب   ناااو  التو ااض العااوم ىااا ااارار اات ااوم: ز  المت ماار  ارتكماانا الاارا م نالاابال 

لتححرل متو ض توين ناب توتنا اضموتن ررم أت م تل ام ىاا    ن  ىا ت ن  م 
   رتحرىنا نيرتكمنا الرا م م .أمتويض ايوبين نمتمرا  موبيوال زا أت م أمنا زا 

ناااب أياابرال المحتماان مر و اان محمااب واااال العًاامون  حتم ااو ولااا رن اا  ومااب 
ر  مت مااوال ماا 16 ااتناال نولااا  7 ااتناال نراتاابا الًااوما مااا  10الاارحم   ول ااال  

 تن نتم ن أونام   نسولض الحوعا ىا حتم   وتتوا ائالارا اال الحوتنتيان عاب 
رن   نالا حرث ثمتال مناىحت  ولا ا اترراب ممراباال اراويان م ارستن ل او تا ثرر 
م عر ولا يحن ائت و    ناب تم السع  ولا الحتم نامنل  نتم المحتمن م  

تياان  الااا  أياابر أحتومااوال البرااب أمااوم با اار  أتاار  مر و اان الم تًااور المحمااب  ا
 مًوم ن تحري وال ضحتوم المحتمن اضنلا .

اااون  لحااا    نمماااو رثماااال تااانرط الحوعاااا واااوب  وماااب ال اااةم المعااان ىاااا تلحاااا ًر
مالااب  ح اار  ر ااي  تحرياار الريااب  الًااعض نيااح رر  رتااري   ولالريااب    الاا  
 ال ةغ الا  تحبم    أحمب ومب ال تو  م تًور رن   نالاا نمحوميا  أمرار  اولم

غ تن اا –أ  أحمااب ومااب ال تااو   –للتو ااض العااوم   ناااب اوتاارف ىياا  متااغ راابص أتاا  
مار  رن اا  نالااا نالحوعااا وماب ال ااةم المعاان لكااا ييابر اضتراار أحتومااوال عااب 

 مالب  ح ر  نيح ر  الًعض .
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زتا   عاب يابنر أحتاوم  ول اال  ولاا ياح ر  الًاعض حابث : ناو  ومب ال تاو  
ر ستسااون  نالمعياان اضماال توتااال مملنتاان تاااا  ولااا اسعاان أرط ماار  اللاانا   تلاا

لناار  الاراوان نتام ى ا  العحاب ما،  تلار   نأكاب وماب ال تاو  أتا  تنالا  للانا   تلار 
ستساااون  اتتاااوا زالااارا اال ال  ااا  ى ااانال   اااوضترر ر اااببص   عاااح وةاوتااا  مااا، 

ااان  محومااال 90الم تًاااور واااوب  المعااان ىاااا اعاااين  الًاااعض  نسلاااض ألااا  التيااا  ًر
أتااا  ت ااالم المملاااا مااا  واااوب  المعااان ثااام  ااالم  ل تلااار  ال اااتنال ناتااار وماااب ال تاااو 

 .ستسون  
نمعورت ااو عااب رن اا  نالااا مااو تتااض حاان  اعااين الريااب    الًااعض    نماا  أماارا

تلااا  البرا ااان التاااا ماااباىعوال وااا  الالرياااب   عاااب زرةا اااو ىاااا و اااب ح اااتا م اااور    
ب. رىعال  رب أحمب  عتنا    امل أ  تحاوكمنا  الالميرين الب تنر الريب  تًرت و 

الي ور حوكمنا الالنا اي  الك اور   الاا  ىعاح ىر او أمارا الالنا اي  نالعماة  
ولا  ولم نأتي  متينر نالة  الانرةو ن اعب الابر  : نالمس عر  الك ور أمثو  

زماارا يم نلس اااا التاانلا نوماااب المااتعم  اااعرب ن ولاان مياااس ا نرراار م   ن اااولس ، 
نالاا  ت امض  –متياوا الاراوان الميارين  و الا  بمر –ولا رأ  م رن   نالا 

أمثو  ووب  ح ر  نمالب  أحمب ح ار  نياة  مابرن   رمنا نستينىا  ال  
 .مم  تيبنا لتسميع  نى وبص ت 

 اااال أ ااا لن حاااان  :  1999* سرحاااال يااااح  المعورعاااان الميااارين ىااااا العااااوم 
تتحاان  م تًاا يوال الومعاان الحااو ر  زلااا حيااو  ساارناب  رت ااا مت ااو الياا ورتن زلااا 

ين ؟ .. ال ااا ا  ت الااار  عاااب زيااارار الالومعااان نسااانا  الم   اااوال السميااان الميااار 
اااا وباال ت تااااب أ  ًاااارتن   تراااان  وااااومر  نتياااا  العااااوم ولااااا تالو اااال تحااااورير ًن
تكتنلااانالا   اضمريتيااان الالت اااين تمتلااا  مياااوت، تو عااان ل اااو  حي اااو المحتلااان   نأ  
اضال ااااا  التااااا ناىحااااال الالومعاااان ولااااا ًاااارا  و ح ااااض اوتااااراف متاااابنض الًاااارتن 

 ال ىا ميوت، ي رنتين .اضمريتين مت و يتع
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تحااااال  6/12/1999نىاااا تحرياااار نثاااو حا م اااام ليااااحي ن   اض ااامن    متااااوري  * 
مسسسةةةة  263 : القةةةوا م السةةةوداأ لمسسسةةةات التطبيةةةع مةةةع إسةةةرا يلوتااانا    

أسماأ نبيرة جدًا ملة  رأس ..  مصرية تتاامل مع الادو .. وتبيع دم الشهداأ
  العاابن الياا رنتا مااو ايمتاا  اتت عااال نارباال مياار مااص جةةاأ فيةة  :  القةةوا م
 29.2  زلاا  98ملران  التيا  واوم  66.4زلاا  1997ملرن  التيا  واوم  142.2

ن ن ت   مو حبث  1999ملرن  التي  ىا ال تن أً ر اضنلا م  العوم الحولا 
م، اليوبراال الميرين زلا اضراعاا المحتلان أيعاوال حراث اتت عاال ما  ملياور 

  ن االلال  1998ملران  التيا  واوم  454.8زلاا  1997ملرن  التي  واوم  68ن
 ملرن  التي  . 190مو ايمت   1999ىا ال تن أً ر اضنلا م  العوم الالور  

ااار رتالااا  زلاااا ااتت اااوط  و اااتمرار ىااا    عاااط المت راااراال  نررااام أ   ااااا المً 
الحتنمين التا الرال م تراال ىا مير اب أتال منالانص تسميعيان البراب  ىاا يابار  

 –نبىعااااال ماااا عط اااااباما المس عاااار    تيااااوب  يااااتوون الحاااارار التالااااور  نااا
متتت م أكثر م  اتتوا اراراال ااال ت ثرر أن ، ىا  اا المالاو   –بىعوال البرب  

  نلاااال  مااابأ الحااابرث يعااانب مالااابباال وااا  التسميااا، اااتياااوب  نمااا تمراال الًااارق 
اضن ااغ اااتيااوبين المًاامن ن   نةاابأال ااتيااواال ال اارين ماار  رالااو  اضومااو  

أيااباو  م ماا  اااوب  التسمياا، ىااا وااولم المرااات  باتاال مياار  الياا ورتن ن عااط
 نتورال و ىا الملبا  العرةين .

تمتتااال   اض اامن    ماا  الحياان  ولااا الحاانا م الكوملاان للًاارتوال المتعوملاان ماا، 
ن ا انا م حتنميان ر امين م االلن لاب   -تيبرراال نا ترراباال  -العبن الي رنتا 

وال نأحالااوم ا ااترراب و أن تياابرر و اضال ااا  المتتياان   نتتعاام  أ اامو  الًاارت
لااااا العاااابن  وئعااااوىن زلااااا تًاااانف ال اااال، م ياااالن نم  ر اااان ت عااااوال للمتاااانب  ماااا  نال

 الالمرتين .
او ماان الال ااوال رملااا زالمااولا الال ااوال المتعوملاان ماا، العاابن الياا رنتا ىااا مياار 

الااااا  أنرب ااااو بن  ت رااااان ماااار  س ااااو ،  –س حااااوال للحياااار الر ااااما  –ال اااان  263
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  ل أ  راتر حالم تعومل تل مت و  ولالتي  المير    نررم أتًست و   لكت  لم ي
أ  حالم نايمن مو ت تنربص مير م  العبن الي رنتا أال  تثرر ما  ياوبرات و 
  ىاااا   واااابب الال ااااوال المياااارين التااااا ت ااااتنرب ماااا  ز اااارا رل أكثاااار ماااا  الال ااااوال 

ًاااارتن نم   ااان ن ر اااان مياااارين ت اااتنرب ماااا  ز اااارا رل  135الميااابر    ى تااااو  
ال اان أالتمياان ) اا وراال نال ااوال بملنمو ااين نمتظمااوال بنلياان(  12ا  وئعااوىن زلاا
 8ًااااارتوال نم   اااااوال تيااااابر نا ت اااااتنرب مااااا  ز ااااارا رل ن 108مرتماااااو رنالاااااب 

رتوال تمور  التيبرر ناا ترراب ىا ت   الناال .  م   وال ًن
نيياااابم المتياااا ح لتلاااا  الحاااانا م ماااا  نالاااانب أ اااامو  تمراااار  نعااااتمن ولااااا توىاااان 

 و ين مل نالثحوىين ولا رأ   اص الحنا م .الم تنيوال اااتيوبين نال ي
ن تاااو  ال اااوال حتنميااان ر ااامين تتعومااال تالورياااوال )تيااابرراال نا اااترراباال( مااا، الكياااو  
الي رنتا م  تل  الال وال ال ر ن العومن للمتارن    الًارتن العرةيان لةتياواال 
 ) ر اااان التلي نتااااوال(   ناار  الاراواااان   ناار  التورالياااان   ال ر اااان المياااارين العوماااان
للم تحعراال الميسرين   مع ب  حنث ناوين الت وتوال    وئعوىن زلا م   اتر  

 بار ال ة  نالًرتن الحنمين للتناي،.: يح رتر   مو 
 تو  أيعوال أ مو  تمرار  ما  اساو  اضوماو  العاوم مثال ًارتوال الًاراين للابتو  

ياوال نال الورر نأمن ارار لم امب  نالياتوووال الكيمونيان نميار لياتوون الكيمون 
  نالتياار للكيمونيااوال البنا ياان   التياار للمة اا  نالمت اانالوال   تااومن   نالاابلتو 
لل اااا  نالت ااار    نستساااو للكتاااو  نالايااانال نالتيااار لتال رااا  المتتالاااوال الاراويااان 
بىاان لمراياان المح نظاان تت نتح اال الحو ماان    اامو  معرنىاان ىااا وااولم المرااات   نال

   نانتا الت والن  الًرارن   مير البنلا   م تً ا: نالحسو  التو  مت و 
الًارتن الم او من   ميار توىيا  ميرين لتعم ن الاالوالوال   مر  ا    زرالرمال ال

للتالااااور  نتياااابرر اضاسااااو    ًاااارتن منر ااااعرب للمتظ ااااوال )مر اااارل(   المياااارين 
ائيسوليان للمة ا    العولميان لةلكترنتيااوال ال تب اين لإلتًاو  نالتعمراار )بر ( تت 

. 
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واا ت رن  تيوتوال تمرر  ما   ااص التنويان ولاا التعومال ما، تياو  نا أحب يعلم لم
م تياااض ا تمثااال أ اااناا  ايمااان تااااتر محورتااان   يااا ر  ااانق ورةيااان ىاااا متسحااان 
التلااار  حتاااا الًااامو  اضىريحااااتت نولاااا الاااررم مااا  ت ااارض الم ااا نلر  وااا   ااااص 

ى   وبباال م    الكيوتوال م  زمبا  أ  أ  وض أن تيريحوال حن   اا المنعن  
  و  الًرتوال نالم   وال التا تحنم  ولتيبرر زلاا اضراعاا المحتلان أكاب لتاو ر 

أ  يااوبرات   اااا لمتااوسل الحتااام الااااتا ال ل اااسرتا مرتمااو ت تاااب أنراق الحتنمااان 
 أت و ئ را رل .

ال ان أالتميان  12 تو  تحن : او لن يحي ن اض من  ىا تحرير و الم م  ت تمر* 
تالوريااان مااا، ز ااارا رل ررااام أتااا  ا تنالاااب بملنمو اااين باتااال ميااار تماااور  أتًاااسن 

 وةان م وًر  مر  العمل البملنمو ا الر ما نالعمل التالور  ال حال .
  وراال ىتلتبا نتتبا نالناياوال المتحاب  اضمريتيان   ن نلتابا   : م   اص الال وال 

نةل ورياااو   ناضرالتتااار    نال تاااب   ن اااوحل العاااوج   نأناةت اااتو   وئعاااوىن زلاااا 
اليااا رنتا اات اااو ننتولااان اضمااام المتحاااب  لإلروثااان   نالحااان  متعااابب    ااا ور  العااابن

 الالت يوال نالمراامر  البنلرر  ىا  رتو  .
أماااااو اااااانا م ال ااااال، المت وبلااااان ى اااااا سنيلااااان .. سنيلااااان .. سنيلااااان   نتتتااااان  مااااار  
م اااتلاموال اتتاااوج نراال نوااابب   نتوماااوال ن ااايسن   نمتتالاااوال تومااان اليااات،   

نأرايان نلاناام متاو  الم اتنستوال )تت( نلاناام تترياض  ن ل، رأ امولين نا ات ةكين
 الاراون الميرين )تت( .

متاباال  360 لعن )أن مل ان الالماور   360ني تنرب أ ل التسمي، م  ز را رل تحن 
ولااااااا رأ اااااا و الم ااااااتلاموال نا اال الاراوياااااان نالممرااااااباال الحًاااااارين   المرتيااااااوال( 

   اااااولتتحيغ ناض ااااامب  نممراااااباال الحًاااااو ش نالماااااانر نالًاااااتةال نم اااااتلاموال الااااار 
ناليااان وال الاراويااان نم اااتلاموال نىااانط نح وعاااوال اضس اااو  نالمتوبرااال النرايااان 
نتيمونيااوال الياا ورن نالاابرن  الرنمياان نالاابالوج نألاانا  الاالااوج نالياالض نأال ااا  
ائااوااااان نالتلي ايااااان  )تت( نأالااااااا  الميترنىنتاااااوال ن اااااموووال تعاااااتيم اليااااانال 
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عااااو  التورالياااان نالكعاااانض ماااا  المسااااوط ناضحاياااان ااال المناياااا وال التوياااان نالت
ناللاااابا   نموكرتااااوال التيوساااان المتالياااان نأ ااااة  التلي نتااااوال المعانلاااان ناض ااااة  

ناضنوياااان الميااااتنون ماااا  الك رةو ياااان ناعاااا و  الياااالض نالياااا وري  نالتااتااااوال 
الياااااح  نالمالاااااةال ننرق الت اااااا نالترااااانط ناضثاااااوث تت نولاااااض اللااااابا   نأنراق 

تمر مير را ب  ىا تيتيع و متو  التلرلاا( ننرق يتوبرل نمالن راال )التا تع
الس وون نالكتو ن ناليح  نم وتيح ناناس، البنا ر الك رةو ين نالمحرتوال ناس، 
نتتااال الرتاااوم )التاااا تمتلااا  محاااوالر ميااار م اااو( نال اااتوكر  نالتياااو  الحوسعااان 

 اام )تت( نأال ااا  التكرراا  5 اام زلااا 3نأبناال الت اار  نألاانا  الاالااوج   اام  ماا  
ت و)تت( نمة   ال س  المسوسين نائسوراال التورالين للابراالوال العوبيان نمتنتو

نراال حلاض اض حاور نالت ااو  الساواج ناضتااوت  الساواج نالمال اا  نةرنترتاوال ىاان  
الينيو ناينال المرتحو  العسرين ننرق الحو غ نياتوبرل التحانب نالم اتتباال نماو 

الم اتتبمن ىاا متتماراال  يموثل و م  معوب  ووبيان )تت( نالمياتنووال الاالواليان
اليااايوبلن نأال اااا  ااتااااار عاااب الحريااال ناضال اااا  الك رةو يااان التويااان م ًاااوراال 

لحرةيان تميااوال التاا تتات  المياوت، ا -ت( نأىارا  السام   ول اوا نالنااانب المارنر)ت
ن تااو   االعتو  اىتتااو  للتظاار ىااا  اااا الكاام ال و اال ماا   -تمراار  نالرااب  مت ااوتت 
تحال المتب الالمرتا الم ما : الكيو  الي رنتا زحبا مو  ال ل، النارب  زلرتو م 

 متنرتت( . :)محعراال رنا ح للسحن  البرتين للتالا ن .. يعتا
ى ااا ت ااما )متتالااوال نمحعااراال أتاار  ماا  متل ااوال اليااتوووال : أمااو الثوتياان 

سا   33.75الكيمونين ت( ن اص ال لعن نال ري ن نالمري ن اضترار  تام ا اترراب تحان 
عبن الي رنتا تة  ال تن أً ر اضنلا م  العوم .. ى ل نيل متو مت و م  ال

 الحو  زلا ا ترراب المتل وال الكيمونين ... نم  أكمر وبن لتو ؟تت
رراااام ات ااااو  تورساااان اليااااوبراال أتاااا  : * ني ااااتسرب تحرياااار   اض اااامن    الم اااام 

الميرين زلا اضراعاا المحتلان ىا    تاو   عاط ال ال، الم ات ا  مثال اض امتال 
ن نالال   نتتل الالراتراال .. أ   معتاا أبق ن  الحي و  نالرمل نالحالور  المتحًن
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زت ااو أن  ععاا و رتالاا  : م ااتلاموال متااو  الم ااتنستوال نرراام أ   تااو  ماا  يحاان  
ئومور المتوسل ال ل سرتين . زا أ  الكميوال العتمن الميبر  م   ااص الماناب 

 ي تحرل أ  تكن  لل ل سرترر  ىحغ تت
ولا امن  رم اليوبراال الميرين زلاا ز ارا رل حراث مل اال ايمان  ني تا المترن 

ن ان راام  1997ملران  التيا  ىاا واوم  828مو تم تيبررص م  متارن  تاوم تحان 
تمرااااار الاااااباال  ولمحورتااااان م الماااااولا حالااااام الياااااوبراال الميااااارين تل اااااو زلاااااا الكياااااو  

ن ااااولس ،   ملراااان  التياااا   68ن اال الياااا رنتا نالتااااا مل ااااال ىااااا الاااا  العااااوم مليااااور 
ط حالم نايمن يوبراال المترن  م،  حين اليوبراال الميرين زلاا ز ارا رل اتت 
ملران   291.5زلاا ماو ايمتا   1998ىنيالال ىاا العاوم  –تمو أًرتو م  امل  –

ملرن  التي  .  105.6التي  مرتمو مل ال ىا ال تن أً ر اضنلا م  العوم الحولا 
نط الحساا  التااوم ن تااو   اال، متتنواان رااتم تياابرر و ئ اارا رل مثاال ال ااالوب نالتراا

نالاللنب نالتعر نال حنليوال ناض مو  السواالن )نالتا تعوتا مير تحيوال ًبرباال 
مت ااو تعنعاا   وا ااترراب( ناضثااوث التًااما نالتلي نتااوال نأال ااا  الكو اارال نةااانر 
ال م اااام ناضبنياااان نىحاااام الكاااان  نال حاااام الت ااااوتا ناليااااح  نالمالااااةال نايااااض 

ل يااااال المال ااااا  نالًااااايتناتن ناضبناال ال اااااتر )تت( نالياااااما العرةاااااا ناضرا نا
السمين نالالراحين نالعموباال )التا تتًا أ  تكن  ىا تبمن الايش ااحاتة ( 

نم  الناعح س حوال للكًنف التاا لابرتو أ   يتال الياوبراال   نالع وب  نالتحل 
الميرين زلا ز را رل يعتمب  ًتل أ و اا ولاا المتارن  الاا  يًاتل ماو ا يحال 

اص اليااااوبراال . مرتمااااو يعتمااااب الياااا ورتن ولااااا أ اااالنض ماااا  ايماااان  اااا %90واااا  
ااتتًااور ىااا الحووااب  اليااتووين نالاراوياان نأ ااناق اا اات ة  الم وًاار لعاامو  

 .الت ثرر ولا مالمل أبا  اااتيوب المير  ىيمو  عب  
**** 

 ( :2011-2000حقبة الألفية )
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ضن  التسمياااا، اااتيااااوب  ماااار  ز اااارا رل نمياااار تااااة  وحااااب اضل ياااان اتناياااال 
( نلكتاا  تاا ثرر مبرالاان مااو   حااباث ااتت وعاان ال ل ااسرتين الثوتياان 2000-2011)
را   ( ن ولعبنا  ولا2006ن ولحرض العبناتين ائ را رلين ولا لمتو  )( 2000)
 ضمرا ناو ع  : ( نىيمو رلا ريب2008-2009)
 : 2000عام  – 1

م وحثاوال ررار تًارال ياحي ن   الحياو    تحرياراال وا  زالارا   7/2/2000ىاا ** 
ماااار  الملاااابر  نتااااالرل  ()ر اااامين ماااار  مياااار نال اااارا رل لت اااا رل حرتاااان ال اااايوحن

اليعن وال التا تحب م  تبىل ال يوحن ائ را رلين لسو و ناضماوك  ال ايوحين ىاا 
  رتو  ن واا المحويب ال يوحين الميرين .

ال ااايو   تًااارال الحياااو  نياااح  أتااار  أ ** نىاااا  ااايوق متيااال  ول ااايوحن   
لحرلااان رري ااان للحيااان  ولاااا أمااانا  مااا  ًااارتوال التااا مر  ن  رلالااا  رلرر  ائ ااارا 

ن  لمياااا،  عااااط محتتيااااوت م الًتيااااين مثاااال راال التياااانير   ىرلالاااا  ائ اااارا رلين 
نالم اااالةال نراال التياااانير ال ااارتمو ا نيياااارن  ولااااا تحريااار محوعاااار ىااااا 
أا اااوم الًااارسن نأتاااا يااانر  مااا   ااااص المحوعااار لتحااابم و ًااارتوال التااا مر  ىاااا 

 للحين  ولا م ولا تعنيط وت و نتال  ائ و   ل معن مير .ز را رل 
الناياااوال المتحاااب  الحاااو ر    ت اااو أيااا حال تحسااان  ات ماااال 19/3/2000** ىاااا 

اتسااةق لتالااور  المتاابراال ىااا الًاارق اضن ااغ نالتااا يياال الااا  مت ااو ئ اارا رل 
 نأمريتااو الالتنةياان نأنرن ااو نااترحااال أمريتااو مًاارنووال للتعااون  ماار  مياار ناضرب 
نال ل ااسرترر  نال اارا رل  م ااووب  النايااوال المتحااب  لمتوىحاان المتاابراال ماار   اااص 

ضتاااا  ولااااا حااااب التحرياااار   الاااابن  للحرلنلاااان بن  نياااانل و لم ااااناق ائ اااارا رلين 
اضمريتا أي حال المتبراال تًتل تسراال تمرراال ولاا م اتحمل البنلان العمريان ما، 

                                                 
    فاا  الفصاال  الةااان ( ال ااا  2011-1979تفاماايل العالااا  اليااياحية باايس مصاار وإساارائيل  ااا  الفتاار )

  الخامس( المخصص لس التة يع االجتمال 
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لعمليااوال رراار مالرماان ىااا اتتًااور ومليااوال ر اارل أماانا  المتاابراال لكاان   اااص ا
 ز را رل .

  نتااة  الر اانب ىااا وااتححيحااوال  7/5/2000لعرةااا   ىااا ** تًاارال يااحي ن   ا
حرث أًور  ولتححرل ض مو  مثل ىريب البرض المحوما المعرنف نأحمب   مير 

ترر  أمر  الحاض النستا  وئ تتبرين نومب المتعم الًارةرتا    ا ا  محاومن  
وملااانا تااانا  لًااارتوال نأًاااتو  ز ااارا رلرر  الت ويااان نرالاااو  أوماااو  نلكااات م ىاااا 

.نأًااور التححراال لحعااين ىتاابق  ي اال الااا  أممتاا  البنلاان وااوم ني اانب ىااا مير
 عب سرب الر انب  ألمارال  عاب ثمانال تيوتتا  نتعوملا  ما، الحاناال المعتبيان  1956

ولا مير رتاا  ناب رى، لنرثن   الر  الرنىاوتا مرتاالار  المحاوما وماب الماتعم 
نتو  ال تبق  ي الم ل ا ا  النرثان لانا اكتًاوف اعين ا ترباب ال تبق ا الًرةرت

عاب أ  أيابر التانير الا  ناا، ىاا تانتيةت م للمحاوما   نلام تتتا  الحيان زا  
عم  اا ال تبق التوريتا ل ر ن ا ثاور .ثام تا تا اعاين نرثان  ر ي  النارا  اراراال 

حومياو  أحماب اتاا الًارتا نتومال الر نب  المريسوتا   منحن  نالمنتل ىر و الم
ًاارتن نمتًاا   ناااب تاام  39وحااب زرالااور  وئعااوىن لااا 35 االيمو  ناااب سول ااو  عاام 

نالا   -محوما الالنا ي   -تمبرب أالل الحعين .نم   منحن زلا ىريب البرض 
أحمااب ترار  أماار   اًاات ر  عاب و ثاام يا تالام يتاا  معرنىاوال اماال اعاين واااام وااام 

  ن اا ن ننترل ًرتن ايم ائ را رلين للمةحن ال حرين الحاض النستا  وئ تتبري
 .ىا مالو  اااتيوب نالتالور 

*** 
 : 2001عام  – 2

 م ااووب   2001تع ااب ناياار المر اان المياار  مماابن  تااوبر  ىااا مباياان وااوم ** 
  ز ااارا رل ولتاااوال ولاااا اتتاااراق أىريحياااو أماااوم حًاااب تمرااار ىاااا الومعااان مااا  النريااان  

لحاااانما الر اااانب  المعاااارنف ماااابنرص ىااااا ت  ااااي  تحول اااا  ماااا، اليااااتبنق اأولاااا  ن 
 وحثاوال مياريوال  20ر ال ماو ا يحال وا  أأتا    نأول  الاناير المًرن  الي رنتا 
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أ  ااتحاااوب الياااح  ئ ااارا رل  اااتنيوال للبرا ااان  ولالومعاااوال ائ ااارا رلين. نتًااا ال 
البنلا لمرط الحوحلن نالا  رتنلا الناير المير  أحب محووبص اب أتًا  واوم 

ليتن  ال ر تنايل مر  ائبار  اضمريتيان نالياتبنق الحانما الر انب     1990
نالاا  لتاانىرر ااوتمااوباال المولياان لتاابريض المس عاار  نوحااب نرش التاابريض نتااال  
برا ن تل مل وال الميوص العرةين م بف تنىرر و ىا الم تحمل لر  أراعاا ز ارا رل 

. 
التسميااا، الاراواااا تحريااراال وااا   19/8/2001** تًاارال ياااحي ن   العرةاااا   ىاااا 

رالاال ز اارا رل اضن   –ماار  مياار نال اارا رل نالااا  يحاا  تل اا   حاان  رن اا  نالااا 
ناواام أتاا  أىااوب   ىحااب باىاا، رن اا  نالااا واا  التسمياا، ماا، ز اارا رل  –ىااا مياار 
ا رلا متااانىري  ى يااا ح مااانا نيلياااوما نالت اااو  ائ ااار )نىحاااوال لرن ااا  نالاااا( ميااار 

الاااو  الميتتااان الاراويااان نتظااام نأىوبال ز ااارا رل ميااار ىاااا مللم ااات ل  الميااار  
نأكب نالاا أكثار ما  مار  أ  ميالحن ميار لرش الحبرثان لمراعاا الياحرانين.ا

ت ااااو لال  –.نلك  تعااااون  ماااا، ز اااارا رل ىااااا تاااال المالااااواالالعليااااو تكماااا  ىااااا ال
يو تر  ماو الالابن  التاا واوبال ولاا  -  م  تةل و اليحي ن نالتمرا  الاراورن 

تليااوال الاراواان لتاال أمرااض نأكثاار ماا  ًااوض ماا  سل اان  1700مياار ماا  امتعااوث 
.نال ريض أ   اا ر  اااص النىاانب تاااام  ايااوب  ماا  ناار  الاراواان 120ار  نمااا  900

 وىر أحاب  ااال العوم  نىا ( 1996)م، أحباث م لمن للعرض تمثل ما حن اوتو 
 ايوباال السض الميسر  لتل أمرض   مض حما الناب  المتيب  .

 رل أ  مير لم تال ِّ م  ز را رل  ن  ال  ر ناب اتر  عط الم عنثر  زلا ز را
الترنيالاااا ناضماااراط نالحًااااراال العاااور  لل وك ااان ن رمنتااااوال المااانبر  نال رماااان  
ال ااو ل تنمااو  نالممرااباال الم اارستن ىعاااةال واا   ااران ز اارا رل  ااةاال الحسااا  

ناحتةل و متو  مير ىا  نق الحسا  البنليان   امض تاب نر زتتوالا    المير  
    نالا نويومت  .ىا مير   عل رن 
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أ  حااوبث زسااةق التااور ماار  التاانب  2001 * نىااا ااال العااوم اتاارال اليااح  
مياارير  نال اارا رلرر  ىااا معماار رىااح  ااو م ىااا تحلااي  الا ااا لعةاااوال التسمياا، 

نااب تام زل او  مًارن  التابريض الاراواا المًاتر  لاراوان   م، الكياو  اليا رنتا 
ي، المترن  المير  ئ را رل  وض اعور اضًالور المثمر   ولميوص المولحن نتال  م

 العولمين نومر مااب ضولا  عر .
( بوااال تحو اان الياايوبلن زلااا محوسعاان ًاارتن   2001)أيعااوال * نىااا ت اا  العااوم 

لرللاااا   اضمريتيااان لمبنيااان لماااو تحااانم  ااا  مااا  بنر ىعاااو  ىاااا بوااام الم اااتنستوال 
 ال نلنت اال  نتعونت او  ائ را رلين نالترني  لمااوم محران الر نب ولا راب التوايان

 ال وىر م، ناار  اليحن ائ را رلين متحبيم أبنين مالوتين ل تو  الم تنستوال . 
الو  ال  ىاا المياو  الاا  أيابرت  التحو ان ناابمال تةلا  لليايوبلن نالم ات لكر  

 مبا ل لمبنين التا تتتال و ًرتن   لرللا   أكثر النب  نأال  عراال .
وال  محوسعاااااان ًاااااارتن   ز ااااااتا لاااااانبر   للعساااااانر نسولمااااااال تحو اااااان الياااااايوبلن أيعاااااا

نتًااااامل   نم تحعاااااراال التالمرااااال نالميااااا، المورتاااااوال العولميااااان المملنتااااان ل اااااو 
  رنتولاااب ز( حراااث M.A.C)أباماااي ( ن)تلرتيااا ( ن)أىرااابا( نمتتالاااوال التالمااال )

لنبر ر ي  مالمنون ًارتوال )أ اتا لانرب(  ان ر اي  ماللا  ر  او  المتظماوال 
( متظمان ر نبيان 53ا متظمن تعام ر  او  أكمار )الر نبين اضمريتين الكمر  ن 

 أمريتين .
ن المتحااب  للاابناال  واا  ايااوم الًاارت تححراال نىااا العااوم ت  اا  تًاار  وليااح ** 

نىسو ر ميتعن م  البارل اضميط نالتمرر  نالتنامل نالملح نال    و ترراب تما
 .م  ًرتن ىوباش لل سو ر 

توووال ائلكترنتياان ىااا اتحااوب ** اااو    ز اارا رل رثاار   ر ااي  ماللاا  زبار  الياا
م تااب  تممراانتر 1000ز  ز اارا رل ت ااعا للتعواااب ماا، : اليااتوووال ائ اارا رلين 

ض    توووال ائلكترنتيااااان ائ ااااارا رلين رتااااار للعمااااال ىاااااا اليااااا 1000ميااااار  ن
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ز ااااارا رل تحتاااااوج ل ااااااا العااااابب الكمرااااار ئتتاااااوج مااااارام  الكممرااااانتر العرةيااااان زا أ  
 ال ائ را رلين المتث ن و   اص النظو  .اا تالو ن ععي ن ررم ائوةتو

أ  برا اااااان أوااااااب و مرتااااااا  22/4/2001** تًاااااارال يااااااحي ن   العرةااااااا   ىااااااا 
حان   م نالاا  رترأ ا  وماب الماتعم  اعربالبرا وال ال يو اين ناا اتراترالين  اوض را

مااا  رالاااو   %35التعاااون  ائاليماااا ىاااا الًااارق اضن اااغ .أنعاااحال البرا ااان أ  
عةاااوال اااتيااوبين نالتالورياان ماار  مياار نال اارا رل   اضومااو  ررياابن  تح اار  ال

 نلم رت   التححل م   اص اضراوم م  ميبر م تحمل .
أ   22/4/2001ىاااا أيعاااوال ىاااا ت ااا  التاااوري  ** تًااارال ياااحي ن   العرةاااا   

  ًاارتن التاارا  برتااوميت  اضمريتياان التااا تتاانلا ائًااراف ولااا مرتااا   تاان    
  أ ااام ًااارتوال التياااتي، الع اااتر  نل اااو ن ااان مرتاااا مراا ااان ااتياااواال تعاااب مااا

ااااراكن نا ااااعو  ماااا، الكيااااو  الياااا رنتا  ناااااب ناعااااال الًاااارتن ات واااااوال   ارت ااااوط ًن
ا اااتراتراليوال مااا، م   ااان التياااتي، الع اااتر  ائ ااارا رلا   راىاااو    يتااان  للسااارف 
 ائ را رلا حل ائسة  ولا توىن الميوتوال نالمعلنموال التا تملك و الًرتن .

مرر ماا  الماابرووال االًاارتن لتيااتي، نتنريااب واابب تاا اااص رل ماا، ناااب تعوااابال ز اارا 
   التا ت تتبم عب ال ل سرترر  . 70نالب و وال ىعةال و  يناري     ربرا 

*** 
 : 2002عام  – 3

أ  ناار  الاراواان المياارين  8/8/2002** تًاارال يااحي ن   رىااوق ورةياان   ىااا 
لااااا  يعاااام مياااار تت اااال ماااا، الالوتااااض ائ اااارا رلا ئحيااااو  المتتااااب  الرةااااووا ا

نال اااارا رل ناضرب  نىل ااااسر  لنعاااا، ا ااااتراترالين للت اااانط  وليااااوبراال الاراوياااان 
حونلن عاام بن  تلرالياان ل اااا التعااون   وئعااوىن للًاارتوال اماا، ماا  للاابن  اضرةاا، 

 التوين ىا البن  اضرة، لتن ي، تسوق  اا التعون  الاراوا.
رلاان البرااب  للتعوماال ( لالاا ال ال اا   ائ اارا رلين زلااا ح2002نىااا ت اا  العااوم )* 

باتل المنات  الميرين . اومال ًرتن ايم  وتتوا  عط ائالرا اال ئت و   نين 
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ال    التو عن ل و . أاالال الًرتن تالمن بانب ال با ين التاا ترماا لبنلان ز ارا رل 
. تماااو أاالاااال ا ااام ًااارتن ايااام المتتااانض  ولعمريااان نائتاللرايااان مااا  ال ااام ال ااا رتن 

 اا ن   مرتااو  ائ ااتتبرين أ  الًاارتوال لالاا ال زلااا نالحونيااوال . تًاا ال مياابر م
مثااال  ااااص ائالااارا اال  عاااب اًاااتعو  ااتت وعااان نتياااووب اضوماااو  النحًاااين عاااب 
الًاااعض ال ل اااسرتا . لكاااا ا تتعااارط ضوماااو  تتريميااان نلتالتاااض رىاااط وماااو  
الًاااح  نالت رياااا التعومااال مع اااو. نتوتاااال زحاااب   ااا   ًااارتن ايااام ائ ااارا رلين ااااب 

ومااو  الًااح  نالت ريااا العماال م ااو . الموعااا وتاابمو رىااط  أاماان اض اامن أثااورال 
ااار  م ااا نلن اضمااا  المناااا  للعماااو  نتمااار  أ  ال ااا رتن تت ااا، ًااارتن أنرنةيااان  ًن
نما الر  لًاارتن اياام . ناااوم الم اا نلن  واا  ال اا رتن م االاان ا اام ًاارتن اياام نتالماان 

 مولكن .بانب ال با ين م  أولا ال م ال  رتن نا تمبال   و م الًرتن اضنرنةين ال
* نىاااا ت ااا  العاااوم بتلاااال المحوسعااان الميااارين لل عاااو ، نالًااارتوال اضمريتياااان 

مرحلاان البرااب   –نائ اارا رلين احتالوالااوال ولااا العاابنا  الياا رنتا ولااا ىل ااسر  
المعين رالو  اضومو  الميارير  مر و ان  22/4/2002 ولحرار الا  اتتات  رنم 

، ائ ااارا رلرر    تماااو  اااعرب السنيااال مناااا  الميااا، أًاااتو  التعومااال نااتياااو  مااا
اااررال الالمعياان تمتااا الاابون  زلااا تحنياال ر ن  اضماانا  العرةياان ماا  أمريتااو زلااا 
الاااابن  اضنرنةياااان   نىااااا أااااال الحلراااال واااابم زراااابا  أ  أماااانا  أتاااار  ىااااا المتاااان  
اضمريتين   نال   حيب العل النايوال المتحب  تًعر  ولعض  اااتيوب    مض 

م وتب  ال  و  ًورن  ر ي  الحتنمان ائ ارا رلين اتتيور و ال يو   المتمثل ىا 
 الا  يعرض الًعض ال ل سرتا ناتت وعت  نايوبت   ة  ناب  .

نتا تا تحرتااوال رالااو  اضوماو  المياارير  المتو عاان للناياوال المتحااب  نال اارا رل 
ا تالو ن للع غ الًعما المير  العورم المسولض  ولتيب  لل المان اليا رنتين 

 الم وتب  اضمريتين الكوملن .الًر ن التا تلحا 
  الحتنمان الميارين ما رةق ن   ميارين تاناض مرلماوتر* نىاا ت ا  العاوم سولاض 

متتض ًرتن العو  ائ را رلين نحظار ت اررر رحاةال للًارتن لمساور الحاو ر   عاب 
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مااو مماا  أماا  الًاارتن  7تًاانض مًااوالر  ماار  وًااري  راك ااوال ماا  واارض ز اارا رل ن
 ن  مسور الحو ر  .أحبث حولن م  ال نعا العورم

** نىااا  اايوق متياال ت اامض منظ اان اضماا  ىااا ًاارتن العااو  أيعااوال ىااا زثااور  
حولن م  الااور  عابمو اًاتم نا ىاا راك ان أمريتيان نأ   حنات او اتملان نلكا  تمار  
اتل    عب ال ح  أت و تحمل ًاريغ ىرابرن ما  تان    مرتاو تاوم   ررار المتابان  ًن

 متتل  و  اضًرسن العوبين .
ا  اايوق متياال   نلكاا   اااص الماار   ولتحاال ال حاار    حرااث تًاا  الرةااو  ** نىاا

مااا   %25واااوس  الماااورنتا ر اااي  الًااارتن الحو عااان للتحااال المااار  نال حااار  أ  
رالار  تحل او ومار  ا   ًارتن ىا تل  ال تار  زالمولا حالم تالور  مير التورالين 

 ىحااااغ ولااااا ال اااا   المياااارين   نيرالاااا،  اااااا لحولاااان %5اياااام ائ اااارا رلين محوماااال 
 تحري وال م  اض سن  التالور  المير  . %65التب نر الًبرب التا أيومال 

وماو  مرتااو  ائ اتتبرين  حاور  زحااب  ال ا   ائ اارا رلين * نىاا العاوم ت  اا  لحا  
بر وال ىا النستين حرث رىعنا أ  يتنتنا موب  لت لين ائ را رلرر  وتابمو رىعانا 

را رلرن    مال نبا ان و   اابام م أ  ي تانا ولض ال الو ر التا رمو و ولر م ائ 
 ن غ حولن م  ال يظ اتتومال ائ را رلرر  .

تحرياااراال وااا  العمولااان ائ ااارا رلين ىاااا تًااارال الياااح  الميااارين  2002نىاااا * 
ض  ناار  الحاان  العوملاان ا تعتاارف زا  ااولتراتي  نالتيااوريح الر اامين   مياار 

ا رلرن  رثراار وةمااوال اليااوبر  مت ااو. نلكاا  نالاانب ميااوت، ا ااتثمورين يملك ااو ز اار 
التعالض نالب ًن تظراال ض   اص الميوت، تح، ىا الض البلتو مثال ميات،   الابلتو 
تك ااترل   نالااا  يملكاا  رالاال اضومااو  الر اانب   باف انتمااو   يااوحض الت اانا 

 الكمرر ىا البنا ر اااتيوبين ائ را رلين .
ياان الااثم  نالمااناب نتعتمااب اا ااتثموراال ائ اارا رلين ىااا مياار ولااا العمولاان رتي

التوم الميرين أيعوال ثم تاا ض اضرةاو  توملان للالوتاض ائ ارا رلا نائتتاوج واوب  
 مة   باتلين .
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نبوااو   انتمااو    الم ااتثمري  ائ اارا رلرر  لتحاال ميااوتع م لمياار ناضرب  مثاال 
ميوت، التلي اينتوال نالتلي نتوال المحمنلن نررر و تظراال لتحورض اض ناق نالعوباال 

 ض اوم  .ح 
أوااابال ال ااا ور  اضمريتيااان تحرياااراال اوترىاااال ىيااا   ااا   بواااناال  نىاااا العاااوم ت  ااا ** 

المحوسعااان الًاااعمين للمتتالاااوال اضمريتيااان نائ ااارا رلين نالًااارتوال اضنرنةيااان التاااا 
تبوم ز را رل ااب الاو ال متتاو    المين للمياولح نالًارتوال اضمريتيان ناتت عاال 

  لتاااا تحمااال وةماااوال تالوريااان أمريتيااان مميعاااوال المساااووم اضمريتيااان نال عاااو ، ا
ملران  بنار ىاا ىتار   750نت ثرال التالور  ما، ميار نت ارال أمريتاو ماو راناا  

 .ااتت وعن الثوتين   مض المحوسعن اااتيوبين 
أ   28/8/2002اتااارال ياااحي ن   الحياااو    اللتبتيااان ىاااا ىاااا ال ااايوق ااتااا  ** 

زريااااو    ض  لالااااو   لعتاااان الك ااااوب أيااااومال م ااااحنق ال  اااارل المعاااارنف  و اااام  
ريرل ًاورن  ىتراالعاال مميعوتا   ًاتل رالمحوسعن الًعمين ترةغ مرت  نةر  ال  و  

تمراار الااباال ممااو حاابا ماار ي  الاانارا  المياار  وااوس  ومرااب مايااور  ميااوت، ًاارتن 
مرتتااانر رتاااب الوممااال اضمريتيااان  ميااار لتح ااار  يااانر  م اااحنق ال  ااارل زرياااو  

  وض ناق الميرين .
أولا  رن اا تيماو  الملياوربرر اليا رنتا أماوم حًاب ( 2002)* نىا العوم اات  

مااا  رالاااو  اضوماااو  ىاااا تااال أمراااض أ  اتحاااوب رالاااو  اضوماااو  نال ااارف التالوريااان 
اليااا رنتا مااابأ ىاااا تت راااا متساااغ نعاااعت  تمرياااوال مراكاااا اض حاااوث ائ ااارا رلين 
المتتيياااان لل اااايسر  ولااااا متااااوسل اا ااااتثمور العرةياااان  مالااااواال اليااااتوووال 

التكتنلناليو العولين  ولتت رل م، تمرياوال الًارتوال اليا رنتين العولميان المترنلين ن 
متعاابب  الالت اايوال   نأعااوف : ز  حتنماان متيااومر  تتتيااو ن تالاار  وماار بنا ر ااو 

 م ااوتب   –المتتيياان اتيااواال ماا، واابب ماا  ااتحااوباال نالحتنمااوال العرةياان 
 ر .ئمرام مايب م  اات واوال ىا  اا ائسو –ائبار  اضمريتين 
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الميااارين التاااا  –مااا  ال ااان أتااار    تولاااال ميااا و  تكريااار المتااارن  ائ ااارا رلين 
احت اال ماا تراال متناياا، ات واياان زاومت ااو ولااا محرةاان ماا  ائ ااتتبرين م ورتاان الاار ي  
اضمريتااااا مراااال تلرتتاااان  تااااة  ا ااااتح ول  الاااار ي  م ااااور    نأولتااااال المالمنواااان 

 ىا  اا المًرن  . ملرن  بنار ا تثموراال 300اضنرنةين أت و  تنظ  
 ائ ااارا رلرر  ولحاااو ر  : ز  اات اااوق ي اااتح أماااوم المتتالااار   ز ااارا رلناولاااال  ااا ور  

زمتوتوال عتمن لة تثمور  حسوواوال المتارن  لاي  ىاا ميار ىحاغ .. مال ولاا 
م تن  العولم العرةا   اضمار الاا  نيا   المراامان    تا  تسانر تسرار  ار ب  

ن ولاااااا الياااااتوووال الت سيااااان الميااااارين زلاااااا  يمتااااان ر ن  اضمااااانا  اليااااا رنتي
 نالعرةين.
لمحوسعااان وااا  تتاااو   الحملااان الًاااعمين  تحريااارت ًااار أيعاااوال  2002نىاااا العاااوم ** 

ناتااااار التحرياااار أ  ًاااارتن تنتااااوكنا تكمااااابال ال عااااو ، اضمريتياااان نائ اااارا رلين   
حراااث ز  الت اااو ر مل اااال   ت اااو ر ىوبحااان تترالااان المحوسعااان الًاااعمين لمتتالوت اااو 

رأ  الماو  نررام ا اتعوتن الًارتن مريوعارر  مًا نري  نىتاوتر  أكثر م  تيا  
  أت و تتمر  لمًرنووال تررين    الًرتنىا حمةال زوةمين ررر م منان نابوو

ىااا   تايااا  الت اااو ر ماااواا  م اااتمراال مماااو ر  ااال الًااارتن للحاااوق   ل ااالن متاااوالر 
 رت اااامر  المريسوتياااان التااااا أرلحااااال أمنام ااااو ىااااا مياااار تحااااال عاااا غ المحوسعاااان 

 عمين ل و .الً
نىااا  اايوق متياال بوااو الماا تمر الًااعما العرةااا الااا  وحااب ىااا بمًاال ئاوماان 
تًاااو  مناااا، تاااو  لل ر ااان العومااان للمحوسعااان ولاااا  محاااورق لل عاااو ، اضمريتيااان نال
ًاااا تن ااتترتااااال نالعماااال ولااااا وحااااب ماااا تمر لإلوةمراااار  العاااارض لنعاااا، تساااان 

لمحوسعاان الًااعمين زوةمياان للمحوسعاان ىااا أااارض ىرياان   نأكااب الماا تمر زلااا أ  ا
 لي ال منال ن للًعض اضمريتا مل لل يو ن اضمريتين .

  أيعاوال تماراال وا  زيابار  الياح  الميارين** نىا  يوق ررر  عرب تًرال   
ل او  أ  رثاور ترتماال ولاا زتًاو  و  الحعو  ائبار   حل المعين الحو ر  لل اةم نال
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 اااو ز ااارا رل رنمياااوال نأ  بوااان   ااااص الالمعيااان لل اااةم ن اااغ  حاااور الااابمو  التاااا تريح
رالعل و ت ا ح وتا   بنبنتحتل نتعاض ال ل سرترر  نالعرض نالميرير  ولا الح

 التيور الالورف الراىط ل اا الكيو  الم تيض .
** ماا  الوتااض رتاار رىااط الم اا نلن  المياارين  ىتاار  زتًااو  مرتااا أكاااوبيما 
 . مير   وضراعا المحتلن ولا ررار المرتا اضكوبيما ائ را رلا ىا مير

تًااارال ياااحي ن   اض ااارام   واااب  تحاااورير ااتياااوبين وااا   27/4/2002نىاااا * 
المحوسعااااان الًاااااعمين للمتتالاااااوال اضمريتيااااان نعااااارنر  ت عرل اااااو لعااااارض المياااااولح 
اضمريتياان ىااا المتسحاان رباال ولااا م ااوتب  أمريتااو الةمحاابنب ئ اارا رل   ناااب رأ  

ًاارط أا يتااان  تماارا  ااتيااوبرن  نرالااو  اضومااو  أت ااو ن اارلن ىعولاان للعاا غ  
 تو  ت و ر لةاتيوب الحنما توين أ  مير ت تنرب اس، ال يور نالمحرتوال 

 حظااارنال ااال، اا اااتثمورين الن ااايسن ىيماااو أكاااب تمااارا  رتااارن  ياااعن ن ا اااتتبام 
اليوبراال المترنلين العرةين ت ة  للعا غ ولاا الناياوال المتحاب  زا ىاا حولان 

 ترن  .ائالمو  الًومل لالمي، البن  المتتالن للم
ز  م  ااانم : مااا  ال تااا  ااااو  ب. أحماااب ال رةاااون  ر اااي  المعيااان م اااتثمر   ااارن  

المحوسعااان مياااسلح ااتياااوب  لااااا رت  اااا برا ااات  الراااباال امااال اتتاااواص   ىيماااو أكاااب 
 300  أيااااحوض أميااااس ا ال ااااةض ر ااااي  المعياااان م ااااتثمر  مبرتاااان العماااانر 

محوسعان تو عان ميت، أكبنا أت  ا رنالب أ  تعاون  ما، الالوتاض ائ ارا رلا نأ  ال
 م  أتةايوال الًعض المير  .

تقريةرًا  3/5/2002* وف  الاام ذات  نشرت صحيئة ص الحياة ص اللندنية بتاريخ 
س لة إسرا يلية جديدة لة ص الق ميةة ص تصةيب الماشةية .. مهمًا تحت منوا  ص 

تًاا ال متظماان  ص جةةاأ فيةة  : ونقيةةب البيطةةريي  يطالةةب بوقالةةة وزيةةر الزرامةةة
  و  ظ نر  ةلن البرب  م  مرط الحماا الحةويان ىاا  oieرنا    يحن الح

اسو  را  ن ن مو يمثل ت برباال للثرن  الحرناتين ىا مير توين ما، ماب  ال ر ان 
العومااان للتااابموال الميسريااان ىاااا وملياااوال تحيااار  الموًاااين عاااب المااارط متااا تراال 
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حححاان حااو  ن اان مااو رتااار  تورثاان م  ن عااب أ  ت اامض ىااا تاابمرر الثاارن  الحرناتياان 
 –أكاب الابتتنر  اوما سا  ناب وبم اتتوا ائالرا اال الةامن لمناال ن المرط . 

أ  التحااورير اليااوبر  واا  متظماان اليااحن الحرناتياان ت تااب أ   –تحرااض الميساارير  
 اااص العتاار  ظ اارال تترالاان بتاان  ًااحتن أ حااور ماا  أ ااتراليو زلااا اسااو  رااا  وماار 

الماااار   ولحسااو  نالحري اان ماا  ز اارا رل ممااو تاات  وتاا  بتاان  الماارط زلااا زحااب  
الحبنب الميرين ممو تت  وت  ظ نر العتر  الالبرب    اىتوال زلا أ  ال  ر تب أ  
تياااريحوال نايااار الاراوااان الم تاااب  محماااب رعاااو ز اااموورل وااا  ميااابر بتااان  

 المرط زلا مير   تةم ررر  ليم   .
 ااوىن نأعااوف تحرااض الميساارير  أ  تساانر  ظ اانر  اااص ال ااةلن تكماا  ىااا ااارض م

المارواان التااا اتتًاار م ااو الماارط ماا  الحاابنب المياارين نا ض تحرااض الميساارير  
زلاااا أ  الحااال النحراااب لمحونمااان  ااااص اضماااراط  ااان عااارنر  زاولااان نايااار الاراوااان 

تًو  ال وا يعم المي،  ر وال السض الميسر  .  نال
وااا  اضعااارار الكورثيااان ولاااا الاراوااان نىاااا العاااوم ااتااا  تًااارال تحاااورير ولميااان * 

ىااا ناار  الاراواان  و ااترراب اض اامب   نالمووتاا  عااب  اامو  رن اا  نالااا المياارين 
الععنين ائ را رلين توين  عب اتتًور الحًر  الحًرين نتبمرر محين  اياض 

ستاااوال ىحاااغ مماااو ألحااال  20ستاااوال زلاااا  40ال اااتر ناتت عاااال اتتواليااان ال ااابا  مااا  
 ت و ر ىوبحن  مباترل ال ةحر  الميرير  ىا يعرب مير .

ياااراحن ولاااا التسميااا، الاراواااا نلكااا    وايااان توماااض بي راااب لااام تااات تر أ  اتراااا
رن   نالاا بأض ولاا ر يان ماو لام رارص ا تارن  نتعومال ما، ز ارا رل ولاا أت او 
الياااابرل نالًااااحرل ىاااابمر واااا  ومااااب المحوياااارل اا ااااتراترالين تااااولحس  نايااااض 

 ال تر نال حين ت تا .
اضت او  البنليان ن ياحي نىا  يوق متيل  اولتسمي، الاراواا ما، ز ارا رل تًارال 

تحريراال وا  ات ياور الاراوان الميارين ناتتًاور اضماراط ال توكان مثال الكلاا نالكماب 
نال رسو  مر  الميرير   عب ىاتح رن ا  نالاا ناةوترتا  ىاا ناار  الاراوان ال اوض 
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نا ااعوال ا اااترراب الماااانر ناض اامب  الععااانين ائ ااارا رلين التااا تحمااال ىاااا ترترم اااو 
 ليحن ائت و  المير  .مناب م رستن مبمر  

وماا  يحمااا رن اا  نالااا نويااومت  توياان  عااب   نت ااو   التو ااض وااوب  ورااب 
ر ااااي  اللالتاااان المياااارين لمحونماااان  –زباتاااان الالتويااااوال لاااا  . ناااااو  مح اااا   وًاااام 

ز  الًتةال نالمانر ائ را رلين ت ان الاراوان الميارين نتل او م رمتان  :التسمي، 
واةن  ولاا اتتًاور مارط    ا  الحاوب نائ ا و  نالم   نم رستن نت مض الحا

ال ًال الكلاان  نالكماب  الاارا  تتاون  متتنالااوال  ااص الًااتةال نالماانر ماا  ال وك اان 
اورن  نالكتتاولنض ما  تان  الولياو نالمانا  مثل ال رانلن م  تن  بنريال نواناىرر ًن
م  تن  نليوما نرررص م  اضتنا  اضتر  م  المحويارل الاراويان نال وك ان التاا 

 ا رب  مالواال للً  تسنرت و ولا يحن ائت و  المير  .ثمال  مو 
زلاااا  اااال  رن ااا  وماااب  2/9/2002اض ااامن  ىاااا ياااحي ن مااا  الوتم اااو أًاااورال 

ىااا التعااون  ماا، ائ اارا رلرر  نالااا  ماابأال الاارحم  أماارا م ااووب  رن اا  نالااا 
وتااابمو تعااااون  ماااا،  ااارب  ز اااارا رلين تاااابوا   زيمرليااااو  1983وااااوم  العةاااان مع اااام
ا وةان  ولمن وب ئاومن ً تن معلنموتيان ماناار  الاراوان الميارين من رر    ول

 .نالحاض النستا ي تسي، م  تةل و تكني  لنةا ً وما م يب للتسمي، 
  العرةاااااا   أ  ًااااارتوال تحااااال  حااااار  ياااااحي ن ولماااااال  29/12/2002* نىاااااا 

ميااارين اوماااال متااا الرر   العلااام الميااار    لتسااانط المةحااان ائ ااارا رلين تاااة  
الموعين لتمترت او ما  العمال  حريان مار  ماناتا  ائ اتتبرين نةنر اعرب  اض ومي،

  مير نحي و نأًبنب  ولكيو  الي رنتا .
تً  الالبن  التو  مميوتوال الحرتن المر ل زلا ًارتن أراض زك امري  التاا ن 

يمتلك و أحمب ترر  أمر  ووم الحاض الانستا  وئ اتتبرين  او حوال ما  ًارتن ايام 
وك  أرةااااا، رحاااااةال ل ااااا   ز ااااارا رلين بتلاااااال ائ اااااتتبرين اليااااا رنتين ومااااار ال ااااا

نةنر عرب نولر و العلم المير   عب اياوم الًارتن اليا رنتين  و ات الور   العلام   
. 
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مااابأال ىاااا  (2002)بي اااممر ًااا ر ح توًااا  الحرتااان أ  أنلاااا الااارحةال نأنعااا
( لتياال مرتااو  أًاابنب ىااا الراانم التااولا  عااب أ  ا ااتمبلال 26التااوم  متاا  ماارام )

لتيااال  29اليااا رنتا  اااولعلم الميااار    ثااام تاااررال اللع ااان  ولرحلااان راااام  العلااام
 بي ممر . 24ائ تتبرين ىا 

نح ااض المعلنمااوال التااا حياالال ولر ااو   العرةااا   ىاا    اااص الًاارتن  اامل نأ  
ىاا  28أالرال العلم المير  لًرتن المةحن الي رنتين   ايام   ىاا الرحلان راام 

برال مرتو  أتسوليو الترتا نيتنا، أ  نالتا رو 2001ال وب  وًر م  بي ممر 
 . اححوال تيل مرتو  منر عرب 

نىا ال يوق اات  حيلال   العرةا   ولا البن  رتر ر تب ايوم زحب  الًرتوال 
اضربتياان متاا الرر  ااوتر  تاابوا   تالماان العح اان   زلااا ًاارتوال المةحاان الياا رنتين 

 لتحنم مرحةت و تحال العلم اضربتا.
*** 

 : 2003عام  – 4

أ  ناار  الاراواااان  يااااح  المعورعاااان المياااارين ىااااا ماااابايوال العااااومتًاااارال  **
المياااارين مااااوتاا  تر اااال نىاااانباال لم تب اااار  اراوراااار  زلااااا ز اااارا رل تحااااال بواااان  

 .التبريض 
راااااااتر أ  تماااااارا  ناار  الاراوااااااان الااااااار  رتياااااابن  للتسميااااااا، نلماااااا امراال العااااااابن 

رن  ىر او ما  م  ان الي رنتا رتم ز عوب م م، التالو ل التوم لتحاورير م التاا يحاا
التعااااون  ماااا، الياااا ورتن ىااااا المالااااو  الاراوااااا ولااااا يااااحن نم ااااتحمل ائت ااااو  

مثلمااو تًااا   ال وحااث تيااار محمااب محماانب  مع اااب ال حاانث ال ااامتين   المياار  
 ول ني  الا  اكتً  اراون ال م  ولا توت  اليرف اليحا م ًراف تمارا  

مو  ولا ياحن ائت او  ي ورتن نوتبمو رى، تحريرص محاراال م  تسنر   اص اض 
 تم تحل  زلا أ نا  .



 

716 

الياااحوىن البنليااان تًااارال  30/8/2003ىاااا  ااااا العاااوم أيعاااوال نتحبراااباال ىاااا ** 
أ  مير ناىحال ولا مي، ال وا ئ ارا رل ىاا وحاب  نمت و يحي ن الحيو  اللتبتين

يمتاااب لماااب  وًاااري  ووماااوال اوملااان للتالبراااب   نالااا  ىاااا اتت اااوج ناعاااح للت و ماااوال 
 سرتين  عبم مي، روا ميار  ئ ارا رل  عاب رىاط اضترار  لعارط الميرين ال ل

 لًرا  روا م تترج م  را  اوت وراال  يو ين .
*** 

 : 2004عام  – 5

واااب  تحاااورير  2004** تًااارال ياااحي تو   العرةاااا   ن  اض اااولا   ىاااا بي اااممر 
يااااح ين واااا  المعيااااوال رالااااو  اضومااااو  المياااارير  نايااااورات م ال اااارين ئ اااارا رل 

تسمي، اااتيوب  مر  مير نال را رل ومر مًوري، تمر  نتال  ومر للترني  لل
   الكنيا   .
    أ  اياااوراال رالاااو  اضوماااو  الميااارير  ال ااارين ئ ااارا رل االعرةاااىحاااب اتااارال  

ت ااابف ئاومااان م اااووا زتًاااو  متسحااان تالاااور  حااار  مااا، ز ااارا رل نالااا   عاااب اياااور  
ر توراليان ز اارا رل نمحوملتا  ماا،  ارل و  ًاولنم نايا 2003ح اتا م اور  لالترا  

ناات وق معوال ولا زاومان   الكانيا   ما، تانالا اياوراال رالاو  اضوماو  الميارير  
 م ورتن ناار  التالور  التوراليان  حياوب  رن ا   سار  راولا نتاو  ما  تتاو    ااا 
التسمي، نالتحورض أيعوال اات وق ولا تيبرر ال اوا الميار  ئ ارا رل للم اووب  

 را رل و  سريل ال وا المير  لمب  وًري  ووموال . ىا تنلرب الك رةو  ىا ز 
لعاااض الااااة  الانرةااااو وعااان لالتاااان ال يو ااااوال  اااولحاض الاااانستا نر ااااي  اتحااااوب ن 

اليتوووال الميرين بنر العراض نالم تب  ىاا  ااا التسميا، نل او  حولا  نحاو  
رالو  اضومو  الميرير  مالمعيوت م المتتل ن يحن  : امب أ  تالعل ال يو ن ىا 

 ولحتو اااتيوبين .تبمن مي
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نااب أظ ارال ات وايان   الكاانيا   بنلان ااحتكاوراال ىاا مياار ما  احتكاور لل االسن 
نالمااااااو  نالت اااااانا نتًااااااو    اااااااص الميااااااولح المحرماااااان ولااااااا ح ااااااوض الم مًاااااار  

 نالمحرنمر  م  أمتو  الًعض المير  ال حرر .
  ناااب تًاا ال   اض ااولا   أ  مًاارن  الًاارق اضن ااغ الالبرااب يعاانب  حاان  ماا  تااة

ضت و  تكن  الرترا  اضنلاا ل ااص ال انق الًارق أن اسين التاا ؛ ات واين  الكنيا  
ت ااعا ىااا الت وياان أ  تكاان  ز اارا رل  ااا الحاان  ال يو ااين ناااتيااوبين نالثحوىياان 
اضنلااا ىااا المتسحاان ن ااتتمت  ز اارا رل ماا  ال اايسر  ولااا العةاااوال اااتيااوبين 

و  اارتلن و ماا  ات وايااوال أتاار   اااتمثل نمااا –أ  اات واياان  –العرةياان   تمااو أت ااو 
اتترااااوال تسرااراال لةاتيااوب المياار  تمااو أت ااو  ااتعتمر تومااض بي رااب البرااب  تححاال 
التكوماال اااتيااوب  ماار  مياار نال اارا رل   ن اايتن  الم اات رب ماا  مالماال  اااص 
اات واوال ز را رل نح تن م  الميبري  الميرير  الاار  عاووال عامو ر م ىاا 

  مرل ميولح م ىحغ.
تًاارال الريااب    ياانال اضماان   تحريااراال واا  الًاارتوال نالمتاان  التااا اًااترا و ** 

أالوتض ىا مير نأًورال زلا أ م الًرتوال التا تم ميع و ن اا : ًارتن تلنراراب 
 وري    ًارتن اا اتتبرين لليالض    –  ًرتن الم تب  للت مر    مت  الحو ر  

مت  مير العرةا اضىريحا مت  الحو ر   ورتلرا   ًرتن تن و رب ئتتوج المانر   
  الًاااارتن المياااارين ال رت اااااين لليااااتوووال نررر اااااو ماااا  الًااااارتوال التااااا ميعاااااال 

مليااور بنار نالعالرااض أ   اااص الًاارتوال تمثاال  17.5لم ااتثمري  أالوتااض  حاانالا 
وياااااض اااتياااااوب الميااااار  تظاااااراال لكنت اااااو تعمااااال ىاااااا مالاااااواال متعااااابب  مااااا  

واااا نال ااايوحا نررر اااو مااا  اااتياااوبرر  ىاااا المالاااو  السماااا نالياااتووا نالارا 
المالواال . المعارنف أ   ااص الًارتوال امال ميع او توتاال متعثار    عال ىووال ثام 

 مو تلمث نتححل متو ض تمرر   عب ميع و   تر  نالرا  . 
ولاااا ل اااو  نايااار  6/11/2004** اتااارال الرياااب  الحياااو  ىاااا وااابب و الياااوبر 

أترراال عرنر  زتالوا مير  رىط اتر ا م  أ  ائبار  اضمريتين أمل ال الحو ر  
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تسناال محبب  لتنعيح البين ا تموم و  وت واوال تالورين واب  ىاا محابمت و ات اوق 
التالااااور  الحاااار  نماااا  التسااااناال المسلن اااان أ  تظ اااار الحيااااوباال رىعاااا و للتاااابا اال 
المسول اان  محوسعاان المتتالااوال اضمريتياان ولااا اوت ااور أ  ا ااتمرار تلاا  التاابا اال 

ائبار  اضمريتين متنعيح أ  اات واوال ت تاا  يعر أكثر  ولميرير  ؟ ناكت ال 
ناتوال للت ونط ..  اا نيتال  ناير التالور  المير  نأوعو  ىا ال رىن اضمريتين 
زلاااا أمريتاااو ئحياااو  العةااااوال اااتياااوبين مااا، أمريتاااو نأولااا  نايااار التالاااور  أتااا  
ض  اار حث زمتااو  تناياا، ات ااوق المتااوسل اليااتووين الم  لاان   الكاانيا   ماا، الالوتاا

 اضمريتا .
تماو اولااال الياحي ن : أح سااال الابن  العرةياان محاوناال ز اارا رلين لت ااريض أبناال 
تالمرل ني  وال ًعر تحتن  ولا مناب م رستن ض ناا و نال  ومر بن  ثولثن 
ىاااا أنرن اااو نالتاااا مااا  أ م اااو الرنتاااو  نأل وتياااو نامااار  ن ت ورياااو   لت اااتحر توىااان 

مراا ااان الااانارباال التاااا تيااال زلاااا المتوىاااا الااابنا ر الحتنميااان ىاااا الااابن  العرةيااان ل
الحبنبين نالمتتماراال ل حيا و نالت كاب ما  تلن او ما  الماناب الم ارستن نأكاب لاا   
الًاارق اضن ااغ   مياابر مسلاا، أ  المحونلاان ائ اارا رلين تاا تا عاام  محااوناال 
وبرااب  تااة  ال ااتناال الموعااين لت ااريض  اال، مًااعن نم اارستن لم ااناق العرةياان 

 اااو ال اااوووال المًاااعن نالم ااارستن ناضحامااان نررر اااو مااا  الماااناب نالتاااا تاااو  رتر 
 ال اا ين ناا ت ةكين. 
 %2.82   6/6/2004ىاورار اضمريتيان لمبنيان رانم  الناولال اليحي ن : اًتر 

بناراال  4  موال   عر ال ا م  186.146م  أ  م ًرتن ىورار مير م المولا 
ر نتوتال الًرتن اب اًاترال أل  بنا 744.584لتكن  الحيمن ائالمولين للي حن 

مةراار  بنار   نةااال  ترت اا،  3.225ما  أ اا م الًاارتن  حيماان زالمولياان  12.2%
أ  تومااال  %99.9حيااان ىاااورار تنرةنريًااا  اضمريتيااان ىاااا ىاااورار ميااار زلاااا 

 اضمرتن .
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( سولمااال لالتاان م ل اان ماا  تماارا  ماا  ز اارا رل نألموتيااو 2004نىاا العااوم ااتاا  )* 
ريتيااان الحتنمااان ائ ااارا رلين  وتتاااوا زالااارا اال ىنريااان لمتااا، نالناياااوال المتحاااب  اضم

ااااراش زيااااةال ائ اااارا رلا  ،ماااااار  اض اااامو  ىااااا متتالاااا )الااااا   اااان ارياااان أم الًر
ماا  ممور اان أتًااست و التااا تت اامض ىااا ( 1948المياارين الم تياا ن ماا  العااوم 

تلاااانث ميااااوص ال حاااار اضحماااار ممااااو ر اااابب  ولحعااااو  ولااااا تاااان  تااااوبر ماااا  الًااااعوض 
 المرالوتين .

نأكااب تماارا  تااو عن  لم   اان   االاان    ائ اارا رلين الم تماان  ولاابىو  واا  الحعااويو 
المر ياان تعااو   الًااعوض المرالوتياان مت اا ن  اا عر   ولمو اان توياان تلاا  التااا تعااب 

 اضكمر ىا  اا الالا  م  العولم .
نأنعح التمرا  اضمريترن  ناضلمو  نائ را رلرن  أ  ال عةال نالمتل وال التا 

مااااار  اض اامو  المنالااانب  ًاامو  متتالااا، زيااةال ولاااا ال حاار اضحمااار  تتاات  واا 
تبمر التناا  السميعا المسلنض ل حو  الًعض المرالوتين ولا ارب الحيو  نالمتمثل 

 ىا الميوص الباى ن الةامن لحيو   اص الًعوض .
نااتااار  التمااارا   م   ااان االااان  زتًاااو  مااااار  ياااتووين ولاااا اليو  ااان ىاااا أتحاااو  

ل الماار  ما  ال حار اضحمار زلاا تلا  المااار  الياتووين متعاوال لحابنث العولم نتح
تلاال ىااا التظااوم المر ااا .ناتاارال ًاا تن  ااا ز  ز  اضمريتياان أ  ر ااي  الاانارا  

ريراال ًااورن  نوااب م ياابار ااارار حتاانما تااة  أ ااومي، )ن اان مااو لاام رائ اارا رلا 
ا تماا  يحبث(.نالاابرر  ولاااتر أ  ماااار  اض اامو  ىااا زيااةال يياال واابب و زلاا

ماااار  ييااال زتتوال ااو الميعاااوال زلاااا ألاا  نأرةعمو ااان سااا  ماا  اض ااامو   اااتنيوال .نا 
رتناا  اضمار وتااب تان   اااص الًاعوض المرالوتيان التااوبر  ماةااال سميعيااوال لعابب تمراار 
مااا  الحرناتاااوال ال حريااان التاااا ااااب تيااا ح حيوت اااو م ااابب  ىاااا حولااان اتت اااو   ااااص 

مااا  اضمااوك  الر ي اااين الاااا وال  الًااعوض مااال تعااب  ااااص المتسحاان مااا  ال حااار اضحماار
لل يوحن حرث ت ات ن  راف ال او حر   انا  الاار  يعًاحن  ال سا  ن اغ  ااص 
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المتااوظر ال ااوحر  أن ال ااو حر  الااار  يًااو بنت و ماا  تااة  مراكااض توياان ااال 
 او  االوالا .

**** 
 : 2005عام  – 6

ماح ماروان للحأيا حال  ارتو   أكب أ  أالاا  ما ىا تحرير للتورالين الميرين * 
ًتياااوال مااا  ناار   2252العماااو  نأكاااب أ  تنرياااب  ىحاااغائ ااارا رلا نبنر ميااار 

 . 2005الاراون تبرةنا ىا ز را رل حتا أنا ل 
أبلا ب. رن   أمن يا ين الاناير ال ل اسرتا  حابرث لًا تن  2005ىا العوم * 

  ز ااةم أن  اراا   ات اام ىياا  ز اارا رل ماا رراق ال اانق ال ل ااسرتين م عااو ، ملنثاان 
وال نماناب تيمونيان م ام ن لل ارسو    نررارص ما  اضماراط التسرار  التاا م ًعوو

تلحل العرر  يحن المناس  ال ل سرتا . نتً  و  أ   اص ال عو ، تيت، 
ز  ااحاااااتة  : تييياااااوال للم ااااات ل  ال ل اااااسرتا نأ اااااعور و متت عااااان . نااااااو  

ا ائ ااارا رلا يًااا  حرةاااوال ت يااان لحتااال الماااناس  ال ل اااسرتا  ًاااتل  ساااا  نالترترااا
يتاان  ولااا المتتالااوال ال اا ياان تولتعااراناال نال وك اان نال ساار  نالًااموم نالتاان  

ًعووين .   نالمًمش حرث رتم ححت و  مناب تيمونين نال
الااناير ال ل ااسرتا حااار أيعااوال ماا  ألعااوض اضس ااو  المتتًاار   ول اانق ال ل ااسرتين 
نالملنثان  وئًاعوووال .. نتًا  وا  أ  ال السوال الميارين عا سال ىاا ت وياان 

ولاااا معمااار   العااانب    التالاااور  ًاااوحتت  ألعاااوض لمس اااو   2005 ر ماااور  ًااا
 ميتنون ىا ز را رل نملنثن  مناب مًعن نم رستن .

* نىا العوم اات  ن وليبىن تم اكتًوف ثةث ًحتوال أبنين ىو ب  مياتعن ىاا 
  حونياان مت ااو نتنايع ااو  وض ااناق 24ز اارا رل نمنالاانب   مرتااو  بميااوط تاام ت ريااا 

 مض الكً  و   اص الكورثان لاي  أال اا  معومال التحولرال الميارين  ال ريض أ 
ارتن زلياوم ائ ارا رلين  ان    نلك  التةف مر  ًرتن ىورار اضمريتين لمبنين ًن
الاااا  تًااا  وااا  يااا حوال اضبنيااان ال و اااب   مرتاااو  بمياااوط . ىحاااب ات ماااال ىاااورار 
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و نتعع و ولا أبنين الًرتن ائ را رلين   ت و تحنم  و ت ة  العةمن التالورين ل 
ااان نمتت يااان الياااةحين   ااارط ائعااارار  وا ااام التالاااور  ل ااا رار نتحااانم وم ًًن

الًرتن ائ را رلين متناي،  اص اضبنين ىا اا ناق الميارين نالعرةيان .. نما تراال 
اوماااال ال اااالسوال ال ااااعنبين مااارىط بتاااان  ًااااحتن م تحعاااراال تالمراااال متت ياااان 

 اليةحين .
سن متحبيم سلض زحوسن ووالل لر ي  النارا  يتً  ناوم التو ض محمب تلرل اني

ان نررار  ت ويرل الي حن المًمن ن حرث تحنم ًرتن )زلياوم(  سار  أبنيان م ًًن
مسو حن للمناي وال نتحمل العةمن التالورين لًرتن ىورار اضمريتين نتابتل تلا  

 الًحتوال زلا ال نق الميرين ولا أت و متتالوال أمريتين .
توتيااو يحااوسعن  ماا تمراال لمحوسعاان ز اارا رل تت ىحااب تًاارال ** مياار ناضرب  نمنري

 ااااا التمااار نم اااوبص أ  المااا تمر العرةاااا لعااا وط  3/5/2005الرياااب  العااارض ىاااا 
 اايعحب ىااا نالااا  تااو  اتيااو  المتوتااض ائاليمياان للمحوسعاان ىااا الاانس  العرةااا 

 تت .ت رض وت  مير نمنريتوتيو ناضرب   2005مورن  23بمًل ىا 
واااا   1/10/2005الححيحاااان تمااااراال ىااااا ت اااا  ال اااايوق ىااااا ** نتًاااارال يااااحي ن 

تيريح اللالتن ال ل سرتين لمحونمن التسمي، سولمال ىي  اسر نترتيو  اولتنا  وا  
لعاااض بنر  م اااور التسميااا، مااا، ز ااارا رل نتًاااالي،  اااوتر  الااابنلتر  ل اااواا الااابن  
العرةيااان م اومااان متوتاااض تمثرااال ااتياااوب  ناتياااو   يو اااا مااا، ز ااارا رل لمالااارب 

 م  را  . ات حوم و
  ال رنلن تحن التسمي، م، ز را رل  ا مي، للحب  : زناو  الميبر ال ل سرتا 

مااثم  متاا  نبوااو الًااعنض العرةياان للعاا غ ولااا حتنمااوت م للعاابن  واا  ت ااري، 
 نترر  التسمي، م، ز را رل .

تحرياااراال وااا  التسميااا، نماااااوم  24/5/2005ص فةةة   الاةةةرب** نشةةةرت صةةةحيئة ص 
سمياا، نحالال اام النا ياان حرااث أًااور التحرياار لحملاان زوةتياان المتااون ر  لمحوسعاان الت

عااتمن تًاارت  ميترن اانىال ىااا ز اارا رل تًااتر ماا  تةل ااو الحااناال ائ اارا رلين 
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لحرة ااااو ولاااااا ائر ااااوض الماوااااانم. نت اااااو   التحرياااار  ااااال ت ااااتسي، السلاااااض مااااا  
ميترن نىال أ  تع، زوةتوال مموثلن تًتر ىر و الحاناال الميارين أن ال اعنبين 

يتياااان لحرة ااااو ولااااا ائر ااااوض أم أ  الحالاااان  تااااو  ااااتثور ماااا  أ  أالاااانا  أن اضمر 
 اا تثمور  تت ثر م  مثل  اا ائوة  .

نأًور التحرير لتالو  ىعوليوال المحوسعن التا اتسلحاال  حان   عاب ااتت وعان الثوتيان 
ناااب  اااللال اضراااوم ححيحاان الت ااو ر ال وبحاان التااا سولااال الًاارتوال  2000وااوم 

رلين توين  عب تحن  الم ت ل  العرةاا لمتتالاوال ما  ًارتوال اضمريتين نائ را 
 ررر أمريتين .

نتعرب المحوسعن للًرتوال اضمريتين م  العنامل التا تت ا  العاض  وا  المرااا  
ضتاا  رت اا  ماا  والااا  اااا المراااا  ؛ التالااور  لاابنلتر  مااثةال مثاال مياار نتاانت  

 ب  .التالور  تثرراال  عب تحلي  اا ترراب م  النايوال المتح
راااتر أ  ًاارتوال ررةياان تماار  ات ااحمال ماا  اض ااناق العرةياان  عااب معوتوت ااو ماا  
ت اااو ر ىوبحااان   ااامض ىووليااان  اااة  المحوسعااان الًاااعمين ل ااااص الًااارتوال الباومااان 

 ئ را رل .
**   زحيو  التسمي، ولا ًوسا  ال حار المراال   تاو  وتانا  منعان  ياح ا 

  ولاااا مااا تمر   باىااان    نااااب ألحاااا العااان  25/5/2005تًااارت   اض اااولا  ىاااا 
اااتياااوب  الاااا  وحاااب  اااوضرب  ىاااا ال حااار المراااال الاااا   ااايتن  مبايااان تعاااون  
ااتياااوب  تمرااار مااار  اضرب  نال ااارا رل نال ااالسن ال ل اااسرتين ومااار اتاااو    ال حااار 

 المرال   .
ناترال اليحي ن أ  متتب  باىن   وال يعم أكمار الًارتوال واومر  الحاوراال ىاا 

؛ نالمحيااانب س عاااوال الااابن  العرةيااان   ارتتاااوم ال ااار العاااولم نااااب وحاااب تحاااال وتااانا
ليياااض ىاااا الت ويااان تحااان تسميااا، ااتياااوب  تومااال مااا، ز ااارا رل نااااب ًاااور  ىاااا 
اايمن   الما تمر نىاانب ورةياان وبراب  نوماارن من ااا أماار  واوم الالومعاان العرةياان ًن

 مرريا نلك  تو  الةىال مًورتن ب. ولا ال مو  ممثةال لما ر الًري  .
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اضنرنةاااا ات وايااان لااامرب  نىل اااسر  نال ااارا رل نىاااتح اضماااناض  نااااب اااابم ااتحاااوب
ن ااا ات وايااان اري اان ماا  الكاانيا نالتااا تعااام   بنلاان أنرنةياان  40لمتتالااوت م ىااا 

ر متتااب  باىاان  ائوااة  مياار نال اارا رل نالنايااوال المتحااب  . ناااب ًاا ب ماا تم
   ات واين تيبرر ال وا المير  ئ را رل.وت يرليوال 

تحريااراال واا  أياحوض ميااوت، الت اار  الااار   وااةم الميارينن ااو ل ائ** تًارال 
اًاااترتنا ىاااا ات وايااان   الكااانيا   نأًاااور التحريااار زلاااا أ  أياااحوض  ااااص المياااوت، 
م ببن   وئىة    مض ارت و  أ عور م تلاموال ائتتوج ائ را رلا المتًا  ما، 

 مثرلت و م  ترتيو نالير  نمولرايو نررر و .
ر  ياااوحض أحاااب مياااوت، المة ااا  ننترااال ال رىااان نااااب أنعاااح حماااب  أمااان العرتااا

التالورياااان  ولحلرنةياااان أ  يااااتوون المة اااا  المياااارين تناالاااا  متوى اااان ًر اااان ماااا  
 متتالوال الير  .
ز   عط المتتالوال التا تتو ت تنرب و م  ترتيو اتعح أت او : ناو  أمن العرتر  

 م  ميوت، أيحوم و م تثمرن  ر نب يعيًن  ىا ترتيو .
ررال ائبار  اضمريتياان ا اات عوب أرةاا، ًاارتوال مياارين ماا    نىااا  اايوق متياال ااا

يااا تا  ااااا ىاااا   الكااانيا     ااامض اوتراعااا و ولاااا أ اااعور التنرياااباال ائ ااارا رلين 
تعاام ال عااض العااورم ماا  أيااحوض ًاارتوال الت اار  نالمة اا    اامض التبواان 
الكماار  التااا  ااوات و ل اام الحتنماان المياارين  عااب أ  نواابت م أ  ات واياان الكاانيا 

  ىوتحن ترر تمرر ولر م نلكت م حيبنا المر م    الكانيا   نما  أمريتاو  تكن 
 نال را رل .

رباال مااا  المعياان رالاااو   13/6/2005** تًاارال يااحي ن   يااانال اضماان   ىااا 
اضومو  مر و ن المو  التوظر  ً   ايورت و ئ را رل   ناب الو  ىا الرب أ  نىب 

حابم تحاورير للال اوال اضمتياان المعيان رالاو  اضوماو  وتابمو راا ض ئ ارا رل ى تا  ي
 1973 عب ونبت  و   يسر  ز را رل ولرتو نتح  الار  ت ناتو ولر و ىاا حارض 
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نأثمال العومال الميار  ت ناا  ولاا تظرارص ائ ارا رلا ىاا مالاواال وبراب  ىولاا  
 رالض أ  رتًا  م ا تح  .

:  ل ي عل رالو  اضومو  المتعوملن  م،  نناب ربال ولي  ينال اضمن مت و ل
ز ااارا رل التت ااارل مااا، اضال اااا  مااااباال مااا  التت ااارل مااا، ناار  التوراليااان نالحتااااناال 

ثاااام ز  رالااااو  اضومااااو  المياااارير  رت اااان  ححيحاااان ياااا حوت م ماااا،   البملنمو ااااين 
حتا المتتاض التالاور  الميار    ائ را رلرر  و  ال  ور  الميرين ىا ز را رل 

ض رىاط رالاو  اضوماو  ىا تل أمرض ي تا معلنموت  م  الالوتض ائ را رلا   ام
الميارير  تانيابص  اا   معلنماوال واا  حالام أتًاست م ماا، ائ ارا رلرر  . ن اا لال 

اا ااات وب  التاااا  اااتعنب ولاااا ميااار نالميااارير   وااا الياااحي ن الماااو  التاااوظر 
 ن وضراوم م  التسمي، م، ز را رل .
أ  المااو  م ااور  ر ااي  لالتاان  19/6/2005** تًاارال يااحي ن   العرةااا   ىااا 

حاض النستا الحوكم أر ل يابيح  الًتياا الاة  الانرةاو لتحابيم ال يو وال  ول
 أنراق اوتموب المو  م ور  ىا ز را رل تحوكم محمل لمير تل وال لنالبص .

نتااو  الااة  الانرةاااو نال اا رر ح اا  وي اااا اااب  ااوىرا ولاااا رأ  نىااب ااتياااوب  
للمًااورتن ىااا ماا تمر مالومعاان تاال أمرااض لمتواًاان ت وياارل التسمياا، ىااا المالااواال 

ياااتووين نالاراويااان نال ااايوحين نال يو اااين ن اااو ر المالاااواال .  ااااا ىاااا النااااال ال
الااا  عاا سال ىياا  الحتنماان المياارين  حاان  لتت رااا ات واياان تحاابرر ال ااوا المياار  
ئ ااارا رل ومااار ات وايااان  يو اااين تلاااام ميااار متيااابرر ال اااوا ىاااا تااال الظااارنف 

وم الميار  ىاا  عبمو أمبال ز را رل متونى و م  احتمو   حنط التظ  ال يو ين 
أ  ناال. نتملا مب  اات واين وًري   تن  حيمن ثةثن مليوراال بنار ومر ًرتن 

  ح اار  تاان لرالاال اضومااو  المحاارض ماا  م ااور ًاارق المتن ااغ ن ااا ًاارتن مملن 
  ولم .

راتر أ  الحتنمن الميرين لم تعرط ات واين تيبرر ال وا ولا مالل  الًعض 
 تنىوال م  رىع و .
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ممثااال الماااو  م اااور  ىاااا التااابن  اااتياااوبين التاااا  –انرةاااو نااااب سولاااض الاااة  ال
 عاارنر  ىااتح اضمااناض ولااا ميااراور و ماار  مياار  –وحاابال مالومعاان تاال أمرااض 

 نال را رل .
ًتياااااوال مااااا  ناار  الاراوااااان  2252نااااااب تًااااا  تحريااااار للتوراليااااان الميااااارين أ  

ما  وماو  الت ار  مااوم التابريض  5000الميرين تبرةنا ىا ز را رل نتام زر او  
. 

نااااب سولماااال التااابن  اااتياااوبين متحنيااال  ااارتو  لمتسحااان اراويااان  ااا منا  نتماااراال 
ز را رلين ن  رب ووملن ميرين ن ن ت   مو سولض     تر  تي تالر ابيموال   تمو 
سولاااض الانرةاااو   اااتح ا ىاااوق اااتياااوبين نماااب ال ااانر التعاااون  المتثااا  ىاااا تااال 

 اضيعب  مر  مير نال را رل .
تحريااااااراال واااااا   28/6/2005  ن  الحااااااو ر    ىااااااا  ** تًاااااارال يااااااحي تو   العاااااارض

اضمتين ىا ات وق تومض بي رب نااب  بال مير نال را رل متعبرل  عط المتن ااتراحو
سولض ًورن  مت ررر معو ب  ال ةم ولا اضرط بن  تنايا، ولاا نثاو ل نلكا  
الالوتض المير  رىط نسولض أ  رتم ال  ر ميوال نةنعن  حتا ا رتراال، أحب 

اال للترنج ائ را رلا م  را  نالترتر وال اضمتين الميرين لتنلا ح اظ نال  تم رب
اضم  ولا الحابنب الميارين ال ل اسرتين لمتا، نيان  ال اة  نال ابا رر  لحساو  

التااب  مياار   800نسولمااال مياار متًاار   رااا  أن لمراعااا ال ل ااسرتين تل ااو 
 ح ما   ااة  حاار  الحاابنب ولااا محاانر يااة  الاابر  ماا، تحاال معماار رىااح ليياا

التااب   3500ىااا الحاابنب ال ل ااسرتين ماا، تحاال معماار زرريااا نالمتسااور ماا، نالاانب 
مير  ولا سن  الحبنب م  سو و حتا رىح نلك  ز را رل أربال تح ظ و ولاا 

  اص السل وال نمور ال ع نسوال ًبرب  ولا مير لتلرر  مناا  و .
تحريااراال  3/7/2005** نىااا  اايوق متياال تًاارال الريااب  العرةااا المياارين ىااا 

تسااان تنتااابالراا رايااا  نايااار  توراليااان أمريتاااو لتسمرااال ماااو ي اااما  اااولتسمي،  وااا 
ال ااوت   عااب ائوااة  واا  التياان ئاوماان مًااوري، ااتيااوبين عااتمن تترتااا ولااا 
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ن ن مو رتيح ىاتح  اوض التسميا، ولاا   مالواال اليحن نالمر ن نالتالور  نالاراون 
عب أ  تت احض ز ارا رل ميراوي  مر  ز را رل نالبن  العرةين ا يمو التلرالين ن 

لرالاااب حتاااوم م م ااانروال   لكاااا تح ااا  يااانرت و أماااوم العااارض   مااا  راااا  ت و ياااوال 
 .ااتيوب  مع و بن  تالل أن منارةنللتسمي، نالتعون  ا

** الة  الانرةو ر ي  اتحوب اليتوووال ىاا ميار أم ىاا ز ارا رل   تاو   ااا 
ىياا  أ   ناااب الااو  16/7/2005وتاانا  منعاان  يااح ا تًاارت  رناالرن اا  ىااا 

الانرةو ت اا أ  يتان  الالوتاض ائ ارا رلا ااب  امض أ  مًاوكل ىاا تسمرال ات اوق 
ناتار   الكنيا نأ  الالوتض المير   ن م  رتحمل  اص المًوكل ض ا وض ىتيان 

التحريااااار أ  الانرةاااااو ي اااااوا  الالوتاااااض ائ ااااارا رلا لي اااااتح مالاااااواال نا اااااعوال لًااااارتوت  
  اابم  حتاا يتان  ل او مانس المتتيين ىا ال ا  نالت ار  نياتوون المة ا 

رراام أ  الًاارتوال   ىااا ال اانق اضمريتياان نالتااا ت اايسر ولياا  ز اارا رل  ولكوماال 
ىاااااا ور الميااااارير  ااااااب اًاااااتكنا مااااا  ارت اااااو  أ اااااعور المتااااان  ائ ااااارا رلا الااااانالت

م تلاموال ائتتوج ىا ال ا  نالت ر  محورتن  مثيةت و م  بن  ًرق ر يو نلكتا  
ااارتوت  مااا    رياااض تالو ااال  ااااا نأسلااال تياااريح  ال  ضتااا  الم ااات رب اضن   ااان ًن

 ات وق الكنيا م، الالوتض ائ را رلا ناضمريتا .
أ  حلحن تحوًين وحبال ىا  17/7/2005** تًرال يحي ن   الميرين    ىا 

الالومعاااان العمرياااان متاااال أمرااااض تحااااال وتاااانا    العةاااااوال اااتيااااوبين ائ اااارا رلين 
متتميان المتاوسل الحبنبيان ىاا  ارتو  الميرين .. أىل البرب   ناب أنياال التابن  

 ومر المًرنووال ا تين:
 زتًو   ل لن م  مراكا تحلين الميوص نتنلرب السوان . -
ا تثمور ميوص ترون ال ةم ومر تًررب م تنستوال نتالمعوال اراوين نيتووين  -

 ن يوحين .
 زاومن متوسل تالورين حر  مًترتن ىا رىح نسو و . -
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 - اوب  او حن  مثال العمراب متحوواب يامن رل مان ريااًتر  ىاا التابن  عا وط من 
المت ل ىا اللالتن الاراوين الميارين ائ ارا رلين نمابرر ناار  الاراوان ائ ارا رلين 

مًاااارن  للتعااااون  الاااابنلا ال اااارط متاااا  ناي ااااا  رمااااو  ماااابرر  اااارتوبتن ن اااان  -
لتال اا    ناااب أولتااال ال ااوال  اايوبين أتاا  تااة  العحاابر  الموعاارر  نىااا و ااب ا

ألااا  ىاااة  نمااااار  ميااار  تحاااال  اااتور  15لاااا تااام زر اااو  أكثااار مااا  رن ااا  نا
التااااابريض ئ ااااارا رل مماااااو  ااااا ل ئ ااااارا رل التعااااارف ولاااااا أبق ت ويااااارل الاراوااااان 

 الميرين .
أ  ًارتن الك رةاو   21/7/2005ىاا أيعاوال تًرال يحي ن   الميارين    ن ** 

اارتن ًاارق ال حاار المتن ااغ ناعتااو وحااباال لتياابرر ال ااوا ئ اار  ا رل   ائ اارا رلين ًن
ناااب أكاابال الًاارتن ائ اارا رلين أ  أ ااعور تياابرر ال ااوا المياار  ئ اارا رل تعااب 

ملياااوراال بناراال ئ ااارا رل  4اضبتاااا ىاااا العاااولم نأ  الًااارتن  اااتنىر أكثااار مااا  
ملياور متار متعاض ما  ال اوا  1.7سنا  ىتر  العحب نم  المتتظر أ  رتم تيابرر 

 ئ را رل  تنيوال .
واااا  مًاااارن     تحااااورير (2005ت اااا  العااااوم ) ن ااااو ل ائوااااةم ىااااا** تًاااارال 

ياارار الااناار  ولااا التعواااب  تممراانتر لكاال مرااال   الااا  تتمتااوص ناار  ااتيااواال نال
ماا، ًاارتن زتتاال التااا تملااا  ميااتعوال ىااا ز اارا رل    اااعور وولياان الااباال ماا، تاااناىر 

أن  VIA  أن AMDالمااابرل المحلاااا أن مااا  الًااارتوال العولميااان اضتااار  مثااال  
التورناتين نررر و م  الًرتوال التا تحبم أ عوراال أال  تثرر م  ًرتن    ررت    

ناااب رب م اا نلن الااناار  وتاابمو  اا لنا لمااواا ائياارار ولااا زتتاال ؟ ى الااومنا   زتتاال 
  تاااا  ا رنالااااب ماااابرل ل اااااص الًاااارتن ن ااااا حالاااان نا ياااان   ن اااانف تًااااتر  الااااناار  

ال مثاااال   النيتاااابنا ماااا  ميترن اااانىال رراااام تااااناىر الماااابرل المالااااوتا ماااا  ااتترتاااا
 اللرتت    . راتر أ  اتتل نميترنىن ال م  أكمر الباومر  البا مر  ئ را رل .

تمااااراال وااااا  اياااااور  نىاااااب اراواااااا  17/7/2005العرةاااااا ىاااااا ياااااحي ن ** تًاااارال 
ناتاارال ائااواان   ز اارا رلا زلااا مياار ل حااث  اامل تساانير التعااون  ماار  الملاابر  
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تن   تمراار ولمااو  ناار  الاراواان ائ اارا رلين أ  النىااب ائ اارا رلا مر و اان   با  ل ااو
ائ اارا رلين .نتحلااال ائااواان واا  ىاا اب أماان الااب ض تو ااض ناياار الاراواان المياار  

اتت رتو م  نع، الابن  امتاا لتت راا مًاوري، اراويان مًاترتن مار  ميار  :انل  
 نال را رل ناضرب  نال لسن ال ل سرتين.

وبر متااااوري  الياااا 171** اتاااارال ماللاااان   المنااااا  العرةااااا   ىااااا واااابب و رااااام 
  ز را رل تعمل الو ب  للحعو  أن ولا اضال الت ثرر الًبرب ولاا أ 9/8/2005

يااحن المياارير  واا  سرياال الممرااباال الم اارستن التااا أبتلت ااو مياار  م ااووب  
 عاااط رالاااو  اضوماااو  ررااار الااانسترر  للتااا ثرر الم وًااار ولاااا ياااحن الميااارير  

يااااو ن المتياااان المياااارين ىاااااا محتاااال   وواااال ولااااا تيااااان ن نتااااال  التااااا ثرر ال  نال
المياارير  . اااا مااو تًاا  وتاا  تحرياار يااوبر للًاا تن البنلياان لتاا ثرر الممرااباال   

حرااث أكاابال أ  ناار    أل ااو    ن ااا متظماان وولمياان تتتااا ماا  ال لماار  محااراال ل ااو 
تنووال م  الممرباال الاراوين  12الاراون الميرين ا تنربال م  ًرتوال ز را رلين 

و  نالعحااام تماااو أت اااو ال ااامض ت اااو ت ااامض ال ااارستعااارف وولمياااوال مب اااتن اضًااارار ض
  رض للميوص الالنىين ىت مض ت مم الميوص .تىا تًنص اضالتن نت الر ي 

** تًارال نتولان    اة   ائوةمياان أ  ال اوال أمتيان مياارين حاارال ما   ااعا 
رالو  أومو  ز را رلرر  للحين  ولا م وحوال ًو اعن ما  اضراعاا الميارين 

ىااا ًارم الًاار  نال ربااان نرأ  محماب نسو ااو متظااوم ولاا  ااناحل ال حار اضحماار 
ووموال    مو  مناستر  ميرير  محومل م ولا مولين   رط  25حل ااتت و  لمب  

زتًو  ار  نمتتالعوال  ايوحين نىتاوبق   تماو تمتا  رالاو  اضوماو  ائ ارا رلرن  
م  ًرا  وبب م  المتً ال ال يوحين  عب ورع م أ عوراال تيولين ولاا أياحوم و 

 ايوم م  و تمبا  العمولن الميرين  عمولن ز را رلين . ثم
نأنعاااح ميااابر م ااا ن  ىاااا ناار  التالاااور  أ   ااااا الحااارار يااا تا عااام   ل ااالن 

الكاانيا   حرااث لاام  –تسااناال أثمتااال ىًاال ات واياان   المتااوسل اليااتووين الم  لاان 
مااااا  الًااااارتوال الميااااارين  %20ت ااااات ب مااااا  اات وايااااان حتاااااا ا   زا أاااااال مااااا  
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ًاارتن تمااو أ  ايماان اليااوبراال  471 اااص المتااوسل نال ااولا واابب و  الم اااللن ىااا
ولااا وتاا  تاال النواانب الحتنمياان التااا   المياارين لل اانق اضمريتياان لاام ترت اا، 

ثمال تام و  عب ال    نالتاا حونلاال تمريار اات وايان نالت لاض ولاا ااوتراعاوال 
مياااارين الًااااعمين ولر ااااو  وابوااااو    ت ااااو  اااات تح  اااااص ال اااانق أمااااوم اليااااوبراال ال

 لتتالونا مليور  بنار ىا اسو  ال ا  نالت ر  نحبص .
نتًاااا  المياااابر أ  الًاااارتوال اضرةاااا، رىعااااال اض ااااعور المرت عاااان التااااا حااااون  
الالوتااض ائ اارا رلا تنريااب الماابتةال م ااو م اات رباال ماا  أ  اات واياان تًااترط نالاانب 
ن متااان  ز ااارا رل ىاااا المتااات  الميااار  الاااا  ي ااامح مت اااواص زلاااا ال ااانق اضمريتيااا

 . %11.5نةت  ن ا تحل و  
نأعااااوف الميااااابر أ  ائبار  اضمريتيااااان وواماااااال  ااااااص الًااااارتوال التاااااا رىعاااااال 

تانىممر  15الرعن  للًرنط ائ را رلين  و ت عوب و ل تار  ثةثان أًا ر مابأال ما  
2004 . 
نىااا العااوم ااتاا  رىااط م ااتثمرن  مياارين  الًاارنط ائ اارا رلين لل اامو  ل اام * 

تااابن  ميااارين ىل اااسرتين مًاااترتن  اًاااترسال ز ااارا رل  مااابتن  راااا  للمًاااورتن ىاااا
 الحين  ولا ت ًررت و امل ال مو   ولبتن  لمراعا ال ل سرتين .

ناااو  تمرااال ىريااب ح اااتر  ر ااي  ررىااان اليااتوون ال تب اااين : ز  واابباال تمراااراال مااا  
ىاااا تعحاااب  مبرتااان راااا  توتاااال النىاااب الميااار  المًاااور  ىاااا أوماااو  التااابن  التاااا 

رىعااا م الحيااان  ولاااا ت ًااارر  ز ااارا رلين م تااابر  عااارنر  أولتااانا  2005رنلرااان
 الحين  ولا ت ًرر  ىل سرتين نلي ال ز را رلين.

  النىب  ربتل أراعا ال لسن ال ل سرتين النستين م  تاة  معمار : زنأعوف 
رىااح مسول ااوال متاانىرر حرياان ااتتحااو  ماار  مياار نىل ااسر . ًاا ت و ىااا الاا  ًاا   

 اناال ااحتة  ائ را رلا.البن  العرةين اضتر  بن  تبتل 
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نأكبنا أ  الت ًرر  ائ را رلين ولا الناااال   ر م ت بب   حبات م اض ناق العرةيان 
التاااا تااارىط التعومااال مااا، م ياااب  التسميااا، مااا، ز ااارا رل نمااا  يحملااان  الاااناااال 

 ال  ر أن ت ًرراال ز را رلين.
لت ااااااوف ولااااااا رىااااااط الم ااااااتثمري  عااااااح أ  الالوتااااااض ائ اااااارا رلا حااااااون  اانأن 

ائ ااارا رلرر  الميااارير  مااا  تاااة  ااتااارا  زبراج اض ااامو  المًاااورتن ىاااا أوماااو  
نيتم تتم او  وضتتاوم ائ ارا رلين لل امو  ل ام مابتن    التبن  ىا تًنف توين 

مبرتن راا  . م تاباال أ   ااا اااتارا  راياب ما  ًاعنرتو  ولم وتان نيابوم التنال اوال 
 اوتراف م و.  ائ را رلين   يوض البنلن ال ل سرتين نوبم ا

**   الميبرن  الميرين  رتتوى ن  ولا تيبرر الحويةال الاراوين توين 
اضرا زلااااا ز اااارا رل   الااااو   اااااا ىااااا  اااايوق تحرياااار ال ر اااان العوماااان للراو اااان ولااااا 

ستوال م   7375أت  تم تيبرر    2005ىا العوم اليوبراال نالنارباال الميرين 
وت  ىا العوم الموعا   نتمثال  %90اضرا المير  ئ را رل مت  ن تايب و  

ىاااا او مااان الااابن  الم اااتنرب  لااامرا  17نىل اااسر  المرت ااان  21ز ااارا رل المرت ااان 
 المير  .
أيعاوال أ  مياابراال ز ارا رليوال رىياا، الم اتن  ياار  لمناا،   تراانا  اليااح نتًارال 

ىر اال تااة    العماار  أ  ميار نال اارا رل ىااا  اامرل مو ئاومان تااغ حبرااب راارةغ 
ل أمرض تحال مظلن ىتر  اسور الًرق نأ   تو  مًرنووال وبرب  مر  الحو ر  نت

ىااا  اارتو  لتبماان التالااور  المرتياان ماار  مياار نال اارا رل نات واياان الكاانيا ن ااتكن  
 مرحلن  اا التغ الحبرب  اضنلا مر  الحو ر  نرا  ثم تمتب لتل أمرض .

 –تًااااااا ال برا ااااااان يااااااا رنتين ياااااااوبر  وااااااا  مع اااااااب الياااااااوبراال ائ ااااااارا رلا * 
تًرال ولا المنا، ائلكترنتا للمع اب وا  تساغ زراراق اض اناق  -2005رنترن

 الميرين نالعرةين  ول ل، ائ را رلين .
المع ااب اااوم متنايااا، برا اان ولاااا المياابري  ائ اارا رلرر  لتنعااايح حالاام الت اااوب  

 )التسمي،( التالور  مر  الكيو  الي رنتا نالبن  العرةين .
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ئ ااارا رلرن  أ  ميااار بنلااان الوا ااان نتااا تا ميااار ىاااا محبمااان البرا ااان زا رااار  ا
 تثموراال اضالتمين . لال  ااومنا م تًاو  أكثار لمو تحبم  م  ماايو لة  لإل تثمور 

ًاارتن ىااا المااب  اليااتووين الالبرااب  ىااا مياار. نتمتاا  الياا ورتن ماا   20ماا  
تااوالراال ميااريوال ليحنماانا متنريااب نت ريااض ال اال، ائ اارا رلين زلااا ال اانق  135الاااض 

تةوض ىا نثو ل نوةموال المتً   معونتن ًرتوال ًح  نتنريب الميرين  عب ال
م  أتيور التسمي، ما، الكياو  اليا رنتا . نارت عاال ت ا ن التيابرر ائ ارا رلا 

 ولمحورتاااان  ولعااااوم  %72زلااااا مياااار ىااااا الرةاااا، اضن  ماااا  العااااوم الحااااولا متحاااان 
مةراااار  بنار. نيعماااال حوليااااوال ىااااا  10حرااااث مل ااااال ايماااان اليااااوبراال  ؛الموعااااا

ولاا  -تماو أًاورال البرا ان –ميبراال ز را رليوال نيارا   ائ ارا رلرن   123ر مي
اا ااتثمور ىاااا مالاااواال يااتوون ال ة اااتي  نالمعاااباال الاراوياان نالسميااان نأال اااا  
التكرر  نمناب المتو  نمعباال المتاوالم نأال اا  الكممرانتر ىاا ميار لييال حالام 

 ملرن  بنار. 200زلا  2006يوبرات م م، مباين ووم 
أًااور المع ااب التياابرر ائ اارا رلا ىااا برا اات  زلااا أتاا  ىااا أوحااوض مااب  العماال ن 

 وت واين )الكنيا( ما، ميار  اعا المع اب لت عرال مرتاا لمتو عان المنعان . نااوم 
المع ااب متًااا رل ) تاااغ  ااوت ( لةتياااو  مااار  المياابري  ائ ااارا رلرر  نال ااا ور  

تمااو ي ااعا المع ااب   ولحااو ر  لمتو عاان تسااغ نحالاام الت ااوب  التالااور  ماا، مياار .
لتتظيم لحو  بنلاا لموماو  مار  الميابري  ائ ارا رلرر  نالميارير  ىاا  امتممر 

 المحمل.   
نأنعاااحال البرا ااان ز  ز ااارا رل تااابر  ححيحااان وااابم امااان  متتالوت اااو ىاااا اض اااناق 

لت اوف حان  المحوسعان الًاعمين لل ال، ائ ارا رلين ا ت عا لةالميرين . لال  ى 
ل ااال، ومااار الحااابنب الميااارين نالحياااوم مت لي  اااو   رل ااان وااا  سريااال ت رياااض تلااا  ا

 توين  عب زاالن أ  وةموال أن أحرف تًرر زلا أت و ز را رلين.
أمو و  اضرب  ىحب أكب المع ب الي رنتا أ  الحسو  اليتووا ىيا  رتمان  ًاتل 

ملرااان   40ملحااان  مًااارراال زلاااا أ  الياااوبراال ائ ااارا رلين لااامرب  مل اااال حااانالا 
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ميبر ز را رل  باتل اضرب  . نأكابال البرا ان   1800، نالنب بنار توين م
ائ اارا رلا نايااوب  اليااوبراال  –نالاانب ىرياان تمراار  لايااوب  التعااون  ماار  اضربتااا 

ليااااتوون  نائ اااارا رلين لاااامرب  نتعاااام  اااااص اليااااوبراال اض اااامب  نالمااااناب الةاماااا
لاابتن   االع و الكيمونيااوال  نا اال نالمعااباال . ى  اارا رل تعتماار اضرب  تراتايااال 

 لبن  التلر  العرةا .
أمااو ائمااوراال العرةياان ىتًاارر البرا اان زلااا أ   تااو  زمتوتياان تمراار  لتياابرر زلااا 

ملياور بنار  30ض  ناربات او تيال زلاا حانالا ؛ أ ناا و ررام الان وابب  اتوت و 
رت و  م تن  المعيًن م و نايوب  الحبر  الًرا ين ل توت و . تمو رتظر ازلا الوتض 

زلر اااو تمعمااار ل ااام لم اااناق التلراليااان ن اااواا الااابن  العرةيااان نال تاااب    را رلرن ائ ااا
 نرةمو زلا زررا .

نتًاارر البرا اان ئمتوتياان حياان  ائ اارا رلرر  ولااا تياارض تمراار ماا  ىااتح  ااوض 
التيتين ىا مالو  المتين التحتين لإلموراال توين ىا مالو  الك رةو  نالمياوص 

را ااان ولاااا اياااوب  ياااوبرات م زلاااا اض اااناق نالمتااارن  نال اااوا السميعاااا نتااارا   الب
 ملرن  بنار ىا ال تر  المحملن. 400ائموراتين  حنالا 

نتياااحال البرا ااان ائ ااارا رلرر  منعااا، ورااانت م ولاااا متسحااان التالاااور  الحااار  ىاااا  
ال حري  م  أالل بتن  اض ناق ال عنبين ومر و  سريل المار ضت ام رابرتن  أ  

ن  لل حري  نيسما، ائ ارا رلرن  ىاا أ  يتان  ال عنبين  ا الًري  التالور  اض
ل ااام نتاااة  تالاااورين  لًااارتوت م ىاااا ال حاااري  نالااا  لل ااانا  عحااانب تالوريااان نوحااانب 

 للمًرنووال الكمر  التا أولتال وت و ال حري .
أماااو الكنياااال  ىااا   التيااابرر ائ ااارا رلا ل اااو يتمااا  ىاااا مالاااو  ياااتوون المتااارن  

وال ائبارياان نأال اا  التكرراا  نأال ااا  نالتابموال المتعلحاان م ااو نااتياواال نالتاابم
 المراا ن نايو  الالنب  ناس، ريور ال يوراال ناضبناال الريوعين .

تحااابثال ياااحي ن   معاااوري    وااا  وةااااوال المراااات  مااار   2005* ىاااا رنلرااان 
رالو  اضومو  ائ را رلرر  نتظارا  م ىاا ميار مًارر  زلاا أ  ًارتن   ت ارن    
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  الباتليان ىاا ز ارا رل ااررال تحال الااا  ن اا ما  تمار  ًارتوال ياتوون المة اا
 150تمرر م  تسنط زتتوال و زلا مير .. نىا  مرل ال  أاولال الًرتن تحن 

وااومةال لاابر و نةااال  تتعاام ًاارتن   ت اارن    زلااا ًاارتن   بلتااو   ائ اارا رلين التااا 
تعماال ىااا مياار متااا  ااتناال سنيلاان ت حااب  ًاارتوال الت اار  ائ اارا رلين العوملاان 

ال اليحي ن أ  الميت، ائ را رلا الالبراب ىاا ميار  ايحنم ىا مير . نأعوى
ًاوض ما  الًا وض الميار  العوسال ىاا حار  تًا ل ًارتن    500متً رل تحن 

بلتاااو   ائ ااارا رلين تحااان أرةعااان راف وومااال ميااار  . نأنعاااحال الياااحي ن أ  
رتااا  الراااب العوملااان الميااارين  اااا مااا  أمااارا اض ااا وض التاااا بىعاااال الًااارتوال 

حراث يحيال العومال الميار  ؛ حل تسنط زتتوال و زلا ميار ائ را رلين زلا ت
بناراال ً ريوال ىاا حار  يحيال تظرارص ائ ارا رلا  60ان التمر  العولين ولا تحن 

بناراال ًا ريوال  850زلا  750ولا وًر  أععوف  اا الرام نيتران  رات   مو مر  
. 

  مااا، ميااار  ااااا نيتناااا، التمااارا  اااتياااوبرن  ائ ااارا رلرن  أتااا    ااامض التعاااون 
 2005 ااانف تاياااب مميعاااوال الت ااار  نالمة ااا  الالاااو ا  ائ ااارا رلين تاااة  واااوم 

مليااور  27.2حرااث حححااال المميعااوال تااة  العااوم الموعااا مااو ايمتاا   %8متحاان 
 بنار .

تمو تًرال   معوري    ن   وررت    ت ويارل اياور  نىاب ااتياوب  ميار  رىيا، 
ال ا رر الميار  ح ا  وي اا  الم تن  مر و ان الاة  الانرةاو ئ ارا رل  ياح ن

ر ي  التوب  البملنمو ا ننىب م  رالو  اضوماو  ناضكاوبيمرر  نوابب ما  تمارا  
ناار  الاراون نمت م ب.وحرلن حما  مبرر  يتبنق الرووين الحرناتين مناار  الاراوان 
المياااارين   نامرل ااااو ب.محمااااب الًااااتون  مع ااااب البرا ااااوال الحرناتياااان   نب. أحمااااب 

اضراعاااا نالمياااوص   نتاااال  ب.لرلاااا تم اااو  مااابرر  الت ااانيل ساااو ر مع اااب  حااانث 
م حب  الًرتوال ال يوحين الكمر  المتعوملن م، تسانط سرارا  العاو  ائ ارا رلين 
  نمحوعااار ميااار  رتااار ىعااالال زبار  المااا تمر تااار  ا ااام   اااراال تت نااااب ا اااض 
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 اا ا  للمًااورتن ىااا ماا تمر  عتاانا    تساانير العةاااوال اااتيااوبين ماار  مياار 
ا رل   مرووياان الومعاان تاال أمرااض نمرتااا مرريااا ض حااوث ال ااةم   نتحلااال ىااا نال اار 

حرت    معوري    و  ميوبر ز را رلين م تمن  ولً   المير   ا    ااص الاياور  
لاااام تكاااا  لتااااتم ىااااا و اااانب أتاااار  ماااا، زًااااور  للنعاااا، ال يو ااااا الاااارا    مياااار 

 ناحتيوالوال الحيوب  ال يو ين لحلر  بنلا .
  المعيان رالاو  اضوماو  الميارير  ااب  امل لا  أ  أكاب نتو  المو  التوظر ر ي

أتاا  لي ااال  تااو  حوليااوال أياان اتيااواال ماار  رالااو  أومااو  مياارير  نال اارا رلرر  .. 
نال  توتااال المعياان رالااو  اضومااو  لااي  لاابر و مااوت، ىااا التعوماال ماا، ز اارا رل ىااا 

مًرراال زلاا أتا  ا رنالاب أ  تانف أن رعوعان   الالناتض اااتيوبين نالتالورين 
ا التعاااون  التالاااور  مااا، ز ااارا رل نأًاااور زلاااا أ  ميااار تملااا  مااا  المحنماااوال ىااا

اااتياااوبين النستياااان التااااا تمتت اااو ماااا  التعااااون  مااا، ز اااارا رل لتبماااان الميااااولح 
الميااارين. نأ   تاااو  مالاااواال ت اااتسي، ميااار متوى ااان ز ااارا رل ىر اااو  حااان  مثااال 

وال الاللبيان يتوون ال ا  نالت ر  ناراون المنالح ناليتوووال ال اا يان نالياتوو
. 

أ   ععاااوال مااا  رالاااو  اضوماااو   اااوتنا  2005تاااة  العاااوم أتااا  اضمااار الاااا  ر تاااب 
 تااااان  ولاااااا الحياااااو  ائ ااااارا رلا اتتعاااااوش اااتياااااوب الميااااار  أن زتعاااااوش ا رر 

 الرنة م ز  الوا التعمرر .
ًا بال الومعان تال أمراض حلحان تحوًاين تظم او مرتاا ًايمن   2005* ىا رنلران 

بملنمو ين نالتعون  ائاليما مالومعن تل أمرض   تحال مرريا  ولتعون  م، مع ب ال
وتاانا    العةاااوال اااتيااوبين ائ اارا رلين المياارين أىاال البرااب   سرحااال تةل ااو 
أىتااور ًاابرب  التساانر    نماا  أ اام اضىتااور التااا سرحااال ىااا الماا تمر .. تًااررب 
 ل ااالن مااا  مراكاااا تحليااان المياااوص نتنلراااب السواااان ومااار زاومااان محسااان سواااان تننيااان 
مًترتن تانىر حوالاوال  اتو  التحاض نراا  نالمتاوسل الحبنبيان   ارتو    ا اتثمور 
ميوص تروان ال اةم ومار ماو ي اما  ولتكتنلنالياو اا ارا رلين ىاا تًاررب م اتنستوال 
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ال تياان  –نتالمعااوال اراوياان نيااتووين ن اايوحين مًااترتن  متسحاان ناب  الالراىااا 
ن ااغ  اارتو  ولااا الحاابنب نالتااا تحاا، زلااا الًاارق ماا   –متااتااوال الميااوص الالنىياان 

م، ىل سر  ن ا متسحن ت ارق تال أمراض ميو  او الالنىيان متاا احتةل او ىل اسر  
نتيل م وحوال اضراعا اليولحن لة تارا  مناب  الالراىين أععوف اضراعا 
المارنون  ولناب  نالبلتو   ااتت و  م  تًررب ً تن سرق حبرثن نمسوراال نةتين 

لاا  المًاارنووال المحترحاان   زاوماان متسحاان تالورياان تحتياان متلاا  المتااوسل لتبماان ت
 حر  مًترتن أن أكثر ىا رىح نسو و .

توتااااال الحلحاااان التحوًااااين اا ااااتراترالين اااااب اىتتح ااااو تو ااااض ر ااااي  الاااانارا  نناياااار 
اليتوون نالتالور  ائ را رلا زر نب أنلمرال وماب  الحاب  اض امل   نااب حعار و 

را يم ال اا رر المياار  متاال ماا  مياار نىااب تمراار عاام تااةال ماا  محمااب ووياام زماا
أمرااض   نالاااة  الانرةاااو وعاان لالتااان ال يو اااوال  ااولحاض الااانستا نر اااي  اتحاااوب 
اليااتوووال   نالاابتتنر أحمااب سااو ر ماا  مع ااب  حاانث الميااوص نالترةاان   نالاابتتنر 
محماااااااب الًاااااااتون  ال وحاااااااث  مع اااااااب ائتتاااااااوج الحراااااااناتا نالااااااابتتنر  لرلاااااااا تم اااااااو  

الم ااا ن  وااا  الملااا  ائ ااارا رلا  المتتييااان  ول ااايوحن نال ااا رر ح ااا  وي اااا
ماااااناار  التوراليااااان   نتولاااااب رأىاااااال ر اااااي  مرتاااااا الياااااوبراال الميااااار  اضلماااااوتا 
نمالمنون م  المتتيير  ىا مالاواال ال ايوحن نالت ار  نالمراات  .نااب أولا  
وف للتعون  البنلا التو ، للتورالين ائ را رلين أ  المرتا ااوم متابريض  مرتا مًن

بن   مًاااارن  م ااااور  الاراوااااا  اااانا  ىااااا مرتااااا راف تااااري  مياااار  رتناالاااا 5
  ماا  ماار  المتاابرةر  مااروااوال ماا    ناااو  المرتااا : زمااورينال أن ىااا ز اارا رل 

ال رباال ىحغ ا م  ىا نىنب ل اا ال رط زلا ز را رل ناب ا ض رتر نىب مت   
 وتبمو أنا ال مير التعون  م، تل أمرض . 2002لتل أمرض ووم 

*** 
7 – 2006 – 2008 : 
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تماااراال أ  الحتنمااان الميااارين  15/4/2006ًااارال ياااحي ن   الححيحااان   ىاااا ** ت
تااابر  زواااوب  تًااا رل تاااغ الحاااوىةال مااار  الحاااو ر  نتااال أمراااض نالتاااا تنا اااال  عاااب 

 .  2004ت الرر ىتبق سو و ووم 
  تمااراال واا  زبار  تماارا  ز اارا رلرر   25/4/2006  الكراماان    تًاارال يااحي ن* 

ا  ارتو    تحاةال وا  ياحي ن  اوررت  ىاا لمارون موتالن يمتلك و المو  م ور  ى
ثتوياو تحرياار وا  رحلاان ااوم م ااو وابب ماا  عا وط الالاايش ائ ارا رلا الااار  ًااورتنا 

لل حااث واا  رىااوال امة  اام الااار  اتلاانا أثتااو  المعااور  ىااا  73ىااا حاارض أكتاانةر 
  رتو  .

نت و ااااااال اليااااااحي ن العمرياااااان  حرياااااان الحرتاااااان التااااااا رتمتاااااا، م ااااااو الع ااااااترين    
  ىااا  اارتو  المحاارر  نااتاارام م ما  متااوسل ح و اان لل وياان     عاال  ائ ارا رلرن  

وةاوال عو غ متحووب . نرالل أومو  حولا ربوا رت حوق  رال  تو  الحوكم 
الع تر  ل رتو  ىا ىتر  ااحتة  ثم ملححوال و اتريوال ىاا زرارا  ىاا و اب الًاوص   

ااور  ىااا وااب   المااوال تنموتاابنا ولااا الحااناال المياارين   ثاام أ اا  الم عياان ًن
رتاال تًوس و ىا المباين ولاا تنسراب العةااوال    رين تعرف  و م متا زمرا يم 

مااار  الم ااا نلر  ائ ااارا رلرر  نتظااارا  م الميااارير    نا اااتسو  مااا  تاااة   ااااص 
الالمعيااان ت ااا رل م مااان ائ ااارا رلرر  اضترااار  ىاااا  ااارتو  م اااتعرتوال    اااومن ال اااوا 

ناياااار الاراواااان ال ااااومل   الم تًااااور ال يو ااااا للاااار ي  م ااااور    نين اااا  نالااااا 
نم  ن  أمتا رىي، الم اتن  . الميار ن أ  الم ا ن  اضترار ااوم متانىرر حرا ان 
وًن ما  ساراا  لييحن للنىب ائ را رلا و ور  و  حر  تو  مبال   مباى، ًر
  تور  الن توف   وةن  ولا اليش الرار ما  الالتانب نرالاو  الًارسن نأتانةي  

تتحبمااا  براالااان متوريااان ئى اااو  السريااال   ن راااتحل م مااا  الحاااو ر  زلاااا ائ اااموورلي
نتتارلااا   ااايور  متب ااان  اااولحر  التاااو  نولاااا متتااا  متااارالم ومااار  تاااو  يعمااال 

 مر  . 34 ترترراال للمرتا اضكوبيما ائ را رلا ن مل ل  أ  اار ز را رل 
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رالةال نامرأ  م  أاورض الالتانب ائ ارا رلرر  الاار  تاوتنا  12عم النىب ائ را رلا 
  اتت انا للنا  الرا ، وًر ماليش ااحاتة    التو عن 109095لب و ن ولا مت  ا

الميعاااوال أثتاااو  الحااارض نلااام رتمااال أثااار للب و ااان ت  ااا و   نولاااا الاااررم مااا  أ  النىاااب 
ائ ااارا رلا تاااو  مت كاااباال مااا  ا اااتحولن وثااانرص ولاااا بلرااال ناحاااب يحااانبص زلاااا رىاااوال 

يارحنا للياحي ن أت ام   اتن   زا أت ام 33الالتنب أن منا، الب و ن المتت ين متا 
اتسلحنا زلاا  ارتو  لل ارر ىاا المحاونر اا اتراترالين ولاا الالم ان الميارين التاا 
مااوال ىر ااو انن اام   نلاام يتت اانا  ولايااور  ماال ايااسحمنا مع اام المتاارج ال اارتمو ا 
 يو رر لر  نم ووب ل  لتنثرل الرحلن نتينير اضموك  التا  مح ل م مبتنل و .

 رلا نيااااال لمتسحااااان محظااااانر  نتحااااابثنا مااااا، الًااااات  المثرااااار أ  النىاااااب ائ ااااارا
اومن سح  للاتر  الم  ن   ولل ن العرةين نألحنا ولي  ى م   ثام ح ل م  ولبتن  نال

تحبث زلي  رت حوق  رال  مر  أتر  نأاتع    ت  ييسحض نىاباال ما  الثكاولا   
نيالاض أ  ي ااب  ل ام معرنىااوال   ىناىال الرالاال  ًا ومن رت  ااا أ  يعوااض ولر ااو   

تل م م اضتنةي  وومراال المتسحن المحرمن   حتا ااترض م  ًوسا  الميوص أ  رب
ن تاااو مااابأ باىرااااب الااايةال العحرااااب متحوواااب  اااولاليش ائ اااارا رلا يح ااار ىااااا اضرط 

 ناععوال تي وال تاتوريوال ي رراال لاتر  اتلا الاليش ائ را رلا تت .
  ائ را رلين ىا محونلن م ت التن لك ض نب  تو  العمور  التا تح، م و ال  ور * 

ىااا ًااور  اماا  مولاا   ااولالرا  ااارر ال اا رر ائ اارا رلا  ولحااو ر  نعاا، اىتاان ولااا 
اماا  مولاا  ت تااب زو ااو  ال ااتو  ماا  بىاا، ر اانم التظوىاان ًااور  أ  6ناال اان العحااور 

نالياايوتن نالك رةااو  نالميااوص نالتاااام  اا ور  ز اارا رل ماابى،  اااص التكااولر  تيو اان واا  
سنامل اضترار   نبنراال م  عمت م الثةث 19أبنار و  تو  العمور  التا رملا وبب 

المتيياار  لمحاار ال اا ور  ن ااواا اضبنار توياان  ول ااتو  نالًاارتوال المنالاانب  
 ولعمااور  تمااو اااررال ال اا ور  زر ااو   اابايو ايماان لل ااتو   متو اا ن ماارنر أكثاار ماا  

ن ووموال ولا نالنب ال  ور  مر   تو  تل  العمور  نترتاال حريان اتتياور ال بيا 17
 لل تو  .
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ناب سلمال ال  ور  م  ع وط مبررين أم  الالرا  زر و  ىناترر الك رةاو  نالتظوىان 
براال ااو عاام   نالميااوص التوياان   ااتو  العحااور زلااا محاار ال اا ور  م وًاار  لاابىع و نال

 مرااتين ال  ور  .
اتارال تحاورير ياحي ن ز ارا رلين أ   تار  تراممتان  مت ال  2006نىا العاوم * 

مناار  التوراليان اضمريتيان ااوم ماياور  زلاا الالوتاض الميار  ما  متوىحن ائر وض 
الحاابنب ماار   اارتو  ناسااو  رااا  ماا  أالاال ت حااب ائالاارا اال التااا تتتااا و الحااناال 
المياارين للحااب ماا  ومليااوال ت ريااض ال ااة  زلااا ال ل ااسرترر  واا  سرياال أت ااوق 

 . ممتب  مر   رتو  ناسو  را    نال  ولا حب اوم التحورير ائ را رلين
ناتاارال يااحي ن   راابيعنال أحرنتاانال   ائ اارا رلين أ  محوبثااوال تراممتاان  الااا  
ااوم مايااور  زلااا ز اارا رل تاا تا ىااا زساور النلاان لاا  ىااا الًاارق اضن ااغ اار تةل ااو 
ز را رل نىل سر  نال  لتحريم اضنعو  وحض ىنا حرتن حمو  ىا ااتتتو اوال 

اضمريتااااا حمااااو  ماااا   التًااااريعين ال ل ااااسرتين اضتراااار    حرااااث حااااار الم اااا ن 
اا ااتمرار ىااا المحونماان مسول ااوال المالتماا، الاابنلا  ولتاابتل للعاا غ ولااا الحرتاان 

 نحمل و ولا ااوتراف م  را رل .
اوتماار تراممتاان  أتاا  ولااا لمايااب ماا  زاا  التظااوم الحااوكم ىااا مياار رتاااا    ن 

واب  الم لمر  المعتبلر  ىا المتسحن المًورتن ما، أمريتاو ىاا متوىحان تتظايم الحو
)يعتاااا رتحااان  تظااااوم م اااور  زلااااا أبا   .ا  يمتلااا  تةيااااو تو مااان ىاااا المتسحاااانالااا

أمريتين ىا محونمن م  ت مر م  اا  وئر اومرر  نااب تاو    نلكا  الا  لام رت عا  
نلم يً ، ل  وتب اضمريتاو  وتابمو ااررنا التتلاا وتا  لياولح ائتانا   عاب ثانر  

 ( .2011رتورر  25
تحريااراال واا  تورثاان مر ياان  اامم و  8/5/2006ىااا  ** تًاارال يااحي ن   اض اامن   

مياااات،  تااااب  لاااا  وةاااااان م  اااارا رل واااا  سرياااال زلحو ااااا  أستوتااااوال ماااا  اضيااااا وغ 
ناااااب تًاااا   اااااا  الم اااارستن ىااااا الميااااورف العمنمياااان  محوىظاااان ائ ااااموورلين .
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التبمرر المتعمب نالم تنال وت  ما  الال اوال التت رايان نالراوميان محمانب الًاحوال 
 ىظن ائ موورلين .وعن مالل  محلا محو

** تًااارال ياااحر    ال اااب   ن  اض ااارام   ن  يااانال اضمااان   ن  الالايااار    ىاااا 
وااب  تحااورير واا  تياابرر ال ااوا المياار  ئ اارا رل حرااث الااو  ىااا  اااص  2006

 التحورير :
حرث أاولال ز را رل رن    ورتي تا ناير المتيان التحتيان ائ ارا رلا ات وما   -

ا م  ًرتن مريتش ر  وا لكا ت نا  ولي حن .متحوعا ًر
ناااااب أااااابمال الحتنماااان المياااارين ولااااا تناياااا، ياااا حن تياااابرر ال ااااوا المياااار  
ئ اااارا رل رراااام أ  المياااارير  ا رالبنتاااا  ماااا، العلاااام أ  مياااار تياااابر المتاااارن  

   عور مت عن وا  اض اعور العولميان نما، الا   1979المير  ئ را رل متا 
ممااو يعتماار ز ااباراال يااريحوال لثاارناال ت ااتنرب الااا اال تمرااراال ماا  احتيوالوت ااو المترنلياان 

 النس  نتمبرباال لمحبرات  اااتيوبين ليولح ز را رل .
نااب أثاور تيابرر ال اوا الميار  الاباال ىاا أن اوط ياتوون اض امب  نحاون  تال 

ضتتااو لاان ا ااتسعتو ا اات ة  مناربتااو ال واياان ىااا ؛ ساارف زلحااو  اللاانم ولااا ا تاار 
 .لمتتل نلك ور لم مب   توىن أتناو و ايتوون اض مب  ضي حتو م  المتتالر  ا

المعيان اراويان ت حاث وا  اض امب  ولماوال  ا   تيابرر  5700تمارا  أ   بناب أك
 وًراال المليوراال . ولا ميرال وا يعي، 

تحرياراال وا  ات وايان الكانيا  26/1/2006** تًرال يحي ن   رىوق ورةيان   ىاا 
تححاال أ  مرااا  لةاتيااوب  نىًاال و الاااري، نال ااو ت و ل اامعن مياار مالوتااض أت ااو لاام

المير  مل تعوتا يوبراال ال ا  نالت ر  نالمة   الالو ا  ىا تراال، م اتمر 
  نررااام ىًااال الكااانيا الناعاااح تيااار أمريتاااو نال ااارا رل ولاااا عااام ًااامو   ااارتو  
ث اوال نالانب ز ارا رل  لةت واين ممو رتيح لمترر  زاومن ميوت، ىاا  ااص المتسحان نال

 م و ن ن  بف ا تراترالا ل و .
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ىااا حلحاان البرااب  ماا   ل االن ائالاارام الياا رنتا .. ظ اار ن  2006* نىااا رنلراان 
 وض اااناق  سااار  يعااارف  و ااام ال سااار  ائ ااارا رلا   نترتاااض ولاااا تتاااون   عاااط 
المناستر  ل اص التنوين م  ال سر  ظ نر حواال ت مم ىا محوىظن متا  ني  

ب تتاونل م مناستوال م  ار  متتل ن  حواال ت مم  عا 15؛ حرث أيرض أكثر م  
 .ال سر  المعرنف  وئ را رلا 

أ  الحتاااااااو  ال اااااااو عن  12/11/2008** تًاااااارال ياااااااحي ن   الميااااااارين    ىااااااا 
ائ اارا رلين تًاا ال واا  أ  ااتحااوب اضنرنةااا  ااوبر  مًاارن  لتساانير التكتنلناليااو 
ىااا مالااو  الت اار  نال اااا  ىااا بن  حاانط ال حاار المتن ااغ نأ  تكل اان المًاارن  

ثاااةث  اااتناال نيًااامل ميااار نترتياااو نال ااارا رل ناضرب  مليااور رااانرن نمبتااا   7.3
ن اااانريو نلمتااااو  نالم اااارض نتاااانت  نالالاا اااار نال اااالسن ال ل ااااسرتين   ناااااب ًااااور  
ز را رلرن  ىا لحو  وحب ىا الحو ر  ل حث  اا المًارن  نأ  ال ابف الت او ا متا  
 ااان بمااا  ز ااارا رل ىاااا أ  تحااار  ااتياااوب  ىاااا المتسحااان ومااار تحااابيم معنتاااوال 

نت اا يةال ا ي ااتسي، العاارض رىعاا و نلكاا  تكاان  مًاارنسن ماابم  نم ااووباال 
 ز را رل ىا أ  مًرن  يمنل  ااتحوب اضنرنةا .

الرياب    المابرل   لمحعار االتماو  النىاب اااتياوب   نىا تلا  ال تار  تًارال** 
الميااااار  مر و ااااان الاااااة  الانرةاااااو ن حعااااانر ممثلااااار  وااااا  الحتنمااااان الميااااارين 

 نب أنلمرال ر ي  نارا  ز را رل ننىب ممثال نمالمنون م  رالو  اضومو  م، زر
للحتنمن ائ را رلين   ناب تمال  اص ااالتموووال ىاا مع اب البملنمو اين مالومعان 

نظلال ىا سا الكتماو  حتاا تًارال المابرل محوعار  2005تل أمرض ىا رنترن 
 . 30/11/2008 اص ااالتموووال ىا 

لااا ت اار الاارىط ناااب تاام اات ااوق ىااا  اااص ااالتمووااوال ولااا عاارنر  العماال و
الًعما المير  للتسميا، ما، ز ارا رل نالاتتل  ما  ال اةم ال اورب نتر ان اضمال 
تااااال  تناياااا، معو ااااب   الكاااانيا  التااااا ت اااامح ضن  ماااار  ماااابتن  متتالااااوال ت اااار  
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ز ااارا رلين لل اااانق المياااار  حتاااا رااااتم ىااااتح أ اااناق النايااااوال المتحااااب  اضمريتياااان 
 للمتتالوال الميرين .

زل ااو  ت ًاارراال ال اا ر ماار  الساارىر  لتتًاايغ ال اايوحن تااال  تاام اات ااوق ولااا  -
نالعماااال ولااااا زاا ااااان مًااااوور الكرا يااااان المتالااااار  لااااب  الًاااااعض المياااار  تالاااااوص 

 ائ را رلرر  .
العمااال ولاااا أ  تكااان  ز ااارا رل نال ااان للعاااةج الياااحا للميااارير  ماااباال مااا   -

 أنرن و .
را  التن ااا، ىاااا تااابريض تريالاااا الالومعاااوال الميااارين ولاااا الاراوااان ىاااا ياااح -

 التحض .
تانيب ز ارا رل  اولت غ نالتااام ميار الابا م م ااا ثام أعار  زليا  ات اوق تيابرر  -

 ال وا المير  ئ را رل    عور ا رب  محورتن  ول نق العولما لل وا نأ عورص .
ملران  بنار زلاا ملياور بنار ىاا  100العمل ولا رى، الت اوب  التالاور  ما   -

 العوم .
تر  ثحات م ىاا تالاو  التسميا، الًاعما زاا ماو تاو   تاو  ناب أكب وبب ما  المًاور 

 وو ب ااتيوب  ي تًعرص مناستن الملبر  م  نال ن تظر م .
ىحاااب أكاااب الاااة  الانرةاااو أتااا  ا تنالاااب أيااان زمتوتيااان لحسااا، العةااااوال مااار  مياااار 
نال اارا رل   اامض النعاا، ىااا الًاارق اضن ااغ نلكاا  ال ااةم ائ اارا رلا المياار  

   . رالض حمورت  نالح و  ولي
أمااو ال اا رر ح اا  وي ااا ىحااب أكااب أ  الرر اان ىااا ال ااةم رالااض أ  تكاان  تترالاان 

 لت لض الالوتمر  ولا تر  وال الموعا .
نااااب أحااابث تًااار   المااابرل   لمحعااار  ااااص ااالتموواااوال ربنب ىعااال نا اااعن ىاااا 

ر  أت ام الًور  المير  ىحب أكاب وابب ما  المرلماوترر  ىاا ماللا  الًاعض الميا
ن  لكااال السااارق الممتتااان لناااا   ااااص الم الااان مااا    رلال ااايحبمن  ا اااتالنا وال ن ااا
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اا تمرار   مرتمو او  ال  رر محمب   رنتا : ا  لنا م  حعر ااالتموووال نا 
 ت  لنتا و  االتمو  لم أحعرص .

مرتمو أرال، وبب م  المحللر  اااتيوبرر  أ   اص ااالتموووال ل  تالتا مير 
تماااو  تاااو  مالمنوااان رالاااو  أوماااو   ااام الم ااات ربن   مااا  نرا  اااو أ  ىنا اااب تااااتر نال

لتعااون  الاراوااا ماار  مياار نال اارا رل اراابن  ماا   اااص ااالتمووااوال نال  تااو  النح
ي ااتحنا با مااوال ولاااا محوعاار  ااااص ااالتمووااوال. مرتماااو باىاا، وماااب المااتعم  اااعرب 
ر ي  مالل  زبار  اض رام ىحو  : ز  ز را رل انين ااتيوبيوال نمير  ت  رب م  

 لتعون  م، ز را رل رىوا  نا عن نتمرر  .التعون  مع و ىعةال أ  ا
مرتمااو اااو  ب. رىعااال  اارب أحمااب ماابرر مرتااا يوىااو للبرا ااوال ناض حااوث : ز   اااا 
ااالتمااو  تاات  واا  نالاانب وةاااوال ت ياان ماار  ز اارا رل نمالمنواان المااو  م ااور  

زتمااو   نولااا رأ اا و الااة  الانرةااو ن ااا وةاااوال لاام نلاا  ت رااب الًااعض المياار  
نون رالو  اضومو  المرت سن أومول مو  حسو  المت نالوال تمو الم ت رب ىر و مالم

 ىا ات واين   الكنيا   .
اارب م تااب   اارب محمااب ًر ** تًاارال يااحي ن   ال الاار   محااواال مسااناال  عتاانا    ًر

 التسمي، م، الًرتوال ائ را رلين نالتنريث  ولًرتوال اضمريتين   ناب الو  :
يااا حال  اااا مااا  تحااار  لالت ااايوال أالًااارتوال البنليااان العمةاااان أن متعااابب  ا -

رب  ن ام   ور لناحب العولم ن يو وت . رب محمب ًر   ما   ااص الًارتوال ن اا نًر
 ح مبرراال ل و  الا  أي  رنترلي ر

 ااااص الًااارتوال  اااا التاااا ا اااتحناال ولاااا معظااام يااا حوال ميااا، حااال الحساااو   -
اارتوت  العااتمن   ممااو رةااغ ميااولح  اااص الًاارتوال مالمااو   التااو  المياار  ًن

اااح لتةىااان نالااابص ح اااتا م اااور  ىاااا حتااام ميااار ن ااان ماااو م اااور  من  يااا   المًر
  يمثل بوموال ل اص الًرتوال .

رب م تب  التسمي، م، ز را رل توين ىا ات واين الكانيا التاا  - رب محمب ًر ًر
 تو   ورام و  مالبار .
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أ  ناار  الاراوااااااااان  14/12/2008** تًاااااااارال يااااااااحي ن   المياااااااارين    ىااااااااا 
تمرااراال اراويااوال  35ياان التااو ، لاا  ا ااتعو  ماا تراال ماااالمياارين نمرتااا ال حاانث الاراو

ز اااارا رليوال لعحااااب بنراال لم تب اااار  اراوراااار  مياااارير   محساااان  حاااانث ال  ااااوتر  
أًااا ر  6ن ااايحيم التماارا  ائ ااارا رلرن  لمااب     ولحتااوسر التررياان التو عااان للمرتااا 

 ولم وك  التو عن لمحسان  حانث ال  اوتر   ولحتاوسر الترريان. نىاا  ايوق متيال 
 ولاراوااااان تًااااا  تحريااااار لل ر ااااان العومااااان للراو ااااان ولاااااا الياااااوبراال نالااااانارباال أ  

سااا   1300ياااوبراال اضرا الميااار  ئ ااارا رل ًااا ب ارت وواااوال تمراااراال حراااث ملاااا 
 أً ر ىحغ.  4تة  

*** 
 : 2009عام  – 8

أ  ًاااارتن مياااارين اومااااال  31/1/2009** تًاااا ال يااااحي ن   اض اااامن    ىااااا 
اياان أثتااو  وبناتاا  اضتراار ولااا اسااو  رااا  نالاا  متانياب الالاايش ائ اارا رلا  وضر

ومااار ًاااوحتوال مااا  تاااة  معمااار العنالااان التالاااور    ن ااااص الًااارتن  اااا ًااارتن 
 ال الموملن الكو تن ىاا مبرتان ال اوباال ن ااتحوب البنلا لليتوووال ال اا ين المتك

الًحتوال زلا ًرتن   تًوتل ىنب   ائ را رلين التا تحنم مبنر و متنرياب و للالايش 
ز  وماااو  الًااارتن تاااوتنا م اااتو ر    ااامض  ااااص : را رلا   ناولاااال الياااحي ن ائ ااا

 العملين نلكت م لم رتنا نا و  ًح  اضراين ئ را رل .
** تًاارال   المياار  الراانم   تحريااراال  حلاام ب. محمااب تاانر ىرحااوال  متو اا ن ماارنر 

ووموال ولا تناي، ات واين ال ةم مار  ميار نال ارا رل نترا  أ  ىريال الابىو   30
  تتظيم   ثنر  مير  نالا  تو  يعام ب. محماب تانر ىرحاوال نب.  اليم العانا و

نب. الًاااوىعا  ًااارر نعااام تثراااري  نلكااات م لااام رررمااانا ىاااا تًااار أ ااامو  م تظااااراال 
لنالاانب م ىااا نظااو   ح و اان   تااال  تااو  ىرياال الاابىو  يعاام أحمااب التناالاان 

 تحرض المحومر  الميرير  نالعرض .
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    عااارنر  تاااا  الًاااروين وااا  معو اااب  ال اااةم ىتاااو  أنلاااا أنلنياااوال ىريااال الااابىو
ولر او  ًاتل مت ارب ما، ز ارا رل نلام  تماال  ًاتل مت ارب ما  ال اوباال نناا، ضت و

ماال وتاابمو اوتاارط  عااط أوعااو    ر تااا رأ  الًااعض نا تااناض الًااعض ولر ااو 
 مالل  الًعض ولر و اوم ال وباال  حل  اا المالل  .

لاان اااومنا ماا سةق تراارا  أ االحت م  –تتظاايم ثاانر  مياار  –ثاام ز   اا ا  المت ماار  
ولا الي ورتن ىا أ  متو  ىاا العاولم امال تنايا،  ااص اات وايان لعنملانا معوملان 

ثااام ز  مت ماااا ثااانر  ميااار مور ااانا ححاااوال محااارراال ىاااا   اض ساااو  نلاااي  تمالااارمر  
( 6الًااريعن ائ ااةمين ن اان حاال الاابىو  واا  العاارط ناضرط نالاات   نالمااوب  )

 م .وحن وال تمت، معوامت 
م، العلم أ   اص اات واين ناعال  ًتل مت رب م، تل أمراض مماو ت امض ىاا والان 
مياار نىتااال العااارض نااب ماا  ورةااب  ز ااارا رل  عااب تلاان المرااابا  ل ااو  عااب تحرراااب 
مياار نترنال ااو ماا  معوبلاان الياارا  العرةااا ائ اارا رلا   ثاام ز  اضماام المتحااب  

ماابأ تحرياار المياارر ناضماام ضت ااو أر لااال م  رىعااال ات واياان تومااض بي رااب اضنلااا 
باتت اااو نرىعاااال متنب اااو ثااام ز  التااماااوال ميااار تالاااوص معو اااب  ال اااةم أالمتحاااب  

 تتعورط  ًتل م وًر م، التااموت و  معو ب  البىو  العرةا المًتر  .
تحريااااراال يااااوبراال واااا  منااااا،    4/8/2009** تًاااارال يااااحي ن   الب ااااتنر   ىااااا 

رين  يااابب مراالعااان ًاااوملن لحساااو  أرامياااو  أنيااال رتاااب الاااو    أ  الحتنمااان الميااا
 1.5المترن  نال وا  عب ظ نر  عط ال لميوال م اا الحسو  توين  عب تيابرر 

مليور متر متعض م  ال وا ئ را رل ىا ووم ناحب   نأنعاح التحريار أ  ميار 
   مض معباال اا ت ة  المتاارب . 2015 تتحن  لبنلن م تنرب  للمترن  ىا 

الحتاااو  العوًااار   اااولتلي اين  ائ ااارا رلا أ  ال اااوا  أولتاااال 13/11/2009* نىاااا 
اا اااتت وراال التوراليااان ائ ااارا رلا )المن اااوب(  ااااوم  عمليااان تال ااا  ولاااا مرتاااو  

زت او توتاال تحمال أ الحن ما  زرارا  : بمياوط  لتت ا، ال ا رتن التاا تحان  تال أمراض 
 .ىيمو  عبزلا حاض هللا نا تنا ت و ال حرين ائ را رلين ا ولن  ناحل امر  
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ال ل ااسرتين لمت ااو  واا  ألاان  ماا  باىرااب المحلاال الع ااتر  «  اامو»نتحلااال نتولاان 
للحتو  ائ را رلين أ  ال لسوال الميرين ا تعلم ًر و وا  الحونياوال  التاا تيال 
مناتر و  توين مرتاو  بمياوط  الاا  تيال  أواباب تمرار  ما  الحونياوال. ررار أتا  

 رتو .لم يحبب سميعن أتًسن التال   الماونمن ىا الم
بب م  باىرب ولا أ  تل أمرض توتال تعلام م ا حو  ا    ا رتن  ات تا ما  زرارا   ًن

  ثاام تماار وماار ال حاار اضحماار ناتااو  ال ااني  لتياال «متاابر و ااو »وماار مرتااو  
مرتو  بميوط  مرتمو تيل   رتن أتر  تو عن لحاض هللا م  مررنال  نياتم التحومال 

 نتحل حونيوال اض لحن زلر و ىا مرتو  بميوط.
نأعااااوف أ  س اااارا  حونلااااال تعاااالرل ال اااالسوال المياااارين  نتتمااااال ىااااا اضنراق 
الر اامين أ  ال اا رتن تحماال مااناب  ة ااتيتين  زا أ  اضامااور اليااتووين اضمريتياان 
رياااابال تحرتوت ااااو  اماااال أ  تااااتحط ولر ااااو ز اااارا رل ىاااانر ترنال ااااو ماااا  الميااااوص 

 ائاليمين الميرين.
ب ز اارا رل  معلنمااوال واا  ت ريااض ز  بنا متتل اان تااان : ناااو  المحلاال الع ااتر  

  ت او « ىراتتنض»اض لحن. نتو  ائوةم ائ را رلا اب ني  اوتراط ال  رتن 
ناحااب  ماا  أكماار ومليااوال ت ريااض اض االحن ماا  زراارا  زلااا حاااض هللا  معتماار  أت ااو 
لي ااال وملياان ت ريااض ووبياان ماال وملياان ت االيح توياان لالاايش توماال  مرتمااو ت ااال 

 ن  وض لحن الماونمن.زررا  نحاض هللا أ  وةا
اتيااااال ز ااااارا رل ىاااااا  –أ  ح ااااا  تعر ااااان   ** تًااااارال ياااااحي ن   مااااار ميااااار 

ا اتعو    ارب  أوماو  اري ان ضحاب الانارا  لل حاث وا  ىاية ئاومان  –ائ تتبرين 
مرتااا ثحااوىا ز اارا رلا . نياااتر أ  تعر اان سلااض ماا  ر ااي  الومعاان ائ اااتتبرين 

 .تبرين نالومعن تل أمرض تناي، ات واين ت وب  سةما مر  الومعن ائ ت
 وحثاوال ز ارا رليوال حيالنا ولاا  73** تً ال التو ض ائتناتا مح ا  راعاا أ  

ماارا اال اتتاارا  ماا  متتااض ت ااالرل ماارا اال ااتتاارا  نت ااو   التو ااض واا  تي ياان 
حياااان  ائ اااارا رلرر  ولااااا  اااااص التااااراتي  نماااا   اااامح ل اااام  ولحياااان  ولااااا 
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ين بن  راراض . الاو   ااا التمار المعلنموال نومل اض حوث ىا اضراعاا الميار 
 . 25/7/2009ىا الريب  الًرق الحسرين ىا 

أ  يحي ن   ربيعنال  20/10/2009** تًرال يحي ن   المير  الرنم   ىا 
أحرنتااانال  ائ ااارا رلين أولتاااال أ  ًااارتن   ًااارق المتن اااغ   التاااا تيااابر ال اااوا 

را رل وحاانب البراااب  لتياابرر ال ااوا ئ ااا 3المياار  ئ اارا رل أولتااال وااا  تناياا، 
ووماوال نتتايح  ااص العحانب تانياب المتاوسل الياتووين ىاا أ ابنب نرماوال  18مبت و 

منار   ولك رةو  نالسوان الةامن لتً رل ميوتع و . نىاا  ايوق متيال أولتاال 
ًاارتن الك رةاااو  ائ اارا رلين ت الرل اااو ااالتمااو  الاااا  تااو  محااارراال وحاابص للتيااابرل 

لمنريااان ائ ااارا رلين اوتماااوب ولاااا تعااابرل أ اااعور ال اااوا الميااار    ااامض رىاااط ا
الايوب  الالبرب  ىا أ عور تيبرر ال وا الميار  ئ ارا رل   امض تعورعا و ما، 

 اناتر  المنرين ح ض اوم و .
راتر أ  ات وق تيابرر ال اوا الميار  ئ ارا رل انةال  حملان ًابرب  ىاا ن او ل 
ائواااةم الميااارين تويااان  عاااب تمريااار الحتنمااان الميااارين لةت اااوق بن  ورعااا  

 ا مالل  الًعض ن ووتموب أ عور تحل تثرراال و  اض عور العولمين لل وا .ول
راتر أ  ًارتن ًارق المتن اغ مابأال عا  تمياوال راوا تالريميان لمحسان السواان 
لم ااامتال  تيًااار  التو عااان لميااات،   تولي اااال تاااو    ائ ااارا رلا لتااانىرر السواااان 

  ناااب ماابأ عااا   الةاماان ليااتوون مااناب المتااو  ائ اارا رلين    اااعور تعتماار مت اان
 1.7ووماااوال لعااا   15ومااار ات اااوق مبتااا   2005ال اااوا الميااار  ئ ااارا رل واااوم 

 مليور متر متعض  تنيوال .
تمااراال واا  أ  ملاا  ميااوص  2009وااوم ىااا  ن ااو ل ائوااةم المياارين** تًاارال 

التراااال  ااااتتناص ال اااان  اااايوبين توياااان  عااااب نرنب معلنمااااوال واااا  تاااانرط المن ااااوب 
رتبا نأثرنةيو عب مير   نسلماال ناار  الار  تابتل ائ را رلا ىا زثور  ترتيو نأن 

ال ااوال  يو ااين وليااو  عااب أ  تحاان  التاااا  ماا  اعااو ا ناااوتنتا زلااا اعااين أماا  
 انما ر بب م تحمل مير .
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نأكااابال الاااناار  أ  زاومااان مًااارنووال مو يااان مًاااترتن مااار  بن  حااانط الترااال  ااان 
 السريحن المثلا لحل  اص التةىوال .

وال بملنمو يوال اب لنحظ ىا ال تار  اضترار  تويان  عاب اياور  راتر أ  تًوسوال ز را رلي
لرمرمااو  ضثرنةيااو نترتيااو نأنرتاابا م اابف العااا غ ولااا مياار واا  سرياال المياااوص 

 .ًترتن تمنل و ز را رل م اص البن نأيعوال و  سريل مًوري، اراوين م
 16/3/2009متاااوري   617اتااارال الرياااب  الب اااتنر الميااارين ىاااا العااابب راااام * 

 نىب ًرتن ميرين ىا تل أمرض ل حث مب ز ارا رل  ول اوا السميعاا  تحال وتنا 
ا  تًاااا ائت ااااور  ائ اااارا رل  « اا ميتاااار»منااااا، أ  وومااااوال    18لمااااب   أ  نىاااابال

ا ماااا  ًاااارتن  بال المياااارين لل ااااوا السميعاااا  نياااال اض اااامن  « ز  زم الاااا » ااااوراِّ
الموعاا  زلاا  تاال أمرااض ىاا  ايااور  وماال ر اامين  لعحااب الل ااوال ماا، مالمنواان ماا  

 الًرتوال  نم  نل  ناار  المتين التحتين ائ را رلين. م  نل 
ناتر التحرير أت  تام تاة  الاياور  تالبراب الم ونعاوال مار  الالاوتمر   ًا   تانىرر 
و أ   ال ااوا السميعاا  المسلاانض ئاوماان زحااب  محسااوال السوااان م  اارا رل  منعااحال

او راتم ى 18ن 15الحبرث ربنر حن  ات واين تمتب ل تر  تتران  مر   ر او ماب تال وومال
أمرااض  ول ااوا مناااا، تياا  مليااور متاار متعااض  تنيالو.نأنعااح التحرياار أ  متاابنة  

الار  ووبنا زل  سونلن الم ونعوال م، تل أمرض  عب تنا  « ز  زم ال »ًرتن 
أًاا ر  التحاانا تااة  الايااور  م اا نل  ًاارتن الك رةااو  نمالمنواان بنراب  6بام تحاان 

ال البراب  مار   ااص اضساراف تاة  ال تار  ائ را رلرر  ل حاث زمتوتيان زمارام ات واياو
 المحملن.

ائ ااارا رلين التااا  «  اااوا»نأعاااوف التحريااار ائ ااارا رل  أ  النىاااب التحااا  مالمنوااان 
ت يسر ول  أحب مناا، التكرير   ًابنب  تماو ااوم ماياور  أتار  لمناا، تكريار ىا  

و أ  الالااوتمر  وحاابا متااا وااوم م ونعااوال ا ال ااوا السميعاا    ااتررابحي ااو  منعااحال
ااو  ن اان ماا   15تياا  مليااور متاار متعااض  ااتنيالو لمااب    تمياان تملااالمياار  ا وومال

 .ً ت  تً رل محسن السوان الت   تحوم ى  ملب  حي و
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 15/3/2009متااااوري   616* اولااااال الريااااب  الب ااااتنر المياااارين ىااااا العاااابب رااااام 
تحايم بوان   ساة  أماوم المحتمان ائباريان   تحال وتنا   حملان ا لتت ان ال اوا 

ال اا رر زماارا يم ي اار   : ز حتم ااو مت ررااب تياابرر ال ااوا ئ اارا رل    العليااو عااب
م  اا  حملاان ا لتت اان ال ااوا أاااوم بواان   سااة  أمااوم المحتماان ائبارياان العليااو 
عب الحتم مت ررب تيبرر ال وا ئ را رل   مسول وال منا  تت راا الحتام المااتنر   

  السعاان  التااا ناااو  ال اا رر ي اار  ىااا سعتاا  أ  وعاان اليماار  ىااا با اار  ىحاا
أياابرال الحتاام ن اان الم تًااور ميااس ا حت ااا متتاابض متااا تماا   ااتناال ىااا 
ر و ن الالم نرين   نم  ثم ى ان تيام نحتام ىاا ر  ناحاب   نتاو  رت  اا وليا  
أ  رتتحا  ًتل ناعح نيريح متا الالل ن اضنلا   ناو  ويوم ائ ةممنلا 

ن  أمااااوم محتماااان   حملاااان ا لتت اااان ال ااااوا  اااامل نأ  أاومااااال بواااا: زالمحااااوما 
الحعاااو  ائبار  عاااب الااابتتنر أحماااب تظرااا  ر اااي  ماللااا  الااانارا  نالم تاااب  
 ومح ى ما ناير المترن  سعتوال ولا ارار ماو متيابرر ال اوا ئ ارا رل   اال ما  
تمااا  أ اااعورص وولمياااوال   ناعاااال المحتمااان مناااا  اااارار  ر اااي  الااانارا  ننايااار 

تحاابمو  سعاان  أمااوم با اار  ىحاا  المتاارن    زا أ  ر ااي  الاانارا  نناياار المتاارن  
السعان  ىااا المحتمان ائبارياان العلياو التااا تعام ىااا وعانيت و أحااب الم تًااوري  

 ال وراي  لب  ر ي  الالم نرين التا تعمل الحتنمن تحال تت   .
 29/3/2009متاااوري   1151الرياااب  العرةاااا الميااارين ىاااا العااابب راااام * تًااارال 

 حن البرااااب  لتياااابرر ال ااااوا تححيحااااوال من ااااعوال تحااااال وتاااانا    تساااانر تسراااار : ياااا
  اعاين تيابرر ال اوا ئ ارا رل ن عاب تابانل و : زالمير  ئ را رل   اولال ىيا  

ىاا  اوحوال الحعااو  نيالال لمتعساا  تسرار   نأ  الحتنمان بتلااال ىاا ياا حن 
البرب    نحونلال زر وض ال  رر زمرا يم ي ر  ال حي  الحوتنتا البنلا مرىا، بوان  

بوااو  أتاا  راارنج  لمعلنمااوال توا اان   نا ااتسلعال الالريااب  ررا   ااض نااااف عاابص نال
 أرة، ًتييوال توتال ل و أبنار  ورا  ىا  اص الحعين .
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  وملياان مياا، ال ااوا : زأمااو الاابتتنر وماارن تمااو  حماانب  التمراار المترنلااا ىحااو  
ئ ااارا رل بتلاااال مرحلااان أتااار   وات اااوق ولاااا يااا حن البراااب  مااار  ناار  المتااارن  

أ   أعااوفين وماار ًاارتن رااوا ًاارق المتن ااغ   ن نناار  المتياان التحتياان ائ اارا رل
ناير المترن  لم يتً  ت ويرل  ااص اليا حن حتاا ا     مًارراال زلاا أ  ميار 
ىااا منااا  تسراار ىااا  اااص الياا حن ا اايمو ن ااا تالاار  ىااا الت ااو  ن عرااباال واا  

أ  ًرتن روا ًرق المتن غ تعام رالال  مًرراال زلاالراو ن الًعمين نالمرلموتين   
رنف ح اار   ااولم الااا   ااو  أرلمياان حياات  لراللااا أومااو  ر اانب  اضومااو  المعاا

مااا  حيااات  أماااو  حيااان  %10أماااريترر   ماااو  اااوم ايااال ن اااوم ىيًااار   ناحااات ظ ماااا
اض  م ىتملك و ًرتن   مرالوف المولين  نمحر او  رتالياو م  ارا رل نيملك او تمارنب 

رر  رنىو  نين ا ميم  ن مو م  ت ور ع وط المن وب ائ را رلا   نومة تماب
متتض ًيمن  مرريا ىاا ىتار  تنليا  ناار  التوراليان نر اي  الانارا  .نااو  حمانب  

  ناار  المتاارن  تماااور  رًاااوال زوةمياااوال يااريحوال  و اااتتبام زمتوتوت اااو العاااتمن : ز
 لمناال ن المعورعر  لي حن مي، ال وا ئ را رل .

ا  تيااابرص ال اااوا الااا : ز ناااو  الااابتتنر زمااارا يم ا ااارا  التمرااار المترنلااا الااابنلا 
مياار ئ اارا رل يمتاا  أ  ي اا م ىااا الحعااو  ولااا مًااتلن رااوا المنتوالااوا التااا 
تس ن ولا ال سح م  ر   تر م  تة  مب الً توال زلا المتاوسل ال اتتين   

  ملران  ا اسناتن 770ىاا ميار نأًور زلا أ  وبب ا سناتوال ال اوا المتبانلان 
مليااااور بنار أ   2، نيمتاااا  زاا ت عااااال تمياااان ال ااااوا المياااابر  ئ اااارا رل مناااااا

ت اااووب ىاااا حااال مًاااتلن راااوا المنتوالاااوا  ًاااتل ت اااو ا   نأًاااور زلاااا أ  برا ااان 
 %7 ولمالااول  الحنمياان المتتيياان أًااورال زلااا أ  تححراال تساان تتمياان  معااب  

تريلرااان  اااابم متعاااض مااا  ال اااوا  56ي اااتنالض تااانىرر  2022-2021حتاااا واااوم 
 الحولين .السميعا   ن ن اضمر الم تحرل ىا ظل  يو ن التيبرر 

*** 
 :2012- 2010عام  – 9
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أ  تحرياراال ياوبراال  9/1/2010** تًرال ياحي ن   مار ميار   ائلكترنتيان ىاا 
و  مرتاو  أًابنب ائ ارا رلا ال حار  أنعاح أ  المانات  الميارين تحتال المرتاا 
ال وب  ىا حالم التعومل م، المنات  ائ را رلين نأ  حالام الياوبراال الميارين 

 270أل  س  مرتمو النارباال الميرين ما  ز ارا رل مل اال  237ئ را رل مل ال 
 أل  س  .
منعااانووال م ماااوال وااا  ميااا،  2010رتاااورر  26  الًااارنق   ىاااا الرياااب  ** تًااارال 

أراعا  رتو  ئ را رلرر   معرىن لنا  ًرسن  ومل   م   رتو  ن مًاورتن ثةثان 
مالاب   محومر  ميرير    ناب اكتً   اا التةوض ر ي  محتمن ائ موورلين

ثاار محااوم رتاار  ااوىر أكائميااور   عااب ًاات  ىااا أماار  وااوم المحتماان ناااب تماار  أ  
مااا  مااار  ئ ااارا رل نأت ماااو يملكاااو  ًااارتن  ااارتو  للتتميااان ال ااايوحين نأت ماااو  وواااو 

اسعان أرط ضالوتاض  ععاا م ز ارا رلا أن ر انب  نتام التحوراال  2000 ولتابلي  
 بيوتن .ىا الميوتوال ئث وال أت م أنرةرن  ىحغ بن  اتر ال

نتً ال التححيحوال و  تم  و ل م  ال  وب نال  م  أالل التحورال لميا، أراعاا 
 اااارتو  للر اااانب أن ائ اااارا رلرر   عااااب التةوااااض ىااااا أنراا اااام الثمنتياااان   تااااال  تاااام 
التةوااض ىيمااو ي ااما    ااولتحتيم   وتااب تًاانض أ  تاااا  اعااو ا نأت اام ا ااتعوتنا 

ال التحتااايم توتاااال تاااتم  يااانر  تااواااوال نأ  الل اااو 50 محتااام ناحاااب ىاااا أكثااار مااا  
 ن مين   ناب تم زحولن المت مر  للحعو  .

تححيحاوال وا  اضراعاا  10/6/2010ىاا   الميارين الملتحاا   ** تًرال الرياب  
  نالتا التا ا تنلا ولر و رالو  أومو  ولا سريل مير ا تتبرين اليحران  

رياال ًاارتوال حاابر  عااب  مةراار  ماا  اضىبتاان ن ععاا و ماااار  لإل اارا رلرر  واا  ست
 ملنترااال  ن تاااو  ًاااتن   ااا   محويااارل  ااااص الًااارتن تيااال تويااان مثااال ًااارتن 

 –يمااال  ياالن ارا اان انياان لرن اا  نالااا  يااوحم وئ اارا رل ن تااو  معلنمااوال أ  
العالراض أ  نايار الاراوان اض امل أحماب اللرثاا  –رالل ز را رل اضن  ىا مير 

 .اار  وتبمو حون  تيحيح  اا النع، الًوا تم ا ت عوبص م  الن 
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نماا  أالاال تحنيااال  اااص اضراعااا مااا  الاراواان لإل ااتو  ىحاااب تاام تحنياال ملكرت اااو 
لااناار  ائ ااتو  نالاا  ماا  أالاال ميع ااو ت راعااا لل اات  ممااو  اايححل ضيااحوم و 

 التي  ىحغ . 200مليوراال الالتر وال ولموال   ت م اًترنا ال با  ما 
 رلين الحثرثن تحريراال و  المحوناال ائ را 10/12/2010** تًرال الب تنر ىا 

لة ااتية  ولااا اتالااوااال نامتكااوراال العحاان  المياارين ىااا تاال الميااوبر  العلميااان 
نالااا  مااا  تاااة  متو عااان المرتاااا اضكاااوبيما ائ ااارا رلا لتًاااوسوال ناااتياااوبين 

ال وحثر  الميرير  نال  ىا الناال الا  تتالو ل ىي  البنلن الميرين نأال ات او 
، أموم م ياعو وال تثرار  حتاا ي تار معظم ام مل نتع  ال حثين   ا  المتترور  

 ىا ال الر  للتورج حتا تر  ممتكرات  التنر .
نالمرتاااااا اضكاااااوبيما ائ ااااارا رلا لبيااااا  مل اااااوال لتم ااااان مااااا  ًااااا وض المتتااااارور  
المياارير  تترتااا اتتراوااوت م ىااا مالااو  الموكرتااوال الثحرلاان ىااا الميااوت، نال ااا  

ال تحلياان الميااوص ناوتماار المرتااا نالت اار  نتحنياال الترةاان المولحاان لتياا ن نمالااوا
 ائ را رلا أ   اص المتترووال تعتمر م  أت ا مو تنيل زلي  العلم ىا العولم .

الااا  ياامم  –ا تًااور  الحلااض نال وستاان  –ن اااا مااو حاابث للاابتتنر زر ااوض باننب 
ن ن الض يتووا متكومل رتم اراوت   –أن  ال وا يحوكا ومل الحلض السميعا 

 لتول .تومةال باتل الحلض ا
نوتاابمو را اال السمرااض المياار  زحااب  الًاارتوال اضنرنةياان لتمتااا اتتراواا  الااو ص 
رب ماا   اااص الًاارتن نلكاا  أتساا  الرا اال نتتااض وتناتاا  نالااا  اتعااح أتاا  تو ااض 
ر اااي  ًااارتن بي ااات ر  ائ ااارا رلين ىحسااا، السمراااض الميااار  تااال ياااةت  م ااااص 

ب مرتا مير  رتمتا زت  ا رنال: الًرتن   ناو  السمرض المير   ح ر  تمرر  
 امتكوراال الميرير  نيتنلا ااتيو   ولًرتوال العولمين لت نيل متترووتتو . 

تمراال و  تمنيل ز را رل ئتًاو   ابنب ولاا  2010اليح  ىا ووم** تًرال 
نأ   اص ال بنب  اتحرم ميار ما    أنرتبا نىا  أثرنةيو ) ب الت عن( الترل ىا

ميااار ىاااا ملااا  المياااوص مااا، بن  ملياااور متااار متعاااض نالااا  للعااا غ ولاااا  12
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ز  زتًاو   :تمرر الميوص  اوضمم المتحاب   –حنط الترل .ناب او  ب. أحمب ىنا  
 أنرتبا ل اص ال بنب  ر ثر  ول لض ولا حين مير م  الميوص .

م  الوتض رتار سولماال الكنت ان مابوم العةااوال مار  ميار نالكنت ان ىاا مالاو  
واابب مااا  المًاارنووال ىاااا مالااو  زتًاااو   البرا ااوال ال تياان للمااانارب المو ياان نتت راااا

ال اااابنب نتااتااااوال اضبنياااان ئمااااباب المتااااوسل الري ياااان  ولميااااوص اليااااولحن   نالاااابرر 
  ولاتر أ  الكنت ن لم تنا، ولا اات واين ائسورين لبن  حنط الترل .

** اتاااارال يااااحي ن   الًااااعض   أ  تماااارا  اراوراااار  مياااارير  ات ماااانا ًاااارتوال 
 42نتحااون  سمااوسم ز اارا رلين ت ااممال ىااا زتااةف اراوياان مياارين  و ااترراب مااانر 

 أل  ىبا  مارنون سموسم ىا ال رنم .
أ   ااةلن البرااب  ماا  الحمااا الحةوياان  نىااا  اايوق متياال تًاارال اليااح ** 

نأنعاح  ظ رال ىا اسو  را  ن ن مو يمثل ت برباال للثرن  الحرناتيان ىاا ميار .
رال أ  لحرناتياان أظ ااتحرااض الميساارير  أ  التحااورير اليااوبر  واا  متظماان اليااحن ا

  الالبراااب  ظ ااارال تترالااان ًاااحتن أ حاااور مااا  أ اااتراليو زلاااا اساااو  راااا  ومااار تااار الع
 .ن  المرط لحسو  را  نمت  زلا ميرز را رل ممو تت  وت  بت

ملياور التيا  حيالال  250منعنووال م موال وا   2010اليح  ووم ** تًرال 
متح نمعنتوال  ووموال م  ائبار  اضمريتين ولا  ر ن 30ولر و مير ولا مبار 

نت ااو لال اليااحي ن   أراا  ا مااال أماانا  المعنتااوال التورالياان نالمااتح متااا تومااض 
 .؟ بي رب  

أ  المعنتاااان اضمريتياااان  –التمراااار اااتيااااوب   –نأنعااااح حمااااب  ومااااب العظاااايم 
مًااارنسن ناا ااات تو  وت اااو أىعااال ض  اضمريتاااو  ا رتتلااان  أماااباال وااا  ىااارط 

  ووباال مولين .ًرنس م وتب تحبيم أ  متح أن ارنط أن م
نأًااااور زماااارا يم ا اااارا  التمراااار المترنلااااا أ  مياااار لاااام ت اااات ب أمااااباال ماااا  المعنتاااان 
اضمريتين نأ   تو  مالمنون الرلن تعب ولا أيو ، الرب الناحب   م م  ا ت وبنا 
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 40م   اص المعنتن مبلرل أ   تو  أًتويوال أولتانا أ  ثارنات م تتساال ماو مار  
 .  أيوال مت م و  ميبر  اص الثرن امليور بنار نلم رتم     70 –

نأنعح ب. حمب  ومب العظيم مر  أتر  أت  رنالب ى وب تمرار ىاا يارف أمانا  
المعنتاان اضمريتياان ىااا مياار مًاارراال زلااا أ  ماللاا  الًااعض لي ااال لاا  أ  أبنار 
راومين ولا أمنا  المعنتن نا ىاا اضراراط التاا تيارف ولر او   اىتاوال زلاا أ  

ر  ميار نأمريتاو ت حاا با ماوال ر تاوال ولاا اليانر  التاا ررا او العةاوال ال يو اين ما
 اضمريتو  نولا أين تي ين رالض أ  تكن .

تحريااراال واا  أراعااا الًاارامين التااا  4/7/2011** نتًاارال   رناالرن اا    ىااا 
تمتاا  نرثاان الملراانترر الر اانب  ىرلرااض ت اانر  ماا  اا ااتية  ولااا  اااص اضرط 

  نالعالراض ال اا يان  ولالملانلتالور  ال ال،  التا توتال متيين للًرتن الميرين
أ   اص اضرط  لمال لنرثن الملرنترر الر نب   عب ت لم م لمرط  عاب يابنر 
حتاام أن  برالاان بن  ا اات توف ماا  الحتنماان ولااا  اااا الحتاام ممااو ر تااب تناساا  

 الحتنمن م،  اا الحتم .
ىحااغ بن   أمتااو  زا أتاا  لاام يظ اار زا نريااث ناحااب 5نرراام أ  الر اانب  تااو  لاا  

تحاابيم تاانتيةال ماا  اضمتااو  ا تااري    نيعااوف ل اااص اضرط أرط ال ااتوكرتا 
أحماب ح اوم : التا تبتل رن ا   سار  راولا مت  ا  لت اليم و لمال انلر  ن ماو 

ااحيحت  ىتحياان  ممااو رثمااال أ  نارا  حتنماان م ااور   اا لنا ت االيم    اار  الاابر  ًن
 تية  ولا أرط ال اتوكرتا أراعا الًرامين للر نب مر  أتر  ن  لنا أيعوال اا

التاااا توتاااال مااا الر  لًااارتن ح ااا  واااةم نت اااليم و ضًاااتو  ل ااام يااا ن اوتنتيااان 
 سريااال التحورااال متااابتل ًتياااا مااا   سااار  راااولا ال اااورض للتاااب  نالاااا  ثماااال 

 تنرس  ىا وةاوال م وًر  م، ائ را رلرر  ناضمريتو  .
نال ارا رل نأ  ** تًرال المير  الرنم منعنووال و  ات واين ال ةم مار  ميار 

الارا  تعابرل ىاا الملحال الع اتر  نالا   ز را رل تتان  زاومان حانار ا اتراترالا نال
تنىااوال ماا  أ  تتحاانلا معو ااب  ال ااةم ت حااب  الحعااويو ىااا ااتتتو ااوال الر و ااين 
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المحملااان .نااااب أكاااب م ااا ن  ىاااا الماللااا  الع اااتر  الحاااوكم ىاااا ميااار أ  ميااار 
ما نأ  مياار  ااتايب انات ااو ىااا اابال ماا  انات ااو ىااا  اارتو  لحموياان أمت ااو الحاان 
 المتسحن   ج    نا  ناىحال ز را رل أم لم تناىل .

تاااال  تًااارال الميااار  الرااانم ىاااا ت ااا  العااابب وااا  الحلااال الميااار  المتااراااب مااا  
اتتيااور بنلاان التاانض ال اانبا  الحااب  متااو  ئاوماان  اا ورت و   توياان  عااب تااناىر 

ال اانبا    ىيمااو أكااب معلنمااوال م تااب  واا  التعااون  النثراال ماار  ز اارا رل نالتاانض 
رض ممثل الحرتن الًعمين ىا ميار أ  وةاان التانض ال انبا   تير البر  تًن
ماا، ز اارا رل لاا  تكاان  ولااا ح ااوض العاارض .ىيمااو أكااب  ااوتا ر ااة  ماابرر نحااب  
ال اانبا  نحاانط التراال  مرتااا اض اارام للبرا ااوال أتاا  رت  ااا اوتمااوب ا ااتراترالين 

ماااب ائ ااارا رلا الاااا  ا ي ااات بف ميااارين للتناالاااب ىاااا التااانض ال ااانبا  لناااا  ال
 التنض ال نبا  ىحغ مل رتعباص لكل أىريحيو .

راتر أ  ز را رل تبوم اليش التنض ال نبا   ولمعباال الع ترين نالتبريض ال تا 
  الع اااتر  ومااار مااابرةر  نتمااارا  ز ااارا رلرر  نأيعاااوال ومااار التعاااون  اا اااتت ور  

زلاا التانض ال انبا  للم اووب  تال  أر لال ز را رل التمارا  الااراورر  ناضس او  
ىااا متاااو  البنلاان النلراااب  توياان أ  وةاااان ز اارا رل مالتااانض ال اانبا  تعااانب لعاااوم 

 1967 عب تمارب الالتارا  النايا  ااان الاا  اار ز ارا رل ضن  مار  واوم  1955
 نةبأال ز را رل  عب و ىا تبريض اناال التمرب ىا الالتنض نمب و  ول ة  .

الرنم : ز  اللنةا الر انب  ىاا أمريتاو سولاض  ** نىا تمر رتر اولال المير  
المرااال اضماايط  ولعاا غ ولااا مياار وماار المعنتاان اضمريتياان ل اارط مايااب ماا  
اضم  ولا الحابنب الميارين ائ ارا رلين نالا  تنىاوال ما  ت الل وتويار ال وبيان 

 م   رتو  أن را  لتت را ومليوال ىا العمل ائ را رلا .
را رلين أواااب و مرتاااا أ حاااوث اضمااا  ** نىاااا  ااايوق متيااال تلياااال برا ااان ز ااا

الحاانما ىااا تاال أمرااض زلااا أ  الت رراار الااا  حاابث ىااا مياار  عااب تلاا، ح ااتا 
 م ور  يعتمر محبنباال الباال .
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ناوتمااارال البرا ااان أ  النعااا، اااتياااوب  الميااار  معحاااب لل ويااان ن ااان المًاااتلن 
الكماار  التااا  ااتناال  أ  تظااوم  اايحتم مياار  عااب ااتتتو ااوال الر و ااين نأ   اااا 

لنعا، اااتياوب   ان ماو  يياعض ولاا أ  ر اي  ااوبم حتاا لان تاو  معوبيااوال ا
 ئ را رل ً  حرض ولر و .

ال ا عرتوال  ** ىا زسور الحرض المرنلنالين التا تًت و ز را رل ولاا ميار متاا
أ  ز اارا رل اومااال متساانير الاااراثيم  2012ماااور  7تًاا ال الريااب   المراابا   ىااا 

نحًراال ىا  مرل تًر اضماراط ال توكان نميترن وال نتم ححت و لمراررث نى را  
نأ  لاااا ةب  ماااار  أىااااراب الًااااعض المياااار  مثاااال ال اااارسو  نعاااامنر الععااااةال نا

ز اااارا رل أ اااااحسال  اااااص ال  ااااارا  ولاااااا يااااحرا  التحاااااض ىااااا ال ااااا عرتوال .ناولاااااال 
ت  توتال تنالب ً تن النا ي  نتنتن ىا ناار  اليحن نالاراون ىا : زاليحي ن 

اضمااراط ال توكاان لمياار  اا نامر م وًاار  ماا   العحاانب الموعااين  اا لال بتاان   اااص
نين اا  نالااا ناياار الاراواان اض اامل نأ  ىنةيااو )ح ااتا م ااور ( الاار ي  المتلاان  

أت لنتاا السرنر ناضمراط التا أياومال ياتوون الابناال  الميارين تل اال البنلان 
مليور التيا  نااو  ب. أ اومن  اليم ر اي  ماللا  زبار  ال ر ان العومان  45نالمرةر  
تااا  تااام اكتًاااوف لحوحاااوال ن رمنتاااوال ز ااارا رلين ىاااا ال ااانق : زال الميسريااان للتااابمو

 .تريض تومل ليتوون البناال  ىا ميرالميرين ت ب  وتب ا تتبام و لت
رااتر أتاا  تاام اكتًاوف وااب  حااواال ساوون  ىااا مر ااا مسارن  ماا، ثماانال تلاانث 
مياااوبر المياااوص مااا عط المتاااوسل تماااو ااااو  ب. ماااراب ًاااعرر أ اااتوا الساااض النااااو ا 

 ااتتبرين نالااا  تاام التحااريط عاابص ثاام ىياال  ماا  وملاا    اامض تحبماا   عااب   وض
 ةرااااوال عااااب ايااااوباال ناار  الاراواااان نناار  اليااااحن لثماااانال تناساااا  م ىااااا  اااااا 

عم و نااتيوب و .   المتسغ ائ را رلا المرنلنالا لتبمرر مير ًن
 تمو تحبم ما ةغ لاناير الابىو  ال اومل المًارر ستساون  للتححرال ىاا  ااص النااو ،

 التا ت بب اناال مير الم لحن ىا اليحرا  ال رةين .
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تححيحوال  15/8/2011نىا  اا ائسور أيعوال تًرال الريب  المير  الرنم متوري  
وااا  ممراااباال ز ااارا رلين ي اااتتبم و المااروااان  الميااارين  تويااان مااا  راروااان  
 التعراناال نال وك ن مثل السموسم نال واتالو  نال سر  نالتيور نالعتض نالتن  .

  ن اااص  ACETOCLITOR اااا الممرااب يحتاان  ولااا    : ز ناولااال اليااحي ن 
المااوب  الم اامض اضن  لل اارسو  ن ااا مااوب  محظاانر  وولميااوال  مااو ىر ااو ز اارا رل أ  
أت اااو تتتالااا  نا ت اااتتبم  نالااا  م ااابف الحعاااو  ولاااا أالياااو  مااا  أمتاااو  الًاااعض 
حاااان المياااار  .نىااااا لحااااو  لمرا اااال الالريااااب  ماااا،  عااااط مااروااااا السمااااوسم  متس

اليااااولحين تمااااار  أ  معظااااام الماااااارور  م ااااااص المتاااااوسل ي ااااتتبمن   ااااااا الممراااااب 
 ائ را رلا نالا  ي مض أعراراال  ول ن لم  رتتون   اص الثمور .

  أ   اااا متظماان الاراواان العولمياان  ال ااون محمااب ىتحااا  ااولم م تًااورناااب أكااب ب.
ا تارش تورالياوال ال رمن  يعرف ولميوال م رمان  التمان ن ان أحاب أتانا  اض امب  التا

  ااامض ىووليااان الممراااب  ىاااا ًاااتل نحالااام الثمااار  يوال نتحااابث اتح اااوموال  اااريعوال نوًااانا 
نتتعاارط الثماار  لعملرتاار   مااو تماار حالاام التةيااو نتتعااوو  واابب و ممااو رتاات  

ما  ثةثان أعاعوف  وتا  تمار حالام الثمار  مماو يعساا ىاا الت ويان محياناال أكثار
للااابم تاااة  بايحااان ناحاااب  مااا   .نأكاااب أ   ااااا ال رمااان  ييااالالمحيااان  السميعا

ن    تمو أ  ل  أعاراراال  ول ان ولاا الاللاب نالعار  ني امض  ًن تتون  الت وتوال المًر
 .و رتل  نيلنث ميوص اليرف الاراواتلنثوال تسرراال  ولترةن تم

 اااالم تًاااارت  الب ااااتنر ىااااا ** ىااااا محااااو  للتمراااار اا ااااتراترالا اللاااانا  سلعااااال م
ضتتااو تاال   حيحاان نىااا أ اار  ناااال    اارتو  نعاارنر  تعمرر ااو حواا 29/4/2012

واااوم بأض ائواااةم ولاااا تكااارار ت ااا  المحاااناال ناضحوبراااث المتااارر  بن  ال اااعا 
ماا   %6الالااوب ئومااور  اارتو  تتمنيااوال ن ااتوتيوال ى اال يعحاال أ   اارتو  ن ااا تمثاال 

ألا  ت امن نالت ا ن التاا رت  اا ل او أ  تكان   300م وحن مير ا ي تت و زا 
ت اامن نأنلااا المًااوكل التااا تناال تااو ىااا  اارتو   ااا ا تحاال واا  أرةعاان مةراار  

ى اااوال تحليااان المياااوص مااا  ال حااار أنلاااا   تااانىرر المياااوص الياااولحن للًااارض نالاراوااان 
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اضنلنياااوال التاااا رالاااض التن ااا، ىر اااو لتلميااان احتيوالاااوال الاراوااان نالتتميااان نالااااض 
ال تو  لمناال ن المب ائر وما م   عاط المتظماوال نالتاا تاوب   ععا و م اومان 

  ز اااةمين ىاااا  ااارتو    مااا، اضتاااا ىاااا ااوت اااور عااارنر  زاومااان ياااتوووال زماااور 
ي رر  او مان ولاا الثارن  المعبتيان ال تيان م او  ارتو    ما، عارنر  تانىرر اضما  
ن يسر  اضال ا  اضمتين نالع ترين ولا تل ًمر ىا  ارتو  ضتا  ا تتميان مابن  

 أم  .
ن مر  مير نال را رل ىا م  ال ن أتر  تً  التحرير ال تن  أ  حرتن ال يوح

ألاا  راكااض  50حرااث مل ااال  %15مسااور الحااو ر  ًاا بال ايااوب  ملحنظاان مل ااال 
 رحةال النين مر  الحو ر  نتل أمرض . 506ولا وبب 

  تااو   ()** ز اارا رل ت ااعا ا ااتعوب  أمااة  الر اانب ىااا مياار نالاابن  العرةياان
ولاا منا ان نتًار  13/8/2012 اا وتنا  لمحو  تت     محماب ًاع و    متاوري  

اض رام االكترنتين نالو  ىي  أ  ز ارا رل ت اعا ئ اتعوب  أماة  الر انب التاا تام 
ت ميم و ىا مير ن عط البن  العرةين نأت و أسلحال حملن بنلين م  محر اضمام 
المتحااب  تمااو وحاابال ناار  التورالياان ائ اارا رلين ماا تمراال لمتواًاان أنعااو  نأمااة  

نتي ياان ا ااترباب  اااص اضمااة  التااا تاام ت ميم ااو  الر اانب ىااا مياار نالعااولم العرةااا
 .احتبام اليرا  العرةا ائ را رلاومر العحنب الموعين أثتو  

ألااا  ر ااانب  تاااوتنا ي اااتتن  ميااار  865ناتااارال التوراليااان ائ ااارا رلين أ  حااانالا 
أل   عب ايوم ز ارا رل ىاا حار   600ن عط البن  العرةين ناب  والر مت م حنالا 

أنرن ااو نأمريتااو نت حااا وااب  م ااوال ىحااغ ىااا مياار ن ااواا الاابن   ااوالر ال ااواا زلااا 
مليااور التياا  نا   تحاابر العرةياان نتوتااال ممتلكااوال الر اانب ىااا مياار تحاابر  حاانالا 

نمااااابار  نممتلكاااااوال  ر نتسولاااااض ز ااااارا رل  و اااااترباب م اااااو ٍ ملياااااور بنا21 حااااانالا 
 نم وحوال نا عن نأراط ىعو  نم تً يوال نررر و .

                                                 
 ضية اليهود المصر يس ف  با  " التة يع االجتمال  "انظر تفاميل ل 
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رلا يحااااانبص اللااااانةا الر ااااانب  نمتظماااااوال أتااااار  نح اااااض متساااااغ أمريتاااااا ز ااااارا 
ز اارا رلين ى تاا  ماا  المحاارر أ  رااتم نعاا، اعااين حاال العاانب  لل ل ااسرترر  محوماال 

 ا ترباب ممتلكوال الر نب ىا مير ن واا البن  العرةين .
تمااراال واا  تحرياار زبار  راات م  4/10/2012** تًاارال يااحي ن   الياا و    ىااا 

ز ااارا رل ومااار أ اااوتا  ىاااا الومعااان مااا   تو اااض ر اااي  اساااو  ا ثاااور  ولتعومااال مااا،
ىعاااةال وااا    مبرتااان الحتسااار ىاااا النريااان  نيحاااومل م ىاااا ممتاااا  اااتتا تاااو   ااا  

تةو اااا  ىااااا مرااتيااااوال تعمراااار  اااارتو   ياااا ت  الم اااا ن  وت ااااو ناااااب تًاااا  تاااانر 
أل  اسعن م   36ومباليمب مبرر ووم التنثرل اضثر   حسو  المتوح  اتت و  

ا  اايوق متياال سولمااال مياار ز اارا رل م وااوب  ا ثااور الم ااترب  ماا  ز اارا رل .نىاا
تومنتر  أثرير  م رنار  م  مير  عاب العثانر ولر ماو ىاا أحاب المحاو   ولحاب  
المحتلااان   نتوتاااال   الرااارنااليم من اااال   ائ ااارا رلين اوترىاااال  ااا   تالاااور ا ثاااور 
رااانرن  م ااتتباال ت رااب العثاانر ولااا تلاا  ا ثااور باتاال ز اارا رل لميع ااو  عااب الاا  

 وتنتين نومر م تتباال مانر  . سرق ررر ا
اانا م    امو  وماة   29/10/2012** تًرال يحي ن   الانس  العرةاا   ىاا 

يااح رر  ز اارا رل ىااا توىاان المتااوحا نالمالااواال ناااب عاامال الحو ماان م تب اار  ن 
ًااارتن تعمااال ىاااا  35نعااامال الحو مااان أكثااار مااا    نمحاااومر  ن يو ااارر  نىتاااوتر 

لعرةا نت رر بنلن المتًا  ما  ز ارا رل  نق ااتيواال نالمعلنموال ىا النس  ا
اااارتن راب  ا اااام بنلاااان ورةياااان أن أنرنةياااان نماااا   اااااص الًاااارتوال   ًاااا  مااااني    ًن
اارتن مااا الو اان  للتكتنلنالياااو نررر ااو ماا  الًاارتوال التاااا تعماال ىااا الااانس   ًن
العرةا    مو  م تعور   عب ت ررار بنلان المتًا  تماو أ   تاو  ًارتوال تعمال ىاا 

ىرنواااوال أن تااانتيةال لًااارتوال ز ااارا رلين مت اااو أالرناتاااب المالاااو  الاراواااا نتعتمااار 
 نتورمل نتكتنالري  ن ر  أالريال .
ًرتوال ميارين أيارال  5أ   4/11/2012** تًرال يحي ن   اض رام   ىا 

ساا  ماا  رااوا   ترنمرااب المرثراال   رراام أتاا  رااوا محظاانر  1400ولااا ا ااترراب 
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ن تويان ما  ناار  المر ان ا تتبام  ىا الاراون نأت  اب تم ا اتررابص  مناىحان ر امي
رراام أ   اااا ال ااوا  اان اضكثاار ىتكااوال  ولمر اان نتاابمرر الكو تااوال الحياان  ولترةاان تمااو 

 .ل  نال را رل ميبر ر ي رلحل عرراال م وًراال  س حن اضنان  
نىاااا  ااايوق متيااال أنعاااحال اللالتااان العلياااو للممراااباال ماااناار  الاراوااان أ  الممراااب 

ال اارا رل ا ااترراب م وًاار  ماا  الرنتااو  ن امتًاا ص الرنتااو  نيااتم  E2 40%تيمااوىن  
 .م  ت ور الميبري  ل  

** تًاارال يااحي ن   المياار  الراانم   تيااريحوال لااناير المتاارن  المياار  أ ااومن 
تماو  ت اا ىر او اياوم امار  نال اارا رل  وتت او  حابنب ميار المو يان البنليان للتتحرااض 

تميان متوسح او و  ال وا السميعا ناو : ل  ي اتسي، أحاب أ  يعراال ال انب ميار لت
اااتيااوبين وماار ال حااث ناكتًااوف ال ااوا نأ  التاارا غ المحبماان ماا   ر اان الم ااوحن 
الع ترين ن ر ن ومليوال الحناال الم لحن تنعاح أتا  ا رنالاب أ  تًاوط أالتماا ىاا 
متوسحتو ىا الميوص البنلين   نت ا أ  تكان  الرنتاو  متسحان للتتحراض وا  ال اوا ت عاب 

مسرن  م تباال أ  الًارتن الحو عان لل اوااال سرحاال  تم ىحغ م   ناحل 30م وىن 
 المتسحن للتتحرض عم  الماارب  المسرنحن حوليوال .

تل  توتال تمواج م  أمرا اضت ور ناضحاباث المتيالن  اولتسمي، اااتياوب  **
( نماو  عاب و   نالتاا تثماال ىاا 2011-1979مر  مير نال را رل تة  ال تار  )
ائ را رلا لمير   تة  ىتر  حتم م ور  أىوب  مالمل و أ  ااتتراق اااتيوب 

ز را رل أناال   نلم ي ب ىا مير زا التظوم الحوكم نم  بار ىاا ىلكا  ما  رالاو  
أومو    توتال ت م م م وتم م الًتيين  عرباال وا  )الانس ( الاا  يعيًان  ىيا  

   نظل أمارص اوياراال اتيوب  أ  رتحن  زلا حولن ًعمين  نلال  ىًل التسمي، اا
 (.2011-1979ولا الًريحن اضكثر ثرا ال نى وباال نا تمباباال تة  ال تر  )

*** 
)بالإضافة للمراجعع التعى وردت فعى معتن الفصعل وبعين من مصادر الفصل 

 :نضيف ما يلى من مصادر أخرى للبحث(  –سطوره 

  بيععروت  –ععادل حسعين : التطبيععع م الماطعه الصععهيونى للهيتعة الاقتصععادية   القعا ر   – 1

 . 1985مكتبة مدبولى   دار أزال   الطبعة الثانية   
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محسن عوض : مصعر وإسعرائيل خمعن سعنوات معن التطبيعع   القعا ر    دار المسعتقبل  – 2

 . 1986 –العربى 

حازم  اشم : المعاامر  الإسعرائيلية علعى العقعل المصعرى   أسعرار ووثعائق   القعا ر    دار  – 3

 . 1986المستقبل المصرى   

د. رفعت سيد أحمد : اختراق العقل المصرى : دراسة ووثائق   القا ر  : التونى للطباععة  – 4

 . 1986والنشر   الطبعة الثانية   

د. رفعععت سععيد أحمععد : وصععف مصععر بععالعبرى : تفاصععيل الععاختراق الإسععرائيلى للعقععل  – 5

 . 1989القا ر   –دار سينا للنشر  –المصرى 

  مركععز  الإسععرائيلية لتطبيععع العلاقععات مععع البلععاد العربيععة محسععن عععوض : الاسععتراتيجية – 6

 .79 – 76  ص ص  1988مايو دراسات الوحد  العربية  

محمعععود المرا:عععى : حعععديث الوثعععائق : رجعععال فعععوق القعععانور   صعععحيفة الأ عععالى بتعععاري   – 7

)صععحيفة أسععبوعية يصععدر ا حععزب التجمععع الععوانى التقععدمى الوحععدوى    3ص 1989م2م8

 .القا ر ( 

 – 94العععدد  –بيععروت  –مجلععة اسععتراتيجيات  –د. رفعععت سععيد أحمععد : حععرب المعلومععات  – 8

 . 1989ديسمبر 
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 نل   لا سرلللل   * يظل  لتطبييلا لالمى لا ثلتفىلمنا  لر أشبلل أللطمي لتطبييلا 
جد لللد   دثله نلللا طللللط   لتلللثما ثش للل  أث لللم ث تللل  تللل، حطلللا لت لللث   1979لتعلللم  

ث أ ا ، ال ط لللل ستلللا بييعلللي  للل ل لتييلللمرحلللثي لتعى لللمل  لللا لتييلللمر لت للل  ثن
ب لل ي ،  فلل  ل يطللع نللا لترللى  ثلتطعللمي  ثلتحللثلل لض لتثل للا أتريمرللمطع م للا 

 –ثل ممد  لتحىثق ستلا أ لحمي م نلا ن رلب ر م ثت لم يىلث  بلع لتطبييلا لالمى لا 
لجلللمي  ع لللم حمثتللل لللر لشطلللللق ت عىللل  ثل ملللمد   للليم ي  ثتثيمطلللع ث لللث  –طحد لللدل  

 .لت ؤررمل لتطبييعيي لت لطببي ي  لالمى   ر لت ببع ر ثط ت  
* ثنا   ل لتف   نحمثي أر نىد  بعض لتحىمل  لت لطببلي بلمتطبييا لالمى لا 

 ا لتيلف مر أيلز ل ر مء  ،ث رمللطع لتطا  ضا ن  م ث)لت حفا يشم ي( 
 لل ل( ثلتلللد م للا  لللع لل   مم للم  )نطللل  بحفنللم 32لت للحفيي ا لت ببعللي ا شللىي لتللل

لتطلللا  يلللللثر ي لللم لتطبييلللا لالمى لللا  لللا لتييلللمر لت للل  ثنا ل للل  لرلللط للله نلللا 
 مدثلنع ثريمرمطع ثحلثبع ضد لعثبنم ثأ طنم .

 ثرثف ن حثل لتبحث نا   ل لتف   حثي لت حمثل لتطمتيي :
 الرسمى لنقابة الصحفيين من التطبيع ، قراءة فى معركة مهمةأواًل : الموقف 
 ضد المطبعين: 

طلللمر  ث لللف نىمبلللي لت لللحف  ر  ث فلللم   بطللللل  جلللدل  ضلللد أ  للللط   لللر أللللطمي تىلللد 
لتطبييللا  للا لتييللمر لت لل  ثنا : سمى للم  ثريمرللي م ث تلل   نلل   للمل   للر لتعللم  

، الدلل  لتج ممللي لت للحفيي تشبللثل   لل ل لتطبييللا م للا لت ثيللي ثلتحىللثق  1980
ث حليلللللي لتللللللأ  ثلتطعي لللللل ط لللللم   للللل  لتعلبيلللللي ، ثب نلللللع ال مى لللللي تلللللع بمت  نيلللللي أ

 لت ببعثر ثلالمى   ر .
ثطللمر  للن   1980 للدل نللر  للمل  تنىمبللي لت للحف  ر لت  لللي ر سر أثي  لللل 

ا ىمبعي طمني ألطمي لتطبييا لتنىمير  ا لتييمر لالرللل  ر حطا لرطلجمع  م ا:
 ج يا ل للضر لتعلبيي لت حط يا.

  دل  للل جد د يىثي ن ع:1985ثنر  مل  
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ضمني اث نا س م ي أيي مى مل   نيي ثلش يي  ا  لتط ي د م ا لتىللل لترمي  ثل 
 لت ؤررمل لالمى يي ثلتج مل ثل لشم  لالرللل    را.

ضللمني اثطب لل  لتج عيللي طلل   1987ثنللر  للمل   لتط ي للد م للا لتىللللللل لترللمبىي ثل 
ي للللف لتع ث يللللي  للللر أمضللللمل م ج يعللللم لالتطللللزل  لتللللد    بىللللللللل مللللد  لتطبييللللا ثط

 لت ج   يثضا أر  لت حمربي ثلتط د   ت ر  شمتف لتىلللا.
 ثأ بح لتىللل لت ي طؤطده لتج عيمل لتع ث يي نر ن ع ل ش ل  ث:

احظل طمني ألطمي لتطبييا لت  نر ثلتلش ر ثلتنىمير ث نلا س م لي أيلي مى لمل 
 للا لت ؤررلللمل لالمى يلللي ثلتج لللمل ثل للللشم  لالرلللللل    ر حطلللا  لللط  طحليلللل 

 ا ل للضر لتعلبيي لت حط ي.ج ي
ثطب للل  لتج عيلللي لتع ث يلللي  لللر أمضلللمل م ج يعلللم لالتطلللزل  لتلللد    بىلللللللل ملللد   

، ()لتطبييا ثطي ف لت ج   يثضا أر  لت حمربي ثلتط د   ت ر  شلمتف لتىللللا
ثم يع نإر  ر يى  ي  ل لتطبييا لت لنثض لعييم ، نإنع س م  ىطنعم  بلع ستلا حلد أر 

ل  ج لللثع لت فىفللل ر ثلت للحف  ر، ث للل ل  لللمال نعطىللده ث لللمال طرلللنده  دنعللع ستلللا  عللمد
 ث ملا أث حىمل  م ا ل لض.

ثل  للم أر  للؤالء  للؤدثر ثظيفللي  حللدد  ت للمتح ج للمل ال طط نللا لتش للل ت لل ه ل  للي 
ثططع د لشطللق ثط د د أ ن م لتىث ر، ثبشم ي لىع لتفىمنر ثلالجط ممر، تع     

   لت ثلج ي ثأيرل. أر لتريمرر أث لال ط مدي أر   نر
*** 

* نللا  لل ل لالبللمل جللمءل سحللد  أيلللز  عللمل  نىمبللي لت للحف  ر ضللد  للم رلل ا 
بىيلللمد  تبفلللا لتشلللثتا ثميلللد لت لللنع  رلللع د مضلللث  لتنىمبلللي ، يطحلللمتف طثبن لللمجر 

حل ر أحللمتط   ت طحى لل  ثبمتلل  ج للثع لت للحف  ر يإرللىمب مضللثيي لتنىمبللي من  للم 
 . 1997 علطي لتطا جلل نا مم  ت شمتفط  م  للللل لتنىمبي ، نا   ه لت

                                                 
 . انظر فى قسم الوثائق ، صورة ضوئية من قرار النقابة 
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،  ث لللملا  للل ه لتىضللليي 1997تىلللد لللل دل لتفطلللل  شلللىي لللل ل   ثت لللث ثأ رلللب  
ثبدأل لحم م مند م أحمي  ج   نىمبي لت حف  ر طى   لر تبفلا لتشلثتا ، ثد. 
ميد لت نع  رع د ت جني طحى   نىمييي تىيم   م بمترفل ستا سرلللل   أيفلل  لر  لل  

ا سرلللللل    ر نلللا طللل  أي للل  ثلتىلللم ل  بمت شمتفلللي تىلللللللل ثالجللل  لللم لط لللمالل  للل
لتج عيي لتع ث يي ت نىمبي ل   تفل نظل  م. ث د أفمل   ل لتىلللل لتعد لد  لر لدثد 
ل نعمي طمر أثت م لت ىمي لت   نلله د. ح د لتر د رلع د نلا جليلد  ل  للل   لث  

ثح  للللللحف  ر ضلللللل  ل ج للللللمما أ  ل بعنللللللثلر : ا نىمبللللللي لت 1997أ رللللللب   23
؟! ا ث ث لت ىمي لت   يلدأل بلع لت علطلي لتريمرليي لتطلا لل دط م لت لحمني لتىبيا

 لت  ليي ، ث د طنثمل لتىضميم ثلت ثضثممل لتطا ل  ط م   ه لتح  ي .
ثتير ث ي  طنمثي   ه لت علطي بمتطح    اليد  ر لاللمل  ستلا لت ىحظلمل لتطمتيلي 

 يلي( لتل   لحطلث  ج يلا ططمبلمل ثنىم  ت عدد لتشلم   لر  ج لي )لتدللرلمل لالمى
 :لتح  ي  ط  

سر   ه لت علطلي لت لحفيي طلمر  لللد ت لم نلا لتيلدء أر طيلثر ح  لي  لحفيي  – 1
 ثج للي ضللد  للللل نىمبللي لت للحف  ر ثلط للم  لتنىمبللي ب عللمدل  حليللي لتلللأ  ثلتطعي للل 
ثلنط م  لتىمنثر لتعم  . ث  ل  م ي طر تنم أر نرطشلجع  ر  ىمي د.  ح د لتر د 

ع د ، ثتيللر ط للد  مللدد طي للل  للر لتيطللم  لتيبللمل ثلتعد للد  للر لت للحف ت لل ل رلل
لت ىمي ثت ىضميم لتطا  ف ل م حثت م ستا  علطي  حفيي  طيم  ي ثن ث جيلي جلد ل  

 بمتدللري .
للللطل  نلللا  للل ه لت علطلللي لت لللحفيي ملللدد طي لللل  لللر لت لللحف ثلت جلللىل ل – 2

، نللللد ،ثلتدرللللطثل، ثلتعلبللللالت  للللليي  فلللل  : ل  لللللل  ، ل شبمل،ثلتج  ثليللللي، ثلتث 
ثل  متا ، ثل حللل ، ث بمح لتش ل ، ثلثزلت ثرف،ثأشبمل لت ث  ، ثلتعمت  لت ث  

 ، ثلت  ثل ، ثلتريمرا لت  ل  .
ل  ل لتح  ي طمني لتفنلثر لت لحفيي  فل  : لت ىلمي ، ثلتطحى ل  لت لحفا ،  – 3

 ثلتيمليطمط ل ، ثلتحثلل لت حفا ، ثلتشيل ، ثلتع ثد لت ث ا .
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نا لتث ل لت   تج  نيلع  ؤيلدث  لللل لتنىمبلي ستلا لرلطشدل  طمنلي  ل ه لتفنلثر  – 4
ثل سال ستلللا لت ىلللمي لت لللحفا ثأحيمنلللم  ؤ حفيي . نلللإر  عملضلللا لتىلللللل تللل    جللللت للل

 لتع ثد لت ث ا .
طمنل لتطحىيىمل لت حفيي لتطا ل  ط م   ه لتح  ي  طثلزني نلا أ  ي لم ا لر  – 5

 عملضلللل ر تىللللللل لتنىمبللللي ثلت ؤيللللد ر ثلت عملضلللل ر شللللىي نلللللل ؤللء لت ؤيللللد ر ثلت
ت طبييا  ا سرللل   ،ثل  مر   ه لتىممد  جليد  لتعلبلا لتنمبىلي ي رلمر لتحلز  
لتنم لللل  ح لللث طمنلللل طحىيىمط لللم أيضلللم   ثج لللي ضلللد لت عملضللل ر تىلللللل لتنىمبلللي 
ثضد  ؤيد  لتطبييلا  لا سرلللل   ث لث نفل  لتحلمي لتل   رلملل م يلع لت ىلمالل 

ط م لتعلبللللا ثأيضللللم  لتحللللثلللل لت لللحفيي لتطللللا للللل  ل لت ثضللللثع. أ للللم لتطلللا نلللللل 
ل  للمتا نىللد جللمءل  ىمالط للم ثطع يىللمل ططمي للم نللا أ  ي للم يللل  مللر  لل ه لتىممللد  
ث للد جللمءل لت ىللمالل  ؤيللد  تىللللل لتنىمبللي،أ م لتطحىيىللمل لتطللا نللللط م نىللد طمنللل 

  طثلزني ينلل لآلللء لت ؤيد  ثلت شمتفي .
لتيطلم  لت ثضلثع ببليل    لل  بمللل  لر شلىي طنلمثي أز لي طنلمثي بعلض  – 6

حرلللم  لتلللد ر   لللبفا  للللا نىمبلللي لترللل ن مل  ر ، ثطلللل ن   يىثتلللثر ت نىمبلللي لت فلللل  
لتللللعيا لتللللل  ل : ا لتيللللى  تللل  يللللم جللللمل ا ث للللر  لللؤالء لتيطللللم  : ميللللده  بملللللل 

 ث ىح  نط ل .
 للللل لتنىمبللي  طمنللل جليللد  ل  لللل   للا لت للحيفي ل يفللل لتطزل للم  ب عملضللي – 7

رثلء ينلل  ىمالل مد د  ثبدء لتح  لي لت لحفيي أ  ب نلا نللل لدثد م لا  ىلمي 
 طنلللمثتثر ن  لللم نفللل  ، د.  ح لللد لترللل د رلللع د ثحظلللل  ىلللمالل تيطمي لللم لتلللدلل  ر 

لت ثضلللثع  لللر ثج لللي نظلللل  شمتفلللي ث لللر لتللللدثد لتطلللا  نعلللل لد د. لنعلللل رللل د 
حظلللل  ىللمي ن  للا  ثيللد   أح للد ، ثرللعد ز  للثي نللؤلد ، ث للر لت ىللمالل لتطللا

، ثطلللللمر ا نلللللا ملللللدد شلللللم  لتدللرلللللمل لالمى يلللللي  نلللللللل نلللللا  ج لللللي اثط  لللللم 
لالرلللطفنمء  لللث نللللل  ىلللمي ت لللىح لتلللد ر حلللمنا بلللم  لل   ؤيلللد نيلللع  لللللل لتنىمبلللي 

 ثينطىد لتطبييا .
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بعلللض لت ىلللمالل لتطلللا لللل  ط م لتح  لللي ال طرلللطح  لتث لللثف أ م  لللم برلللي   – 8
، أث لل شم ي ي ر ز ىء نا نف  لت  نيحيمنم  أد  لتحث طجمثز م حدثد لت يم ي ثأ

برلللي  لت الللي لت رلللطشد ي لتطلللا ال طل لللا ستلللا لت الللي لتطلللا  جللل  أر طرلللطشد  نلللا 
 لت حمني لت ثضثميي ثلتجمد  .

 للر شللىي ل للد طلل  لت للثلد لت للحفيي لتطللا للل  ط م  لل ه لت علطللي لت للحفيي  – 9
ييللا دلشلل    نللي لت للحمني لتييللل  ي طللر تنللم دثر منللمء لتىللثي بلل ر أن للمل لتطب

أ  يي ضل  ي ت اميي،نىد حل   عظ  لت دلنع ر مر د. ميد لت نع  رع د ثتبفلا 
لتشثتا م لا ط ي لد لنضل   ت طبييلا ، ث لثلنىط   م لا  لللللل لتج عيلي لتع ث يلي 

، ثأيضللم  أر  للم نع للع لتللز يىر تللي  طبييعللم  لت للمدل  ي لل ل لتللل ر،ثأحيمنم  سظ للمل 
ج للا طثبن للمجر ثلالمللىر لت للمدل منللع  للر ح للث لت ينللا ط ي للد لشللطىن    للا ط

 ثلت عنا .
لطللللي لت للللحفيي تطللللل   حللللز ط ر ث للللد طنثمللللل لتىضللللميم لتطللللا ططنمثت للللم  لللل ه لت ع

: ي طللر أر نب لل  م   للم لتىضللميم لتريمرلليي  فلل  ، ط ر  للر لتىضللميم ل ثتللا لليرلل
لتفمنيللي   ضلليي لتطبييللا  للا سرللللل   ، ثحللدثد حليللي لتلللأ  ثلتطعي للل ، أ للم لتحز للي

 لللر  للل ه لتىضلللميم ن لللا لتنىمييلللي ثلت  نيلللي  فللل  : لتفلللملق يللل ر لتحلللز  لتريمرلللا 
ثلتنىمبللي لت  نيللي ، ث للد  ستللزل   للللللل نىمبللي لت للحف  ر م للا أمضللمل م ، ثحللدثد 
لتدثل لتريمرا تنىمبي لترل ن مل  ر ، ثط لف  ط للف لت لحفا س ل  لم طلمر  يم لع 

 ع لتنىميا.يثلجب عيثلجبع لت  نا  طعملض  ا لتطزل 
 القضايا السياسية : – 1

ستللا حللد طي للل نللا طحى لل   سر  ىللمي د.  ح للد لترلل د رللع د نجللح: ي طللر لتىللثي 
ث للا نلللض جللدثي أم للمي  لل ه لت علطللي لت للحفيي ، ح للث طمنللل ، ي    للي لليرلل

 متييللي ل نطللمل لتطللا طضلل نط م لت ىللمالل لتنللا نللللل ت لللد م يللع تيرللل سال طنللمثال  
أ للللم مللللر ، للء لتطللللا بلح للللم لتللللدططثل  ح للللد لترلللل د رللللع د ثطفن للللدل  ترنطللللمل ثلآل

لتىضللميم لتريمرلليي لتطللا للل  ط م  لل ه لت علطللي لتىيليللي ن علل  نللا  ىللد ط م  ضلليي 
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لتطبييا  ا سرللل   ثطيمد طمني لت ىمالل لتطا نللل طج ا م ا سحلد  لتىضلميم 
د. نفللا لتث للل لتلل    للد  ، لتفلميللي لتطللا طشللط  بللمتطبييا ث للا طعليللف لتطبييللا 

 ح للد لترلل د رللع د طعليفللع ت طبييللا نللا لت ىللمي لتلل   نلللله بللم  لل  ث للث : ا ط لل  
لتح  نا لتح ثي م ا  زليم لتطعمثر  –طدثتي  –لتطلط بمل لتطا طعبا سرللل   

ث للث  للم  – للا لتللدثي لتعلبيللي ث  لمط للم ، ب للم نللا  تلل    لللمل لت جط للا لت للدنا 
نفلل   لل ل لتث للل  للدمث  ح للد  يضلل ف ستللا  للث   لل ه لتدثتللي )أ  سرللللل  ( ! نللا

ر د أح د نا سحلد   ىمالطلع ستلا مىلد  لؤط ل نىلميا تثضلا طعليلف ت طبييلا نلا 
لالرلللل  ا  نل  طث يلا لطفلمق  –ظ  لت رطجدلل لتطا بلأل م ا لت للع لتعلبا 

ث ث نف  لت لن   لتل   يرل ل م يلع طل   لر :  ح لد ملثد  ،  1993أثر ث مم  
 طمح .ث ىح ميرا ، ثد. نطحا ميد لتف

ث ر لتىضميم لتفلميي لت لطببي بمتطبييا  ا سرللل   ،  ضيي جدث    ل لتطبييلا 
نفللا لتث للل لتلل   طبلللح نيللع بعللض لت ىللمالل ؤللء طللل  أر لتطبييللا  للا سرللللل   
ي طر أر يحلدث لنىرلم م  نلا لت جط لا لالرلللل  ا ، نضلى  ملر أنلع يعلزز ثيىلث  

ا ثأنع اليد  ر أر يطلثر  نلم  حلثلل  ر لتىث  لت ؤيد  ت رى  دلش    ل لت جط 
طىف ؤللء م ا نىيض ، ي ر أن مل لترى   ر طى لتجمني ر لتعلبا ثلالرللل  ا 

 تلل  ط م للم  ثطللل  أر  للث  لترللى  دلشلل  لت جط للا لالرللللل  ا  للا  للث   م للليي 
ثتيرلللل أ للل  ي دلشللل   للل ل لت جط لللا ، ثأر لتطبييلللا  لللا لتعلللدث لت للل  ثنا تلللر 

لت جط للا لالرللللل  ا بىللدل  للم أحللدث  لل ل لالنىرللم  بمتفعلل  يحللدث لنىرللم م  دلشلل  
دلشلل  لتنشبللي لت  للليي : ث نللم  ؤللء بلحللل طللل  أر ريمرللمل ينيللم  ر نطنيللم ث 
لللللي  لتلللثزللء لالرلللللل  ا طنرلللف ط م لللم  طمنلللي لتلللدممث  لتشم لللي بلللمتطبييا  لللا 

 .، ثطنرف سمىر طثبن مجر  ر أرمرعسرللل   
طللا طضلل نط م  لل ه لتح  للي ططلطللز حللثي حليللي لتلللأ  ثلتىضلليي لتريمرلليي لتفمنيللي لت

ثلتطعي للل ، ثلت  ملرللي لتدي ىللبيللي نفللا لتث للل لتلل   لأ  نيللع  ح للد لترلل د رللع د 
أر  للل  ج   نىمبي لت حف  ر بمتطحى    ا تبفا لتشثتا ثميد لت نع  رع د ، 
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يلع ،  للد م أد تىمطىمدلل لتريمرليي ثلتفطليلي  مدل  ت حليي ث ىحىي ت ض  ل ثث 
لتعد للد  للر لتيطللم  ثلت للحف  ر بللمتىثي بلل ر  للللل  ج لل  لتنىمبللي تلل  يطللر  ثج للم  
ضلللد لالمطىلللمدلل لتريمرللليي ثلتفطليلللي بىلللدل  لللم طلللمر  ثج لللم  ضلللد نعللل  ريمرلللا ، 
ثلتللللدت   م للللا  تلللل  أر لتعد للللد  للللر لتيطللللم  ثلت للللحف  ر نللللللثل  ىللللمالل طنللللمد  

سزلء ل  أيلي سجلللءلل بمتطبييا م ا لت ع د لتنظل  دثر أر  طش   ج   لتنىمبلي 
سر  نللم  ش بللم  يلل ر حليللي لتلللأ  : ثنللا  لل ل لت للدد يىللثي رللعد ز  للثي نللؤلد ، 

ثلتطعي ل ثب ر لت  ملري ثلتع   لت  دلنا..  ر  ت   لفى  ي طلر تيمطل  أر يططل  
 للم لللمء  للر  ىللمالل  طعللمبف ن  للم  للا لالل للمي  ر ثيللدلنا مللن    للدتيم  ب يلللللل 

د    ل لتطعمبف نلا نلدثلل فىمنيلي أث لجط مململ ثمثل   لنحللن   ثي طر أر  ي
ريمريي ن  ل  نلدل  طحلل حليلي لتللأ  ثلتطعي لل ثأر أم لمي لتط لد  ثلتى لا ت ل ه 
لتجلللللل  ال طعلللد  ى للل ي   لللحم  لآلللء لتريمرللليي ث  علللم  ت حليلللي ! ثنفللل   للل ل 
ر طلللمر بمرلللطشدل   فللللدلل أشلللل  ث لللن   :  لتللللأ  يبلحلللع لتعد لللد  لللر لتينطلللم  ثل 

 ثيد  ،  ىح ميرا ، ثتثي  جلي  ث  ل   .ن  ا  
أ لللم ج للللمي ميللللد لتجللللثلد ن للللث يىللللد  ثج لللي نظللللل طللللل  أر سج للللمع أمضللللمء نىمبللللي 
لت لللحف  ر ، ي فللل  ل للل دل   جللل  أر نرلللعا تطدمي لللع ت لللمتح لتنىمبلللي ثت لللمتح 
  ل ، ثأر أرمت   ينمء لالج مع نا  جط ا دي ىللبا أث رمع ت دي ىللبيلي ال 

، ثطلللمر  للل ل لتللللأ  يبللللح ط حمثتلللي تطفرللل ل لأ  د.  ططضللل ر لتضلللاه ثلتط د لللد
جع ل لتبعض يف  ع م لا ، تطبمرمل مد د  ل ح د ر د رع د ب ثل  طزي  منع 

مط  لت ى ثد  نع ثم ا نف  لتشه ير ل د. أرم ي لتازلتلا حلل  لتل   يىلثي 
سر لتثلج  تنىمبي لت حف  ر س ل طمنل طعيل مر لأ  أث ططش   ث فم  نا  ضيي : 

مم ي ط   لتثبر ط ع ، ن ت  ال يعنا حى م نا   مدل  لأ  ل   يي  ر  ريمريي
أمضللللمل م لتلللل  ر  شط فللللثر  للللا  لللل ل لت ث للللف ، أث  عللللم يط   م للللا  ث للللف ؤشللللل 

  طش ثنع .
 القضايا النقابية والمهنية : – 2
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تع  أ   لتىضميم لت  نيلي ثلتنىمييلي لتطلا لل  ط م  ل ه لتح  لي ططع ل  ب لم س ل طمنلل 
ف  ر  نللثب ي للم تعلل  دثل ريمرللا مللم  ، أ  اليللد ثأر يىط للل دثل للم نىمبللي لت للح

ن ح د لترل د رلع د  لل  أر لتلل ر لتنىلميا  لث جلث ل ، م ا لتل ر لتنىميا نىه 
نللإر التعىلل  ثلت نبلل  ثأحطللم  ،  للر  نللم ،  للم  ج للا لت للحف  ر نللا نىمبللي ثلحللد  

لطحلمد  نلل  ت لدنمع  لت حط ي لتدرطثليي لتع يم يعلف لتنىمبي لت  نيلي ب ن لم   للي أث
ر لتنىمبلي  لا   للي : سمر   متح أنللد طج ع     ني ثلحد  ، ثت  يى  أحد  ه 

ريمريي    ط م  ا لتدنمع مر ؤللء ريمريي  حدد  ضد  ر  شمتف لم ! ثيضل ف 
سنع  جثز تنىمبلي لت لحف  ر أر طىلث  بمطشلم  لأ  حيلمي لتلل ر : نا  ثضا ؤشل 

يلر  جل  أر  لط  نلا سبلمل  لمنثر ت لبىد يطلثر أث لتللثر لتعم لي ث  ملرلطع ، ثت
دي ىللبيم  ، ثنا سبمل  منثر لتنىمبي لت    طف   ا أثتيمل لت  ملري لتدي ىللبيي 
، أ  أر يعطلل  لتلللأ  لتريمرللا ت نىمبللي  للزل  ثلؤ  ل   ييللي دثر أر  جلل  ؤللء 

ال طحثتللل لتنىمبللي ستللا  حللز  ل   يللي أث  نطل للم أث ي للمدل م أث يعم لل  م   للم ، ثل 
 ريمرا  ليح ثطض ح  لتحدثد ثلتفثل   ي ر لتنىمبي ثلتحز  لتريمرا .

ث د ط د  لتعد د  ر لتيطم  ت  ل لتلأ  ث د طلطزل ثج ي نظلل   م لا أنلع  لر 
تين لللم بحطللل  ، لت لللحيح أر نىمبلللي لت لللحف  ر نىمبلللي   نيلللي أثال  ث يللل  طللل  للللاء 

ث لللللطىل  ي نلللا طنللللمثي  ضلللميمم للل  لت للللحف  ر لت حلللدد ب للللثل  لليرللل بييعلللي
لت جط للا ثلتللثبر ، ثبحطلل  أر لت للحمني ج للمز  للر أج للز  لتل مبللي لتلللعييي م للا 
دثال  لتحطللل  ثلالدلل ،ث للل ه لت  لللم  نلللا  لط لللم ريمرللليي ، ي للل ل ط لللع نلللإر لتدرلللطثل 
لت  ل  أضفا م ا لت حمني  طمني رلم يي نل ب   م   لم لترل بي لتللبعلي ث لر 

نللإر ، تطللا ط ملرلل م   نللي لت للحمني  نب لل  لت  للم  لتريمرلليي لتثبنيللي ثلتىث يللي ل
 للمنثر نىمبللي لت للحف  ر أ للل  للللحي لتع لل  لتريمرللا ت نىمبللي ح للث طحللدد لت للمد  

نيع لشط م مل  ج   لتنىمبي ثبيمر  م يىث  بع  ر ثلجبمل ث ر ي ر   ه  47
 لت  م :ثضا شبي لتع   لتريمرا ت نىمبي ث طمبعي طنف   م .



 

783 

فيي ؤللء حلثي  للد  ستلزل   لللللل نىمبللي ثبلحلل أيضلم  شلىي  لل ه لت علطلي لت لح
 ر ثج ي نظل  –ر  للل لتج عيي لتع ث يي سح ث ، لت حف  ر  مضمء لتنىمبي 

د.  ح لللد لترللل د رلللع د  جللل  أر يطلللثر   ز لللم  لتنىمبلللي ط ؤررلللي ، ثأر لتج عيلللي 
لتع ث يللي تيرللل رلل بي م للا طلل  نلللد  للر أنللللد لتنىمبللي سال ني للم  طع لل  بمتجمنلل  

  للمتح   ثنلللمبمط   لتنىمييللي . ث للر ثج للي : أ  ، أمضللمل م لتلل    ج للا يلل ر 
نظللله أيضللم  نللإر  للللل لتج عيللي لتع ث يللي  للث طث لليي ثتللي   منثنللم  ، ثأر نمم يللي 
ثض مر نفم ه  طث ف م ا لالنضبمب لتبثما ثلالللد  تع  ر جمن  لت حف  ر 

يل ر سر  نلمب لتطفل لي : ثنا  ثلج ي   ل لتلأ   ط د   لىح ميرلا بلمتىثي ، 
 م  ث  للل ث م  لث طث ليي ني لم ي لدل ملر لتج عيلي لتع ث يلي ت نىمبلي ،  للطبه 
ب لم س ل طللمر ل  للل  للدش  نلا نبللمق رلل بط م أث نللا نبلمق  للدلط م أث  شللل  مللر 

سر ط   م : أ م رعد ز  ثي نؤلد ن لد م ا  ح د لتر د رع د بمتىثي ، لتنبم  ر 
 ملع ن نم  طث يمل طنف   م ي دل مر لتج عيي لتع ث يي ت  حف  ر ير ا ب ر

 لشطيمل  ث نم   للللل طنف   م سجبمل  .
ثيلل   للىح ميرللا أر  للم   ل  ستيللع  ح للد لترلل د رللع د  لر  بللا بلل ر طلل   للم 
ط دله لتج عيي لتع ث يي ت نىمبي  لث طث ليمل تيرلل   ز لي  حلد ثيرلطبيا طل  

مبي ثطىثيض ت ىضمء م ا لتنىمضث نا لتنىمبي أر  نف  م أث ال  نف  م  ث دمث  
 لللم ططنظلللي  ج علللا يضللل  لتعلللم   ر بمت  نلللي ثيططرللل   ثطلللع  لللر لحطللللمد   نتينيم

 دلش  م ث ر لطشم    ت ثل ف ج مميي ث ر لتطزل    ي  ه لت ثل ف.
ثنىللم  تلللأ   حلللل  ج للي لتدللرللمل لالمى يللي لتطللا ج عللل  –ثلتلل   الللل  نيللع 

ا حلللد طي لللل جلللث أر  للل ه لت علطلللي لت لللحفيي أفللللل ستللل -نعمتيلللمل ط للل  لت علطلللي 
لتحثلل ثلتنىم  نا  حمنطنم لت  ليي ، ث د ل ن ث جم  ت حثلل لتينمء ثلت رللثي 

 .ي ر أ حم  لآلللء لت طبم ني 
*** 
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ثنا سبمل سيلللز حىيىلي  ل ه لت علطلي ثأ   ط لم نلثلد فلىث لؤ  طللد م لا لتللحل  
 د.  ح للد لترلل د رللع د لتلل   طللمر  للدلنا ث ط للم مللر تبفللا لتشللثتا ثميللد لت للنع 

 نللع أدل  شم للي بعلللد ، نللا أيم للع ل ش للل  طللجللا مللر  لل ه لت ثل للف ، ث رللع د 
للمرللطع تطحليللل جليللد  )لتيللد  ( أر  للم ط رللطل بللع نىمبللي لت للحف  ر  للر لنللض 

 ت طبييا طمر  حيحم  ، ثأر سرللل   الطزلي مدثل  ثتر ططا ل .
لرري   "الرررأا الول لاتاتررم المعرررو  أحمررد الءمررال وءرراء تحرر   نرروان  –أ 

نجلل   أ للبحل نىمبللي لت لللحف  ر  " وءرراء فيرر  : دفا ررًا  ررن قطيررع الصررحفيين
لت  لللي ر  ط  للي ب ن للم طحثتللل ستللا  حط للي طفطللي  طن لل  لت لللمن    للحم  
لتلأ  ، ثطنرمق ثللء لثح لتىبيلا ، ل  لل لتل   رل ؤد  ستلا طلد  ل  ل ل لت للح 

 لتدي ىللبا لتعظي  !! .
لل أش للل  سحمتلي لتلز    ر ل رلطم  تبفلا أ م ري  لالط م  ن ث أر  ج   لتنىمبي  

لتشلللثتا ثل رللللطم  ميللللد لت للللنع  رللللع د للللللي   لطللللز لتدللرللللمل لالرللللطللط جيي يللللل ا 
ل  للللل  ا ستلللا طحى للل  ت شمتفط  لللم  لللللللل لتج عيلللي لتع ث يلللي ت نىمبلللي بلللل ر  نلللا 

ثلت علثف أر لالفن ر طمنم م ا لأ   مل ي لت لملط ر  ر ، لتطبييا  ا سرللل   
 نا طحمتف طثبن مجر .. لت ليثه !! .  ل 

أ م مليضي لالط م  ضد لتنىمبلي نىلد طىلد  ي لم لتز  ل  لتلدططثل  ح لد لترل د رلع د 
 23نمل  للي   لطز ا ل  لل  ا ت دللرمل لالرطللط جيي ثنللط م ا ل  لل  ا نلا 

أ رب  ، ثن  م  يد  نزمع  ر طحثي لتنىمبي ستا  ى  ي   حم  لتللأ  ثأدل  
ل  لتحليللي ث ىحىللي لتضلل  ل ثثأد لالمطىللمدلل لتريمرلليي لتفطليللي ..  طلل ل ت  للمد

شللبه تللزق ، ثت جلللد أر  ج لل  لتنىمبللي لتلل   رللي  أر حلل ل لتللز    ر لت لللملط ر 
نا طحمتف طثبن مجر ثثجع ت  م ا تفلل نظلل ا بمتبلم   ن  لم لال طنلمع ملر شللق 

 للل لتللللز    ر نللللا  للللللللل لتج عيللللي ،  للللم  يطحثي   للللم أش لللللل  ت طحى لللل  بعللللد لرللللط
ر ثط  م ثره ط ليحمل يطحد  لتنىمبي أر طفع  ل لم  ضد  م بممطبلمل أر أ ل  

 طثبن مجر نثق لتحرم  ثلت رمءتي ، ثب نع  شضا تلثح لتىبيا !! .
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ث نا ثلحد  ر ا  بيا !! ا ، لت حف  ر لت  لي ر لت ط رط ر بىللللل لتج عيي 
أرل ح ينفرلا تنفرلا ب نم للي  لم جلمء  لتع ث يي تنىلميط   نلا  ل ل لتلل ر ، نلإننا

نلللللا مليضلللللي لالط لللللم  لتطلللللا ثج  لللللم لتلللللدططثل رلللللع د ت ج للللل  لتنىمبلللللي ثا بيلللللاا 
 لت حف  ر !! .

ثلتلللدططثل رلللع د  يلللدأ بمتط ي لللد م لللا أر  لللللل  نلللا ث نم ضلللي لتطبييلللا  لللث  لللللل 
 للحيح ا شم للي نللا لترلليمق لتطللمليشا لتلل   لطشلل  نيللع  لل ل لتىللللل !! أ للم لتشبلل  

سحمتي  شمتفا  ل ل لتىلللل ستلا لتطحى ل  .. ث لث تلي  شبل  ثلحلدل  ، يل  ني طا نا 
! ا ليي لتللأ  ثشضلثمم  تللثح ا لتىبيلامد  أشبمء طج عل تطلط  جلي ي ضد ح

. 
منللللد لتلللدططثل أر  ج لللل  لتنىمبلللي تلللل  يف للل  أر  للللللللل لتج عيللللي  * الخطرررأل الول

 . لتع ث يي تيرل  للللل حىيىيي ي   جلد طث يمل ال ط ز  أحدل  
ثلتحىيىللي أننللا طنللل أظللر أر لتج عيللي لتع ث يللي  للد  للللل  يلل  أرللمييا لنطشللم  
لتز  لل   طللل   ح للد أح للد نى بللم  ت  للحف  ر ، ثتلل  أيطلللف سال لآلر نىلله أر  تلل  

 تي  سال  جلد طث يي  ر ح  أ   حفا أر يىي  م أث  لنض م ! .
  لتىللمنثر ثلتحىيىللي أننللا طنللل أظللر أر   فللمق لتللللف لت للحفا  للث لتطللزل  يعم لل

أنللع تللي  سال  –ثنىللم  تفطللث  لتللدططثل رللع د  –م للا  شمتفطللع ثتينللا لآلر ليطلللف 
طث لليي   للل   ز للي  نللع  للدل مللر لتج عيللي لتع ث يللي ، ثنفلل  لتلللاء  نبيلل  
م للا لتىلحللي لتدلش يللي لتطللا طللنظ  طلل  للللثر لتع لل  لتنىللميا ثم للا اللحللي ؤدل  

.. سن للم  جلللد طث لليمل ال لت  نللي ثم للا طلل   للم ي للدل مللر لتج عيللي لتع ث يللي 
  طز  ي م أحد سال ب زلجع أث بىنممطع ، ثم ا لتنىمبي ثلتع   لتنىميا أتف رى  .. 

  ف  رى  طثبن مجر سيمه !! .
مند لتدططثل أر  ج   لتنىمبي ت  يطر  دل  لتحىيىي لتجث ليي ،  * الخطأل الثانى

ريمرليم  حطلا ثتلث ط طلا ث ا أنع ال  جثز ت نىمبي أر طف   مضثل  ت شمتفطلع لأيلم  
 لل ل لتلللأ  يط   للد ل   ييللي . ثلت امتبللي  نللم  طلللثني .. نمتنىمبللي  نللم ال طحمرلل  



 

786 

ن م م ا رل ث   لم ثل بلع ، ث لث رل ث  ؤأ   طثبن مجر م ا ا لأ  ا   نثل بع ، ثل 
ال ي فللل  نىللله شلثجلللم  م لللا  لللللللل لتج عيلللي لتع ث يلللي لتطلللا رلللم   بعضللل   نلللا 

، ل لت ثل لف   لل لت ثل لف ثل حلثلي   لل ل حلثلي  يم ط م ثدم  م ح ن م طمن
ثتينلللع ي فللل  أيضلللم  سضللللللل  ب  لللمتح لتنىمبلللي ثأمضلللمل م لتللل  ر طللللطبه   لللمتح   
ب  لللللمتح ز ىل للللل  نلللللا لتلللللثبر لتعلبلللللا .. ثتلللللي  ب  لللللمتح لجلللللمي لت شلللللميللل 
لالرلللللل  يي لتللل  ر أ لللبحثل يللل ر  لللث  ثت  لللي لللللطمء نلللا ح لللف طثبن لللمجر ثدملللم  

 . ترى   ليثه !!
لتطا نا مليضي لالط لم  ضلد لتنىمبلي ث بيلا لت لحف  ر ن لا  أما النقطة الثالثة

أن   ت   دلطثل أر  للللل لتج عيي لتع ث يي ط لز  لتنىمبلي ط ؤررلي ثتين لم ال ط لز  
 ل مضمء سال ني م  طع   ب  متح   ثنلمبمط   لتنىمييي .

أر   لمتح لت  نلي ث ث أ ل  دلطلع لت لحف ثر ج لدل  ،  لا لتثضلا نلا لالمطبلمل 
مند لتحد ث مر لت لحمني ال طنف ل  ملر   لمتح لتلثبر ثأنلع ال  لحمني حلل  
سال نا ثبلر حلل  رلطى  ؤ لر . سننلم  نلم ال نطحلدث ملر  ضليي نفىلي ت ب ىلي ثال 
مللر  لللط ي زثل  أث بللىق أث نللزلع م للا لللىي طللدش ل ن  للم لتج عيللي لتع ث يللي 

  لتطبييلا ثلالل لم  ثلتحليللمل تنىمبلي لت لحف  ر ، ثتيننلم نطحللدث ملر  ضلميم  فلل
ث ا  ر   ي  لتع   لتنىميا نا نىمبي لت حف  ر ، ث م طللله لتج عيلي لتع ث يلي 
بللل ن م تللي  طث لليمل ط شلل  ي للم أث ط ى  للم نللا رلل ي لت   للىل ، يلل   للا  للللللل 

 م ا لتج يا لحطلل  م ثلالتطزل  ي م .
  لتللدططثل رللع د ث.. طبىللا  ىحظطللمر م للا مليضللي لالط للم  لتطللا ثج  للم لتز  لل

 ستا نىمبي لت حف  ر بري   للل م يإحمتي أ   طثبن مجر ستا لتطحى   .
أر أ  حللد ث مللر ا لثح لتىبيللا ا يلل ر لت للحف  ر  للث  ** المالحظررة الولررى

ت  يطثنثل ا  بيعم  ا ي  طمنثل ش ل  93حد ث  لنثض. سر لت  ر أرىبثل لتىمنثر 
 .  عيلير مر لثح لتثبر ط ع ب شط ف لطجم مطع
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ثلت  ر شمضثل ط  لت عمل  لت  نيي ثلتثبنيلي ثلتىث يلي  لر شلىي نىمبلي  لا جلزء 
 للم   للر طللمليي لتحليللمل نللا   للل .. تيرللثل  بيعللم  ثتللث طللمنثل طلل ت  تث فللثل ثللء 
لترلل بي نللا طلل  م للد بللمتح  ثلتبمبلل  ، ثتيللن   تلل  يفع للثل  تلل  ، ثطللمليي لتنىمبللي 

ثدنعللل ف ن للم ثلتطللا ل طللز  ن  للم  ش لل لللم د م للا لت عللمل  لتني  للي لتطللا شمضلط م
   ل لت  ني ب  ل ل لتلثبر ، ثلتطلا طرلمث  ن  لم لت ث لف  لر ط   لد  ظلم للل 

  ا لت ث ف  ر نزث  لترمدلل ح ر أللد طلحثي  لتنىمبي ستا نمد. 68لتب بي مم  
نا ط    ه لت عمل  ث  ل م ت  يطر لت حف ثر ا  بيعم  ا ي  طمنثل ض  ل ل  ي 

تشىنمل ، ثلطش ثل لتىللل لت حيح ثلتطز ثل بلع ث ث لف لت لحف  ر ثللطفعثل نثق ل
 ر لتطبييا ثلحد  لر  ل ه لت ثل لف لتعظي لي ، لطشل ثه ل ل  لتضلاثب ، ثط رلطثل 
بللللع حلللل ر طللللمر لتللللبعض ا   لللللثي ا ستللللا طلللل  أي لللل  ، ثلتللللبعض ا  طرلللل   ا ستللللا 
طثبن للللمجر ، ث للللم  لللللا ل  لللللم  طفيلللللل  للللحي لت ث لللللف ، ثلتف رللللب ن ثر أنفرللللل   

ملدثر لتعلل  أال ا   لثتلثل ا ثأال ا يبللبعثل ا بعلد أر لطضللحل حىيىلي لت لفىي  ن
لتطا  للد نلض م نا لت نبىي ثلتطلا تر  دنا ف ن م سال لتعل  .. ثلتعلل  ثحلد   

. 
ططع لل  ي لل ل لتىللم ث    للل ا لت  يللتللا ا لتلل   لرللطشد ع  ** والمالحظررة الثانيررة

  ا لت  يللتيي ا أر طضل   ل ي  لتع ل  لتز    نا مليضي لالط م  لتطا طليد بمر
 لتنىميا .
أ بحل  ى  ي   حم  ؤللء ريمريي ثطحثتل  –مند لتز    لتعزيز  –لتنىمبي 

ستا  حط ي طفطي  ثل مضمء أ بحثل  بيعم  ث لللل  ج ل  لتنىمبلي بلمتطحى    لا 
ثرلي ي ل ي م لتاضل  ثلتع لا ثنىلدلر  طثبن لمجر  لث طعي لل ملر ج  لل   ط أ  

 ح ا لتعنف ! .لتعى  ث 
طثر أ م  طى  ال يرطح  لتلد ، ثتينع  ف لل لتيف لل  لر لتطرلمؤالل : ن  لم ل نث د 

طل   ل ل لتشلثف  لر طحى ل  ا  لمنثنا ا طجليلع لتنىمبلي تطفيلل لتيلللء  أث لالدلنللي ؟ 
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ثت للم ل طلل   لل ل لتلملل   للر لطشللم  سجللللءلل لتط د لل  س ل طىلللل  تلل  ، ثل  للل  للط  
 رطى ي ثبمالحطيم  ستا لتىمنثر ؟ .نا ثجثد منم ل  ضمليي  

 لل   للث لتشللثف  للر ظ للثل لت زيللد  للر لتحىللمل  حللثي لتطحللمتف لت للليثه ؟ أ  أر 
لتلللبعض  لللد ظلللر أر طحلللمتف طثبن لللمجر  لللد أمبلللمه ح ميلللي شم لللي تي لللبح نلللثق 
لتحرلللم  ثنلللثق لت رلللمءتي .. شم لللي س ل جلللمءل  للل ه لت رلللمءتي  لللر  للل ل لتىبيلللا 

ف  ر لت  لي ر لتللنمء ؟ ... أرل ي طف ل  لت   يض  لتامتييي لتعظ ا  ر لت ح
 نلجث أر  يدأ لتطحى   م ا لتفثل تنعلف سجميط م . 

**** 
أمررا الرررأا الثررانى فهررو لمالررف عرر)د الموسررو ة حدد رفعرر  سرريد أحمررد   –م 

تعايقًا  اى دد محمد السيد سعيد : كيف تصرف أ ضراء نقابرة وحمل  نوان " 
"  )ا " القطيرع " أن يكرون ديمقراطيرًا  ثر  تطالرم عر الصحفيين برألنه  " قطيرع "

لحطللل ثأظلر أر لتيف للير يللملطثننا  ل ه لتح لل  نلا ن ل  بعلض ا  وءاء في  :
تضللللد دثر لتلللز ىء ا نلللا  لطللللز لتدللرلللمل لتريمرلللليي ثلتفطليلللي  لللر لتضللللد ستلللا ل

، ثل م لا ا لت طج لد ر ا  لر أ فمتنلما تطثضيح ل  لتطليث نا بعض ا لت حبمل
 .مبىليي ا   ه لتطحثالل لتدلل يي لتىضميم ثمجز مر ن   ا  ر لتطبرل م يع 

رللمبىم  ثلت للدلنا أحللد  للؤالء  للث لتللدططثل ا  ح للد لترلل د رللع د ا لتللل ثما لتفللملل 
ل  ثل ط لللمديمل لترللثق ث لللم  نللط  من  لللم حمتيللم  ، لت لللدلنا الللتلللل  مللر  لللي  لت

تبحللثث لت لل   مللر لالرللطىىي لتريمرللا ثلتفىللمنا رللمبىم  ثلت لللمل  لتنللله نللا ل
 حد لت لليز لتفىمنيي لت  ثتي  – ا لنمق تع  –لت  ثتي  ر لتال  ي  ثلت نلاء 

 ر لتال  لتل    نلطى   ل ل لالرلطىىي ثيى  لع ستلا حلد لتيفلمف ثنى لد  لطلز 
ث لر  علمد مىىنلا ت لللثع ا لتىم ل  تدللرمل حىثق لالنرمر ا لالرلطىىي حمتيلم  

بفا دي ىللبا مر لتطبييا  ع م ثملر لتدثتي لتعيليي نا ن رب ر ستا  دلنا مم
 ىمالطلللع نلللا لتحيلللم   :حللل  لت ببعللل ر نلللا لالملللىر ملللر طبيللليع   ثنللللله ا لنظلللل
يلي ثلتثللفلي نلا لتحطل  ثل  لل  شىي لتعم  ر ل ش ليرا . ث ر للنض تنظ  لت  ي
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ل برىثب لتنظم  لال  ي ا لتعلبا ا لا ت   ث ؤتف من   لتيط  ث ب ستا ا  حم   
 –ر رلل ي مللمت  لت علنللي  –طىي  لتنظللم  لتعلبللا بعللد حللل  لتش لل   ططمبللع مللر  رلل
 لتيثيل ا .

ب لللم ل طفرلللل  للل ه لتطحلللثالل تللللش  ثلحلللد نلللا أ للل   لللر مىلللد ر  لللر لتلللز ر ؟ ! 
رللنطل  لتطفم لل   ت بحللث لت  للدلنا لتلل   نعللده ث عنللم نليلل   للر لتبللمحف ر مللر ا 

حمتلي ت لطلز دللرلي  -طحثالل لتفطلل ثلتريمرلي تلد  لتج مملي لتبحفيلي نلا   لل 
أ للللم  أحلللللدث طحثالطلللللع  ا..ثرلللل طث ف  نلللللم نىللللله1997 –1977دللرللللمل ل  للللللل ا

ططلللل  لتز  للللل   23/8/1997ليجمطللللع لتفطليلللللي لت للللحفيي نفلللللا مللللدد ل  للللللل  شثط
لتللدططثل  ىلللمال  طحلللل منلللثلر انىمبلللي لت لللحف  ر ضللل  ل ج لللمما أ  لثح لتىبيلللاا 

إحمتلي بعلض ل لثز  ط  م  نيلع  لللل  ج ل  نىمبلي لت لحف  ر لتل    لدل  لؤشلل  ي
طنف ل ل  تىلللل لتج عيلي لتع ث يلي ب نلع م لت ببع ر  ر أمضمء لتنىمبي ستلا لتطحى ل  

 لللمدل ملللر لثح مدثلنيلللي طثظلللف ؤتيلللمل لتعىلللم  ثلتى ا،ثطللللط   لللم أرللل مه لثح 
 لتىبيا ط   لتلثح لتطا رطفلغ لتج عيي لتع ث يي ت نىمبي  ر ا  ث  لتض  ل ا .

د  للللر لالط م للللمل ثلرللللطشدل  ملللللللل ل تفللللم  ث للللد رللللمق لتز  لللل  لتللللدططثل لتعد لللل
 – ا فلم  سيم لم طعمدطلع دلل لم   –لتشملجي لتطلا طعطل  حمتلي مى يلي ثنفرليي شم لي 

طث للف  ع ىللم  م للا بعللض لتنىللمب  م  للا يللللق ثرلل طجمثز مللر طلل   تلل    بىمتلل 
 طملطم  لتطفم    ت ثضا ؤشل .

 للد أشبلل  فىفللي أشبللمء  للدما لتز  لل  لتللدططثل أر  للللل لتج عيللي لتع ث يللي  أواًل :
أنع  د ش ه يل ر  للل لم  لر نمحيلي ثبل ر  منثن لم ث لمنثر لتلبىد  لر ، طيل  أثت م 

نمحيي أشل  ثأر  للل م تي   منثنم  ت بىد ال ي طر لتشلث  م يع سن م  ث  جلد ا 
طث لليي ا .. ثنللا  لل ل  نللم ض لتز  لل  نفرللع منللد م يىلللل نللا  ثضللثع ؤشللل  للر 

 يللي  للا لترلل بي لتع يللم ت نىمبللي، س  ط للف طيللثر لتج عيللي  ىمتللع أر لتج عيللي لتع ث 
سر  للللللل  .لتع ث يللي  للا لترلل بي لتع يللم ت نىمبللي ثطيللثر  للللط للم  جلللد اطث للييا

لتج عيللي لتع ث يللي   ز للي ترمضللمء ، ثال يرللطىي   لل ل لتط حلل  نللا  رلل تي  للمنثر 
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دثل لتلللبىد أث ملللد  طلللدش  لتنىمبلللمل نلللا لآلللء لتريمرللليي لتطلللا لرلللطىلل نلللا  للل
 لتبعض  ر لتع ىء لت امل  فى  .

 للزي نللا  ثضللا لتجللد،نىللللل لتج عيللي لتع ث يللي   ز للي أدييللم   يلل  ستزل  للم   لل ل
 لت مد  ترمضمء.

ر لتنىمبلي منلد م تثحلل يإحمتلي بعلض لت ببعل ر : سيىلثي لتز  ل  لتلدططثل  ثانيًا :
ا دثل ؤشلل ستا لتطحى   نإن م شلجل مر دثل م لتحىيىلا ث لث لتلل ر لتنىلميا ستل

 لللث لتلللل ر لتريمرلللا ثنلللا نفللل  لتث لللل  نلللم ض لتز  للل  نفرلللع نلللا لتفىلللل  لتطمتيلللي 
أر طىللث  نىمبللي لت للحف  ر بمطشللم   –ثلب للم  جلل   – بملللل  ثيىللثي : ا س   جللثز 

لأ  حيللمي لتللل ر أث لتللللثر لتعم للي ث  ملرللطع ا .. ثي للف لتز  لل  ثيللدثل حللثي 
ستللا لتطحى ل  يش للث  لت ث للف  ل ل لت عنللا طف للل  تيللا  يللل أر سحمتللي لتلبعض 

  ر  ضميم لتطبييا  ث  جلد شىف نا لتلأ  لتريمرا ثال مى ي ت نىمبي بع .
سر   ل لتىثي  لدثد م يع نلا طلثر  ضليي لتطبييلا طط ل  يلل ا أم لم  ا لتع ل  
لت حفا ثبلا   ا لتع   لتنىميا ث ا تيرل  ضيي  لل ر ل ريمرا نحر  ، 

منا ثلت ثل ا بلط  ي ع  لتف   نيع يل ر  لم  لث ي  ططدلش  ن  م ل دثلل ثلت ع
نىللميا بحللل ث للم  للث ريمرللا  لللف ان للا  ضلليي ثبنيللي بم رللم ا نضللى  مللر 

 للر  رلل تي  –أننللم ممن نللم طف لللل  ثبمتلل لل لتج ممللي لت للحفيي ثلتفىمنيللي نللا   للل 
لتف للل   للل ه طلللمل  يللل ر لتلللد ر ثلتريمرلللي ثأشلللل  يللل ر ل  لللمتي ثلت عم لللل  ثفمتفلللي 

 تريمري ثلتنىمبي ثبمتطمتا ت  طعد طجد   عنم   ه لتفنمليمل .ثأش ل  ي ر ل
سر لتلللز ىء لتللل  ر  ملرلللثل  للل ل لتلللدثل لت لللليثه نلللا طثبن لللمجر ثنلللا   ل لللم  لللر 
لت ثل ا ثل ز ني ت  ي ملرلثل لأيلم  ريمرليم  لرلطىل نلا ضل  ل   ط لم حلمثي لتلدططثل 

 م  ثلتحلمالل مد لد  ي   ملرثل سل مبم   حفيم   نظ،  ح د لتر د رع د أر يف  نم 
ا ثطلم  ثل م للا رللي   لت فللمي حمتللي تبفللا لتشللثتا ث للفحطع نللا ل  لللل  ثمى مطللع 

ستللللي .. ... يز ىلللللع دلش  للللم ثشملج للللم ثبمتريمرلللل  ر لت شط فلللل ر  عللللع نللللا لتلللللأ  
ثمنللد م حللمثي بعللض لتضللعفمء  للر لتللللنمء  للر أمضللمء لتنىمبللي سفللمل   لل ل ل  للل 
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ا .. ن لل   لل ل    لل  رللع د تي للف   يللل التىبيللا طثل  ح للد لترلل دثطىثي للع جللمء لتللدط
بعضث نىمبي طل ا لتى ل  ثلتعىل  ثطلدلنا من  لم !! ث ل   لر لت نبىلا أر ططب ل  
  ر ط ف   بمتىبيا أر ي ملرثل لتدي ىللبيي  ا لت طحضلير  لر أ فلمي ج مملي 

 طثبن مجر ث ر تف تف   !! .
لتع ث يي ا الحا لتطنم ض يبمت  لتز    لتدططثل أر يطثر  للل لتج عيي  ثالثًا :

تنىمبلي ط ؤررلي ، للمء هللا ،   ز م   أث لتطحثي ا ، ن ر ل  دططثلنم ط  م طحثي  م
ا لتج عيلي لتع ث يلي تيرلل رل بي : ثبعد      أنطا بعط   ل ل لتللأ  ح لث  لمي 

م لللا أ  نللللد  لللر أنلللللد لتنىمبلللي سال ني لللم  طع للل  ي للل ل لتجمنللل  لتللل    ج لللا يللل ر 
ح   ثنلمبمط   لتنىمييي ا .. ثال طع    .. نىه تنم أر نر ي أ    مت: أمضمل م 

لتدططثل مند م طنلل  علطىى   نل  رلنثلل نلا  ضليي طنظلي  لل ثما رلل  ث م لل 
 ج ثمللللي  للللر لتللللل ثم  ر  -ثبشم للللي نليلللل   للللر  لللل ل لتىبيللللا  –لتنىمبللللي ط  للللم 

 -لت حطل  ر ثلتنم لي ر لت حطل  ر ثلالرى   ر لت حطل  ر  ر أمضلمء لتنىمبلي 
  أنللل ت للدنمع لترللي  ث للمدثل ح  للي طي للل  بللل مدط  للم ثل ج يعللم  ت للدنمع منلل  بطلل 

بممطبللمل  مضللث نىمبللي ي للمل  دثله لتنىللميا لتلل    للث  نللم ا لتللدنمع مللر ، منلل  
 لتفطل لتل ثما ث ط لم ثلتىضلميم لتيرلمليي يإج لمي ا  ل  يلم  لديىا لتعزيلز  ث  لم

طمنثل  شل لثر يل ت   –لتىبيا    يلثحب  ر ط ثبشم ي نلي  لت  –طمنل لتنىمبي 
 منثر لتنىمبي ث للللل ج ع ط م لتع ث يي ثدثل م لت   حددطلع لت حط لي لتدرلطثليي 

 ل ر ريمرا ا ثتي  ل نم  نىمييم  بحطم  ؟! . ن   طمنثل   ط ثر يل ام لتع يم 
 أجينا . -
 أ  أن  طي   ب طيمت ر ؟!!  -
 أ  أر نا ل  ل لي ي ال نع   م ؟  -
ر مى لي رليمدطي  بمتللدططثل ميلد لت للنع  رلع د ا لليرل  نللا  لطلز ل  لللل  أ  أ -

ثأحد لت حمت ر ت طحى   نا لتنىمبي بري   ثل فع   ل لتنىمييي بلل ر  ضليي نىمييلي 
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ريمرلللليي  للللا لتطبييللللا  للللا لتىط للللي لالرللللللل    ر  للللا لترللللي  ثللء  لللل ه لتع للللييي 
 لتلد د  لتطا ططيل ي م  ىمت  نا ا ل  لل  ا ؟!.

نم بعض نىللل  ىمتلع أبعم  : ثأش لل  ألجث أال  ط  نم لتز    لتدططثل ب ننم  د لجطز لل
، ن ىللد أشلل نم أيلز للم ث مزلتللل  نللم  ملللللل لتىضللميم ثلتفىللللل لتطللا طحطللم  ستللا 
طع    نا  ىمتع لتالي  ، ثلب م  طثتا  ت  لتبعض  ر لتلز ىء أث حطلا  ج ل  

ثتينلا ، طلطحط  نلا  للللطلع لثح لتىبيلا لتنىمبي لتل   لط  لع لتلدططثل ب نلع  ج ل  
أن لللا طع يىلللا  للل ل بللل ر أبمتللل   ج للل  نىميطنلللم بللل ر يرلللط ل نلللا  حمي لللي  لللؤالء 
لت ببع ر ثبىث  ، ثب ر يىث  بمتدمث  تعىد لجط مع ت ج عيي لتع ث يي ت نىمبي طىلنر 
نيلللع  للل ه لت ثلج لللي تل لللثز لت ببعللل ر  لللر لت لللحف  ر لت  للللي ر حطلللا ال  شلللل  

ير   م ا طث يي ا .. ثتنع   م ا أر نرلطع د نلا  ل ل لالجط لمع م  نم لتبعض ن
لثح لت ىمث للي لتطللا جللمءل م  نللم أيللم  رللثدلء لؤ للم ن  للم لتللبعض لثحللم  ت ىبيللا ، 
ثنظل ن  م لتبعض ستا ا ن رلب ر ا ثط نلع  نظلل ستلا ا رلنامنثل  ا ثطحلدث ن  لم 

 لللمل ، لتلللبعض ملللر  لللللع  لللا ملللدث  مطللل  ا ال لللزلي يىطللل  حطلللا ططمبلللي  للل ه لتي 
نعلللل لتل دلء  طرلم بثر نلا جنلث  تينلمر نلا  ل ه لت حظلي  لر جلللء   لف 
لتبلملللل لالرلللل  يي ثط نللع  طحلدث ملر نللزلع يل ر جلملير نللا التلد اا أث الترلل د  
زين ا ..    طمنل سرللل   طح   ب يفل  ر  ل ل ، أر يفطلل  ل ل لتنفلل  لر أينلمء 

 ثنع  لتثط   .ثبننم ي اط م ثمى  م ثترمن م!! حرينم هللا 
*** 

أما الرأا الثالث لاتاتم المعرو  / سعد زغاول فااد وكان تح   نوان "  –ج 
 لم  ف لل لتد للي  " وءاء في  : الصحفيون ليسوا قطيعًا دد ولتنه  ضمير المة

ثلتطرمؤي  عم  أنع نا لتث ل لت   نيع ططضلممف أم لمي لتعنلف ثلتى لل ثضللث  
 رللللب نا .. ثطططللللمبا لالنط ميللللمل ثطط للللممد لتى للللا لالرللللللل  ا ضللللد لتلللللع  لتف

لالمطللدلءلل لالرللللل  يي نللا لتجللثالر ثجنللث  تينللمر .. نم يلل  مللر لت ضللا نللا 
طنف لل   شبلله ط ثيللد لتىللد  لتعلبيللي .. ثطزل للد م  يللمل   للمدل  ل للضللا ث للد  
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لتي ثل لتف رب نيي تينمء لت رطثبنمل م ا أنىمض م ثنلا لتث لل لتل   ال  طث لف 
ر ضل  لتح  لتعلبا ثط زي  طمني  م جلل  طث يعلع  لر لطفم يلمل نيع نطنيم ث م

ث ثلف للل  أيل لللل ط   لللدل  تطحى للل  لترلللى  ، ثيلللليا نلللا لت نبىلللي أجلللثلء لتطلللثطل ، 
ثيضع م م ا حمن ي نلث  حل  جد د  .. ثنا لتث لل لتل   أم نلل نيلع  متييلي 
لتللللدثي لتعلبيللللي لنضلللل م حضللللثل لت للللؤط ل لال ط للللمد  لت ز للللا مىللللده نللللا  بللللل 

 لللملطي سرللللل   ، لنضللم   ن للم ت طبييللا  للا دثتللي نرللف حطم  للم بليلل  لترللى  ب
للحللللثل  ثل لللل ثر ريمرللللي لتطثرللللا  ،  ر(نمللللل)ثأ  ىللللثل أيثلبللللع ثب لللل ف من للللل  

ثلتى ا لالرطع مل  لالرلطيبمنا ثيللددثر نلا  بضلي لحلطىت   ترللضلا لتعلبيلي 
دف ج لللثد نلللا ن رلللب ر ثلتجلللثالر ثجنلللث  تينلللمر .. ثنلللا لتث لللل لتللل   تللل  ط لللم

لت رلللمما لت  لللليي ثل ثلثبيلللي النىلللم  لترلللى  أ  طجلللمث  سرلللللل  ا .. نلللا  للل ل 
 23لتث ل بمت لل نلل ز   نم لتدططثل  ح د ر د رع د  ىمال  نلا ل  للل  يطلمليي 

 لللللدلنا نيلللللع ملللللر لتطبييلللللا ثيح للللل  م لللللا  لللللللل  ج للللل  نىمبلللللي  1997أ رلللللب  
   لتطبييلللا لت حظلللثل لت لللحف  ر يإحمتلللي بعلللض لتلللز ىء ستلللا لتطحى للل  ت  ملرلللط

بىلللللل ت ج عيلللي لتع ث يلللي ت  لللحف  ر يلللدمث  أر   ملرلللي لتطبييلللا طنلللدل  طحلللل 
 ظ لللي حليلللي لتللللأ  ثلتطعي لللل !! ثتشبلللثل   ضللل ثر ث لل لللا  للل ل لت ىلللمي ، ث لللر 
 نب للل  لتثلجللل  لتنىلللميا ثلتلللثبنا نطنمثتلللع بلللمتلد ثلتطفن لللد ، نلللا  حمثتلللي لترلللعا 

ل  لثل ثطشطفلا لتحىيىلي نلا ضلبم   تثضا لتنىمب م ا لتحلثف ثطا ال طشط ه
 لتف رفمل ثلتطل مل .

*  ل  لتيمط  أر   ملرلي  لحفا ت طبييلا  لا سرلللل   طنلدل  طحلل لليلي حليلي 
لتلللأ  ثلتطعي للل ثحليللي لتعى للد  ا لتطللا ح م ط للم ثلتللدنمع من للم ثلتحللل  م للا أر 
طظللل   لنثملللي ممتيلللي أثجللل  ثلجبلللمل ثأيللللز   لللم  نىمبلللي لت لللحف  ر ،  لللر  للل ل 

نب للل   لللل  أر  لللللل  ج للل  لتنىمبلللي سحمتلللي لتلللز ىء لتطبييع للل ر ستلللا لتطحى للل  لت 
ر ط لللبح : سيعنللا ، تشللل     للللل لتج عيللي لتع ث يللي ت  للحف  ر ب نللا لتطبييللا 
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نىمبللللللي لت للللللحف  ر  ى لللللل ي   للللللحم  لآلللء لتريمرلللللليي ثأدل  ت  للللللمدل  لتحليللللللي 
 ث ىحىي لتض  ل ثثأد لت عطىدلل لتريمريي ثلتفطليي ا .

بىللل لالحمتي ستا لتطحى   ا  للد ت  ه لتنىمبي أر ططحثي ستا  حط ي  عف أنثيض 
دنع لل  لأ  لل  ثضلل  ل   تىمطىللمد ، طفطللي  ثأر طن لل  لت لللمن    للحم  لأ  

نا  حي لأ   لم حلثي لل ر  لر لتلللثر لتعم لي ثتبي لمر يلرلمتي  لم ث طمبعط لم 
 ث  ملرط م ا .
لتطعي للللل ثبلللل ر لت  ملرللللي ثلتع لللل   لللل ل ش لللله يلللل ر حليللللي لتلللللأ  ث  ثلتلللللد م يللللع أر

لت  للدلنا ،  للر  تلل   للفى  ي طللر تيمطلل  أر يططلل   للم لللمء  للر  ىللمالل  طعللمبف 
ن  لللم  لللا لالل لللمي  ر ثيلللدلنا ملللن    لللدتيم  ب يللللللل ثمثل للل  لنحلللللن   ثي طلللر أر 
 يللد   لل ل لتطعللمبف نللا نللدثلل فىمنيللي أث لجط ممللمل ريمرلليي ن لل ل  نللدل  طحللل 

ر   ملري لالل لم  ثم  يلمل لتىطل  ثلتطلثيلا ال ي طلر أر حليي لتلأ  ثلتطعي ل تي
طندل  طحل  ظ ي حليي لتللأ  ثلتطعي لل ثأر أم لمي لتط لد  ثلتى لا ت ل ه لتجلللل  
ال طعللد ا  ى لل ي   للحم  لآلللء لتريمرلليي ث  عللم  ت حليللي ا .. ط للم ثأر لتيمطلل  

حلمت ر جمنبع لت ثل  حل ر ي لب بلع لتح لم  أر ث لف لتطبييلا تلد  لتلز ىء لت 
ستللا لتطحى لل  ب نللع ا مى للد  ثلرللمتيا  طثجلل  ح م ط للم ثلحطلل  للم ب ىطضللا احليللي 
لتعى لللد ا ث لللر جمنينلللم ال نعللللف أر التطبييلللا  لللا سرلللللل   ا يللللط  تلللد  لتعلللل  

سن للم  للث طلل ت  تللد  لالرللللل    ر ت للم يعللثد م لل     للر طحى لل  ، مى للد  ثلرللمتي 
   ر  زليم نا لت نبىي لتعلبيلي أب مم   نا لترثق ثلت مي لتعلبا ث م ي نحع ت 

ث لللم يحىللل  ت للل   لللر أبعلللمد لجط مميي، للل ل ، ل ط مديي،طجمليي،فىمنيي،ثريمرللليي : 
ث لللللر نمحيلللللي أشلللللل  نىلللللد رلللللي  أر شلللللمض أن لللللمل لتطبييلللللا ثأ لللللحم  اثفيىلللللي 
طثبن مجرا نا لالملل  مر ؤللل   ث عطىدلط   لتطبييعيي نا لت لحف ثلتنللللل 

م   لللا ش لللث  لتطبييلللا  لللر لتيطلللم  ثأنمضلللثل نلللا ثلتنلللدثلل جلللدال  ثلرلللعم  ث طللللعب
تلل  طحجل  ط  للي  لر ططمبللمط   ملر لتىللللء ، ططمبلمط   لتطبييعيلي ملللللل لت ىلمالل 

جل  ط    ل طحل  ظ ي حليلي لتلأ ..أ لم لنعىلمد لالجط مململ ثلتنلدثلل لتدثليلي 
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ا لالرلللل  يي م لا بليل  لتطعلمثر لتطبلمدتا لتفىلمنا ثلتفنل –ث  ل لتدثليلي لتعلبيلي 
ثلت  نللا ثلتطجللمل  ثلال ط للمد  ث للم يرلل ا بح ىللمل لتحللثلل لتريمرللا ن لل ل ثحللده 
،  لللث لت حظلللثل م لللا لت لللحف  ر لت  للللي ر ب ثجللل   لللللل ج ع لللط   لتع ث يلللي 

شم لللي نلللا لت لح لللي لتلل نلللي لتطلللا طللللدد ن  لللم سرلللللل    بضلللط م م لللا ل للضلللا 
لط م ثم  يللمل لتعلبيللي لتطللا طحط  للم ثطبرلله م   للم  ي نط للم ثطضللممف  للر لمطللدلء

لتى للا ثلتى للل ت رللطمر لتعللل  ثطللدأ  م للا ضللل  مثل لل  لترللى  ثطشليلل   نثلطللع 
ثل  لللىق  نمنللل ه ثأيثلبلللع.. نم ثنلللا  للل ه ل جلللثلء طيلللثر لت  ملرلللي لتعلبيلللي  ثجلللع 

ن م شب لي طيل   طثج  ثضا ، ثأنلبي لتطبييا  ا سرللل   تيرل نىه شب   ثل 
   ملر م طحل لت رمءتي ثلتعىم  .

لتيمطلل  أر  ج لل  لتنىمبللي  للد أشبلل  حلل ر  لللل سحمتللي لتللز ىء لتطبييع لل ر *  للل  
ستلللا لتطحى للل  ، لرلللطنمدل  ستلللا  لللللل لتج عيلللي لتع ث يلللي ت  لللحف  ر ب نلللا لتطبييلللا 
ال  نيىثي : ا  للل لتج عيي لتع ث يي تي   منثنم  ت بىد ال ي طر لتشلث  م يلع ، ثل 

عىثبللي نم  لل  نللا ل للليمء، أر لمطيللل  لل ل لتشلللث  لنط ميللم  ت ىللمنثر يرللطثج  لت
 للللل لتج عيللي لتع ث يللي  للث ا طث لليي ا ثتللي   منثنللم  ثأر نمم  طللع ثنرلل مر نفللم ه 
  طث فمر م ا لالنضبمب لتبثما ثلالللد  تلع  لر جمنل  لت لحف  ر ثأر لتشللث 

شم للي أر لتىضلليي لت بلثحللي  للا لجط للمد ،م للا  لل ه لتطث لليي ال يلللط   شمتفي
 ا! .د ثلتعبمدن م   ىدرم  أث  منثنم    ز  لتبى ت ج عيي لتع ث يي ثتيرل

نا   ل لت لدد نىلثي : طل   لم ي لدل ملر لتج عيلي لتع ث يلي ت  لحف  ر يرل ا 
، ثأشللل  ا  للللللل ا طنف لل  م سجبللمل  ب رلل ملع  نللم  اطث لليملا طنف لل  م لشطيللمل  

لتج عيللي لتع ث يللي ، طث للا لتج عيللي لتع ث يللي ا طىلللل ا ثلتىللللل سجبللمل  ث  للز  
 نىمبللي ط ؤررللي ثتج يللا أمضللمل م ثيطثجلل  م للا  ج لل  لتنىمبللي طنف لل  لتىللللللل ت

 للر  للمنثر لتنىمبللي ث نللا لتطبييللا  47ث36ث طمبعللي طنف لل  م ث تلل  بحطلل  لت للمدط ر 
 ا سرللل   ث نم ضطع ا  للل ا ت  ي دل بم   ييي لت ب ىي لتطلا طثجل   لحطع 

ن للم يإج للمع ثأ للثلل أمضللمء لتج عيللي ل ط للم ططلللمبا ، تع ث يللي ثنفللم ه نحرلل  ثل 
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لتط ي د م ا   ل لتىللل نا طمني لجط مممل لتج عيي لتع ث يي لتطا ططمبعلل م لا 
 دثل   ل لتىللل ثط   للل لتج عيلي لتع ث يلي   لز  ت ج يلا ، ج يلا لت لحف  ر 
، ث نللثب ب ج لل  لتنىمبللي طنف لل ه ث طمبعطللع ث شمتفطللع طرللطثج  لت رللمءتي لتنىمييللي 

 لر  لمنثر لتنىمبلي ط لم تل  يطلر  لدثل  80ث75ن  لت مدط ر ثلت ؤلش   لتط د ييي ث 
لتىللل ا  جلد لجط مد ت ج عيي لتع ث يلي ثتلي  ن لم   ىدرلم  أث  منثنلم    لز  لتلبىد 
ثلتعبمد ا نىمبي لت حف  ر ثج ع ط م لتع ث يي تيرل رمحي تىجط مد ثلالنطمء سن م 

ثحظلل لتطبييلا  لا ال دلل  لللللل ثطث ليمل نلا  ضلميم نىمييلي ثثبنيلي  ث يلي 
سرللل   م ا لت حف  ر طللد نعل  ت علبلد  لالرلللل  يي نلا لت نبىلي لتعلبيلي ،  لث 

 نا   ي     حي ا لتبىد ثلتعبمد ا .
ثنللا  لل ل لتجمنلل  نرللل ي لتيمطلل  : ت للم ل تللل   للدي يللدتثه ثيلللدع تلأيللع نللا لجط لللمع 

 للل ه لتج عيلللي لتع ث يلللي لتللل   أ لللدل لتىلللللل أث ني لللم طبلللا  تللل   لللر لجط مملللمل ت
لتج عيلللي ثلتطلللا نلللثد  نلللا طللل   ن لللم بضللللثل  يىظلللي  ج للل  لتنىمبلللي ثطللللدده نلللا 
 طمبعللللللي طنف لللللل   للللللللل حظللللللل لتطبييللللللا ث نم ضللللللطع ؟ ثلت علللللللثف أر نللللللا  لللللل ه 
لالجط ممللللمل تج يللللا أ للللحم  لالطجم للللمل ثلتلللللؤ  لت شط فللللي  ب لللل  لتحلللل  نللللا 

 ل  لالملل  ملر ؤللل ل  ثبللح  ىطلحلمط   ح لث حليلي لتللأ   طفثتلي ت ج يلا ب ب
أبعمد م ثط دل لتىللللل ب   ييلي ل  لثلل ثم لا  لد  لتطلمليي لتبثيل  ثلتعليل  
تنىمبللي لت لللحف  ر تللل  ي لللدل أ   لللللل ت ج عيلللي لتع ث يلللي سال بعلللد طلللدلثي ثحلللثلل 
ثملللض طمنللي ثج للمل لتنظللل ثلآلللء يدي ىللبيللي  طثللفللي  ف للا ميللل طمنللي لتعىللثد 

 ثل جيمي .
ف أر ي ل  لتيمطل   لدثل  لللل  نلا لتطبييلا   ل ثال يرعنم  نم   ل سيدلء ل ر

 لللا سرلللللل   ايللللثح لتىبيلللا .. ثملللر ج  لللل   ط ثرلللي ي للل ي م لتاضللل  ثلتع لللا 
ثنىدلر لتعى  ثح ا لتعنفا ث  ه ل ث مف لت ل ني ثلت   ني ط دق  لر ثج لي 
نظل لتيمط   مدل   د أ مر  ج   لتنىمبي تىلللل  نلا لتطبييلا ثلرلط ل نلا سحمتلي 
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 ت  أنع يطثر  د أ مر تىللل أ لدلطع اج  لل   ط ثرلي ، لتطحى   لت شمتف ر ستا 
 .. ستي ا .

ثلت حف ثر يم   ل ث   ب يعلي ل  لي ثضل  ل م ث لفث  لت لفث  تج لثع لت فىفل ر 
حللل ر  جط علللثر ثي لللدلثر  لللللللل سن لللم بعلللد مللللض ثطلللدلثي طمنلللي لآلللء ثبعلللد 

ي بعىىنيللي ثلرللطنمل  لرللطنفمد أثجللع لتللدل  ثلتحللثلل ثلتطللد    ثلتط للثيل نللا لتن ميلل
ثيىظللي ثلللللد يحط  لل  نلللا لتضلل  ل لت  نلللا ثلتللثبنا لتج لللمما ثتللي  سرلللدلء ا 

 يلثح لتىبيا ا ثال    ا ج  ل   ط ثري ا !! .
ثنللا  لل ل لتبللم  نلللد لالنطبللمه ثنللل ل ستللا أر ل  منللي لتعم للي الطحللمد لت للحف  ر 

نلا لت لحف  ر ب  ل  لتعل  نا لجط مم م ل ش ل   ل لتعم  نا د ل  أ دلل  لللل 
ط طز  طنف  ه ج يلا نىمبلي لت لحف  ر نلا لتلثبر ، لتعل   ر لتطبييا  ا سرللل   

لتعلبللا ث للر ي ن للم لتنىمبللي لت  للليي لتطللا طللمر ت للم لترللي  نللا س للدلله ، ط للم أر 
لجط لللمع لتج عيلللي لتع ث يلللي ت  لللحف  ر لت  للللي ر لتللل    لللدل نيلللع لتىلللللل طلللمر 

طلل ت   للللل لطحللمد لت للحف  ر لتعللل   للدل يللمرللي لتز  لل  لتنى لل  سيلللل ي  نللمنا ث 
يللمرلللي لللللي  لالطحلللمد سيللللل ي  نلللمنا ، ثز   نلللم لتيي لللل ل رلللطم  سيللللل ي  نلللمنا ظللل  
 لأ  لجط مممل لتج عيي لتع ث يي ت  حف  ر م ا  د  ف منا رنثلل نا ألبا 
دثللل لنطشمييلللي ت ث لللا لتنى للل  ث لللث لتللل    لللمد بعىىنيلللي ثلرلللطنمل   علطلللي سرلللىمب 

ث لر لت ؤطلد أر لالنجلمزلل لتنىمييلي لتطلا ، لت لليثه  1996ترلني  93ل   لتىمنثر 
حىى للم ثلالنط للمل ت حليللي نللا  عملط للم  تلل  تلل  يطللر ت طحىلل  تللث أنللع طللمر يىللثد ا 
ج  للل   ط ثرللي ط للم ثأنللع ث للث  لللأ  لجط للمع ل  منللي لتعم للي الطحللمد لت للحف  ر 

لتعلبيللي تل  ي للدل  لتعلل  ، لتل   يضلل  نىبلمء طمنللي نىمبلمل لت لحف  ر نللا لتلدثي
 للللللل  نللللا لتطبييللللا  للللا سرللللللل   ا يلللللثح لتىبيللللا ا ثا ال مللللر ج  للللل   ط ثرللللي 

 : سري لل ي م لتاضلل  ثلتع للا ثنىللدلر لتعىلل  ثح للا لتعنللف ا .. ثال نللثد لتىللثي 
لتيمطلل  نللا ط  مطللع ط لل  سن للم  للدلل بضللاثب  لل ه ل ث للمف لتشم للي بمنفعللمي 

 لت  مي ر ب  للض نفريي ! .
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نىمبللي لت للحف  ر نىمبللي ا   نيللي ا نىلله ال للل ر ت للم بمتريمرللي  *  للل  لتيمطلل  أر
ث للللللللل لتج عيللللللي لتع ث يللللللي ب نللللللا لتطبييللللللا  للللللللل ريمرللللللا  شللللللل  مللللللر   للللللم  
ثلشط م لمل لتنىمبللي ح للث يىللثي : التعىلل  ثلت نبلل  ثأحطللم  لت حط للي لتدرللطثليي 

 ني يعلف لتنىمبي لت  نيي ب ن م   لي أث لطحمد ت دنمع مر   متح أنللد طج ع    
لتنىمبي  ا   لي ريمرليي    ط لم لتلدنمع ملر ؤللء  : سر، ثلحد  ثت  يى  أحد  ه 

ال طحثتل لتنىمبي ستا حز  ريمرلا  لليح ا!  ريمريي  حدد  ضد  ر  شمتف م ثل 
. 

ثن للحح تللع  ف ث للع  لل ل لتشللمباء ننىللثي :  للحيح أر نىمبللي لت للحف  ر نىمبللي 
لت لحف  ر لت حلدد ب لثل   م ل  تيلر بحطل  بييعلي،   نيلي أثال  ث يل  طل  للاء 

ي نا طنلمثي  ضلميم ث للطىل لت جط لا ثلتلثبر ثبحطل  أر لت لحمني ج لمز للير
 ر أج ز  لتل مبي لتلعييي م ا دثال  لتحط  ثلالدلل  ث  ه لت  م  نا  لط لم   لم  
ريمريي ط م أضفا م   م لتدرطثل لت  ل   طمني رم يي ن ب   م   م ا لتر بي 

يي ر بمل لتدثتي لتطلليعيي ثلتطنف  يي ثلتىضمليي طلمر  تل  لتللبعي ا ستا جمن  بى
 لر  نب ل  لت  لم  لتريمرليي لتثبنيلي ثلتىث يللي لتطلا ط ملرل م م لا أر ل  ل   للر 
 تلل  ط للع أر  للمنثر نىمبللي لت للحف  ر أ للل  للللحي لتع لل  لتريمرللا ت نىمبللي نلل ثلد 

بيلمر  لم لتشم ي يطحد د لشط م   ج ل  لتنىمبلي ث  47لتن  لتطمتا نا لت مد  
يىث  بع  ر ثلجبمل ث  م  ح ث طىثي : اثضا شبي لتع   لتريمرا نا لتنىمبي 
ث طمبعلي طنف ل  م ا ن نللا لت لحف  ر  للر لتطبييلا  للا سرلللل    للدش  ضل ر شبللي 
حمتللي ز للىء  شللمتف ر ستللا لتطحى لل   للا  طمبعللي ت طنف لل   لتع لل  لتريمرللا ت نىمبللي ثل 

يي ب نا لتطبييا  ا سرللل   سر  ث ثبعد ..  للل لت حف  ر نا ج ع ط   لتع ث 
سال طلج للي  للمد ي الللد  لللعييي ملبيللي طمرللحي  للر لت حلليه ستللا لتش لل   ،  تلل  
أن   نا أنلبط   لت  نيي يحط  ل  لتضل  ل لتلثبنا لتىلث ا ثلت  نلا ثتلي  أيلدل  

 لثح لتىبيا .
*** 
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 ثانياً : نماذج من التطبيع والمطبعين فى الإعلام الصحفى :

طىلللث  م لللا لالفلللمل  ، ث ر لترلللمحي  لتلللبعض  لللر لتشيلللللءنلللر نظلللل   ر لت لللحمني
ط لث  بمالطجم لمل لتفطليلي (2011-1979فنمء نطل  بحفنلم  ل ل)أطمنل لت حفيي 

لت شط فللللي ، لت للللمتحي ثلتبمتحللللي ، ثطشللللط ه ن  للللم لت بللللمديء بللللمتنثلزع لتلش لللليي 
نطلل  طلمر شلىي ثلت  متح لتشم ي ، ث ر لتعللف لتحلمي  ت  لحمني لتحطث يلي ، 

 للث لتللدنمع لتللدلل  مللر لتنظللم  ، ثلتحطث للي ، ثلتللدثللر لتطبييللا  ثضللثع دللرللطنم 
شم للي نللا  جللمي لتطبييللا لت للحفا ، تلل ت  بللمل  للر لت  لل   ع للم أ ن للم دللل 

 لتدللري لت ثضثميي ت  ل )لتطبييا لت حفا( .
  ملرلل لتطبييلا لالمى لاأيلز ل ر مء لت حفيي لتطلر  يدليي يحدفنم لتطمليي أر

عمللل تىمطللللف ي للم ث رللمت ط م طحللل للل ثدملللمن للم  دلنعلللا سرللللل   ، أث  لل
 لعمللل:  لتث  ل م  ر الترى ا ، ثالتثل عييا ..

 .( 2012)ثلت   طثنمه هللا نا مم  أني   ن ثل لتيمط  لت علثف  -
  . ل ري  طل   ح د أح د نى   لت حف  ر  -
  لل  .د. ميد لت نع  رع د ، للي   ج   سدلل  ل  -
  ىح  نط ل لتيمط  لت حفر بم  لل  . -
 حر ر رلل  نمل  للي  طحليل  ج ي أيطثبل . -
 حمز  ميد لتلح ر ، لتيمط  بم  لل . -
 بملق حجر ، لتيمط  بم شبمل لت  ليي . -
للي  طحليللللل دثليللللي لتدي ىللبيللللي لتطللللر لتطللللا م  للللل طللللد.  متللللي   للللبفا ،  -

تريمرلليي ثلالرللطللط جيي ، ثللللي  ثحللد  لتللنظ  ي للدل م  لطللز ل  لللل  ت دللرللمل ل
 لتريمريي بمت لطز .

، ثلتل ي طلثنر ث ؤرل  طحلمتف طثبن لمجرتبفر لتشثتر  ، لت حفر بم  لل   -
  . 1999رني 
  . 2006 ح د ر د أح د ، لتيمط  لت حفر بم  لل  ، ثلت ي طثنر مم   -
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 طا :ثبماللمل  لت ثجز  تبعض أنطمل ثأنلبي  ؤالء يرطي ر لآل
 أني  منصور : -

ث لللا لتيمطللل  لت لللحفر لت عللللثف ، أنلللي   ن لللثل ، نلللر  لللث  )سرلللللل  (  نللل  
ط للم  -لتيدليللي ، رللممده نللر  تلل  مى طللع لتىثيللي بللمتللي  لترللمدلل ، لتلل ي طللمر 

ال  فلل  نلر أحلد رللثله تح ل  لرلمل ع تبرللللل    ر أفنلمء  فمثضللمل  -يىلثي أنلي  
 لللي  لترلثلي حلمنا ل رلد تيب علع م لا طم   ديف د ، ثلتل ي ألرل ع  لل  لث  ت
 طفم     بمدل  لت  ح  ا لت  م ني !!

ث لللد ل لللطر رلللج  أنللللي  بمت ىلللمءلل لتح ي لللي  للللا لالرلللللل    ر ، ثلرلللطىبمت   نللللر 
لتىللم ل  ، ثزيللملط   نللر طلل  أي لل  ،  نلل  للنلل  لتللللي  لترللمدلل نللر لح طللع ت ىللد  

، ثال فلللع  لللر سرلللللل  ثلتلجللل  ال  شفلللر  ث  ، ن لللر  ث  لللم  1977نلللر نلللثن يل 
مى طع ي م ، ثتل  يحلمثي  تل   ث لم ، يل  يفشلل ي لم نلر طليجح ، ثيلدمث ت طبييلا 

 26/3/2009م نلم ، ثيىلثي نلر أحلد حثلللطلع لت لحفيي )جليلد  لت  للي لت لث  
سنع  ر لجا لترمدلل م ا لطشم  شبث  زيمل  لتدثتي لت ل  ثنيي ثلتطفلمثض :  ( 

نللع للللطل  نلللر ططمبللي لتشبللم  لتلل ي أتىلللمه  ع للم  للر أجلل  لت للل ح ثلتطبييللا ، ث  ل 
لترمدلل نلر لتينيرلل لالرلللل  ر !! ثيللثي أنلي  ط لف أر ح مرلع تط ل  لتزيلمل  
دنعللع تىط للمي بمترللمدلل  مطفيللم  للر  طللي نللر  ثرلل  لتحلل  ، ح للث طللمر أنللي  
 نثي لتح   تل  لتعلم  ، ثب ل   لر لترلمدلل أر يرل ح تلع ب للنىطلع نلر لتزيلمل  ، 

 شم ي أ  طع تط  أي   !! ن لر  تع بملل 
 ر مكر  محمد أحمد :

أدل   طللل  أر لترللمدلل  طجللع ت  لل ح ثلت للدل ي  للا سرللللل   ،  1974نللر مللم  
ثبحجي دللري لتعى يي لالرللل  يي ثن   لت جط ا لالرلللل  ر ، طلمر تىلمء  طلل   لا 

 يلل  فللىث رللنثلل  للر : ، أي  1974 ج ثملي  للر لالرللللل    ر نللر تنللدر رلني 
ترمدلل ت ىد  ، ث ا ط ل  لتزيلمل  طلمر  طلل   لر أثللل   لر أ لدثل لترلمدلل زيمل  ل

نلللر رلللعيع ت ط لللمتح  لللا لت للل م ني ، ثطلللمر أثي  لللر نللللل نللل  لت رلللثد   يللل  
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، ترلللمدلل  ع للل  نلللر  لللحيفطع ال  للللل ال ش لللل  ت عم لللد  لترلللى  لتطلللر مىلللد م ل
ستلللا   للل   طلللل   -حجلللي دللرلللي ثن للل  لت جط لللا لالرلللللل  ر  -ثبمتحجلللي نفرللل م 

لتدثتللي لت لل  ثنيي زلللللل ، ثططلل  لفنللر ملللل  ىللمال مللر  لح طللع ط لل  نلللل م نللر 
 .ل  لل  

 ج ثمللللي حمشم للللمل طللللمبع ر  ثنلللا م للللد  بللللمل  لرللللطىي  ث للللث نى للل  لت للللحف  ر
تج عيي    ثديي أ ليطيلي ط لدف تطحرل ر  لثل  سرلللل   نلر لتعلمت  ، ثتيلر يى ل  

،  للمي ج عيللي لتع ث يللي ت نىمبلليىللللللل لت للر  رلللثت طع مللر  تلل  لتع لل  لت شللمتف ت
، ينلللمء م لللا طي  لللف  لللر لتلللللي   بلللمل  سنلللع لرلللطىي   لللؤالء لتحمشم لللمل:  طلللل  

 تطثضيح حىيىي لت ث ف لت  لي  ر سرللل   ثلت  ثد م ث م !!
ت ف لل  يلل ر لتطبييللا لت  نللر ثلتلش للر ، ثيىللثي سر زيللمل  ثطللمر ثال للزلي  للدمث 

ت ىللللمءلل لت للللحفيي بمالرللللللل    ر لت للللحف  ر لت  لللللي ر ت دثتللللي لت لللل  ثنيي ، ثل
بالللض نىلل  ل شبللمل ثطىللدي   للثل   للحيحي ت  جط للا لالرللللل  ر،  للر ثلجبللمل 
ر م لا لتنىمبلي أر طعلدي  للللط لم نلر  ل ل    نيي تيرل  ر لتطبييا نر لرء ، ثل 
 لتل ر ، ثأر طفطح لتبم   مضمل م ال م ي مى مل ا  نيي ا  ا لالرلل    ر .

لؤيلي نجلد  طلل  يع لر طعمبفلع  لا لت لحف  ر لتل  ر  شل لثر ثلنبى م  لر  ل ه لت
 لللللل لتنىمبللي ثي طىللثر يإرلللل    ر ، يلل  ي ملرللثر لتطبييلا لتلش للر ، ثيحللمثي 
ح لم ط    لر لتعىثبلمل لتطلر  للط لم لتنىمبلي نلر  ل ل لتلل ر !! ث نلم   فل  لل  ل 

دل   ، حللل ر طلللمر  طلللل  نى بلللم ت  لللل  ل ثتلللا ، نىلللد أ للل 1997تللل ت  ث لللا رلللني 
 ج للل  لتنىمبلللي  للللللل يإحمتلللي : تبفلللر لتشلللثتر ، ثد. ميلللد لت لللنع  رلللع د ت طحى للل  
النشللب  لللللم نلللللر طحلللللمتف طثبن لللللمجر ثرلللللفل  م الرلللللللل   ، ثطيلللللللل تىمءلط  لللللم 

شللمل    للل ، تلل ل لجط للا  يإرللللل    ر نللر لتىللم ل  ثطلل  أي لل  ،  ث  للم طللمر  طللل 
ء م للا  للللللل لتج عيللي جللىي ميرللا ثلطشلل  لتىللللل ينللم لتللحلل /مرللي لت ج لل  يلل

لتع ث يي ت نىمبي ، ثح ر ملمد  طلل  حلمثي طا  لل لتىلللل ، تيلر لت ج ل  لنلض ، 
نع لل  م للا طعب لل  طنف لل ه ، ل لل  أر لتشللثتر ثميللد لت للنع  رللع د  ملرللم لتطبييللا 



 

802 

بطللل   لللثله ، ثتلللي  لتطبييلللا لت  نلللر ثحلللده ، لتللل ي يرلللطفنيع  طلللل   لللر  لللثل 
 .لتطبييا لت حظثل  !!

 سعيد ر  بد المنع 
 لللللل  -ط للم  طلنللم  -لت للحف  ر أ للدل  ج لل  نىمبللي  1997ا أ رللب  مللم  نلل

 شمتفط  لم  لللللل ت لت لنع  رلع د ت طحى ل  .ميد ثد ، تبفا لتشثتا للح يإحمتي لت
 للا سرللللل   ، ثنللر  نللم ل  للر لتعللم   لتطبييللا بحظلللت نىمبللي لتج عيللي لتع ث يللي 

بلمع  لز  ، ثلد لرل  د.ميللد   ( ، ثنلر  لث  لتعلدثلر لت ل  ثنر م لا   2009)
لت للللنع  رلللللع د نلللللر  مل لللللي لتيطلللللم  التعلللللل  ا ، لتللللل  ر أث لللللل ثزيلللللل  لتشملجيلللللي 
لالرللللل  يي لترللمبىي )طرلل ير تيفنللر( يإمللمد  نلللل  ىللمالط   لت نلللثل  نللر لت للحف 
لتعلبيي لت شط في ، م ا لت ث ا لتلر ر تثزللط م ، بممطبمل لم ططمبلمل ط فل  ثج لي 

نلللر  لللؤالء لتيطلللم  تيفنلللر علللدثلر م لللا لتىبلللمع !! ثث لللفل لتنظلللل لالرلللللل  يي ت 
سر  لؤالء رلفللء سرلللل   " بىثت لم :  شىي لتحلل  م لا  لز  مىدلجط مع شم  

ستللا لتلللملع  لالرللللل  يي تللد  لتعللمت  لتعلبللر، ثأنضلل   للر  ث لل  ثج للي لتنظللل
 !!"لتعلبر بل ر حلطي ح م 

بييلا ، ط ل  لت رل ل  لتطللر ط طلم لتلثل عط ر ط شل   رل ل  ميلد لت للنع  رلع د  لا لتط
يللدأ م بعضللثيطع نللر طحللمتف طثبن للمجر ، لتلل ي طزم للع نللر   للل لتللحلل  تبفللر 
لتشلللثتر ، نلللر  نط لللف لتطرلللع نيمل ، ي لللدف نللللل لتطبييلللا ، ثلت بمتبلللي يث لللف 
لت ىمث لللي ت  لللللثع لت للل  ثنر ،  للللثلل بعضلللثيي ميلللد لت لللنع  رلللع د نلللر ج عيلللي 

  نفلللل  لت للللدف ، ث للللر ، تطحى لللل   1998لتىللللم ل  ت رللللى  لتطللللر ط ررللللل مللللم  
 لا  لتدططثل ميد لت نع  ليمرط م.لتج عيي لتطر 

، ا  م نر حيمطنم لتعم لييلطمر  طط ف  شبثل  ميد لت نع  رع د نر لت ثل ا لتطر 
نىللللد ظلللل  ترللللنثلل لليرللللم ت لطللللز ل  لللللل  ت دللرللللمل لتريمرلللليي ثلالرللللطللط جيي ، 

طع لتريمرليي ثلتفطليلي ، فل  ثلرطبمع شىي ط   لترنثلل أر ي بب لت لطلز ب لبا
طللللثنرء يطع  نللللع لليرللللم ت ج لللل  سدلل  ل  لللللل  ، يجمنلللل  مضللللثيطع نللللر  ج لللل  
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ثلتطلا أنلل  م لتلثل  بمتطع  ر ، ثمضثيطع نلر تجنلي لتريمرلمل لتحمي لي ت  لل 
ثلنزثلللع  2011ج مي  بمل  تطر    لتطثليث ، ثبعلد أر  م لل لتفلثل  نلا  نلم ل 

 نظللل  لتنظللم  لترللمي  ، ثبعللد أر أمللمد طلط لل  تفطللل  برللي  أنللع طللمر  للر طبللمل 
ط  طع  نع لليرلم  ت ج ل  سدلل   لحيفي لت  لل  أثلل ع لتريمريي ثلتطبييعيي ج دل  

لت للللث  ت للللمحي م  للللىح ديللللم   للللمح  لتعى للللمل لال ط للللمديي ثلتزللميللللي  للللا 
 سرللل   .

 رسا  التاركاتور ءورج البهءورا أبرز عواة التطبيع: -
 ر لت  للللي ر  لللر أثللللل  لتنىمبلللمل ثلت  للللمل لتثبنيلللي لتطلللا طمنلللل نىمبلللي لت لللحف 

 – بل ر  نم ضي طبييلا لتعى لمل  لا سرلللل   1980لطش ل  لللل ثلضحم مم  
ثبللمتببا نللإر  للللل لتج عيللي لتع ث يللي تلل  ي نللا بعللض  للثل   -ط للم رللي  ثأللللنم 

 لتطبييا  ر زيمل  سرللل   ب شط ف لت لللا. 
ط ل جثل  لتي جلثل  نمتل   حلدث أر لتنى ل   طلل  لرم  لتيمليطم  ر ي ن  ثطمر 

 ح لللد أح لللد لتيمطللل  لت لللحفا نللللل  ىلللمال يعلللل  نيلللع ملللر طعمبفلللع  لللا لرلللم  
لتيمليطللمطثل جللثل  لتي جللثل  لتلل   زلل سرللللل    للؤشلل، نطىللد   لللمل لت للحف  ر 
ب  طل  ستا  ج   لتنىمبي يبمتيثر ب حمربي لتنى   م ا  ث فع لت ع ر لت شلمتف 

حف  ر أثال، ثتىلللللللل لتج عيلللي لتع ث يلللي فمنيلللم. ثتبج لللمع لتلللثبنا الج للمع لت للل
لت  للللل  لت ط فلللل  نللللا  للللللللل  ثلج للللي لتطبييللللا لتلللل   لطشلللل ط م طمنللللي لت  لللللمل 

 ل شل . 
ثبمتيللل لت لل طل  أيضللم بللمتطحى    للا لت للحف  ر لتلل  ر رللمنلثل  للؤشلل الرللللل   

طل ، نللإر  ج لل  ثنللا  ىللد ط   لتي جللثل  ثل لل  لنىضللمء للل ل م للا طىللدي  لت لل 
لتنىمبللللي تلللل  يحللللل  رللللمينم، ال  للللم  بللللمتلد، ثال بمتطثضلللليح ، ثال ثمللللد بللللمتنظل نللللا 

 لت  طل ، ثط ر  لمل لت حف  ر لت ث ع ر م ا لت  طل  اال أحدا. 
*** 
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برنررام   ومررن وقررالع التطبيررع الصررحفى الخرررا )لررى الهءررو  الرر)ا وءهرر ** 
 جث ع لتلد د م لا ثزيلل ت إل المى المصرا  مرو أديما ضدإ)ا ى إسرالياى 

لتفىمنللللي لت  للللل  نللللملثق حرللللنا م للللا ش فيللللي ط للللليحمط م ت للللحيفي ا للللديعثل 
أحلنللثلا لتعيليللي لتطللا أيللد  ن  للم لرللطعدلده تزيللمل  سرللللل   تحلل  أز للي  عملضللط م 

 طلليحع تللمري  نظ ي الت ثنرطثا.
 ثن لث ملم   29ث د م   ض ثف لتيلنم  ، لت   يفطلع س لملي  لثل سرلللل   نلا 

ثلرللط ل  يفللل  للر ن للف رللممي، م للا لط للم  م لللث أد لل  ت للثزيل ب نللع  2008
: يرللطجد  لالرللللل    ر ت للدم ثل طلللليحع ت ن لل   للد ل مللم  الت ثنرللطثا بللمتىثي 

ر  ت  طثجع سمى ا  لنض أ   حمثتي ت طبييا، م ا لتل    لر طلثر لتطبييلا س
 يندل أرمريم  ر ينثد م  يي لترى  ي ر لتي د ر. 

يا لالرللل  ا تضيفطع لت حفيي: اتىد أفمل تىمء  بفملثق حرنا ضجي ث مي لت  
طي ل  نا لالمى  لت  لل  ثأثرلمب لت فىفل ر، ثأ لبح لتلثزيل نلا  ث لف  لع  
ال يحرللد م يللع بعللد لتح  للي لالمى يللي لتلللد د  م يللع، ثتع للع  ثلجللع نفلل    لل ل 

 لتيمط  لت  ل  م ا رمت  لت ط   بمتطبييا  ا سرللل  .. 
ر لالمى  لت  ل    مج  بىلث  نطلل  : سحد لتض ثف نا لتيلنم   بمتىثي ثم   أ

رللل    ن  أيفلل  لتطبييا بمتل    ر طثن م أحد ينثد  عم د  لترى  ي ر   ل ثل 
مم للم، ثأضللمف أر ثرللمل  لالمللى  نللا   للل ططلللب  بطلل   بللمدل  نللا  30 للر 

يا  لللل ل لالبللللمل  للللر شللللىي لال للللللل م للللا ملللللض سرللللللل   نللللا لللللط  م لترلللل 
 ث  مج ي ل ثز لتطبييا أث لتدلم ر تع م ا حد  ثتع. 

ثلرطل د لت طحدث بف    الترلفمل  نلا لتع لمل ا ت فنلمر ملمدي س لم  ثلت ؤتلف  ثرلف 
 عمبا ث مي الم دل   ل لتف    لتيث  لد ، حلثي ثجلثد رلفمل  سرلللل   نلا أحلد 

مل   لر لتينميمل لت  ليي، ثط ف  طيمطف لت  لليثر  لا  ل ل لترلمير تبللد لترلف
أر   نلللع أللدم لتع لللمل ، ثيطحلللثي لتببللل   لللر سنرلللمر  م للللا ستلللا ببللل   لللل ثل 

    لللا بمتلرلللمل  لت ثج لللي لتطلللا طحلللض م لللا    ثلجلللع سرلللللل  ، ثأضلللمف أر لتفللل
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لتيلل يي الرللل    لر شلىي أحدلفلع ث للم د  طل  لتجلي  لالرلللل   ت بفل  ببل  
 لتف   . 

ثلل  لللا لتلللثزيل حرلللنا تطؤطلللد أر ثملللمدل لت لللحفيي لالرلللللل  يي لتطلللا أجللللل لتحللل
لتطبييا  ا   ل  ثل  تي  تع ثجلثد م لا ألض لتثل لا،  رطلل د  ين ليحي 
لتللي  لت  ل   ح د حرلنا  بلمل  تنظ لله لترلثل  بللمل ل رلد أر يرل ل نلا 

تيرطلد لتجلثالر، ط لم لرلطلدل   لل رل نمء، نىلمي لالرلد: اأنلم ال ، لطجمه لترى  
نللد  بلمل  : ا ل ل طلى  يططل  نلا لالطفم يلمل نىله!ا  أ ي  بمتطبييا  ا سرللل   ا

م ا حد  لثي لت لحفيي لالرلللل  يي، نىلد ث علل   لل لطفم يلي رلى   لا سرلللل   
، ثيىللللي  لتنظللللم  لت  للللل  مى للللمل ريمرلللليي ثأ نيللللي ثل ط للللمديي  للللا 1979مللللم  

لت ؤررمل لالرللل  يي سال أر لتطىمل  لتفىمنا يل ر لتي لد ر ثللعي   م تل  يح ل ، 
  نم   ىمبعي طم ي ي ر ننمنا ث فىفا لتي د ر. ث 

أدتلللللا لترلللللف ل لالرلللللللل  ا بمتىلللللم ل  للللللمتث  طلللللث  ر  2007ثنلللللا رللللليط يل ملللللم  
ر لتللثزيل نللملثق حرللنا تللر  للط طر  للر لتفللثز : سيط للليحمل  للحفيي  للمي ن  للم 

 ر دثر  بملطي ث يثي سرللل  ،  2009ب ن   ل   ر لتعم  ت  ثنرطث نا مم  
 ر حرنا جمء نيع: ا س ل طمنلل سرلللل   طىلف ثللء ملد  نلثز     م لرطدما لدل

بمت ن لللل  لتللللدثتا ن لللل ل للللللف تللللا، م للللا لتللللل    للللر أ   طللللع ت  للللل ثلتعللللل  
 ثلرطحىم ا تع!!ا

ثلرلطبلد يىلثي: اسر لترلف ل لالرلللل  ا  ؤطلد نلا ط لليحمطع أنلع ال يعللف لتفلللق 
مللر ثبنللع ثال  للدل  يلل ر  للم  للدلنا بللع لالنرللمر،  رلللثال أ   ثلبنللم ملبيللم  عيلللل 

 ل بعمد لتدثتيي ت ن    د ل مم  لت ثنرطثا. 
*** 

ت للم بعنللثلر  ملللض نلل    حلل رثططللثلتا شبللثلل لتطبييللا لالمى للا  للا سرللللل   
  لتفل يا بفنلدق لتفثلرل زثر بمتىلم ل  يلدمث   لر لترلفمل  لالرلللل  يي تعلدد  لر ل ازيم

أم لر نيلع   لدل أ نلا  لتلش يمل لتريمريي ثلالمى يي، نا لتث ل نفرع لت  
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 رلثي ب حمنظي  لرا  بلثح نا   ل ش ث أرلثلق للملع لالرلطندليي ثرلثق 
 ا tel avivت ييم  ر اطا ل لطملا طح   لر  لتعم  ي لالرللل  يي ا ط  أي   

نللا حلل ر ثلجللع  حللمنا  بلللثح ييللمر أحللزل  لت عملضللي بللل ر لتللل اطللا للل لطملا 
 ا  لرا  بلثحا!بىثتع: ا ال أم   يثجثد أحزل   عملضي ن

نىللللد نللللللل سحللللد  لت للللحف لتشم للللي لت  للللليي ث للللا التيللللد  ا  للللثلل تللللل اطللللا 
. 11/7/2008للل لطملا لتطبييللا نللا لللثللع لت د نللي نللا مللدد م لت للمدل يطللمليي 

 ث د للطد  أبفمي لت د ني   ه لتل اطا ل لطملا. 
 للم د نلا ننلدق طي لل  200مءي لتنم د لتفنا أح د  ثرف مر ط ف لجط ا رثط
تفثلرلل زثرا يلللم دثر ملللض نلل    لرللللل  ا دثر أر طلللله لتل مبللي لت  للليي ث للد ال

ن طثل  ر ر بي  منثر لتبثللئ لت   ال ير ح بمجط مع فىفي ألشم ، نا ح ر 
دلنللا للللي  لتل مبللي م للا أيللث لللمد  مللر ثزيللل لتفىمنللي نللا  تلل   ط  للم مملضللا 

 لتف    ثلترفمل  ب حمثتي سحلل  لتثزيل بعلضع. 
يللي أشللل  طنللدل لتفنللمر لت  للل   ح للد  للبحا م للا  للم رلل مه طبييللا ث للر نمح

زللملللا ثل ط لللمد  ،  ؤطلللدل أر مللللض لتفللل    جلللمء ت لللدف ريمرلللا بعلللد لنلللض 
 لتفنمن ر لت  لي ر ط   حمثالل لتطبييا ميل بلق ش فيي. 

ثلترللؤلي  نللم  للث ط للف ثط للل  نللم  لثطمنللم لتطللا ت للم  ىللل طي للل نللا   للل للللطي 
  م نا لتدثتي لت   ثنيي. سرللل  يي الدلل  أم مت

*** 
طبل  نلا   لل يل ر حل ر ثؤشلل  طمنلل  ثطحدفنم   ي لتطبييا لالمى لا أنلع* 

 للا سرللللل  ، رللثلء مللر   للد  للر بليلل  طع للد  لالمى للاأز للي لتطبييللا لتفنللا ث 
لت للحمني لالرللللل  يي لتللز  ب رلل مء ننللمن ر   لللي ر يلللملطثر نللا   لجمنللمل أث 

، أث  ر دثر   د  ر بلي  لتطعمبا لالمى ا ملثض طنثع  ر سفمل  لتي ي ي 
 لت بمتب نيع. 
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ح ث طفمم ل ل ز ي نا لتىم ل  أش لل، نا  ثل    لل  رليث ي، بعلد ط لليحمل 
لت ؤتف لت رلحا ت ن ر لتل  ا لتطا نمج  ي م لتثره لتفنا ثلتفىلمنا، ثلتطلا يلدل 

  ؤيد  ت طبييا لتفىمنا  ا سرللل  . 
دمللللث  ت نللل ر لتل  لللا أحلللد طبلللمل لتدي ث مرلللل  ر ثجلللمءل  للل ه لتط لللليحمل مىللل  

لالرللللل    ر نللا لتىللم ل  ستللا حضللثل ملللض  رلللحيي الش عللثل ل  نعلليا لتطللا  للم  
شللج م م ا شلبي لت رلح لتىث ا،  ملى  ر ل د   لتعمت ا انج   : سيط تيف م ثل 

 حفللث ا طللمر  للدمث ستللا لتطبييللا  للا سرللللل   ت للد  فىفلل ر مم للم ثتلل   ط  للع أحللد 
 تطبييا.بم

ثلتاليللللل  أر  لللللد ل لت رللللللح لتىلللللث ا للللللليف ميلللللد لت ب لللللف أب للللل   لللللث لآلشلللللل 
ط لللليحمل طضلللم ر ن  لللم  لللا لتل  لللا، بحجلللي أر  ن لللبع تلللي   حطث لللم بىلللمنثر 

 ي نعع  ر لتطبييا  ا سرللل  . 
ثدنعل   ه لتط ليحمل بعض لتفنمن ر ثلت فىف ر ستا لت بمتبي بمتطحى   لتعمج  

  ا لتل  ا ثميد لت ب ف. 
لضللا لللللي  لطحلللمد لتنىمبللمل لتفنيلللي ، أر  لللللللل لتللحلل  رلللعد لتلللد ر ل  ثأيللد رللل د

ث بلللع ث ج للل  لتنىمبللللمل لتفنيلللي لتللللفىث التط ف  يلللي ثلترلللل ن مليي ثلت ثرللليىييا مللللم  
،  ث  لطع  للل لت ج   لتحمتا ثلت ىي ، ث لا فثليلل تلر ططا لل  لم دل لل 1981

ن لللم أر دثتلللي سرلللللل    لللر سرلللللل   طنط للل  حىلللثق لتف رلللب ن  ر ثطرلللط ل نلللا سمى
 لتن   ستا لتفللل. 

أ لللم لت شللللل  لت رلللللحا حرللللم  لتللللد ر  للللىح، نطىللللد  ب لللل طل  ستللللا نى لللل  لت  للللر 
لتط ف  يي بمت  ن  م يإحمتلي لتل  لا ثميلد لت ب لف ستلا لتطحى ل  ،   لددل يط لع د 

 ل  ل. 
 ثألمل لت ؤتف يرل  لتجند  ستا أر  ل ه لتىضليي ططع ل  بلم  ر لتىلث ا.. ث لر
ال  دل   ت  س م جم   ثل  م  رطف د، ث  ه لتىضيي طش  لتنىمبلمل لتطلا لطشل ل 
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لتىلللللل بمت ىمبعلللي، ث لللا لت رللللثتي ملللر طللل   لللم  فلللمل حلللثي لت ثضلللثع ، ث لللللل 
 لت ىمبعي ت  يطر ممبفيم، ي  طمر  ينيم م ا لالللد  لتلعييي. 

ر لللطي ث ر نمحيي أشل  نفا لت شل  ممدي أد    م طلدد حثي ثجثد لطفلمق يل 
حلللد  لتج لللمل لالرلللللل  يي تعللللض أم لللمي لتلللللطي لترللل ن مليي نلللا  اجلللثد ن لللثزا ثل 
سرلللللل  ، ث ن لللم نللل    ا لجلللمر أح لللد  لجلللمرا تعلللمدي س لللم  ث لنلللل أ للل ر، ثلتللل   
نللللل  للحيفي ا عللمليفا لالرللللل  يي  يلل  أيللم  أنللع ملللض نعللى نللا سحللد  دثل 

ل ملبيللم ث تلل   لللم د 150لتعلللض نللا  نبىللي املل ر حللملثلا ثحضللل لتعلللض 
 رعمل بىيي  مالل لتر ن م نا سرللل  . أب رعمل  شفضي مر 

 ن للم م سرللللل  يي طف للل  تلللللء لتفلل     م  ثطلللف أد لل  أر لتللللطي لنضللل ملثضلل
 طلنض لتطعم    ا سرللل   ب   لط   ر ل لطمي. 

ث لللر جمنللل  ؤشلللل نفلللل طللل   لللر لتلل  لللط ر تثرلللا ثد نلللم ط ى   لللم أيلللي دملللثلل 
 لجمر ل   لل ا نا ط  أي  ، ثم ىل تثرلا: اتل  أمللف ستلا ت  لملطي نا  

لآلر   لللدل لتشيلللل، ثال أنطلللل أر لتنلللمب  بمرللل  لترلللفمل  لالرلللللل  يي نلللا لتىلللم ل  
يحمثي  ن  ألبا رنثلل لالط مي يا ال نمما بمت لملطي ثتينا ال ألد، ثت  أ ط  

لت رطحيىل أر بمتلرمل  لتثللد   نع،  ننا ب للحي ال أح  سرللل   ث ر للبا 
 لرمنل ست  م، ث  ه  ر تي تي  ت م أيي مى ي بمتطبييا أث لتريمري. 

أ م د نم ننفل ط ى  م أيي ملثض ت  لملطي نا   لجمر ل ل  نلا سرلللل  ،  ر 
ط لللم طىلللثي: اثأنلللم ترلللل ضلللد أ  ننلللمر يىلللث   –لتج يلللا  لللدل  أنلللع ضلللد لتطبييلللا 

ع، أنللم ترللل ضللد أحللد بللمتطبييا لتفنللا  للا سرللللل   ، طلل  لللش  حللل نللا نفرلل
ي طللر أر يفعلل  لتشبلل  ث للث  ىطنللا بللع، ثتللي  تللا مى للي برلل ث  لآلشلللير، ث للم 

    نا  ث ر ثطا لتلش اا. 
ط لللم حىىلللل نىمبلللي لت  لللر لت ثرللليىيي  لللؤشلل  لللا  بلللل  ل ثبللللل لت  لللل  جلللميل 
لتي طمجا، يط  ي دمثطع ستا لتطبييا  ا سرلللل   ث نمللع نلا لت عيلد لت  لثد  نلا 
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رلللني م لللا سنللللملع، ثطللللف نى للل  لت  ف للل ر  ن لللل  100 نمرلللبي  للللثل لتىلللم ل  ت
 . 2007لتثري ا أر لتنىمبي ج دل مضثيي لتي طمجا نا ن ميي لتعم  لت مضا 

ثطللمر ل د لل  مللىء لالرللثلنا  للد أم للر  للؤشلل أنللع ريىمضللا دثل نلللل سرللللل  يي 
ثلنىطلع، ثأيلد تطلج ط م لثل طع ام مل  يعىثبيلمرا ستلا لت الي لتعيليلي  لر دثر أشل   

 أر  ث فع  ر لتطبييا ثلضح ث  ل  مي  ت  زل د . 
ط للم يلللأل نىمبللي لت  للر لتط ف  يللي لتفنللمر م لللث ثليللد  للر ط  للي لتطبييللا لتفنللا  للا 

 فل  سرلللل  ا  طنلمثي  لبا ح ىمل أ لم  ألل   ، بعد  لملططع نا  ر ر   ر سرل 
م للث ديلم  ثلتفنمنلي   ي حيم  لتللي  لتعلل ا لترمي . ط ت  ل  لل  لا لتفنلمر 

 .ل لير ميد لتث م  لتل  ل  
*** 

يفضلل ثر أر يطللثر نلللمب   لتطبييعللا   للل ظللم ل ،  ثل لل  أر  عظلل  لت ببعلل ر
ل نلللبي لتطبييعيللي  أحللدسال أر لتىنللم  لترللمبعي ت ط يفزيللثر لالرللللل  ا طلللفل مللر 

لتطللا لللمل  ن  للم   للليثر م للا ألض ن رللب ر لت حط للي حلل ر أ لمللل شيلللل  مللر 
، لت عملضلي ل نا جم عي ير جثليثر ييلل ربا طحلل منلثلر ا لال لىح ، ؤط 

ثلتنزلع نا لتللق ل ثره ا ثلمل  نا لت ؤط ل  ر لت  لي ر لتبمحث لت  ل  
للليف حلمنا ، ثلت لحفا ألللف للضلا ، ثلت لدثر لت  لل   ح لد  رلعد ميلد 

ىللبيلي نلا لت بلمدل  ل  ليطيلي تنللل لتدي : ، ثنم   لت لؤط ل  ضلميم  فل  لتعزيز 
لت نبىللي ث لللمي  م ، نضللمي ج ممللمل لت عملضللي ضللد ل نظ للي ، بمالضللمني ستللا 
ج رللي شم للي مللر  للحف ا لالنطلنللل ا لت للدثنثر ا بعنللثلر : ا  دثنللي لالنطلنللل 

 ر نا لت ؤط ل .ث ن  م لت دثنثر لتفىفي لت لملطث لطرمع ت  عملضي ا ثلتطا طحد
، ر دي ىللبيلي لتييلمر لت ل  ثناثل  لحطا لت ببعثر لت  ليثر أنفرل   تل  يرل  

لت حفا أللف للضا لت لمل  نلا لت لؤط ل ، ثلتل   للمل  نلا ملد   لؤط للل 
نلللا سرلللللل    لللر  يللل  ، أجيلطلللع لترللل بمل لالرلللللل  يي نلللا  بلللمل لت لللد نلللا لتعلللم  

 بمل ح للع ثحزل ع ، ثط  ل طيمده ستا أحد  لف ل  ر نا لتلت مضا م ا ش ا 
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ر لت  م ني ب يثل  نع  للء  لت حمضل  لتطا أتىم م ىى ت طحى    عع ، ي  سر لت ح
 مر لت  يللتيي نا لتندث  .

 2005 لم ث  30ث د نلل لت لطز لتف رب نا تبملى  م لا للبطي لالنطلنلل  لث  
، بحفللللللم  بعنللللللثلر ا لليللللللز ل بحللللللمث ثلت ؤررللللللمل لتعم  للللللي نللللللا شد للللللي لتطبييللللللا 

 ثلالرطللط جيي لت   ثنيي ا . 
ع ضل ر لالبلمل لتطبييعلا أ ي لل نلا   لل رلل ثفىفلثر ثيل ل لتبحث ستا أن

لرللل يالي الشطلللللق  ؤررلللي م  يلللي أ ليطيلللي ثفىمنيلللي سرلللللل  يي  ف لللل ثط فللل   ظ لللي 
ل  م لا  بمململ لت جط لا طمناللي، ث لر  تل    - للفى  -لتلش ليي لتعلبيلي، ثلتطجرال

لتنللللمب لتللل ي يىلللث  بللللع ا لطلللز لتبحلللثث لتريمرلللييا نللللر ط يلللي لال ط لللمد جم عللللي 
ري نثلدا، ثط ت  نلتىم ل  للمب ، لت ي  جلي طف لل   ر ل بحمث يط ثي   ر ا ؤرال

ثطحد للدل  نللا م للد لليرللع  رللطللط جيي نللر ل  لللل اا لطللز لتدللرللمل لتريمرلليي ثلال
رلمل ل ري  د. ميد لت نع  رع د  ، ثا ع د لتطشبيه لتىث را ث  ل م  لر لت ؤرال

 لا لتعلبلر أننللا نلر   لل لتع  يي، ثبايي لشطللق لتعى  لتعلبر ثمنم ل لت جط
  الت لطللز ل يللمدي ر لالرللللل  ر بمتىللم ل ا، لتلل ي تعلل  ثي علل  دثلل   1982مللم  

شب لللل  نللر  جللمي لتط   للد ت طبييللا، ثنظلللل  تيثنللع ل شبللل نللر   للدلر سرللطللط جيي 
لتعدث م ا ل  لعد  ل  نيلي ثلتفىمنيلي ثلتع  يلي، نىلد طلثلتا م لا سدللطلع ملدد  لر 

نلللر لتدللرلللمل لتللللل يي ثلتعلبيلللي، لتللل  ر  لطببلللثر بعى لللمل أيللللز لت طش  للل ر 
مضللثيالي  للا أج للز  لت شللميللل )لالرللللل  يي(، ث للا  لليللز لتطشبلليه لالرللطللط جر 
للز لت لطللز ج للثده شللىي  للد   مضلليي ت ح للثي  نللر لتييللمر لت لل  ثنر ح للث لطال
م للا  ع ث للمل مللر ب بللي ط يللمل لتع للث  ثلت ندرللي نللر جم عللمل   للل، ت علنللي 

طث لللل  ستيللللع لتب بللللي لتنللللمباثر  للللر لشطللمللللمل جد للللد ، نللللمشط ل ملللللل   ؤشللللل  للللم
لشطللململ ثضلع م ا لد ل لت لطلز ل يلمدي ر لالرلللل  ر بمتىلم ل ا طحلل لت ج لل، 

ع بل ن م لرمتي ستا لترف ل لالرللل  ر بمتىم ل  طط  ن  م:   ثثجال
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لللللمل طم  لللللي ملللللر ؤشلللللل لشطللملللللمل لتللللللبم   ينلللللمء م لللللا طع ي لللللمطي  يإحضلللللمل   فال
 لللي ر ألرللل نم تيللل  مللللل    فلللمل مللر لشطللملللمل نلللر  جلللمي لتزللملللي ثطح يلللي لت 

بللمللل لتعلبللمل، ثنللثدال أر ننللي ط  أرال  عظلل   لل ه  لت يللمه ثلتبىرللطي  ثلتي ي للثطل ثل 
لالشطللململ   نللم يطجلبط للم ثنح ل م ج للدل ، ث للر طعلد  للر أحللدث  لم طث لل  ستيللع 

ألبعللي لشطللمللمل ثب رلللع لتع لل ، ن لرلل  لترللف ل لالرللللل  ر بمت ثلنىللي م للا لللللء 
لتفلمنر ج لمز تبحل تبمت  نر ط يي لت ندري، ث ج مز تطح يي  يمه ل: ث ل، أحد م 

النطم  رل مد يع لد ش لثبي ل لض، ثيحلثي ل لض لت متحلي ستلا ألض  لمتحي 
ت زللمي، تبمت  نر ط يي لتزللمي، ث لث لتثح لد لتل ي  ميل  لترلف ل لالرلللل  ر نلر 

مع، نعلض م يع لترفل، ثطجلبي لالشطللع  لطع ببليىلي لت ث  لتطمتر تيعلض لشطلل 
م  يلي، لللم  ي طيللمت ف لال م للي ث طمنلل   تيلل   للث  يىضلليع نللر لتييللمر لت لل  ثنر، 
سضمني ستا ح  لللء لالشطلللع نفرلع ث لد  لال م لي فلىث رلنثلل، ثرلمنل بمتفعل  

 بعد م ثضا ف ر لالشطللع نر لتين  ل  ليطر لت  لي.
رللللمل ثلت  لللللم ط فاللللل  يللللؤلل  طبييعيللللي نللللر جرللللد  طمنللللل  ل ل  ليطيللللي، لتطللللرثلت ؤرال

-1979شلللىي نطلللل  لتبحلللث) م :يلز لللأث لللر  لللل ت لللم، لت جط لللا لت  للللي ال ح
 : م ري  ثلللنم نا لتف ثي لترمبىي( ط 2011

 لتجم عي ل  ليطيي نر لتىم ل . -1
 لت لطز لتفىمنر ل  ليطر نر   ل. -2
 لللم  للر أشبلللل  ؤررللمل لتطاليللل   ؤررللي نلللثلد:  للل  بلللمحفثر  ن للفثر أن -3

لتعمت ر ل  ليطيي، ث د لنفلدل يط ثي  )أبحمث ثدللرمل لتلللق ل ثرله( ثميلل 
( يطش لللي  حلللثلتر  للللي   aid للل ه لت ؤررلللي طىلللث  ثطمتلللي لتطن يلللي ل  ليطيلللي: )

   للللثر دثالل رلللللنثيم  ت لطلللللز لتبحلللللث لتع  للللر ثلتجم علللللمل لت  لللللليي  نللللل  ن ميلللللي 
 لتربع نمل ثحطا لت ث . 

رللللي للنللللد ل  ليطيللللي، ث للللر  ؤررللللي دللرللللمل ثأبحللللمث طىللللد  طث لللليمط م  -4  ؤرال
  ت حطث ي ل  ليطيي.
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طلللرا )نلللر  ينلللا -سي- ع لللد  مرملثرلللط  ثنلثملللع نلللر لتىلللم ل  ث ع لللد اس  -5
 جم عي لتىم ل (.

  ل يمدي يي لتدثتيي تبحثث لترى . -6
م للللللا  للللللللثع طللللللللبه لتجم عللللللمل لت  للللللليي ل  ليطيللللللي ث ىللللللله لت ج لللللل  ل  -7

   ثر دثالل طىدال  م لت شلميللل  27ت جم عمل نر لتىم ل . )طي ب   زلن طع لترنثيي 
  ل  ليطيي(.

لللز نللللمبع نلللر  جلللمي لتدللرلللمل  -8 ا لطلللز لتبحلللثث ل  ليطلللرا بمتىلللم ل ، ثيطلطال
لالجط مميللللي، ستللللا جمنلللل  لتبحللللثث لال ط للللمديي ثلتطمليشيللللي ثل فليللللي.. ثيحظللللا 

ملللدد  لللر ل رلللمط   لت  للللي ر ث زدثجلللر لتجنرللليي بعضلللثيطع لتلللللنيي التز متللليا 
أ ليطللر/   لللي، ثأ ليطر/سرللللل  ر ي ط للم  نللله نللر  جللمي لتبحللثث لت لللطلطي 

تي  .ثلت  ثال
ثنللللا  نط للللف لتف من نللللمل طفللللف  لطللللز لتبحللللثث ل  ليطللللا نلللللمبع نللللا  جللللمي 
لتطبييلللا ثلتطجرلللل  لتع  لللا م للللا لت جط لللا لت  للللل  ثط فللل   تلللل  نلللا ملللللللل 

  ن م : ل بحمث لت  ثتي ث 
دللرلللللي مللللللر لتعللللللمدلل ثلتطىمت للللللد لت طثللفللللللي تررللللللل  لت  للللللليي، لت ثلتللللللد لتلللللللعييي 
لت  لللللليي، طى لللللر ظلللللم ل  لتطبللللللف نلللللر لتحيلللللم  لت  لللللليي لتحد فلللللي، لالرلللللى  

  ثلتفثل ... ستي.
 م ل يط ثي  ملللل لت للثممل لتبحفيلي لت لطببلي   لي لت عثني ل  ليطيي: -9

ط ثي   للثع بحفر، أننجز بمتطعمثر  ل   ث ن م يطلر ي لتطبييا ي ر   ل ثلرلل
 500يل ر ملدد  لر لتجم علمل ل  ليطيلي، ثلتجم علمل لت  لليي، لل   أيفلل  لر 

   للللثر دثالل، ثطنمثتللللل طلللل  لللللرء نللللر   للللل  للللر  60دللرللللي بحفيللللي يل لللل د 
لت نمممل لالرطللط جيي،  ف :  نممي لتحد لد، ثلت ل  ،  للثلل  ب نلم   لتطع لي  

لتلللد ر ن  لللم، ثلنط لللمء بريمرلللي   لللل لتشملجيلللي طجلللمه )سرلللللل  (، ثلتطلبيلللي ث ث لللا 
 لللر لتبلللمحف ر  2007ثلتطبييلللا  ع لللم، ث لللد لللللطل  نلللر  للل ل لت لللللثع أيفلللل  لللر 



 

813 

طيلللل ج يلللا  للل ه لتدللرلللمل بمت الللي  500لت  للللي ر، ثأيفلللل  لللر  أ ليطلللر، ث لللد طن
لالنج  زيللي، ثح لل ل )  لللي لت عثنللي ل  ليطيللي( م للا نرللي  ن للم، ثم للا ج يللا 

 عبيمل ثل ل م  ثلالرطنطمجمل لتطر طث   ست  م لتبمحفثر ستا لتحدال لت ي دنلا لت
ط يي لت ع ث مل لتطر ح ل ل م   لم »بعض لتبمحف ر لت  لي ر ستا لتىثي: سر 

رمل طفثق  م طعلنع لتىيمد  لتريمريي، ثطفثق  م يعلللنع م  مؤنم  .«  ه لت ؤرال
  25/5/1993 يطلللمليي نلللر ملللدد م« لت  لللل   لتريمرلللر» لللحيفي  نللللللث لللد 

« لت  لثد ثل  ليطلمر...  لل  لندرلثل نلر طبلثيل  نم جنلم لتدللرلليي؟»طحلل منلثلر 
 29 لللم  ي لللم « لتع  يلللي لتطبثيليلللي ت  نلللم   لتطع ي يلللي لت  لللليي»ستلللا أر  أللللملل

أرللللطم ل  ث رطلللللملل  أ ليطيللللم ، ي للللن   مللللدد طي للللل  للللر لت  للللثد يط ثيلللل   للللر لت عثنللللي 
 . ل  ليطيي ت  ل

*** 
لتلللللعيا ثلت ظللللم للل لت ث يللللي ضللللد لت جللللمزل لالرللللللل  يي  تللللي لتاضلللل حمثرلللله 

مللم  لت ث يللي لتطللا طلطيلل  بحلل  لتلللع  لتف رللب نا أفنللمء لالنطفمضللي لتف رلليب نيي 
،  للللم  مللللدد  للللر لجللللمي لالمللللى  ثلتفىمنللللي ثل م للللمي يزيللللمل  ستللللا لترللللفمل   2000

للضلا لالرللل  يي نا   ل تحضلثل حفل   طلل  ط رلي  دثتلي سرلللل   م لا ل 
 لتف رب نيي لت اط بي .

نىللد جللمءل ستلل    لتللدمث  تىحطفللمي  للر  يلل  لترللف ل لالرللللل  ا بمتىللم ل  جللدمثر 
يللر مللم ا ت  لللملطي نللا لالحطفللمي بفمم يللي  للر أجلل    للثد لتعللمت  ، ث للد جللمءل ل

 ج  ي م ا     لتدمث   ططث  ن  م ا لملطثل م ا بليىطي  لتشم ي ا .
ملطثل نا   ل لالحطفمي ب ن      يثر ت رفمل  لتيملني  مي أحد لالمى   ر لت  ر ل

نللا  نبىللي لتج للز  ثلت ب للي م للا لتن لل   بملللل  ، ثن للعد ت رللفمل  ثرلله لرللطىبمي 
حمن  ، ف  نىد  لتطحيي ت رف ل ثل مضمء لآلشلير بمترفمل  ف  نطنمثي لت للثبمل 

 ن للم بعللد ثم للملل فلل   ملللد   فطثحللي ، فلل  نن لللف  ل  لتطللا  متبللم   للم طيللثر ش للثل 
 ستىمء لتطحيي م ا لترف ل .
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 ثرلللف  2000ثطلللمر أيللللز لتحضلللثل  لللر لتلش للليمل لت م لللي نلللا لحطفلللمي ملللم  
ثلتللا ثزيللل لتزللملللي لت  للل  ل رلللي  ثنمللل  للللي  لتلللثزللء ل رللي  ، ث لللىح 

ر  مز  م  يي ت ب للر نا لتىم ل  ، ثأيث ني مر  د ل  طط  للطي لتعمي لالرللل 
لملللللي لت  لللللليي ، ثم لللللل للللللطل    لللللثل نلللللا لترلللللفمل   لللللد ل رلللللمي  يلللللثزلل  لتزل 

لالرللل  يي ، ثلتدططثل ج مد مثد  أرطم  لتع ث  لتريمرليي يجم علي ح لثلر ثمضلث 
، ثني لل  نللثد   شللل  نللا ز  لتللثبنا لتللدي ىللبا لت  للل  بللمتحتجنللي لتريمرللمل 

لتطلا طمنلل الطلزلي  –لتط يفزيثر لت  ل  ،  ؤر  ج عيي ت  لدل ي  لا سرلللل   
ث ح د ثلتا  د ل  طط  لرطلمل   –ف  لنض م لتىضمء لت  ل  لمء طحل لالن

بمتف ث  ، ث نر  ج عيي لبم  لترى  نا لتللق ل ثرله ، ث ح لد ميلد لتعزيلز 
ثميللد لتح  للد مف للمر  للمح  للللطي رلليمحي يع لل  نللا رللفل ،  نرللا ا  حللم  ا 

لت  لللي ر ستللا سرللللل   ، ثرللع د طم لل    للدل  نطجللمل نش لل  ستللا طلل  أي لل  ، 
مر  لتعليمر أحد لت رطف لير بمت نبىي لت نمميي نا  حمنظي لتف ث  ، ث ميطل  ثب

ثميللد هللا يلرللث  طللمجل أدثلل ط لبمليللي ثتعلل  أبفللمي ،  – حللم   –ميدلت ى للثد 
يلللل ي  م للا طللمجل  للر لالرللطندليي ، ثأنللثل   للللر  ثظللف حرللمبمل ب للحيفي  ثل 

جمليلللي ، ثلأنلللل ل  للللل  لت  لللليي ، بمالضلللمني ستلللا م لللا   نلللم  لللمح  لللللطي ط
للللد  لجلل  أم للمي ، ثحرللر نللؤلد لت للحفا يجليللد  ل  لللل  لت  للليي ، ثأللللف 

 للضا  حفا   ل  .
ط  لل  حضلللثل ث ع لل  بعللض لالمى  لل ر ، لالحطفللمي لترللنث  لتلل   أ للي  نللا أحللد 
لتفنللمدق لتييللل  بمتىللم ل  ، ط للم حضلللثل نللا لترللفمل  لالرللللل  يي نفرلل م نللا   للل 

 لت  لي ر م ا  شط ف لت رطثيمل . بممطبمل    ر لت ببع ر
 -لتيمطلللل  لت للللحفا  للللىح  نط للللل * ثيؤطللللد طللللمليي لتطبييللللا لالمى للللا أر 

ث  ج ل  لتيمط  يجليد  ل  لل  ث مح  أحد ل م د  لتفميطي نلا لتجليلد  ثمضل
لت ج للل  ل م لللا ت  لللحمني سبلللمر م لللل  بلللمل  ، لتللللثل  ا لت عللل ر ا ثمضلللث 

، ح للث طللمر لليرللم   1997ف  ر مللم  ثلتلل   طللمر  للللحم  ت ن لل  نى لل  لت للح
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ثلحدل   ر لتلش ليمل لالمى يلي  يعد - 2/1/1994تطحليل  ج ي أيطثبل حطا 
لت ببعي  ا سرللل   ، بري  ططمبمطع نا ل  لل  ث  ل م  ر لت بيثممل لتىث يلي 
مر أ  يي لترى  ثلتطعلمثر  لا لتعلدث لت ل  ثنا ، نىلد رلمنل أيفلل  لر  لل  ستلا 

ال  طش ف ملر حضلثل أ  م لد طىي لع لترلفمل  لالرلللل  يي بعلد م سرللل   ، ثطمر 
طثجع ستيع لتدمث  تحضثل   ل لتحفل  ب نمرلبي م لد لالرلطىىي لالرلللل  ا ، ثنلا 
بعض  ىمالطع أفنمء أز ي لتجمرث  لالرللل  ا مزل  مزل  ثجلدنمه  لدلنا ملر  ل ل 

نى ل  لت  ف ل ر لتجمرث  بلط   لي   دمث ت ليبي ، ث د  م   ي   ت  ب  مج ي 
 ثرف لعبمر  ي   ت  بري   يم  لتنى   بف   لت شل  حرم  لتلد ر   لبفا 

ح للث طللمر  للىح  نط للل يعطيللل لترللفل  م للر لتنىمبللي برللي  رللفله ستللا سرللللل   
 الرللل   م ى  ممديم  !! .

 6/5/2000ثنا  ىمي ت ىح  نط لل نلا  ج لي ل  للل  لتعلبلا لت  لليي  لث  
نض ر ت طعم    ا سرللل      نىه بعض لتطجمل لت  ر مفلم طط  يىثي ب ر ا لتلل

 م     لتز ر ثطط  ي   مىد  لتشثف  ر لتطبثيل ا .
 1997ط لللم   للل   لللىح  نط لللل  لللا تبفلللا لتشلللثتا ستلللا سرلللللل   نلللا  لللمل  

يدمث  لتطظم ل  نلم  لحطجمجلم  م لا ينلمء  رلطثبني سرلللل  يي جد لد  نلثق جيل  
 نا  ظم ل  ضد سرللل   نا   ل ! .أيث  ني  ، نا ح ر أنع ت  يىف 

ثي طل ب ر  ىح  نط ل نا لت ل  ل ثتا لتطا     ن  م ستلا سرلللل   ، ثبعلد 
مثدطلللع ططللل  م لللا  لللفحمل  ج لللي أيطلللثبل ر رللل ي  ىلللمالل أرللليثميي يلللدأل نلللا 

ثأر م م ا سرللل   بع ثر  حفا   ل  ا ثأ ر  نا  ىد ط م أنع  3/12/1995
رللع د لتبثيلل  ا لجلل  ل م للمي لت علللثف بالللض  رللمنل ستللا سرللللل    للا ح للمه ا

 لت علني .
ثطط   ىح  نط ل م ا  لفحمل جليلد  ل  للل  ر رل ي  ىلمالل  ث يلي يلدأ م 

ث لللمي نللللا ن م ط لللم ا  لللل ه  لللا أثي  لللل   للللزثل ن  لللم سرللللللل    25/3/1997نلللا 
   ليثر ال  طب عثر ستا مىد  فىمل ا .
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بع ر  لا سرلللل   شلىي نطلل  ت ت  يعد  ىح  نط ل ثلحد  ر لت حف  ر لت ب
 حط   بمل  . 

ثمر  ببا  حفا ؤشل طىثي لت ع ث مل لت طمحي مر لتطبييا لالمى ا نا * 
أر طلج ي دثل لتنلل لت  لليي تلثليلي سرلللل  يي مم م   ثضثع دللرطنم  32نطل  لتل

أفللللملل لتعد للللد  للللر ، ا ت يمطلللل  لالرللللللل  ا س  للللا م  للللل لرلللل  م لثليللللي ا يمرلللل  ر
بعلللللد أر طلج  لللللم لتيمطللللل  لت لللللحفا حرللللل ر رللللللل   حللللللل لتلللللللثر  لتطحفظلللللمل

لالرللللللللل  يي ثنمللللللل  للللللللي  طحليللللللل  ج للللللي أيطللللللثبل ، ثثزمط للللللم ثطمتطللللللم ل  لللللللل  
ح لللث يعلللد  للل ل لتع للل   لللر أم لللمي لتطبييلللا  لللا لتعلللدث ، ثلتج  ثليلللي ت  لللحمني 

لالرللللللل  ا نللللا ظلللل  لالنط ميللللمل لالرللللللل  يي لت رللللط ل  ثحللللمالل لتىطلللل  ثلالبللللمد  
 ث يي لتطا  طعلض ت م لتلع  لتف رب نا ل مزي .لت 

بلل ر طلج طللع  2000ث للد يلللل حرلل ر رلللل  م  للع  لل ل ثلتلل   طلل  نلللله نللا مللم  
ت لثليلللي تلللي  طبييعلللم    لللليم  سرلللللل  يم  ، سن لللم  لللث طبلللمدي فىلللمنا يللل ر لتجلللمني ر ، 
 لدش  ضلل ر م  للع لت  نللا ،  ضلليفم  أر لتطلج للي  للا لترللي   ت طعلللف ثلتطعللمي  

برى  ،  لددل  أنلع ط لحفا تلع  ب ل  لتحليلي نلا لتطلج لي لتعيليلي ، شل  ا لآل
ثلترفل ستا سرللل   ، ثال ي نعع  للل نىمبي لت حف  ر بعد  لتطبييا لالرلللل  ا ، 

  نع نا نىمبي لأ  تع حليي لتلأ  ثلتطعي ل .
  للا لتلثليللي لتفمتفللي ضلل ر فىفيللي ت يمطلل  لتلثللللا س  للاثيلل طل أر لثليللي يمرلل  ر 

ثلتلثليللللي لتفمتفللللي لرلللل  م ا ديلللل  لتي ي للللل ا ثلتفمنيللللي لثليللللي ا ، م  للللل لالرللللللل  ا 
ثلحللطىي لتىللد  ،  1967لت ىللثلجا ا ثلتطللا طيللدأ نللا  ج   للم م للا ش فيللي حللل  

طمر   م ا نثل  ا لت  ثد  لتعلبا لت ثتلثد نلا لتعلللق ثلتل   ثلتلش  طمر لتللير
لت رللليحيي ثلتطلللا طمنلللل طلللدل    لللمجل ستلللا سرلللللل   ، ثا يمرللل  ر ا لتف رلللب نيي

نللا سرللللل    2000دططللثلله نللا جم عللي لترلللبثر بفلنرللم ..  للدلل لتلثليللي مللم  
 مر دلل نلل طدما مم ل مثد د .
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 –نيللع ت جللي لللد د   –لطحللمد ططللم    للل  لللللل  * ثنللا  ث للف ؤشللل نىللد أ للدل 
ضلللد لتيمطللل  لت لللحفا ثلت ؤتلللف م لللا رلللمت  مضلللث لطحلللمد لتيطلللم  لت  للللي ر ، 

، رلي   ثل فلع لتطبييعيلي  لا سرلللل   ث لتف    ر مضلثيي لالطحلمد ب  ض ثنع
ثلمطللنللع ب نللع  للم  أيفللل  للر  للل  يزيللمل  سرللللل   ، ثحضللثل أميمد للم ثلحطفمالط للم 
شم للي م للد لالرللطىىي لتللثبنا لتلل   طىي للع طلل  مللم  سرللللل   نللا رللفملط م نللا 

   ل بمتطعمثر  ا لت لطز ل يمدي ا لالرللل  ا .
نللا  –ؤنلل ل   –ح للث بمتلل  لالطحللمد  2000ىللللل نللا يللدليمل مللم   لل ل لت للدل 

ييمنللللع ببلللللد لترللللف ل لالرللللللل  ا بمتىللللم ل  ، ثل مللللىر ريمرللللي لت ىمبعللللي ت بضللللملا 
ل  ليطيللي ثلالرللللل  يي ، ثلرللطند لت بللمتيثر بف لل  لتيمطلل  لت رلللحا م للا رللمت  

تا مدد طي ل  ر ل ت ىلمالل لتطلا ستا  م ططبع نا ططمبع ا لح طا ستا سرللل   ا ثل 
ططي لم نللا لتعد للد  للر لت للحف ، سضلمني ستللا تىمءلطللع  للا لتفضللمليي لالرللللل  يي ، 

، ب للللم  شللللمتف  للللللللل لتج عيلللللي  1994ثزيمللطللللع لت طيلللللل  الرللللللل    نلللل  ملللللم  
 لتع ث يي .

حللدث ؤشللل  للم   بللل  ل ثبلللل لت  للل  لتعللمت ا لتللدططثل جللميل لتي طللمجا ثنللا 
 طلع لترلفمل  لالرلللل  يي ثلتبملفلي لت  ثديلي لت  لليي بمتانمء نا لالحطفمي لتل   أ م

ملللم  م لللا  100بمتطعلللمثر  لللا لت لطلللز ل يلللمدي ا لالرلللللل  ا ، ب نمرلللبي  للللثل 
 سنلمء لت عيد لت  ثد  نا لتىم ل  ب نمربي طل ي ع .

 لل ل لتع لل  لتلل    للم  بللع جللميل لتي طللمجا  للد طرللي  نللا  للد ي طي للل  نللا لتثرلله 
 للللليحي ت ىللللللل لتلللل   ط طللللز  بللللع لت ؤررللللي لتفىمنيللللي  لتفىللللمنا   للللم ي فلللل   شمتفللللي

ثلت فىفللثر  نلل   للم يىللل  أث يىللمل  مىللد ر  للر لتز للمر ) للر طللمليي  لل ه لتحمدفللي( 
فىلللمنا أث ننلللا  لللا سرلللللل   ب ىمث لللي لتطبييلللا ، نىلللد لطفىلللثل م لللا أنلللع ال طبييلللا 

  مدل ل طحط  لتىد  ثل للضا لتف رب نيي ثلتعلبيي ل شل  .
ا بانلمء أ نيلي ا بحل  لترلى  ا ت للممل لتللحل   لىح جلم  ر ، ث د  م  لتي طمج

ث نط م لت بلبي نم د  طم   ، ثل يفل سفمل  أر لتي طمجا  1958طمر  د أتف م مم  
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تامل أجنييي  ن م لت اي لتعيليي لتطلا  طحلدف م ببى لي للد د  نلا  7 د  ل  نيي يل
لش م  ؤشلير  80طث  ر ث لتحف  لت   حضله لترف ل لالرللل  ا بمتىم ل  لمتث 

 ،  ر ي ن   لترف للر ل  ليطا ثلتيليبمنا نا لتىم ل  .
 طللل أحللد لالمى  لل ر ثلتيطللم  لت  لللي ر ث للر ث للملا لتطبييللا أيضللم   للم  طللله * 

ططلل  لت فطللل لتيرللمل  لتللحلل  تبفللا لتشللثتا  1996نللا  ىللمي تللع ب نللع نللا مللم  
 ر لتلدططثل أح لد زثيل  م لا أنلع ىمال  نا جليد  ل  ى   ر شىتع  د  ت   لي 

لت عم لللد ل  ليطيلللي لت  ط لللي يبحلللثث   ث بلللي   لللليي م  يلللي نللل   طع للل  نلللا أحلللد
تللل  ، ثم لللث  لت  لللزل ثتىلللد ليطيلللل نثملللم   لللر لتيللللثنمل لتع  يلللي ب جلللمالل لت  لللزل 

 طث   ستيع ممت   ر  ي لع ثطلمر  تل  أثي طىلدي  تزثيل  دلشل    لل ، ح لث تل  
 .يطر أحد يعلف زثي   ر  ي  

ثب جلد أر  م  تبفا لتشثتا يطىدي  أح د زثي   م ل  ؤرري ل  للل  لت  لليي 
ث م لل يلإجللء حلثلللل ، بمحطضمر أح د زثي  نا  شط ف س دلللط م لت لحفيي 

 حفيي  طنثمي  علع فل  ل طلدل لتحلثلللل ستلا  شط لف ثرلمل  لالملى  لت  لليي 
 ثلتعلبيي .

الطفم يللي طم لل  ديف للد فلل   م  عملضللثطللمر تبفللا لتشللثتا لت عللملض أيللم  لترللمدلل  
 لللم طحلللثي برللللمي لت لللملثي ستلللا ط   لللد لالطفم يلللي بعلللد لح للل  لترلللمدلل ، ثأرللل  
 ل ب ح م ا طر  طع نا لتىم ل  يطحمتف طثبن مجر ف  ج عيي لتىم ل  ت رى  .

ثيللل طل أر طحلللمتف طثبن لللمجر يضللل  منم لللل  لللر لت للل م ني ، ثيللل طل أيضلللم  أر 
،  1997ت لحف  ر نلا نلدث   ي ل  لح  لع نلا ملم  تبفا لتشثتا جمء ستا نىمبي ل

ا لتطلثي  ت ن م  طم ل  ديف لد ث  مج طنلم ر لتر جمل لتيثبا نا ن ع ثأش  نثطم
طىللللللث   عملضللللللي ت طبييللللللا ثلط م للللللع ت  عملضللللللي لت  للللللليي بلللللل ن   دي للللللمجثج  ر 

 ثحنجثلي ر !! .
 –ؤنللل ل   –ثططلل  لت لللحفا ملللمدي حرللل ر ل  للل ر لتعللم  تحلللز  لتع للل  ل رلللي  

 ح ل نيع  ر مى لي زثيل  بمت ل م ني ثطل  أي ل  ، ثدثله نلا شد لي لتدثتلي  ىمال  
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لتعيليي  ل لل  ستا لشطللمع ت ف طث طمر أرمرم  تشد ي لتييمر لالرللل  ا  ر نمحيي 
 رىح لتلدع ! .

ثيعطيللل أح للد زثيلل   للث لتعلبللا لتثح للد لتلل   طحللدث أ للم  لتينيرللل لالرللللل  ا 
ن  م يطيلي ع ث م  ب نحع جملز  لمطللف ي لم زثيل    لط ر ،  ن م  ل   م  لتينيرل

لللللطلب أر ،  لللمحي م طلللثبا أث   لللثد   لللر أ ليطلللم لتىط نيلللي  : سرنفرلللع ث لللمي 
 طثزيا جملزطع نا سرللل    حمثال  لتطشف ف  ر لت ج مل م يع .

أ م لت ل  لتفمنيي لتطا طحدث ن  م أح د زثي  أ لم  لتينيرلل طنلثع  لر لتطيللي  تلع 
لح ي م    لم  ي لم ستلا سرلللل   ثطمنلل ت لمتح لتجلي  لالرلللل  ا  نطمنل شىي
للل ثل ث نللم   طللث زثيلل  نللا  ع للد ثل ز للمر بحيفللم لتطللمبا تجللي   6ثلرللطال ل 

لتحللل  لت لل  ثنا تيللا يبللثل تطلل  أي لل   نظث للي  للثلليي طع لل  بللمت  زل ألض 
ألض ، ثألض جلث ،  لر شىتلع  لط  لتطعم لل   لا  لثلليي حلز  هللا نلا جنللث  

م للا  ل  طي لل  ل  ر ، ثلتطلا طمنلل نلا لتن لف لتفلمنا  لر لتطرلع نمل طللط  شبلل تينلم
 لتازل  .

*** 
** ثنا حدث ؤشل يعطيل لتيمط  لتللح   ثرلا  ليل   لر يل ر لتيطلم  لتل  ر 

،  1979ل   ملم  أ دثل لترمدلل نا شبثطع لتطبييعيي أث لطفم يي لترى   ا سرللل
، ثطجع لع علع نلثق  لطبلي لتبللل نىد طمر  ثرا  يل   لر  ت رمدلل  لثل  طلن

 ث لير   ل  –ط م يىد ع  – ر ط   ن  نمترمدلل  شمتيم   ر ط  م   ،  يلل  
 لتبمل لت   أمبا بىده ث ثلبنيع  ر حبع ثج ده أيفل   م أش  بطف ل !! .

ثيىثي لتيمط   حرر  ح د نا  ىمي تع بعنثلر ا لت للا نلثق ل للثل  ا   لل 
تللللي  لترللمدلل منللد م لجط للا بللع ثبللمفن ر ؤشلللير  للر ثزمي  للم لت ظ للث  : ا سر ل

لت حف  ر  ي   مىلد لطفلمق طم ل  ديف لد ث لر أشل  لأ  ل  نلا  ل ل لالطفلمق ، طلمر 
لأ   ثرلللا  للليل  ب نلللع  ثلنللل  م لللا  للل ه لالطفم يلللي ثأر لتعلللل  رلللثف  ؤيلللدثر 

 لترمدلل نا  ث فع   ل ا .
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*** 
مى  نا لتللق ل ثره ا  م ير ا ب نطد  لاليلل  مطىل * نللل  حيفي ل  لل  

ثلت   أ ي  ب لملطي  ر  ؤررطا )ل  لل ( ث)نليد  نثل س  ل  ليطيي( ث ر ي ر 
 م   ا ن م  )ثحثي طرمؤالل ا لتفليدث  نثل س  حلثي  15/8/1998 م نلل  ث  

 م س ل طمنل  نم   ضمضي  ر نللل  ىلمالل بلم  لل  تيطلم  سرلللل    ر ؟  لمي 
تللللد نم نللللا نلللللل  ىللللمالل تيطللللم    ي: ال  ثجللللد حللللل أح للللد رللللىل رللللطم  رللللى ي 

سرللل    ر بم  لل  ث د ط  نلل  ىمالل بمتفعل  تيطلم   لر سرلللل    لر لت ؤيلد ر 
ت ع  يللي لترلل  يي ، سننللم ال نا لل  أم ننللم م للم يحللدث نللا سرللللل   .. ثأل  أنللع  للر 

فمملل  ثلجينلم أر نيل ي   للمل  ج لدنم ت طعم لل   لا لت للحف  ر لالرلللل    ر ثأر نط
 للا  للم يحللدث نللا سرللللل   حطللا نرللطبيا أر نحىلل  رللى م  حىيىيللم  أ للم لتطظللم ل 
ب نللع ال لللا يرلل ا سرللللل   ط للم طنللم نعطىللد نللا لت مضللا نإنللع شبلل  ، ثيجلل  أر 
ن للحح  للر  تلل  ببليىللي  طحضللل  ث طيللي  للا سرللللل    للر  نب لل  لالحطلللل  .. 

 .( 15/9/1998 )ل  لل لنط ا ... ث ث  م أ ده د. رعد لتد ر سيلل ي ( 
 تررطم  / رى ي أح د رى ي مد   ىحظمل : حثي   ل لتلأ  ت للح 

ظنلع يع  لع ،  لر لتج عيلي لتع ث يلي ت نىمبلي لتطلا  نط لا ست  لم  نم   للل ، ن  1ح
، ثطللمر  للث مضللثل  نللا  ج رلل م ثيع لل  بللع حىللم   1980)نىمبللي لت للحف  ر( ث نلل  

رلللللللل    ر ثلت رللللللثت ر ث لللللث  نلللللا أ  طبييلللللا  لللللر  لللللحفا  لللللا لت لللللحف  ر لال
لالرللللل    ر .. نطحللل أ  ينللد ر ثضللا طللى  رلليمدطع لترللمي  ، أتللي  نللا نلللل 
لت ىللمالل ت للحف  ر سرللللل    ر ثلتطعم لل   ع لل  )يطحضللل!!(  للث أشبللل ألللطمي 

 لللا لرلللم  لتيمليطلللمط ل  – لط لللم  –لتطبييلللا ؟! أث تللل  يرللل ا ملللر  علطلللي ل  للللل  
نعع  لر لتلرل  ن  لم لنبى لم   لر لحطللل   لللل لت   ثنا ا لت  ثد  ا ا تثل  ا ث 

لتج عيي لتع ث يي تنىمبي لت حف  ر ؟! أ  طل  أنع أيفل م  م  ثدلليي ثثميم  بىي ي 
 –رللثلء طللمنثل  للحف  ر أث ريمرلل  ر  –لتحللثلل )لتطبييللا(  للا  للؤالء لت جللل  ر 

 .  ر ط  أمضمء نىميطع ، ث رلثتا ل  لل  لت  ر  نعثل )تثل (  ر لتلر  ؟! 
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 م  ا حطميي أر سرلللل   حىيىلي  مل لي  نبالا لتطعم ل   ع لم ثملد  س  لمض   2ح
لتعللل ر من لللم : سر ل رلللطم  رلللى ي ، ثؤشللللير بلللم  لل  يع  لللثر حط لللم  لتفللللق يللل ر 
لال لللللل لتلللثل عا يثجلللثد طيلللمر  اط للل   لضلللنم ث ىدرلللمطنم ث  لللمتحنم ، ثبللل ر 

جللثد ، ث للمل  ثتينللع   للل سمبللمء  لل ل لتييللمر )للللميي لالمطللللف  نللم( نعلل   للث  ث 
بمتي  لللي  نبالللا أر  نب للل   لللر  للل ل لت يلللدأ  –لللللما ،   لللل  لللمنثنا ، ثج مدنلللم 

أرللطم  / رللى ي  نب ىللثر  للر أ  لل  لت ىللمث  ر ت طبييللا نللا   للل يللم  ثأظللر أر
ط لم  لمي بحل   – ت  أ م لالدممء ب ر   ل  ث )لتثل عيي( نإن م ثاللل  )ث ثميلي( 

زي للي دلش يللي  ليللل  يح   للم بعللض لت فىفلل ر سن للم   –ط للثني   ى للثد  للر  يلل  
ثيليدثر نلض م م ا لآلشلير ثتث بمتىث  ثتث بمت شمتفي ت حىمل  ، ثت طمليي ، أ  

 ت ثل ا  لطع !! .
فلل  يفمجلنللم ل رللطم  رللى ي أح للد رللى ي ، يث للف نلللل أم للمي لت للحف  ر   3ح

 –فىمنيلللي ثطللل ن   رلللي طثر ب عجلللزلل  –لالرلللللل    ر م لللا لتللللأ  لتعلللم  لت  لللل  
ثث ف سج مد لتنف  نا ن   لت جط ا ثلتييمر لتعدثلنا لت   ثنا نا ن رلب ر 
 للر  نظللثل ا لتطبييللا ا ثتللي  لت ىمث للي ، ي للف طلل   تلل  ب نللع )طحضللل( يعنللا 

ث يفع لللع  لللر  نظلللثل  شط لللف  لللث  طش لللف، ث للل ل  لللثي   لللل  لللر ال يفعللل   تللل  أ
بعلض طش ف ا منلد لت م  ا بمتضبه  عم  ل )لتطىد ( ثا  حيح ثدمثنم نر ي :

؟!    لتطش ف  ث أر نلنض أر   لثث  لحفا لالمى   ر  ر أن مل لتطبييا 
مللللر )حلللل  لتبىللللمء( ثألض  للتعلبللللا ، يطل للللمث لت  للللل   لتىللللملئ سرللللللل  ا مىلللل  

 تللل  لت  لللب ح لت يعلللمد ، ثطعلللمي  لت جلللل   لللا لتضلللحيي ، ثا رلللى  لت طعيللل ر ا 
ث بلري لتىث  لتنثثيي نا  - لت  طب  لت   أب ىع  لل  ث  لتللح  تبفا لتشثتا

لت نبىللي ..  لل   لل ل  للث لتطش للف ؟!  لل  لتطش للف  للث أر طللدلنا مللر مللثد  طلل  
 –ن رللب ر ستللا أ   للم حطللا ثتللث طمنللل لتعللثد  نللا   للل ج  لل  ثنللا   للل م للل  

ثأال ط للمدل مللر حلل  ل جيللمي لتىمد للي نللا أر طرللطلد  للم  –لت د للد سر لللمء هللا 
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ت ثل لف لت  زث لي  لر دلش  لم  ل   ل ل  لث ا ضيعطع ل جيلمي لتلل نلي ب فل   ل ه ل
 لتطش ف ا !! .
 * ن يطر ...

سر  ؤررللللي ا نليللللدث  نللللثل س  ا منللللد م طرلللل ي )رللللى ي أح للللد رللللى ي(  لللل ل   4ح
لترلللؤلي ثيطلللثر  ؤيلللده لتثح لللد  لللث د. رلللعد لتلللد ر سيللللل ي  برلللج ع لت عللللثف نلللا 

  لل !! نإن لم  لتطعم    ا لالرللل    ر ثزيملط   ثنا نلل نىلع ا ل   يلمل ا نلا
ي ت  طؤطد  م يلمع مر   ه لت ؤررمل ب ن م  ؤررمل  ليث ي ، ث لل أ دلف 
ر لتطحفللل بعبللمء  نضفمضلي  للر لتحليللي ثلتللدنمع ملر لت للحمني نللا  لل ل  شي فلي ثل 

ثالحلا ملد  لرلطشدل  ثتلث ت لل  ثلحلد  تي  لي لتلثبر أث لتعلمت   –)لتللق ل ثره 
ش للم أييللل مللدد   طللر  للر  فىف نللم لتعلبللا( ث للا مبللمء   ب ثبللي تيللا يىللا نللا ن

لتللثبن  ر أ فللمي ل رللطم  / رللى ي ، ثلب للم طيللثر  فلل   لل ه لتنللدثلل  جلللد يثلبللي 
تط ليل  ف    ه ل رل ي نحر  ، يثلبي الضفمء لتللميي ثت ح ثي م ا  ث ف 
 ري   ر  فىف نا حج  )رى ي أح لد رلى ي( ، أ لم بلم ا ل ثللق ثلتج رلمل 

ا لت  لللثنملا نللى ط لل  ثال  ي للي ت للم .. لب للم نبللمتب ثلب للم ثلت ىللمءلل ، ثبمتطللمتا 
يرملع لتبعض ت ط  نم يطينا نظليي لت لؤل ل  نلا طفرل ل ل لليمء ثلتطلمليي ، ثتيلر 

رلللي ت ج ينلللم  للل ل لتلللبعض ملللر لتحط لللي لتي يالللي جلللدل  نلللا  يلللم    فللل   للل ه لت ؤر
رلؤلي م يلع   ل رطم  / رلى ي ثبللح  فل   ل ل لتل  ليطيي )لت حطل ي( نا  فمج 

لتطبييللا بمتط ي للد م يللع  بملللل  ؟! ت للم ل ؟  لل   للا  مل ليللا، فلل   يللم  مللل ل   للر 
 حليي لتلأ  ؟     ث لتطحضل ،     ا لتثل عيي ، أ   م ل ؟ .

*** 
 لالرللللل  ابمترللف ل )لت للحفيي بللم  لل ( ثل عللي تىللمء لتللدططثل   متللي   للبفا * 

لدثد أنعللمي، ثطرللمؤالل  أفللملل( 2009بمتىللم ل  )لللمتث  طللث  ر( أثلللل  )رلليط يل 
مد للد ، حطللا بعللد أر طلل  سحمتط للم ستللا تجنللي طحى لل  نللر نىمبللي لت للحف  ر ط   للدل  
)لب للللم( ستللللا طحثي  للللم ستللللا تجنللللي لتط د لللل  بمتنىمبللللي ت شمتفط للللم تىللللللللل لتج عيللللي 
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لتع ث يلللي لتطلللر طحظلللل لتطبييلللا لتلش لللر ثلت ؤررلللر  لللا سرلللللل    نللل  أثللللل  
ت مضللر ثحطللا لت للث ، ثيطجللدد  للل للم  للا طلل   للؤط ل مللم  لتف من نللمل  للر لتىلللر ل

ت نىمبللي ث للا  للدث  طلل   ج لل  جد للد ت للم   للم يطرللي م   للدل يي ثحدلفللي ثلحطلللل  
م لللللا لتعطللللل    لللللم لث  لتلللللبعض، ثلت ىحلللللا م لللللا لدثد لتفعللللل  دلشللللل  ثشلللللمل  
لتج مملللللي لت لللللحفيي،  لللللث لتللللللنض، ثلالدلنلللللي ت للللل ل لت ىلللللمء لتطبييعلللللر )لتحللللللل (، 

للل ثتثللح لتنىمبي، ثت للثح لتعم لي لتطلر طرلثد تلي  نحرل  لتثرله ثلت شمتف تىلل
 لت حفر ي  ثلتلعير يإج مي.

ثت   دلنا مر   ل لتفع  رث    لي  علثنلي رل فم  ثلت  فلل أر دنمم لم جلمء   طثيلم  
 ثضعيفم ، ث  ل  ىنا حطا   حمبع.

نللا د نرللج   للم   للر م للع يف لل  نللمحللثي لتثل عللي ث للم طى للم ثلنبى للم   للر ل ط للم  
 طحد د حىيىي لتطبييا لالمى ا ث شمبله :

نللر ظنللر أر ل ثتللا بمت حمي للي ثبمتطحثيلل  ستللا  ج لل  ط د لل  ممجلل  تللي   أواًل:
نحر  ) د.  متي   بفا( ي  د. ميد لت نع  رلع د، نلم ش ل سر طنلم  لد نرل نم 
 لللللد نلللللطح تلللللي  نحرللللل  )ل  للللللل ( تزيلللللمللل لترلللللفللء لت للللل م ني ثشيلللللللء لت لطلللللز 

لالرللللللل  ر بمتىلللم ل  )لترللللمبى ر  لللن   ثلتحللللمت  ر( يللل  رللللم   بططمبمطللللع ل يلللمدي ر 
لت عمديي دلل لم  تفىمنلي لت ىمث لي ثلت لثجلي تفىمنلي لالرطرلى  بمرل  لتعىىنيلي نضلى  
مللللر   ملرللللمطع ثأدثلله لتطللللر تعيللللل دثلل   للللؤفلل  نللللر نللللطح ثلشطللللللق لالرللللللل    ر 

ر ثال  للزلي أحللد أيلللز  ؤررللر ثفىللمنط   ت ج ممللي لتثبنيللي لت  للليي، نمتلجلل  طللم
طحللمتف طثبن للمجر لتلل ي طلللط  نللر طرللع نمل لتىلللر لت مضللر  للا لجللمي لت ثرللمد 
لالرللل    ر لترمبى ر )   طط طلثر  ؤط ل نندق  مليثل لت ليثه  ا لت  م ني( 
ث للث م لل  ستللا جللثلل لتللحلل  تبفللر لتشللثتر ني للم رلل ر يج عيللي لتىللم ل  ت رللى ، 

لت لل  ثنر يإ م للي دثتطللع مللد   للللل نللر طلل  أي لل   ثلللمل  نللر لحطفللمالل لتييللمر
ثلتلج  طل  طحثي لع ستلا تجنلي ط د ل   لث ثتبفلر لتشلثتر برلي  لشطللل    تىلللللل 
لتج عيللللي لتع ث يللللي ت نىمبللللي ثلتطبييللللا لت بملللللل  للللا لتعللللدث لت لللل  ثنر، فلللل   للللث 
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نضلى  ملر مى مطلع يلدثللل  -بمالضمني ستا   ه ل دثلل لتطلر  لل  لتلبعض أن لم 
طمنل لتري  نر ث ثتع ستا  ثل عع لتلرل يي، ثتلي  طفمءطلع  -  علثنييي أ ليط

، ثل  ل أضلفنم ستلا  لر لت لحف  رحثلليلع ثبعلض لتع  يي ط م حمثي أر  لث   لث 
ط    ه ل دثلل ططمبمطع لتدلل ي ثلتفميطي نر أيفل  ر  حيفي   ليي لتطلر طرلفع 

(، ثلتطلللر دأ  م   لللم لت ىمث لللي لتعلبيلللي ط  لللم )  لللر لتعلللللق ستلللا تينلللمر ثن رلللب ر
ب رل ث  أ ليطللمنر بلملد ثرللمنل ، ح لث  للثحر تل  بمت ثضللثميي ثلتثل عيلي، ثتينللع 
يىبل ر م  ثطل م  تي   م  ث  ىمث ، ثلرط ل نر تع    ل لتدثل  للبي لتلبا  للر 

أنفر   ثدنع   تطلليحع تزيملط   مد   لالرللل    ر ثل  ليط  رل  ل لت ي أرعد 
حضمر  لليز   لتبحفيي ثمىد لتندثلل  ع   ثلتط ثيل  لتثلرلا  للل ثلال م ي نر أ
 لم يططبلع أضلحا تلي   ينمتلج   ر طفل   م يطط ، ثنر شف  بحمفع لت لطلطي ،

بحمجلللي ستلللا  طلللل، لت لللؤت   نلللم  لللث  تللل  لتارللل   لتثلرلللا ترللل عطع لتثبنيلللي لتطلللر 
لنب ىلللل  لللر  لللحف ثأ لللى  ثبنيلللي   لللليي بعلللد أر  لللمل لليرلللم  ت ج للل  سدلل  

 لللل  ببعللم  يطلللليح ثب لل   للر ج للمي  بللمل  ثل  ليطللمر )ثلب للم لالرللللل    ر ل 
لت ي طج ع   بع  دل مل لش يي ثيزثله رلف ل   نلر ي طلع ثيطنلمثي  علع بعلم  
، م  لتعلللللمء حطللللا أفنللللمء  لللل لبح  للللز  ثتينللللمر طف لللللل (، نفجلللل    للللمل لتلجلللل  ت يللتيلللل

 .اط م يىثي لت  ليثرا( ، )ب   ب  مل  سيع؟ م  ، ثثبنيم  ثل  ىحي م  ثدي ث للبي
ميللد لت للنع  رللع د ث  للله   للر أب ىللثل م للا أنفرلل   أ للحم  لت دلرللي لت  يللتيللي 
نظر أن   ل ثتا بمت حمي ي ثتي  ) متي   بفا( ثنا ل  للل  طحد لدل  نحرل  
أر  ر  مل  لتطبييا أيفل مددل  ثط ف لل   ن م ثت ت     ل ثتلا بمت للجعلي ثلتنىلد 

 نىمبي لت حف  ر  ت  . ثلت حمي ي سر أللدل
*** 

ل  للللثل لت   للللي أيضللللم  نللللا ثل عللللي لرللللطىبمي  متللللي   للللبفا ت رللللف ل  للللر  ثانيررررًا:
 تللل  لتلللدثل لتحطلللث ر لتشي لللث لالرلللللل  ا نلللا  ططي لللم لت لللحفا بلللم  لل  ،  لللث 

لتلل ي دنللا بعللض لت للحف  ر ث للر يرلل ثر أنفرلل   يشيللللء لرللطللط ج  ر )ث لل  نللر 
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ر لحطلللللل    ل يللللمدي ر نىلللله  للللر لت ؤررللللي لتثل للللا بللللى  ي للللي ثال ثزر ثيرللللط دث 
لتطمليشيي لتطر يع  ثر ي م ثتي   ر طفمء  ث دل  م  يي  حطل لي(، نمتنظلم  ث لر 
شىي لتطنظي  لترلي )لتع نر( لت ثجثد يدلش ع ثلت ر ا ي جني لتريمرمل يللمري 

ثلتطللا أنىلل  م هللا  ج زثنللع تي للبح ثليفللم  تحطلل    للل )طللمنثل ج للمي  بللمل  لتلل ي 
(،  ليلد أر  لرل  ملد  لرلمل  ستلا  لر  ط لثلثر أر 2011 نم ل  25يفثل    نع

ي د    ر تي لتطثليث حى  ثلببم ، أثي ط   لتلرمل  ثأ   م أر ط   لت جني )ثلتطر 
 نط للر ست  للم ميللد لت للنع  رللع د ث متللي ثنليلل  لت لللطم  ر  للر شيللللء ثبللمحف ر طللمر 

سرللل  يي ل   لليي بحضلثل ث حف  ر(  ا لتطبييا ث ا مىد  ؤط للل ثتىمءلل 
لجلل  لت شللميللل )لللمتث  طللث  ر رللف ل سرللللل   نللر   للل(، ثأنللع نللر م للد  لل ه 
لت جنللي لتىللمد  تحطلل    للل تللر ططلل فل لتعى للمل  للا سرللللل   ال بح للمل  للز  ثال 

    لتىمد  بىيمد  ج مي د مء ل بفمي طىبل مطبييا ثنظ  لبح م ثتر  ل  دمم  لت
ث لللللر  نلللللم لشطلللللملل لت جنلللللي ) متلللللي ، ع يثريمرللللل   لللللر  لللللد  للللل ل لترلللللف ل ثبمحفيلللللع

  لللبفا( تطيلللثر بلللمتثر لالشطبلللمل اللرلللمي  للل ه لتلرلللمتي، نلللر لرلللط مني ثلضلللحي 
ب لللممل لت  لللي ر ) للحف  ر ث  للل  للحف  ر(، ط م للم  طعللمد   يللمدلل ثأمضللمء 
 للل ه لت جنلللي ثلتحلللز  ثلتنظلللم  لتللل ي أنطج لللم، ثتىلللد ثضلللا  لللر لطشللل   لللللل سلرلللمي 

 متلللي طللل  لالحط لللمالل ثلدثد ل نعلللمي م لللا بليىطلللع، ث لللر لتلرلللمتي ميلللل لترللل د  
لتبليىلللللي لتيلج مطيلللللي لت طثحللللللي ث  للللللل ل شى يلللللي ثلت لللللمد ي  برللللله  لللللللممل 

، تىللد حرلل  طلل  لللرء )لتيلج مطيللي( ث نممللمل  لل ل لتلللع  لت يط للا يط لل  لتنشبللي 
يلي ال طيثر لدثد لتفع  لالمى يي ل ي  ثلتلعييي ل بطل   ل ل لتعلدلء ثلتيلل سث دله، 

تفعلل  لترلل د   متللي ث للر دنع للم ستيللع ث للر رللي  أر  للمل م يللع رلللل  أث م نللم ، تىللد 
نثجلل تجني )ج مي  بمل ( يلدثد لتفعل ، ثلب لم رلطفمج  أيفلل تلث طل  طنظلي   ل ه 
لتللدثد ثطحثي  للم ستلا حلطللي للعييي حىيىيللي طبلمي ل يفللل شيفلم   للر ) متلي(، تلل ت  

لرللط ل للل  ثلت ب للث ، ثل لل   تلل  نللل ل  ؤ طللم  لرللمتط   ثتلل  ط لل  بمتلللط  لتى
ثببمنطع  ر م ني لتشي ل لالرطللط جر للي   ج   لالدلل  أث  -ث ط م  –ج مي 
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أرطم  لتجم عي لت ي طحثي ستا ر رمل أنطمل ث نظل تريمرمل طثليث   لل أث 
ب ر لتللل  ر  طثتلللثر للمرلللي طحليلللل لتعد لللد  لللر ث أثتلللل  لت لللحف  ر أن لللمف لت ث للل

ستلا أر  م لل ث للللط لم ثلرلمل  م،  مرلمدل  نلر    ل للرلط ل لال دلللل لتىث يي، 
 نثأدط م . 2011فثل   نم ل 

*** 
 طبىلللا نلللر   لللف ثل علللي ) متلللي ثللللمتث (  لللث  تللل  لالدملللمء لتفللل  بللل ر ف لللي  ثالثرررًا:

ثبمتطللمتر نللإر مىللد لت للؤط للل ، مى للمل بييعيللي يلل ر   للل ثلتعللدث لت لل  ثنر 
ييعيلللم ، نفضلللى  ملللر ط منلللل  للل ل ثبنلللمء مى لللمل فىمنيلللي أث سمى يلللي يعلللد أ للللل  ب

 نل لالدممء ثمد    ثده أ لم  لت نم للي لت ثضلثميي لت مدللي، ن لث أيضلم  لدملمء 
ر  لللر لترمرلللي ثلت فىفللل ر )ثلتشيلللللء لالرلللطللط ج  ر( ث ال  طحلللدث بلللع سال لالنط لللمزي
، ثنر لتلد م ا   ه لتحجي نىثي يبرمبي  بمل  ثنج علت  ر ليط  نم ي   نر م د 

مر ت حطث لللمل )ث ن لللم حطث طنلللم لتالللللء( ضللللثللط م لتريمرللليي ثلتطلللر نلللع س ل طللل: س
نلنض م أ ى ، نإر ت  فىف ل لت حطل  ببعم  ل )لشطيمللطع( ث ثل فع، ثللثبع لتطر 
ال ي للح أر  شضللع م المطبللمللل لتنظللم  ثريمرللمطع، نللمت فىف  للر لت فطلللض أنللع 

حلمل( يع ل  أر ض  ل، ثلتض  ل )بمت لل  ت  لت ي تل  طعببلع لت نم ل  ثلتب ث 
 للل ل لتطبييلللا لتحطلللث ر  لللا سرلللللل   ال   ز نلللم، يللل   لللث   لللد م لللا حليطنلللم، ثأنلللع 

نيللع، ث لللث  ع، ثأنللع تللل  يرللطفل فلللثض نلضللم  م لللا  لل ل لتلللع  لت نيط لللا ينظم لل
جلل  للللم ضللللد لللللعينم   لنللللثض لللللعييم  ثطمليشيللللم ، ث  ملرللللمل سرللللللل   ثمدثلنللللع ثل 

ي ببعلم ( طيفلر ت لر نلر   بلع  ل  لتعلبر ثبشم ي لتف رلب نر ثلت ينلمنر )ثلت  لل 
لحطللللللل  ت للللل ل لتي لللللد ث  نلللللع لتىلللللث ر، أر  للللللنض لتطبييلللللا ميلللللل مىلللللد لت ىلللللمءلل 
ثلت للؤط للل ثلتزيللمللل )ط للم  للث حللمي   للي  متللي ثلللمتث ( ثلتطللر طللدمر زثلل  أر 
 للدن م  علنللي لتعللدث )أث لتش لل  م للا حللد طعي للل  (، ث نللم أيضللم   لللد م لل    بلل ر 

 ح لثد  -ا ل ثد. ج لمي ح لدلر ل د.ميلد لتث لم  لت رل لي أرمط طنم د. حم لد لبيل
ث  للللل   ملللللللل  للللر طبللللمل لتع  للللمء ثلت فطلللللير  -م لللل    لح للللي هللا  -مللللثض 
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ثلتشيللء لالرطللط ج  ر لتحىيى  ر )ثتي  لت زيف ر( ملنثل ثطع  ثل ثم  ثنلم لتيف لل 
ل  لل مر   ل لتعلدث دثر أر  لطييلثل  ل ل لتفعل  لتفمضلح لت رل ا بلمتطبييا، سر 

س ر  ر أتفع ستا يملع تي  أ ل  علني، ثتي  أ ل ب    ر لتدثتي أث  ر ثزيلل 
شملج ط م، تير طببا  متي أث ميلد لت لنع  أث تبفلر  لا سرلللل  ، سر ل  لل أ لل 
لنط مزيي ريمرليي ثفىمنيلي   ل ل  لتنظلل،  فضلثحي لت لدف، ث لث أ لل لرلمل  أللد 

 للر لتحلطللي لتثبنيللي لت  للليي، لتللبعض سلرللمت م تطلل  أي لل  ثثللللنبر نللر   بللي 
نلمء هللا أر طيثر ريبم  نر نضح   ل ج يعم  ل ثنلر سيىلم  ط ل  لتحلطلي ثتلث ميلل 

 25، ث ث  لم جلل  نلا  لالمى   ؤ طم  ط   دل   ر طرطيىا ميل لتريمري، تطرىه
 .2011 نم ل 

سر   للللف لتطبييللللا لالمى للللا ، ال للللزلي  رللللطثنم  بعلللللللل لتحللللمالل ثل حللللدلث ، 
 –لالمللى   –طيلللز لت حللمثالل لتدؤثبللي الرللللل   طللا طشلللق  لل ه لتجي للي  ثلتطللا

    ط م لالرطللط جيي بمتنربي ت م ، ثحثي   ه لتحمالل ثلتث ملا طدثل  حطثيلمل 
 لتف   لتطمتا .
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 يلللز  للم نللللطع لت للحف ثثطللمالل ل نبللمء * نىللد   نللم ث للر ثل للا لتل للد لتعللم  
لتعلبيللي ثلتدثتيلللي ، ثلت  لللمدل لالمى يلللي ل شللل  ، ملللددل   لللر ل شبلللمل ثلتث لللملا 
لت ط  ي بع  يمل لتطبييا لالمى ا  ا لتييمر لت   ثنا ، ث ا  جلد )م نلي( 
أث )ن للم  ( تحمتللي مم للي حمثتللل سرللللل    للر شىت للم لشطللللق لتنشبللي لالمى يللي 

ي ، ثتين م نل ل نا لت ح ل ي ل ش لل  ط لم يلدأ تنلم بح لمد لتطبييلا نلا لت  لي
 للللا يلللللدليمل لتفلللللثل  : أ  ،  جللللمي لالملللللى   للللا ن ميلللللي لتفطلللللل   ثضللللا لتدللرلللللي 

، ثتىد  رل نم لتطبييلا لالمى لا ستلا  للحل  ز نيلي ططنلمثي  2011لت  ليي مم  
نيلي ث لثال  ستلا لتعلم  لتحى  لت  طد   ر مىد لتف من نلمل ثلتطرلع نمل نم تفيلي لتفم

ن للم ل مللر  لل ل لتطبييللا لالمى للا ميللل  2011فلل  لتفللثل  لت  للليي مللم   2009
 رن نع لت طعدد  ؟ .

 : 1990 – 1980أواًل : حقبة الثمانينا  
طىليلللل  مللر س لمللي  1986ديسررمبر  23 – 17** نشررر  مءاررة " المءاررة " فررى 

 بمحفللي نجللىء ن  للا لتع للل  سرللللل   لتنمبىللي بمت اللي لتعلبيللي ميللل دللرللي م  يللي ت
جم عللي لتىللم ل  بعنللثلر ا س لمللي  للثل سرللللل   بمت اللي لتعلبيللي  –بط يللي لالمللى  

ثأرللل ث  لتدمميلللي لت للل  ثنيي ي لللم ا . ثأللللملل ستلللا أر لال لملللي ط لللمل  لتدمميلللي 
لتل مديي تيث ل نطمل لت دل ي  طشفيي نا فث  لت ثضثميي ثلت  نيلي ثملر بليل  

 د  لتر  نا لتعر  .
ثبمتبحلللث ثلالح لللمء طيللل ر أر س لملللي سرلللللل    لللر أيفلللل لال لملللمل ل جنييلللي  -

لت ثج للي لتطللا  طمبع للم لت  للليثر ثأر  لل ه لال لمللي طرللطشد  لت ضلل ثر لتطلن  للا 
ت  بللب ر لتيبلمل  مر  تج   أييل مدد   طر  ر لت رط ع ر مر بليل  س لملي أ ل

ز لتالبلي ط لم طيلث أ  ط فلث  ثن للثز ثميلد لتح لي  حلمنا ي لدف طرلل حلمج:  ف  
يلللل      للي ثطثمثيللي  فلل  بي لل  ش للف لت يطلثنللثر ثططع للد  طللل أرلل مء ملبيللي 
نلللا لتيللللل   لالشبمليلللي الضلللفمء لت  لللدل يي تلللد  لت رلللط ا لتعلبلللا ث تللل  بمنطىلللمد 
لتحلطللي لت لل  ثنيي نللا بعللض ل حيللمر ثب رلل مء ثطثل يللا ملبيللي ، ثطىللد  أحيمنللم  
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 للمدل سرللللل  يي ثتيللر ش للف  لل ل لتىنللمع جثلنلل  س جمييللي مللر لتعللل  نىللى  مللر  
نطجد م  فى  طىد  يلنم جم  مر ل د  لتعيل  ، طشطفا حىمل  لتدمميي لت   ثنيي 

ثتيلللر بمت ىملنلللي  لللا ل د  لتعلبلللا ثطللل ت  طىلللد  لنجلللمزلل سرلللللل   لتبييلللي ميلللل 
يلنلللم   ا بي للل  ش لللف لت يطلثنلللثر ا طللل ت   لللط  لتطلط لللز م لللا لتثضلللا لتلللدلش ا 

نطلطلللز م لللا لتثضلللا لال ط لللمد  ، لتعلبيلللي ثنلللا  ىلللد ط م   لللل تلللبعض لتلللدثي 
ي شم لي لال ط لمديي ثأثضمع لت عملضي لت  لليي ثطلطلز م لا ل حلدلث لت ينمنيل

 ت  للع لتبملفا يطضم ن م  ا بلف ضد لآلشل . لجفثط ع  دثل لت 
 ثألملل لتبمحفي ستا أر لال لمي لالرلللل  يي طنحلمز ت بملفلي لتلليعيي ثأحيمنلم  طيللل
لمطدلءلط م م ا لتجي  لالرللل  ا ثط دف لت   ثنيي تطفليب  ف ث  لت ىمث ي  ر 
 حطلللثله لتحىيىلللا ثططىمللل  بمت للللممل لتعلبيلللي نطيرللل    لللدل يي تلللد  لت رلللط ا 
لتعلبا ثطلع  لتنمل نا لتث ل نفرلع يل ر لتعلل  بعضل   بعضلم  ثل  لملي سرلللل   

 يي.رممي تب لممل لتعلب15رممي  ث يم   ىمي   18طيث 
 1989** نشررر  المءاررة العسرركرلة الفاسررطينية فررى  ررددعا الول مررن ينرراير 

ملضلللم  تيطلللم   حرلللر ملللثض ثلتللل   يح للل  منلللثلر ا لالرلللطللط جيي لالرلللللل  يي 
 تطبييا لتعى مل  ا لتدثي لتعلبيي ا ث د جمء نيع :

طرللعا سرللللل   تطحثيلل  ؤتيللمل لت للللع ستللا ؤتيللمل طبييللا يلل ر سرللللل   ثلتللدثي  -
 بيي .لتعل 
طبييا لتعى مل لالرللل  يي لت  ليي طلمر لتجلزء لتظلم ل  لر جيل  لتج  لد نىلد  -

رلبىع طبييلا لتعى لمل نلا ل للضلا لت حط لي طل  طبي ل  ل  لل لتثل لا  للا ل لدر 
 للر شللىي ريمرللي لتجرلللثل لت فطثحللي فلل  ريمرللي لتطبييلللا  للا لتحطث للي لت ينمنيلللي 

 لثد لتفىللم  لا لتن  لل  فل  لتطبييلا  للثلل  بمطفلمق نىل    1983 لم ث  17بمطفمق 
  ا لت ال  ميل تىمء سيفللر .

لرطللط جيي لتطبييا لالرللل  يي تيرل  لر لتنلثع لتل   ي طلر طنف ل ه دث لم  طحلل  -
 ألعي أث ب ثل  م نيي ثتير يظ  جزء طي ل  ن م  دثل نا لتيثلتي  لت ا ىي .
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طنلمثي نلا يث  لتطبييلا ث ثيىر  لت ؤتف لتيطم  ستا لتف   ل ثي ثطنمثي نيع  ف ل
 لا طل   لر  1967ن   فمر  شملبي لتطبييا لالرللل  ا  ا لتلدثي لتعلبيلي  نل  

: ل لض لت حط للللي ثل لدر ث  للللل ثلت اللللل  ثلترللللثدلر ثتينللللمر ، أ للللم لتف للللل  
لتفمتث نطنمثي نيع ؤتيمل لتع   لتعلبا نحث لرطللط جيي لتطبييا لالرلللل  يي ث تل  

 لعيا .م ا لت ع د ر لتلر ا ثلت
كشف  العديد من وسالل اإل ال  ومنها صرحيفة " الشرعم  1989فى  ا  ** 
طللفل نلا نمتللع  ، رل ي آلفمل   لل ملر بليل  سرلللل   مر أييل جلي ي  "

 للم أر ؤالف لتىبللا ل فليللي  للر لتع للل لتفلمللثنا ثلت  نرللطا ثلتلث للمنا ت طحى لل 
ض لتلدثي لتالبيلي ، ث لد ثلتىببا ثلالرى ا رل ط م سرللل   ب عمثني أ ليطم ثبعل

تنىلللل  لآلفللللمل  83حطللللا  67مم للللم   نلللل   16أ م للللل سرللللللل   جرلللللل  جثيللللم  بللللثلي 
لت  ليي لت رلث ي م ا أر  ط  ييع م نلا أرلثلق لتعمديلمل يطل  أي ل  .ثل شبلل 
أر  لل ه لآلفللمل   للل  رللج ي ثال نعلللف من للم للل لم  ، ثطلللفل لتلللع  أر  ثلللا 

، رلل نمء ب لللملطي فللىث ملللل  جم عللي ديللمر أللللف ينفرللع م للا لتحفليللمل نللا 
 ل لضأم لمق  نلا يللف تث ع د ؤفمل ممت ا بمرطشدل  ل لعي نثق لتينفرجيي 

لتطللا طل للد ن  للم لآلفللمل فلل  لرللطشللج م ثرللل ط م ثطلل  رللل ي لتينللمل  ثلت عميللد  للر 
 أ مين م ستا فينمل ث ثل ا مرطليي . لأ مين م لتطمليشيي ثطحثت

،  للا ل طيللمي م  للمء لآلفللمل لت  لللي ر  لب للم طىللد  مثحلل ل لتطىليللل  للر أر سرللللل 
حطلللللا ال يطللللللفثل زيلللللف لدملللللمءلط   ث تللللل  بعلللللد ل طيلللللمت   تع  لللللمء لتللللل ل  لتعلللللل  
ثلت  للللي ر ، ثدملللل ا لتللللع  ا تح  لللي  ث يلللي الرلللطلدلد ؤفملنلللم لت رللللث ي  لللر 

 سرللل   .
نظ ط لم ** ثنا لتعم  نفرع مىدل ندث  سمى يي ثريمرليي  ثرلعي ضلد لتطبييلا 

لتفىمنا لت ينمنا لتجنلثبا، بمتطعمثر  ا لت ج   جني لتدنمع مر لتفىمني لتىث يي ،ت
ا لمل  نلا لتنلدث  ملدد طي لل ني لت ىمث ي نا  ثلج ي لت   ثنييفىمطحل منثلر ا
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ثبلللمحفا تجنلللي لتلللدنمع ملللر لتفىمنلللي ثجللللل  بلللمحف ر لتف رلللب ن  ر ثلت ينلللمن  ر لللر لت
 .لت لطز  تحز  لتطج انا لت ىل ،ج رمل 5بحفم  ميل  16 نم لي 

، د لتنم لل ب ىلل لتطج لا  ل ه لتنلدث ت  طير   مدني أر طحطضر  ممي ج مي مي
ط م  مي شمتد  ح ا لتد ر ل   ر لتعلم  ت حلز  نلا لنططلمح لتنلدث  ، نلمتطج ا  لث 
لتحللز  لتلل   ث للف ث عللع  للث  ثبنيللي ثلرللعي  للر لتنم لللي ر ثلتللل ثم  ر ضللد 

ستلا  لم  لا نيلع لآلر ، ث لث لتحلز  لتل     ج   لتريمرمل لتطا أث  ل لتبىد
 يبلح يلنم جم  يديى  تطش ي    ل  ر لبطي لتطبعيي تب يليمتيي.

ثألللمل ل  لل ر لتعللم  نللا ط  طللع ستللا أر لت ىمث للي لت ينمنيللي طلللط   للا لالنطفمضللي 
لتف رب نيي ظلم ل  فىمنيلي جد لد  نلا حيمطنلم طإيلدلع أ ل   ت للعي ر ، رلي ش   ل ل 

 ع لت شط في نا ط  ثبر ملبا حر  ظلثنع لتشم ي .لاليدلع طج يمط
ث ر لت لح للي لتطللا نعيللل م ططب لل  م للى  فىمنيللم  بثيلل  لت للد  ، نللإر طنظللي   لل ه 

ط م أثضحل د. تبيفي لتزيلمل لليرلي تجنلي لتلدنمع ملر لتفىمنلي لتثبنيلي  –لتندث  
جللللمء ي للللدف طلرلللل ي  ف للللث  لتفىمنللللي لتثبنيللللي لتعلبيللللي ، طفعلللل   ىمث للللي ضللللد  –

  ثنيي ثلال يليمتيي ، ثتير رؤلي لتفىمني لتثبنيي  طلمب  بمتضلثل   ا رؤلي لت 
 ثلج للي لت لل  ثنيي ،  تلل   للم أيللدل م يللع لتثل للي لتطللا أمللدط م تجنللي لتللدنمع مللر 
لتفىمنللي ، ثحللط للم د. أ  نللي لللل د ثح  للا لللعللث  ثد. لضللث  مملللثل ، ثطحللدد 

ىي  ثل نطمل ثلت ؤررمل لتطا لتلتثل ي  عنا لتفىمني لتثبنيي ب نع  ج   لتر ث  ث 
 م لالنرمر نا  ثلج ي لتبييعي ، ثنا طنظي  حيمطع دلش  لت جط ا ، ثطفلق ل نل

لتثل للي يلل ر فىمنللي لتطبعيللي لتطللا طلرللي لتطبعيللي لال ط للمديي ثلتريمرلليي ثبلل ر لتفعلل  
من للللل   –بمتطلللمتا  –لتفىلللمنا لت ىلللمث  ، لتللل    طرللل  بلللمتلنض ثلتطحلللد  ثي لللبح 

منم لللل لتطحللللل لتلللثبنا ، ثتيلللر بلللللب أر  طجلللمثز لت فىلللف حمتلللي أرمرللليم   لللر 
 لالحبمب لتطا طل   حيمطع ، ثأر يحدد أبعمد لت للع لالجط مما .

ط لللللم  لللللل  لتبمحلللللث ثلتنم لللللد  –ث ر لتفىمنلللللي ال طنف للللل  ملللللر رللللليم  م لتطلللللمليشا 
نلللإر لتفىمنلللي نلللا ظللللثف لتطبعيلللي ثلال ملللمر لتطلللا  –لتف رلللب نا د. ني للل  دلل  
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 نباللا أر طيللثر نعللى   مدنللم  ستللا لتطحلللل لتللثبنا ثطحليللل لالنرللمر .. نحيم للم ، 
ط للم  نباللا أر  طج للا  لل ل لت للدف بم رللم  نللا لتفعلل  لتلللعيا لت ط لللد ، أيفللل 
  م  طج ا نا ططمبمل لت فىف ر ، ث ت   م  متطع لالنطفمضي نا ل لض لت حط لي، 

 ملبا . ثلت ىمث ي لت ينمنيي ، ث ظم للل لتجيمع نا أيفل  ر ي د
ثنا  حمثتي النطزلع طعليف لتفىمني لتثبنيي  ر  ف ث ع لتض   طللد نعل   بمللل 

ء ، طلل  د. أنيرلي ل  ل ر ، أرلطم   لالجط لمع يجم علي ي للثل ، ي م ا   ل بلمل 
أر لت ىمث للي لت بملللل  ت اليلل  ثلت حطلل  ،  للد لرللشل  لل ل لت ف للث  لتضلل   ، طلللد 

ل  ل ر أرلطم   لالجط لمع يجم علي نع   بمللل م لا   لل بلمل ء ، طلل  د.أنيرلي 
ي لللللثل ، أر لت ىمث للللي لت بملللللل  ت اليلللل  ثلت حطلللل  ،  للللد لرللللشل  لللل ل لت ف للللث  
لتضلل   ، نللا حلل ر  للدمثنم لتبحللث لتحىيىللا مللر  ثيللي ستللا ضلللثل  سلرللمء فىمنللي 
م يىلللي ، ثلتشللللث   لللر فىمنلللي لتىنطلللمل ، شم لللي أر تلللد نم بمتفعللل  فىمنلللي ملبيلللي 

 ل  ف ي ي ر ل دبمء ثلتيطم  .  ىمث ي .. ث نم  لتيف ل  ر
ثنلا  حللثل ا  ىمث للي لت لل  ثنيي ا  للد  لت فطللل لت  للل  د. رلل  ل أ لل ر ط للثله 

 حثي لتثضا لتلل ر ت ىضيي لتف رب نيي ،  ر شىي نىبط ر :
ل ثتا : طنمرا أر لت للثع لت   ثنا لشطللع  دي  ، ؤفلمله يلزثغ  لللثع  ح لد 

 م ا ثؤنمق لتن ضي لتعلبيي .
ي : ظ للللثل للللبع طرللللثيي طىللللث  م لللا لالمطللللللف لت طبلللمدي يلللل ر لالرللللللل    ر لتفمنيللل

ر لالرطيبمر سثلتف رب ن  ر . ثيع   د. ر  ل أ  ر م ا لتنىبي ل ش ل  بىثتع : 
لت لل  ثنا تللر يرللط ل نللثق لتطلللل  لتف رللب نا سال بمرللط للله نللا طىللدي  لتشللد مل 

نفرلللع ستلللا  لللث  س  ي يلللي  ت ريمرلللي لالرلللطع مليي نلللا لت نبىلللي أث أر  طحلللثي لتييلللمر
  ي نللي ، طرللطا  لت نبىللي لتعلبيللي نللا سبللمل لتنظللم  لتللدثتا ثال يللد   فمتللث أ للم  

 سرللل   تط   ر حيم  لت رطثبن ر .
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ثيطبلق بحث حي    مدق أ  ر ملم  لت ج ل  لتفىلمنا لت ينلمنا لتجنلثبا ، ستلا 
تينللللمر لاليللللدلممل لتلللللعييي نللللا نبللللمق لت ىمث للللي لت ث يللللي ت اللللزث لت لللل  ثنا نللللا 

 ثن رب ر ،  ن  لتفطل  لترمبىي تىيم  لتييمر لت   ثنا .
حلدلث سثألمل لتيمط  ثلتبمحلث لت ينلمنا رل  ل رلعد ستلا  رلم  ي لالنطفمضلي نلا 

لنعبمف نلثما نلا لتحلطلي لتريمرليي لتعلبيلي ، ثنلا لطجلمه ثضلثح بليل  ثل علا 
لتلللل مد  لتطلللا ت فلللثل  لتعلبيلللي لتجد لللد  ثأضلللمنل ستلللا  للل ه لالللللمل  بعلللدل   عمللللم  ، 

ثأيللدل ن  للم أر لت فىفلل ر  -ل لض لت حط للي  للر  ثلبنللي  - للد ط م ز  للل  ط للمي 
    أ   لتفلمل لتطا  د ل ل لم   ل بمي تدم  لالنطفمضي .

بمحللللث م لللل   -ثحللللثي ا   للللل ثلتطبييللللا ا  للللد  د. ميللللد لتبمرلللله ميللللد لت عبللللا 
لي ر ، حلثي دللري ت ملي حمتي  ر ن م   لت ثلبن ر لت  ل -لالجط مع لت  ل  

أر م  يمل لتطبييلا ط شل  ل   ن م ش، ؤتيمل لتطبييا ثفىمني لت ىمث ي نا لتلملع 
ألطمال  مد د  طشبه ت م سرللل    ن م لال للء لت مد  ث ديح لت  لي ر ثلنطعمي 
لتحللثلل  ع لل  ثنللا نفلل  لتث للل ج للا لت ع ث للمل لتطللا طرللممد نللا جللثالل  ىي للي 

 ت طبييا .
لالشطلللق لت لنظ  ت عىل  لت  للل   لمحرراوال    كشرف 1989فرى العرا  نفسرر  ح** 

 ج ثمي ننمدق    طثر  لت حمثالل ثؤشل، ل طمبعي الرللل   ثلت ثرمد  ر مد  ج م
ح ث طمر  نم  سمىر مر ثظملف ثتير لتالي  ثلتعج   أر لتلللب ل ييلل تن ل  

ت طعم ل  لتثظيفي سجمد  لت اي لالنج  زيي ثتاي أشل  ثيفض  أر طيلثر لتعيليلي ث تل  
  ا لتريمح لت  ثد لتىمد  ر ت  ل .

طللللللفل  لللللحيفي  لللللديعثل أحلثنلللللثل ملللللر أر لت بلبلللللي ** ثنلللللا نفللللل  لتفطلللللل  
لالرللل  يي لت  ثديي )رمنث(  للل سملمد   نلمء ثطثزيلا ثببلا أ لمنا رل د  لتانلمء 
لتعلبا أ  ط فث  تييع م نا لتعمت  ت حيا  نلمء أ  ط فلث   لر بثلللف   لثد لتلدثي 

رلمنلل ستلا  لز  أفنلمء لالحلطىي ملد  رمنث  ر أجل  لتطللثي    من  لم لتعلبيي . 
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لتعلبيلللي ثلتفلنرللليي ثل رلللبمنيي : تطانلللا أ لللمنا أ  ط فلللث  بعلللد  تالللمل  ن لللم   لللللل
 ثلت البيي .. حفىل رمنث رطىم  نا  ز  طحل منثلر حدلل  ل ندت  .

ي رلللف ل ر لرلللطىمت: س متللل  لللحيفي ) لللديعثل أحلثنللثل( ** ثنللا لتفطلللل  نفرللل م 
 .عطيل  فعي م ا ثجع حطث ي سرللل  سرللل   نا لتىم ل  )لي ثر لم  ل( ط

ثأضمنل لت حيفي نا  ىلمي ططبلع )أ لملثر بلميث( أر   لل تيرلل دثتلي  لديىي 
ن للللم  لبب للللم رللللى  بللللملد  للللا سرللللللل   ، ط للللم أن للللم ططعللللمبف  للللا  أث  حم للللد  . ثل 

ل  ل ش لللل  نلللا ب ثحلللمل لتعلللل  بلللل ر   للل ل سرلللللل   ، ث لللا نلللليبي نلللا لتفطللل
 حمثالل ث ف لت جل   ر لالطحمد لترثن طا . ثأضلمف : أر لت لحمني لت  لليي 

، ثط للليحمل لترمرللي  عللمدل  الرللللل    للا أيفللل لت للحف لتريمرلليي نللا لتعللمت  
لت  لللي ر لتللل  ر  طعلللمبفثر  لللا  نظ لللي لتطحليللل لتف رلللب نيي ال طبىلللا للللطم بللل ر 

   ل دثتي  عمديي.
أر حللز  لتطج للا ال  للل  أنللع  للر  18/1/1989نللا ل  للمتا جليللد  ** نللللل 

لت نمر  رفل لت حف  ر لت  لي ر ترللضا لت حط ي تطابيلي أشبلمل لالنطفمضلي 
 ر دم  لالنطفمضي ال يطثر بمتطبييا  ا لتعدث لت   ثنا  ر   ل  ر لل نع ، 

 سحدلث للي نا جدلل  ىمث ي لتطبييا  ا سرللل   .
أر حللز  لتع لل  نظلل   8/7/1997نللا ثنللا رلليمق  ط لل  نللللل  للثل ل  للي 

ج لللا طللل  لتىلللث  لتريمرللليي لت  لللليي ثلتللل   دملللل ستيلللع لت جنلللي ،  لللؤط لل  حمللللدل  
لتعلبيلللي ت رلللمند  لت ىمث لللي لالرلللى يي نلللا تينلللمر بمالللللطلل   لللا لت لطلللز لتعلبلللا 

 لالرى ا ت دللرمل دلميم  ستا طيثير جي ي  ضمد  ت طبييا ثلتدلم ر ستيع .
 د أح للد نللا ط  طللع بللمت ؤط ل م للا ضلللثل   ثلج للي دمللمث  ث للد أيللد د. لنعللل رلل

لتطبييلللا لتللل   ث للل  ت للحللل   طىد لللي ثشب لللل  نلللا لتزللملللي ثلترللليمحي ثلتطجلللمل  
 ث  ل م .
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ثحلل ل د.  ح للد م للفثل أننللم ب للدد طملفللي  حىىللي ثأر لت ىمث للي طحطللم   جيللمي 
ثيجلللل  م  نلللللم أر نف للللل  لتلش للللليي ل  ليطيلللللي ثلالرلللللللل  يي حطلللللا نعللللللف ط لللللف 

 ثلج  م، نمتعن ليي أ   للري نا ط   ن  م .ن
ثث ف د.  ح د  ثلث لتطبييا لتفىمنا ب نع م  يلي طلد  ل ت شىيلم لتع لييي نلا 

 لتجرد لتعلبا.
ب ىلل ا حلز    لل لتفطلم  ا سمى يلي ثطمليشيلي نلدث  مىلدل نف  لتفطلل  ** ثنا 

رلللللل   ا أتىم للم د. ح لللد جللىء سدليلل     لت الللي لللللي   رلل –بعنللثلر ا لترللم يي ثل 
 لتعيليي نا ؤدل  بنبم ث د جمء ن  م :

ثرلللللممر  للللم أ للللبح أ  مللللدلء  1879 عللللمدل  لترللللم يي لشطللللللع تعللللمت  أت للللمنا  -
 ت   ثد  ث مدلء ت رم يي .

سشللل  لتعلل  طل   ر لتشب  لتي ر أر   لب ح لترلم يي يىط لل م لا لت  لثد ث  -
  ر   ل لت  ب ح.

 للد ر أم للمي دثتللي سرللللل   أث  يح للل لت  للثد لت عللمد ر ت رللم يي نللا طلل   للر -
 نطل لت ثتثطرل أث يعمد  لت   ثنيي ب ر نا  ت  لتف رب ن ثر لت  ر يبمتيثر 
يطحليل ثبن   . ثيلد سدلي  لتعلدلء ت   لثد ثلت ل  ثنيي ستلا ألبعلي مثل ل  ث لا 

 : 
 لتدلنا لتد نا ثلتريمرا ثلال ط مد  ثلالجط مما . -
أثلثبللم  للر  للنا لت  للثد أنفرلل   بعللد أر  عظلل  ل م للمي لت عمديللي ت   للثد نللا  -

ثجد  مدط   نا  عمدل  لترم يي  م يف د لت   ثنيي   لم أد  ستلا أر ط لنح أثلثبلم 
ط   د   ت    ثنيي . ثلتعج   أر لت  م ني رحيثل  علمدل  لترلم يي م لا لتىلد مء 
لت  للللي ر ثلمطيلللل   لت  لللثد أثي  لللر ملللمد  لترلللم يي ث لللد ألللل لثل رلللىح  علللمدل  

ي تي   لر رلمند لالنطفمضلي لتف رلب نيي أث لت ىمث لي لالرلى يي م ث لم  ث لد لترم ي
ش   لتبمحث ستا أر لت   ثنيي تيرل لد  نع  ت عمدل  لترم يي نم ش ل  رمبىي 

 م ا ل ثتا .
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طىليلل  مر ن    ا لت شدثع ا  21/9/1989** نشر  ءرلدة " مصر اليو  " فى 
   لثد ثلت لل  ثنيي ث لد لنىرلل  لتنىلمد حللثي ت  شلل  اطثرلطم جللمنلل ا ثأنلع  نحللمز ت

لتفلل    نطللل  لتنم للد  ش ليللي لتبلللىث  أر لتفلل     ثجللع يثلرللبي ج ممللمل لتضللاه 
الظ لللمل لت  لللثد ب ظ لللل لتللللع  لت رللل   لتا بلللمر لتللل    ط نلللا أر ، لت للل  ثنا 

 يعي  نا أ مر . 
أ لم  لدحل  حفللث  ن لل  أر طثرللطم  شلل  ت يللتللا  لدلنا مللر أ  ج مملي طثلجللع 
ضلللابم   لللر ج مملللي سل مييلللي ثنلللا  للل ل لتفللل    يعلللمت  لتنمزيلللي لتجد لللد   لللر شلللىي 

 ج ممي سل مييي طىط  لتزنث  ثلت  ثد .
لتنىلللم  مللللر  سمى يلللي   للللييطللللفل   للللمدل ( 1989** ثنلللا نفللل  لتعلللم  )

 ع ث مل أنمدل أر سرللل   ب يل لر يم   ر لتثاليلمل لت طحلد  ط ثيل   شبب لم 
ثلال ط للمد  نللا لتىللمل  ل نليىيللي ثلرللطعمد  لتعى للمل لتشللم  بمتطا الل  لتعرللطل  

 . 1973،  1967ي ر ط  أي   ثلتدثي ل نليىيي لتطا  بعل مى ط م ني م ي ر 
ر لتحطث ي لالرلللل  يي للط ل تجنلي رلليي ضل ل   ف ل ر  لر : س متل لت  مدل 

ل ثزلللل لتدنمع ثلتشملجيي ثلتزللمي بمالضمني ستا  نلدث   لر ج لمز لالرلطشبملل
ا لت ثرللمد ا المللمد  طشبلليه لتللدثل لالرللللل  ا نللا أنليىيللم ث تلل  نللا أمىللم  ط ييللي 
لللي  أنليىيلم لتثرلبا لتلدمث  تزيلمل  سرلللل   ثلتلدالل  لتطلا طلل ل ستلا ملز  مللدد 
 لللللر لتلللللدثي ل نليىيلللللي لرلللللطلنمف لتطعلللللمثر لتعرلللللطل  ثلال ط لللللمد   لللللا سرلللللللل   

يطش لي   مللي    لثر دثالل  .ثأضمنل لت  لمدل أر لت جنلي لالرلللل  يي بمتيلل
تلللدم  لتطعلللمثر لالرلللللل  ا  لللا لتلللدثي ل نليىيلللي  لللر شلللىي يلنلللم    ثرلللا تطىلللدي  
يفمد بعفمل  ل ر حي لالرللل  يي ثطدلي  لتيثلدل لتعرطليي ل نليىيي نا سرللل   ثل 
 لللر شيللللللء لتزللمللللي لالرلللللل    ر ت  رللللم  ي نللللا شبللله لتطن يللللي لتزللميللللي ت للللدثي 

 ل نليىيي .



 

839 

يدل لت  مدل أنع نا ضثء ل ز ي لتطا ي ل ي م لال ط مد لالرللل  ا بمتيلل ثأ
ط  أي   لالدلل  ل  ليطيي يط ثي  يلنم   لتطعمثر لالرللل  ا  لا لتلدثي ل نليىيلي 

  ر شىي يلل   لت عثنمل لتطا طىد  م ثللنبر ت دثي ل نليىيي .
عللم   ر بللمت لطز لتىللث ا لط  للل لت جنللي لتنىمييللي ت ( 1989** ثنللا لتعللم  نفرللع )

ت ر ن م لت شلجي  نا ج مي لتد ر  ح د حرمن ر بمالرلطيىء م لا نل    طرلج  ا 
 لللر سنطلللم  لت لطلللز لتىلللث ا ت رللل ن م ، ثلت للللملطي بلللع نلللا   لجلللمر مىلللد بمتىلللد  
لت حط ي ، ل   ملد  أحى ط لم نلا   ييلي لتفل    أث لت للملطي بلع نلا أ    لجلمر . 

نىمييي بمالج مع ن   لت شلجي  ر لتعضثيي لتعم  لي ث لل  ج   سدلل  لت جني لت
، ث تلل  لت جنللي يللمرللي   للبفا نللمجابمت جنلي لتنىمييللي ث تلل  سفللل لجط للمع مىدطلع 

تشلثج لللم م لللا  ىطضلللليمل لتثلجللل  لتللللثظيفا ث  فلللمق لتللللللق ل شى لللا ت ع لللل  
ت ع لل  لتنىللميا يزيملط للم الرللللل    شمتفللي يلل ت   للللللل لنللض لتطبييللا  للا لتعللدث 

 للل  ا .لالر
لتجد ل بمت طل أر  لللل    مفى  طمر  دل بف   لت شلجي  ر لطحمد لتر ن مل  ر 

 لتطرج    ر ت ري   لطع .
لت  للللللثد   -أر د. يثلطللللللثر  31/10/1989نللللللا  ثرللللللمل  لالمللللللى ** نللللللللل 

ث علللللع  رلللللممد  سرلللللللل  يي يع لللللىر نلللللا  ع للللل  لتطلللللل ي   -ل  ليطلللللا لتجنرللللليي 
رلل  ا لتج رللي ا ثلالرللللل  ا ث رللممدطع  ث عللمر بللمت طحف لت  للل  ثلت علللثف بم

 ث يللم  نللا دنطللل أحللثلي لت طحللف لت  للل  لتشللم  بمتللللبي ث لل ل ال  للط  سال مللر 
 نطح أث      شمزر أث  عم   أث نطلينمل .

 ىمال  ت يمط  لف   أح لد م لا ث لد ثجلع  25/11/1989** نللل لتلع  نا 
نيي مللر رللل لشطيللمل   ت  بللل  نيللع لتيمطلل  مللد  أرللل ي ت نظ للي لتطحليللل لتف رللب 

رلل  ل لالرللطندللنا تيللا يانللا  بفللمي لتحجللمل  ، ن لل  نرلل ل لت نظ للي ث مدط للم 
ب ر   ل لت بل  ثثلتده طمنثل  دمثر  ثظفا لترفمل  لالرللل  يي نا ي ط   تطنمثي 
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لتاللللدلء   لللللم  فيللللل أر  نلللللم  مى لللللي ح ي للللي يللللل ر  للللل ل لت بللللل  ثثلتلللللده ثبللللل ر 
 لالرللل    ر .

يمط  ت ثضثع طللف  ل ل لت بلل  تللبطي جمرثرليي أفنلمء دللرلطع نلا ثطبلق لت
سيبمتيللللم . ثيلللللد لتيمطلللل  بلللل ر  لللل ل طلللل    حللللض  ر  لللل ل لت بللللل  تلللل  يعطلللللف 
بمتجمرثرللليي سال منلللد م أيىلللر أر لت شلللميللل لت  لللليي  لللد طللللفطع ثأل  طلللع م لللا 

 لتع    ع م .
 ضي ؟! .ثطرمءي لتيمط  ط ف  طحثي  بل  طم   ديف د ستا  بل  تىنطفم

 لدلل طع ي لمل ستلا  علد  لتيللل   لتد نيلي نلا لتط يفزيلثر ** ثنا لتعلم  نفرلع 
بعلللد  لنطىلللمد ينلللا لرلللللل   ن مليلللم  ي لث  طلللل أ  ؤيلللمل  لللر  يللل   لللفثل لتللللليف 

  لؤنيي طلي ي أث أحمد ث نيثيي لليفي ططع   ي  !!
 مءاررر  نقابرررة االءتمرررا يين باإلءمرررا   رررد  قررررر 29/11/1989فرررى و ** 
    ب ىم  ثب    ثل   ر لت ثل  ا لتعدث لت   ثنا حطا يعطلف لمطللنم  لتطعم

 طم   بمتحىثق لتف رب نيي ثبمتدثتي لتف رب نيي ثمم  ط م لتىد  لتعلبيي .
أملبل تجني لتدنمع مر لتفىمني لتىث يي مر   ى م لتبمتب سزلء ** ثنا لتعم  نفرع 

  للللمل لتفىمنيلللي ثلتنىمييلللي لت نم للللمل لتطلللا طلللدثل نلللا نىمبلللي لت لللحف  ر ثبعلللض لت
ل شللل  يش للث  ل طللحللمل سلرللمي ثنللثد ستللا ل للضللا لت حط للي تطابيللي أنبللمء 
ظ لللمل لتلللدم  ت للللع  لتف رلللب نا  لالنطفمضلللي ثدللرلللي ل ثضلللمع لترلللملد   نلللم  ثل 
لتببللل  ، ثأيلللدل لت جنلللي أر لتنثليلللم لتب بلللي ثللء  للل ه لت ىطلحلللمل ال طشفلللف  لللر 

نللا جللدلل لت ىمبعللي ، ثنملللدل لت جنللي طمنللي  لت شللمبل لتعد للد  نللا سحللدلث فاللل 
لت نظ مل بمرط للل لالتطزل  يث ف أ  لط   ر لتطبييلا  لا لتعلدث لت ل  ثنا ، 
شم ي أر   ل لالتطزل  ال يعثق أ  لط  الظ مل لتط   د تىنطفمضي لتف رب نيي ، 
ث للر ل جللد  أر نعيللل مللر لتطضللم ر ب عملضللي لتريمرللمل لتطللا طرللعا تط للفيي 

 أث  لن م ستا مط  أ دلن م لالرطللط جيي . لالنطفمضي
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طىليلل  مر جملز  نثب  تلددل  ثلتطلا نلمز  31/10/1989** نشر  الشعم فى 
ي م لتلثللا ل ربمنا طم   ث شثريع فيى ، ث ث للي  ج عيي لت دل ي ل ربمنيي 

لالرللل  يي ، ث د نلل ييمنمل طلد ر لالنطفمضلي لتف رلب نيي ثيؤيلد بللط  أم لا  –
    م طىث  بع سرللل   .ط

متجلملز  رلمنل الرلللل    يل  سملىر ب ت فلثزثلتيمط  لتلثرا لت   طمر  دم  فليى 
 ن لل  م ث نطىللدل   للمد  لالطحللمد لترللثن طا،  ظ لللل  ط   للده تريمرللي سرللللل   ، لتفللملز 

  مزلتثل يىبعثر لتعى مل  ا سرللل   .
يي لتفجي حطا منلمثير ططبلع طلدي   طل أر لتيمط  ل ربمنا ط طمز ططمبمطع بمالبمح

م لللا  تللل   فللل  ططلللم  ا لتىلللم ث  لترلللل  ترتفلللم  لتجنرللليي ا ثا دلللللل   علللملف 
 لتل ث  ا .

ثت ل ل  لجا طف لثر  ر لتنىمد ثلتيطالم  أر لتبم  لترل  ت فثز يجثللز نثب   ثجد 
 نا سرللل  .

ء لحطفمي حلق بى  جم عي لت ن ثل  لتع   لالرللل  ا برمحي لتجم عي أفنم** 
أرل  لالنرمر بط يي لتحىثق ب نمرلبي  طلل  ثملد ي فلثل ثلتطضلم ر  لا لالنطفمضلي 

حضل لت ؤط ل أيفل  لر أتفلا بمتل  ثطحلدث طل   لر د. لتللمنعا ، لتف رب نيي 
بللل ل لللللد ل رللل  ثد. زطللا لتبح للل  ثد. حللمنا لتىللمبثنا ثأيللدثل م للا لنضلل   

 ي حىث ع لت للثمي .ت  ملرمل لت  م ني ضد لع  ن رب ر ثط   د طمن
أر ثطمتلللللي لتطن يلللللي ل  ليطيلللللي ثلترلللللفمل   5/12/1989** نلللللللل ل  لللللمتا نلللللا 

( 1000ل  ليطيللي ثثزلل  لتطلبيللي ثلتطع للي  لت  للليي لحطف للثل يإنلللمء لت دلرللي ل لل  )
نللا  حمنظللي لالرلل مم  يي ث تلل   للر أجلل  طيلللي  أ لطللي لتطع للي  تطشلللي  أجيللمي 

 طد ر بمتثالء   ليطم .
ر  لل ه لت للدلل  ط شلل   ثلنىللي نثليللي  لر أح للد نطحللا رلللثل ي ن للم ي مبلل   ل طل أ

 نا سمبمء ط مليح ت  دلل  لتشم ي ، شم ي س ل طمنل سرى يي .
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تفلللل  ج للل  نىمبلللي لت لللحف  ر نظلللل أمضلللمء لتنىمبلللي ستلللا ** ثنلللا لتعلللم   لطلللع 
م  ضلثل  لالتطزل  لت مل  بىللللل لتج عيي لتع ث يي ت نىمبلي ، لتطلا طثلتلل  نل  مل

حطلللا طعطللللف بلللمتحىثق لت لللللثمي ، بعللد  طبييلللا لتعى لللمل  لللا سرللللل    1980
 ت لع  لتف رب نا ثطنرح   ر ط  ل للضا لتعلبيي لت حط ي .

 دل لتىللل يإج مع لآلللء ، نا ج ري لت ج   لتطا مىدل  ث  ل حد لت مضا 
 يللمري  طل   ح د أح د نى   لت حف  ر .

أسررات)ة ءامعررة القرراعرة ومركررز البحرروث  ** نشررر  الشررعم أن مءمو ررة مررن
لمطلضلللثل بللللد  م لللا رللل مح ثزلل  لتطع لللي  ت ج ثملللي  لللر لتبلللى   االءتما يرررة

 ر ، ثلتبللمحف ر لت  للثد ل  للليط  ر بع لل  دللرللمل ثأبحللمث نللا لت  لللمل لتع  يللي 
 للل ه لت ج ثملللمل لتبىييلللي ثلتبلللمحف ر  للللر لت نطظلللل أر   عيلللثل دثلل  نلللا طنللللليه 

رللل   .مى مل لتطبييا   ي ر   ل ثل 
*** 

 : 2000 – 1999ثانياً : حقبة التسعينات : 

أر نج ل   حفلث   للح ب نلع ال ي لمنا نلا  7/3/1990** نشر  الشعم فرى 
 ىمي للي رمرلللثر رلللث  ي لتنم لللد لالرلللللل  ا  للمح  لتيطمبلللمل لتنىديلللي ملللر نج للل  

 حيي .ثتينللع رلليعط ل  نللع ال يىميلل  أحللدل  نللا ي طللع نظلللل  تظلثنللع لت لل،  حفللث  
  طل أر رث  ي حضل ت ىم ل  التىمء  حمضل  نا لت لطز ل يمدي ا لالرللل  ا 
مللللر  رلللل ل  نج لللل   حفللللث  ل دييللللي ثثج للللل لتللللدمث  ت حفللللث  سال أنللللع لمطلللل لل 

ثطلللدد أر لالمطلل لل رلليبع أيضللم  طحفللا نج لل   حفللث  م للا  تظلثنللع لت لضلليي.
 لتطبييا لتفىمنا  ا سرللل   ي  ل لتلط  لترمنل . 

أنلللع ال يىيللل  أ  دملللثلل نظللللل   –تر لللمتا  – نج للل   حفلللث  ءانبررر  أترررد ومرررن
تظلثنع لتشم ي لتطا يعلن م لتج يا ، ثل  ل ال  طعلد  لالمطل لل ، ثأثضلح أر 

دملث  تحضلثل حفل  لرلطىبمي ب نمرلبي  –أيضلم   –لتجم عي ل  ليطيي ثج ل ستيلع 
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ل للل  أر لتجم علللي  لللدثل لتفىفيلللي بمت الللي لالنج  زيلللي ، ث لللد لمطللل ل أيضلللم  من لللم 
 ل  ليطيي  محبي لال طيمز نا نلل أم متع بمالنج  زيي .

لت عللللثف أر رلللث  ي أحلللد لتنىلللمد لالرلللللل    ر لت  ط للل ر بلللم د  لتعلبلللا ، ثتلللع 
دللرلللمل ملللد  ملللر ل د  لت عم لللل نلللا طف لللل  لللر ل  بلللمل لتعلبيلللي ، ط لللم أر 

ث حفلث   للأ تلع أبلثحطع ت دططثلله طمنلل ملر لاليىلمع نلا أد  نج ل   حفلث  ، 
طف لل   ي   عم د  طم   ديف د ، ثألمل ستا أر د. ح د  ثرف نج  أرطم  ل د  
لتعلبلا بمتجم علي ل  ليطيلي ي ينللمر ألرل  تلع نرلشي  للر أبلثحلي رلث  ي  يلل  أر 

 ط دل نا ططم  دلش  سرللل   .
لتحلطلللللي لتللللللعييي ت ىمث لللللي أم نلللللل  1990** م لللللا  لللللع د ؤشلللللل ثنلللللا ملللللم  

لت لؤط ل ل ثي ت ىمث لي لتطبييلا لتل   مىلد   ىمبعيعي سرللل   لت   ثنيي ث ىمب
سر :   ملم  لتحلطلي لتللعييي  لميبمتعم  ي لتي نيي  نعمء .. أ  ر لرلطندل  نرل

ري  لت ىمبعي  ث سمدلد حم د  ح ثد أ  ر مم  لتحز  لتنم لل  ثلللي  تجنلي 
ت جنلللي  ل حلللزل  ت ىمث لللي لت للل  ثنيي   فلللم  نرللل  نيلللع لنجلللمزلل لتحلطلللي لتللللعييي

 ل حزل .
لنضلل   لل لتضلاثب ل  ليطيلي تطا  لل  ث ف لم لتلللنض ** وفى العا  نفس  

اللطلل  سرللل   نا رثق لتىم ل  لتدثتيي . حمثتل لتثاليلمل لت طحلد  ميلل نللنل  
ثيزنللل رللف ل م بمتىللم ل  س نللمع لتللدططثل م لل ل ميللد لت ج للد نمللل  للللي  لتللثزللء 

لتللللطمل لالرللللل  يي نللا لت علللض ، تطعيلللي ثثزيللل لتشملجيللي ، بضلللثل  للللطلل  
أيلدل   لل س لللل م م لا ثتيلر ،   لالرللل  ا ت لمتح م  يلي لترلى لتلأ  لتعم

لنللض  لللملطي سرللللل   نللا لترللثق  رللبم  أ نيللي ، للللطلطل لتللدثي لتعلبيللي نللا 
لترلللثق ، مىللل  لنللللض   لللل لت ثلنىللللي م لللا لللللطلل  سرللللللل   ، ثأيلللدل دثللللللل 

تيم  ميل رفملط م بمتىم ل  ، ، أر لتحطث ي لالرللل  يي طرعا حمدي ث مريي بمتىم ل  
 نمع لتر بمل لت  ليي يإ م ي  علض شم  ت للطمل لالرللل  يي بعد لنط لمء ال

ثطمنل   ل  د لنضل  ن  فىث رلنثلل لللطلل  سرلللل   نلا ، لترثق لتدثتيي 
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للللللطمل لت علللللض لتللللدثتا ت يطللللم  أث رللللثق لتىللللم ل  لتدثتيللللي تضلللل مر للللللطلل  لت
 ثلت  لمل لتعلبيي .

ثنا ريمق  ط ل  بمتفىمنلي نلثجا لتحمضللثر نلا نلدث  نج ل   حفلث  لتطلا ** 
أ ي للل نللا ننللدق للليلد يثجللثد لتيمطلل  لالرللللل  ا  نللمح  تللثي  لتلل   ثزع ططمبللم  
أمللده نج لل   حفللث  ، ثزمللع م للا لتحمضلللير ثأيللد  حزنللع تعللد  حضللثل م للا 

 رمت  .
طىلللف ثللء  راو  المررروال اإلسرررراليايةأن 30/1/1990** نشرررر  الوفرررد فرررى 

ب لل  ط للليح للللطمل لترلل ن م لتعمت يللي لتطللا ططىللد  بب بللمل ت رلل بمل لت  للليي ت
 .تط ثيل أنى  م نا   ل

ثأحدث   ه لت حمثالل ن    ا مند م  لحل  لت ىلطلي ا ثيلدثل حلثي  ج ثملي  لر 
  لالرلللللل    ر  لللزثلثر بعلللض ل  لللمير لترللليمحيي نلللا   لللل ثيىث لللثر ببىثرللل 

لتد نيلي نلا رلل نمء ثيرلطي   لتفلل    نلا حيفللم ثمطلم ثلتىللد  ثل للضلا لتف رللب نيي 
لت حط ي .نضى  مر  يم  للطمل يط ثيل  لم د ن د ث نلا   لل فل  لرلطي مت م 
نللا سرللللل    للا طلللثيع لت لللم د لت لل شث   نللا   للل الظ للمل لتلللع  لت  للل  

ظ لللمل لالرلللللل    ر بللل ن   للللع   طىلللد  ث ط  لللدر ثيرلللطح  أر طللللع   طش لللف ثل 
 ي طد نفث ه  ر لتفللل ستا لتن   .

 لل طل أر للللطي أت منيللي رلل ن مليي ملضللل م للا  ثرللف ث يللا لتىيللم  يللدثل لتنيللا 
سال أر ث للللثف ل ز للللل ثلترلللل بمل لت  للللليي  - لللل ا هللا م يللللع ثرلللل    - ح للللد 

ؤنللل ل  ثنىلللل حلللملى  دثر سط لللم  لت لللللثع، ن لللر يىلللف لآلر نلللا ثجلللع لت حلللمثالل 
 تدلل ي تطلثيع   ل ثلالرى  ؟ .لت   ثنيي ل

أيد د. ميلد لترلى  ميلد لتافلمل لللي  جم علي مل ر لل   ** ثنا لتريمق  لطع 
رللللل   ، ثأر ل  للل ال  مللد  ثجللثد أ  طعللمثر م  للا يلل ر جم عللي ملل ر للل   ثل 
 طعللد   للللثع يلل ر  لطللز ل بحللمث ثلتطللدلي  بمتجم عللي ث ع للد لت للحي لتعم للي 

،   دف تدللري ل  للض طمتي  ملريم ثأضمف للي   بمتثاليمل لت طحد  ل  ليطيي
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لتجم عللي نللا ط للليح ا تر للمتا ا : أؤطللد مللد  رللفل أ  مضللث   لللي طللدلي  أث 
 بى   ر لتجم عي ستا سرللل   .

 طحلدفم  ) ىلمال  ت ح لد للث ا  ل  ثر بمرل   20/3/1990** نشر  الشعم فى 
م للا أنللع لت طحللدث علللف ل ي. ث للد أثلد لتيمطلل  أر أنللي   ن للث (بمرلل  سرللللل  

بمرلل  سرللللل   ن للث  للدلنا مللر   للمتح سرللللل   ثحلل  لت  للثد لتلللث  نللا لت جللل  
 رللب نيي بطلل  ضللللث  يلل  ثيطينللا ست  للم نللا لتث للل لتلل     للمج  نيللع لالنطفمضللي لتف

ثج للي لتنظللل ل  ليطيللي ثلالرللللل  يي ت ف للث  لترللى  ث للث لترللى   للر أجلل   نفلل 
 لترى  ال لترى   ىمي  ل لض .

طحىيىم  حثي دمث  أني   7/10/1991نا نف  لتريمق نللل   ل لتفطم  نا ث 
 ن للثل ثز ىلللع  للر أن للمل ثدمللم  لتطبييللا  للا لتييللمر لت لل  ثنا ستللا طا  للل 

ث ل ه تلث ط لل رلطيثر أثتلا ، لتع   لت  ل  ثلتعثد  ت ع   لتىدي   ي  فثل   ثت لث 
ي   للل لتعلبيلي فلل  يلل طا بعلد م حلل ف ط  لي لتعلبيللي  لر لرلل  ج  ثليل، لتح ىلمل 

 لتط ج  م ا ط   م  ث ثبنا  ف    ل ت ب للر.
ثيؤطللد أنللي   ن للثل أر م لل    للل  طلللمبع  للا م لل  لتعللللق ثرللثليم ثلتللي ر  للا 

 أنع ال  ثجد أ  لا  ج ع    ر ثج ي نظله .
ث لللد لد م يلللع نلللا لتطحى للل  د. ميلللد لتث لللم  لت رللل ل  ثلتفنلللمر  ح لللثد لتحلللد نا 

ث لمد  بل ر  ل ه لتلدمث   لليث ي ث لا يدليلي تطرلبيح ثلتنم د لتر ن ملا م ا أي
ثطرفيع ط   م  ث ملبا أث   ل  ثبنا ت متح لتييمر لت   ثنا ثأ نمبع نا 

   ل ثلت نبىي .
 رسررالة  بررد السررتار الطولاررة 1/6/1990** نشررر  ءرلرردة " العررالى " فررى 

ظ لل تللي  طحليل ل  متا ث ا لتلرمتي لتطا يحلمثي ن  لم طي ليض ثج لع بعلد م 
نللا لتط يفزيللثر لالرللللل  ا ث للث ي جللد لتلللع  ثلتحضللمل  لالرللللل  يي ثيحرللد ن  للم 

  ن   يعيلثر نا جني لتدي ىللبيي لالرللل  يي .م  48مل  
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ثطمر لتبثي ي نا طع يىع م ا حمدث ل طثبي  لتريمحا لالرللل  ا بمالر مم  يي 
 للد لمطيللل مى مطللع  للد أدلر طلل  لتلللع  لتف رللب نا يج يللا ن للمل ع لتج مديللي ، ث 

 نع يع   م ا لتطثل    ا لتىث  لتفمم لي نلا م بمترمري لالرللل    ر  فشل  تع 
 سرللل   لتطا طع   ت رى  لتدلل  نا لتللق ل ثره .

الءواء الفنية والثقافية نشر  الشعم فى ومتصال ب ** وفى سياق غير بعيد 
ث  ؤرل  تحلز  لتع ل  مضل –ت ح د ميد لتللحي  رل ي مر  تقرلراً  17/7/1990

طىليلللل  مللر لت  ف للي لل يللي سيلللل ي  لتطللا  لع  لل ط م نللا فىف نيللمل  –بمالرلل مم  يي 
ثألبع نيللمل لتىلللر لت مضللا ث للمزلي لتط يفزيللثر لت  للل   لل يا أنى  للم حطللا لآلر 

ثلرلل  م ل  لل ا ا للللل   طمنللل  لل   للثي  لل  ثنيي ثديمنط للم   ثديللي ل لل  أن للم 
    مجلل ست  م ثم  ل نا بم   م لتدي ث مرا نا ل    تيفا ا ثبعد  يم  سرللل
 يثطيطم  ين ثيثل  تييا ل نطيطمل لت  ثديي . لنططحللت طحد  ثبعد طىممد م 

 وزارة التربية والتعاي  فى مصر ىأن مساول 1991** نشر  مصر الفتاة فى 
  لرطنطلثل لالجلللءلل لتطلا لطشل ط م د. طلثفل طثجل  لللي   لطلز طبلثيل لت نلم 

رللل  يي بعد أر  م ل يإبعمد مدد  ر لتبمحف ر لت  ر ط دثل ت حمثالل أ ليطيي  ثل 
 تح ف ؤيمل  لؤنيي ثأحمد ث نيثيي .

ر لتللثزلل  طىللث  بمتط للد  ت حللمثالل : سثنللا رلليمق  ط لل   للمي  رللؤثي بللمتثزلل  
لتشيللللء ل  ليطللمر ت رلليبل  م للا لت ع للد لتىللث ا ت دللرللمل لتطلبثيللي ب رللممد  د. 

 طثجم   د ل  لت ع د .طثفل 
  للل  م للا  طللل شللىي  لل ه لتفطللل  ثزلل  لتطلبيللي ثلتطع للي   ظ للل للر جمنلل  ؤشللل 

لرلل  سرللللل   يللدال   للر ن رللب ر م للا شللللله  ثزمللي بمت للدلل  شم للي لت للدلل  
 لتطا ط  ينمؤ م  ر لت عثني ل  ليطيي .

نط   ي لل ه ثزلل  لتطلبيللي ثلتطع للي   نطللثر  عللل  رثتيلر لتاليلل  ثلتعج لل  أر  رلؤثت
 لتشللله ث ر  ثزم م م ا   ه لت دلل  ؟! .
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ثنللا رلليمق  ط لل  أ للم  أرللمط   لت اللمل لتلللل يي يجم عللي ل ز للل دمللث   ضللمليي 
برللي  لتىللللل لتلل   لطشلل ه  ج لل  للللي  لتجم عللي ضللد لتللدططثل ميللدلتفطمح لتللل ي 

 لتجم عللي بططمبللي لرللمل  لت مجرللط ل ثلتللدططثلله ي اللي لتطش لل  لتعيليللي ثلتفملرلليي
 ر  ل ل لتىلللل يعطيلل شد لي ، ثل لديي ث ث  شمتف تىثلن ر لتجم عمل لت  لليي 

الرللللل   الحيللمء طللف للم لت زمللث  ثيعللد ضلللبي  م لل ي ت فىمنللي لتعلبيللي لالرللى يي 
 لت ططثبي با ل لت اي لتعلبيي .

 للمبا لتفنللمنثر لت  للليثر ملضللم   رلللحيم  أ م للع لت لطللز  1991** ثنللا مللم  
للل  ا نللا لتىللم ل  ثلنضللثل ط ييللي دمللثلل تىللمء لت شللل  لت رلللحا ل يللمدي ا لالرلل

 لالرللل  ا ريفم  ي طل ثلت  ف   ثنمطمر لللا.
ثشلللىي لتعللللض لتللل   حضلللله أرلللطم  لت الللي لتعيليلللي نلللا جم علللي لتىلللم ل  لتلللدططثل 
ج مي لتلم تا ط  ملض نل    ثفلملىا طضل ر أجلزلء  لر أم لمي  رللحيي طنمثتلل 

،  ظ للللل  ملللد   1947ستلللا  1933ي شلللىي لتفطلللل   لللر أثضلللمع ل رلللل لالرلللللل  ي
 لتطثلن  ي ر ل رل لتف رب نيي ثلالحطىي لتيليبمنا.

ط م طبلق لتجزء لتفمنا  ر لتف    ستا لت لمي  لتطلا يعمن  لم لت رلطثبنثر لتجلدد 
ثملللد   لللدلط   م للللا لالنلللد م  نللللا لت جط لللا لالرلللللل  ا ثلت عم  للللي لترللل لي لتطللللا 

سنع لش يم  ممنا رنثلل رثء  :طمر ، ث ث  ر أ   س للنا   ىثن م ، ث مي  ثنم
لت عم  لللي  لللر لت رلللطثبن ر ل  للل   ر لتللل  ر  نظللللثر ستلللا لتىلللمد  ر م لللا أن للل  

 دشىء .
ثطللمر للللي    لجللمر لتىللم ل  لترلل ن ملا حرلل ر ن  للا لنللض م للا  للللل رلل فع 

ابمت للم : رللعد لتللد ر ث بللي ب بللم  سرللللل  يم  تىلللطلل  نللا   لجللمر لتىللم ل  ، ث للمي 
لرللط لل سرللللل   نللا لحللطىي ل للضللا لتعلبيللي ثلنللض لترللى  نإننللم تللر نرلل ح 

 .ا ب لملطط م نا لت  لجمر لت  ل  
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مللد  طىللمليل مللر  1991** نشررر  ءرلرردة " مصررر الفترراة " فررى شررهر يوليررو 
 (1)لت لطز ل يلمدي ا لالرلللل  ا بمتىلم ل  ثشبثلطلع م لا ل  لر لتىلث ا لت  لل  

 ليل مد  نىمب    ي  ن م :ث د جمء بمتطىم
 ث لحطىي ،  ثطمر تع  دف للي  1982  أر  مم  لت لطز ل يمدي ا لت  -

لتعىلل  لت  للل  ثلشطلل للع ث حمثتللي طىللثيض لتحىللمل  لتللرللشي يدلش للع مللر بييعللي 
 لت للع ي ر لتعل  ثلت  م ني.

 لت لطز ثلحد  ر أيلز أ لع لتطجر  لالرللل  ا م ا   ل . -
لل ل ثتللللا  للللر م للللل لت لطللللز ل يللللمدي ا لالرللللللل  ا طللللثلب نللللا لتعلللللل رللللنث  -

برلللح  ألللل ل  1987لت لطلللز نلللا فلللىث  ضلللميم طجرللل  ثبمتيلللل   لللل ملللم  
 مثنمديم  د ل لت لطز تطحلطمطع لت ليبي نا   ل .

 نللع أحللد لت حللمثل لتىثيللي ، لت لطللز يع لل  بطلل   للث   للر أجلل  لتطبييللا لتفىللمنا  -
للق لتعىللل  لت  للل  ث تللل  يطا  للل فىمنلللي لشطللسرلللللل   لتطللا  للر شىت لللم طرللطبيا 

 ل جيمي لتجد د   ر بييعي لت للع ي ر لتعل  ثلتييمر لت   ثنا .
لال ط لمد : لت لطز   لط  جلدل  يج لا لت ع ث لمل نلا ج يلا نللثع لت علنلي  فل   -

 ثلالجط مع ثلتزللمي ثلتب  ثلآلفمل ث م يرطجد  ر أليمء .
طللللز ل يللللمدي ا ضللللبمب نللللا لت ثرللللمد  عظلللل  لتعللللم   ر لالرللللللل    ر نللللا لت ل  -

 لالرللل  ا ثأج ز  لالرطشبمللل لتعرطليي ا أ مر ا .
لت لطز  طثلب نا ط لي  ؤالف لتيط  ثلت شبثبمل لتنمدل  ميل  ططبي  عيلد  -

 حنمر بمتظم ل .
 لت لطز يحمثي لاليىمع ب رمط   لتجم عمل مر بلي  لترم بمل ثلتي بجيي . -
 26ر دثالل  لللا أر  لطبلللمل لتعلللم   ر بلللع ال ططجلللمثز    لللث  2لت لطلللز   زلن طلللع  -

 أتف دثالل .

                                                 
 انظر : الفصل الخاص بالمركز األكاديمى اإلسرائيلى فى الباب الرابع )الباب الثقافى( 1
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طللل ت  لت لطلللز  طعلللمثر  لللا  ؤررلللي نلللثلد ل  ليطيلللي لتطلللا طىلللث  بع للل  أبحلللمث  -
ثدللرللمل   دلنيللي ط لل  طلل  أثجللع لتحيللم  نللا   للل تطيللثر  ممللد  ييمنللمل   للل 

 ثلضحي أ م  لتعدث لت   ثنا .
نىه  ا  ؤررمل أجنييي  ليث ي نا  لت لطز ل يمدي ا لالرللل  ا ال  طعمثر  -

طب للل   نلللع طلللثن ل ،   لللل يللل   طعلللدله ت طعلللمثر  لللا ج لللمل ثجم علللمل سرلللللل  يي 
 دللرمل مر نلي  ع ني بمتلملع لت  ل  .

ثملللر نللللمب لت لطلللز طبعلللث سدلل  لت لطللللز طىلللمليل رلللليي ت  ثرلللمد ميلللل لتحىمللللل  
 لتطىمليل :لتدي ث مريي تي  أنلبي لت لطز نا   ل ثأيلز  م جمء نا   ه 

 ييمر بعدد لت طلدد ر م ا لت لطز ثثظملف   . -
 ح ل تي  ل حدلث لترمشني م ا لترمحي لت  ليي . -
ثأمللل  ، بمت للد    نعطللعث للف ت ىللمء  للد ل لت لطللز  للا  ثرللف ثلتللا ثلتلل    -

 ثلتا مر لرطعدلده ت طعمثر لتطم  ي ر ثزلل  ثلتثزلللل لت عنيي نا سرللل   .
 لللبفا ش  للل  لللللي  ثزللء   لللل ل رلللي  ثطللل ت   لللا طللل ت  تىلللمءلل  لللا   -

 ثرللف لتريرللا  للد ل نل للي لترللي فثنيي لت  للليي ث ح للد  للمتح  للد ل لت طحللف 
 لتدثتا بمتىم ل  ثميد لتعظي  ل ضمر ثمدد  ر أرمط   لتجم عمل لت  ليي .

لش للللليي   لللللليي ططعلللللمثر طعمثنلللللم  ثفيىلللللم   لللللا لت لطلللللز  50 ثجلللللد أيفلللللل  لللللر  -
 .  ال يمدي ا لالرللل

فللل  طبل لللل لتطىلللمليل ت حلللمثالل لت لطلللز ل يلللمدي ا تطجن لللد أرلللمط   لتجم علللمل  -
لت  ليي ف  بعد  ت   ط   ر    ي ت ؤالء ل رمط   نا  ع د أثتيمر مى بم لت   
طللللف م يللع لت ثرلللمد  للا شيلللللء نللا م لل  لتلللنف  ث  للله ، ثبمتفعللل  حللدفل ملللد  

 ح لد للعىر :  فل   نجمحمل ت  لطز نا لرطىبم  طف ل  لر أرلمط   لتجم علمل
أرلمط   لتجم علمل لت  لليي لتل  ر نجحلل سرلللل    لر ث ح د أيث  د ل ث  ل   

 نا لرطىبمي   ت متح  ثل ف م ث ضميم م .
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بمتيلللل تجنلللي لتلللدنمع ملللر لتفىمنلللي لتىث يلللي بضللللثل   لل بلللي * ثنلللا لترللليمق  لطلللع 
لتفىللمنا نلللمب لت لليللز لتفىمنيللي ل جنييللي نللا   للل ثلتط للد  ت حللمثالل لتطا الل  

ل جنيللا ثطلللثيع لتحىللمل  لتطمليشيللي ثطزي للف لتللثما ثشم للي  للر جمنلل  لت لطللز 
 ل يمدي ا لالرللل  ا .

أر لتىيللمد  لتريمرلليي نللا   للل  للا لتطللا  2/3/1992** نشررر  الشررعم فررى 
أمبل لتضثء ل شضل الطحمد طل  لت د ت  ثلنىي م ا لاللطلل  نا ببثتي لتعلمت  

لتفليللل  لالرلللللل  ا تث ثملللع نلللا نفللل   ج ثملللي نليىنلللم  تيلللل  لت لللد ثبمتطلللمتا  ىمي لللي
 لتىث ا تيل  لت د .

 للل طل أر لجلللمي  نطشللل  طلللل  لت لللد لنضلللثل لتث لللثف أفنلللمء ملللزف لتنلللل د لتلللثبنا 
لالرلللللل  ا ث لللد حلللدفل لحطيميلللمل يللل ر لتىميللل ر لنط لللل يط ىللل ر لجلللمي طلللل  لت لللد 

 تىميا سرللل   م ىي رمشني  ا ط زي  لتع   لالرللل   . 
 طل أر الميا  نطش  سرللل   تيل  لت د  عظ     ر لثريم ثبثتندل .  

لتحطث للي لت  لللليي طملفلللي فىمنيلللي جد لللد  ث لللا ليطللللفل  28/3/1992فرررى و ** 
 لللر أثللق ثثفلللمل  ا لتج نلللزل ا لتشم لللي  %90لرلللطيىء سرلللللل   م لللا أيفلللل  لللر 

 1979بمت  ثد مر بلي  ط ليي م ميل م مبمل ط لي  دثتيلي شلىي لتفطلل   لر 
ثطيللللل ر أر  عظللللل   للللل ه لتثفلللللمل   ثجلللللثد حمتيلللللم  نلللللا  طحلللللف لتطلللللمليي  1982 –

 لطيم  ا نا لثريم .ثلتحضمل  نا ط  أي   ث طحف ا ل 
ثث فل   مدل دي ث مريي ب   سرللل    ؤشلل  ت بحث ملر ثفلمل  لتج نلزل ب نلع 

 ت طابيي م ا لترل ي لتطا  م ل ي م ت  ه لتثفمل   ر  ي  .
سنللع  نفللا نفيللم  :  29/4/1992فررى ءرلرردة العررالى فررى  ** قررال السرريد يسررين

 مبعللم   للم  طللله  لطللز ليللر ش للدثر بمتىللم ل   للر أر  نطللد  لتفطللل لتعلبللا بع للمر 
يلللمل   للا  لطللز ليللر ش للدثر نللا  للللثع  بللمدل   للر أجلل  لترللى  ثلتبحللث مللر 

يلللللمل  نيللللع بللللمحفثر سرللللللل   ثر. ط للللم أر  لطللللز لتدللرللللمل ، ألضلللليي  لللللطلطي 
جيي بلللم  لل  تللل  يللللطل  نلللا  للل ل ل  لللل ثيللل طا  للل ل لتطزل لللم  ط فطلللللير لالرلللطللط 
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ثبللمحف ر مللل  ب ىمبعللي لتطبييللا  للا لتدثتللي لالرللللل  يي لتعن للليي لتطللا ط للمل  
 أبلا أنثلع لتعنف ثلتطنط   ضد لتلعي ر لتف رب نا ثلت ينمنا . 

يفللي حلثللل   لا لتنم لد  تب 17/7/1995** نشرر  مءارة " التفرراع العربرى " فررى 
ح ث أيدل نيع أر ل د    ف ع  ف  أ   يدع نا نللمب سنرلمنا ؤشلل ، لتزيمل 

ثال  جلل  أر نلللله ب عللزي مللر طثنللع  ثلبنللم  تللع نزمطللع لتج مميللي ثأيضللم  نلد طللع ، 
تيننلا نلا  ل ل لالطجلمه ال أثلنل   لؤالء لتيطلم  لتل  ر يلدأثل ، لد د  لتش ث ليي 

رللب ر  مزلتللل  ع ىللي ثتلل  طحلل  لترللعا ت طبييللا  للا سرللللل   شم للي أر  ضلليي ن 
ثل للضللللا لتعلبيللللي  مزلتللللل طحللللل لالحللللطىي تلللل ت  ال ط  لللل  رللللىحم  أ للللث   للللر 

 طثر ملل  ط م م  .نزع سرللل     ل لترىح نرممط م رلت ىمبعي ثح ر طنط
 6/10/1995** نشررر  صررحيفة " الشررعم " مقررااًل لعبررد القررادر صررال  فرررى 

ل رللمت   لتطللا  للد   جلل  ست  للم لت لل م ني بعنللثلر ا نللا  ثلج للي لتطبييللا لتفىللمنا : 
لتثجلللثد  لللر أجللل  لتطبييلللا أ للللل  ثل علللم  ا ح لللث جلللمء نيلللع : سر لت  لللثد  للللثر أر 

أثتلللا ت علللل  أر  طعلللم  ثل  لللا  للل ل  عال نطلللم   نلللع ثأنللل لالرلللللل  ا بمت نبىلللي أ لللل
 ثل عي ثأر  طعميلثل  عع . يلتثجثد طحىيى

للمرلطع ش رلي  لر لجلمالل لت ثرلمد لت لطز ل يمدي ا لالرللل  ا طثلتا م لا  -
ي لللدف  لللزث لتعىللل  ثلتثجلللدلر لت  لللل  ميلللل لتطعلللمثر لترللل ن ملا ثلتطعلللمثر  لللا 

ي للدف طلرلل ي لتثجللثد لت لل  ثنا م لتجم عللمل لت  للليي ث  ل للم  للر لت ؤررللمل 
نللا لت نبىللي ثلتطعم لل   للا  لل ل لتثجللثد طلل  ل ثل للا. ث للد ل طلللح لتيمطلل  مللد  نىللمب 

: لالي لللمر بمتللل لل ثطعزيلللز لالنط لللمء تطلللمليي ل  لللي  ت ثلج لللي  للل ل لتطبييلللا ث ن لللم
ثلتطىللللمب لتفثليللللل لال جمييللللي نللللا لتللللثما لتللللثبنا لتعلبللللا ثلتف رللللب نا ثلتط للللد  
ت طنظ لللللل لتطلللا طلللدمث ستلللا لتلللللق ل ثرللله لتجد لللد ثنىلللد م نلللا لتع للل  ثطييلللمر 
لت للدف  للر ثللل للم ث للث د لل  سرللللل   بمت نبىللي  للا لتطلط للز م للا  درلليي ل لض 

 لتشىنمل لتعلبيي لتعلبيي.  ا ني 
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ثتل   للطح    ** لر  يقترررم صرحفى مررن السرادا  مثامررا اقترررم أنري  منصررور
 للحفا تزيللمل  لترللمدلل ت ىللد   ف  للم طح لل  أنللي   ن للثل ث طللل  ن للثل نللا 

 طلل ن  لم أر لترلمدلل رليبلل م يلع  17/11/1997 ىمي ي  ا لثزلت ثرف نا 
 ترى   ا سرللل   . نطل  سن مء لتحل   ا سرللل   ثطيفيي لتث ثي

ر لرحمق نمنثر أشيلله أنلع  لدق لترلمدلل منلد م أشيلل للعبع أنلع س مي  ن ثل 
 ر زثل سرللل   ثت  يعطيل م  نمثل  ريمريي .

يل ل أني   ن ثل أر طيرنجل ث    ثل ل  ل ثبلزنرطا ث     لثد  لد أفللثل 
 م ا لترمدلل ثلب م دنعثه الطشم  شبثطع لتطمليشيي حر  طعي له .

لمل أني   ن ثل ستا أر  نمح  ي ج ر حطل  م لا نفرلع بمتعزتلي  ر لترلمدلل أ
 ضيا م يع ح   سرللل   لتييل   ر لتن   ت فللل .

يلللل ي  طم لل  دي ث مرلل ثر : ث للمي  ن للثل  سر سرلل مم   ن  للا ثببللل   للمتا ثل 
 .لنرحمي   ال  دي م ا أن   لجعمر طى  د ثر ال ي  يثر لتجرمل  ثلت ام ل  ت ل

دلل طللمر  طع للد ط لل  لتضلللبمل لتنفرلليي ت   للثد ث تلل  يإلرللمي جفللث  للطى   ثلترللم
  للم أ للم  لالرللللل    ر ث رللؤثت    بحمتللي نفرلليي رلل لي . ثمللم   ن للثل م للا 

 . !! لت عملض ر حمتيم  ت طرثيي لتر  يي  ن    ر ثج ي نظله لاء  رطال  
 لحف مر   مج ي لت 27/5/1994** نشر  صحيفة " الشعم " تحقيقًا فى 

لالرللللللل  يي تجليللللد  لتلللللع  ثحللللز  لتع لللل  ثلت فىفلللل ر لت  لللللي ر تث للللثن   ضللللد 
 لتطبييا ثنضح   لتدثل لتطشلييا الرللل   نا   ل .

نىد جمء يجليد  دلنلمل لالرلللل  يي لنطىلمد ال ع ت لدططثل جلىء سدليل  أرلطم  لت الي 
لت  ثديلي  لتعيليي ثل د  لت ىملر ت م لط طع ططمبمطع  ر طلف تحىلمل  لتلش ليي

بم دتي لتع  يي ثجمء بمتجليد  طحل منثلر ا ج ثل لتيلل يي لتعلبيي ا نم لل نيع 
لتجليلللد  طىليللللل  أمدطلللع د. لنىلللع يلللمدت ر شي لللل  لتللللؤثر لت  لللليي بىرللل  لتدللرلللمل 
لالرللللى يي ثلتللللللق أثرللللبيي بمتجم عللللي لتعيليللللي ثلت  ط للللي بمال للللدلللل لتعلبيللللي 

 ميم لتطا طلطبه يإرللل   .ثلت  ليي شم ي لتطا طعمت  لتىض
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ثألمل لتطحى   ستا سلمد  لتشي ل  لالرللل  يي بعلض ططمي ر سرللل    ر نا   ل 
بعد طلج ط  م  ر لتعيليي ت علبيي ث  م تعم ث  ملثز ثلتفلمنا ت رلف ل لالرلللل  ا 
لترللللمي  نللللا لتىللللم ل   ثلللللا رمرللللثر ، فلللل  لللللنل لتشي للللل   جث للللم  ضللللمليم  م للللا 

ي للل  أثال  شم للي حللز  لتع لل  ثجليللد  لتلللع  ، ثدت للل لتشلت عملضللي لت  للليي ث 
طلللمر  طنلللمثي  ج ثملللي  لللر لت  لللثد ، تجليلللد  لتللللع   ب لللم جلللمء نلللا م لللثد لللللي 
تب لللمبي  يعيت  لللزث  بمت شلللدللل   لللم يعللللض  رلللط  أدش لللثل ط يلللي  لللر لتى لللح ل
 ب  للض نطميي ثشب ل  .
 علللللض لتىللللم ل  ر جليللللد  ا لتلللللع  ا زم للللل أر نللللطح : سفمنيللللم  :  متللللل لتشي للللل  

ت يطم  أ م  سرللل   ريرلممد م لا طا ا  لم نلا   ل  لتحلطلي لتفىمنيلي لت  لليي ، 
ط لللم نث لللل لتشي لللل  لالرلللللل  يي تظلللم ل  طنلللم ا لتطيلللمل لالرلللى ا دلشللل  لت جط لللا 

 لت  ل  ثأنع لب م طمر  للحم  بىث  ت ث ثي تحط    ل نا  ث   م .
تىللم ل  ت يطللم  ث ن للم د. حرللر ثلرطعلضللل لتيمطبللي لتيطلل  لت علثضللي ب علللض ل

ظمظلم ثن ميللي لت  للثد  ثطنمثتللل طل ت   للم نلللله مللمدي ح لثد  بعنللثلر جلي للي نللا 
لتحلللا لت  للللثد  ، فلللل  طعلضللللل  رللللمط   لتجم عللللي لت  لللللي ر ث عللللمدل   عظ  لللل  

 تع  يمل لتطبييا  ا سرللل   شم ي لتطبييا لتفىمنا .
لتضللمل  م للا د.  ح للد جللىء ثأنلللدل لتيمطبللي لالرللللل  يي جمنبللم  شم للم  ت  جللث  

ا ح لث  ؤطد نيع أر لالل م  أحد لتر مل ، سدلي  ثططمبع ا لتلش يي لت  ثديي 
 ل    ي نا لتلش يي لت  ثد لي .

لتط يفزيللثر لت  للل  دمللث  لرلل يي ** ثنللا لتعللم  نفرللع نللللل أنبللمء مللر سلرللمي 
لتيلللل   ستلللا   شمل للل  نيلللملا ثللللم  أنيفلللا  ىلللد ا يلنلللم   ل بفلللمي لالرلللللل  ا ا

 لت طفطحي ا ت  لملطي نا أحد يلل   ل بفمي لتلر يي نا   ل .
 :** ثنلللا حللللد ث بمتثفللللمل  نللللللل ا لثزلت ثرللللف ا طحىيىللللم     للللم  طحللللل منللللثلر

 " الخروج " اإلسرالياى ال)ا رفضت  مصر !مشرو  فيا  ""
 * سعد الدين وعبة يكشف أسرار التسال اإلسرالياى إلى الثقافة المصرلة 
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المشرو  سامها المتحدث الرسمى باس  بيءين إلرى دد بطرر  غرالى  * أوراق
 ووصا  إلى صفو  الشرلف ث  وزلر الثقافة ال)ا رفض المشرو 

نل     للطل  ملر شللث  لت  لثد  لر   لل  ثم   أر لت لللثع طلمر  ط ل  يإنطلم 
 نا م د لتنيا  ثرا .

طم ل  ديف لد  ثبعد ل ثل     ي  ر لتطث يا م ا لطفم يلي ا 1979ريط يل  24نا 
ا يللدأل لت حمثتللي لالرللللل  يي يشبللم   للر الرللطد ث مل سرللللل   لت طحللد  ا ث عللع 

  د ل م ا ديف د جثتد لطم ر ا . 
 –نا   ل لتشبم  لت ثجع ستا ا دلر بمط ل ا  رطلمل لللي  لتلثزللء لالرلللل  ا 

ب لللل  جثتلللد للللطم ر لت عمثنلللي نللللا تفلللل نظلللل لترلللل بمل  – نلللمح  يللل جر ث ط لللم 
ستلا ا ملضلنم لتشلم  يإنطلم  نل    طرلج  ا سنطلم   للطل   لا لللطمل لت  ليي 

لتط يفزيثر لتالبيي بعنثلر شبثلل م ا بلي  لت جل  لتج مميي بمت اي لالنج  زيلي 
 ثر لتدثتيي نا ج يا أنحمء لتعمت ا.ت ط  طثزيعع م ا للطمل لتط يفزي، 
   للللر  لللل ه  لللل ه لت حمثتللللي تلللل  طيللللر ل ش للللل  ثال ل ثتللللا أيضللللم  ، ثجمنلللل   للللم *

لت حللمثالل ي طللر أر طيلللفع للل مد  رللعد لتللد ر ث بللي لتلل   طللثتا  ن لل  ثط لل  
أثي ثزلل  لتفىمني نا نطل   ر أدق لتفطللل )شىي  نط ف لتربع نيمل ستا يدليلي 
لتف من نيمل( ثلتل   طللأ    لجلمر لتىلم ل  لترل ن ملا لتلدثتا أحلد أ ل  لتنللمبمل 

رللللطع الطحللللمد لتفنللللمن ر لتعللللل  ثلطحللللمد لتفىمنيللللي لتفنيللللي نللللا   للللل ستللللا جمنلللل  للم
 لتنىمبمل لتفنيي أيفل  ر  ل  .

يطلللف رللعد ث بللي تللل ا لثزلت ثرللف ا أر   لجللمر لتىللم ل  لترلل ن ملا لتلل   ب لل  
طلمر أحلد أ لل  أ دلنلع  ثلج للي  1976س م طلع لتللحل  ط للمي لت لىي  ثي  لل  مللم  

 ع .  لجمر لتىد  لتر ن ملا لتدثتا لت   طرطعد سرللل   ال م ط
ثثلن  رعد ث بي م ا س م ي لت  لجمر )طمر لتثزيل ج مي لتعبيفا  جل  م  يي 
جللحيلي بمتى لل  نلا لنج طلللل( ثدملا للللي  لتلثزللء )  للدثح رلمت  ث ط للم( تحضللثل 
لنططمحع ، ثمى  طث يا لطفم يي طم   ديف د نجح ثند سرللل   نلا لت للملطي يلدثل  
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ط للل دمللث   1979نلا ثنللا مللم  بللمفن ر  للر لت نطجلل ر أحللد  م اس  للا رللث  1978
  ثتل  ث لمبا رلعد ث بلي  ل ه لتلدثل ، إرلللل   ست زلي ث طلم  ثل لت عللثف  لىط م ي

 يحضل م  ن ثل حرر لت   طمر  د أ بح ثزيلل  ت فىمني ثلالمى .
تل  ط لط  سرلللل   بمت للملطي نلا لت  لجلمر بعلد  84ستلا  80ثشىي لترنثلل  لر 

أللف م يع رعد لتد ر ث بي بىلللل  لر ثزيلل رح  لالمطللف لتدثتا بع ستا أر 
نجلمءل ب بلمل  لر  شللج ر سرلللل    ر ، 85فىمني )ميد لتح  د لضلثلر( ملم  لت

تىلطلل  ب نى  ثت   لد م   م ثبعد لمطللف لالطحمد لتدثتا ت  نطجل ر بمت  لجلمر 
زلدل ب بمل لت لملطي لالرللل  يي ثط  طجم   م أيضم  ستلا أر  86 ل  أشل  مم  

   طل م رعد ث بي . 90جمءل ثل عي  م ي نا مم  
ا جمءنا ب    لملطي  ر لت  ف  لتف رب نا  ح د بطل  لتل   طلمر  لد حضلل 
ستا لت  لجمر بى دمث  ثأحضل تا ن   م  لر ع )ط   لتعمت (   ف ثه ن رب ن ثر 
رللللل   ثر ثلت فلللثض أر  دنللع لترللى  ح للث ي للثل لح للي  ج ثمللي ن رللب نيي  ثل 

 ل نللللا لتث للللل لتلللل   نمجلللل    لالجطيللللمح لالرللللللل  ا ت للللم نللللدش ثل نللللاستللللا ي لللللث 
لثل جند  ر ف  طحثتل مى لي ل رلل ستلا  لم  نمثلمل  ا لتجي  لالرللل  ا ثأر

يللبع لتطعلمبف لالنرلمنا .. ث ط لم أدلطلل أر مللض لتفل    رليحدث جلدال  حللثي 
 لللملطي  للم س ل طللمر  للدمث ت رللى  أ  ال ؟ ثتيللر لت ؤطللد أنللع ريطرللل  يللدأ مللد  

 سرللل   نا لت  لجمر ثت  ل لنضل ملضع ا .
: ا طمنللل للليى ثثطيللل  للد ل    لجللمر  1993ثل عللي أشللل  حللدفل نللا   لجللمر 

 ىللل  –تنللدر  للدمث  طعضللث نللا تجنللي لتطحطللي  ، ثملنللل  للر للل للطثر لتجزيللل  
ثأن للم  –بلى دمللث  ببعلم   –أر  للد ل    لجلمر لتىللد   ثجلثد   –س م لي لتضل ثف 
ثم لللا مى لللي بلللليى .. فللل  أي الللثنا أن لللم نجحلللل نلللا لتللل  م   لللا  ىي لللي  نلللم  

لتثنلثد ل جنييللي  للر لتفنللدق نللا رلليمل   يطلثبلم  ستللا  ىللل لت  لجللمر نللا  ممللي 
لت ؤط للل ثت   طعلف م   م أحد ، ث نم  ب يل  ر لترلطلط ل   ىلمي طا ثثج لل 

ىل نللع تللث طلل  حلل  ج يللا لت لللط: ستللا دمللث  ت  لجللمر لتىللد  لتطللمتا نى للل ت للم 



 

856 

رللل   حطا  ثمد لنعىمد لت  لجمر نر حضله )طمنل لت لد   لت ع ىي ي ر لتعل  ثل 
لللل ثل( ثبعلللد م ب يلللل  نلللا طملنيلللع   لجلللمر لتىلللم ل  نممطللل لل  نلللع  7لتبم يلللي 

ثتين للللم طللللللل لت حمثتللللي  للللا  للللد ل  ،  ش لللل  ت  للللدمثير ثلت للللحف  ر نىلللله 
 حمثالط لم ت ل  م   لت  لجمر ر  ل ميد لتىمدل نممط لل ت م أيضم  ثجلمءل فمتلث

 لللا لتضللل ثف ل جمنللل  ستلللا سحلللد  لترللل للل لت  لللليي ثتين لللم نلللل ل أيضلللم  فللل  
 لشطفل ط م م  نا لت ث  لتطمتا ا .

ثيل ل رعد لتد ر ث بلي ستلا أر  لم طللدد حلثي حضلثل  لد ل    لجلمر حيفلم ستلا 
لتىم ل  ث ىمي ط م تبعض لتر ن مل  ر لت  لي ر  ؤشلل    ل  حيح ثأر لتدمثلل 

طلللا ثج ط لللم سدلل   للل ل لت  لجلللمر ت شلج نلللم جلللمءل ملللر بليللل   لللد ل لت لطلللز لت
لتفىمنا لالرللل  ا نا لتىم ل  ثض ل رلبعي أرل مء  لن   حرلم  لتلد ر   لبفا 
ثحرلل ر ط للمي ثحرلل ر ن  للا ثرللع د  لللزثق لتلل   أجللل  لط للمال   مطفيللم  البللىغ 

 رعد ث بي بمتدمث  ثلمط ل من م نا أمىمبع .
 لفى   –زي لف طثل ل ل  حلمثالل سرلللل   لتطبييعيلي نىلد حلمثتثل ثبل ر لتط د لد ثلتط

ل لل  أر  لل ل  94لال  للم  بلل ر   للل لللملطل يثنللد لرلل ا نللا   لجللمر حيفللم  –
لتثند طمر مبمل  مر لت شل  حرم  لتد ر   بفا ثللش  ؤشلل  لد ثه ططمطل  
رللللل نمليث ثلالفنلللللمر بلللللمتببا ال ي لللللفىر   لللللل.. ثنلللللا لت ىميللللل  للللللنل لت لللللحف 

مللم  الرللللل  يي ح  للي للرللي ضللد   لجللمر لتىللم ل  ثلليرللع  نلل  يدل طللع ثلال لمللي ل
يدأل بمت جث  م ا نل    لالنططلمح ا لتبليل  ستلا سيلىل ا لتل   ث لفثه ،  1994

تنرلللف  شلللمزر ت جلللي   69ب نلللع ا ضلللد سرلللللل   ثيطعللللض تثل علللي حلللدفل ملللم  
 علللثف لالرللللل  ا نللا   نللمء سيللىل ، ثتلل   نرللثل لاللللمل  ستللا أر رللعد ث بللي لت

 بعدللع لتلد د الرللل   لنض دمث  أ  سرللل  ا ت   لجمر .
ف  طثلتل ل ث مف م يع  ر نثع أنلع : مرلطل  ال يحل  لترلى  .. يىلثد لطحلمد 

  لؤيلللي لتج لللمج  .. ديططلللمطثل .. تديلللع نلللمن ر  لللر دلشللل  دبمبلللي .. د لللث    لللث لتف
)!!( ثتيلر طل   ثأش لل  نىد ط  ثضلعع ضل ر  مل لي أملدلء لترلم يي، نزممل نمزيي 
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  ل ت  ي نا لطحمد لتفنمن ر لتعل  لت    لأرع ث بي  ر س دلل  للل ثلنىل م يع 
 دثتي ملبيي يلنض لتطبييا  ا سرللل   . 13

ثل علللي أش لللل   طل لللم رلللعد لتلللد ر ث بلللي ث لللا سنللللمتع  حمثتلللي  ثللللا ديلللمر لؤيلللي 
ت ثلا     ر نلنرم مد  لتر محز ري  لتفمنا نا بملي  ثلتب   لتحم ؤ يمء ل 

 يلؤيي لت ؤ يمء ث ث  م ط  بمتفع  .
طحىيىلم  ملر  حلمثالل ا  10/4/1994ثنا ريمق  ط   نلللل لثزلت ثرلف نلا 

 ع لللد لتفللل    لالرلللللل  ا ا جللل   لت نطجللل ر ثلتفن للل ر لت طش  للل ر نلللا  لللؤفللل 
ثلللطلبل سرلللل   ت  طىلد  ر ت ل ه ، لتف د ث بمالضمني ت   ط ل ر بلم د  ثلتللعل 

 مم م  . 35لت اي لتعلبيي ثأال  زيد لترر مر لت نح سجمد  
ث د ميل لطحمد لتر ن مل  ر لت  لي ر مر لنضع    لط   ر أللطمي لتطبييلا 

ث لللد بمتللل  لالطحلللمد لتحطث لللي لت  لللليي ضللللثل  طجد لللد  علللدلل ،  لللا سرلللللل   
 نممي لتر ن م ث عم   لتطلج ي ترنى  حطا ال يضبل  نطجث لترل ن م تىطجلمه 

  ا لت ؤررمل لالرللل  يي لتعم  ي نا   ل لت جمي . أث لتطعمثر 
ثنللا رلليمق  ط لل  نللللل لت ج للي شيلللل  مللر أ نيللي أ  ط فللث  ا  ليلل  م للا بللم  
حلد   لتلجمء ا لتطا  نعل لال لمي لت  ليي س لمط م بري  شىف ي ر لت  حلر ثل 
للللطمل لتيمرلل ل ي ن للم طلل يع م بمرللط للل س لمللي سرللللل   بمت اللي لتعلبيللي ن لل   للا 

 حلل  م ا لت  لي ر حىي م ا لالرللل    ر؟ .
رلللللل ي سرلللللللل   ت فلللللر ملللللر  ل  لثزلت ثرلللللف طىليلللللل  نلللللللل 27/3/1995** ثنلللللا 

ثلت ثرللليىا لت  لللليي منلللد م لحط لللل للللبع جزيلللل  رللل نمء ، نىلللد ألرللل ل سرلللللل   
بعفط ر ستا ر نمء تج ا لتطللث ثل  منا ثلتل  مل ثلت ثريىا لتلعييي نلا  ل ه 

حللللل سلللللللف  لطللللز لتبحللللثث لت ثرلللليىيي بمتجم عللللي لت  للللليي لت نللللمب  ث تلللل  ط
ثبمتفعللل  طلل  طرللج   مللللير رللممي  لللر ، ثألللل ف لت للثل لتىللث ا لالرللللل  ا 

لتف ي ثل لتلعيا لتر نمث  ف  ييع م ستا سحد  لت ؤررمل ل  ليطيي لتطا ببعط م 
 م ا لربثلنمل حد في ثبلحط م نا ل رثلق .
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م  سرللللل    ط ف للي نللا لت ثرلليىا لت  للثد  ث للد رللي   تلل   حللمثالل حطللا  يلل   يلل
ل ت للللمنا ث للللث ا طللللثلل زليلللل  ا ث للللد  م للللل مللللد  تجللللمر  نيفىللللي  للللر لت للللؤط ل 

 180لت ثرللللليىا ل ثي ت  ع لللللد لت  يلللللا لت ثرللللليىا لت  لللللل  ث لللللد طللللل  طرلللللج   
تلل ل م  للل سرللللل   م للا سي للمي ، لرللبثلني  للر ج يللا أنحللمء   للل مللدل رلل نمء 

 عفط ر تر نمء .طابيي   ل ط  م ت ل ألر ل لتب
ح لث رلل ل سرلللل   ، ثت  ير   لتف ي ثل لتف رب نا  ر  حلمثالل لترلبث م يلع 

لت لللمل  للر ل  للمنا ثلتل  للمل لتلللعييي لتف رللب نيي ثأمللمدل سنطمج للم م للا أن للم 
 سرللل  ا نا أييل م  يي طزي ف ت طمليي لتفىمنا نا لتعمت  . –طللث   ثد  

زع ططلللم  نلللا لتىلللم ل  يح للل  منلللثلر طلللمر  لللث  1995** ثنلللا  لل لتث لللل ملللم  
  ث ث  نممي سرللل  يي ط تيفم  ثطثزيعم .  اطحيمطا  ر سرللل  ا 

لتطلا و اى صرفحة " السياسرى "  18/5/1994** نشر  ءرلدة " الوفد " فى 
طمر يللف م   م د. أي ر نثل ث د ط  طش ي  م ت نلمب ل  ليطا ثلالرلللل  ا 

لت  حلل   –ي :  ع للد أبحللمث لتنللم لث نللا   للل ث للد طضلل نل لت ثضللثممل لآلطيلل
ب رطلللفا لتعبمرلليي ث للث  لطللز بحفللا بيللا بالللض سنللمد    للل ثأ ليطللم ثتيللر 
نلللمبع لتحىيىللا يط للر نللا طج يللا أييللل  للدل  للر لت ع ث للمل مللر دثي لت نبىللي 

ال  شضللا تبلللللف أث أنللع  –م لث نللثلتشبللثل   للر  لل ه لتثحللد  أث  لطللز ط  للم 
 لتل مبي لت  ليي .

ملل ا لتثند ا نا  ثضثع ؤشل ت نلمبمل لالرللل  يي لتشب ل  لت ليث ي ف  أل -
نللا   للل ث للد  للد ل ا لتثنللد ا تثفللمل  طظ للل لشطللللق أحللد لت لليللز لالرلللللل  يي 

 لتعم  ي نا   ل ت ج مممل لالرى يي .
ث للل ه لتثفلللمل  مبلللمل  شبمبلللمل  ثج لللي  لللر لت لطلللز لالرلللللل  ا تلجلللمي ثرللل دلل 

،    لىل ب مضلمء نلا ج مململ سرلى ييأثت ل يمدي ا لت لطز ليع  ثر دلش  
س م  ا  حيحي أث طل  طزثيلل شلمط  لت لطلز : أر   ه لتثفمل  ا لتثند ا ث د لأل 
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زلع لتلللل  ط  لالرلللللل  ا أث أر  للل ه لتثفلللمل  طللل  طرلللليي م  لللر لت ثرلللمد حطلللا  للل
 ثلتي ي ي نا أثرمب لت فىف ر لت  لي ر .

 ؤررللللي بحللللث أجنييللللي طع لللل   36د ثنللللا  ثضللللثع ؤشللللل  طلللللل لتثنللللد أنللللع  ثجلللل
الشطلللللق   لللل م للللا طللل  ل  للللعد  ، ث للل ه لت ؤررللللمل ل ثلثبيلللي ثل  ليطيللللي 
ثلالرللل  يي ططش   ر لتبحث لتع  ا رطملل  الشطللق لتعىل  لت  لل  ثطعط لد م لا 
مللدد طي للل  للر لتبللمحف ر لت  لللي ر نللا سجللللء لتبحللثث لت لللطلطي ثلت  ثتللي  للر 

ف بع للد  مللر سدلل  لتبللمحف ر ث للر  لل ه لت لليللز : ج للمل  ج ثتللي لت ثيللي ث  للدل
لت لطلللللز لتفىلللللمنا ل  ليطلللللا ث ؤررلللللي للنلللللدل  –لت لطلللللز ل يلللللمدي ا لالرلللللللل  ا 

  ؤرري  منز زل دي. – ع د طملن جا ث ؤرري نليدلي  نليد مر  –ل  ليطيي 
ستللا أر يللدليمل لالشطللللق لتالبللا  لتشيللللء لتلل  ر ألللملثلث للد أيلللزل لتجليللد  لأ  

 يللللدأ  للللر يدليللللي لتىلللللر لتطمرللللا ملللللل منللللد م  للللم  لالنج  للللز ثلتفلنرلللل ثر  ت  للللل
بلللمحطىي لتلللبىد لتعلبيلللي ثلالرلللى يي ثمنلللد م طللل  لنططلللمح لتجم علللي ل  ليطيلللي نلللا 

ط  أثي لحطيم  م  ا فىمنا ي ر   ل ثأ ليطم ثتين لم طمنلل  1919  ل مم  
نا   ل ،  رطملل  ت طبل ل لت ريحا نا   ل ميل  نظ مل  لبيي طمنل طع  

شم للي أر لتجم عللي ل  ليطيللي طف للل لتلللطث  حثت للم دلل للم  برللي  بييعللي لت نللم   
لتطا  ط  طدلير م ثنىم  ت ن ه ل  ليطا نلا لتطع لي  أ لم بمتنرلبي تررلمط   نمتامتييلي 

  ر ل  ليط  ر ثلتى ي لتى   ي  ر لت  لي ر .
لطي ططنلمثي أدق ثتير لتلاء ل يفل شبثل   لث  يلم  لتجم علي بع ل  بحلثث  للط

لرلللطللط جيي  –)لت للللأ  لتعم  لللي : طفم للل   لت جط لللا لت  لللل  ثش ث للليمطع  فللل  
لتج ممللمل لالرلللى يي نلللا  –لتع للل  ثلتعدلتلللي نللا   لللل  –لتط للنيا نلللا   للل 

  ل( ث  ل م  ر لت لمليا لتبحفيي لتطلا طف لل لتلل  دلل لم  ني لم طفع لع ثطىلث  بلع 
 لتجم عي ل  ليطيي نا   ل.

ث عل م  يي ندلليي لرط دنل أطثبيرم  ريمحيم  سرللل  يم   1990لل ل * نا ل ل ني
لالرل مم  يي لت لحللث  ث لد  طل  ن  لم أحلد مللل سرلللل  يم   –م ا بلي  لتىم ل  
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ؤشلللير ، ث للد طنمثتللل  للحف ا لتلللع  ثل  للمتا ثلتثنللد ا  20ثجلللح أيفللل  للر 
ل نعلللللمي  للللل ل لتحلللللمدث  لللللر زثليلللللم  شط فلللللي نىلللللد لطلللللزل ا لتللللللع  ا م لللللا لدثد 

لالرلللللل  يي بعلللد لتحلللمدث  بمللللل  ثطلط لللز للللملثر أر   لللل  لللد ش ىلللل جلللثل   لللر 
 لتيلل يي طجمه ط   م  ث سرللل  ا .

ثألملل جليد  ا لتلع  ا أيضم  لد نع  لت حف  ر لت  لي ر لت  ر يع  ثر نا 
يلللل ي  رللعده ث  للل     ، نىللد  لل ال  للؤالء لت للحف لتلرلل يي أ فللمي رلل  ل لجلل  ثل 

ثم لا يمرلل ملنلمل ب لفي مم لي م لا لتف رلب ن  ر   ضلي   ج شم ي ارعد ا 
شم لللي ، ثنعطلللثل لتف رلللب ن  ر بمالل لللم  ثبطمنلللي ل ث لللمف لترللل ييي ، ثنرلللثل أث 
طنمرثل أر ت  حط ي ألضع طم   لتح  نا لتدنمع ثلت ىمث ي ثتث م ا ربح لتى لل 

ثطرللمءتل لت للحيفي ؟ أ للر طللمر  للؤالء لتيطللم   للث  ط جلل  لللملثر م للا   للل ، 
 .؟! للير م ث 

 –لترللف ل لتف رللب نا بمتىللم ل   –ث طلللل لت للحيفي أنللع طلل  لرللطدممء رللع د ط للمي 
 تىرطعى  ثلتطبمحث حثي   ل لتحمدث ث ر يىف ثللءه .

لل  حللىللف ثللءه ج للمل سرللللل  يي ط للدف الث طلللل ا لتلللع  ا أر لتحللمدث لب للم ي
 ر لت حط لي ثأر سرللل    د لرط جلل  لطز ي أث م ىء  لر دلشل  ن رلب،   ل 

 لل  لللملثر ثللء  لل ل لتحللمدث حرلل   ع ث للمل طللثنلل يل ؤثطحد للدل  يىللف  ططلل  
 ت ج مل ثل ج ز  ل  نيي لالرللل  يي .

، أ م جليد  ا ل  متا ا نىد أثلدل ؤللء بعض لت فىف ر لت  لي ر حثي لتحمدث 
، يي لتف رلللب نيي ضللليلللمل ستلللا  لل ل لتحلللمدث ال  شللد  لتىن لللمل د. ح لللد حرللر لتز 

 ف ل طعمبف لتال   ا سرللل   بممطبمل م ضلحيي م ل  ي لفثنع بمالل لميا   نع
. 

أ لللم أ للل ر  ثيلللد   لللد ل لت شلللميللل ل رلللي  نىلللمي : سر لرلللحمق للللم  ل لللللي  
لتلللثزللء لالرلللللل  ا  لللث لت رللللثي ملللر لتحلللمدث برلللي  ريمرلللمطع لتعدثلنيلللي ضلللد 

 لتلع  لتف رب نا ثتي  نع  لد نع . 
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ا لت لللللد لتعلللم  تبشلللثلر لت رللل   ر نىلللمي : نليلللد أ لللم لت رطللللمل  للل  ثر لت ضللل ي
 للللحث  سرللللى يي ملبيللللي لللللم  ي تطحليللللل ل لض لت حط للللي ثتللللي   جلللللد طفج للللل 
أثطلللثب  رللليمحا ل للل  أنلللع شبلللث  م لللا لتبليللل  ثتين لللم شبلللث  ال طيفلللا ، نليلللد 

طلللل   –سجللللللءلل نع يللللي م للللا ل لض تيللللدء لالرللللطعدلد لتفع للللا تطحليللللل ل لض 
 ثطحليل لت رجد ل   ا لت بمل  .ل لض لتعلبيي لت حط ي 

 ن للم ط للدف أثال  ثأش لللل  م ث للمي د.  ثرللف سدليلل  : ال أثلنلل  م للا  لل ه لتع  يللي 
 الحلل  يمرل ملنمل .

 ن لللم نلللا لآلثنلللي م أ لللم د. جلللىي أ للل ر نىلللمي : سر سرلللللل   طىلللف ثللء لتحلللمدث 
ن ل ل منل  ل ش ل  طعمنا  ر لتضلاه لتلدثتا م   لم برلي  ريمرلمط م لتعدثلنيلي لترل

ف  ت لف ل نظمل ، رطا ع ت لف ل نظمل مر   ملرمط م لتطعرفيي طلتحمدث ر
 م  يي ط ج ل لت  ثد لترثن ل تف رب ر لت حط ي. رم

أ م جليد  لتثند نىد ألملل تل مد  لتلم د د.  ح ثد يمرل ل ضلمر لتل   رلممد 
ييضللمء نلل طل أر رلليمل  ي جللث ، بعللض لترلليمح لالرللللل    ر ت ث للثي ت  رطلللفا 

طمر يدلش  م لش مر   م  ر  م م بمت جث  م لا ل طلثبي  لترليمحا لتل   يىل  
لترلليمح لالرللللل    ر ، ث للد طينللل لتىيللمد  لتعم للي تطحليللل ن رللب ر لت رللؤثتيي مللر 

  للملثر  جث لم  حلمدل  م لا لت لحمني لت  لليي ثلط   لم  لليؤلتحمدث ، ث د لر 
لتف رلب نيي نلا لتلدلش  لتف رلب نا  لتىيلمد  أدلنللني م ، بمتطحليض م ا لتحمدث 

 لتحمدث .
ثنللا رلليمق  ط لل   للد يطللثر  لل ل لتحللمدث ت ط ثيللع ثلتطابيللي م يللع ، يللدأل أثتللا 

نىلد ل لدل جليلد  ، شبثلل طلح   ثط ج ل لت  ثد لترثن ل ت ييلمر لت ل  ثنا 
لتثنلللد ث لللثي نلللث   لللر   لللثد لترلللثن ل ت ىلللم ل  ، ثلرلللطشدل ع أطثبيرلللمل رللليمحيي 

 ي   .ت رفل ستا ط  أ
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ث للللد دمللللل لت للللحيفي ثزيللللل لترلللليمحي بضلللللثل  لتطللللدش  لترللللليا تث للللف طللللل ج ل 
أطثبيرمل  ر لتللطمل لتريمحيي ت رفمل  لالرلللل  يي لتطلا طرلطشد  م تنىل  لت  لثد 

 لترثن ل تط  أي   ميل لتحدثد لت  ليي لالرللل  يي .
 أرفلل ح ىل لتل مبي م ا لت  نفمل لتفنيلي ملر ضلبه 1995** وفى العا  

رللللع د  رلللل بمر يللللدثر  – ضلللليي تطثزيللللا لللللليه لت انيللللي لالرللللللل  يي ادلنللللما  18
 ط ليح نا لتىم ل  ثلالرطندليي.

لتاليلل  أر أحللدث ثرلل  ي ت طحم لل   للر بللملعا لتلللليه  للا ثضللعع دلشلل  أ  فللي 
 لللله لت ىلل ر لت ل ثلير : لتببىث ي ثميد لتبمره ميد لت  د.

جنمح للم بللمت علض لتللدثتا بمتىللم ل    م للل سرللللل   يطلل   ر 1995** ثنللا مللم  
ي جمء  ت  ل   ثجثد ثحد  أ نيي شم ي  ط في  ر  1995نا  مل  ثلت   يدأ 

 ثزلل  لتدلش يي لت  ليي طىث  ي  ه لت   ي.
طلل طا  لل ه لتشبللث  ثنىللم  ت   للمدل لالرللللل  يي تضلل مر مللد  ث للثع لمطللدلءلل  للر 

ي ث للد ط فللل سرللللل   جمنلل  بعللض لت عملضلل ر ت طثلجللد لالرللللل  ا نللا لت علللض
مم لم ي  لطلدثر  ىبل   25ثحد  شم ي طض  ش ري أنللد ال طزيد أم لمل   م لا 

 دنيلللي ث لللزثد ر ب رللل حي حد فلللي ثأج لللز  لط لللمي د يىلللي  لللا أج لللز  ت يللللف ملللر 
لت طفجلللللل ي ثزثدل سرلللللل   جنمح لللم ييثلبلللي  لل بلللي شم لللي نضلللى  ملللر دثليلللي 

 نا. طنى ي طىث  بحللري لتجنمح  ر شمل  لت ي
مل دمميلي نلا جنمح لم ضل ل دمميلي بمت الي لتعلبيلي ملر ب  د ثزمل سرللل   ططث 

ثط ت  ملضل ميل لململ شم ي ت علض ، التىد  مم  ي سرللل   ل يدييا 
  ثلل  ت  رطثبنمل لالرللل  يي نا ل للضا لتعلبيي لت حط ي.

طث أتاللل   للل  للؤط لل  م  يللم  دمللل ستيللع  نظ للي لت ثنرلل** وفررى العررا  نفسرر  
 للللملطي  لللا ط يلللي لت ندرلللي جم علللي لت ن لللثل  بثدثي لترلللثق ل ثلثبيلللي بمالطفلللمق 

 سرللل   .
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أر ري  لالتامء لنض سرللل   لالنض م  ستا  عم د   نا لنطلمل ل ر حي    ثمن 
لتنثثيلللللي ، ثل  لللللللل ثنلللللد م م لللللا لت للللللملطي نلللللا لت لللللؤط ل بعلللللدد  لللللر لتلللللللطمل 

 ثلتبمحف ر ضعف ط  لتدثي ل شل  . 
.  ح للثد  نللد   م  للد ط يللي لت ندرللي يجم عللي لت ن للثل  أر لت للؤط ل طللمر ثأيللد د

 ىلللللللل  مىلللللده بمتىلللللم ل  تبحلللللث طبي للللل  لرلللللطشدل مل لتبم لللللي لت طجلللللدد  ، ثطمنلللللل 
يبمتيلللم ، ثملللدد  لللر دثي  رطللللمل  نيلللع  ج ثملللمل م للل   لللر طلللثن  ثلت الللل  ثل 
ي أثلثبللللم ثأيضللللم  سرللللللل   ثثنللللد  للللر ط يللللي لت ندرللللي بمت ن للللثل  ي فلللل  لت ج ثملللل

ثأثي  لللل   طعللل ل مىلللد  للل ل لت لللؤط ل نلللا   لللل ، ثبعلللد أر ث للل ل ، لت  لللليي 
 بعض لتثنثد لت لملطي بمتفع  ط  ستامء لت ؤط ل .

دد محمررررد  طيررررة  ميررررد كايررررة الفنررررون الءمياررررة قررررا   12/4/1995* وفررررى 
ت  لثل  ح  علضممنططبباإلسكندرلة وأمين  ا  الحزم الوطنى بدالرة العطارلن 

بمالرلللطندليي نلللا حضلللثل ديف لللد  ث لللمل  ن للل  ملللم  سرلللللل   بلللمت لطز ل  ليطلللا 
 .ثأرمط   لتجم عي بمالرطندليي ثمدد ؤشل  ر  نم   لتدثي ل ثلثبيي

*** 
)ا كان  ك)لى قانونًا فهل عى ءرلمة سياسيةدد!!  عل كراعية إسراليل ءرلمة وا 

 قضية ضد معارضى التطبيع 9230دد 
ننزع  ت   ر    مدث ثال نعلف ط ف لت ط  ثر: م  ط ثنم نا لت دلل  أر سرللل

طنلللم  لضللللا.. أثي  ضللليي طبييللللا نظلط لللم  حط للللي جللللنح  دلش نلللم ي نعمتجثنللللم سر
س بمبللللي نبعللللر لت للللط   نللللا مللللد  درللللطثليي  للللثلن ر  نللللا  عملضللللي طم لللل  ديف للللد 

 ثلضبلل لت حط ي ستا طيللطع تطرىه دمثله ضد لتحطث ي.
.. طيدأ نا الظلث  ا ي ح لث  ضميم  ىمث ي لتطبييا ال ط     متبم  ستا لت حط ي

 بمحلللث أ لللر لتدثتلللي ي ثطنط لللا  متبلللم  نلللا   لللل لتجد لللد  نلللا نيمبلللي أ لللر لتدثتلللي 
ي م لللا   لللي  للللتع يلللم.. ثشلللىي  تللل  يعلللي  ا رلللمج ر لتطبييلللاا لح لللي مللل ل  أتي
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لالمطىمي أث لتحب  لالحطيمبا  ط   ر بمالرلمء  ستلا لتعى لمل لتدي ث مرليي يل ر 
رللل  .     ل ثل 
 ىمث لللي لتطبييلللا  نللل  طث يلللا  عم لللد  لترلللى  لت  لللليي لالرلللللل  يي  ي الللل  ضلللميم

 (  ن م ت  ط    ت  حط ي.. %80 ضيي ) 9230
ثنظلللل  حط للي جللنح س بمبللي أثي  حمي للي جنمليللي ت للط   بمالرللمء  ستللا لتعى للمل 
 ا سرللل   ث عملضلي  عم لد  لترلى   ع لم نلا ح  طلع لالنطشمييلي.. طلمر لت لط   

 حم ا. ث أح د نم ل لت 
 للمل  لت مضللا ي ث للا لنططللمح رللثق لتىللم ل   20ثللل دل نيمبللي أ للر لتدثتللي نللا 

 لتدثتيي ي ؤشل  ضيي ت ىمث ي لتطبييا.
الحا  فىفثر   لليثر طلمنثل  لدمثير ستلا لالنبلمل لتل    1995** ثنا مم  

أ م لللع لتلللللي  حرلللنا  بلللمل  أر لللللي  لتحطث لللي لت للل  ثنيي لرلللح  لليللل ر أيللل  
 بل يي.

 نلع أيل  م لت  ل  تبفا لتشثتا : ا  يلدث أر لليل ر طلمر  لمل م   ث مي لتيمط 
 -لليلل ر -نللع نللا لت للل  لت ىي للي رلليعطن سبللل ييا ثم لل  أنللي   ن للثل  مزحللم : ا 

 لالرى ا.
ثطمر لآل لر سلمل  تلللي ر ثلت  ل  حرل ر لت ل  ر  لدشنمر بلللل ي أر نلا س طمن  لم 

 سلعمي تفمني.
طىليللل  م لم أرل طع ا حلل  سرلللل  يي  30/10/1995** نشر  روزاليوسف فى 

ضللد لثزلت ثرللف ا ث للد دت للل لت ج للي م للا  تلل  بللمت جث  لتلل   طعلضللل تللع  للر 
 يلل  لت للحف لالرللللل  يي ث تلل  برللي  ط للد  لثزلت ثرللف ت  فللمل  طلل  ل رللل  

ث شبلله لتطبييللا بللمتجن  لتلل   حمثتللل طنف لل ه بللمتط يفثر  1956لت  لللي ر نللا 
عمليلللي . نفلللا  ىللمي ططبلللع للليفا جبلللمنا بعنلللثلر ا ثلللللله لتيمرللل ل ثلت جللىل لت

ث لد للر  نلع  13/10/95 ط ل لحط ل لت ثرمد   لل ا نلللطع ا  علمليف ا نلا 
 جث م  طمرحم  م ا لثزلت ثرف بري  ط د  م ت حمثالل  زث   ل بمتدثالللل 
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لت زيفللللي ثلال للللدز فلللل  مللللر بليلللل  لتجللللن  بللللمتط يفثر لتلللل   نضللللحطع لثزلت ثرللللف 
مل  ر م يللع فلل  لت جللىل لتعمليللي ثلللللله لتيمرلل ل ثأللل ل م ثطلللفل جثلنبللع ثلتىلل

 لليه لت بلبي لالرللل  يي رع د  ر بمر أث دلنم لنطلنمل ثنمي .
فللل  طللللفل لت ج لللي ت حلللمثالل بعلللض  شلجلللا لترللل ن م لت  للللي ر لتطبييلللا  لللا 
سرللل   ميل لالنطلم  لت للطل  ثط لف ط لدل لت ج لي ثبعلض لت فىفل ر ثلتفنلمن ر 

 .ت  ل لت شبه 
 1956تلللدنر ث طللل  ل رلللل  لت  للللي ر نلللا رللل نمء نلللا طلللمر ط لللد  لت ج لللي  فللل 

ثط للف  للل  لترللف ل لالرللللل  ا ديف للد يللر رلل بمر بعللد م  طلللل لثزلت ثرللف أنللع 
ث لللللد للللللي ل ،  طلللللثلب نلللللا  للللل ه لتجلللللللل  لتطلللللا طعطيلللللل جلللللللل  ضلللللد لالنرلللللمنيي 

 لثزلت ثرلللللف  جل لللللا لتحلللللل  لالرلللللللل    ر بلللللمت جل  ر لتنلللللمزي ر ن للللل ت   جللللل 
 حلمي ط   دثتيللم  ثطللث يف   نللا أ   طللمر  طثلجلدثر نيللع م للا رللبح ل لض. نللا 

نلللطع  لمؤلط   ا  لل ضلد فىمنلي لتجلن اىمي ؤشل ططبلع لل ث ث للم  ل بعنثلر 
أللللمل نيلللع تط لللد  لثزلت ثرلللف ت حمثتلللي  لللزث   لللل ملللر  11/10/1995نلللا 

ت ثرف نا بلي  لتجن  ب دثلطع لت شط في ثنا لتنمحيي لتفىمنيي طرييل ح  ي لثزل
م للر  يلم  لت  للي ر ملر   لجللمر حيفلم لترل ن ملا ث  لله  للر لتفمم يلمل لتطلا أ 

حضللثل م ثتيللر  للا طيف للف لتح  للي لت للحفيي  ربعلض لترلل ن مل  ر لت  لللي ر ملل
 تلثزلت ثرف طللجا  ؤالء مر حضثل   ه لتفمم يمل .

حللء ف  طع   لثزلت ثرف  مل ي : سر سرللل   طدما أن م ثلحي ت دي ىللبيي نا  
 للللر ديططمطثليللللمل ملبيللللي تين للللم نللللا ل طحللللمر ت لللل ه لتدي ىللبيللللي  طضللللح أر  لللل ه 

ن لم ال طبيل  لتدي ىللبيلي شملج لم حطلا سن لم ال  م لتدي ىللبيي  لا تنفرل م نىله 
 ططح   حليي لتلأ  ثلتطعي ل ش ث م  تث طمنل ضد م .

نللا بعنلثلر ا تلؤ  لتج للللر ا ثنيلع طثضليح الف نلللل طىللمليل 1/8/1995** فرى 
ملللل لرلل م  م للا طللا للل لل بعنللثلر ا مللم  نللا رلل نمء ا ث لل ل لتطللا للل لل  بللمع 
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بل     يءنيلع مبلمللل طرلط ز ث لآلر ت   لي ر ثل جمن  ب نمب  ر نمء لترليمحيي 
 ل  مير لتريمحيي نا   ل . 

أتىل  لثلل ل  لر لتىلبض م لا لتجنلد  ر لت ل  ر ظ للل  لا  1996** وفى  ا  
لنطلنملل ثنمي نلا لت لثل  لتطلا نلللط م  لحيفي يلديعثل  لت بلبي لالرللل  يي دلنلم

 .أحلثنثل 
طمنللل ج للمل أ نيللي م يللم  للد ل ط للل بمتثل عللي ثحللددل لش لليي لتجنللد  ر ي ثطلل  
لتىبض م    م بعد أر طي ر أر أحد  م  ط ف بحللري يل  لتىم ل  ي ثلآلشلل  لر 

ستللا  حط للي   للث  حللل  ط يللي لتطلبيللي لتليمضلليي ت ينللمل بللمتجزيل ي ثط للل سحمتط  للم
 مرطليي.

ن م رلملحي سيبمتيلي ي ط لم أللمل أثأثضح لتجنديمر أر لت بلبي لالرللل  يي لدمل 
 لتجنديمر ستا أر لتط ثيل ط  نا لترمبعي  بمحم .

ح لل  لت رلللثي بللمت لطز ل يللمدي ا لالرللللل  ا بمتىللم ل  ** وفررى نفرر  العررا  
ملدد  لر لت حمضللللل م لا  ثلنىلي ثزلل  لتشملجيلي ثج لمل ل  لر لت  لليي تعىلد 

  رمط   سرللل    ر بمت لطز .
ثثجللع لت لطللز لتللدمث  ستللا مللدد  للر لت فىفلل ر لت  لللي ر ي للدف ثنللا نفلل  لتعللم  

لت لملطي نا  نم لي ططم  ا دثتي   ثديي أ  ثبر سرللل  ر ا ت  ؤتف  ثز سيفلر 
، بمالضللمني ستللا  نم لللي د. زيللف يللر  ثلطللم ل رللطم  يجم عللي طلل  أي لل  بعنللثلر ا 

 فىمني لتيثبطز لتعيل  ي ر لتدثتي لت فمتيي ثلتدثتي لتحىيىيي ا .
بعنلثلر ا حلللق تقرلررًا لعرادل حمرودة  31/1/1997** نشرر  روزاليوسرف فرى 

لالنج   ثلتىلؤر نا لتىد  ا ح ث ألمل ت دططثل سرللل   للمحم  أرلطم  لتيي يلمء 
د حلدث طحلثي ث ث يثتند  لت نلل  ث ل 1945لتح ثيي ثلت    مجل الرللل   مم  

بعلد م للم د   ثديلم   طع لبم  لنلض ب ل  رليمل  سرلعمف  1965طمليشا تلع ملم  
ثتيلر ل  ل  نلا  ل ه لتىضليي أر ، تف رب نا   لم  بحجلي أنلع طلمر  لث  رليل 

 نلع ال ،  ج   حمشم مل لتىد  أ ل ب ر ط لف لالرلللل  ا بييعلا ث لحيح 
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د  ث لث  لم ي لفع ب نلع  جثز لنط م  حل ي  ث  لتريل  ر أج  سنىم    ل لت  لث 
 لر أطبلمع لتلديمنمل  %2رلث    فل طال ط  ي  تطعمتي  لتر مء  ر أج  أ  يي د نيي 

 نا لتعمت  .
يلل  ط فلل  شبلللل  ،  للا لتا للل نىلله مثلمطيللل أر سرللللل   لت  ثديللي ال طلللط  شبلللل  

م لللا نفرللل م أيضلللم   نلللع ت لللم ل يىيللل  لت  لللثد أر طيلللثر سرلللللل     ثديلللي نىللله ثال 
طيثر دثتي  ريحيي دثر   ل لت ريح  ر .نا سرللل   لآلر ال نلق ير حثر أر 

يللل ر لتحمشم لللمل ثلتجنلللللالل نط  للل   لللدمثر تطثرللليا لتنبلللمق لتجاللنلللا الرلللللل   
نضى  مر لنطللمل لتيل لءلل ضلد لت رليحيي ، حطا  طىء   ا  م جمء نا لتطثلل  

ث للد طلل  حلللق ، يللمءل نيثلترلل د لت رلليح نفرللع ثث للفع ب تفللم  ي  لللي ال ط  لل  ب ىللم  
نللا لتىللد  يلمميللي  نظ للمل د نيللي  1997،  1980نرللي  للر لالنج لل  م نللم  نللا 

  ثديي  طبلني .ثممدل  ر جد د لت  ثلل لت  ثديي ضد لترل د لت رليح ط لم أر 
  .مجد ت  طر    ر لمطدلءلط   أيضم  لت ىميل لالرى يي ثلت ر
ض لترلل د سيلللل ي  أيلد للللي  حلز  لتع لل  لت  للل  لت علمل ** وفررى نفرر  العررا  

للللطل  أر دملللث  حزبلللع ستلللا  ثلج لللي للللم  ي  لللا سرلللللل   ا ال طعنلللا لتلللدمث  ستلللا 
سمللللىر لتحللللل  م   للللم ، ثتين للللم طعنللللا ث للللف طلللل  ألللللطمي لتطبييللللا  للللا لتعللللدث 

 لت   ثنا ا .
لنلللض لت ثرللليىمل لتللحللل   ح لللد لت لللثجا ملضلللم  سرلللللل  يم  * ثنلللا  لل لترللليمق 

جل   لينلع مىي سرللل    تحمنع.. نجلل  ل ه لت ف ى  ر دثالل  ىمي  لرطا 3ب ي ب 
لت ثريىمل لت ثجا لت ا ل نا ندث  طيلي لع لتطلا أ ي لل م لا  لم   لت  لجلمر 

 .لتدثتا لتفمنا تر نيي 
أتىللل  بمحللث أحللدلث لتج للز  لتىللبض م للا أللل ل أيضررًا  1996** وفررى العررا  

ثلتلللعث    دجللمي أب لل  م للا نفرللع تىلل  ا  عللمت  لثحللمناا يىللث  ب  ملرللي لتللدج 
نللا ننللمدق لتش لل  نجللث  ث نزتللع نىلله ، ثيلللنض لالنطىللمي ستللا  نللمزي ضللحميمه ، 

 بعد أر طع   لترحل ت د  مم  ثن ف لتعم  نا سرللل   .
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لتلل   أيللد لت للؤط ل لتلللعيا لتعلبللا ل ثي ت ىمث للي لتطبييللا  1996* ثنللا لتعللم  
  لللي م لللا ضللللثل  طثظ لللف لتع للل  لتعلبلللا لت للللطل  ثبم لللمل لمىلللد نلللا لتلللي ر 

 لللم يعث  لللم ت ط لللد   لتعلبيلللي ي ثطحليلللل لتىلللللل لتعلبلللا ثلالدلل  لتعلبيلللي  لللر طللل 
ت حمثالل لت ي ني لالرلللل  يي ثطحليلل ن رلب ر ثج يلا ل للضلا لتعلبيلي لت حط لي 

. 
ستللا أر سرللللل    -لت للؤط ل نللا شطللم  أم متللع بمتعم لل ي لتي نيللي  للنعمء -ثألللمل

تلل  ططث للف مللر طبللثيل  ثط للم ث للدللط م  –بللمتل    للر زم  للم أن للم لشطللملل لترللى  
لتعرللطليي ثل للطى  أرلل حي لتللد مل لتلللم   لتنثثيللي ث  للل لتنثثيللي ي ثلتلل  م  ستللا 

 أبعد  د  نا لتط ثيد ثلالرطيبمر ثلتط د د ثلالرطفزلز .
ثطللمر لت للؤط ل لتلل   للللمل  نيللع مللدد طي للل  لللر ل حللزل  لتريمرلليي ثلت نظ لللمل 

ىمييللي لتعلبيللي ثطبللمل لت فطلللير ثل دبللمء ثلتفنللمن ر لتلللعييي ثلالطحللمدلل لت  نيللي ثلتن
  د نم   م ا  د  ألبعي أيم  ري  لت ثلج ي لتطبييا  ا سرللل   .

ثبمت   ح د لت جدث  للي  لت ؤط ل بضلثل  حلد لتج لم  ل لتعلبيلي ال لطىع 
لتعدث لالرطيبمنا  ر ل للضا لتف رب نيي  ل لل  ستا أر ن رلب ر طللط  لتح ىلي 

 لتطا طلبه لت للق لتعلبا بمت ال  لتعلبا .لتىثيي 
ثأيللد لت للللملطثر نللا لت لللؤط ل ضلللثل  دمللل  لتف رللب نا حطلللا  للط طر  لللر س م لللي 
دثتطللع لت رللطى ي م للا ألضللع ثمم لل ط م لتىللد  لتلللليف ي ثطلل ت  دملل  لت للث ف ر 

 لترثل  ثلت ينمنا نا  ثلج ي لالحطىي لالرللل  ا ت جثالر ثجنث  تينمر.
لنللللا لتح للللمل لتظللللمت  لت فلللللثض م للللا ت ييللللم ثلتعللللللق ثدملللل  ثبمتلللل  لت للللؤط ل ي

لتطضلللم ر لتعلبلللا ثأ  يلللي طفع للل  لطفم لللمل لتطعلللمثر لتعلبلللا نلللا ج يلللا لت جلللمالل 
شم للللي نللللا لت جللللمي شم للللي نللللا لت جللللمي لال ط للللمد  ثل  م للللي لترللللثق لتعلبيللللي 

 لت لطلطي نا  ثلج ي دممث  لتللق أثربيي .
 للد  –ضلل ف للللف لت للؤط ل  –ى ثطللمر لتللللي  لتجزللللل  ل رللي  أح للد يللر يللي

أ  يللي لالرللط للل نللا لتط للد  تج يللا ألللطمي لت ي نللي  -شللىي لت نم لللمل -أيللد
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 ثضلحم  أر لترلى  لتحىيىلا  لث ، م ا ل  لي لتعلبيلي أيلم طلمر نثم لم ث  لدل م 
 لترى  لتلم   ثلتعمدي .
طىليللللل  ملللر طللللف نليللل   لللر لتبلللمحف ر  10/9/1996** نشرررر  الحررررار فرررى 

 ؤررلي بحفيلي ثفىمنيلي ثل مى يلي  لبيلي  لليث ي طع ل   36مر ثجثد  لت  لي ر
ي لللدف لشطلللللق لتعىللل  م نلللا   لللل طابلللمء ت ثجلللثد ثلتنللللمب لت للل  ثنا لتفىلللمنا 

 لت  ل  .
ث لللر  للل ه لت ؤررلللمل لت لطلللز ل يلللمدي ا لالرلللللل  ا ث لللد أملللد  لللؤالء لتبلللمحفثر 

 للللحيحي لت  للللليثر  للللللثمم  ضللللش م  أب ىللللثل م يللللع ا نحللللث  للللللثع ت ثلج للللي 
تىشطللق لتفىمنا ا ث ت  ت ثلج ي لبطمل لتطجر  لتطا طع   نا ثضلح لتن لمل 

 نا   ل ثلتدثي لتعلبيي .
 ر لتل  ر أملدثل  ل ل لت لللثع أحد لتبمحف ر لتللير –ر د أح د  ث د أيد د. لنعل

أر سرللل   ال ط تث ج لدل  الشطلللق   لل نلا طل  لت جلمالل ث تل  ملر بليل   –
أدل   طىد للي ت  ثرللمد  ث للث لطللز ل يللمدي ا لالرللللل  ا بمتىللم ل  لتنلللمب لت للليثه ت 

لالرللل  ا الشطلللق لتعىل  لت  لل  ثطفط لل   لل بملفيلم  ثطل ت  ل بحلمث لتطلا 
لتللل  ل ت ثنللملد بم نللدل حللثي  لت  للثد  للم  لت لطللز لتفىللمنا ل  ليطللا مللر بليلل  

ث مللر لؤ  لت للللع لتعلبللا لت لل  ثنا ثلتج ممللمل لالرللى يي نللا   للل ثبحلل
 يدث  لرا  بلثح .

نضلللللى  ملللللر ليطللللللمف ش يلللللي طجرللللل  سرلللللللل  يي طضللللل  بعلللللض  لللللثظفا لت لطلللللز 
لالرللل  ا ثلترفمل  لالرللل  يي ثبعض لتدي ث مر  ر ل  ليط  ر بمالضمني تبعض 

ت ت  طمر سبىق   ل لت للثع ت ثلج ي لالشطللق لالرلللل  ا ، لت  ثد لت  لي ر 
 ثتير بآتيمل م  يي ثبحفيي حد في . ت عى  ثلتثجدلر لت  ل  ثلتعلبا

ت ط لي  ستا سرللل   ليررثلللل لتر ن م لت  ليي  لطعلض** ثنا لتعم  نفرع 
 ثنىم  ت م نللطع لت حف لت  ليي.
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شيلللل  مللر لت للؤط ل لتعللم  ل ثي  16/12/1996فررى  وسررالل اإل ررال ** نشررر  
ملللدد طي لللل  لللر  ت جي لللي لتىث يلللي تىطحلللمدلل لت  نيلللي ثلتنىمييلللي لتعلبيلللي بحضلللثل

لتلش يمل لتعلبيلي لت نم ضلي ت طبييلا  لا لتييلمر لت ل  ثنا ثطىللل طللط    لم 
 أتف تجني ت ىمث ي لتطبييا نا ط  لت در لتعلبيي . 12يىل   ر 

ل حمتللي  للر لتاضلل  لتلللعيا لتعللمل  نللا  حمنظللي لتالبيللي د للر نمحيللي أشللل  رللم
طلللن  طحلللل لمميلللي بعلللد لللللطلل  فىفلللي الميللل ر  للل م ني نلللا ببثتلللي لترلللطمال ل ت 

  م ل لتجند   حمنا لتالبيي .
أيدل لت جني لتعلبيي ت رمند  لت ىمث لي لالرلى يي نلا تينلمر  1996* ثنا لتعم  

أر ل رللللل  لت ينللللمن  ر ثلت عطى لللل ر نللللا ثن رللللب ر نللللا أحللللد ييمنمط للللم لتط ريرلللليي 
أرللل ل يعيللللثر أرلللثأ ظللللثف  300لترلللجثر لالرلللللل  يي ثلتللل  ر  طجلللمثز ملللدد   

 فريي حمتيم  . حيي ثن
ثحطللا لت للث   1982ثأثضلحل لت جنللي أر ل رللل  لت ينللمن  ر ثلت عطى ل ر  نلل  مللم  

ثيطىن لم ، ط مل  سرللل   م     لطا أنثلع لتطع    لتطلا  طىن لم جلي  لالحلطىي 
 لم يرلل ا يجللي  تينلمر لتجنللثبا لتطللمبا ت ع  لل  تحلد ، ثأدلر لتييللمر لت للمدل مللر 

   ر لتللنمء نا رجثر لالحطىي لالرللل  ا .لت جني لرط للل لمطىمي لت ينمن
ثبمت  ج يا لت نظ مل لت عنيلي بحىلثق لالنرلمر لتطلدش  تح ميلي  لؤالء ل رلل  
فللمل   ضلل ط   دثتيللم  أرللث  يبللم ا لت عطى لل ر نللا لتعللمت  شم للي أر  ثلالنلللل  مللن   ثل 

 –ثال زلتللللثر  –أ  لللل   للللؤالء ل رللللل   للللر أينللللمء لتجنللللث  لت ينللللمنا لتلللل  ر طللللمنثل 
ثمنللللد م طلللل  لمطىللللمت   طللللمنثل ي ملرللللثر حى لللل  ، لنعثر مللللر ألضلللل   لت حط للللي  للللد

لت للثع نا لت ىمث ي الرطلدلد ألضل   لت حط لي ث لث حل  أ لطلع لت ثلف ل  لتدثتيلي 
 م ا لشطىن م .

ثأم لللر ييللللمر لت جنللللي لتعلبيللللي ت رللللمند  لت ىمث للللي لالرللللى يي نللللا تينللللمر أنللللع م للللا 
حىثق لالنرمر أر طبمدل بمتىيم  يدثل ثلضح لت نظ مل ثلت  لمل لتدثتيي لت عنيي ب

 ثنثل  طجمه  ضيي لت عطى  ر لت ينمن  ر .
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طحىيىلللللم  ملللللر لت لطلللللز  2/12/1996** نشرررررر  مءارررررة " روزاليوسرررررف " فرررررى 
ل يمدي ا لالرلللل  ا ثلتشبمبلمل لتطلا  لرل  م الرلللل   لتطلا  لا ب فمبلي طىلمليل 

طضللح ب للم ال  جعلل   نللم  لرللطشبمللطيي نبللمتنظل تللبعض م نللمل  لل ه لتشبمبللمل  
 جلللمال  ت لللل  أر ثظيفلللي ث   لللي لت لطلللز ل يلللمدي ا لالرلللللل  ا نلللا   لللل  لللا 

ث تلل  ميللل بللمحف ر ، لتطجرلل  فلل  لتطجرلل  م للا طلل   نللمحا لتحيللم  نللا   للل 
  للللي ر  اللللل ي للل  أث ملللر بليللل   ثظفيلللع لتللل  ر  للل  بم رلللم  ضلللبمب  لللر 

رث  سرللل  ا لطضح ط  لتىبض م ا جم 25/11/96نفا ، لت ثرمد لالرللل  ا 
 أنع يع   بمت لطز لالرللل  ا .

لشطفلللا   لللف ينلللا لت لللثر طلللمر  شللل   ثرلللف ج نلللمل  لللد ل  1990ثنلللا نيلل لللل 
لت لطلللز ثبلللع مللللللل لتشبمبلللمل ثلت للرلللىل  لللا   للللي ر  لللدن م ل ثي ج لللا 

  ع ث مل مر   ل .
نلللا  7لش للليي  لللن    12شبمبلللم   ثج لللي ستلللا  95ثطلللمر ملللدد  للل ه لتشبمبلللمل 

 5لالرلللللطندليي ثأرللللل ثب ثلت نيلللللم ثلتللللللل يي ثلترلللللثي  ثلالرللللل مم  يي ث  حمنظلللللمل
م للللىء يع  للللثر نللللا دثي ملبيللللي بن لللل   للللن   ج للللا  ع ث للللمل مللللر لت  لللللي ر 
لتعللللم   ر نللللا لترللللعثديي ثل لدر ثت ييللللم ثلتعللللللق. ثلت طمنلللل   طمنللللل  ثحللللد  ث للللا 

 دثالل تي   طعمثر  ا لترفمل  أث لت لطز ل يمدي ا . 1000
للرىل بن ل   لر لت طعلمثن ر  لا لت لطلز ل يلمدي ا  ع ث لمل ملر ثط    ه لت 

لت ظم للل لتبىييي ضد سرللل   ثبمتطف ل   . ثؤشلل يب ل   نلع  ع ث لمل ملر 
 لللط ي لالرللطمر ثلتزحللم  نلللا لالرللطندليي ثأيضللم   للللط ي للللطي لتليللمر تطثظ لللف 

لل ل  لللثلي ثط ف ل لللم م لللا لت جط لللا نلللا لالرلللطندليي ثؤشلللل ملللر لنطللللمل لت شلللدل 
ثلت  للللثير يللل ر لتللللبم  بمالرلللطندليي ثؤشلللل يب للل   نلللع طىليللللل  ملللر حمتلللي ل  لللر 
ثحلطلللللي لتطيلللللمل لتلللللد نا نلللللا أرللللل ثب ثلت لللللدل مل لت حط  لللللي يللللل ر ل  لللللر ث للللل ه 
لتج ممللمل ، ثيب لل   للر ؤشللل طىليلللل  مللر رللفل لتفللىح لت  للل  ت ع لل  ت شللمل  

شللل يب لل   نللع ثطلل ف ل  تلل  م للا لتنرللمء نللا لتليللف ثم للا ل لض لتزللميللي ، ثؤ
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لللء لت شبثبمل لتطا ي  ي م ث لا ط لم  لزم  طشل  لت  لثد أفنلمء ثجلثد   نلا 
  لللل ثيشيلللله ن  لللم ب نلللع  رلللطعد تلللدنا أ  ف لللر  لللا طلط للل  شللللث   للل ه لتثفلللمل  
ثلت شبثبلللمل ببليىلللي ؤ نلللي  لللر   لللل ، ثؤشلللل يب للل   نلللع طىليللللل  ملللر أحلللثلي 

، تعى للي ني لللم ي لللن   لت  لللي ر نلللا لترللعثديي ث طثرللله  لطبلللمط   ث للد  طلللللبه ل
ث  ل طيلل  ا  طعمثن ر يع  ثر نلا ل لدر ثت ييلم ثلتعلللق ثلترلثدلر  لا لتب ل  

 لت طيلل يإلرمي لتنلللل لتع  يي ت جم عمل لتعلبيي نا   ه لتي دلر .
حلثللل   لا لتنم لد لت  لل  د. نلثز   17/2/1996** نشر  مءاة " فت  " فرى 

ىفل ر ثلتفنللمن ر ثلتيطلم  لت  للي ر لطشلل ثل ح لث أيلد نيللع أر ج يلا لت ف، رل ي مر 
 للللللل  حمرللل م  ث لللث لنلللض لتطبييلللا للللطى  ث ثضلللثمم  ثبش لللث  بعلللض لتيطلللم  
لتلل  ر ت لل   ثل للف  ؤيللد  ت طبييللا  فلل  فلللثل مطملللي ثم للا رللمت  ن لل   عزثتللثر 
ط م لللم  نلللا لتثرللله لتفىلللمنا نع لللا رلللمت  طحد لللدل  بعلللد مثدطلللع  لللر سرلللللل   أ لللبح 

  شلللللليي أر ال ي لللللد لآلشلللللل  لللللده ى  م لللللا أ  للللللش شللللللا أر ي لللللد  لللللده ت رللللل
 ث  ل لد  شط ل جدل  م ا  ثل فع لت ؤيد  ت طبييا  ا لتعدث لالرللل  ا .،ستيع

ت حلطللي لتلللعييي ت ىمث للي لت للؤط ل لتط ريرللا ل ثي  قررد  1996* وفررى نرروفمبر 
نلللللم   لت لللللؤط ل ثفيىلللللي لتحلطلللللي لتطلللللا طىلللللد  ث  لت للللل  ثنيي ث ىمبعلللللي سرلللللللل   ،

. نلللثز   ن لللثل ط لللم طللل  لالطفلللمق م لللا لالبلللمل لتطنظي لللا لتحلللمي  ب لللللثم م د
 ت حلطي .

أدلل لت ؤط ل أ  ر لرطندل لت نر  لتعم  ت حلطي ث د  ملضم  تنلمب لتحلطلي نلا 
لتفطللل  لت مضللييي ط للم ألللمل ستللا دالتللي لتطث  للل بمنعىللمد لت للؤط ل بعللد أيللم  تفلللض 

  للثممل سرللل   لالرطيبمنيي.
تللللد ر ث بللللي مللللر لت عبللللي لتشبللللل  لتطللللا ط ملرلللل م أ ليطللللم ثنللللا ط  للللي ميللللل رللللعد ل

رللللل   نللا  فمثضللمل سمللمد  لالنطلللمل نللا لتش  لل  تيللا طنرلل نم لتىللد  ثلتنفلل   ثل 
 ثلالحطىي بلط  مم  .لت   ط  حفله طحل لت رجد ل   ا 
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 ا ؤشل لتحللث  م لا لتلثلق ي أ لم لتا ل  ال يع  لع سال  1973ث طل أر حل  
لتنضللمي م للا طمنللي ل  للعد  ثلالنطبللمه ت للم  لللدده لتللبعض هللا ي ثبمتلل  بمرللط للل 

ث طل أر سرللل   ت  طنجح نا لتطبييا ي ر ،  ر مد  لتشثف  ر فىمني الآلشلا 
لطجم مل ثتامل  شط في ي ثطرمءي ط ف  9ح ث طض  فىمنط   ،  فىف  م ثننمن  م 

 يبمتيثننم بمتطبييا  ا   ل لتييمر لت   ثنا لالرطع مل  .
 نمضلل  أح للد ني ل  لت ىتللا ط  طللع بىثتلع : سر  لل ه لت حظللمل   لل ليي ثلرلط   لت

ر ل  ي لتعلبيي طثلجع ألل   ج ي ثت  يعد ل مدلء   ر بمترى  ىنطع ثنم  ي ثل 
ن م لت شبه لال يليمتا يرط دف سممد  طلط   لتجاللنيلم لتريمرليي  لالرطرى ا ثل 

طىحلللل  طلللل  لتىللللث  تنرللللف لتي للللدلر لتعلبيللللي ثأر لتط للللد  ت لللل ه لت ج للللي  طب لللل  
 لت نمثلي م ا لت رطث  لت ح ا ثلتعلبا .

 نللع ال  ثجلللد  م ثنللا ط  طللع ميللل د.ميللد لتث للم  لت رلل ل  مللر بييعللي لت للللع 
  نم   م ير ا بمتفىمني أث لتحضمل  لالرللل  يي .

ثلطفلل  ملللمدي حرلل ر ل  للل ر لتعللم  تحلللز  لتع للل   للا  لللم بلحللع ني للل  لت ىتلللا ي 
بعلللي رلل عي ثلحلللد  سرلللللل  يي حطلللا نرلللطبيا سملللىر ثأضللمف ستلللا  تللل  دملللث  ت ىم

أث    ثن ر ي ثيل  أر لتلدمث   م     ثن هلتش   أننم نلنض ثتي   ر زلثيي طشر ل 
ثضلل  . ت  ىمبعي  ا دل  تنم نع د  ر شىتع طنليه  ليل  لت ليل  تلد  لتعلدث
ي ح ن للم لتللل ي ميللد لت للنع  لتيللل  للللي  جي للي م  للمء ل ز للل  للفى   نللا لت ىمث لل

  للي نليلللزل لالنج  زيللي ي  ؤطلللدل  أننللم  لللمدلثر م لللا  يللل  د نلللي لللل د ت حملبلللي ح
 لتدنمع مر لتللف ثلتيلل ي .

، أ م ن  ا نمللد ملر حلز  لتثنلد نىلد أللمل ستلا أر  ل ل لت لؤط ل  لدمثل تررلا 
 ننلللم  لللد جلللمء لت لللث  لتللل   نلللدمث نيلللع ستلللا لجط لللمع  للللنض لتطبييلللا  لللا أر  للل ه 

أ للللل بييعللللا نللللا  ثلج للللي لتعللللدث لتلللل   يىللللف بطلللل   لتللللدمث  يد  يللللي ثأر لتلللللنض
 . نا  ثلج ي ل  ي ط  مجيلثل ثمنمد 
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ن لم لت مضلا ثلتحمضلل  ثألمل نليد ميد لتيللي  ستلا أننلم تل  نشطلل ملدثنم ي ثلنلم ثل 
ثلت رطىي     لت  ر نلضثل م  نم  ل ل لتعلدث ي ثأر طل  ل  لثل ي طلر نرليمن م  لم 

ل  ي  ا لت رطع ل  ؤطد طنم ض   متح  ثأر لت رطىي ،  رمدل  يثل لتف رب ن  
 طيثر لتحل  .ؤد  ت  للع ث ر لت للع ي ث  ل لتطنم ض اليد أر  

د. أللللف لتي للث ا أثضللح نللا ط  طللع شبللي م لل  لتحلطللي  ؤطللدل  نللا لتيدليللي أر 
م   لتحلطي  ط  ثل  ي لتعلبيي نا حمتي  زي ي ي ثيط  نا  نمي   لل دي ىللبلا 

م طلللمؤ  ثاليللد طط   للد لالرللطفمد   للر بم مطنللم لتع  يللي ثبللمتل    للر  تلل  تللي  تللد ن
ثلتفنيي ثلتريمريي ثلال ط مديي ي ث ا طدن  لت ع ث مل ملر لتعلدث ي طلر لتطبرليه 

ع ميل    ىمل ثنلدثلل ث ىلمالل ل مه لت ع ث مل ثلتنزثي ي م ستا لتلنا تاي   
تحللل  ثططلل  ي حطللا نطللل  لتطظللم ل ضللد لتعللدث نطللل  ثللد  . ث تلل  بممطبللمل أر ل

لللم  ي ضللد لتعن للليي لت لل  ثنيي ي ثلطفلل  نللا  تلل   للا  للم بلحللع  ح للد نشللل  
لتلل   أيلللد ضللللثل  لت جمزنلللي لت حرلللثبي ي ث تللل  بلللمتنزثي ستلللا لتللللملع بع لللدل  ملللر 

  ىللل ل حزل  ثلت  لمل .
ضا د. حم د م مل شبي لتحلطي لتلعييي نا لطجمه سمى  لآلشلير نا أثلثبم ثث 

مي ي ي  فرلللل   تلل  ثضللثح لتىضلليي  ث للا لرللطعىء ثؤرلليم شم للي لتحلطللمل لت للل
 لت   ثنا ي نط ف نىي   ثل  لالرللل  ا لت    شن  بفى  .

 ح د م ا بلل أنع س ل طمنلل  نلم   ضليي ي طلر ت   للي ر لت رل   ر  ثأضمف
ثلت رللليح  ر أر  ج علللثل م   لللم ن لللي   نلللم  أييلللل  لللر  للل ه لتىضللليي ثدملللم ستلللا 

تا جمنل  لتىلث ا ثلتعلبلا نلا  لللثع لتثفيىلي ي ضلثل  سمبمء لتبعد لالرى ا س
أ م د. أح د لت مث  نىد     نا طعليفع تشبي م   لتحلطي ستا ضلثل  سيلللز 
نطل  ييا لتىبمع لتعم  ثلتش ش لي ثنىل    ي طلع طل دل  نلا  ل ل لت لللع لتلدللل ي 

 م ت ىضلللمء م لللا لتعن لللليي ط لللدف أرلللم ثيفرلللل د. ح لللد ملللم ل لتىضللليي ب ن للل
للميي لر  لتحلطي ستا لتحلطي لتلعييي ت طحليل ثلترى  ي  ؤطدل  لت ثل طلح طبثيل
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ثنا شطم  لت ؤط ل أتىلا أح لد ي لمء لتلد ر للعبمر لتييلمر لتدثتيي ثحىثق لالنرمر.
 .ت  ؤط ل لت   ثلن  م يع لتحمضلثر لتط ريرا 

 –ا ال  ثجلللد  لللللع   لللل  نصرررًا  أ ارررن لطفرررى الخرررولى 1997* وفرررى العرررا  
لع لتحىيىللا يلل ر لتي للد ر  للر ج للي ثبلل ر ل  للثتيي لتد نيللي  للر سرللللل  ر .. لت للل 
 ج ي أشل  ..ا

زيللمل  سرللللل   بمتنرللبي ت شللثتا لآلر تلل  طعللد  لللط ي ط للم يىللثي  حلللل ا للمؤلط ا 
ث ي ف لتشثتا ب نع أحد أ ل  لت فطللير لت  للي ر نلا لتىللر  ح، جم  ييلثل 

 ر لت ع  أر  : لللتعللير ثطمر  ر ألد لت عملض ر الرللل   .. يىثي لت ح
ططش لل  لتطحللثي لت مللل  لتلل   حللدث ت شللثتا ثأنللل طلللله  للدشر لترلل جمل نللا لد للي 

شللثلر ن للث لتلللش  نفرللع لتلل   طحللمتف  للا ملنللمل ثلال، ب حللد ننللمدق طلل  أي لل  
ثطلل  لتيرللمل لت  للل  ثلتعلبللا ضللد طم لل  ديف للد ثلتثجللثد التبف  للاا الرللللل   ي 

متبييعي لتشىبي الرللل   لترلمحل    ل لتلش  نفرع  ث لت    ج    رط طعم  ب
التث ف لترمي  ب ي  ع م ا ترمر  حللل  لمؤلط   -ميل  يمه لتبحل لت طثره 

سر لمطلللللدلي لتشلللللثتا يلللللدأ بحضلللللثله ت لللللؤط ل  دليلللللد فللللل  ط   لللللده : لتللللل   يىلللللثي  -
!..   ل لتطحلثي يفرلله لتشلثتا بىثتلع أثر ث ف  طزم ع تع  يي طثبن مجر الطفم يمل

: 
ا ل  للدتثجيمل لتعلبيللي لتطى  ديللي تلل  طعللد  للمتحي نللا لتع للل ا تىللد طا للل طلل  للل

لتجد لد .. ن نللم  أجنللد  أم للمي جد لد  طنطظللل لت  لللي ر ثلالرللللل    ر رللطج ع   
نللا سبللمل ثلحللد  للر لتطعللمثر ي تىللد لنط للل نطللل  اأنللما ضللد ا للثا ثتينللع لت للث  اأنللم 

ا ت ؤطلللد فللل  يرلللط ل لتحلللثلل يللل ر لت لللحفا لالرلللللل  ا ثتبفلللا لتشلللثت ث لللثا .ا!!
طحثتع بمتيم   نمحيي  م طمر  لنضع ث ث لتطبييلا لتريمرلا ثلالمى لا ثلتفىلمنا 

  ا سرللل   .
 د ل  لطز لتدللرمل ا أيضم   مي د.ميد لت نع  رع د نا حثلله  ا ا مؤلط ** 

سر م لللث  ثرلا ثزيللل لتشملجيلي م للا لأ  : لتريمرليي ثلالرللطللط جيي ابلم  لل ا 
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ثأر   ر يحمثتثر  عم بلي لت ببعل ر رلثف يفلل ثر نلا  مل ي  ؤيد  طثبن مجر 
  لللللل ط لللللم أر  لللللنمع لتىلللللللل   لللللل نم للللللي ر  ؤطلللللدل  أر لتطبييلللللا جلللللزء  لللللر 

 لت فمثضمل .
تا ن  لتحثلل لت   دلل دلش  سحد   لف نندق لتىد  بمت د ني لت حط ي :  ثل 

ت  لللي ر دت لل  م للا *  ج للل  ستللا لتىللد  أنللل ث ج ثمللي بللملز   للر لت فىفلل ر ل
 حمديي ؟لتنظل  ل  طا ل
طللزلي لتامتييللي لتعظ للا  للر لت  لللي ر طعطيللل سرللللل   ثحللد  ريمرللي أحمديللي  ال -

 نفلد  ث ف ثتي مر لتعمت  ، ثتير طزل دل  ؤشلل  لتل بلي نلا  علنلي لتيف لل ملر 
سرللللل   ثي لللدل نللا  لطلللز ل  لللل   ج لللي طعلللض لتللللأ  لالرللللل  ا طلللم ى   لللر 

ثتين للم الطللزلي  ج للثدل  أيمدي يللم  أيفللل  نللع ، أ  للا لتيرللمل ستللا أ  للا لتي لل ر 
م للى   للحفيم  ، ترللل م للا يىلل ر  للر أر  لل ل لالطجللمه أ للبح لللعثلل  مم للم  نللا 

   ل .
سر سملللىر طثبن لللمجر لرلللط دف طللللف لالرلللطعدلد لتشفلللا ت للللأ  : *   لللل رلللمبىم  

 .لتعم  لالرللل  ا طجمه لترى  ..  م ل طنل طى د ؟ 
 لللي ر نإنللع بعللد ل طيللمي لليلل ر ثنطللمل  لالنطشمبللمل  للر ثج للي نظللل لت فىفلل ر لت 

ثيلللدما ، ل ش لللل  طلللمر اليلللد  لللر  ثلج لللي  لمللللي م  يلللي لترلللى  نلللا لت جط لللا 
ثتيللر أليللد أر  –ث للث  حللل  ط للم يىثتللثر  – نطىللدثنم أننللم نلللجا م للا لتطبييللا 

 أثضح أر لتطبييا جزء  ر لت فمثضمل .
مجر ثلت بللللمدللل لت  للللليي *  شلللللا لالرللللللل   ثر  للللر أر طيللللثر م  يللللي طثبن لللل

ضلعمنع  لت للملطثر  - حمثتي  ر م لث  ثرا تنرلف لتللأ  لتعلم  لالرلللل  ا ثل 
ن لل  لش لليمل  علثنللي  نلل  نطللل  بثي للي ث لل ل يعنللا ،  م  لالرللللل   ثر تيرللثل رلل ج

أر  ج ثدنللللم شللللىي ل لبعللللي أللللل ل لت مضلللليي  للللر شللللىي لتيطمبللللمل ثلت ىللللمبىل 
ممل رلد  .. لتعد لد  لر لالرلللل    ر لت للملط ر لتط يفزيثنيي ثلتلأ  لتعم   لد ضل

ثتيلر  ل ل ،  نط ثر ستا لطجم مل ي  نيلي ثيرلمليي  لد طىطلل   لر لطجلمه لتحطث لي 
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ال يعنلللا أننلللم أدثلل طرلللطا  م لتحطث لللمل ثال  شط لللف  ث لللف لتحطث لللي لت  لللليي 
ر طللمر  نللم  بعللض لالشطىنللمل ثم لللث  ثرللا م للا  طف لللل  مللر  ث فنللم حطللا ثل 

  ؤيد نم .لأ   مل ي 
* م لللا ضلللثء لرلللط للل ثرلللمل  لالملللى  لت  لللليي نلللا لنطىلللمد سرلللللل    للل  أفلللل 

 .لت لملطثر نا طثبن مجر نا لتفىمني لت  ليي ؟ 
ثنحللللر  نللللم الحظنللللم للللل لم  مج بللللم  ث للللث أر سرللللللل   ال طنىلللل  سال  للللر لت للللحف 
لت  للليي لت عملضللي ن لل  يططلل  سرللللل  ر م للم ططيطللع ا ل  لللل  ا مللر طثبن للمجر 

   لثر نرلشي  ث يلم  .. تل   نىل   1.8تحثلل لتجد د  ا سرللل   .. ل  لل   لثزع ثل
أحلللد لللل لم  ملللر لت ىلللمالل لتيف لللل  لتطلللا نلللللط م  لللحيفي ا لتحيلللم  لتعلبيلللي ا لتطلللا 
ط دل نا تنلدر .. ثتل   طحلدث أحلد أيضلم  ملر  لحيفي   لليي  لدلل  لؤشلل  

ستا  تل  أر سج لمتا  ثطدما ا لتطحثي ا ططحدث نىه مر م  يي لترى  ، أضف
أتف نرشي ثأنم أب   م   م ا مطرثنيع 100طثزيا لت حف لت عملضي ال  طعد  

ث لللللا جليلللللد  سرلللللللل  يي ي  نيللللليا ثبمت نمرلللللبي نمتعد لللللد  لللللر لت لللللحف لت عملضلللللي 
لت  لللليي ط  للل  ستلللا لتنىللل  ملللر ط للل  لتجليلللد  نلللمت طبلنثر  نى لللثر ملللر بعضللل   

 تطا ططجم  نم .ي لثأتث  لت حف لالرللل  يي لتللير لتبعض
ي ر * نا لأي   م  ث ري  لتعدلء لتيي ل ت  نا   ل ثلتعمت  لتعلبا ثشم ي 

 لت فىف ر ؟ .
 نللم  جللدي  طلللدد طف لللل  ثلطرللا تدلجللي أر ثزيللل لتللدنمع لترللثل  أدلنطلل  .. ثلدمللا 

ستلللا  K.G.Bم لللا لرلللىر لللللي  نىمبلللي لتيطلللم  لترلللثلي ر أنللل  طحثتلللل  لللر لتلللل
C.I.A ؟ 

طلطلللز حلللثي أنلللع ال  ثجلللد طلللثلزر يللل ر سرلللللل   لتىثيلللي ثلتعلللل    لالدملللمء لتلللللي 
لتضلللعفمء ثشم لللي لتف رلللب ن  ر ثلتطبييلللا  لللث لتثل لللي ل ش لللل  لتطلللا يرلللمث  ي لللم 
لتعل  ، ثتير نا لتحىيىي نحر ال نببلا ا الحلا لتطنلم ضا ثتيلر نبلثل لتحلثلل 

د    ثنحمثي طلجيا لآلشلير م ا ن ل  طعى لد لت جط لا لالرلللل  ا ن لث طمنلل تل، 
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لتل بلللي لتحىيىيللللي تطنللللليه م  يللللي لترللللى  ن لللل  بحمجللللي ستللللا طيللللثير مى للللمل  للللا 
 لالرللل    ر لت ؤيد ر ت رى  .

* أال طشلا  ر  ىمبعي لتنىمبمل لت  نيي ل شلل  تل  ط لم حلدث ت حلم ا ملزل  
 مزل  نليد لتد   ؟

بعد سمىر طثبن مجر رلل  للعثل بمتاضل  ثحمثتلل نىمبلي لت لحف  ر سيىمننلم  -
ثلتحىيىلللي أننلللا  مزتلللل مضلللثل  نلللا نىمبلللي لت لللحف  ر ثي طلللر أر ، تيلللن   نلللل ثل ث 

نعد  أيضم  أن م رطيثر نف  حمتي لت حم ا لت    طلطلع .. م يل  أر طلدل  نلا 
لتطحىيىمل لتطا طجلي م لتنىمبمل لت  نيي ثططش  لتىللللل ن  لم ب   ييلي لنلا ل  لد  

للل ل طلل  لت حللمثالل نللا  عم بللي ثن، يللدثر ل شلل  نللا لالمطبللمل لتجثلنلل  لت   للي 
أ  للش  رللم   نللا حلطللي لترللى  .. تىللد نللل ل طلل  لت حللمثالل  للم مللدل لطحللمد 
لتيطلللم  ث للل ل برلللي    لللي ملللدد   ح لللث يضللل  لالطحلللمد رلللبع ر مضلللثل  ثال  نط لللا 
 متييي لتيطم  ت  ل لالطحمد ، ت ل يإ طمر  ت  لتعدد لتى    أر  طش  لتىللللل لتطلا 

  ليد م .
ن ل  ال لزلي م لا نفل  حمتلع نلا  1997لت نع  رع د ط م طمر مم    ل  ث ميد 

؟! ث لل   جللثز لتفىلي نللا  لل ل لت لنف  للر لتنشبللي لتطلا ط  لل  ح للث  2014لتعلم  
ت اميلللي س ل  لللم ثزنلللل  رثطيللللل ت لللم لنحللنمط لللم لتطمليشيلللي ن للل  نحرلللط  للل  لترللل بي 

 أ دلل لتلجمي ثأنطمل   ث ثل ف   .
تدرللللطثل ا طحىيىللللم   بللللثال  مللللر للللللطي نللللللل جليللللد  ا ل 20/8/1997** نللللا 

سمى يللللي  للللليث ي  ىل للللم يجللللثلل لتط يفزيللللثر لت  للللل  ثططعم لللل   للللا لتط يفزيللللثر 
 لالرللل  ا ثم   ي م طبمل لالمى   ر ثلت  يع ر .

شيلل  مر ث ف  طل   ح د أح د تنىمبي  1997لت حف نا نيلل ل ** نللل 
 لللحف  ر لت ببعللل ر  لللا لت لللحف  ر بمتابلللمء ت جللللد أر لتنىمبلللي حثتلللل بعلللض لت

لتييلللمر لالرلللللل  ا ت طحى للل  ل للل  أنلللع نلللا يلل جلللع لالنطشمييلللي تللل   للل طل أنلللع  لللا 
ال  م طمر  ث م  ري بح نى بم  ت  حف  ر نا أ  ث ل.  لتطبييا ثل 
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أر تىللمء  رللليم  رلل ج ا يلل ر لترللعثديي  2/9/1991** نللللل   للل لتفطللم  نللا 
رلللللل   نلللا ثلللللنبر تبحلللث لتعى لللمل لال ط لللمديي يللل ر سرلللللل   ثدثي لتش للل    ثل 

لتعلبللا ثنللا حللمي طحى لل  نجللمح نللا  لل ل لت ىللمء رللطط  تىللمءلل أشللل  م نيللي يلل ر 
 لتبلن ر .

** تى لللل  ثلبنلللي   لللليي   للللم م م لللا  لللد جنلللد  سرلللللل  ا بعلللد أر حمثتلللل 
 بعنع سال أنع أب   م   م لتل م  ن لدل م  ط  ي.

 نمضللى   16م للا  ** ثنللا رلليمق  ط لل  أتىللل  للثلل ل  للر لت  للليي لتىللبض
ن رللب نيم  نللا  شللي  طنللدل ب د نللي لنللح لت  للليي يط  للي ط ليلل  لترللىح ت  ىمث للي 

 لالرى يي نا ل للضا لت حط ي .
** أ لللل  ثرلللف ثلتلللا م لللا لالمطلللللض م لللا لتطع ي لللمل لت لللمدل   لللر لتىيلللمد  
لتريمرلللللليي بضلللللللثل   ثلنىللللللي للمرللللللي  ج لللللل  لتللللللثزللء م للللللا أ  ييللللللا  للضللللللا 

 جمنلل ، شم للي أر ج للمل رلليمديي حلل لل  للر أر طيمنللمل ث للللثممل لتدثتللي 
    ثنيي ثأ ليطيي طشبه تلللء   ه ل للضا حمي ييع م.

أر تجنلللي لتلللدنمع ملللر لتفىمنلللي لتىث يلللي  18/11/1991** نشرررر  الشرررعم فرررى 
ح لل  ر لتريبل  ل جنييي م ا ثرمل  لالمى  لت  ليي ملر بليل  لتىللثض 

 طحد  ت  ؤررمل لت حفيي .ثلت نح لتطا طىد  م لتثاليمل لت 
،   للل ط للم بمتيللل بضلللثل   لل بللي نلللمب لت لليللز لتفىمنيللي ل جنييللي لتعم  للي نللا

ثلتط د  ت حمثالل لتطا ا  لتفىمنا ل جنيا ثطزي ف لتثما ثشم ي  ر لت لطز 
 ل يمدي ا لالرللل  ا ثدثل لتطجر  لت دل  نا   ل .

 للؤط لل  نللا  (يللر للللد ثلتطنللثيلال)ثنللا رلليمق   للل بع للد مىللدل لتج عيللي لتدثتيللي 
 ططبي لالرطندليي طحل منثلر ا لتفىمنمل ث ثل  لتعدث ا ح ث بمت   للد ث بلي 
للللي  لت لللؤط ل يط لللحيح لتنظلللل  لتطمليشيللي ت  لللللع لتعلبلللا لالرلللللل  ا ، ثبللللح 

 لتحثلل  ا سرللل   نا سبمل لتبحل لت طثره .
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ل لللم    لللب ح مرلللطل  أر لالستلللا ث لللد أللللملل  نلللا أيلللث رلللني  ىللللل  لت لللؤط ل 
شضللممع  أ للم  ف للث  لتج للمد ن للث ، لرللطشد  نللا لتىلللؤر  للر أجلل  سل للم  لتعللدث ثل 

يلللل ل تفعللل  ملللدثلنا  جلللث ا ي ن لللم   لللب ح لتفلللطح نيعلللد  لللر لتنمحيلللي لت اثيلللي 
لحللطىال  ، نللا طحللد  ليلل  ث جللث  م للا لالرللى  ثرلله حضللثل ل جمنلل  لتلل  ر 

  فىثل ت م بلد  .
د م ا  دل  حر ر ث مج   نطىد  أ ليطم ثطل   لم ي ن م طبمثي ميد لت نع  رع 

 ن ل   طينلثر نطلل  لتىضلمء م لا لآلشلل م ث لمج  لالشلثلر بضلللث  ،  ث أ ليطا 
)سرللل  ( ث ث ال  ل   ت  بمتفع  يل   لدمث ت حلثلل  ع لم ثال  شفلا سمجمبلع ي لم 

 ثبريمري أ ليطم بى  ثللبي ثال شج  .
طعى بللم  ت لدططثل لنعللل  16/12/1991** نشرر  صررحيفة " مصررر الفتراة " فررى 

ر د أح د م لا نلدث  ا ل بعلمد لتفىمنيلي تحىلثق لالنرلمر نلا لتعلمت  لتعلبلا ا لتطلا 
مىللدل نللا ننللدق يثت للمر لت عللمد  لت علللثف بمرطضللمنطع لت رللط ل  تبرللللل    ر 

 ثلت  ثد ل  ليط  ر .
ل ي  أث سر لت لط ي تيرل نا لتل  ر نظ لثل لت لؤط ل رلثلء طلمر رلعد لتلد ر سيلل  -

نللا  دليللد أث  ؤررللي نللثلد نثنديلللر لتطللا يللدأل  – رللممده م للا لتللد ر  للىي 
ن لؤالء ج يعلم  تيرلثل نلا بمتنلم ثتيلر  لم يحزننلم  لث  1952م   م نا   ل ملم  

طثلب مدد  ر لتع  مء لت  ر نحري   أن   م ا   ل  ف  د.  ح د م مل  ثأح د 
 ليم .ط مي أيثلت جد ث ح د مميد لتجميل  ثد. نؤلد زط

نإ ل طمر  ؤالء لتع  مء ل نمض  ال يعلنثر ش فيمل   ه لتج مل لت ليث ي نط ل  
    بي ثل  ل طمنثل يعلنثر نمت   بي ثلتبم ي الل   مد ي ثطي ل  .

 ؤررللي أجنييللي  للليث ي طع لل  نللا  36ثتلليع   لتج يللا أر   للل ي للم أيفللل  للر 
  جمالل لتبحثث ثج ا لت ع ث مل نا ط  لت جمالل .
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ني م  ث ؤل أر يىمبعثل  ف   ل ه  لتع  مءث ف لتر ي  ثلت    نباا ت ؤالء سر لت 
لتندثلل أث لت ؤط للل لتطا ط ثت م   ه لتج مل لت ليث ي ثطعىد ب علنلي ثطىل ل  

 نا   ل .
لنضل ثزلل  لتشملجيلي أيم  ل  ثلدملمءلل  لد  م لترلف ل لالرلللل  ا بمتىلم ل  ** 

  ثزلللللع نطنيللم ث ط للم لنللض ج يللا حللثي ريمرللمل حطث طللع .. ثط للليحمل للللي
لؤرمء طحليلل لت لحف لتىث يلي لترل مح ت رلف ل لالرلللل  ا بعىلد تىلمء أث  ىمي طلع 

 ثطر     طل   نع .
ثطللمر لترللف ل لالرللللل  ا بمتىللم ل  ا زيفللا زلل لل  ا  للد رللعا ت ىللمء لؤرللمء طحليللل 
لت لللللحف لتىث يلللللي تطثضللللليح  ث لللللف ثريمرلللللمل حطث طلللللع ، سال أر ب بلللللع  ثبللللل  

نض فلل  رللعا ستللا طىللدي   لل طل  نفللا تط للليحمل للللي  حطث طللع ، ثزملل  أر بللمتل 
 لت حف لت  ليي حلنط م ثأرمءل نلل م .

 10،  ظللم ل  حملللد  لللمل  ن  للم  1997أيليلل   نللا للل دل جم عللي رللث م ** 
ؤالف بمتلل  ، طند للدل  بللمت ث ف لالرللللل  ا ، ح للث بمتلل  لت طظللم لثر يللإمىر 

ث لللد للللملطل لتبمتبلللمل  ثي  لللل   نللل  سنللللمء لتحلللل  لت ىدرلللي تطحليلللل لتىلللد  ، 
لتجم عللي نللا لت ظللم للل جنبللم  ستللا جنلل   للا لتبللى ، ثنللثل لنللدالع لت ظللم للل 
 م ل  ثلل ل  ر ب حم ل   ينا لتجم عي ت ح  ثتي دثر شلث  لت طظم لير ستا 

 لثللع رث م  .
ر لتلرلم  زنل  حيفي  عمليف لالرللل  يي تىللل م شيللل  رلملل  ت   لثد ، ث لث أ** 

تنلللل سنطمجللع ن  للم ، م لت  للثد  لمنللمر تللثل  طعم للد  للا جليللد  ل  لللل  لت  للليي 
 13ا لآلر ط لل  لرللث  تللثل  ستللا :  للمي لتشيللل لتلل   نلللل نللا لت للفحي لتفم نللي 

 .لبيي تيرل ت م مى مل  ا سرللل  ادثتي م
لرلللم م  طمليطلللمط ل   لللليم   للل طل  ستلللا سيللللل ي  نلللمنا نى للل   19 لللر جلللمني    لللد  

لتطعم د ي ر ل  لل  ثلتلرم  ل  ليطلا لالرلللل  ا تلثل  ،  ءلت حف  ر طب   سن م
ثلت   يلدأل ل  للل  طنللل أم متلع ، ثملضلل لت ل طل  م لا  ج ل  لتنىمبلي ث لمي 
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نلللع ال يع للل  أر لتلرلللم  سرلللللل  ا أث أنلللع طلللمر جنلللديم  نلللا : سل رلللطم  سيللللل ي  نلللمنا 
ر لتج عيلللللي لت  لللللليي تلرلللللم ا جلللللي  سرلللللللل   ، ثأر لت للللل طل  لتطلللللا  لللللد ل  للللل
 ضا م   م ث لل بثيل  ،  1986لتيمليطمط ل ضد تثل  نفرع  ر  ي  نا مم  

ثتللل   شبلللل يبمتلللع لتللللبه ي ن لللم ثبللل ر حمضلللل لتلرلللم  لتللل    لللد  نفرلللع م لللا أنلللع 
 أ ليطا . 

ثنللا  لل ل لترلليمق طىلللل أر  طللمبا مضللثل لت ج لل  يح للا  للى  ثلجللملا   ل نللا 
رلللل  ا أيضلم  ،  لر شلىي  لت ثضثع ، ث د ط  طر ي   م  ؤطد أر تثل    ثد  ثل 

 1982 فحي نا ططم  ا أرمط   لتيمليطمط ل نا لتعمت  ا ، لت    دل نا ملم  
، ثططضللل ر طللللليحع تن للل  أييلللل جلللملز  ت  لللحف  ر نلللا سرلللللل   ، ث لللث نلللا رلللر 

، ثح طلع جثتلدل  لمل ل ثأنلع طلمر  1967أنع لمل  نلا حلل  ث لتفمنيي ثلتعللير ، 
 نا نل ي نلنريي دلش  لتجزللل .  لطز م  

لتلرم ثر لت  ليثر  لد ثل  ل طلط   أيضلم  ستلا  لىح لتلد ر حلمنا أ ل ر لطحلمد 
لت حف  ر لتعل  تعلض م م ا سيللل ي  نلمنا نى ل  لت لحف  ر لتعلل  الطشلم   لم 
  للز  ، ثب للم  طفلل   للا  للللل لالطحللمد بللمتث ثف بلللد  ضللد أيللي  حللمثالل طبييعيللي 

 ل   ا سرللل   . بملل  أث   ل  بمل
ينىلل    لجللمر  ** وفررى محاولررة لاتطبيررع الفنررى والثقررافى طالررم  مررر الشرررلف

ل   لللل أث أرلللثلر ستلللا بمبلللم تيطلللثر تىلللمء لالرلللللل    ر   لللرلتىلللم ل  لترللل ن ملا 
 .15/12/1997 يرثلل  ثر ى  ، جمء  ت  نا شيل نللطع لثزلت ثرف نا 

  م للا ل طللللح لطحللمد لت حللم  ر ثلنلل  لطحللمد لتفنللمن ر لتعللل ** وفررى نفرر  الفترررة 
لتعلللل  بمالنضللل م  ستلللا  رللل ل  طظم ليلللي ضلللد لتطبييلللا ث  ملرلللمل سرلللللل   نلللا 

 ل للضا لت حط ي..
ث تللل  م لللا  لللم   لالجط لللمع لتلللدثل  الطحلللمد لت حلللم  ر لتعلللل  لتللل   يعىلللد نلللا 

 طثن  شىي ل ل  م ث لتىمد .
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لالنضل م  ت  رل ل  نا لتث ل نفرع ثلن  لطحلمدل لتيطلم  ثلت لحف  ر لتعلل  م لا 
 ت طند د بمت  ملرمل لالرللل  يي .

أتىل ر بمل ل  ر لتطثنريي لتىبض م ا لتحمشم  اديف د ** وفى )ا  السياق 
جلثرلللل مرا  للللر  ؤررللللي  جللللدلي أثل لتد نيللللي لالرللللللل  يي تىلللللطبمه نللللا م  للللع 

 تحرم  ل ج ز  لالرللل  يي . 
لثرلل مر ث لل  ستللا طللثن   للحيفي يللديعثل أحلثنللثلا لالرللللل  يي  طلللل أر ج

م نا    ي د نيي ي ث لد أجلل  ي ح ث طمر نا بليىع ستا  د ني جلبميل بملي  
ضلللبمب طثنرللل  ر طحىيىلللم   علللع ت لللد  رلللل رلللمممل نلللا أثي  لللث  ي فللل  لرلللط ل  8
 بلده  ر طثن  بعد  ت  .تطحى   نا لت ث  لتفمنا يث للثل ل

رتير نقابرررة مقرررااًل ليحيرررى قرررال  سرررك 10/9/1997** نشرررر  الدسرررتور فرررى 
ملر لتنىمبلمل لت  نيلي ث يلم  بعلض لت نطرلي ر ست  لم بمترلفل ثلتطثل ل   الصحفيين

 –لت شلل  لترل ن ملا  – ا لالرللل    ر ح ث  طلل حمتلي حرلم  لتلد ر   لبفا 
 ثميد لت نع  رع د ثتبفا لتشثتا ث  ل     ر شل ثل لت ىمبعي الرللل   .

ي  للللا  للللمحبي لترلللل بي لتع يللللم ثأثضللللح  للللى  أر لتنىمبللللمل ثج عيمط للللم لتعلثبيلللل
ث للللط للم   ز للي ت ج يللا ث للا لتطللا طي للف   لمط للم لت نطشبللي تطنف لل   لل ه لتىللللللل 

 ثنىم  تىمنثر لتنىمبي .
** ثنللللا رلللليمق  ط لللل  أ للللدل لطحللللمد لت للللحف  ر لتعللللل  طىليلللللل  مللللر لنط للللم  
سرللللل   تحىللثق لت للحف  ر لتف رللب ن  ر نللا ل للضللا لتف رللب نيي لت حط للي ح للث 

  حف  ر ثل  ىق  حف .تحمالل رجر  10 رج ل
ملضلللم  تح ىلللي  لللر يلنلللم    23/8/1999" فرررى  الحررررار** نشرررر  صرررحيفة " 

 -أحلد دملم  لتطبييلا -لالطجمه لت عمي  م ا  نم  لتجزيل  ي ر ميد لت نع  رع د 
 للا سرللللل   ،  للا أ لل ر لرللطندل أحللد أ بللم   نم ضللا لتطبييللا  للا سرللللل   ، 

  ثلج ي  ر ثج ي نظل لت ؤيد ر :ثأ    م جمء نا   ه لت



 

884 

لمطللللف ميللد لت للنع  رللع د أر لالطحللمد ل ثلثبللا ي للثت    للر أجلل   للم يرلل ا  -
 بمترى  .

ألضلللللنم طمنلللللل  حط لللللي نلللللا ظللللل  لتعنج يلللللي لتنم لللللليي ث لللللن   لترلللللمدلل أد   -
رللللل   ط  للث ثللء لتفنللمن ر  النرللحم  سرللللل    للر ألض ن رللب نيي ثتينمنيللي ، ثل 

رللللل   طرللعا ت للللق ت طثل لل   للا لتعللل   ، ثتلل  نعللد ن ط لل  أ  أثللق ضللاه ثل 
 .؟ ل ثره لتجد د ينثليم ر لي ن  م ل نطلط م ثال نطثل    ع م 

 أ م لت عملضثر ت طبييا ثطمر ي ف    نا لتح ىي أ  ر لرطندل نطمر لأ    :
ل  للر لتىللث ا لتعلبللا نللا شبللل  للا ثجللثد سرللللل   ثتللر يف للح لترللى   ع للم  -

ييلللللا طعي لللللل ملللللر فثليلللللل لتللللللع  لت  لللللل  ثلتعلبلللللا ثلالنطفمضلللللي ث ىمث لللللي لتطب
لتف رللللب نيي ثلت ىمث للللي لت ينمنيللللي دت لللل  م للللا  للللث  لتلللللع  لتعلبللللا ثمللللدد لتللللدلم ر 
ت طبييا نا   ل ال  زيدثر مر أتف لش  ، ث ؤالء  ط ىثر دم م   ر أ ليطلم 

رللل      ن   بم رم  يع  ثر ضد   متح لتثبر .، ثل 
طلطيللللللم لت رلللللل  ي ثضللللللا نفرلللللل م ل  نللللللي تشد للللللي  للللللللل  1997** ثنللللللا لتعللللللم  

لت شببمل لت   ثنيي نا لت نبىي نبعد لتطعمثر لتعرطل  لت لطل   ا سرلللل   
مللر نحللث  شبللي  لللطلطي يلل ر  ت  للحف لت  لللييطلللفل   للمدل ملبيللي م يللم 

أنىللل  ثطلل  أي لل   للدن م لالمللدلد تاللزث سمى للا ثلرللا لتنبللمق  ثجللع ستللا لتلللعث  
 ي .لتعلبيي نا لت نبى

ثلت شبلله   للدف ستللا لتطشبلليه ثلالمللدلد تث للثي لتىنللثلل لتفضللمليي لالرللللل  يي 
ثلتطلطيي يثضثح ستا لتعمت  لتعلبا ثطجلمثز حلدثد لتطللثي  ثلت ثلنلا لالتيطلثنيلي 

 لتعلبيي لتطا طحثي ي ن م ثب ر لت ثلبر لتعلبا حمتيم  .
ثل جلللثلء   لللا لالفلللمل  لتللللد د  1997** ءررراء  زلرررارة نتنيررراعو لاقررراعرة فرررى 

 لللم ثبعلللد م ننطنيلللم ث ب رللل ثبع ءا طمنلللل  ثجلللثد   يللل  لتزيلللمل  ثأفنملت لللمشبي لتطللل
ثط للليحمطع لت رللطفز  لرللطنفلل لتلللملع لت  للل  ضللد لتزيللمل  ثطللمر  للر لت للللل 
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لتى   ي لتطا ططحد ن  م سللد  لتلملع ثثرمل  لالمى  ثبعض أج لز  لتحطث لي ضلد 
   ه لتزيمل  .

   للحيفي سرللللل  يي أيللد   ضللبع  للر  للثل أح للد ثمنللد م ث لل  لتىللم ل  بحرلل
يطله ميد لتنم لل ثطل   –أ  نطنيم ث  – نع  56زطا م ا أنيلمل ن    نم ل 

  م ي ل تع ب  ي .
ثنطنيللم ث طا للله  للر  للمد  سرللللل    ليللد لتطفللمثض  للا   للل  نفلللد  ثبللدثر دملل  

ي رلمم 48لتعل  ثلتطنر    ع   ث ث  م طحل    لل م يلع نىلد لرلطىي ل  يل  
 ر لتزيمل  ميد لتيلي  لتيبمليطا للي  ثزللء ل لدر ثنملثق لتللع ثزيل شملجيي 

 رثليم .
ث د لرطىي ل لت حف لت  ليي زيمل  نطنيم ث بمترشليي لتلد د   نع نىد ثضلعل 

ث للد رللشل ،  للحيفي لتدرللطثل  منللل ل بمت اللي لتعيليللي ال  لحلل  يزيللمل  نطنيللم ث 
ع أيضللم   ثضللح ر أر   للل  ا ىللي لترللمشللر أح للد لجلل  ث  للبفا حرلل ر  نلل
سر  للللثلء لتىللللم ل  أ للللمبع لتط للللثث : أ م للللع .ث متللللل سحللللد  لت للللحف لت عملضللللي 

 تثجثد ا نطر .. يم ث ا ن  م. 
حلثي لت لحف  لالرلللل  ييلتطىليلل لتل   نلللطع  لمؤلط  نللل  1997** ثنا 

لت  لللليي حفللل  بمتعد لللد  لللر ل يم  للل  ثل ث لللم  ثلالدملللمءلل تينلللع حفللل  أيضلللم  
يىللي ل للد م لت لل  ثنا لت طع لل  طمطلل  لتطىليللل ثيللدما جللم  ييلللثل ث للمي بحى

سر لتللللللا لتثح لللللد لتللللل     ج لللللا يللللل ر لت لللللحف ثلالطجم لللللمل لتيرلللللمليي : ن  لللللم 
لت  ليي لتطا طنطىد لالرى  لتريمرا ثب ر لت حف  لل لتطثجع لالرى ا  لا 

 طلل يي سرللل   .
ل   ثال يرللطفنا  للحيفي ثيل للد لتطىليللل  للم طيطبللع لت للحمني لت  للليي مللر سرلللل

ن لث  طحلدث ملر التعلبلاا ثال  لمتاا ط لم  طحلدث ملر التثنلدا ثالتللع ا ثحطلا 
جليللد  التن لل ا ثطلل ت  التحىيىلليا ثا للثل لتلللع ا ثال  لليا ثل  ل طللمر لتطىليللل  للد 
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نىلد أ فل  ، طحدث ملر جليلد  التدرلطثلا بممطبمل لم  رلطى ي ال ط لدل ملر حلز  
 .طثجع يدثل م ضلبمل  ثيي ت   م نيم  ثلتطا لاللمل  تجليد  ال ريثعا أيض

لتىنللللل ت نظللللل أر  حلللللل لتطىليللللل  يللللدث أنللللع لرللللطىا  ع ث مطللللع مللللر لت للللحف 
لت  للليي  للر أحللد لت ببعلل ر أث لتيللمل  ر تيلل   للم طيطبللع لت للحف ضللد سرللللل   

 طحلدث ملر التحىيىليا ثا للثل ا  لحف   لل  رلطىل  لت لدثل ا نطحلل منلثلر 
  ر دلل طم لت دثل.لتلع ا نا ح ر أر لت حيفط

لت نع  ع  حلمثل  طل   لر تبفلا لتشلثتا ثميلدثلت علثف لر  حلل لتطىليل ري  تل
رللع د شللىي ثجثد  للم نللا لتىللد   نلل  أرللمييا ثشللىي لتحللثلل  للا د.ميللد لت للنع  

الرلللل    ر أن ل   لطلزثر م لا  لم طيطبلع لرع د أحد نجث  طثبن مجر مطل  م لا 
 للم  نلللل نللا ل  لللل  لتطللا طللثزع  ا للحف لت عملضللي ضللل  ي لتطثزيللا ثتللي  م لل

   لثر نرلشي .. ثتلل   نطظلل  حلللل  لمؤلط  بلثيى  ثلرللطجم  ت ىحظلي لتللدططثل 
تلي : سر لالرللل    ر ال يعجيثر ب ىث ثتينع ثضع م نا ريمق  شط ف ح ن م  مي 

ل  لل  طدمث ت طعمي  لتر  ا تين م ال ططل  أ   لد  سمى لا نلا سرلللل   أر 
 حف  عملضي أ   طثزيعم  ثتين م أيفل ط ف لل  .بعط   م  نلل نا  

ثيطحللللدث لتطىليللللل مللللر سحللللد  لت طنم ضللللمل لتع يىللللي نللللا لتعى للللمل يلللل ر   للللل 
رللللللل   لآلشلللل   نللللا لالضلللل حىي  سر لالمللللى  لالرللللللل  ا  -حرلللل  ث للللفع –ثل 

 للليي ثطلل ت  لتحطث للي لت لل  ثنيي  طعللم  ثر يجديللي  للا  للم طنلللله لت للحف لت 
سر لتطىليلللل لت للللحفا لت لرلللل   للللر : ىللللثي  للللمؤلط  ل  ثطشىنلللم  ت للللم طفع للللع لتىلللم 

لترللفمل  لت لل  ثنيي  نللا لتىللم ل   طيللثر  للر لرللطعللض  ثحللد يللل   طىللمليل ت للم 
لتج  ثليلليا لتطللا ث للف م لتطىليلللل  –ل شبللمل  -طنلللله لت للحف لتللفىث ال  لللل 

ب ن م لر يي ثط ت  ط   حف لت عملضي ثال  ط  لتطفلي  ي ر ل  لل  لتطا طثزع 
أتف نرشي  ث يم  ثبل ر ل  لمتا لتطلا لدملا لتطىليلل أن لم ال طلثزع  700يفل  ر أ

 ؤالف نرشي أريثميم  . 5أيفل  ر 
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سر لت  للي ر  طلج لثر أيضلم  ملر لت لحف لالرلللل  يي : ثيىثي طىليلل  لمؤلط  
ثتين   ال يفل ثر ي ر  م طنلله  حف طيل   ف  يديعثل ،  ثضثممل  طعدد  

ؤلط  ثبلل ر  للم طنلللله  للحيفي  طبلنللي  فلل   مطرللثنيع أحلثنللثل ث عللمليف ث للم
سر لتىممللللد  حمتيللللم   للللا أر ل يفللللل :  لل لتطثزيللللا ل  لللل  .ثتلللل ت  يىللللثي لتطىليللللل 

طلللددل  ه  للث ل يفللل يلللثزل  نللا نطللل  لتللى رلل   ثلتللى حللل  لتطللا طعيللل م مى للمل 
 لتي د ر ثلت نبىي حمتيم  .

ملضللللي طىللللد  شد للللي  مل للللي تيللللر لتطىليللللل يعللللثد ت يلللل    للللملى  : سر  للللحف لت ع
 –ت حطث ي لت  ليي ن ل ه لت عملضلي لتطلا ال ي ل   لثط م تب لملي ثلتط يفزيلثر 

أ لللم  -ث لل ه ط بللي –طلللر ح ىط للم ضللد سرلللللل   يللدم  حطللث ا  –ث لل ه حىيىللي 
بل ر ي لم حليلي  لحمني أيفلل  لر بل ر طلزم  لت دف ن لث  طليح ت حطث لي لت  لليي 
 با  مي  ت جديا .أ  دثتي ملبيي ا ثلتجزء ل ش ل بمتب

أ للللم أيفللللل لدمللللمءلل لت للللحيفي لت لللل  ثنيي نللللا سفللللمل  لتجللللدي نللللا طىليل للللم مللللر 
ر ال  لللمتاا  لللط  ط ثي  لللم م نلللم   لللر ت ييلللم  أ لللم : سلت لللحف لت  لللليي ن لللث  ثت لللم 

التلللللع ا نط للللثي  للللر س للللللرا نللللا حلللل ر أر التثنللللدا ط للللثي  للللر لترللللعثديي ثدت لللل  
 حف . مؤلط  لتثح د  ث   ي لالمىنمل ي  ه لت 

أر لت ثرلمد وفى العا  نفس   اد  بعض الصحف المصرلة لاحديث حول ** 
لالرللل  ا أ دل ططمبم  ت ؤتف  ج لثي بعنلثلر ا  بىطلا أث طحيلمطا  لر سرلللل   
ا  ثزع لآلر بمتىلم ل  ، ثلتيطلم    لا بم يم  ل  ثلالنطلللءلل ملر سرلللل   ثط ن لم 

لت  رلللم  لتطلللا يعيلللل م ت عمنلللم  ث ث لللد طجم للل  لتيطلللم  طللل  ل، جنلللي هللا نلللا ل لض 
يلل   للثل   م للا أن لل   نع للثر بحيللم  طلي للي  رللطىل  ث لل  ثلت  للثد ، لتف رللب ن ثر 

رثلء نا لتحىثق ثلتثلجبمل ب م  نمنا لتحىيىي لت ل  لتطا يحيم م ط   م  ث   ل 
 سرللل  ا أث   ثد  نا ل للضا لتعلبيي لت حط ي .

مطحمد لتيطم  ث ا أمضمء  ج ل  نا ج ري    ي بأيضم  ث  1997** ثنا مم  
لالطحمد م ا ب   بضلثل  لطشم  سجلللءلل ممج لي تطىلدي  أمضلمء لالطحلمد لتل  ر 
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يللللملطثر نلللا لتطبييلللا  لللا سرلللللل   ت طحى للل   ع للل  ط   لللدل  ت حمرللليط   .. ثطلللمر 
يلل ي  ميد لت ج د  د طىد م بب   ستا لت ج   بضللثل   لتعضثلر  لنىا يدث  ثل 

بف للل  أ  مضلللث  لللر  95,97ي لتع ث يلللي تىطحلللمد ملللم  طبي للل   لللللل  لتج عيللل
لالطحمد يىث  بمتطبييا  ا لتعدث لت   ثنا رثلء بمترفل أث لتدمث  أث ب   لط  
 للر ألللطمي لتطبييللا ثحللدد لتب لل  ألبعللي أرلل مء: م للا رللمت  ترللفله ستللا سرللللل   
  لط ر ي ثتبفا لتشثتا ترفله ستا سرللل   ث لملططع لتحثلل  ا  فىف ر   م ني
نا طثبن مجر ي ثنطحا لتعلل  تدمثطع لت رط ل  ت طبييا  لا سرلللل   ي ثح لد  

ث لا م لا لتب ل  ج يلا ث لد لتببللر تنلله  م  ؤيد حثلل طثبن لمجر لتطبييعلا.. 
 أمضمء لت ج   لت  ر لملطثل نا لالجط مع ث  :

لتعللز ي ث لليل   ثرللا ي  حفللث  ميللد لتلللح ري ثح للد  د.أح للد  يطلل ي د. يرللل  
 للد  لتينيرللا ي ثنللمء ثجللد  ي ميللد لتفطللمح لزقي ميللد لتطللثل   ثرللفي حم للد ي ح

سيلل ي  ميد لت ج د ي لنىا يدث  ي نؤلد  ند  ي  ح د لتر د م دي حر ر لتلمملي 
ميد لتعلمي لتح م  لا ي ي ن لم طللط ل   للي لت ططل   لر نلملثق شثللل د ثأح لد 

 ىجع نا لتشمل .رثي   ث دحل لتجيمل نظلل  تايم  ل رطم  رعد لتد ر ث بي تع
مر نييع رلحمر لت  لل  لتل   طلمر زبثنلم   1997** نشر  العربى تقرلرًا فى 

 دلل م  ت ىم ا لت فىف ر نا لتىم ل  نا لترط نمل ث ث  ر  ليي لتي لث  بمتلل يي .
ثتير لت فمج   طمنل نا طحلثي  ل ل ، ثنييع رلحمر طمر  للثع لممل  ع ث  

لتعدث يلطبي جنللي ، بعلد م طلزث   لر ل للأ  لت ع ث  ستا جمرث  يع   ت متح 
تط ىلا ،  1987 ج ثتي ر  ل تع لترفل الرللل   ثنييع رللحمر زلل   لل ملم  

 نع ت   طح   نظللل ، لتعزلء نا ثلتدطع ثت  ي طث نا  ليطع رث  رممي ثلحد  
لتاضلل  ثلالحطىللمل نلللا م للثر أ لل   ليطلللع سال أر رلللحمر لرللطبمع أر يرلللطىب  

 لللر أ للل   ليطلللع ثلتىلللل  لت جلللمثل  ت لللم ث لللمزلي  لللثل نييلللع  76أشلللمه يرلللل  فللل  
سال أنع ال  شفا ثالءه ، ليي لتطا أنجيل  ثرف سدلي لتى ليررلحمر  طبم ا أنع 

 لتطم  الرللل   بعد م بمع ثبنع ثللنع ثد نع .
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لنلض د.  ح لد  نلي   لد ل  لطلز لتي لا ثنا لت ىمي  ثنا سحرم  ثبنلا ملمي 
د ل بللع  لليللز بحللثث سرللللل  يي ت طعللمثر لتبحفللا  للا بمت ن للثل  لتب لل  لتلل   طىلل

  لطز لتي ا ثلت رمت  لتيثتيي نا لت ن ثل  .
ططلل  د.  نللي  م للا لتب لل  : ا ن رللف .. ال طعللمثر  للا سرللللل   ا ثح لل  م للا 

  ثلنىي  ج   جم عي لت ن ثل  م ا لنضع ت  ل لتب   .
ليض لتلللع  لط  للل سرللللل   لالمللى  لت  للل  يللل ا طحلل** وفررى )ا  السررياق 

لتف رلللب نا م لللا لتعنلللف ثللطيلللم  أم لللمي لالل لللم  ثلنلللض أ  طرلللثيي ريمرللليي 
ر  يي ت نزلع ا ، ثلمطيلل حطث ي سرللل   شىي لط مالل دي ث مريي  لا لتىلم ل  
شللىي ل يللم  لت مضلليي ، أر لالمللى  نللا   للل أ للبح    لللم  بللمت ثلد لتطللا طللدمث 

د مء ثطلجا م ا أم مي لنطحمليي يدي ستا لنض ل  ل لتثل ا ثلالنطىم  ثل  دلل لت
 لتطلجيا م ا لتحثلل لتينمء ثلتعثد  ستا بمثتي لت فمثضمل .

ثث فل حطث ي سرللل     ه لت لثلد نلا للطث  لرل يي ب ن لم ب فمبلي شللث  م لا 
طثن لللم طحلللض م لللا لنط لللم  لتىلللمنثر ، لالرلللللل  يي  – عم لللد  لترلللى  لت  لللليي 

تا لالنطفمضي ، مىث  م ا  م طي  ع الرلللل   ثلتللميي ثلالطفم مل ميل لتدمث  س
 ر لط م مل ب م مي ثحليي  دمث لالمى  لت  ل  ستا لالنفجلمل نلا  ثلج ط لم 

. 
ثلأل طلل  أي لل  أر  لل ه لت للثلد  للا لتطللا طلللجا م للا لالحبللمب ثلتيلل   يللدال   للر 
لتدمث  ستا لتط ر  بمالطفم مل ثلتطفمثض ثلتع   لت دنا لتر  ا  ر أج  سحىي 

رى  ، ط م ميلل مر لرطاللي م دمث  لالمى  نا   ل ستا  ىمبعي سرللل   لت
 ملبيم  ثطلثي  لتاض  تد  لتلأ  لتعم  لتعلبا .

ثلأل أر  عمتجللي لالمللى  لت  للل  ا لتع لل  لتفظيللا ا لتلل   للطييطللع لت رللطثبني 
ح للث م ىللل    للىمل  رلل لي ستللا لالرللى  لطرلل ل ، نطمنيللم رثرللطند نللا لتش  لل  

  تدلجي لالرمء  ستا لتديمني لت  ثديي بممطبمل  م للطييطع لت رطثبني يعيل بمت امال
 مر  ث ف لتديمني لت  ثديي ل   سدلني حطث ي سرللل   ثحمشم مط م   ل لتع   .
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م للا لالطجم للمل  ثلمطيلللل سرللللل   أر  لللط ي لالمللى  لت  للل   للا أنللع يلللجا
 للم ءتيرللل حللل  ط م للم  ثؤللمني نللا   للل  للل ل  ستللا أر لت للح، لت عمديللي ت رللم يي

 طعط  ؤللء  رلثت  م ثلتا بي نا لت حف لت  ليي ت عنم ل لت طبلني .
ثطلل طا  لل ه لتلللطث  لتلرلل يي نللا ث للل يلللر بعللض ثرللمل  لالمللى  لالرللللل  يي 
 جث للم  م للا لالمللى  لت  للل  بحجللي أنللع  ثل لل  ح ىطللع م للا دثتللي سرللللل   

ي لالنطىلمدلل لت  لليي طحثتلل ستلا ثلش يي لت  ثد . ثطل ل لتلطث  ستا أر تا
ا تالللي للللط  ا .ث للل ه لتللللطث   لللا لتللبعلللي  لللر نثم لللم  نللل  طلللثتا لللللي  لتلللثزللء 

 . 1996لالرللل  ا ينيم  ر نطنيم ث لتر بي نا  م ث 
نللا لتطثل للل   لللا  ** رغرر  معانررراة مراسررراى الصرررحف اإلسررررالياية فرررى القررراعرة

رعدلث  لحيل بلد  يلإجللء تىلمء لت فىف ر لت  لي ر سال نا لتنمدل ، تير نثلي لت
 لللا  للرللل ي ا لللديعثل أحلثنلللثلا نلللا لتىلللم ل  ل للل  م   لللم أن لللم طعلللملض لطفم يلللي 
طم للل  ديف لللد ث لللد لرطعلضلللل لترلللعدلث  نلللا  ىمي ط لللم  لللا لت لللحيفي لالرلللللل  يي 
 ث ف للللم ث علطط للللم لتطللللا طشثضلللل م برللللي  لتشطللللمر ث ثل ف للللم لتريمرلللليي ثحىللللثق 

 ( .12/1/1998)مء لثزلت ثرفت ىلالنرمر ث د نللل طفم      ل ل
طىلللل ط ج لل   ثمللد لنعىللمد لالجط للمع ( 1998** ثبمت ىميلل  ثنللا لتطللمليي نفرللع )

لتط ريرلللا ل ثي النللللمء أ منلللي ت طنرللل   يللل ر لت ؤررلللمل لتللللعييي ثلتدي ىللبيلللي 
لتعلبيللي لت ىمث للي ت طبييللا ثلتلل   طللمر  للر لت ىلللل لنعىللمده ينىمبللي لت للحف  ر ستللا 

 مى  أجمز  م د لتفبل لت بمل  .  ثمد الح   طحدد
طمنل لتنىمبي  د لرطىي ل نا ن ميي دير يل لت مضا   ف  ر تعدد  لر لت نظ لمل 
لتنىمييللي ثلتريمرلليي لتعلبيللي لت ثجللثد  ب  للل ثلت نم ضللي ت طبييللا ثلت لل  ثنيي ، 
ثنظللل   بمتىم ل   ر لتىيمدلل لتنىمييي ثلتلش يمل لتعم ي نا لجط لمع لرلط دف 

ل  طثح للد لتج للثد ثلتطنرلل   يلل ر طمنللي لتنىمبللمل ثلالطحللمدلل ثلت جللمر دللرللي ضلللث 
ثلت نظ لللمل لت  لللليي ثلتعلبيلللي لت نم ضلللي ت طبييلللا نلللا  ثلج لللي طيف لللف ج مملللي 

ي للللدف ضللللل   ىمث طللللع  ، طحللللمتف طثبن للللمجر  جث  للللم م للللا لتلللللع  لت  للللل  
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م ل  ت طبييا  ا لتعدث لالرللل  ا ث يم    يطلط   ج عيي أ  يلي بمرل  ا حلطلي لتىل
ت رلللى  ا م لللا  لللللل حلطلللي ا لترلللى  لآلر ا لالرلللللل  يي ، ث لللث  لللم ي فللل  شل لللم  
ثلضللللللحم  ت  ث للللللف لتلللللللعيا لتللللللللنض ت عللللللدثلر ثلترلللللليبل  لالرللللللللل  يي ثلتطحللللللمتف 
لت لل  ثنا ل  ليطللا ت عللل  لت عللمد  ثلت للمدف ستللا نلللض سرللللل   طدثتللي طيللل  

  ملد  نا لت نبىي .
تلللي ثلت ىمبعلللي لتطلللا يعلللمنا  ن لللم  نللل   لللعثد نلللا  حمثتلللي النىلللم ه  لللر لتعز ** 

نطنيلللم ث ت حطللل   للللل لت لطلللز ل يلللمدي ا لالرلللللل  ا بمتىلللم ل  ستالللمء لت حمضلللللل 
لتدثليللي لت طش  للي لتطللا طمنللل طللط  ب ىللل لت لطللز بللثلي أللل ل لتلللطمء ثلتلبيللا 

فىمنيللي طللط   –ثطحثيلل  لتنلللمب ستللا شللمل  لت لطللز  للر شللىي ) للمتثنمل( حثلليللي 
 ممللي  للؤط للل أحللد ننللمدق لتللد ا لتييللل  ث تلل  م للا للللف يثنيللع  أرلليثميم  نللا

 فطثح نمشل . لت متثنمل  ط  حضثل م يدمثلل لش ليي  ثج  لم لت لد ل لت ىلي  
ت  لطز ا ثرا أ  طم ا لت طش   نا  حمني لتيرمل لت  ل  تعلدد  لر ب بلي 
 لي لتجم عمل ث امل لتيطم  ، ؤشل  متثن ر أ م   م لت لطز نم لم  ضيي لتعثت

ثلتنظم  لتعمت ا لتجد د نا ظ  ريبل   ب  ثلحد ث.. ن    ا لت   ل ا ت  شلل  
 ثرللللف لللللم  ر ، لت للللمتثنمل رلللل ط  لالطفللللمق م   للللم بمتطنرلللل    للللا ثزلل  لتطع للللي  

 لتعمتا .
نللا لتث لل لتلل    طب للا نيلع لتلللع  لتعلبللا تعىللد أيضررًا و 1998** وفررى العررا  

نمجلل  أمضللمء  للم يرلل ا يللل ا ج عيللي   للي ملبيللي ت ثلج للي لتابلرللي لت لل  ثنيي ، 
لتىم ل  ت رى  ا لتلأ  لتعم  لت  ل  ب د ي طبييعيي أشل   ر لتعيلمل لتفى ل  ، 

ث ملا  ؤط ل  حفا  2/3/1998 ث  ح ث يل د نندق ل للطثر لتجزيل   بمح 
 لللطل  يلل ر لت ببعلل ر لت  لللي ر ثأ للد مل   لت لل م ني ، ث للد طلل  طثجيللع لتللدمث  

فا بمرللل  طللل   لللر اج عيلللي لتىلللم ل  ت رلللى ا ثالتطحلللمتف تحضلللثل لت لللؤط ل لت لللح
آلرا لت للل  ثنيي لتلللدثتاا لت عللللثف بمرللل  طحلللمتف طثبن لللمجر ثج عيلللي ا لترلللى  ل

طحللدث نللا طللمليي   للل ي أر طثجللع ج للي  لل  ثنيي دمللث   ثطعللد  لل ه رللمبىي تلل 
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  ببعل ر لت  للي ر تي ل ييلل م لا ل للضلا لت  لليي ! أ لم لتضلجت ؤط ل ت م 
م للا أثرللا نبللمق  للر شللىي لللبطي لت ع ث للمل لتدثتيللي الالنطلنلللا نىللد طفجلللل 

اج عيللي لتىللم ل  ت رللى ا ث  للم تبفللا   للرح للث أم نللل لتلللبطي نبلل   لللملطي لفنلل ر 
لتشلللثتا ثميلللد لت لللنع  رلللع د نلللا لحطفلللمي مىلللده لت لللثبا لت للل  ثنا نلللا ثلللللنبر 

ط لللم أرللل ط م  –ب نمرلللبي  للللثل ن لللف  للللر م لللا لرلللطىىي سرلللللل   ي لتفضللليحي 
ي منللللد م زملللل   1998 للللم ث  15-12ث عللللل  لللر  -حيفي لتعلبللللا لتنم للللليي  للل

تبفا لتشثتا ثميد لت نع  رع د أن  م    بمر ستلا أ ليطلم الن لم  ثزلل  لتشملجيلي 
تيلللر حطلللا  للل ه لالدملللمءلل  -ثطللل ر أ ليطلللم ال طعللللف -ل  ليطيلللي أبعلللمد لتثضلللا

أ ليطلم تحضلثل نرفط م لبطي لت ع ث مل لتطا نللل أر رع د ثلتشثتا طمنلم نلا 
لت    92لالحطفمالل لتطا مىدط م ا لت جني لت  ثديي ل  ليطييا نا لالجط مع ل   
 ش  طع لت جني لت   ثنيي تىحطفمي بمت طل  لتش ر ر تىيم  اطيمن  ا .

ي الرلللللل   ي.  بمت نمرلللبي لللل  ل لالحطفلللمالل طيللللي  طللل   لللر  لللد  شلللد مل ج   للل
   WWW.ajc.ory:80/pc ث ا  ثجثد  م ا لالنطلنل نا  لتى ي طم  ي

نللا شبللث   فمجلللي  للم  ميللد لت للنع  رللع د  للد ل  لطللز وفررى السررياق )اترر  و** 
لتدللرمل لالرطللط جيي بم  لل  م ا لأ  ثند  ر حلطي لتىلم ل  ت رلى  ثأمضلمء 

ثنمام ا  لطز ديلمر ح ث ح ثل اض ،  ر ج ممي طثبن مجر يزيمل  ستا ط  أي   
ثلتطىلللثل أيضلللم   لللا ديف لللد تيفلللا ثزيلللل لتشملجيلللي لالرلللللل  ا ثللللي ثر ي ليلللز ثزيلللل 
لتطعللمثر لتللدثتا ث للا للللي  جم عللي طلل  أي لل  ث للا أ طم للمل للي نللثن ط  لت فللمثض 

 لالرللل  ا لترمي   ا رثليم !
مل  ثنا حد ث أدتا بع ميد لت نع  رلع د تب لملي لالرلللل  يي  لمي: سر  لدف لتزيل

 ث لتطنر    ا حلطلي ا لترلى  لآلرا لالرلللل  يي ث تل  نلا سبلمل لتطحلل  دلشل  
 . م ير ا ا لتحلطي لتدثتيي ت رى ا مىث  م ا لتحلطمل ل شل  نا سرللل   

** وقررد أصرردر الحررزم العربررى الررديمقراطى الناصرررا بيانررًا تعقيبررًا وردًا  اررى 
  نطللل  بى لل  ثلرللطالل  ج للثد  لل  لتحللز   نلللا  ل تحررالف كوبنهرراءن قررال فيرر  : 

http://www.ajc.ory/pc
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لتى للللي  للللر لت  لللللي ر لتشملجللللي م للللا سج للللمع لتلللللع  لتعلبللللا نللللا   للللل ثنللللا 
 هلت نبىي لتعلبيي ط  لم م لا  ىمبعلي لت ل م ني ث بلا لتطعم ل   ع ل  بطمنلي  لثل 

ث للد بللمر لت لل م ني ثط يللدل أ للدلن   بطمنللي ن للمل    ، ثطمنللي لتعى للمل شم للي 
حللل  ملبلللا نلللا ل لض ثنلللا لتعلللثد  ثنلللا لتطلللا تللل   طللجعلللثل من لللم النطلللمل طللل  

ثط يدل  بم ع   نا لتريبل  ثلتبايلمر يل  ثأم لر بلملل  لللي  حلز  ، لتريمد  
لتع   لت   ثنا أر لت للع لتعلبا لت   ثنا  لللع ثجلثد يطف ل   ثلضلح ال 

  للم  ؤطللد ثحللد  أ للدلف لت لل م ني ، يحط لل  طلل ثيى  ثال  للدع  جللمال  تحرللر لتظللر 
 شط فل أرمت ي   نا لتطعي ل من م ا .ب شط ف نل       م ل

ط م ط يد  ث ف أ ليطم لت نحلمز ثلت طجنلا م لا لتعلمت  لتعلبلا ثلالرلى ا ثلتل   
يط   ب طيمت ر نفر لتث لل لتل   يرلط ل س لللل   م لا  حم لل  لتعلللق ثدمثطلع 

، طبرله ح ميلي لتييلمر لت ل  ثنا يل  تىن يمع ت م ير ا  للللل  ج   ل  ر 
 . للللل  ج   ل  ر س ل طمنل  ثج ي ضد لتييمرثطىف ضد نف   

ثنا لتث ل لت    بحلث ملر أرل حي  ث ث لي نلا  للف لتنلث  ثدثللل لت يلمه نلا 
لتعلللللق  لللزثد لتييلللمر لت للل  ثنا بم رللل حي ثلت لللثلليي ثيؤيلللد ل طىيلللع تررللل حي 

 لتنثثيي ثلنضع ت طث يا م ا  عم د   نا لنطلمل ل ر حي لتنثثيي .
طضحل نيلع طل  لتحىلمل  ثظ للل نيلع طل  لتشبميلم ثي للح نيلع نا لتث ل لت   ل

طللث  ر ثزيللل لتللدنمع ل  ليطللا أفنللمء جثتطللع نللا لت نبىللي  للؤشلل  أر  للر أ لللدلف 
جثتطلللللع دمللللل  لتىلللللدللل لتدنمميلللللي ت  للللل م ني ثيؤطلللللد طزثيلللللد م ب حلللللدث ببمليلللللمل 

 ر رللح  سرللللل      حللل  طللدش  م أ للل حمرلل  لللد د ، ا  2لت للثلليي ا أثل 
ثرلله  تلل   شللل  م  نللم نفللل  للر أينللمء   للل تررللف ، ي حرلل  طىللد ل   ل   يلل

طرللملع لتج للمل لتحطث يللي بمت ثلنىللي م   للم نللا ت طبييللا  للا لتعللدث يلللط  ج عيللي 
 لتث ل لت   طعل   نيع  يم  ملللل لتج عيمل ل شل  .

بىيم  م لحطفمال  أيلزطع برعمد  بمتاي ثطلح ل  لت لحمني لتعدث لت   ثنا ثيحطف  
ثنيي ثلتط يفزيللثر لت لل  ثنا لتلل    للثل ث للملا لالحطفللمي ثرللج  تىيللمدلل لت لل  
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نللا حلل ر لرللطىي  لتلللع  لتعلبللا ط للع ثنللا   للل بمتلل لل ، لتج عيللي ط للليحمل 
 لتحدث بم رف ثلالرطنطمل ثلالدلني لتلد د  .

نع للللا ألض ن رللللب ر  جللللل  لتى للللل ثلالمطىللللمي ثلتطىط لللل  ثلت للللد  تي للللثل لتعللللل  
ثم لللا ألض ،   ثلنط لللم   ىدرلللمط   ب  لللد  لت للل م ني ثلالرلللطيىء م لللا أللضللل  

ل  لتفدلليللي لت ينمنيللي ثلت لل م ني، تينللمر طجللل   ثلج للي دل يللي ثللنضللي يلل ر لتف للم
ضللد  .ثنللا لتجللثالر  جللل   للللع حللمد ث ىمث للي بمرلل ي يلل ر لترللثلي ر ثلت ينللمن  ر

 للا لت ىطلحللمل لتشي فللي لت طيجحللي لالرللللل  يي تىنرللحم   للر لتجنللث  لت ينللمنا ثم
ألض لتعللللللق  جللللل  طللللد  ل لللللع  لتعللللللق ثطعللللليض  ثلبنيللللع ثأبفمتللللع ت جللللثع 

ثنللللا طلللل   للللدر   للللل طنعىللللد ، ثنللللا طلللل   طللللمر نللللا لتعللللمت  لتعلبللللا ، ثلت للللثل 
لت لللؤط للل ثططللللط  لت جلللمر ت ىمث لللي لتطبييلللا ثنللللض لت ىمبعلللي لتللللم  ي ثطلللدنا 

ا يلنلم   تعثد  لت ىمبعي لتلم  ي ثطرطعد   ل ثلتعمت  لتعلبلا ثلالرلى ا تثضل
مم لللم  م لللا   رلللم  ن رلللب ر ث لللللل طىرلللي  م ثلحلللطىي  50ثلرلللا ب نمرلللبي  ضلللا 

 لت  م ني لتنمزح ر  ر طمني بىمع ل لض  لض م .
ثنللا   لللل تررلللف ثنلللا   للل حيلللمء طحطفللل    لللي بىيللم  ج عيلللي ت طعلللمثر لتعلبلللا 

ث ث لط  ن  ث لنثض ، لت   ثنا لتيم   ثلت شمدع بحجي دم  لترى  لتث   
ضللللد لتطيللللمل لتىللللث ا ثلتللللثبنا ثيطجم لللل  يلللل  ثيللللدث  لت  للللمتح لتعلبيللللي يرللللبح 

ثلتحللز  س  ، ل رمرلليي ثلت  لل ليي ثيب لل  حىللمل  لت للللع لت  لل ل  لت حطللث  
 نللللدد ي لللل ل لتطبللللثل ثيد نللللع  للللدمث طلللل  ل حللللزل  ثلتنىمبللللمل ثطنظي للللمل لت جط للللا 

 لت دنا ت ط د  ت  ل لتحدث لتلم  .
ل ل حلللللزل  ثلتنىمبلللللمل ثلت نظ لللللمل ثرلللللثف  بلللللمدل لتحلللللز  بمتطعلللللمثر  لللللا رلللللمل

ثلتج عيمل الطشم  طمني لالجللءلل ثلتثرمل  لتريمريي ثلتىمنثنيي لتىز ي ت ثلج ي 
   ل لتع   لت دلر .

طىليلل  ملر حفل  لترلفمل  لالرلللل  يي  3/5/1998** نشر  " النبأل الوطنى " فى 
   حضلللله  لللر بمتىلللم ل  ب نمرلللبي لت ثب للل  لتللل  يا ال م لللي لتييلللمر لت للل  ثنا ثلتللل
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لجل   -لتجمن  لت  ل  مدد  ر لت حف  ر لت  لي ر بمالضمني ت ثرف ثلتلا 
حرلر نلؤلد ثألللف للضلا ثج لمد : ثلت حف ثر  ل   -سرللل   ل ثي نا   ل 

مثد  ث د ط  طحثي    ت طحى   نا لتنىمبي ني م ط  طحثي  ميدلت نع  رع د ثتبفلا 
د طثبن لمجر ني لم طحلد  ميلد لتشثتا ت طحى   برلي  رلفل  م الرلللل   ضل ر ثنل

سنللع تللر  لضللي ت طحى لل   للا أ  ج للي : لت للنع  رللع د أر  للط  لتطحى لل   عللع ث للمي 
طمنللل . ني للم لللمل  مللدد  للر لت  لللي ر  للن     للبفا ش  لل  ثتبفللا لتشللثتا 
ثأ لل ر لت  للد  ثم للا رللمت  ثيثرللف ثلتللا ث  للل   لترللفمل  لالرللللل  يي لحطفمالط للم 

 . 1967ب نمربي  طل  حل   ثن ث 
ث للد  لللل لت ططلل  لتللدلل  الطحللمد لت للحف  ر لتعللل  نلللض مىثبللمل لللد د  م للا 
لت ببع ر  ا سرللل   ث لل سمدلد  مل ي رثدلء ب ر مء لت حف  ر لت ببع ر  ا 

 لتعدث لت   ثنا .
دللرلي   لليي طحل ل  لر رلل ي  8/5/1998" فرى  الحيراة** نشر  صحيفة " 

لتعلبلللا ، ثأيلللدل لتدللرلللي أر نللللق سرلللللل   لت يل جلللي ثلت  ن جلللي ت طلللللث لتفنلللا 
ل ثلطرلللطلل نلللا حيفلللم ثلتىلللد  طعلللزف  ثرللليىا ملبيلللي  رللللث ي ، ثل طلللد لتن لللل  

ثأنلل ثل طلثللي ،   منا أ  ط فث  ثنليد ل بل  ثرللحثل طلثللي أبفلمي ن رلب ر 
ط  أي   ط م ن يثل  ينا أثبلل ن رب ر ثرحيثل أمضمء م بعد ملض أثبلل مم د  

بلللل سرللللل   دلل لت رلللح لتىللث ا لتف رللب نا نللا لتىللد  ، ط للم لحط للل أث  1961
ثتللل  طيطلللف سرلللللل   برلللل ي ل تحلللمر يللل  ل طلللدل لترلللل ي تىرطعللضلللمل ثث للل  

ث ن لللم ملللىء لتلللد ر ثأتلللف ت  لللي ، ل  للل تحلللد لالرلللطيىء م لللا ل رلللمب ل لتعلبيللي 
ثت  للي ثلترللندبمد لتبحللل  ثل  للزي  ثأثزثليلل  ثنرلليط م تيفللمح لتلللع  لت  للثد  نللا 

طمل ث للللثلل  لللل ه ل رللللمب ل نللللا أنللللى  طللللملطثر ثثزمط للللم م للللا لتعللللملىل لتللللل
 لت  ثديي .

ثطثتا سرللل   منميي شم ي ب  منا ثأتحمر نليد ل بل  ثط ت  أر  مر ثل طلد 
ثطل  لنططللمح ديرلطث بمرل ع نلا لتىلد  ط لم لمطيلللثل ، لال ط لم  حطلا أح لد مدثيلي 
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ت لل  طلج طللع دثر أ  شللثف أر طللللث ت  للا  للللد ث ن للل  للللد   لل  ت   للثد ثيحلل  
 م ا لمطبمل أر ممل ي  للد   ثديي ل    .

أيللدل ل ثرللمب لت للحمنيي ثلتدي ث مرلليي نللا لتىللم ل  للطيمحللم  ** ثنللا  لل لترلليمق 
بعد  لللل ثزلل  لتشملجيلي لالرلللل  يي أش للل  نىل  لت رطللمل لت لحمنا ترلفمل  سرلللل   

لل   نللا أثلثجللثل  يللدءل   للر أثي رللل ت لللثل يللر دثل  للر لتىللم ل  ثطع  نللع نللا رللفمل  س
بللللىغ لتىللللم ل  يطع لللل ر  1998للللل ل اأ رللللب ا  د  ل   طللللم يح للللا ؤف  طمنللللع لترلللل ثل 

.ثحرلل    للمدل  ب عللي ي جللمء  للللل ثزلل  لتشملجيللي لالرللللل  يي نىلل  يللر دثل بعللد 
ط ممد لتلطث   نلع برلي  أرل ثبع لت رلطفز لتل   أد  ستلا مزتلع دلشل   ططبلع نلا 

 للللمي  يلللر دثل  جث لللع نلللا ط لللليحمل  لللحمنيي م لللا  لللم  لترلللفمل .ثطمنل ؤشلللل
ث للفع يللل ا  نللا لترلل بمل لت  للليي  ثلبن  للم  للر لترللفل ستللا طلل  أي لل ي ثلتريمرللي 
لتشملجيلللي لت  لللليي حيلللمي سرلللللل   بعلللد م لنطىلللد لترللل بمل ل  نيلللي أفنلللمء  حمي لللي 
لتجمرث  مزل  مزل  ا. ثطمر للي   ج   لتلثل  لتدططثل   بفا ط مي ح  لا 

ا يث للفع للللي  لت ج لل  ل م للا ت  للحمني لرللمتي لحطجللم   للر يللر دثل أمللل  ط ىلل
ن  للم مللر لرللطيمء حطث طللع  للر نلللل طمليطللمط ل تللللي  لتللثزللء لالرللللل  ا ينيللم  ر 
نطمنيللم ث نللا سحللد  لت للحف  عطيلللل  أر  لل ل لتيمليطللمط ل  شللمتف لتطىمت للد لت للحفيي 

 ثلط   لتلرم  بمت حيفي بمتعدلء ت رم يي ثلتج   .
فرررررى  لاتاترررررم راو  مسرررررعد" مقرررررااًل  الحيررررراةنشرررررر  صرررررحيفة " كمرررررا * *
ا ،  لد لتحىيىلا نلا لتعلمت بعنثلر ا لحبم  بط  نا سرللل   ي د ل يلطم 8/11/1998

ح ث  م  يلح ي ستا لتييمر لت   ثنا ث د رج   لم دلطع ثط  م طلا بعن ليي 
لير  لللر  يللل  نجلللي ليطلللدلء   لللر لتلللدشثي ت  بلللمل ثل رلللل ي   لللل لت نبىيلللي ت  رلللمن

ضلللللبمب لتجلللللثلزلل لالرلللللللل    ر شم لللللي لتدي ث مرللللل  ر لتلللللدلش  ر تىبلللللمع  لللللز  ، 
ثلتطفطللي  لتلللد    ت حىملللل  ثلتلنللا لت  لللدلثتيطا ترللليمللل لتدي ث مرلل  ر حطلللا نلللا 

ت   لللثد لالرلللللل    ر  :أحلللد م،  بلللمل طللل  أي للل   نلللم  فىفلللي   لللللل ت  رلللمنلير 
ل ل شلل  حطلا ت لر يح  لثر لتجنرليي ت جنرليم: لت  ر  طحدفثر لتعيليي ثلتفلمنا 
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ن للث ت عللل  لتف رللب ن  ر : لالرللللل  يي ثال  طحللدفثر لتعيليللي . أ للم لت  للل لتفمتللث 
لتلللل  ر طللللط   عللللم  ط   بىرللللث  بمتاللللي ، حطللللا نظللللم  لت ثل للللىل ثلتطميرلللليمل نللللا 

 سرللل   يبي  لتف   لتعن ل  يجدلل  .
بعنلثلر ا  وسرف القعيردلي" مقااًل  الحياةنشر  صحيفة "  5/11/1998فى ** 

طمطبللمر   للليمر نللا سرللللل   .. ط للف ؟ ثت للم ل ؟ ا ثيى للد طمطلل  لت ىللمي م للا 
ث د  مي لتيمط  سننا أ طل م ا رمت  بف   ع ا أ نيلي م لا ، رمت  ثلؤثف  رعد 

لت  لللل ا ثأ طلللل لؤثف  رللللعد يث لللفع تبرلللللل    ر منللللد م  لللمدل لتف رللللب ن ثر 
 ي لثل .

  م لللا رلللمت  ثلؤثف  رلللعد نلللا أرلللبم  زيملط  لللم ث لللد ننلللد  ثرلللف لتىع لللد دملللمث 
الرللل   أث ن رب ر لت حط ي ثأر   ه لتدممث  ال طنب ا م ا أحلد  ر لتاللض 

  ن م  ث طلر ي لتطبييا  ا سرللل   .
 22/11/1998ث د نللل لتحيلم  لدل   لر لؤثف  رلعد م لا  ثرلف لتىع لد نلا 

 لد  –أ  لؤثف  رلعد  –أنلع ث د حمثي نيع طفن د لدملمءلل لتىع لد تلع بلمتطبييا ث 
مم للم   للر  50  لل  الرللللل   ت ىيللم  يبحللث   للدلنا مللر أحللثلي لتف رللب ن  ر بعللد 

ثأنع ال يفع  ل لم  نا لتشفمء  ف  لت  ر يىبضثر  ر نظم   دل  ،  يم  سرللل   
حرلل ر ثأننللا  للد   يللل الرللللل   نللا    للي تط يفزيللثر  ثتنللدل ثزيللملطا تر للمير 

م م   للر ثج للي نظللل  ال طعطيللل طبييعللت رلليحيي نللا سرللللل   لت ىدرللي لالرللى يي ثل
  ر لتف رب ن  ر يعيلثر نا   ه لت نمب  أيضم  .

** مح)رًا من اختراق إسرالياى لامءتمرع المصررا تحر  سرتار مراترز البحراث 
طحللل منللثلر ا  14/12/98كتررم ءمررال الرردين حسررين فررى روزاليوسررف بتررارل  

لتيمط   ر لتىنطمل لتيلل ي ت لليز ل بحمث   ر ير ح ي  ل لالشطللق ا ث د ح ل
ثحىلللثق لالنرلللمر ثج ع لللم ت  ع ث لللمل ثم للل  دللرلللمل   ثتلللي  لللر  نظ لللمل أث 
ج مل أجنييي طع    ر ش ف بعض م ج مل لرطشبمليي ثطرطا  تبضلللل بل  ر 

   ل لتىث ا .
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 1995ث لللد أللللمل لتيمطللل  ت لللم جلللمء نلللا طىليلللل ت ع لللد ا جلللمنا ا لالرلللللل  ا نلللا 
تع م للا  ممللد  لتييمنللمل لترللطمنيي ثلتجاللنيللي ت  للل ث للد جللمء بللمتطىليل أر ثللللط م

أتفللم   للر  59   للثر  للر أ للثي ملبيللي ث 58.043رللطمر ثأ للثت   ططضلل ر أر 
أتفللم   295أتفللم  ثأ للثي أشللل   590لت ثنللمن  ر ثلاليبللمت  ر ثل ل للر أ للم لتنللثب  ر 

ثلتبثلللللللف   لللللر ل  بلللللمب 3.539   لللللثر  لللللر لت رللللل   ر لترلللللني ث 55.448ثأر 
لت ريحيي ل شل  .ثح ل لتيمط   ر للطزلق بعض   ه لت لليز ثطر    ح ثي 
لالرلللللل    ر م لللا  ع ث لللمل ط للل  ل  لللر لتىلللث ا لت  لللل  طحلللل رلللطمل ثزيلللف 

 لت لليز لتبحفيي لت  ليي ث نظ مل حىثق لالنرمر .
مل طىليلل  مر طفن د د. للمد لتلم ا أرلطم  لتدللرل"  العربى** نشر  صحيفة " 

لتعيليللي يجم عللي ملل ر للل   ثشي للل لتلللؤثر لت لل  ثنيي ت للم  متللع أرللم ي لتازلتللا 
حل   ر أر الرللل   حىث م  طمليشيي ثممبفيي نا لتىد   ىد م  ي ت  ثمد ي فثل 
جد دل  الرللل   ، ثنند لتلم ا  م  متع لتازلتا حل  بل ر لتطلمليي ث نبىلع  فيطلمر 

 نمء  لللفى  بعلللد لحطىت لللم  لللر  يللل  حىلللثق لتعلللل  نلللا لتىلللد  ثن رلللب ر ط  لللم ثرللل
جلزء  لر ألض سرلللل    : سن لم مي  ى  ث طبلنلث لت  ثديلي  1967سرللل   مم  

لتييلللل  ثل للل   تللل  حللنم لللم طم  لللي نلللإ ل رللل  نم ي للل ل لت نبللل  لت  لللثد  لت علللث  
ثلت زيف تطمليي  م طمنل  نم  حمجي تلر لتحل  الرطلدلد ر نمء س ل ر  نم أن م 

 ل   لتييل  لت زمث ي .جزء  ر ألض سرلل
ثأفيل د. لتلم ا أر لتىد  ت  طير مم  ي ريمريي ت   يي   ثديي سال نا م د 

رللللني نىلللله  يلللل  أر طنىرلللل   لللل ه لت   يللللي الفنلللل ر سحللللدل م  70دلثد ثرلللل ي مر سال 
مم  ط م نمي   ، ث د حلل م لآللثليثر ثلتفمنيلي   لثدل نلا لتجنلث  ث لد دحل لم 

شلل  لالرللى  ن رللب ر ث للملل ملبيللي حطللا  ث نللم لتبللمي  ثر فلل  لتلث للمر حطللا د
 لتحمتا .



 

899 

ل لل  أر أيللثل  ن رللب ر ثلتىللد   فطثحللي سال أر مللدد لت  للثد  :ثأضللمف لتلللم ا 
نللا لتىللد   للر يدليللي لتحلطللي لت لل  ثنيي حطللا لتىلللر لتطمرللا ملللل تلل   للزد مللر 

 ش ري ؤالف   ثد  .
نلللا حمتلللي لتىلللد  نلللا لت ف لللث  لتلللد نا لت  لللثد  لت لللحيح تيرلللل مم للل ي سال  -

تيىلللث  يلللدثله لتللل   ن لللل م يلللع أرللللفمل م ثلحلللد  ث لللا  لللدث  لت رللليح لت ش للل  
 ل نييمء ثشم ي رفل ألعيمء .

أ لم لتازلتلا حللل  ن ليلد  نلم لتلضللثي ت ىلث  لتعرلطليي لت لل  ثنيي  لا لتطرل ي  ت لل  
بطل   للم  لددثنللع حطللا تللث طللمر  لزلم  ثشللنللمل تللي  ت للم نللا  للد يي لتطللمليي أ  

  نب  أث ثزر .
مللمدل لتج ممللي لت للحفيي لت  للليي تطؤطللد م للا  للللط للم وفررى )ا  السررياق  **

لتطمليشيللي نللا لنللض لتطبييللا ثتطلل طلنم أر د. رللم ا  ن للثل طللمر ث للل  للدثل 
 للث  ىلللل تجنللي لتحليللمل لتطللا  للم ل  للللل  1980ييللمر نىمبللي لت للحف  ر مللم  

 لتنىمبي لتطمليشا يطحلي  ثطجلي  لتطبييا لالمى ا  ا سرللل   .
ث للف ديف للد لللمؤي  مزحللم  رللف ل لتييللمر لت لل  ثنا نللا  1999وفررى  ررا   **

لتىلللم ل  لتنلللثل  لتعللللل   ىطلحلللا  لللللثع  لللمنثر ستالللمء  عم لللد  طم للل  ديف لللد بللل ر 
 للؤالء ل لللشم  ثأحللزلي   ال ثزر ت لل  ثال  ي للي، ثطللمر ملللل   للر نللثل   ج لل  

 للزثق لتلع  ث   : م ا نطح لتبم  )م  ( ثأح د بع ث ح ثد زين   ث ح لد 
) رطى ثر( ثأح د نم ل ثنؤلد يدللث  )لتثند( ث ح د ميد لتعزيز لعبمر ث ح د 
لتض  ل  ثلتيدل  نل  ا )لتطج ا( ثرم ح ممللثل )لتنم لل (  لد مىلدثل  لؤط لل  
 حفيم  ب ىل حز  لتثنلد طحلدفثل نيلع ملر دثلنع ل  تطىلدي   ل ل لت لللثع بىلمنثر ، 

ثشي لللي م لللا   لللل ثل  لللي لتعلبيلللي ثأج علللثل م لللا أر لت عم لللد  طمنلللل مثل ي لللم 
د بعض   ن م    ر لتشرملل لت طلطبي م لا  ثلالرى يي  ر تحظي طث يع م ، ثمدال
ط لل  لت عم للد  نلل طلثل : لتفرللمد ل شى للا لتنللمج  مللر لترلليمحي لالرللللل  يي ثنللطح 
لتحللدثد،ثطشلي  لتزللمللي لت  للليي بمتيلل ثل ثل رلل د  لت الثلللي، ثل  للللق   للل 
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أ م م ا لت رطث   ، ي رثلء لتدثالل أث لتجنيع لت  ل  أث   ل مبمتع ىل لت زيف
 ل لت عم د   د   ل نا أر طضا  ثلل أث أر حي نا  لتريمد  لتعرطل  نىد 

نللا لتث للل لتلل   ط ط لل  نيللع دثتللي لتييللمر لت لل  ثنا أرلل حي ، لللبع جزيللل  رلل نمء 
طمنلي لتعثل ل   لتد مل لتلم   ثلت ثلليي لت ح  ي بمتىنمي  لتنثثيلي ثلت ثج لي ستلا

 لتعلبيي ثل  دلف لتح ثيي نا   ل ث  ل م .
ثطحدث لتبعض ملر طحثيل    لل ستلا ثرليه ثمللالل  تجل   دثي ملبيلي أشلل  
ت ملد  لت فمثضمل لت نفلد  ، ثمر لالطفم مل لترليي أث لبع لت ع نلي ت طعلمثر نلا 

   لد ضل  ال  ثي لالرى ييا   لم يحلط  طحليل   ل ه لتل بلي لتللعييي ثج لا لتط
ت م  ر طمني لت  للمل ثلتج عيلمل ثلتنىمبلمل ثل نلللد ، ح لث رل ط  ج لا طث يعلمل 

 نا ملللض طىد  ت دثتي .
أ م يش ث  طفم    لت للثع ، نىد ألج  ل مضمء ملضل م م لا لتللأ  لتعلم  

 تح ر  يم  أحزلي   يدللرطع يد ي.
لللع  ثطللمر لتللللي  لت  للل  لترللمي  أنللثل لترللمدلل  للد لضللبل تحلل   ج لل  لت

نظلللل  تىللث  لت عملضللي لت  للليي دلشللل  م لت  للل  ب جلللد طث يللا  عم للد  لترللى  
 ت  لت ج   ، ثطمر  ر ي ر ألل ل لت عملضل ر   لر طثنلم   هللا لتلل ي  لىح 
أيللث سرلل مم   ، لتلللدططثل ح  للا  للللد ، د.  ح لللثد لتىمضللا ، لت رطلللمل   طلللمز 

نثل  للر  عملضللا ل ، ث للر ل حيللمء لتلل  ر يرللمندثر أ للحم  لت للللثع ثطللممن لل
لت عم د  ب ج   لتلع  لت   جلل  ح لع : لت حلم ا ملمدي م لد ، ثأح لد بلع ، 

 ثشمتد  ح ا لتد ر ، ثط مي أح د ، ثم ا رى ي .
 ارررى سرررال  وكتابررر  رحارررة  –المطبرررع  –لتاترررم نقديرررة  رررن ا** فرررى دراسرررة 

ابررن النرردي   بءرلرردة العربررى  اإلسررراليل ءرراء بزاويررة حدنيررا التتررم والتررى يقرردمه
 : ما ياىالناصرا 

ل ل  أنلع ،  لد م ا رمت  دلل م  أنع رلمنل الرلللل   ط   لدل  تحىلثق لتف رلب ن  ر  -
تللل  يىللللأ ملللر لتىضللليي ثال يعللللف ح فيمط لللم ثال  ىلللد مط م ثال نطملج لللم ، ن لللث  للل طل 
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 ر لت مضا   طل دلل لم  أنلع طمنلل ، لتطمليي لتحمتا نىه ثال  لطر ستا لت مضا 
رللب ر تلل ل ن للث ال  ليللد منللمء لتبحللث مللر ل رللل ي لتطمتيللي :  نللم  دثتللي لرلل  م ن 

 أ ر   يل ن رب ر ث ر ل ط ي م ثللد أ   م ثلحط  ألض م . 
لتيمط  س ل ط طل لت مضا تىرطل مد ين ث  لتطثلل  ثي ج  تىحط مء بمترى   -

 ثت  يىف تحظي تيحدد تنم  م  ث  ف ث  لترى   ر ثج ي نظله .
مبللي مللر أرللل طع لتطللا زملل  أنللع رللمنل  للر أج  للم ث للا  لل  ثجللد م للا رللمت  سج -

 لتبحث مر  م يي  ؤالء لتىث  ث ر    ثط ف يفطلثر .
م لا رلمت  نلا  للم دلطع نلا سرلللل   يعىلد  ىملنلمل رلليعي ي ن لم ثبل ر ثل علع  -

ثدلل لللم  لت ىملنلللي ت لللمتح لتثل لللا لالرلللللل  ا ن لللث ، نلللا   لللل أث لتلللبىد لتعلبيلللي 
 حط   رثلء ر ثطيمل لتنم  ثط لنمط   .يىد ع طن ث    ج  أر ي

ملر   بحلي لتحلل  لاليلل ي لا يل  رل ا نىله ملر  ات   لل م لا رلمت  ثتل  يرل  -
ثث للف ،  حمثتللي طفج للل رلليمل  ثبعللر رلل د  ن رللب نيي تجنللثد  حط لل ر  لل م ني 

 لللل ه ل شبللللمل ب ن للللم طف للللل لاليطلللللم  ثتلللل  ي للللف لللللعثله بمت ىميلللل  مللللر ملللللللل 
  جزل  لتحل  لاليلل ي ا ث  ل م . لتضحميم ثلت  مي ر  ر جللء

 للل  رللمت  أر لالشفم للمل ثلت للزلل  لتطللا ح للل بللمتعل  تلل  يطللر نط جللي ت عللدثلر  -
 لت   ثنا ي  طمر ثنىه نط جي أشبمء لتحطم  لت رطجد ر بمتعمت  لتعلبا .

 ل  رمت  نا دمثطلع تلطع   لتعيليلي أر  رلطىي    لل اليلد أر ي لل بمتضللثل   -
 طبه ي م .يإرللل   ي   ث  ل 

 ل  م ا رمت  أر فثل   ثت ث ثنظ للط م بمتعمت  لتعلبا طمنل ثبمال  م ا ل  ي  -
 لللللمل لآلالف يللل ر  ط لللل  رللللعل أللضلللا سرللللللل   ثأنىلللدل لتعلللل  لتعلبيلللي نىلللد ث 
  جل  ر أللضيع . للد ث  ث  م  ث 

ططلللللم  ا لح لللللي ستلللللا سرلللللللل   ا  لللللم  لللللث سال طجرللللل د تطزي لللللف لتطلللللمليي لتعلبلللللا  -
لتعلبيللي ثلتىللدللل لتعلبيللي ث للد  سرللللل   طن للث   لللللا ثرلله  مبللي  للر ثلت ثل للف 

 لتطش ف لتعلبا .
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نشرر  صرحيفة " العربرى " مقرااًل لعبرد الحاري  قنرديل  ارى وفى )ا  الفتررة ** 
مر نمي   لر   ر سرللل   تلش  ل ثما  لدما ي ل   ن لمل  ثالث حاقا 

مل طلللد ر بلللمتثالء لتللل   لنطىللل   لللر أ  لللا لتيرلللمل لتلللل ثما ستلللا أحضلللمر  نظ للل
رللللل   ميللل  طمطلل  لت نظ للي لتعلبيللي ت طنرلل    للا لت نظ للمل   للل  ت  لل  ثنيي ثل 

 لتحطث يي .
ثبدأ ي    ن مل ي د جرثل لتثد  ا لت  م ني ميل   ثد  أ ليطا  لدما ي طلل 

طعم    عع ميل لت نر  لالرللل  ا  نظ ي سرللل  يي ط 50ع  أيفل  ر ثل ز ثبمتف
 1998، 1997يللل ر مءلل نلللا ملللد  مثل للل  أثلثبيلللي  لللم ثبلللدأل تىللل، ؤد  ط  لللل 

ثلتعنثلر لتظم ل لالملدلد تنلدلء ال لم  ت رلى  ثدشل  جلثل  رلثلث  ثلت لندثق 
 لتىث ا لت  ثد  م ا لتشه .

أ لل   ح للثد ث ح للد ث لت  لل  أنللع  ثجللد طف لللثر ث عللثل نللا لتفللي  فلل  ي لل   ن للمل 
    شط فللثر منللع،  نظ للمل ث  يللي ثتيللنثط  لل  ثللء لل  ،  نللدثل ثمللز  لتش يرللا 

 ن    د نثر لالحطىي لالرللل  ا ترللضا لت حط ي ثبمتببا لنض ي    ن لمل 
 سدلني لالحطىي .

 لمل  نا  8000أيفل  ر -ثنىم تعيدلتح ي   ند  -ثنا ال م  ث عل لتفضيحي
 لللل  ثنيي ث  يعلللللي  -سملللللدلده يد للللي ، طلللللأ  لت لللللؤط ل طللللثللثل ز   للللؤط ل جللللل  

 م   ىي  لر  لىع لت  لثد ثلت ل م ني . ثنلا تجنلي لتللمرلي ثال م  نفر -ط يفزيثر 
لللي ثر ي ليللز ثلت  ثتللثر حطث للمل ث  لللمل  لبيللي  فلل  ثزلل  لتلللبم  ثلتشملجيللي 
لت ثتنديي ، رثيرللل ،   للي لتطن يلي لترلثيديي ، ثزلل  لتشملجيلي لتيليبمنيلي ثجلثل  

دمث ي لل   رللثل  ث ؤررللي نللثلد ثلت للندثق لت  للثد  ، لت  لل  أنللع طلل  ط  يللا لت لل
ن للللمل نللللا  لللل ل لت للللؤط ل لب للللم المللللدلده تلللللا  للللمد  لب للللم م للللا لللللمي ي طحللللمتف 

 طثبن مجر .
 لل  ثن ثر  ىللمال  بعنللثلر ا 6/12/1999" فررى  السرربو ** نشررر  صررحيفة " 

مطمللي أنلع  ط لثل أر يطلثر  نلم   لرلم ي لنلثل أيفل  ر   لطزي ا ح ث لمطيل
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زد للللمل ثتيللللر أر يعطنلللل  لتللللبعض  نللللم  لللللثر أر لترللللى   للللث بليلللل  لتلشللللمء ثلال
  ل  أ د ثتثجيي لترلى  لالرلللل  ا ثيىلا نلا  للل  لتفطلل  لت ل  ثنيي ثيرطرل   
ثيرل   ت لم ن ل ل  للم ال ي طلر أر أن  لع أث أرللث ع ث ل ل  لم نع للع لللي   لم يرلل ا 

 نلع دلنلا ، يج عيي لتندلء لتجد د لترل د جلىي نلا يلنلم   ا لالطجلمه لت علمي  ا 
  لطزي نفرع تث طمر حيم  نىلد رل ا لتف رلب ن  ر سل لمي  ر مر سرللل   أيفل  ر 

 ن للم لد نعلل   للر ، ثرللثغ طلل  ل نعللمي لالل مييللي لالرللللل  يي ضللد لتف رللب ن  ر 
 ثج ي نظله م ا لت  ملرمل لالل مييي ت ف رب ن  ر .

نللثجاء لتحمضلللثر نللا نللدث  نج لل   حفللث  بفنللدق للليلد ** ثنللا  لل لترلليمق 
  ا  نمح  تثي  .يثجثد لتيمط  لالرللل 

 نمح  طلمر يح ل  ططمبلم  أملده ملر نج ل   حفلث  ث لم  يطثزيعلع م لا لتحمضللير 
أحلد أ لد ملع  اثلنطميطع حمتي  ر لتحزر تعد  ثجثد م ا رمت  نطل  تلع نرلشي  ل

ثج للل   لللا ملللدد  لللر لت فىفللل ر لتللللبمر ثرللل ت   ملللر مى لللط   يج عيلللي أ لللد مء 
 لترى  .

لتطا طمر يح   م  نمح  ث ططث  م   م  لييليتفل لنطبمه أحد لتحمضلير م بي لت
ا أنلللل جم للل   علللم  طيليلللل  لللر طللل  أي للل  ا . نلللمح  : بمت الللي لتعيليلللي ث لللمي تلللع 

سال أر لتايبلمنا أيلد  لدما أنع لتطىا يج مي لتايبمنا نا أحد لت ؤط للل ي نلدر
تللللل   طحلللللدث  علللللع ال رللللليثعا أر  تللللل  تللللل  يحلللللدث م لللللا لالبلللللىق ثأنلللللع تجليلللللد  
 ىم  .أحد لتحمضلير رل ي  نلمح  ملر   لب ح  لم بعلد لت ل  ثنيي ر  بسرللل   ث 

 نلللع طلللمر ، )لتللل    لللل  أر  لللللثع لت للل  ثنيي ال ي للل ح ط لللللثع حيلللم  لآلر 
   دف ستا لتطعيلي( نللثغ ثر تع    أنل  ا لت   ثنيي أ  ضد م ؟ .

نللا طبللثيل شب للل ، ث ثي  للل  نللا لتللثبر لتعلبللا طع للر ** وفررى العررا  )اترر  و
ي أيللم  طللمر ثزن للم ثللل ن م ، طنللمزال  مللر حىللثق لتىجللل ر لتف رللب ن  ر ، ج للي ملبيلل

جللللمء  لللل ل نلللللا ييللللمر أ للللدلطع ا ج عيلللللي لتىللللم ل  ت رللللى  ا لتطلللللا طيثنللللل أش للللللل  
بماللللطلل   للا حلطللي لترللى  لالرللللل  يي ، ط للم طضلل ر لتييللمر نىللل  شب للل  أشللل  
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 نللللع م للللا طللللن  م للللا أر طظلللل  لتىللللد   د نللللي  ثحللللد  ، ثبلللللل لتجمنبللللمر  تلللل  ب
لتجمني ر لتف رلب نا ثلالرلللل  ا ل شل  بعل ر لالمطبلمل لتحىلمل  لتطلا جللل م لا 

 ألض لتثل ا .
بعلللد  يلللم  لتدثتلللي لتف رلللب نيي ثلرلللطيعمي م تىجلللل ر  –ثبمتللل  لالملللىر لتبللللن ر 

بمتطنللمزي  ب ىلللم  ثبلللدثر للللثب ملللر أ  لدملللمءلل الحىلللي  –بمت للثل  لتطلللا طلل لللم 
ق لت  ييللي أث حلل  لالرللطيبمر نللا أللضللا لتدثتللي حللثي لتىجللل ر ثلرللطعمد  حىللث 

 ل شل  .
ثأتىا لتييمر بعد  ث  ر  ر لالجط مململ لتطلا للمل  ن  لم  لر لتجمنل  لت  لل  
طللل   لللر تبفلللا لتشلللثتا ث لللىح برللل ثنا ثميلللد لت لللنع  رلللع د ثم لللا لتلللل ىمنا 
ثنلللمجا   حلللي بلللمت ث  م لللا للللش  لللللي  لتلللثزللء لالرلللللل  ا ينيلللم  ر نطنيلللم ث 

لتطلللللا أدل تطلللللد ثل شب لللللل  لللللمدل ستلللللا لرلللللط للل أم لللللمي لالل لللللم   لللللر ثأنطللللمله 
لت طع لللي ر م لللا لتجلللمني ر ، ثيللل طا  للل ل لالملللىر  طنم ضلللم   لللا  لللم  للللح بلللع 
، لت طحلللدث بمرللل  حلطلللي لترلللى  لآلر تلللثي  لثث ت لللحيفي انلللثلثدا ل  ليطيلللي 
ط لم ثلتطا أيد ن  م أر لتحلطي طؤيد لمطبمل لتىد  ا لت ثحد  ا مم ل ي الرلللل   

طؤيلللد لنطىلللمي لترلللفمل  ل  ليطيلللي ستلللا لت د نلللي لت حط لللي ثأر لمطلللللض لتحلطلللي م لللا 
زيلمل  ن لثل ج نجللي  لللي   ج ل  لتنللثل  ل  ليطلا طن ل  نىله م لا طث  للل 

 لتزيمل  ثتي  م ا أ دلن م.
" العربررى والسرربو  " فررى صررحيفتا **  ررن التطبيررع الثقررافى ود اترر  نشررر  

ث لد ، طثبن لمجر أث ج عيلي لتىلم ل  ت رلى  ج مملي   دة موضو ا   ن 1998
ث للفل ا لتعلبللا ا  للم حللدث نللا  طللل  لالنطفمضللي لتف رللب نيي نللا لتفللم ر  للر 

تطعىلللد لجط مملللم  نلللا م ديرللل يل منلللد م لشطلللملل ج مملللي طثبن لللمجر  للل ل لتطث  لللل 
ننللدق  للمليثل ضلل  ديف للد طي حللا ثتبفللا لتشللثتا ثميللد لت للنع  رللع د ث للىح 

 للللد ث بللي ثحرللر لتح للثلر نضللى  مللر  لللملط ر  للر برلل ثنا ثم للا لتللل ىمنا ث 
 ن رب ر ثلالطحمد ل ثلثبا .
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ط لم أم نللل ، ث لد أم نلل لتج مملي طيلثير أ منلي دلل لي تنللمب ج مملي طثبن لمجر 
سحللدل  م ن رللب نيي مم لل ط م لتىللد  لتلللل يي  للا ، س للللل  يللدأ لللعي ر ثدثتطلل ر 

للللعييي نلللا لل  هللا  طا  لللل بف لللف نلللا لرللل  لتحلللدثد ط لللم طعطلللز  طنظلللي   لللؤط للل
 ثلتىد  ف  لتىم ل  ثن ثيثل  ثيحضل م أبللف لتطحمتف لتدثتا .

، ث د أدلنل أبللف ث ث  ريمريي   ليي طحلطمل ج عيي طثبن لمجر لت لليث ي 
 ن م لت جني لت  ليي ت ىمث ي لتطبييلا ثطل ت  تجنلي لتلدنمع ملر لتفىمنلي لتعلبيلي ، 

ع لت  لللل   لللر ج مملللي طثبن لللمجر ث لللا لتفلللل  –ثطمنلللل ج عيلللي لتىلللم ل  ت رلللى  
 لملع لت لمل ا بمتز مت  . 12نا  22/4/1998 د أل لل نا  –ت رى  

 –أحللد  ؤررلا ج عيلي لتىلم ل  ت رللى   –سر تبفلا لتشلثتا  : ث متلل ا لتعلبلا ا
ن م لت للع لتحىيىا ي ر لتي د ر  ر   مي : سنع ال  ثجد  للع   ل  سرللل  ا ثل 

 ج ي أشل  .ج ي ثل  ثتيي لتد نيي  ر 
سنلع يلدأ نلا : ثنا حد ث ت شلثتا  لا  حللل جليلد  ا  لمؤلط  ا لالرلللل  يي  لمي 

لتطا ل مند م يدأ لتعل  نا ل للضا لت حط ي ثلجمي  نظ ي لتطحليل لتف رب نيي 
ثأر  بلللمل  ب للل   نلللع لترلللفل ، نلللا لالمطلللللف بضللللثل  ثجلللثد أ طللل ر ثللللعي ر 

 للم يللدأ  للؤ ر بمترللى  ط ن للم  ث للر  ث ، ضلل ر لتثنللد لت  للل  ت للؤط ل  دليللد 
رللل   ث ث  م دملمه النللمء ج عيلي لتىلم ل  ت رلى  تطيلثر  ت طعمي  ي ر لتعل  ثل 

 يثلبي ثجرلل  ت طثل   ي ر لتلعي ر لت  ل  ثلالرللل  ا . –حر  زم ع  –
 للد ل  –ثنللا نفلل  لتعللدد أيضللم  نللللل ا  للمؤلط  ا تىللمء   للا ميللد لت للنع  رللع د 

سر م لث  ثرا :  مي رع د  –ي ثلالرطللط جيي بم  لل   لطز لتدللرمل لتريمري
  عم بي لت ببع ر رثف يفل ثر . ثر أييل  ؤيد ت طبييا ثأر  ر يحمثت

ث لللد أجلللل   للل ل لت ىلللمء  لللا ميلللد لت لللنع  رلللع د نلللا سحلللد   للللف ننلللدق بمتىلللد  
لت حط للي .. ث للمي رللع د أيضللم  : سر سمللىر طثبن للمجر لرللط دف طلللف لالرللطعدلد 

 لتعم  لالرللل  ا طجمه لترى  .لتشفا ت لأ  
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 نلع ال  نىل  سال  لر لت لحف لت عملضلي م سنلع   لث  لالملى  لالرلللل  ا : ث لمي 
أتللف نرللشي ثل  لللل   100نللا   للل ل لل  أن للم ط  للم  جط عللي ال طللثزع أيفللل  للر 

   لللثر نرلللشي  ث يلللم  ثب لللم  ىلللمالل طف لللل  ثيث يلللم  ملللر لترلللى   1.8ثحلللد م طلللثزع 
 ثلتطبييا .
سر  ث لللف نىمبلللي لت لللحف  ر  نلللع تلللي   ف ث لللم  ثتينلللع طحلللد  أر :  د ث لللمي رلللع

ط م أر نىمبي لت حم  ر تلر طرلطبيا أر ، لتنىمبي تر طرطبيا أر طفع  ل لم  ضده 
  حم ا مزل  مزل  . –طفع  ل لم  ضد نليد لتد   

بعلللد حلللد ث  لللد ل  لطلللز ل  للللل  ت دللرلللمل  لللا جليلللد  ا  لللمؤلط  ا لالرلللللل  يي 
ط ري  ج عيي لتىم ل  ت رى  ن   أ لبح  لطلز ل  للل  ت دللرلمل ث لملططع نا 

 لللل ل  للللم أجللللم  منللللع بعللللض ل رللللمط   ، لتريمرلللليي ثلالرللللطللط جيي ثطلللللل  ت طبييللللا 
لتعم   ر بمت لطز  ن   لتدططثل ميد لتع ي   ح د للي  ثحد  لتلللثر لالرلللل  يي 

تلللع  ب لطلللز لتدللرلللمل لتللل    لللل  أر  لللم حلللدث  حلللض رللل ث  لش لللا ثلت لطلللز
ثأر دمللم  لترللى  ميللل ج عيللي ،  1979نضللمي ثلضللح نللا  ىمث للي لتطبييللا  نلل  

 لتىم ل  ت رى  ثل  ثر نمالرللل   ثر ال يعلنثر تاي لترى  م ا لالبىق .
لتدططثل حرر أيث بمت   لنض بلد  س حم   لطز ل  لل  نا  ف   ل ه لت رلمل  

 لم طلمر  لطلزه أر  ر ط  لش  يعيل مر لأيلع نىله ثال ي طلر    للش    
 يطثر   فى  ت لطز ل  لل  بطم  ع .

ثيللل  لتللدططثل م لللث  مللل  لبيللا أر ج ممللمل لترللى  تللي  ت للم أيللي أ  يللي نللا 
سرللللل   نضللى  مللر أر أرلل مء أمضللمل م   ثفللي ثطمنللل  لل ه لتج ممللمل أثي  للر 

 دمل تطد  ل لتعللق .
 لل  لت للحف  ر سر  طللل   ح للد أح للد نى: ثنللا رلليمق  ط لل   متللل ا ل  للمتا ا 

سر لتنىمبي أحمتل تبفا لتشثتا ثميد لت لنع  رلع د ت طحى ل  ث ل ل ال يعنلا :  مي 
 طثجيع لتط  ي ت  م ي  يعنا ثضا ل  ثل نا ن مي م لت حيح .
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سر ل  لللل  تلل  طنلللل سال  :مضللث  ج لل  نىمبللي لت للحف  ر  –ث للمي يح للا  للى  
لتج عيللي لتع ث يللي ثج للي نظللل  ؤيللد  ت طبييللا ثحليللي ل مضللمء نللا شلللق  للللل 

 ت نىمبي يلنض لتطبييا ج  ي ثطف يى .
سر  لللللل لتج عيلمل لتع ث يللي :  لر جمنبلع  لمي د. ح لد  لترلل د نى ل  ل ببلمء 

 يي نىمبي ط دل بم   ييي نع ا ل   يي لحطلل  لأ  ل   ييي ث ل ل أيضلم   لم دنلا 
يم  لللي تج يلللا ت ىلللثي ب نلللع  لللا لتحليلللي لت –نى للل  لترللل ن مل  ر  –ي ثرلللف مف لللمر 

ل مضمء تير   ه لتحليي   ل  ب ىي شم ي طجمه لتىضميم لتىث يي ث ث  م دنلا 
ت طحى للل  تىيم لللع  –لت شلللل  لترللل ن ملا  –لتنىمبلللي الحمتلللي حرلللم  لتلللد ر   لللبفا 

 يزيمل  سرللل   .
مللر سحبللمب  حمثتللي سرللللل  يي  للليث ي تطللثليه  الصررحافة المعارضررة** كشررف  

 - ثنرللطث نللا  للللثع سمللدلد ثدللرللي مللر لتجن للز  جم عللي لتىللم ل  مللر بليلل  لت
بعد أر لطضح أر لت دف لتحىيىا  لث طزي لف لتطلمليي  –لتثفمل  لت  ثديي ب  ل 

 ب م  شد  لت زلم  لالرللل  يي . 
ي أر جم علي لتىلم ل  بحثزط لم ث د أثضح أرمط   لت اي لتعيليي بمتجم عمل لت  للي

طللللز  طش لللل  تدللرللللي لتثفللللمل   للللر لتجن للللز  لت  ثديللللي ثتللللد  لتجم عللللي  ل  جللللزء
 لت  ثديي م ا أرم  أن م جزء      ر طمليي لتلع  لت  ل  .

ي لتطبييللا ج يلا أللطم** ثنلا لتطلمليي  لطلع أم لر لت رللح ثر لت  لليثر لنلض 
لنض ج يا  حمثالل ض  جلد لتطفط ل نا لتطعم    عع ث لن ا لتعدث لالرللل  ا ث 

جلمء  تل  نلا ىت لم ستلا فىمنلي   لل ، لالشطللق لتطا طحمثي سرلللل   لتطرل    لر ش
  ؤط ل   ل ثي  د  لت رلح لت نعىد نا  بلثح .

، ث لد ل دل لتىم ل   ؤط لير ت ىمث ي لتطبييا  ا سرلللل    1999* وفى العا  
لتحلللز  لتعلبلللا لتنم لللل  ثللللمل  بمتفلللمنا   ف لللثر ملللر ملللدد  لللر  منظللل  أحلللد  

ستلا مىلد  لؤط ل للعيا لتطا دملل  لتطيمللل لتفطليي ثلتريمريي ثلتنىمييي لت  ليي
ملبا نا لتىم ل   ي  ن ميي لتعم  ت ىمث ي لتطبييا  ا سرللل   يض  ج يا لتىث  
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ثلت جمر ثلت  لمل لتعم  لي نلا  يلمد ر  ىمث لي لتطبييلا م لا أر  لط  لالطفلمق م لا 
 طلط   أ مني ت طحض ل ت  ل لت ؤط ل.

لتطبييلا لدل  م لا لنعىلمد  نا ييمر  دل نا شطم   ؤط ل  ثرا ت ىمث لي -ثأيدثل
لتطللزل    بمترللى   – للؤط ل طحللمتف  للث  لترللى  لتلل   نظ طللع ج ممللي طثبن للمجر 

لتحىيىللا لتعللمدي لتلل   يضلل ر س م للي دثتللي ن رللب نيي مم لل ط م لتىللد  ي ثأم نللثل 
 لنض   ت ث   لت    لثجع لتبعض ثلت   ال ي ل ت رى  لتحىيىا ب  ي .

ثنيي الل مل ج عيلي جد لد  طيلل  ج ثد لم ت ىمث لي ثأم نثل مر يدء لالجللءلل لتىمن
لتطبييا ث طمنحي لت   ثنيي ثلتدمث  ستا لترى  لتىمل  م ا لتعدي  ؤطلد ر لنضل   
ج يللا ألللطمي لتطبييللا  للا سرللللل      للم ططعللدد أث ططنللثع لت رلل يمل .ثأملبللثل مللر 

نلع   لدف س: سدلنط   النعىمد لت لؤط ل لتل   نظ طلع ج مملي طثبن لمجر ، ثلتل    لمتثل 
 .ستا ضل  ثحد  ل  ي لتعلبيي ثطجليد لتىث  لتثبنيي ثلتىث يي  ر رىح لت ىمث ي 

لتىللم ل   ثلج للمل ريمرلليي ث ضللمليي جد للد  ثبللثلدل ط للع د  للل دل** عرر)ا وقررد 
لللعيا نللا للل ر  رلل تي لالط للمي  للا سرللللل    ر سفللل تىللمء للل ي ل ز للل لتللدططثل 

لتاللب  ر سرللللل   الث ثلتلل   جللل   ح لد رلل د بنبللمث  ثطي لل حمشم للمل لت  للثد 
 . 1997مم  نا ن ميي 

ثأ للدل   ف للث ش رللي لطحللمدلل ثلثلبلله ملبيللي ثرللل نىمبللمل ث نظ للمل   للليي 
ييمنلللم  لنطىلللد لت ىمي لللي ثدملللم ستلللا سنللللمء أ منلللي تطنرللل   لتج لللثد لتثبنيلللي ثلال  ي يلللي 

 لت عمديي ت طبييا  ا سرللل   .
 حللم  ر ثلتفنللمن ر ثلت لليمدتي ثأ منللي ثطللمر  نللدثبثر مللر لطحللمدلل لت للحف  ر ثلت

 لللؤط ل ل حلللزل  لتعلبيلللي ث  ف لللثر   لللليثر ملللر لطحلللمد لت  لللر لتبييلللي ثتجنلللي 
لتللللدنمع مللللر لتفىمنللللي لتىث يللللي ثلت جنللللي لت  للللليي ت ثلج للللي لتطبييللللا ثلت لللل  ثنيي 
ثلتحلطلللللي لتللللللعييي ت ىمث لللللي لت للللل  ثنيي ثلت جنلللللي لت  لللللليي ت ىمبعلللللي لت نطجلللللمل 

ي ثنىمبللللي لت للللحف  ر ، مىللللدثل لجط ممللللم  نللللا  ىللللل ل ش للللل  ل  ليطيللللي ثلالرللللللل  ي
 بمتىم ل  تدللري طثح د لتج ثد ي ر لت نظ مل لت عمديي ت طبييا .
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  نلللزي طرلليفا  مزل للل  ستللالش لليي بلللملز   300حضللللل 1998** ثنللا لتعللم  
 .ي طل  سنلمء دثتي لتعدث لت   ثنالترف ل لالرللل  ا ت  لملطي نا لالحطفمي 

 لللللل لت ططلللل  لتللللدلل  الطحللللمد لت للللحف  ر لتعللللل  نلللللض  1999** وفررررى  ررررا  
مىثبمل لد د  م ا لت حف  ر لت ببع ر  ا سرلللل   ث للل سملدلد  مل لي رلثدلء 
ب رللل مء لت لللحف  ر لتللل  ر  لللم ثل بلللمتطبييا بمت شمتفلللي تىلللللللل لالطحلللمد ثلالج لللمع 
لتعلبللا ، ط للم طللل   لتعىثبللمل ن لل  لت للحفا  للر لتنىمبللي ث نللا  لللملططع نللا 

ؤط للل لت حفيي لتعلبيي ثلتطل  ل بع  ا لحط مي نلض مىثبلمل  مديلي م يلع لت 
. 

ثدمم لالطحمد لت حف لتعلبيلي ستلا لالرلطعمني بمت لحف  ر لتف رلب ن  ر لت ىي ل ر 
نللا دلشلل  ل للضللا لت حط للي ت ع لل  ط للرلل  ر ت للم يللدال   للر سلرللمي  للر  شطلللق 

ييللللمر طثبن للللمجر  لللل   لللللللل لنللللض لتطبييللللا . ثألللللمل لالطحللللمد ستللللا أر  للللث عا 
م ىء  ج ز  لت شميللل لالرللل  يي ، ثأر   ل لتييمر  لنثض ملبيم  ث دلر  ر 

 جمن  لت حف  ر ثلت فىف ر لتعل  .
مم لللم   17ثطللمر لالطحلللمد  لللد نجلللح نلللا مىلللد أثي لجط لللمع ت  ططللل  لتلللدلل  تلللع  نللل  

ي ر نلا مى  شىنمل ط  لتطا   م   لم يل ر لت  ف ل ر لتعللل   ر ثلت  ف ل ر لت  لل 
لالطحللمد ثأ للدل ييمنللم  نللا لجط ممللع ل رلليثع لت مضللا يد للل  ضللد لتطبييللا  للا 

 سرللل   .
شيلللل  مللر  يللم  ثنللد بحفللا  لل  ثنا  4/3/1999** نشررر  افرراق  ربيررة فررى 

يزيمل  لت لطز لتىث ا ت بحثث نا سبمل طبمدي لت ع ث مل ثلتييمنمل ل نلبي ي ر 
 سرللل   ثلت لطز لتىث ا ت بحثث .

أر ملللددل  طي للللل   لللر ل رلللمط   ثلتشيلللللء بلللمت لطز  لللد حللل لثل  لللر  ابلللي  للل ه  للل طل 
 ل لتطبييا  ا لتييمر لت   ثنا .ث لالط مالل ثبمتيثل يث ف طمني  
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أر   للللي لآلفلللمل  9/4/2000** نلللا رللليمق  ط للل  نلللللل جليلللد  لتحيلللم  نلللا 
دثتا لت  ليي لنضل ب بم   ر ألبعي بمحف ر سرللل    ر تىلطلل  نا لت ؤط ل لت

 دثتي . 50ممت  ثبمحث  ر  1500لتفم ر تع ث  لت  ليمل ب لملطي 
مد  طىمليل مر لتطبييا ثلؤيي لالرللل    ر  5/4/1999** نشر  السبو  فى 

سن للم ج عللل م نمطللع : تللع ، نىللد نللللل  للحيفي لتج لللثزلتي  يثرللل طحىيىللم   متللل 
 لللد ش  لللل  لللر ؤللء للللبم  لتجم علللمل لت  لللليي ثأنلللللد  لللر لتللللع  لت  لللل  ث 

لت للحيفي  للر طح  لل  م نللمل  لل ه لآلللء أر طلل  لت  لللي ر ضللدنم يج يللا نلللمط   
ثديمنللللمط   نمتحطث للللي ل لللل  طبييع للللم لتلرلللل ا سال أنللللع  ثجللللد يلللللثد نللللا لتعى للللمل 
لتريمريي ث  ل م ثط ت  ثرمل  لالمى  لت  ليي ط ش   ث فم  ر ييم  طجمه سرلللل   

ل سرللل   ثأ لد مؤنم نىله   لبفا ني م أيد لبم  لتجم عمل م ا ضلثل  طد  
 ش    ثم ا رمت  ثميد لت نع  رع د ثيثرف ثلتا .

، دلل ي للل  ا نللللطع  للديعثل أحلثنللثلثجللمء نللا  ىللمي ت يمطبللي لالرللللل  يي ا رلل 
أن م طنفا لتطبييا  ا بىيي لتعل  ثأر ط  لتشبثب لتطلا طنلم ن  ل  نلا فبمط لم  لد 

ل أث ل لدر بفعلل  لتط لللنمل طىبعللل ثتلل  يعللد تنللم  للد   ثلحللد رللثلء نللا   لل
لالرللللللل  يي لتطللللا أشمنللللل  نللللم ل  للللد مء  يلللل  ل مللللدلء نضللللى  مللللر لللللر أج للللز  
لالملللى  نلللا لتي لللد ر  ج لللمل  نظ لللي ضلللد سرلللللل     لللم م للل  لتللللعثل لترللل يا 

 طجم نم م ا ط  ل  عد  .
حلللثللل   لللا أ /  1999 لللم ث  23** نلللللل ا لتج للل  ا نلللا ملللدد م لت لللمدل نلللا 

مثي نيع نىمبم  مد د  مر يدليمطع ل دييي ثلت حفيي ف  لرطبلدثل  ىح ميرا طن
نلللا سجميطلللع ملللر رللللؤلي ملللر لتطبييلللا نىلللمي ميرللللا : سنلللع يبمتللل  بعىلللد  للللؤط ل 
ت  فىفلللل ر ثلتريمرلللل  ر تثضللللا سبللللمل ثطعليللللف لتي  للللي طبييللللا فلللل  طمنللللل سجميطللللع 

 نلللع لمطيلللل أر  لللر يعطيللللثر لت لللللع  لللا سرلللللل    لللللع ثجلللثد ال م لت لللمد ي 
ل يفليلي ن ل  م لا لتعطل   لر  تل  ط م لم  فل  طلمر دنمملع  مأ ، ثد    ل   يي حد
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لت رط  ل مر أدثني  ثم ا رمت  ث  م  ر أثلل   ر دميم ت طبييا لتيم   يل ر 
رللل   الري م لتفىمنا  نع .  لتعل  ثل 

لش لللليي   للللليي نللللا لحطفللللمالل  17لللللملطل حللللثلتا  1999** وفررررى العررررا  
.. طثج للل  لل ه لتلش لليمل  1967تعللل  نللا  ثن للث سرللللل   بمنط للمل م م للا ل

ستلا لتىللد  ينللمء م للا دمللث   للر لتجم عللي لتعيليللي ت  لللملطي نللا  لل ه لالحطفللمالل 
ت  للللي ر لتللل  ر تيلللثل لتللدمث  طضللل  طلللى   لللر لتلللدططثل   لللبفا ل مل لللي أر  ثمن لل 

ش  لل  للللي  ج عيللي لت للدل ي لت  للليي لالرللللل  يي .. ثد. أح للد نللؤلد أيللث  للد  
زيللل لتزللمللي ث نرلل  لتطبييللا لتزللمللا ، ثطلل ت  تبفللا لتشللثتا ..  للر  رطللمل ث 

لتل  ر لمطل لثل ملر لتحضلثل م لا رلمت  ثأ ل ر لت  لد  ثلت رطللمل للليف طم ل  
طللل ت  حلللمي لت للللض دثر رلللفل ميلللد لترلللطمل لتبثي لللي لتللل   ث للل طع دملللث   لللر 

 لتجم عي لتعيليي ل ريثع لت مضا .
لت نع  رع د ب لطلز لتدللرلمل لتريمرليي ا لتدرطثلا أر د. ميد  نللل جليد ط م 

ثلالرطللط جيي نا ل  لل  طمر نا  ىد ي لت لملط ر ، ث ر ي ر لت لملط ر أيضم  
ملدد  للر لتلش ليمل ل لدنيللي نلا  ىللد ط   ل   لل  ممللللي لينلي لتعم لل  ل لدنللا 
لتطلللا  لللد ل ستلللا سرلللللل   ثنزتلللل نلللا ضللليمني ا سرلللللل  يم س للللثر ا  مللللد  رلللىح 

نلللا لتجلللي  لالرلللللل  ا ، ثللللمل  نلللا لالحطفلللمي لالرلللللل  ا ملللدد  لللر  لت جنلللدلل
أل ل بمحفا لتجم عي لتعيليي أ فمي س  ا طثديلع لتل    لد  بحفلم  ملر  ث لف ميلد 

 . 1967لتنم ل  ي   حل   ثن ث 
جمتيللم جللثالر لتبمحفللي لالرللللل  يي لت طش  للي نللا لتللللثر لتلثرلليي  للد ل بحفللم  

نللمد    لللي طلللدلي   .نلللا طللثليه ميللد لتنم لللل مللر لتللدثل لتللل   تعبللع لترللثن ل 
 جم عي لتىم ل  لنض دمث  لتجم عي لتعيليي .

يزيللمل  ت  لطللز لتىللث ا ت بحللثث  1999مللم   للم  ثنللد بحفللا  لل  ثنا شللىي ** 
نللا سبللمل طبللمدي لت ع ث لللمل ثلتييمنللمل ثل نلللبي لتطللا يىلللث  ي للم لت لطللز ضللل ر 

ثنا ملللددل   لللر ل رلللمط   .. ث لللد ضللل  لتثنلللد لت للل   1999شبطلللع لتبحفلللي ت علللم  
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ثلتشيللللللء لتلللل  ر  طبعللللثر مللللددل   للللر لتجم عللللمل لتعيليللللي ث لليللللز لتبحللللث لتع  للللا 
بمالضمني ستا لت ج ا لتبحفا لتعيلل  .. لتزيلمل  ط لل نلا نبلمق  لر لترلليي ثتل  
 ط  سبىغ بعض ل  رم  لت طش  ي بلمت لطز ي لدف لتزيلمل  ث لم رل طلط  م   لم 

رمط   ثلتشيللء بمت لطز  لد حل لثل  لر  ابلي  ل ه  ر نطمل  ..   طل أر بعض ل 
لالط مالل ثشبثلط م م ا م  يي لترى  ثبمتيثل يث ف طمني  ثل لتطبييا  ا 

 لتييمر لت   ثنا .
** نشررر  صررحيفة " الحيرراة الاندنيررة " ردًا لقررار  سررورا  اررى مقررال لمررين 

 - حررد رمرروز التطبيررع وسررب  الحررديث  نرر  فررى التطبيررع السياسررىأ -المهرردا
بعنللثلر ا ط للف رللممدل لتفمللليي لتعلبيللي  27/11/1999نشرررت  الحيرراة بتررارل  

أر لت فلم ي  لت ل  ثنيي نلا   لر لتيمطل   ثجلثد  : لت ل  ثنيي ا ث لد جلمء بلمتلد 
 رللبىم  أيفللل   للم طعللمنا ل  بللمل لتعلبيللي  للر لتفمللليي، ثتللث طللمر لتعللل  نمللل  ر 

  للللم نع للللل أ ليطللللم  للللا   للللد ثل م للللا لحطجللللمز لت  للللثد لتعللللل  نللللا  عرللللطللل  ف
 ثلبن  م  ر ينا ل  فل مند م يدأل لتحل   ا لتيمبمر ثتير لتعل  ت  يطثنثل 

 نمل  ر ب م يطفا .
ثلت علثف أر سرللل   ثضعل شببم  جم ز  ر فم  تنى  ثشبف لت  لثد لتللل   ر 

ا ال يطللثر  نللم  رللىح طللنللثل سمللىر  يللم  لتييللمر لالرللللل  ا ثحطللا  يلل   تلل  
  د حطم  لتعل  أال ث ث لت  ثد لتعل  . للدع ت م نا

 مثتل   طعللض لت  لثد لتعللل       ملرلمل  مرليي بحجللي طل   ر لتجي لي لتدلش يللي
 نلللع يبرلللمبي طعم  لللل  ع للل  ل نظ لللي لتعلبيلللي م لللا أن للل   ثلبنلللثر ت للل  طم للل  
لتحىثق ثلتثلجبمل ثحطا لآلر   ثد لت ال  حمتي  مي ي ت دللري حطا سر بعض   

 يل .ث   تدلجي ثز 
ن لم  ثحطا لترط نمل طمر لت  ثد يعيلثر نا د ل  ثت   لح    أث  بعد   أحلد ثل 
لشطللللملثل لت جللللل  بثلميللللي برللللي  لال للللللءلل لتطللللا طمنللللل طىللللد  م سرللللللل   ت لللل  

 ثبعض    مجل  ر  ثبنع لتعلبا ثتينع ت       أيدل  الرللل   .
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حلطي الترلى  ب ىل للمري لتج  ثليي ثند  1999مم  لرطىي  حرنا  بمل  ** 
لآلرا لالرللللللل  يي ، ثحلطللللي لترللللى  لت  للللليي ، ث لللللح لترلللل د تبفللللا لتشلللللثتا 

بللللل ر لتلللللللي  لرلللللطجم  تل بلللللي  يلللللمدطا  –مىللللل  لت ىمي لللللي  –لتيمطللللل  لت لللللحفا 
لتحللطط ر نللا تىملللع ، بعللد ر رلل ي لالجط مململ لتطللا مىللدط م لتحلططللمر بمتىللم ل  ، 

  ؤيد لتطبييا.ث دل من  م ييمر  لطل  
نلا لتل طل  لتعلللير تطث يلا لت عم لد  ثلتطلا  ضلل بلى و 1999العا   ** وفى

أ  سللللمل    لللليي  م للللل  لللحيفي ج للللثزلتي  يثرللللل لت للل  ثنيي ينللللل طحى لللل  
لدمللل أن للم أجلطللع يلل ر م نللي  للر لتلللع  لت  للل  ثبدأطللع بللمتىثي : ا مللللثر 
 مم م   لل م ا طث يا لطفم يي لترلى   لا   لل ثل ل   تل  تل   نلل   جللد رلى 
 بملد .. ثأ بحل ل  ثل أ ل   م طيثر ستا حل  بملد  ط م  ل  لتبعض ا . 

  ه لتفىل  طمنل طع يىم  م ا  م ث فطع يطجلؤ ملل   ر أمضمء  ج ل  لتللع  
 لت  ل  ث بمتيط   يإتامء طم   ديف د ط   لتثفيىي لتطمليشيي .

لتحطث لي  تل  يططل  ت ل ه لتح  لي لتنجلمح نىلد أحببط لم: ثم ا حلد  لثي لت لحيفي 
ي نلللا ج لللا ط   لللد أحلللزل  لت عملضلللي لتلليرللللت  لللليي ثتللل   لللط طر أ لللحمي م  لللر 

  للل .. نمتامتييللي لتعظ للا  للر  للمد    للل لتريمرلل  ر ال  ل يللثر .. ط للم  يللدث 
 نا لتعثد  ستا لتحل   ا سرللل   أث لتط مد   ا لتحطث ي .

ثث طىللمل  ثيللل  لت ح  للثر لت  للليثر ط للم يىللثي لتطحى لل  أر  نللم  س طمنيللي تحللد
رللللل   .. ثتيللر تللر  للط   يلل  طث لل   أث نللثع  للر لتطعللمثر لال  ي للا يلل ر   للل ثل 
سرللللل   ستللا لطفم يللي رللى  طم لل   للا لتف رللب ن  ر ثلترللثلي ر .. ثم للا لتنىلليض 
 ثجد طثجلع يلدأ يلليا نلا لتىلم ل   لؤدله أر أبلللف لطفم يلي لترلى  لت نطظللير  ل  

طمنلللل طط طلللا ي لللم   لللل ثحلللد م تفطلللل   لت نمنرلللثر م لللا لتزمم لللي لال  ي يلللي لتطلللا
بثي ي .. ث د طزل ر  ل ل لتطثجلع حرل   لم  طلطلع لت لحيفي  لا ظ لثل  ج ثملي 
طض  لش يمل ريمريي ثفىمنيي ني لم يرل ا بحلطلي لترلى  لتطلا طلدمث ستلا نلطح 

 ن للم جنيللل   للل سلل للي م حللثلل  للا لالرللللل    ر ثطنللمد  ب   يللي طم لل  ديف للد 
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  رنثلل .. ط م أن م جنيل لت نبىي ب ي   م لندالع لتد مء بعد حل  دل ل ش 
حللللل   للللد ل  ثحللللللل لللللبع جزيللللل  رلللل نمء .. ثيؤطللللد لتللللبعض أر  نللللمي لترللللى  
ريرلللط د لتللللثح  لللر لتطبلللثل لال ط لللمد  ت  لللل .. ثم لللا رلللي   لت فلللمي يلللل ل 
لتطىليللل ستللا ؤللء طلل   للر لتللدططثل رللعد لتللد ر سيلللل ي  للللي   لطللز ليللر ش للدثر 

 للل ا أر لتللع  لت  لل  لمطلمد لترلى  ثنرلا لتحلل  ثتل  يعلد لت    ؤطد بمرلط
  نم   ر يفطل أث  طحدث مر حلث  أشل  ا .

ثلتدططثل ميد لت نع  رع د  د ل  لطز ل  للل  ت دللرلمل لتريمرليي ثلالرلطللط جيي 
ث ملد حلطي لترى  لتل   يعطيلل أر ملثد  رل نمء ت  لل  لا أ ل  ثأيللز  لم جنطلع 

. ثألللمد نللا  ىمتطللع لتطللا  نلللل م نللا  للحيفي ا ل  لللل    للل  للر طم لل  ديف للد 
ثيط ا ا بحنطي لترمدلل ثل طنم ع لتفل ي لت نمربي ثدنعلع لتالل  ت ضلاه م لا 

 سرللل   ت طللجا ثمىد لترى  .
ثينى  لتطىليل مر رعد لتد ر سيلل ي  ثج ي نظله لتىمل لي ب نلع اليلد  لر ل شل  نلا 

حللدف م لترللمدلل نللا لتريمرللي لت  للليي ثلتطللا لالمطبللمل لتطا  للللل لتج ليللي لتطللا أ
لت  للمتحي  للا لتاللل  ثريمرللي لالنفطللمح :   يللل ل ثضللمع نللا   للل ث للا أثال  

لتطلللا   لللدل لتبليللل  أ لللم  ريمرلللي لتطحليلللل لال ط لللمد  لتحمتيلللي ثلالطجلللمه نحلللث 
لتطعدديللي بعللد مىللثد  للر  ي نللي لالطحللمد لاللللطلليا لتعلبللا ثلتطللا نلضلل م ج للمي 

  ه لتطحثالل لتفىفي نا لأ  رعد لتلد ر سيللل ي  دنعلل ب  لل ميد لتنم ل .. ث 
حىىللل ث مزلتللل : نحللث لتطىللد  لال ط للمد  ثلالرللطىللل لتريمرللا ن للا ط للم يىللثي 

طحىلل  نجمحللم  نللا   للل ب عللدالل ثم للا  رللطثيمل  شط فللي .. تيللر لت  لللي ر 
  يعطىدثر ط م  ؤطد رعد لتلد ر سيللل ي  أر لت عم لد  نلل ل نلا دنلا م  يلي لترلى

م ا لت رمل لتف رب نا ثطلطل جث ل لت للع لتعلبا لالرللل  ا  مل م  ستلا لآلر 
.. ط للم أدل ريمرللي طثرلليا لت رللطثبنمل لتطللا ططبع للم حطث للي نطنيللم ث ثطللجعللع 
مللر لطفم يللي ا ثل  بىنطيلللر ا ستللا طعى للد ل  للثل ثحثتللل لت للدلنع ر مللر لترللى  

 ستا  فثف   مج يع .
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ط لللنمل نطنيللم ث زلدل  للر  لللممل لتعللدلء نللا نفللث  ثيللل  ا رللعد لتللد ر ا أر 
لت  لللي ر ثتللي  نطنيللم ث ثحللده  للر أرللمء ت رللى  يلل   نللم  طجللمثزلل سرللللل  يي 
طف للللل  تلللل  طرللللممد م للللا ش لللل   لللللممل لتطفللللم   .. نبعللللد للللل ل  للللر لالنرللللحم  

 للزل سرللللل   تينللمر ثنللط  مللر  تلل  لرللطدممء  1982لالرللللل  ا  للر رلل نمء نللا 
طل  أي ل  ت لد  فلىث رلنثلل .. طل ت  لترلنثلل لترلل لتطلا لترف ل لت  ل   ر 

 ضللط م   للل نللا نللزلع  للا سرللللل   حللثي بمبللم .. فلل  لالنطفمضللي لتطللا طضللم ر 
  ع م لتلع  لت  ل  ثطرييل نا نطثل لتعى مل .

أ للم سرللللل   نطللل  أر   للل طرللي  نلللا سنرللمد لتعى للمل لترلل  يي ثتلل  طيللل ي أ  
للل   بممطبمل لم )دثتلي جلثلل( طلبب لم ب  لل ج لد نلا طلدمي  لت لثل  لت ف لا يإرل

 مى مل  دل ي .
يلللل  م للللا لتعطلللل  لرللللط لل ثرللللمل  لالمللللى  لت  للللليي نللللا ط للللثيل لتثحللللليي 

 لالرللل  يي ثط ثيل  مد  سرللل   نا  ثل  لالل مي  ر ثلتنمزي ر .
ثيعطىد رعد لتد ر أر  رطىي  لتعى مل ريعط د م ا  ر رليفثز نلا لالنطشمبلمل 

 يي لت ىي ي .لالرللل  
تير ط ف ي طر ت رى  أر يف ح ثين ث ط م  طرمءي لتطىليل .. ث  ل ت  ططعمثر 

(  جلللمال  ثلد  طل لللم نلللا لالطفم يلللي ثليطفلللل نىللله بمتطعلللمثر 22 لللا سرلللللل   نلللا )
(   لللل  رلللنثيم  ت ح لللثي م لللا 500لتزللملللا لتللل    ط فللل  نلللا سيفلللمد حلللثلتا )

سرلللللللل   .. ثلرلللللطشدل  بعلللللض دثللل طدليييلللللي  طىد لللللي نلللللا  جلللللمي لتزللملللللي نلللللا 
 .ي لش يي طىنيمل لتل  لالرللل  ييلتفىح ر لت  لي ر ب ف

يلل  سر  لل ل لتطعللمثر تلل  يرلل    للر  جللث  لالمللى  لت  للل  .. نىللد طحللثي ثزيلللل 
ت جث  لتح ىل لت حفيي  ثرف ثلتا ستا نليري ر  ي ث دف  لتزللمي لت  ل  

لت  للليي لت نطىللد  لتللرللي ثشم للي  للحيفي لتلللع  ث للا  للر طيليللمل لت للحف 
تريمرمل لتحطث ي لال ط مديي ثلتريمريي ث ا ثلرعي لالنطلمل ، ح ث  ي ب مدد 

 لؤشلل  بعللض ا لتللع  ا ء .. ثم لا رلي   لت فلمي  م لل ي أتلف  لمل  200 للل م 
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لر  طمليطمطثل   لر  لر   ثرف ثلتا م ا لط  ا فعبلمر ا ثلرل  ؤشلل ي لثل 
  للل بمالضللمني ستللا لت ىللمالل لتيف للل  ثلتللا ث للث يبعللر رللط نم  نللا   لل  شليبللي 

لتطلللللا ل لللللدط م لت لللللحيفي الط لللللم  ثلتلللللا بمتشيمنلللللي ثلمطبلللللمله مضلللللثل  نلللللا لتللللللبطي 
تطحى ل  لتب للثح لالرللللل  ا ت رلليبل  م للا م ت ل  ثنيي لتطللا ططعللمثر  للا سرللللل  ل

   ل .
ثبمالنطىللللمي ستللللا لالمللللى  لت  للللل  نطؤطللللد لت للللحيفي أنللللع  رللللط ل نللللا ط للللع د 

طجمه سرللل   نعند م أم نل سرللل    ؤشلل  أن لم تلر ط لد ل لدر  لت لممل لتعدلليي
نللل  ج ي أيطثبل لت عيلل  ملر ، بح ي لت يمه لت طف  م   م نا لطفم يي لترى  

ا طل ت  أيللزل  م احل  لت يمه يدأل نلا لت نبىليلتنظم  لتحمي   منلطمل طىثي ن 
رلللللل  يي أن لللم لال لللدلللل لتحطث يلللي  لللر لت لللحف    لللم  طلللدما لت لللحيفي لال

ث  يلللي ملللر لنلللض   لللل ب بلللمل سرلللللل  يي بمت للللملطي نلللا   لجمنلللمل ثأرلللثلق 
 دثتيي طىم  نا لتىم ل  رنثيم  .

ثيع   أحد لت ع ى ر لت  لي ر   ل لالطجلمه ستلا حمجلي لتنظلم  لتحلمي  نلا   لل 
، تش للل  ملللدث شلللملجا تطجنللل   حلللمثالل لتىلللث  لتريمرللليي ت  للللملطي نلللا لترللل بي 

ث ملر لتطحلثي لتلدي ىللبا ثلتي لد  ىيل  م لا حلل  ث لر فل  ح ث ي لع  لتطحلد
نإر لتلرمتي   ل لت ع ني  ا أننم  مزتنم نثلجع أمدلء ثتد نم  ضيي  ث يي  حثل م 

 ا ن رب ر ا !! .
أر طعفلللل : ثيضللل ف  للل ل لت ع للل  لت  لللل  لتللل   تللل  طللل طل ا ج للللثزلتي  ا لرللل ع 

ت جللي لت ثلج لللي  لللا  لترللى  م لللا لت رللمل لتف رلللب نا ثلترللثل  طرلللي  نللا بىلللمء
سرلللللل   نللللا لتشبللللم  لتعلبللللا ، طلللل ت   شلللللا لتىللللمد   للللر طا  للللل أرلللل ثب    للللا 
سرللللل   شثنللم   للر لت للدل   للا لت عملضللي لت طلللدد  رللثلء لالرللى يي أث لتىث يللي 

 لتعلبيي لتطا طط   لتحطث ي يشيمني لتىضيي لتعلبيي ثلالرى يي .
شلل  لت جللث  م يللع ثب لل  أ للم   للبفا ش  لل  للللي  ثزللء   للل لترللمي  ن لل   

 ر لت  لي ر لال بمي م ا لتعى مل  ا سرللل   ن ا مى مل لت رطىي  لتثفيىلي 
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.. ثم للا لتللل    للر لللعثله بللمتى    للر شلللق نطنيللم ث لطفم يللمل لترللى  ن للث  للل  
تلللث : طىلللد م  طي للللل  نلللا طبلللثل لتعى لللمل لت  لللليي لالرلللللل  يي ل ط لللمديم  ، ثيىلللثي 

ق ل ثرله ي طلر أر نىملنلع ب لم حلدث تىطحلمد ل ثلثبلا نظلنم ستا  رطىي  لتللل 
ح ث طنم نر ا طف لل  أر نلنرم ثأت منيم   م لت حلطمر تع  يي لالطحمد نا لترلمي  

رللل     م  حلطمر الرطىللل لتللق ل ثره . : س، ثلآلر أنم أ ثي   ر   ل ثل 
رللل   ططزل د  ا طىد  سرللل   طينثتثجيم  ثيض ف أر أر  لتطعمثر ي ر   ل ثل 

 ثطنمن  لت رطثلد ر لتعل  م ا  نطجمط م لتزللميي .
ثيطب لللا   لللبفا ش  للل  ستلللا لتالللد لتللل   طللللمل  نيلللع   لللل سرلللللل   نلللا سنطلللم  
لتبضللملا  لل لتطىنيللي لتعمتيللي ثلت نرللثجمل ثلت نطجللمل ل شللل  لتطللا ط للدل ستللا 

 لتي دلر ل شل  .
طي للل  تنللم بلللللب أر  ثيط لل    للبفا حد فللع : أمطىلللد أر لت رللطىي  يح لل  رلللث م  

 نعي  نا رى  ثال نفطل نا لتحل  .
حمثي م ا رمت  لت ؤتلف لت رللحا لت عللثف أر يلللح ت ج ثملي  لر لتب بلي * 

 للر جم عللي يللر جثليللثر نللا  حمضللل  أتىم للم نللا لت لطللز ل يللمدي ا لالرللللل  ا 
بمتىم ل  ري  طشثف لت  لي ر  ن   بىثتلع : سنلع برلي   لللء  لتللع  لت  لل  

 د يعطىد لتبعض أنط  جنللالل  لر لت ثرلمد ثال نعللف  لر ، ف لت عملضي ت ح
  ث يعنا  ت  أ  أن م  جلد  زحي .أ يب   م يط   ت  

م للا رلللمت  يعطيلللل ط للم ط لللفع لت لللحيفي  لللر لت فىفلل ر لت  للللي ر لتللل  ر طجللللؤثل 
ث للللث  للللر  لللللجعا لالط للللمي ثلتطىللللمل  لت  للللل  لالرللللللل  ا ، ثزللثل سرللللللل   
ن رلفي م لا رلمت  ،  ج مل لالمى يي لتطا أر طع ا بلمت ببا ا ن  بح ملضع ت 

 نم ضي ت ريمري لالمى يي لت  ليي لتطا ط ل م لا لتط  ل  نلا لتطبييلا حطلا 
 يسنللللع  للللؤ ر يطحى لللل  لتشبللللثلل لترلللل  ي يعلللل  لترللللى  نللللا لت نبىللللي ن للللث يىللللثي :

لرلللمي لتفنلللمن ر ثلت فىفللل ر ستلللا سرلللللل   ..  ن لللث لت لللا ل   فللل  لتطحلللدث ت ب بلللي ثل 
 أ بحنم للطمء نا  لمليا سرللل  يي م ا أ   رطث  رندنا بمترى  تر م  .
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أ م ل  ثلل لت ؤيد  ت رى  نططجن  لرطشدل  ط  ي ا طبييا ا نعيد لت نع  رلع د 
 فى  ثلت   طعلض ت جث  حمد بري  سملىر طثبن لمجر يىلثي : ا  لم نفع لع تلي  

 .سطمحي نل ي ت رى للثع   دف ستا طبييعم  ثتينع حثلل ريمرا  
*   ل  م  طلطع لت حمني لالرللل  يي مر لت ببعل ر ثلؤيلط   ت طبييلا لالمى لا 

 ثلتريمرا ثلتطا فيل نل  م نلى   ليعم  .
*** 

 : 2010 – 2001ثالثاً : حقبة الألفية 

مر ج عيي  ل  طىليل  2000** نللل  حيفطم ا ل  متا ا ثا لت  دلر ا نا أيلي  
ني ل     لل لت عللثفلتطلا حلمثي ط ريرل م لت شلل  ي لالرلللل  يي لت دل ي لت  للي

لتط للليح تللع يإللل مل لتج عيللي  نللثد  ثبعللد أر لنضللل ثزلل  لتلللؤثر لالجط مميللي
 ضيي أ م  لتىضمء لالدلل  التزل  لتثزلل  م ا لت ثلنىلي م لا سلل مل ج ع طلع  الن

 لت ليث ي .
حللر نطعم لل   للا لت ىلطللي سر سرللللل   تيرللل ط  للم للليمب ر ثن: ث للمي ني لل  نللثد  

  ن   ثيج  م  نم أر نحطل  ل دلء سرللل   ط م نحطل  ل دلءنم .
ثأيد أر ط ثي  ج ع طع  لطا ثأنلع م لا لرلطعدلد ت رلفل الرلللل   ثتيلر  لر  متلع 
لتشللم  . ثبمتنرللبي ت  للللع لتعلبللا لالرللللل  ا نللمدما نللثده أر   للل  للا  للر 

 يدأل لتعدثلر م ا سرللل   ثتي  لتعط  .
سر لتج عيلي رلطع   م لا طلبيلي أبفلمي   لل م لا : ثملر أ لدلف لتج عيلي  لمي 

نيلل  لتعنللف ثلتيلل يللي يلل  رللطحف   م للا  حبللي سرللللل   ثلالرللللل    ر ط للم رللنع   
سال أر  ،لت للحفيي ضللد سرللللل   أث لت لل  ثنييبطلل  لترللي  م للا ث للف لتح للىل 

م  بعللد تفظ للم لتللز ر تلل  ي  لل  لت شللل   للد   سرللللل   ثطلل  لنللض ج ع طللع  ضللملي
 .لعييم  

 ج لثي ؤشلل  ع** ثنا  ثلزل    ل لتر ث  ت  شل  ني   نثد   لدل ططلم  ت ؤتفل
ا  للر لثللللا ل د  لتىضلللملا ا ضلل ر ططلل  )  لجللمر لتىللللء  ت ج يلللا( ثمنثلنللع 
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شمتد لتىمضا .. يىد  لتيطم  نا ن  ع ا لتفمتث مللل ا دنمملم  حلملل  ملر  عت ؤتف
ثأ لدلنم  ، نفلا  ل ل لتف ل  يىلد  لت ؤتلف  ل طل  دنلمع لت  ثد للعبم  ثمى لد  ثديمنلي 

حرر لتجدلث  لت حم ا لت   طللنا أ م   حط ي   ليي مر   لثد  ر جلمءل  لر 
ا لت لللثلد  لللثير ا ثزيلللل لتدثتلللي لتيليبمنيلللي  1944ن رلللب ر ، ث لللطى نلللا نلللثن يل 

 بمتللق ل ثره ث  ف  بىده نا لتىم ل  .
ث لم لثلللا ل د  لتىضلملا  لملى  : ا  ؤتف  ر يدأ لتجدلث  دنممع لت   يعطيله لت

حطميي لت  ثد سال حطميي لتلج  لت   يل يا أر ي لثل .. لتلجل  لتل   ظل  فىفل ر 
 لنم  أث طزيد  للدل  نا ل لض ،  حطىلل   ل ثال يبلده  ؤالء ثيضلب ده أثتلل  ، 
ث للث  للر  تلل  رللملل نللا بليىللع ال يح للد منللع .. تىللد لللم د  لل ل لتلللع  لت  متلل  

لط  حثللب للم ثطط للد  ثلأ  لللعثبم  مظي للي طن حللا  للر نللثق رللبح لتبرلليبي ، طلل
لأ  لتفللمني ثلأ  لتينعمن  ر ثلأ  لتف نى  ر ثلآللثلي ر ثلتي دلن  ر ثلتفل  ، تىد 
لن حا  ؤالء ثتل  يعلد ت ل  ثجلثد ث لث  لا  تل  بلمق بىلمءه ل ثي ،   ط للم  ح ثيلي 

طللل  أثتلللل  بم  لللدل  ث للللثل م يلللع  هثبللل  ،لت ثنلللمر ثأننلللا لتلث لللمر ث لللث بلللمقأننلللا 
نشللللثلير  ز ثير،تيرللللىبثل بعللللد  تلللل  نللللا لت مثيللللي ثيبىللللا  للللث .. بىللللا تيحللللمل  
لتلللز ر،سر لتلللز ر ثلتنلللم   لللد طحمتفلللم م يلللع ث  لللم يحملبمنلللع ثتينلللع يعلللي  ميللللطع 
ثير ل نا بليىع  حطفظلم  بعمدلطلع ثثرلمل ع ث لث  نطظل..ثينطظل..   يلي هللا نلا 

 .ا ل لض لتطا ي م  ثمدثر 
* ثتىد  د    ل لتيى  لت حمني لت  ليي لت عملضلي نططيلل جليلد  ا لتعلبلا ا 

حطلث   لر دنلمع  مل ي طع يىلم  م لا  ل ل لتيطلم  ث لم ل 20/3/2002لتنم ليي  ث  
تث  دل   ل لتيلى  ملر   لثد   ل  ثنا تىلأنلمه  لر بلم  ا لت  ثد لت  م ني : 

شط ف ثينى   لتحمي  ر لملف مدث  ا ، ثتير أر ي دل مر   ل  نم  ل  
 ا لملف مدث  ا ستا ا لن ل مدث  ا .

سر للطفلمع ف لر لتيطلم  : ثتث طمر  ل ل لتيلى   لدل ملر دلل نللل شم لي تى نلم 
ر جع  لال بمي م يع  ح ثلل  ي ر لتى ي،ثتير أر ي لدل ملر  لللثع ج لم  ل  
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ل  لل نلإر ،  زيلي ثم لا أثرلا نبلمقططينمه لتدثتي لت  ليي ثطىد  ططبلع ب رلعمل ل 
ال يطفللللللا ث للللللفع بمتعيللللللث ثال يطفللللللا سحمبطللللللع بمتللللللل  ثلتليبللللللي ثرللللللثء لتى للللللد 

 للفحي أث للمنم  ثرللجميم ت   للثد طلطفللا ي لل   26.ثيرللطعلض لتيطللم  م للا  للدلل 
نلللثق  رلللطث  لتبللللل ثططرللل   لللا أرلللبثل  للللع  هللا لت شطلللمل لتطلللا  م لللل م يلللع 

مليشا نللا ط للم أر لتيطللم   ؤطللد م للا حى لل  لتطلل، لتنظليللي لتعن للليي لت لل  ثنيي 
لتدثتلللي لت ثملللثد ، ثمم للل ط م لتىلللد  يللل  ثيلللد ر لت  للللي ر  ن للل  بللللدث    لللر 

ثيرلللطعلض لتيطلللم   لللر شلللىي  للل طل  لتجلللدلث  لتلللدممث  لتزللفلللي لتطلللا ، بىد للل  
لثج للللللم لت  للللللثد مللللللر لضللللللب مد   نيىللللللثي: ا ثتيللللللر حللللللمي لت  للللللثد لترللللللع د  تلللللل  

تعلل ل :يىط  أينللمء   طب ..نلأ نللم  ط للل يرلليبل م للا أت منيللم نيرللث  لت  للثد رللثء ل
ثيريا نرمء   ثي مدل أ ثلت   ثي يى   م ل  لت ثر ثطبعطع نا  ت  مر لضم 
أث مر لضبللل سيبمتيم ثنلنرم ثلث منيم ث نجمليم،ط م بملد لت  ثد نا ط   بل 

  زله ثنا ط  ي د نطح م ا .
 لل لر  فللمالر نىلله   للم جللمء نللا ن لل  طم لل   للر ططللم  ا  للر طىللثي لتعلبللا : 

د  لتىضللملا ا . ثل  ل طللمر  ؤتللف لتيطللم  ا لت ج للثي ا  للل  أر  لل طل  لثللللا ل 
 ن لم طلدلنا ملر لت  لثد م تىيبي ت حلم   لليثه طعطيلل  لر لثلللا ل د  لتىضلملا 

لت لل م ني ثططينللا  ىللثالط   لتزللفللي ثنطللل   لتعن للل  نإنللع يطللثر  للد أرللمء سرللمء  
حبلمب ثلتعن لليي  لر بمتاي ت ىضمء لت  ل  لت   د ب لتحلطي لت   ثنيي بمالن

شىي ملللل ل حطم  لتطا أ دل م ، ثلتطا الحىل جثلري  سرللل   ثأثدمط   
لترلللجثر . ثال نليلللد لرلللطعللض ؤالف لتجلللللل  لتطلللا للطييط لللم لتحلطلللي لت للل  ثنيي 
ثلتدثتي لت   ثنيي ضلد للعينم لتف رلب نا ثلتللعث  لتعلبيلي نط  لم  علثنلي حطلا 

 ثب   نا  ظم للل ط   د لالنطفمضلي .. نىله اليلد  بفمي لت دلل  لت  ر  طفثل بى
 .يطم  لت   ل  ر لطشم  سجللء سزلء
أحمتللل نىمبللي ل ببللمء بي بللم  ستللا لتطحى لل  ، لط  طللع لتنىمبللي ** ثنللا لتعللم  نفرللع 

طلل  شللىي لت للؤط ل ، بمت لللملطي نللا طنظللي   للؤط ل بمتىللم ل  ب لللملطي سرللللل    ر 
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طلل  أي لل  .. أيللد لتللدططثل أرللم ي لرللىر لالمللىر مللر طنظللي  لح للي رلليمحيي ستللا 
أ لللل ر مللللم  لتنىمبللللي أر لتنىمبللللي حلللل لل لتبي لللل   للللر لتطعلللللض تعىثبللللمل ط د ييللللي 
ت شمتفطع ؤدل  لت  ني ثلتطا ط   ستلا لتث لف لت ؤ لل ملر  زلثتلي لت  نلي ، ط لم 
ح لل لتنىمبي سحد  لتج عيمل لتبييي لت طش  ي بمالرطندليي  ر لتطعلمثر  لا 

ل  ليطيللللي تردثيللللي ثبمتيط للللم بللللمحطلل   للللللل لتج عيللللي لتع ث يللللي للللللطي ا ت   للللا ا 
 لت   ثنيي . لت رطثبنملب ىمبعي لتللطي لتطا طدم  

طرييل  لملطي  حفيي سرللل  يي نا لجط مع دثتا أيضًا  2000** وفى العا  
ىللللد نللللا لتىللللم ل  ، نللللا طجد للللد لتشللللىف يلللل ر لت للللحف  ر لت  لللللي ر نللللا للللل ر  من

 عيليي أث لتطبييا  ع م .لالط مي  ا لتدثتي لت
ثني لللم أ لللدلل نىمبلللي لت لللحف  ر ييمنلللم  دملللل نيلللع ستلللا  ىمبعلللي لالجط لللمع لتللل   

دثتي ي ن م سرللل    13لرطضمنع لت ج   ل م ا ت  حمني ، ثلملطل نيع ثنثد 
، ثلمل  مدد  ر طبمل لت حف  ر نا نعمتيمل لالجط لمع ، ني لم  مبعلع ؤشللثر 

. 
ثجلع لتلدمث  الرطضلمني لتلدثل  لترلمبعي ت  ططل   ثطمر لت ج   ل م ا نا   ل

لتطنف لل   ت للؤط ل لالطحللمد لتعللمت ا ت  جللمت  لت للحفيي ، ثلنطللطح لالجط للمع بط  للي 
ت للي  حرنا  بمل  ، أتىم م لتدططثل   بفا ط مي ح  ا للي  لت ج   أيد 
ن  للم حللل  بللىده م للا لتدي ىللبيللي ثلتطعدديللي لتحزبيللي ثحليللي لت للحمني ثرلليمد  

نثر ، ط لللللم طحلللللدث نى للللل  لت لللللحف  ر سيللللللل ي  نلللللمنا ،  ؤطلللللدل  أر لت لللللحمني لتىللللم
 لت  ليي ل دل نا لتعىد ر ل ش لير حليي   ل  ريث ي .

ثجللمءل  لللملطي لت للحف  ر لت  لللي ر  شمتفللي تييللمر لتنىمبللي لتلل   أ للدلطع  يلل  
لنططللمح لت للؤط ل برللممط ر ثتفطللل نيللع ستللا أر لت رلللثتيي لتىث يللي ثلتنىمييللي ططب لل  

ىمبعي لت ؤط ل لتطزل م  بىللللل لتج عيمل لتع ث يي لت طعم بي لتطلا حظللل م لا  
أمضلمء لتنىمبللي طلل  ألللطمي لتطبييللا لت  نلا ثلتنىللميا  للا ل لللشم  ثلت ؤررللمل 
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ثلتج مل لالرللل  يي ستا أر  ط  طحليل ج يا ل للضا لتعلبيي لت حط ي ، ثطل ت  
  م بىللللل لطحمد لت حف  ر لتعل  .للتطز 
سر لت لللملطي نللا  لل ل : يح للا  للى   ث ط للممي رللطلط ل مللم  نىمبللي لت للحف  ر ث لل

لت ؤط ل ب فمبي طبييا ثلضلح  لا لتعلدث لالرلللل  ا  نلع لجط لمع ت نظ لمل   لل 
حطث يللللي ثلت لللللملطي نللللا أم مت للللم طللللط  بللللمالللد  لت لطيللللي ، ثنحللللر لتج للللي لتدلميللللي 

لللل لتنىمبلي لتثبنيلي ثلت رطضيفي ت  ؤط ل ، ثطمر  جل  لتثضلا نلا لالمطبلمل  لل 
 ، ثطث يمل لطحمد لت حف  ر لتعل  .

تير مضث لت ج   ل م ا ت  حمني لتلدططثل لنعلل لترلع د لللي   ج ل  سدلل  
: سر ا لتحيلللم ا تجليلللد ، ث لللمي تاا لت عملضلللي لنطىلللد  ث لللف لتنىمبلللي لللحيفي ال  لللم

حمتلللي لتطبييللا مى للي فنمليلللي ثنحللر ال نىلللمبا لالجط ممللمل لتعم للي ، ثنلللا  لل ه لت
 م  نم لالنرحم   ر ل    لت طحد  أث حطا  ر  نظ ي لت ثنرطث .

ثتفل لترع د ستا أر   ه لت ر تي  حرث ي  ن  ز ر لالحطىي لالرللل  ا تر نمء 
، ثنللا ظلل  لتدثتللي لتنم لللليي طللمر  نللم   للللل ثلضلللح بمت لللملطي نللا لتفعمتيلللمل 

ثنللا  لل ل لترلليمق طنللم  لتدثتيللي لتطللا طلللمل  ن  للم سرللللل   ثمللد  لالنعللزلي من للم ،
نللللمل  نلللا لت ج للل  لتعلللمت ا ت رلللى  لتللل   حضللللطع  يلللمدلل بلللملز   لللر لالطحلللمد 
لاللللطلليا لتعلبللا ت طنظللي  لتحللمي  نللا م للد لتللللي  ج للمي ميللد لتنم للل ثطللمر 
ل نض  تنىمبي لت حف  ر لت لملطي نا  ل ل لالجط لمع لتلدثتا تحللد ثطعيللي لأ  

  ر لت ىمبعي . مم  ت   حي  ضميم   لت حثليي يدال  
ث لللر ج طلللع لرلللطال  لتيمطللل  لت لللحفا طم للل  ز  لللل  مضلللث لت ج للل  ل م لللا 

ت  ألمل  نثجثد ثنلد أيضم  ت  حمني لت لملطي نا لالجط مع ، ث مي تل ا لتحيم  ا 
سرللل  ا يعنا لتطبييا  ا لت حف  ر لت  للي ر ، ثتفلل ستلا أر ل  ل  لت طحلد  

ف ا دثي ثنىم  تىثلمد  منثنيلي ث عم لدلل أث   ل م  ر لت نظ مل لتدثتيي طض    
ثط ف لل  دي ث مرلللا ، ثلرللطشدل   للل ه لت عللمنا ر طرلللي  نللا ش للله ل ثللق ثشللللق 

 جدلل لتلنض لالمى ا ت طبييا  ا سرللل   .
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ثيعللد  للثي لتللحلل  طم لل  ز  للل  ب فمبللي لد م للا لنعللل لترللع د ث للر  زينللثر أث 
 ا  مت م !! . يللثر لتطبييا لت حفا بحج  ثل يي  ف  ط   لتط

ملد   ىلمالل  لحفيي  14/1/2001** نشر  صحيفة " الحياة الاندنيرة " فرى 
طط   بمتطبييا  ا سرللل   ح ث أيد أ  ر لت  د  أحلد دملم  لتطبييلا أر لتحل  
رلللل    لتثربا لتطفمثضا  د يطثر نل ي حىيىيلي تطحى ل  لترلى  يل ر لتعلل  ثل 

. 
رثلء م ا لتنمحيي لالرللل  يي أث ث د ألمل لتيمط  ستا   ثض   ب ح لترى  

 لتعلبيي ثلتف رب نيي .
ثلمطيلللل لتيمطللل  أر لتعلللل  تيرلللل تلللد    لؤيلللي ثلضلللحي أث لرلللطللط جيي تشلللثض 

 ر تللث طمنللل تللد     لل ه لتلؤيللي  فلللثل نللا لت جط للا ،   للمل لتحللل  أث لترللى  
 لالرللللل  ا بحطلل  أنللع  جط للا  فطللثح ثي طللر لتطلل ف ل نيللع حرلل  لؤيطللع ث  طللن  

 حطم م  الرللل  . –بىيمدطع لتطا ط    ت رى   –ح نل   أر يفلضثل حز  لتع   
ثدمم لتيمط  ستا لرطىىي لتىلللل لتف رلب نا بع لدل  ملر لتطل ف للل لتشملجيلي رلثلء 

 طمنل ملبيي أث   ل  ت  .
ني للم أيللد لت للحفا لضللم  للىي نمللل  للللي  طحليللل ل  لللل  ثأحللد نلللبمء حلطللي 

لتلللل   لشطفللللا الحىللللم  ثتلللل  يرللللطدي م للللا  طمنللللع حطللللا لت للللث  )ث لت  للللليي  لتطبييللللا
يج عيلللي لتىلللم ل  ت رلللى  ، ثبللللل  تللل  بللل ر بعلللض  ( ب نلللع  ج لللد مضلللثيطع2014

دمللم  لترللى  ثلتطبييللا نللا   للل طحللثي  للا لتث للل ستللا ا تللثبا ا  طحللدث بمرلل  
سرللل   ثط نلع  فلثض يل ت  فل   لا لتث لل أيضلم  طحلثي ستلا لتلدنمع لتللل  ملر 

   نىلله ، نضللى  مللر أر أن للمل لترللى  نللا سرللللل    لل طثل سزلء   للمتح سرللللل
 لالنطفمضي سال لتى     ن   . ث التطعم   لتثحلا الرللل   

ميل  ططي م نا لتىم ل  ستا لالنىرم مل لتحلمد  لتطلا نلل ل  (لتحيم )ني م ألملل 
يللل ر  ؤررلللا ج عيلللي لتىلللم ل  ت رلللى  بعلللد لنلللدالع لالنطفمضلللي لتف رلللب نيي لتطللللا 
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دل  ع لللم حلللمالل لرلللطىمالل ج مميلللي  فللل  لضلللم  لللىي ثلضلللم  حلللل  ثميلللد لللل 
 ث  ل  .لتفطمح مرميل 

لنلللض  رللللثتثر   لللليثر  للللملطي ألبعلللي بلللمحف ر ** نلللا نفللل  لتفطلللل  لتز نيلللي 
حضلله نحلث نلا لتىلم ل  ث سرللل    ر نا لت ؤط ل لتدثتا لتفم ر تع لث  لت  لليمل 

لح زل لا حلثل  لت لد ل لتعلم  دثتلي . ث ل 50 ر لتع  لمء ثلتبلمحف ر  لر  1500
ت نبىلللي ؤفلللمل لتج لللز  ل  للل ر لتعلللم  ت  لللؤط ل تثطمتلللي ا لثيطللللزا ب نلللع لنلللض ب بلللم  
ت  لملطي طىد  بع فىفي بمحف ر سرللل    ر  ي ل  لنعىلمد لت لؤط ل ، فل  لنلض ب بلم  

 ؤشل  ر بمحفي سرللل  يي  ا يدليي أم مي لت ؤط ل لتفىفمء لت مضا .
م  لتطعم للل   لللا أ  سرلللللل  ا  يللل  لتطث للل  ستلللا لترلللى  ث لللمي : ا ألنلللض لش لللي

ثل مللمد  لتحىللثق طم  للي ت ف رللب ن  ر ثلتعللل  ا ، ثأضللمف : ا  للدد ألبعللي بللمحف ر 
أجمن  ي ن   أ ليط ثر م ا سفل  ت  بمالنرلحم   لر لت لؤط ل تينلا ألنلض  ل ل 
لتط د لللد ..  لللر  ليلللد لالنرلللحم  ن  نرلللح   للللددل  م لللا أر لنلللض لتطعم للل   لللا 

     ث  ث ف ط  لت فىف ر لت  لي ر ا .سرللل
 للر جمنبللع  للمي لتللدططثل جللم  هللا م للا جللم  هللا ل  لل ر لتعللم  ت  ج لل  ل م للا 
تدفمل للي  لت ؤط ل تل ا لثيطللز ا : ا ال أمللف طفم ل    لم حلدث ، تيلر تلي  

  ر لت ىيثي لتر مح الرللل    ر بمت لملطي نا لت ؤط ل ا .
نىمبي لت  لر لتط ف  يلي بف ل  لت شلل  ني ل  نلثد    ج  ** وفى نف  العا  قا  

  ر مضثيي لتنىمبي .
لتىللل جمء لدل  م ا  يم  لت شل  يط ري  ج عيي لت دل ي  ا سرللل   ث لث  لللل 
لطش طع أثال  لت جني لتطلا للط ط م لتنىمبلي ت طحى ل   لا لت شلل  ، ثلتطلا طللط ل  لر 

لتفنمر أح د  طثتا ، ث لدق لتفنمر  ح ثد لح ا ثلتر نمليرل يرل لتر ث  ، ث 
 ج ل  لتنىمبللي م لا  لل ل لتىلللل بمالج للمع ..  ثج للم  يل ت  تب للي  ثيلي تيلل  دمللم  

 لتطبييا ثلت ط منط ر م يع .
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لتنى لل   ثرللف مف للمر أيللد أر لتىللللل جللمء طنف لل ل  تطثج للمل لطحللمد لتنىمبللمل لتفنيللي 
ر ل للضلا لتطا طىضا بحظل لتطعم    ا سرللل   سال بعد لالنرلحم  لتيم ل   ل

 لت حط ي ثلرطلدلد لتحىثق لتيم  ي ت لع  لتف رب نا .
 شط لللف ط م لللم  ملللر  ث لللف  –ط لللم يىلللثي  ثرلللف مف لللمر  –ث ث لللف ني للل  نلللثد  

لت شللل  لتللحلل  حرللم  لتللد ر   للبفا لتللل   لمطلل ل مللر رللفله الرللللل    ؤطلللدل  
  ليطع ثملثبطع ث ثضحم  أر رفله طمر ينمء م لا ب ل   لر م لد  يمنلم تطبلمدي 

تلللأ  نللا  ضلليي لترللى   للا سرللللل   ، ثل لل   تلل  نىللد ثج للل ستيللع لتنىمبللي تث للم  ل
طللمر مىمبللم  طمنيللم  ت شللل  طي للل  فلل  حرللم  لتللد ر   للبفا .. نللا حلل ر أر نللثد  

 أ ل يط ري  لتج عيي ث مزلي   لل  م ا  ث فع ثلتفلق لمرا ي ن  م .
لط  لللللل ** ثنلللللا رللللليمق  ط للللل  بمتعلللللدلء الرلللللللل   تلللللد  لتللللللعث  لتعلبيلللللي ، 

ططلللم   لللدلل نلللا  2000لت شلللميللل لالرلللللل  يي ميلللل بحلللث ت لللم لمط لللد م لللا 
لتللدثي لتعلبيللي نللا لترللنثلل لتعلللل لت مضلليي ب ن للم طحللث  ططمبللمل طحلللض م للا 

ثلط ل  لتطىليللل   لل ب ن للم أيفلل لتي للدلر ، لتعلدلء ضلد سرللللل   ثلتللع  لت  للثد  
يطل للثر سرللللل   ثيط نللثر لتعلبيللي مللدلء  الرللللل   ثأر  متييللي لتيطللم  لت  لللي ر 

زثلت لم  لر لتثجلثد ثأر ططل  ا يلثطثطلثالل حط لمء  ل  ثر ا ثلت  لثد  لتعلمت ا 
 ن للم طعبللا  للثل  رلل ييي مللر لت  للثد ، م ت نللل  نللثلد  للر أيفللل لتيطلل  لنطلللملل  

حطللا ططلل  ل بفللمي تلل  طش للث  للر أرللمت   طحليضلليي ضللد لت  للثد ث للث  للم أرلل مه 
 ر م حلليض ضلد لت  لثد ث لث  لم طشللمه سرلللل   لتطىليل ا لت د  لتبع لد نلا لتط

ل جيللمي لت للا ل  رطنللل  م للا طللله لتثجللثد لت  للثد  نللا لت نبىللي ، طلل ت  ططللم  
طفمحا ت ط ل  ر لتيط  لتطا ط ىا لثلجم  نا لتعمت  لتعلبا ثط ت  ططم  احىمل  

  .1840طمليشيي ا لتطا طنمثي  ىط  ل   طث م يثلربي لت  ثد نا رثليم 
ثزلل  لتللؤثر لالجط مميلي سمبلمء ط لليح يإنللمء  رفضر  18/5/2000فى ** 

 للللر  للللمنثر  17، 16ج عيللللي ت  للللدل ي لت  للللليي لالرللللللل  يي ت شمتفط للللم ت  للللثلد 
د لترطمر لتعلل  نلا تينلمر لتج عيمل بمالضمني ت   ملرمل لالرللل  يي لتر لي ض
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ي  ثطمنللل  حط للي لتىضللمء لالدلل  ب ج لل  لتدثتللي  للد لنضللل ط رللل، ثن رللب ر
 .لتطا طىد  ي م لت شل  ني   نثد  ج عيي لت دل ي لت  ليي لالرللل  يي

   لن -ط لم رلي  ثألللنم  – ر نمحيي أشل   لل  ج   نىمبلي لت  لر لتط ف  يلي 
لت شللل  ني لل  نللثد   للر مضللثيي لتنىمبللي ت نمدلطللع بللمتطبييا  للا لتييللمر لت لل  ثنا 

طبييلللا  لللا لتييلللمر  ث لللث ضلللد  لللم طنلللمد  بلللع لتنىمبلللي  لللر طجللللي  أ  مى لللمل أث
 لت   ثنا .
طنظللللي   للللؤط ل لت ططبللللمل ثلت ع ث للللمل لتعللللمت ا نللللا  طلللل  20/6/2000** نللللا 

سرلللللل   ث لللد  مبعطلللع لتجم علللمل لت  لللليي ثلتعلبيلللي ث لللد لرلللطا ل سرلللللل    للل ل 
ث للدثل طلج للي  ()لتحللدث تىحطفللمي بع للد  لليىد لتنملللل لت  للل  أ لل ر لت  للد 

رللللل  ا .. أز للي لتدي ىللبيللي ثلترللى  ا ح للث ميليللي تيطمبللع ا لت للللع لتعلبللا لال
رلللمل  لالملللى  ثلت فىفللل ر لتعلللل  ث م  طمرلللحم  م لللا ل نظ لللي لتعلبيلللي ث للللر  جث للل

 لت عمد ر ت    ثنيي .
ثنلللا رللليمق  ط للل  ثنلللا حلللد ث   للل ر لت  لللد  ت لللحيفي  لللمؤلط  لالرلللللل  يي 

 ي .ث ف لت  د  ط   عملضا لتطبييا ب ن   ي ف ثر    ثنيي سرى يي نملي
أيللللد  ج لللل  نىمبللللي لت للللحف  ر نللللا لجط ممللللع يللمرللللي  13/6/2001** وفررررى 

ل رللطم  سيلللل ي  نللمنا نى لل  لت للحف  ر لنضللع لتىللمبا لتطبييللا  للا سرللللل   حطللا 
طعلللثد لتحىلللثق لتف رلللب نيي لت اط لللبي ثدملللم ج يلللا لتلللز ىء ستلللا لالتطلللزل  بىلللللللل 

طمي لتطبييلللا رلللثلء لتج عيلللمل لتع ث يلللي لت طعم بلللي ت نىمبلللي ثلتطلللا طحظلللل طللل  ألللل
 لت  نا أث لتنىميا أث لتلش ا .

ثنلللم   لت ج للل  لت للل طل  لت ث علللي  لللر ملللدد طي لللل  لللر لت لللحف  ر لتطلللا طبمتللل  
لت ج لل  بللمتطحى   لتفللثل   للا لتللز ىء حرللر نللؤلد ثأللللف للضللا ثج للمد مللثد  

                                                 
 ( ألن األخيرر اههمرب براليعبيع،  ( )مؤلف هذه2002وهو صاحب الدعوى الشهيرة ضد د. رفعت سيد أحمد عام )الموسوعة

 وسبق أن اشرنا هفصيال الى هذة القضية فى الفصل الثالث من الباب األول )اليعبيع السياسى(. )المؤلف( .
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تحضلللللثل   حفللللل  لترلللللفمل  لالرلللللللل  يي بمتىلللللم ل  نلللللا  طلللللل  ل ط لللللم  ن رلللللب ر 
 دثتي سرللل   .ثلالمىر مر  يم  

ث لللل لت ج لل  طلللط   تجنللي يللمرللي ميللد لتعللمي لتبللم ثل  ثمضللثيي  للىح ميللد 
لت ى للثد ثيمرللل لزق ت طحى لل   للا لتللز ىء ني للم نرلل  ستلل    ، ثنملللد لت ج لل  
ج يا لتز ىء أر طيثر لالنطشمبمل لتنىمييي لت ىي ي  نمربي الفلمل  لتىضلميم ث  لث  

   دلش  نىميط   ثب ط   لت حفا .لت  ني  ر شىي حثلل  ثضثما ثحضمل 
لتطلا    لل مر لرطلجمع بعلض ؤفلمل وفى نف  الفترة أيضًا نشر  تقارلر** 

ثلحطىتلع ترل نمء . ثيطفلا أر  ثللا  1967ن ي م لتجي  لالرلللل  ا بعلد حلل  
 بعي أفليي نمدل   900نىد لرطحث  ثحده م ا ، ثزيل لتدنمع لالرللل  ا  –ديمر 

  طحفم  يض  ط  لتع ثل لتىدي ي طىليبم  .ثحثي ي طع ت م يلبع 
ثطللمر لللا  لت  للثد لتلللم   سفبللمل أ   للىل برلل نمء طرللممد   نللا لدمللمءلط   
ثطلللزييف   ت طلللمليي. ثطمنلللل طىلللمليل  لللحفيي  لللد طحلللدفل ملللر ييلللا سرلللللل   آلفلللمل 
  ليي  ن ثبي تبعض لت طلمحف لتعمت يلي ثطل  ح لل  لم ط لل رلل طع  لر رل نمء 

 .  ج دل  طىليبم   14نا 
ث للد طلل  لالطفللمق بعللد  فمثضللمل ث للث للمل سرللللل  يي  طعللدد  ثطف للل  م للا سمللمد  

 . رث  بعض م نىهت  ططر    ن م   ل لآلفمل لت رلث ي م ا ألبا دنعمل 
لتنىمبمل ثلت  لمل لت  ليي  لل لنضل ** وفى السياق )ات  وفى نف  العا  

ت لحمني لت  لليي أث طيي   لم سرلللل  يم  ت طلدش  نلا حليلي ل –ب بم  أ ليطيم   لت  ي
ثلمطيللللللل أر أيلللللي  للللللللا نلللللا  للللل ل لتلللللل ر   لللللل  ىيثتلللللي ، ثأيلللللدل أر لت رلللللم  
بمت حمني لت  ليي  طعملض  ا لت بمد ء لتدي ىللبيلي لتللرلشي لتطلا طنلمد  ي لم 
لتثاليللمل لت طحللد  ثألللملل ستللا أر لت للحمني لالرللللل  يي طحلل ث يلل لل لالطجللمه نللا 

يللل   للل  للر سرللللل   أر طا للل  للر  رلل ي م ب للم لنطىللمد   للل ثريمرلل   م ثب 
  ؤطد لالطجمه نحث لترى  .
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طمنللل طلل   للر ثللللنبر ثطلل  أي لل   للد طىللد طم بب لل  ستللا   للل حفطللم نيللع لتىيللمد  
لالرلللللل  يي  –لتريمرلليي م لللا لتطلللدش  تعلللد  نللللل  لللم يرلللاء ت عى لللمل لت  لللليي 
 ي ر لتجمني ر .ثلت بمدل  ستا س ىق لت حف لتطا طع   م ا طر ي  لتعى مل 

ثلمطيللل لتب لل  أر  للم طيطبللع لت للحف لت  للليي حللثي لتعى للمل  للؤد  ستللا سفللمل  
 لتلأ  لتعم  ثط   جع ضد أ  للطبمب ت رى  ي ر لتجمني ر .

)كر  دراسة ميدانيرة بءامعرة  رين شرم  نشررتها  2001فى فبراير وفى ** 
للل    ر ، نىللد أر  حمنظللي أرلل ثب أيفللل لت حمنظللمل لت  للليي طل للم  تبرللالعربررى 

أر طلل   -جم عللي ملل ر للل    - طللل لتبمحللث بللع حرللن ر بىرلل  م لل  لالجط للمع 
لت حلللمثالل لتطلللا بملللللل م لالرلللللل   ثر تشلللدلع برللللبمء لت  للللي ر يطىلللدي   للللثل  
رللل   بمءل بمتفل  لت ليا ، ث طل لتبمحلث أر لتع نلي لتعللثلليي   نىحي ت   ثد ثل 

تشيمنلي ثلت طلل  لفمل ت ليىي حرل  تفىح ر بربمء أفيطل أر  لفمل لتالدل ثل
لتع ني بمالرللل    ر بري  ريمرمل سرللل   لت د ل  ضد لتعل  ثلت ر   ر مم ي 

 ثضد لتف رب ن  ر شم ي .
ث طلللل لتدللرللي أيضللم  أر  لل ه لتنرللبي   للل   لليى  نللا  حمنظللي لالرللطندليي لب للم 

  للللل برللللي  بمبع للللم لتطجللللمل  ثأثضللللحل لتدللرللللي أر لت للللثل  لترلللل ييي ت   للللثد 
  للحي ت طا  ل بري  ريمرمل لتعدثلر لالرللل  يي لت رط ل .

طحىيىللم  مللر القرراعرة ءرلرردة نشررر   6/2/2001 السررياق )اترر  وفررى  فررىو ** 
رلللل   ث ل    عرطللل يل ثل لترلى  لتل   طل  طنف ل ه نلا أيفلل  لر دثتلي ملبيلي ثل 

 لل ه  للث  للؤل ل  أ  م  يللي  رلل    للي  بفمتنللم أ   للث يلنللم   مللمد  ال يحط لل  
 لتبلثحمل .

لت للملطي لتعلبيلي نلا أنللبي  ل ل  : سرن  لا  ثيلد   لتيمط  لت عللثفث د  مي 
لتيلنللم   شبلل  نللمدح ث لل ل أييللل يلنللم   أررللع لت للحفا ل  ليطللا جللثر ثلال  

ثتيللر نفلل  ل بفللمي  1993بعللد لطفللمق سمللىر لت بللمدئ يلل ر ملنللمل ثلليلل ر مللم  
 نا لت ظم للل ضد سرللل   . لت  ر حضلثل لتيلنم      أنفر    ر شلجثل
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 نلع  شفلا ، ثلمطيل أرم ي أنثل مطملي أر   ل لتيلنم   يعلض أينمءنلم ت شبلل 
 أ للضم  دن لي لت دف  ن م س جمد أجيمي  رط نري .

ن  د   ل لتيلنم   ثأيلد أر  -لت علثف ب  ثتع لتطبييعيي  –أ م ميد لت نع  رع د 
نلللا لآلشلللل ن للل ه لتيللللل   لب لللم طيلللثر لتللللبم  لتعلبلللا  لللث ل  لللدل م لللا لتطللل ف ل 

 نملدط م أييل بطف ل  ر ر ييمط م .
طىليلللل  مللر ثفللمل  ا لتجن لللزل ا نشررر  صررحيفة " العربررى  3/2/2002" فررى ** 

لتطا طثجد نا  عيد لير مزلل لت  ثد  ثلتجن زل مبمل  مر  لني ممتيي  ا ىي  لر 
  ث للل ه لتحجللللل  ج يلللا لالطجم لللمل ،  ثجللللد نلللا أمى للللم نمنللل   ي للللعد ست  لللم برلللل 

 ش  للي تطشللزير طلل  ل ثللق لتطللا طشلل  لت  للثد ثبلللق  عميللل   لالجط مميللي 
ثلال ط للللمديي ثلتفىمنيللللي ، ثلت عميللللد طىللللا  بملللللل  طحللللل سدلل    لللللي لآلفللللمل ثتيللللر 
 ططبلللمل لت عميللللد طحللللل سلللللللف لت لطللللز ل يلللمدي ا لالرللللللل  ا ث للللث  للللم يعبللللا 

 ث لتطلمليي لت  طلد ني لم  ط ل  ا ث الرللل   نل ي ت  ي ني م ا لتطمليي لت  ل  
  لم  جع  للم   لدلل     للم  ت طلمليي لت  للل  ، مللم   900م لا  لتجن لزل ا ت لم  زيللد

ث ا   دل     ت ع لير لتفمب ا ثل  لثبا ث لد بمتل  د.  ح لد ش يفلي  لد ل 
 لطللز لتدللرللمل لتلللل يي يجم عللي لتىللم ل  بضلللثل  لت حمنظللي م للا ثفللمل  لتجن للزل 

 ليبع ت شمل  بممطبمل م ثفمل    ليي  لف .ثلرطلدلد  م ط  ط 
العربرررررى فرررررى ءرلررررردة ** تحررررر   نررررروان " مألسررررراة طبيرررررم نفسرررررى " نشرررررر  

  ي لتبي   لتنفرا  ح د لعىر لت   لمطللف نلا تىلمء تلع  لا  18/2/2001
أنلع رلع د جلدل  يزيملطلع الرلللل    لث ثلينلع نلا لتف من نللمل ا ن لف لتلدنيم ا  ج لي 

  ال م للي مى للمل بييعيللي  للا لت  للثد  للا لرللطنطمله ثأنللع  للدمث لت  لللي ر ثلتعللل 
لتلللد د ت ث للف جم عللي ل ز للل  نللع بعللد زيملطللع الرللللل   طلل ت  لمطلللف يطعمبيللع 

 حيث  لت  ثري ثلتحلي  ثلتبمنجث ثبعض أنثلع لت شدللل ل شل  .
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ث للد لحلل  بىيللثي زيللمل  فمنيللي الرللللل   نللا أ  ث للل طثجللع تللع دمللث  ، ث للد دمللم 
مبا لت شللدللل تج للثع لتلللبم  ثلتلللع  ثتيللر طحللل سلللللف لللعىر البللىق طعلل

 بيا .
أ م ط لم تجنلي ن رلب ر بمطحلمد ل ببلمء لتعلل   مىدل نلدث  2/9/2002فى و ** 

حثي دثل لالمى  لتعلبا نا دم  لت  ثد لتف رب نا ث د  نجمحلع نلا  تل  . 
ث للد أمللل  لت لللملطثر مللر أ   لل  نللا لرللط للل لتللدم  لالمى للا لتعلبللا تفضللح 

ي مت م تثرمل  لالمى  لتعمت يي .ري  مري لالحطىي لتعن ل  لالرللل  ا ثل 
أر لت لطللز ل يللمدي ا لالرللللل  ا  وفررى نفرر  العررا  أتررد  تقررارلر صررحفية** 

ممثد نلمبع بعد طثتا لترف ل لت   ثنا لتجد د جدمثر ير مم ا ث ت  يإ م ي 
م عللمل لت  للليي مللدد  للر لتنللدثلل ثطىللدي  دمللثلل تبللى  ل  رللم  لتعيليللي بمتج

ثط ت  لتطعمثر  ا ملدد  لر لت لحف  ر ثلتبلمحف ر لتريمرل  ر  ىميل   بلمتب  متيلي 
طي ل  سال أر لت لطز بعد   ل لتنلمب لتيي ل لب م يطلثر نلا بليىلع تب لىق لتطلم  
ث تللل  بعلللد طلح للل  أمضلللملع ل يلللمدي   ر ثلتدي ث مرللل  ر لتللل  ر أم لللدثل ت ع للل  نلللا 

 .  ثزلل  لتشملجيي لالرللل  ييمم لتجم عمل لتعيليي ثد ثلر
لت حف لالرللل  يي ح  ي لعثلء م ا بعض  أيضًا شن  2002وفى العا  ** 

لتفنمن ر لت  لي ر طحل زم   عمدلط   ت رم يي ثطلل يي لت  ثد نا أم مت   لتفنيي 
ثش للل  للحف طلل  أي لل  أح للد لترللىم برللي  نلل    ا  منيللم ا ث ح للد  ن للد  نللا 

ي ل  ليطيلي ا ث ح لد  لبحا برلي   ر رل  ا نلمل  ن    ا  ع د  نلا لتجم عل
تطنمثتللللع  بللللى جللللثلد ا ثلتلللل   ش  للللل تللللع  رللللمحمل ثلرللللعي  للللر لت جللللث  نظلللللل  

ثط لللف شبللله لت  لللثد  نللل  لتىلللد  ت رللليبل  م لللا ،  يلثطثطلللثالل حط لللمء  للل  ثر 
 لتعمت  بطمني لتثرمل  لتى ل  ث  ل لت للثمي .

ن لم دش للل  ل طل أر  ر رل  نلمل  بلى جلثلد تلل  طعطللض م يلع سرل للل   ثحلد م ثل 
 نلع يرلا ت عى لمل ، أ ليطم م ا لتشه ثب يل مد  مللض لت ر رل  لت ل طثل 
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لت  ليي لالرللل  يي ثلت  ليي ل  ليطيي بحجي أنع  دمث تيلل يي لت  ثد ثيعمد  
 لترم يي حر  زم    .

م لا  لتيمطل  لت ؤيلد ت طبييلا/طىمليل مر  رلحيي أيضم  نللل  2002فى و ** 
ا ل ل مر  ا ثلتطا أشلج م لت   ثنا يعىث  طث  ر ثلتطلا نطحلل ن للنلم  رمت  

جد لد  م لا لتيمطل  لت ف لل ت جلدي نللا لتثرله لتفىلمنا لت  لل  ثلتل   رلي  ثطلل  
ن لل ع  للر لطحللمد لتيطللم  ثلترلل ن مل  ر ثلت رلللح  ر ثمللم  نللا لللبع مزتللي بعللد م 

بييلللا  لللا لتعلللدث أ لللد  م لللا لترلللفل الرلللللل   ثطحثتلللع  حلللد ل يلللثلق لتدلميلللي ت ط
 لت   ثنا .

ا  CAIRثنللا رلليمق   للل بع للد لط للل   ج لل  لتعى للمل لالرللى يي ل  ليطيلللي ا 
ثللء لتطلثي  تيطم   ليثه يرا تبرى  لرل ع ا أينلمء ، ث ثف ج مل   ثديي متب

 ىد للي مللر لالرللى  ت   للثدا  للر طلل ت ف شمتللد دثللر ث للث يلللثه  للثل   -سيلللل ي  
 لالرى  ثلت ر   ر .

أر لطحمد لتيطم   لل طىدي  لرطلطمي ضد نشر  الميدان  2/7/2002فى و ** 
حط  لت حط ي لالدلليي بل ر سملمد    لد لتيمطل  لت رللحا م لا رلمت  نلا لالطحلمد 

طمر لالطحمد  د لب  م ا رمت  بعلد زيملطلع سرلللل   ثدمثلطلع لتدلل لي ت طبييلا  .
  ع م .

لت حم  ر لتطحى    ا مدد  لر ثنا ريمق  ط   طجل  لتلؤثر لتىمنثنيي ينىمبي 
لت حللللم  ر لت طعللللم   ر  للللا  ؤررللللمل سرللللللل  يي بمت شمتفللللي تىللللللل  ج لللل  لتنىمبللللي 

ثطمنلل لتنىمبلي  لد  لللل  بحظل لتطعم   لت بملل أث   ل لت بمللل  لا سرلللل   .
 لب  أ  مضث  فيل طعم  ع  ا سرللل   .

يزيللمد  رللللل   ب لل  س وزارة الخارءيررة المرلكيررة وفررى العررا  نفسرر  د مرر ** 
رلللل   ثب يلل سرلللل   بمتيلدء نلا  ثلت حفا لتطبييا لتفىمناثط ل   يل ر   لل ثل 

لتىللللللم ل  ثأرلللللل ثب : جم عللللللمل   للللللليي  للللللا  4يلثطثطللللللثي طعللللللمثر فىللللللمنا  للللللر 
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  ثطنظي   ممل سرللل  يي نا  جمي طبمدي لت نثلالرطندليي ثم ر ل    ا جم ع
 .لبيي أشل   حمضللل  لطلطي ث ت  طنثل  تطفع  ع  ا دثي م

 للا مللدد  م  لتللللثر لتىمنثنيللي ينىمبللي لت حللم  ر طحىيىلل** ثنللا  لل لترلليمق أجلللل 
 لر لت حللم  ر لت طعللم   ر  لا  ؤررللمل سرللللل  يي بمت شمتفلي تىللللل  ج لل  لتنىمبللي 
بحظللل لتطعم لل  لت بملللل أث   للل لت بملللل  للا سرللللل   ، ثطمنللل تجنللي لتحليللمل 

ج للل  لتنىمبلللي طلللط   ملللددل   لللر لت حلللم  ر ينىمبلللي لت حلللم  ر  لللد طىلللد ل بللللطث  ت 
بللمتطبييا  للا سرللللل   ، ضلل ل  مل للي لت حللم  ر لت حللمت ر ت طحى لل  طللم ل  ح للد 
 ح للد لتعللمت  ، ث ح للد ميللد لتعزيللز  نرللا ث ميطلل  ميللد لت ى للثد ث ح للد رلل د 
 ح للد طثن لل  ثثت للد رللعد  ح للد م للا ثميللد لتعزيللز  ح للد ميللد لتعزيللز  ح للد ، 

 ثد  ، ثطمر رم ح مملثل نى   لت حم  ر  د أم لر ثشمتد ط مي ميد لت عبا ح
 .أ   حم   فيل طعم  ع  ا سرللل    ؤشلل  أر  ج   لتنىمبي  لل لب 

لت نم ي مم  ي    يي لتبحلير لت ؤط ل لتلعيا  قد فى  2005** وفى مايو 
رلط ل فىفلي أيلم  للتييمر لت   ثنا ، لت ؤط ل لت   لتعلبا ت ىمث ي لتطبييا  ا 

لتيمطللل  لت لللحفا ن  لللا  أدلل لللم ن لللم ثلللللي ،   ستلللا فلللىث ثل  م للل  نىرلللثل، 
 ثيللد  طحللل منللثلر : ط للف نىللمث  لتطبييللا ل ط للمديم  ثريمرلليم  ؟ ثنللدث  يحمضللل 
ن  لللم د.  للليىد حنلللم  لللر   لللل ، ثميلللدهللا لتى للل ل  لللر تينلللمر ، ثد.  لللد  ميلللد 

طبللللثللل  نم لللللللتنم للللل  للللر   للللل ، ث للللر لتيثيللللل ميللللد لت حرللللر ج للللمي ، 
 لتف رب نيي ثلالنطفمضي . لتىضيي

ض  حم د  ح ثد ثميلد لتعظلي  لت البلا ، ثأ ل   ح لثد لتثند لت  ل  ت  ؤط ل 
لنعلللل رللل د أح لللد ثلتفنمنلللي نللللدث  ميلللد لتح  لللد ثد.  ح لللد د.، ثب لللمء للللعبمر ث 

 لم    فى   مضمء   لي لتطدلي  نا جم عمل   ل ، أ ل  نمم يلمل لت لؤط ل 
لتعلبيلللي لت للللملطي نيلللع ، رللل نم   لتطجلبلللي  لللث تىلللمء ملبلللا   لللال يللل ر لتثنلللثد 

 لتعلبيي نا  ىمث ي لتطبييا  ا لتييمر لت   ثنا .
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لتدثل  لتحمتيي ت  ؤط ل  ا لتلدثل  لتفمتفلي تلع ، ث لث نلا ل رلم   لؤط ل تحلطلمل 
، ثتير  للملطي ثنلثد ملبيلي ثتجمر  ىمث ي لتطبييا  ا سرللل   نا دثي لتش    

  ؤر ل ثلر تطثح د حلطي  ىمث ي لتطبييا نلا طل  رؤلال     م  ،   لبلحنيع ، 
  ي ر ملللل لت جمر لتث  يي ثلتحىيىيي بليي طنرملبا ، أث تثجثد   لي  ن   بل

 لتطا طع   نا   ل لت جمي ؟ .
ث   يطلثر  لؤط ل حلطلمل لت ىمث لي نلا لتش ل   يلثنلي ت لؤط ل  لث ا يضل   ل ه 

 ثطنر  ي ر أنلبط م .لتحلطمل م ا  ع د لتثبر لتعلبا ططدلل  طجلبط م 
ططحلللثي حلطلللي  ىمث لللي لتطبييلللا لت  لللليي ثلتعلبيلللي ستلللا نعللل   لللث ا  ب عنلللا أدق

  نظ  ، يدال   ر أر طظ  م ى   ثر يم  نلديم  .
تىد بلحل   ه ل رل ي م ا لتعد د  ر لتل لثز لتفىمنيلي ثأ لدل نلا  ج   لم مىلد 

ثلت لمد  طلا طرلط ل   ه لت ىمءلل  ا سمبمل م جلملي  لر لتلدم  لتفطلل  ثلتلد نا 
. 

لترلل ا ل  ليطيللي ثلالرللللل  يي طعللد ت ىمبعللي لتللدمث   ثأيللدل ط لل  لتل للثز م للا أر
م   لعيا ثببييعي ل م مي لتلعييي طعط د م ا لت بمدل  ثي ع  طن يب م نا 
سبمل طنظي ا نط   ر طعلر تلع  بلمدل  يحلمثي طنف ل  م ، ثم لا لتلل    لر أنلع  لد 

تطحى   أييل  دل  ر لتيفمء  سال أر م ليم  ت طنر   طي ثلل تجني طنر   طجط ا دث 
بعلللض لت نط للل ر تر لللد ثتثجيمل  لنضلللثر لالن للليمع ت ع للل  لتج لللمما ثيجلللدثر 
أنفر   نا لتع    نفلد ر م ا لتل    لر لتج لثد تطثح لد لتج لثد ، ث ل ه سحلد  
رلل مل لتع لل  لتعللم  نللا   للل ثم للا أيللي حللمي أل  أر  للم  ج للا  لل ه ل بللللف 

شم ي ثأر أييل لت جمر لتلعييي ث ا لت جني لت  ليي لتعم لي ، يفل  م أيفل   م 
ت ىمبعلللللي لترللللل ا ثلتلللللللطمل لت للللل  ثنيي ثل  ليطيلللللي )لليرللللل م لتلللللللنا د. نلللللمدل 
نلجللمنا( ت للم شيللل  بثي للي نللا  لل ل لت جللمي ث للد لطحللدل  للا ف للمنا تجللمر ملبيللي 

، ت  لللل  أشلللل  تلللرلدر ثرلللثليم ثن رلللب ر ثلتبحللللير ثلال لللمللل ثلتلللي ر سضلللمني
ثتجني طمرعي طع   ثره لت اطلب ر لتعل  نا أثلثبم ثأ ليطم ، ث د لطشل ل  ل ه 
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 2002ثبلللدأل طؤرللل  ملللم  لتىلللم ل   ىللللل   ؤ طلللم  ت لللم. ا لتف منيلللي ل ييلللل ا لت جنلللي 
م للللا لللللبطي لالنطلنلللل تللللللح أنلللللبي لت جنلللي ، ث للللر لت عث للللمل لتشب للللل   م   ث عللل

 .  ر م ا لتدمث  ت  ىمبعي  حمثتي أ حم  لالحطيمللل لللء     لتىمل
لالمى يللي تىنطبللمه ت ل للثز لالرللللل  يي نللا لتعللم  طزل للدل لتللدمثلل ** نللا نفلل  

نطللمل نج لي دلثد م لا لت  لب  للت  ب  ثلتع   لت ع مل  ثلتلعيا ، ث ر ي ن لم 
ثنلا لت ع للمل ، ل  للل لتل    للدي م للا ج لل  لت رللثت ر ثبعللض لت فىفلل ر ت عنللا 

   ر .لتطبييا  ا لالرللل  
ملللد  أشبلللمل ثطحىيىلللمل ملللر  2002** نلللللل جليلللد  ا لتعلبلللا ا نلللا ديرللل يل 

 ر رلل  انللمل  بللى جللثلد ا ت فنللمر  ح للد  للبحا ثلتلل    للمح  ملضللع ضللجي 
رللللل   م للا ملللض لت ر رلل  ث للم   لل  ث ط للم  ممت يللي برللي  لمطللللض أ ليطللم ثل 

ر  م ملللر طلللدش  لتحطث لللي لت  لللليي تحللل ف  للللم د ططع للل  بمنطىلللمد لت للل  ثنيي 
لت ر رلل   للمل  م للا أر يلثطثطللثالل  لل  ثر حىيىللي ثتيرللل  للر  حللض لتشيللمي 

سر : ط لللللم  لللللدما  نلللللمثلث لت ر رللللل  ، ث لللللمي  ح لللللد  لللللبحا ببللللل  لت ر رللللل  
لتط يفزيللثر لت  للل  شضللا اليطللزلز للللي  سرللللل   ثطعجلل   للبحا  للر  ث للف 
  لت نظ ي لت  ليي تحىثق لالنرمر لتطا أ دلل ييمنم  طط   نيلع لت ر رل  ب علمدل 

ني لللم لمطيلللل لت ؤتلللف  ح لللد بالللدلد  أر ضلللجي لت للل م ني ثل  ليطلللمر ، ل ديلللمر 
 حثي لت ر ر   د أضلطع بلد  ثت  طفده .

 ر ج طع دلنلا لت شلل   لمنا اللل ر ملر لتفنلمر  ح لد  لبحا ث ر رل  نلمل  
طلمر بلى جلثلد أث طلمر نلا  ر رل  تلث بلى جلثلد ث لمي : نحطلم  ستلا نلمل  حطلا 

عيلل ملر أر فىمنللي لت ىمث لي طم نلي نلا  لدثل ل  لي ثأن للم  ر  ل ل سن لم يم نىله 
 تث ثجدل  نمشم   متحم  نرطظ ل ت ثجثد .

ستللللا سيىللللمف نلللللمب لت لطللللز  أدل** ثل لللل  أجللللثلء لالنطفمضللللي لتف رللللب نيي لتطللللا 
بعىد مدد  2002ممثد ل ش ل نلمبع مم   سال أنعل يمدي ا لالرللل  ا بمتىم ل  
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ططنللمثي  ضللميم سرللى يي ثملبيللي نللا سبللمل لتلؤيللي  للر لتنللدثلل ثلت للؤط للل لتطللا 
 ثلتطفر ل لت   ثنا .

ثطمر لت لطز ل يمدي ا  د يدأ نا ثضلا  شبله  ل  ثنا تضل  أييلل  لدل  لر 
بى  لتجم عمل ثشم لي  لر جم علي لتىلم ل  سضلمني   رلم  لتعيلل  بمتجم علمل 

طع للي   ل شللل   للا طللثن ل لال طمنيللمل ثلترللي  تطىللدي  شللد مل    للز  ت بللى  نللا
 لت اي لتعيليي ثلتح ثي م ا س دلللل ثطط بمل  طش  ي .

 للا ثطللمر للللي  لت لطللز لترللمي   ثرللا أ  طللم   للد أم للر أنللع نللل  نللا لتطعم لل  
للللللح لت جط للا لت  للل  ثأث للا ش يفطللع ديف للد طثلللطل بضلللثل  ثضللا  شبلله 

  نلا ت عمتجي لتفاللل لتطا ث ا ن  م لت لطز ب  ي نطل  طثتيع ث ث  م نلل بمتيم 
ن  لتطىليل لترنث  ت شملجيي لت   ثنيي  ؤشلل  ، ثطمر لت لطلز  لد يلدأ نلا مىلد 
ر ر ي نلدثلل ملر أفلل لتحطل  لت ل  ثنا نلا لتىلد  ثلت  ط يلمل لت ل  ثنيي نلا 

 . ()ضثلح  م ثلتش ث يمل لت  ثديي بمتىد 
أملللدل  نظ لللي  للل  ثنيي طعللللف بمرللل  ا لتللببلللي أيضرررًا  2002** وفرررى  رررا  

طمنحي طلثيع لتر عي ا طىليلل  مر لرم ا لتيمليطمط ل لتعل  ث فط   لت  ثديي ت 
نيلللع بللل ن    علللمدثر ت رلللم يي ،  يلللل ن ر م لللا  تللل  بللل ن   ي لللثلثر لتلش للليي 
لت للل  ثنيي ططىمللل  ب  ليطلللم ثيرلللمثثر يللل ر لتنمزيلللي ثلت للل  ثنيي نلللا لرلللث    ، 

  ثديللي ثجللمء نللا لتطىليللل أر لرللم ا لتيمليطللمط ل  طع للدثر ط للثيل لتلش لليي لت
ثيطضل ر طىليلل لتللببلي مللض ن لم    لر أم لمي ، ب نف  عىثف ثتحيي بثي ي 

لتيمليطللمط ل ت لرللم  ر لتعللل  ثلتطع  لل  م   للم ، ثطضلل  لتىمل للي لتلرللم  لت  للل  ا 
ج علي ا ثلتلرللم  لترلثل  اليللر لتش  لل ا ط لم ثج للل لتللببللي ط  لي  عللمدل  لترللم يي 

لتل    لدلل تلع لتببعلي لتفم نلي   لبفا بلى  ، ث ط لم تثزيل لتدنمع لترثل  
تيطم  ا نب ل     ثر ا ، لت    طض ر    م  مر أحبمل   ثد يىط ثر أبفمي 

                                                 
 .)انظر : فصل كامل عن نشاط هذا المركز فى باب اليعبيع الثقافى )الباب الرابع 
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ن رلللب ر ت شيلللزثل يلللد مل   نب لللل  م لللد لتف لللح ، ثط لللف لتللببلللي لتيطلللم  ب نلللع 
، يحث  لنطللءلل ط مف  لنطللءلل لت رليح  ر م لا لت  لثد نلا لتع لثل لتثرلبا 

دل  لترم يي تعلدد  لر لت ثل لا لت ىمث لي  ن لم  ث لا ا ط م ثج ل لتللببي ط  ي  عم
حلللز  هللا ا ث ث لللا  نظ لللي لتطحليلللل لتف رلللب نيي ، ث ث لللا ا ح لللم  ا ثث لللفل 
لتللببللي ثلت ثل للا ب ن للم طف للل لتيلل يللي ضللد لت  للثد ثلالرللللل    ر ثلط  للل لت ثل للا 

    ر ب نللع  للر شىت للم  جللل  لتطشبلليه ثلتطنرلل   ت ع  يللمل لالل مييللي ضللد لالرللللل
ثل  للللللليط  ر ل يليللللللمء ، ثحلللللل لل لتللببللللللي  للللللر أر لت ثل للللللا ططلللللليح تبل للللللمي  ر 
لالرلللى   ر نللللل أنطلللمل   ستلللا لت رللل   ر حلللثي لتعلللمت  ، ثأنلللع  لللر شىت لللم  لللط  
لتدمميلللي ضلللد سرلللللل   ثأ لللدلن م بمالضلللمني تط ثيللل  لتع  يلللمل لالل مييلللي ضلللد م ، 

 للل ه لت ثل لللا ملللر بليللل  ثل طلحلللل لتللببلللي  نلللا لت رلللطشد  ر  لللر لتلللدشثي ستلللا 
يللللل   لتح ميلللي ، ثطمنلللل لتللببلللي  لللد ثج لللل ط  لللي  علللمدل  لترلللم يي ستلللا لتفنلللمر 

تىيم للع يببثتللي  ر رلل  ا نللمل   -ط للم رللي  ثأللللنم  –لت  للل   ح للد  للبحا 
بللى جللثلد ا تطىدي للع تللل ايلثطثطللثالل  لل  ثر ا ، لتطللا طعطيللل حجللل ل رللم  نللا 

م لا لتعلمت  ، ي ن للم يعطيل لم لت  لثد   فىللي  ينلمء لتدثتلي لتعيليللي  لر شلىي لترلليبل 
ث نرللثبي ستلل    زثلل   للر أج للز  أ للر لتىي للل لتلثرللا أتيطرللندل لتفللمنا ط ليعللي 

لعمي جنثر أثلثبم ضد   .  ت ىضمء م ا لت  ثد ثل 
** ثنا لتريمق نفرع ثطف يى  ت شيل لت ثجز لترلمي  لالللمل  ستيلع ،  لر لنلض 

بعلللد ألبلللا رلللنثلل  لللر نلللع : سثي لت ع ث لللمل لتىضلللمء تج عيلللي لتىلللم ل  ت رلللى  طىللل
لتطدلثي نا  حط ي لتىضمء لالدلل   دل طىليل  فلثض لتدثتلي نلا لتىضليي ل ل  

تاللمء أ  ؤفللمل طمنللل  للد طلطيللل م للا  للللل  1796 بحلل  ج عيللي لتىللم ل  ت رللى  ثل 
سل مل م ، لتطىليل لت   يعد ثرم م  م ا  لدل لتىضلمء لت  لل  أشلل  ل ترلني 

ي لت طمجل  بر عي لتىضمء لت  لل  ثطحلمثي لاليحلمء بل ر  نلم  لتطا طمنل طحمث 
ضاثبم  م ا لتىضمء لالدلل  تعد  س دلل طىليله نا   ه لتدمث  طحل زم  أر 
لتظلللثف لتريمرلليي ت للثبر لتعلبللا ال طرلل ح ب ثلج للي  للا سرللللل   أث لطبمم للم ، 
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مي  أ لللم  لترلللف ل سيللللل ي  يرلللل  لت حلللم ا ثلت لللد ل لترللل 1998رللليط يل  17نفلللا 
الدلل  لتىللمنثر لتللدثتا ثلت عم للدلل يللثزلل  لتشملجيللي دمللث  أ للم  لتىضللمء لالدلل  

ثث للف  1998تعللم   392ت  بمتبللي بحلل  )ج عيللي لتىللم ل  ت رللى ( ثلت للل ل  يللل   
ج يا أنللبط م ثطمنلي لتىلللللل لت طلطبلي م   لم ، ث تل   ر لتنللمبمل لتطلا طىلث  

يللل  طعطيلللل  لللر  ي للل  ، لتج عيلللمل  ي لللم  للل ه لتج عيلللي ال طشضلللا  حطلللم   لللمنثر 
لتنلللللمب لتحزبللللا لتريمرللللا ، ط للللم أر لمطبللللمللل لت  لللل حي لتعم للللي طثجلللل  لتطللللزل  
لتح ل  ر ط  نلمب  ط ل  يإرلللل   حل لم  م لا رلى ي لتلبىد ثأ لر لتلثبر ، 
ل  لللل لتللل   يالللدث  علللع لتىلللللل لت لللمدل يإلللل مل لتج عيلللي بلللمبى  ث ع بلللم  بعلللد  

طلط   أ  ؤفمل  منثنيي ، ثأثضح طىليل لت فثض ر  لت للثميي ، ثتي   ر ل نع
أنللع ت للم طللمر سجللللء لتدللرللمل ثلتبحللثث ثمىللد لت للؤط للل ثلتنللدثلل لتع  يللي تنلللل 
فىمنللللي لترللللى  ب ف ث للللع لتيم لللل  ثطبللللمدي لتزيللللمللل  للللا لتج عيللللمل لت  مف للللي )نللللا 
ل سرللللللل  ( ، ال يعللللد  للللر  ي لللل  لتشد للللي لتفىمنيللللي ثلتع  يللللي ثلتد نيللللي لتطللللا أنلللللل

لتج عيللي ت ع لل  ن  للم ببىللم  ت  عنللا لت حللدد ت للم  منثنللم  . ط للم ال  نللدل  ضلل ر أ  
 لر لت يللمد ر لت حللدد  بمتىلحلي لتطنف  يللي تىللمنثر لتج عيلمل ثلت ؤررللمل لتشم للي 

 أث ط   لتطا ي دل ي م  للل  ر ثزيل لتللثر لالجط مميي .
عيي  د  دل  ر ثألمل طىليل لت فثض ر ستا أر لتىللل لت    دل يإل مل لتج 

  ل    لشط م  ث شمتف  ربم  لتىمنثر ثتي  تع  م  يلله ثبمتل  لتطىليلل 
يد أل   مح  لتدمث  . لترف ل سيلل ي  ير 1998ترني  392يإتامء لتىللل ل   

أر  للل  فثضا لتدثتي تلي   ليبلم  م لا  ضلمء   لل لتللم ي لتل   ال  شضلا 
يعلمز بلل ر  نلم  ضلاثبم  طللط     ضلاثب ثلتطلا طلمر لتبلللف ل ش لل يحلمثي لال

   ملرط م تعد  س دلل   ل لتطىليل .
يللللد أر لتظلللللثف لتريمرلللليي لتطللللا ط للللل ي للللم لت نبىللللي ثلالنط ميللللمل لالرللللللل  يي أث 

 لتف رللب نالت ث يللي ثأرللل لتللللي  لتف رللب نا ث بللح لتعلللللل  للر أينللمء لتلللع  
ج لي طلدمث ل مزي نا ل للضا لت حط ي ط    ل  دمث ستا مد  لالمطلللف بل   
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ثيثضلح أر لتىيلمد  لتريمرليي أ لدلل ، ت طبييا أث لالط لمي بمتعلدث لت ل  ثنا 
 للللللل يث للف طمنللي ألللطمي لتطبييللا مللدل  للم  شللد  لتىضلليي ث للم طىللث  بللع ج عيللي 
لتىم ل  ت رى   شل  مر   ل لالبلمل ن لا طلدمث تفىمنلي  لم يرل ا بمترلى  ثرله 

ا ل للضللا لتف رللب نيي ، ل  للل  لل ل لتطيللمل لتجللملف  للر لتللد مء لتطللا طرلل   م لل
لآلشللل أر  للم يرلل ا يطيللمل لترللى  دلشلل  سرللللل   تلل  يىللد  طنللمزالل أث  للدمث سال 

 طنمزالل  ف  م  دمث طيمل لالرطرى  نا   ل .
لترلللف ل سيللللل ي  يرلللل  ستلللا أر لرلللطبىممل لتللللأ  دلشللل  سرلللللل   نفرللل م  أللللملث 

 ه  للللر جمنلللل  لتحطث للللي طؤطللللد مللللد  طلللل ف ل  لللل ل لتطيللللمل نللللا أ   للللللل  للللط  لطشللللم
لالرللللل  يي بعللد أر أ للدلل   لللي  فثضللا لتدثتللي طىليل للم يإتاللمء ج عيللي لتىللم ل  

نللا  رلل  لتثفللمل  نللا ن ميللي لت ثرللثمي  للثل  أ لل يي  للر  للللل : )لنظللل ت رللى  
 سنلمء   ه لتج عيي( .

للللل دل ث للللا يلللدليمل لتعللللم  لتدللرلللا نلللا للللل ل رللليط يل  2002** ثنلللا ملللم  
 نيللللي  لللللدد  حللللثي  ىللللل لترللللفمل  لالرللللللل  يي ث نللللزي لترللللف ل لتىللللم ل  سجللللللءلل أ

لالرلللللل  ا بمتىلللم ل   يللل  رلللمممل  لللر لرلللطلنمف لتدللرلللي بمتجم علللمل شثنلللم   لللر 
 لنفجمل لتاض  لتبىيا .

 لالرلللل  يينا شبث  ث فط م لتدثللل لتريمريي ب ن م ط  د ال ىق لترفمل  و **
أيثلبلللع ثطللل  طلح للل  ملللدد  لللر  نلللا   لللل ، أ  للل  لت لطلللز ل يلللمدي ا لت للل  ثنا

أمضللملع ل يللمدي   ر ثلتدي ث مرلل  ر لتلل  ر أم للدثل ت ع لل  نللا لتجم عللمل لتعيليلللي 
ثد لللثلر ملللم  ثزلل  لتشملجيلللي لت للل  ثنيي ، ث تللل  بعلللد ث لللف لالط لللمالل لتفىمنيلللي 
ثلتطع ي يللي  للا لتحطث للي لت لل  ثنيي بعلللد طلح لل  أرللل ثمللملىل ثأمضللمء لت  للللي 

 نا   ل . لتدي ث مريي لت   ثنيي
نىمبلللللي   لللللم  ملللللدد  لللللر  فىفلللللا   لللللل بمالضللللللل  دلشللللل  2002ثنلللللا ملللللم  ** 

لت حللم  ر ثلتلل   يضلل  مد للدل   للر لتفنللمن ر ثلتلللعللء ثلتنىللمد ث لل ل لالضلللل  طللمر 
منثلنع اسضلل  حطا لت ثل أث بلد لترف ل لالرلللل  ا ا ث لد لنلض لت للملطثر 
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نلد ملدد طي لل  لر لتللبم  نا لالضلل  طنمثي أ  لاء سال لت يمه نىله ، ث لد طثل
 تي   ث بمتلل  لتلللع  لت  للل  ط للعتطحى لل   بللم، ثلتبللى  ت للؤلزل  لت ضلللب ر 

 بلد ت رف ل لالرللل  ا ث    لترفمل  لالرللل  يي.ث 
نللللللللطع  للللللحيفي  للللللثل ل  للللللي نللللللا ثنللللللا رلللللليمق  ط لللللل  أثضللللللح طىليللللللل  -

ر لمبم  ثنطم    ليي حمثتثل لتطر   ميل يثلبي  ىح لتلد  75أر  29/4/2002
نللللا  حمثتلللللي  للللن   ت ث لللللثي ترللضللللا لت حط لللللي ت  لللللملطي نلللللا لتنضللللمي ضلللللد 

بعللللض  للللؤالء  لرطللللل دلالحللللطىي لت لللل  ثنا ترللضللللا لتعلبيللللي لت حط للللي ، ث للللد 
لتللبم  تللد   حللمثتط   لتلدشثي ترللضللا لتف رللب نيي ث لن   لتبفلل   لليىد ، ث للد 

ي لدط لللل  مل ل  نيللللنطللللم  ل طحللللم  يثلبللللي  للللىح لتللللد ر سال أر لترلللل ب 20حمثتللللل 
 .ر ت ثي  رثر  ط 

ثبللنف  لتعللدد نللللل  للثل ل  للي طىليلللل  مللر س للللق لترللثق لت  للل  بللمتثلق  -
لالرللللللل  ا مللللر بليلللل  لجلللل  أم للللمي  نللللد   نط للللا ت ي للللل  ث للللا بملفللللي للللليعيي 

  طبلني .
ث للد نللللل لت للحيفي ثفيىللي طيلل ر  رللمل لللحني لتللثلق لالرللللل  ا  للر حيفللم حطللا 

نظم  ا لتدلثبم  ا ث ث  م يعد ط ليبم  ج لطيلم   لا   نمء د يمب ف  شلثج م طحل 
 نطل  لتر مح تردلد لتج مل  لت رطحىي م   م ث ا ألبعي أل ل .

طلج لللي ت للل طللل ببلللل  "  الميرررداننشرررر  صرررحيفة "  17/6/2002فرررى و ** 
 للمتا ل  لل ر لتعللم  ل رللي  تر لل  لت طحللد  ثلتطللا أدتللا ي للم ت  للحفا لتفلنرللا ا 

 م جمء ن  م :أ ف بملطثتث ا ثأ    
 لالرللل  يي . – ث نشثل  نع طمر   ند  لتعى مل لت  ليي  -
 .عمت  لتعلبا ثطيثر  ف   ثن  طثن  ل  أر سرللل    ج  أر طند   نا لت -
  ث  ر حلض لترمدلل م ا زيمل  لتىد  . -
يعطلللف ببللل   للمتا ب نللع  للث لتلل   ل طلللح نللطح  لطللز أيللمدي ا سرللللل  ا نللا  -

   ل  نا ط  أي   . لتىم ل  ث ع د
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لنطىللد  للمتا لتنىمبللمل لت  نيللي لتللنضللي ت طبييللا ثث للف م ب ن للم  نعللل لنشللللب  -
لتلللع  لت  للل  نللا لترللى  ، ثأشلللل   للل طف لللل  ط للم لمطلللف بب بللع  رللممد  
سرللل   تع تطثتا  ن   ل   ر لتعم  تر ل  لت طحلد  ..  ل طل أر زثجلي ببلل  

  متا   ثديي لتديمني .
لد رلل  ل  ليلل  للللي  دلل  8/7/2002" فررى  السرربو حيفة " ** نشررر  صرر

لتيط  لت  ليي م ا  م أفملطع لت لحيفي  لر ثجلثد لط لمالل ي نلع ثبل ر ج لمل 
سرلللللل  يي ثأنلللع نىللله  ط للل  بمتجمنلللل  لتف رلللب نا نلللا ل للضلللا لت حط للللي سال أر 
لت لللحيفي نلللا طعى ي لللم أفيطلللل أر ل ل لللم  لتطلللا ثلدل نلللا نلللمطثل  ط يفلللثر رللل  ل 

يل  ي لم أل لم  بللمتيثد لالرلللل  ا ثطشط لف بلمتببا مللر لتيلثد لتف رلب نا ، أ للم  ل 
ح للثي رلل د  يثتنديللي م للا  للثلد  يطلثن   يللي مللر ث للف أحللد ل لللشم   لجللا 

جن  للم  نىلله ثمللد  لطشللم  رلل  ل  ليلل  أ  سجللللءلل  30ت ع للل لتعبمرللا  ىميلل  
  لل أ لبحل   ر ثفلمل ، سزلء   ه لتثل عي  ث  لم  ف لل مى لمل طف لل  حثتلع 

 لطعللللم  ترجمنلللل  شم للللي لت  للللثد  للللا لتع لللل  أر لتزلللللللير تللللدلل لتيطلللل  ثلتثفللللمل  
لت  ليي ال طدثر أرل مؤ   نلا رلج  لتزيلمللل ث نلم  بعلض لتث لملا لتطلا ب ل  
للي  لتدلل  لر ل  لر سدشلمي ضل ثنع ل جمنل  دثر لطشلم  لالجلللءلل لت ب ثبلي 

 ثلت طبعي نا   ه لتظلثف .
ملللد  طىلللمليل ملللر لت ىمبعلللي نللل يلزل ملللددل   لللر نلللللل  12/8/2002فرررى و ** 

لتجم عللللللمل لتدلم للللللي ت ييللللللمر لالرللللللللل  ا ث طلللللللل أر جم عللللللي  ملنللللللملد ث ع للللللد 
   للللثر دثالل ت للللللطمل لتطللللا طع لللل  ب جللللمي  788 ملثرللللط  ل  ليطيللللي دنعطللللم 

لالرللطف مل نللا سرللللل   . ث لل ل لتللدم  لتى حللدثد  للر  لل ه لتجم عللي ث لل ل لت ع للد 
 لر  590لضي أرمط   ثبى    ه لت للثح لتع  يلي ، ث لد بمتل  ي طا ل    عم

 أرمط   ثبى   ملنملد ث ملثرط  بمتطث ف نثلل  مر دم  سرللل   .
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 لللر جمنبلللع أيلللد أح لللد ي لللمء لتلللد ر للللعبمر  ىللللل لت جنلللي لتللللعييي ت  ىمبعلللي أر 
ألللل ل نىللله برلللي  طللجلللا  3   لللثر دثالل نلللا  200لتثاليلللمل لت طحلللد  شرللللل 

 رثلق لتعلبيي تفمم يي رىح لت ىمبعي لعييم  . مدللط م تر
نا   حل  ل د  ثلتفنلثر  2/11/2002" فى  أخبار اليو ** نشر  صحيفة " 

مد  طىمليل  طع ىي ب ر ر  ا نمل  بى جثلد ا ت فنمر  ح د  لبحا ث طللل أر 
لدثد لتفع  ل  ليطيي  مزلتل  مضبي تعللض لت ر رل  نلا ل ضلمر م لا لمللي 

ت  للل  يجمنلل  مللدد  للر لتىنللثلل لتشم للي يلل  ث لل  ل  للل تب لل  لتط يفزيللثر ل
ج ممللمل ضلللاه   ثديللي بىبلللا جلللزء  للر لت عثنلللي ل  ليطيلللي مللر   لللل برلللي  
ملللض لت ر رلل  لتلل   يفضللح ا يلثطثطللثالل  لل  ثر ا ثطللدي ل   ت للد  ل شللىق 

 ثلتىي  لتني  ي نا أ   جط ا يح ثر بع .
ي ثبنيللللي الرللللطييمر لتحىللللمل  سنللللع يىللللد  لرللللمت: أ للللم لتفنللللمر  ح للللد  للللبحا نىللللمي 
تيعلف  ر  ث لتعلدث لتحىيىلا   طنلم م لا ، لتطمليشيي أ م  ج   لتلبم  لتعلبا 

 ل لتطمليي ثال    نا لت ث ف لتر يا تر ليطمر أث لالرللل    ر ثلمطيل أر لدثد 
 نع    لت طلنجي ل مد  نجمح ت  ر ر   ي  ملضع. 

م  لت ر ر  بعد  ثلنىطع لت يدليي ثطل    طل أر لتط يفزيثر لت  ل  طللجا مر سنط
 سنطمجع مر بلي   نم  نضمليي شم ي .

نلللا  نطلللد  ميلللد  حمضلللل  لتفليللل  رلللعد لتلللد ر لتللللم تا  أتىلللا 2002فرررى و ** 
لتعزيلللز حجلللمز  لتفىلللمنا ثلتطلللا دملللم ن  لللم لتحطلللم  لتعلللل  تىرلللطيىم   لللر  ف لللط   

يىلللمف  لللم يرللل ا بلللمتطبييا   لللا طى لللي  ثضللللثل   بلللا لتعى لللمل  لللا سرلللللل   ثل 
تالللمء  عم لللدطا طم للل   لتطجلللمل   لللا لتثاليلللمل لت طحلللد  ثطشفللليض ط لللد ل لتلللنفه ثل 
ديف لللللد ثثلد  ملبلللللي ثلالنرلللللحم   لللللر  عم لللللد   نلللللا لالنطللللللمل لتنلللللثث  ثطبي للللل  
س ىحمل طحى  لتدي ىللبيي لتحىيىيي ثلال ىح لال ط مد  م ا أرم  طحى   

 طيم   ملبا ملبا نا ط  لت جمالل .
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ع نا ظل  طم ل  ديف لد ي طلر الرلللل   لحلطىي رل نمء نلا شلىي ثأيد لتلم تا أن
رلللممي برلللي  لتى لللثد لت فلثضلللي م لللا لتىلللثلل لت  لللليي ثملللدد م ثنثم ط لللم  24

بمت نلللللمب  أ ،   ،   .ثدملللللم لتللللللم تا تضللللللثل  دمللللل  لالنطفمضلللللي لتف رلللللب نيي 
مر  ن   ي ف ثر  ثلمد  طىد ي ت دنمع ، ثلت ىمث ي نا تينمر بط  لتامتا ثلتنفي  

 ل  ي  ا ضلثل  لالرطيىم   ر ث   لترى  لت زمث   ا لتعدث لت   ثنا .
طىليللللل  ملللر  نلللل  طثلي للل   20/10/2002** نشرررر  ءرلررردة " العربرررى " فرررى 

( ثلت   شلدع لتلل ثم  ر لتعلل  حطلا حرليثه ثلحلدل  لتىدي  )لتجمرث  لالرللل  ا
ل لترللع د ت للدلنا  لن   يلل  ثينيللل  أحللد أرللمب ر لتلل ثميي ثلتيرللمل لت  للل  لنعلل

 1956بمرط مطي مر  نلل  طثلي ل  ثأنلع  لد  شلد مل ج   لي ت  لل سبلمر ملدثلر 
م للا  نللم  لترللثي  ، ثط للف أر فلللثل مطملللي ب لل  لد لمطبللمله ثل مللمد  لتجنرلليي 

 أ ثلتلللعلت  لللليي تلللع بب للل   لللر ج لللمي ميلللد لتنم لللل ثلرلللط ل لنعلللل لترلللع د نلللا 
طمليشلع لت  لثث .  لم دملم  يش ث    ل لتجمرث  لالرللل  ا ث حمثتطلع ط ج لد

لتنم د ل ديا سيلل ي  نطحا ت لد م ا لنعل لترع د  ثضحم  حىيىي  نلل  طثلي ل  
ثأر لرللل ع لتحلطلللا طلللمر ا  لللثن  ا ثأنلللع طلللمر زبثنلللم  دلل لللم  م لللا ي لللثل لتلللدممل  
ثلت لللثلش ل  يللل  فلللثل   ثت لللث فللل   لللل   لللر   لللل بعلللد لتفلللثل  شلللليي طللللف أ لللله 

مى طللع يفللثلل لتجزللللل  للر أجلل  س للدلد سرللللل    .ثط للف أر طثلي لل  حللمثي طثب للد
ت لل  بمترللىح  ىميلل   للدل ي  ط نللي يلل ر سرللللل   ثلتجزللللل بعللد لرللطىىي لتجزللللل 
.ثط ف م   لنعل لترع د  ا طثلي   ثا  ج ثمي لث م ا ميل لت رؤثي لت متا 
ت لللم لت  لللثد   ثرلللف حلللزلر ،  لللر أجللل  مىلللد  لللؤط ل رلللى  يضللل  لتف رلللب ن  ر 

 أر   ل لت ؤط ل ثتد   طم  .ثلت  ثد سال 
ثتلل  يفللل أر يللل ل لتطىليللل ستللا أر  ج ثمللي لث للم ثج للل شبمبللم  تعيللد لتنم للل 

 طدمثه ن  م تىرطجمبي تدمث  لترى   ر ير جثليثر . 1955مم  
نشررر  ءرلرردة العرررا  مقررااًل لعررادل حمررودة بعنرروان "  7/12/2002وفررى ** 

رلل ثنا ثثنمطللع لت فمجلللي ث للد طحللدث نيللع مللر  للىح ب حرراءز نفسررى مكهرررم "
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ثطللمر  طحللدفم  لرلل يم  ، ثط للف طللمر  للىح برلل ثنا  للر ألللد لت طح رلل ر ت رللى  
بمر  ج عيي لتىم ل  ت رى  بعد لح   تبفا لتشثتا ثطرلمءي لتيمطل   ل  ل ز لي 
لتى ييلللللي لتطلللللا أثدل بحيلللللم   لللللىح برللللل ثنا طمنلللللل برلللللي    ملرلللللمل سرلللللللل   

 .؟! لت حببي ت  طب ع ر ت رى  
لمل لتيمط  ستا أر لتعى مل لت  ليي لالرللل  يي  ا مى مل  لي ث ع ىي ف  أ

م ا لعل  حطا سر لترف ل لالرللل  ا جلدمثر يلر ملم ا يعلمنا لتعزتلي لتلرل يي 
ثلتلعييي ثلتدي ث مريي ثتل  طنللل منلع لت لحف لت  لليي سال ث لل لمط لمد أثلل لع 

 للل   ت  ل .طرف ل ثتر طنلل منع سال بعد لنط مء م  ع طرف ل الر
رللللل   ط لللد  للم يطللثر ، ثألللمل لتيمطلل  تع للا  - تىللد مللمد لتحللمجز يلل ر   للل ثل 

رمت  لت   ل  يزيمللطع لت طعدد  الرلللل   نعلمنا  لر لتعزتلي  لر أت ل  أ لد ملع 
ط ت  أ بح  عظ   ر ططيثل مر لترى  طببل  ، ثط  لببع  ر لطحمد لتيطم  

 ل  لتطلا رلم ث م ني لم طل  ل ؤ ر ؤللل ل  ثل  لد  لد ملدتثل طف للل  مل متا ث ح د ر د أح
 نلله ت   .

بىا طمط  ثلحد  ث أ ل ر لت  لد  لتل   رلفع لأ  ش لث ع ثلأ  أر لترلى   لث 
 ي للي أشى يللي ثفىمنيللي ثريمرلليي ث للمزلي  ن لللل  م للا لأيللع ل لل  أر  عظلل  لتينطللم  
ثلت فىفلللللل ر لتف رللللللب ن  ر  للللللد لنرللللللحيثل  للللللر لتحللللللثلل أث لتطثل لللللل   للللللا نظللللللللل   

 ل    ر .لالرلل
نا أن مل لترى  ثلتطبييا بعض لجط مع لبع رل  ت وفى نف  الفترة  قد** 

ث لد أدلل لتحلثلل حرل ر ميلد  ،لتدللرلمل ثل بحلمث  لطز ل  لل   ن رب ر دلش 
نظ ل  ج ا لتيمط  لتيرمل   : ث   48 ر مل   3لتللزق ح ث ط  بلح أنطمل 

لجل   –نفرلع ثأح لد لتعفيفلا ثل     لثنمنا لت ريحا لتع  منا م ا حد ث فع ت
 أم مي ن رب نا .

ث د أيد نظ ل  ج ا ثج ي نظله أر أنض  لتبلق ت ث ثي ت رى   ا  شمببي 
لت جط للا لالرللللل  ا   للل لت طع لل  ث حمثتللي لتطلل ف ل نلل    بع للدل  مللر لتطج للي  
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ثلتشبللللم  لتح مرللللا ثألللللمل ستللللا طىيلللل  لالرللللللل    ر ت ف للللث  لترللللى  ثم  نللللم أر 
 نم ت  نطر بلنم  نا لضب مد   أث سبمدط   .نثضح ت   أن

أ م س    لثنمنا  مح  ططلم  ) فل  لتلن ل   نطظلل لترلى ( نىلد أيلد أنلع  لدمث 
ت ح  م ا بليىي لترل بي لتف رلب نيي ملر بليل  لتطفلمثض ت ث لثي ترلى  دللل  

 ننللم تلل  نطللر ، ثأيللد أنللع تللي  منللده  للمنا  للر لتث للثف  للا ضللحميم لت ثتثطرللل 
 بلنم  نيع .

ثألللمل ستللا أر لتطبييللا أث لت ىمبعللي تلل  يحىىللم  للم ن لليثل ستيللع ثلتحلل   للث لتحللثلل 
 ءهيلللد  ثنلللم  ا  لللا لتللللع  لت  لللثد   لطلللع بلللى ثلرلللبي ثأيلللد أنلللع  لللثلبر سرلللللل 

رللل    ر .  ت دثتي لتطا ططيثر  ر مل  ثل 
 طلللللف لتفنللللمر  ح للللد  للللبحا أر  نللللم  ج للللمل سرللللللل  يي** ثنللللا  لل لتعللللم  

بعللد لالنط للمء ا نللمل  بللى جللثلد ا  ر رلل  ا نرللشي  للر لرللطبممل لتح للثي م لل
  ر ط ثيل لتح ىي لتعللير ث ا نا لتامت  لترفمل  لت   ثنيي نا لتىم ل  .

 جمء  ت  نا لتندث  لتطا مىدط م نىمبي لت حم  ر.
ثألمل  بحا ستا أر  م طل  ملضلع  لر ا نلمل  بلى جلثلد ا ي فل  فلىث نطلللل 

ثلالنج  ز  ثيعىبع لتحلطي لت   ثنيي لتطا يدأل  لالحطىي لتطلطا: طمليشيي  ا 
 . 1897 ن  مم  

ثأضللمف : تىللد  للللل  للنممي  لل ل لت ر رلل  ت لللد م للا  للم يفع للع لت لل م ني  للر 
 جلللمزل ت للللع  لتف رلللب نا ثلتط د لللد بضلللل  لتيعبلللي ثلت رلللجد لتحللللل  بمترلللىح 

 لتنثث  ط م  مي  طبلنث   ، ثطمر اليد أر ألد ثتيطر  م يطثر .
 ؤتلللف  ر رللل   –أيلللد لت ؤتلللف ثلتللللممل  ح لللد بالللدلد  نمحيلللي أشلللل   **  لللر

أر يلثطثطلللثالل حط لللمء  للل  ثر  ثجلللثد  يلللدت   أن للل  نفللل ثل  -نلللمل  بلللى جلللثلد 
جلزءل  طي للل   ن لم ، ثأللمل ستلا أنلع تل   لزثل لتطلمليي ثأر  ر رل  نلمل  بلى جللثلد 

  دنع سلعمي لثح لت ىمث ي ضد لت  م ني .. 
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نىلد أيلد أر دل لتلد ر  شلل   ر رل  ا نلمل  بلى جلثلد ا لت شل  أح لد يل** أ م 
ببلل  لت ر رلل  ، أن للم لش لليي  للم طلللدد  للؤشلل  مللر لش لليي ا حللمنا نج لل  ا 

ت اللم ل ثن للم    للل  م لل   للا لت شللميللل لتفلنرلليي ثللطللبه   للاث حىيىيللي ، 
 . ثث ف   ل با ل لت حيح، بمتحلطي لت   ثنيي لتعمت يي 

أر سرلللل   ظ لل بلثلي ف منيلي ألل ل  لا نشر  العربرى  5/1/2003فى و ** 
يدليلللي لتيلللث لتعيلللل  تلللبعض لتيللللل   ثلتنللللللل ميلللل  نلللم  لتن للل  لتدثتيلللي طعللللض 

تعىللد دثللل طدليييللي ت لل  يلل  ثل  للدلد م شللد مط م ثلرللطىبمي لتعللم   ر بمتيللث لتعيللل  
لتيلللللث لتعيلللللل  بطللللل  لت لللللثلد ل للللللليفيي ثلت علللللدلل لتطلللللا يحطمج لللللم لتىرللللل  سال أر 

ل  للل ه لت حلللمثالل لت  لللل    لللفى  نلللا سدلل   نلللم  لتن للل  لتدثتيلللي لنضلللث لتط يفزيلللثر 
سر لتيلللث لتعيلللل  تلللر : متلللي حللللي  لللللي   نلللم  لتن للل  لتدثتيلللي  لت طيللللل  ث متلللل 

 يطثر يثلبي سرللل   لت  ييي الشطللق لتط يفزيثر لت  ل  .
شيللل  ملر أر لتيمطل  م لا رلمت  أم لر طلدلثتل لت لحف  24/7/2005فى و ** 

رلللللل    12مللر شد للي لتطبييللا ث تلل  بعلللد طىممللده  لح للي طبييعيللي يلل ر   للل ثل 
رللللل    ثلتطللا حللمثي بطلل  لتبلللق أر يطللل  تفىمنللي لتطبييللا لتفىللمنا يلل ر   للل ثل 

ثتينلع بعلد أر للعل ،   م جع ع  دنم  تى للف لت حمني ثلالملى  لت  لل  دلل لم  
ييلللا  للللث  ت طبث لللف ب حلللض سللدطلللع ملللر دثله طبمتضلللعف م لللا  ىمث لللي  تللل  ط
رللل   .  لتفىمنا ي ر لتعل  ثل 

مللللر رللللفل م للللا رللللمت  لللللللد لت فىفلللل ر أ اررررن   2005وفررررى العررررا  نفسرررر  ح** 
لتطبييع  ر الرللل   تطر   لتدططثلله لتفشليي لتطلا  نحط لم تلع جم علي يلر جثليلثر 

رللل   .  طىد لل  تلجممطع ثج ثده نا لتطبييا لتفىمنا ثلتريمرا ي ر   ل ثل 
شيلل  مر لحطفلمي لت لحف لتىث يلي بح لثي  المعارضةالصحف ** كما نشر  

رللللثزلر  بللللمل  م للللا جللللملز   نظ للللي ا يلللل ثل لترللللى  ا ثتين للللم طجم  للللل أر  لللل ه 
لت نظ للي   ثديللي ث للا  عنيللي يطحى لل  لتطبييللا يلل ر سرللللل   ثلتللدثي لتعلبيللي  للر 
شلىي  عرللطللل  للدما ت للم لللبم  ملبللا  لا ل لترللر  للط  ط ى نللع  للم لللمؤثل  للر 
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ط  للم نللا  للمتح سرللللل   ثث للف م ب ن للم  نللمل  ت دي ىللبيللي ثرلله  فللم ي  ط لل  
 ج للر ال  ؤ نثر بمترى  .

ث للد لمطيلللل لت نظ للي رللثزلر  بللمل   للر لتىيللمدلل لتنرللمليي لتعمت يللي لتطللا طللدمث 
لرمء  بمد ء ث ثلمد لترى  لتدثتا .  تني  لتعنف ثل 

ف ل لالرللللل  ا تىللمء ثزيللل لتفىمنللي نللملثق حرللنا  للا لترللثنللا نفلل  لتعللم  طلل  ** 
ثزم لللل لت لللحيفي أر نلللملثق حرلللنا  طلللل ت رلللف ل لالرلللللل  ا أر لتطبييلللا  لللللل 
لعيا ثتي  ريمريم  ثأنع  ج  م ا سرللل   طا  ل نظلط م لتعن ليي لت   ثنيي 

 نحث لتفىمني لتعلبيي ثلالرى يي .
أنع بعد نلل  سرلللل   لت طيللل  أيضًا أتد  وسالل اإل ال  2005وفى  ا  ** 
يطللثر ت لللم  للثباء  لللد  نللا لتفىمنلللي لت  للليي لحيلللل  للا بللللد  ب بللمدل   لللر  أر

 شل    لل   ا لثل تعللض ن   لع نلا دثل لتعللض لترل ن ملا لالرلللل  يي نلا 
ل لل  أر لتفلل     طنللمثي لالحللطىي لالرللللل  ا  للضللا ن رللب ر ثتيللر ، طلل  أي لل  

مثي  شللل  سرللللل   ل للل  للر ثللء  تلل  طزي للف لتحىللمل  ث حللث لتلرللمتي لتطللا يحلل
لتف    طىدي  م ثلتطا طعط  ثل ا لتنطبي لتف رب نيي أ م لت لدف لتفلمنا ن لث  امزتلي 
  ل   ف ي نا  لني  نممي لتر ن م ثثزلل  لتفىمني نا   ل تطبييلا لتعى لمل 

رللل   نا   ل لت جمي .  ي ر   ل ثل 
 مقررااًل لارردكتور صررالع الررراوا  10/7/2005نشررر  العربررى فررى عرر)ا وقررد ** 
ططلم   ي ؤتفل . لتدثتي ا ث د طنمثي نيع د. رثزلرلر ا طبييا يطث يي   ر بعنث 

ط للم أن للم طع للر نشل للم  1998أفللمل نلللله ضللجي طيللل  مللم  ، مللر أيللا ح لل ل  
طلللل ل ت لللث   مط لللم أن للل، ب لللدل ي لللللي  لت لطلللز ل يلللمدي ا لالرلللللل  ا ثزثجطلللع 

ي لالرلللل  ا ث ث  ث  ط ري  لتييمر لت   ثنا ب نع  ث  لالرطىى 15/5/1948
. 

لت للللللملطي نلللللا نعمتيلللللمل ثنلللللدثلل لت لطلللللز ل يلللللمدي ا  ت للللل ه لتيمطبللللليث لللللد رلللللي  
 لالرللل  ا ط م لملطل  لط ر نا  ثتد أيا ح  ل  .
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ل أدبلللمء ل  لللمتي  طع للل  ب يمدي يلللي لتفنلللثر ث لللد لنلللض  لللؤط  .  للل طل أر رلللثزلر 
 بمت ؤط ل ث م ثل ببلد م . م يينا رثيف ثجثد

للث  أر  نم  بعض لتلش يمل  ف   ىللل تجنلي لتفلمنثر ث د أثلد د.  ىح لت
ت جلللثء   لللر لتدثتلللي تطىلللدي  بى لللمل ضلللد  ط للل  لتيمطبللليلتللللعييي  لللدم  ثيحللللض 

ز ىل للم نللا أيمدي يللي لتفنللثر ت جلللد لمطللضلل   م للا رلل ثط م لتللدلم  ت طبييللا  للا 
 لالرللل    ر .

نيي ميليي نا طىليلل  مر س م ي ت  ي فىم 11/7/2005** نشر  صو  المة فى 
لللللش   للللم يلللل ر  للللحف  ر ثلجللللمي أم للللمي  100ننللللدق رلللل  لل ي  ثبحضللللثل 

أ ي ل ندث  ننيي حثي لثليي ا يمر  ر ا ت لثللا لالرللل  ا ا ، ث فىف ر  ببع ر 
 س  ا مم  ل ا لتعلل ا لت ثتد لت  ثد  لتديمني ثلالرللل  ا لتجنريي .
ب ج للي أيطللثبل . ثطللمر  للر أيلللز لتحضللثل م للا رللمت  ثحرلل ر رلللل  لت للحفا 

 للل طل أر لت لللحف لالرلللللل  يي ث لللفل طعلللمثر ثزلل  لتدلش يلللي لت  لللليي ال م لللي 
 لتندث  أنع أيفل  ر   طمز .

    جلددل  لنضل ج لثع لت لحف  ر لت  للي ر  بالمقابل وفرى نفر  العرا  أترد** 
ت طبييا  ا لتييمر لت   ثنا بعد أر لنططحل لتشملجيي لالرلللل  يي  رل م  شلم  

 ا لت حف  ر لتعل  .ت طثل    
ث للد ألللمل سيلللل ي   ن للثل مضللث  ج لل  نىمبللي لت للحف  ر ستللا أر لتطبييللا  للا 

 ف  م يحدث  لا  لحيفي لتلللق  48سرللل    ط  مر بلي   حف  ر  ر مل  
 لللا ث لللث  لللحفا ن رلللب نا ثتلللي  جلت ندنيلللي لتطلللا ططعم للل   لللا نظ لللل   ل ثرللله

 . 48سرللل  يم   ر دلش  أللضا 
 د رللل ي مر أرلللطم  لت اللي لتعيليلللي بعللل ر للل   ستلللا أر أحلللد نللا حللل ر أللللمل د. رلل

لت حف  ر لت  لي ر  طثل ل   لا لت لحف ثثرلمل  لالملى  لالرلللل  يي ث  ل  
 نللع  ب للث  ترج للز  ل  نيللي لت  للليي ثأيللد ، ستللا سرللللل   ثتلل  يعللد  للل  أشللل  

أر سنلللللمء سرللللللل   ت لللل ل لتىرلللل    للللدف تجلللل   أ للللحم  لتنفللللث  لتضللللعيفي  للللر 
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ر لتعلل  ثلت  للي ر ثي لدف لتىرل  ط لم طىلثي لليرلطع أ  لل  أثلثر ستلا لت حف  
 رد لتفجثلل ي ر ثرمل  لالمى  لالرللل  يي ثلت حف  ر ثلالمى   ر لتعل  .

شربكة انترنيروز ** وفى نف  العا  )كر  الصحف فى تقارلر مهمة لهرا  رن 
أ ليطيلي ل  ل  ثلتطا أفملل جدال  طي لل   ن  نلل ط م ن لا  1982اإل المية  ا  

ثنللل ل  لل ه لتلللبطي نللا طمتيفثلنيللم ث للا مضللث ط للثي ا نللا  ج ثمللي لنطلن للثز 
دثتلي حلثي لتعلمت  نلا أنليىيلم ثؤرليم ثأثلثبلم  74لتدثتيي لتطا يع   أمضمؤ م نلا 

ثلتللللق ل ثرلله ثأ ليطللم لتللل متيي ث للد م  للل لللبطي لنطلن للثز لتعلبيللي لتطللا ططشلل  
دثتي تطعزيز  17لتطلليعمل لالمى يي نا  ر   ل  ىلل  ت م م ا دم  ثطبثيل 

لتحليلللي لت  نثحلللي تبملللى  ثطللل ت  دمللل    ملرلللي ريمرلللمل سمى يلللي  نفطحلللي نلللا 
لتعد للد  للر لتللدثي لتعلبيللي طللل   لطبللمع ريمرللي طحليللل ثرللمل  لالط للمي ثطرلل    

 لتث ثي ستا لالنطلنل .
ا   لل ثمر   ملري لتريمرمل لالمى يي ثلتطا طنلمد  ي لم لنطلنط لثز شم لي نل

نلإر مى لمل لرلطف م  ت لم أ ضليل لت لحف  ر شم لي مى لمل  ل ه  2003 ن  
 لت نظ ي بمالرللل    ر .

** وتحررررر   نررررروان " تطبيرررررع بطرلررررر  الخطرررررأل " )كرررررر  روزاليوسرررررف فرررررى 
شيلل  مر   لجمر لالر مم  يي ترنى  لتطرج  يي ثلتى  ل  ثأنع ط   17/9/2005

بللي لتح للللءا ببليلل  لتشبلل  حرلل  زملل  ملللض لتفلل    لتطرللج  ا لالرللللل  ا الت  
 سدلل  لت  لجمر .

ا لترلفمل  نلا لتع لمل  ا تعلمدي س لم  ثت يمطل   ثرلف نا   ه لتفطل  ظ ل ن    ** 
 عمبا ، ثت ح  يعطيل   ل لتف     ر أثلل  ل نى  لتطا ممتجلل  ضليي لتطبييلا 

نضلا لتطثلنل  لتللعيا لت  لل   لا لل  لد  ا سرللل   بلط  جمد ثل د  ؤتفع 
 .  ألمل نيع بىث  ت دلم ر ت طبييالتطبييا ثط ت

** ثنللا لتعللم  نفرللع ثمللر تىللمء نللملثق حرللنا بمترللف ل لالرللللل  ا ث للم طرللل   
لأ  لللي  لطحلمد ططلم    لل لتيمطل   ر لت ىمء مر لنض لتثزيل ت طبييلا جلمء 
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سر ثلجيللا ط فىللف ثللللي  الطحللمد لتيطللم  أر أدلنللا لتلل    للمي : ) ح للد رلل  مث  
لل لنض لتطبييا ثلت ببع ر بممطبمله لت ث ف لت عيل مر سج مع لتج عيلي مر  ل 

لتع ث يي ثلتض  ل لتفىمنا لت  لل  ثلتعلبلا بللط  ملم  ثأؤطلد تل  أننلا رل طل  
لالطحمد تلث طا لل  ث لف لتج عيلي لتع ث يلي .. أ لم يش لث  تىلمء لتفنلمر نلملثق 

ر ج ثع لت فىف ر  نع ميل م، حرنا  ا طث  ر نثلجينم  ث دم   ث ف لتثزيل 
ثلنللض طمنللي ألللطمي لتطبييللا لتفىللمنا ي ثل لل  أنللع ثزيللل  لللطبه ب ث للف حطث طللع 
لت  طز للللي بمطفم يللللمل ث عم للللدلل ي ث ث للللف لتللللثزيل أ للللل  ت ث فنللللم ثتلللل ت   جلللل  
دم لللع..( تيلللر ث لللا طىلللد لنم ثدم نلللم ت ث لللف لتلللثزيل نلللا لنلللض لتطبييلللا سال أر 

 نع طعي ل مر ضلعف ،  لنثض   جلد لت ىمء  ا لترف ل لت   ثنا نا لتىم ل 
ث ألت نممي لتريمريي ثلتفىمنيي رثف طرططبعع لشطلل مل  نم ث نلم ي ثتيل  لشطلللق 

)تي  لت     ا  ر أج   : حثلل أث  يلللل ط ر يىثي أحد لت فىف ر لت ببع ر 
ث للللل  نطلللللل  ت للللل  طللللل  لترلللللمحمل : )لت  للللل   لللللم ل أ لللللثي!!( أث أر يىلللللثي أحلللللد   

 للمحبي  ىثتللي ا جللث  لترللى ا  -هللا  لح للع –ترللمدلل ثننرللح ؟( ث للدي م  طللمر ل
 ثلت   لنط ا ي جث  )لت ن ي(.  

أنللللللع ثبللللللل   طلللللل  لت شللللللمبل  - للللللر ثج للللللي نظللللللل  فىفلللللل ر ؤشلللللللير  –ثلتىضلللللليي 
ثلالشطلل للمل ثبللل   ضللعف لتنظللم  ث ثلنللع م للا لتنللم  سال أر لتضلل  ل لتللثبنا 

، ل ثل ش للل( نللا   للل طللمر ث للمزلي يعطيللل أر فىمنطنللم  للا )حللمله لت للد لتيي لل
ي ث رطى  ر . ثتل ت  ن لر حطث ي ث عملض: ث ث لتطعي ل لت   يرطشد ع لتج يا 

لالشطلللللق لتفىلللمنا لتطبييعلللا لتللل   ط ملرلللع ث ى للل  بعلللد لتيلللثيز ثلتالللمز حىنلللم أر ن
ج ممي طثبن مجر نا لت حف لترليمل  ثنلا لتفضلمليمل ي ثنشللا أر يل طا  لث  

 يعللد لتطفطيلل  لتلل    للط  تللدثل لتدثتللتللر  نفللا نيللع  ث للف ثزيللل أث  ف للل ي ث تلل  ب
ث ؤررلللمط م  لللر نمحيلللي ثطفطيللل  لت نظث لللي لتفىمنيلللي لتثبنيلللي  لللر نمحيلللي أشلللل  ي 
ثطللل ت  لبللله لت  لللمتح لال ط لللمديي آلالف لت لللثلبن ر بمتعج لللي لالرلللللل  يي ي طللل  
 ت  نا نمحيي يثثنا نمحيي فمنيي لالرلطعدلد لت ملل   لر  يل  حطث طنلم تطىلدي  طل  
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ر ي  ؤالء ب ثبي بثمم  أث مر بلي  ضاه شف ف .ي ثنا لتن ميي لتطنمزالل لت 
 ل طنللل ال طللل   نللم   لللط ي نللا لترلل د ثزيللل لتفىمنللي رللؤلت ر: أثال  : س لت فىفللثر 

   للا لترللف ل لالرللللل  ا م للا لمطبللمل أر لتعيللل  بمت ضلل ثر ن  للم ل لنضللل تىمللل
لل  ا أث طا  لل مم م  دثر أر يطثر  نم  جد د نا لت ث لف لالرلل  18 ت  لت ىمء 

نللا  ث للف لت فىفلل ر لت  لللي ر؟  لل ل  للا م  نللم أر نللملثق حرللنا تللي   رلللثال  
 مر لتريمري لت  ليي ثال  نباا أر نح  ع أيفل   م يحط  .

   ا لمتث  طلث  ر ي ل ل لتثضلثح ثلتج ليلي ط لم تىملفمنيم  : س ل طمر  ث ف  أفنمء 
م للا دملل  لت فىفلل ر نللا  تطح لل ، ن  للم ل تلل  طع نللع م للا لتج يللا  أللليا  للحفيم  

  ثلج ي لتضاه  ر أم ا؟
ج للمم   م للا لنللض لتطبييللا  أ لم لت فىفللثر ث لل  ل  لل  ثل رللم  نللا لتىضلليي ثل 

 18/7/2005نىد طرلمءتثل  لر شلىي جليلد  ل رليثع نلا  ث ل ثتا بمال ط م  ي 
:    يطفا  جلد لتلنض أ  أنلع لالجلللء ل رل  ؟ ثنلا  يلم  لت لللثع لتفىلمنا 

  ىمث  ي     نفا أتف لنض ث   ثر )ال( ؟!لتثبنا لت
 7/6/2005** ثنللا طىليللل  للحفا   لل  تجليللد  ا  للثل لتلللع  ا نلللل نللا 

الصرعيدا دد وسرال  والسرفارة فرى العمرارة  المطبعون يتبءحرون !!طحل منثلر 
 " وءاء في  :  !!

 ن  أر  م ل لتحطث ي لت  ليي يطبييا لتعى مل  ا سرلللل   ثل  م لي لتعد لد  لر 
 لللمليا لت لللطلطي  للا لتدثتللي لتعيليللي يللدأ لتفنللمنثر نللا لتطبييللا  للا سرللللل   نللا لت

 م  لت ميرطلث أح د لت لع د    2005أثلل  ل ل  ثن ث نفر ، لت جمالل لتفنيي 
يزيلللللمل  سرلللللللل   ث لللللمد ل ثلطرلللللطلل  - مللللللد ل ثلطرلللللطلل لترلللللي فثنيي لت عللللللثف  -

نفللل  ل رلللليثع حلللمثي لتيمطلللل  ثنللللا ، لترلللي فثنيي لالرللللللل  يي نلللا جم عللللي حيفلللم 
ل  م لا رللمت  دشلثي سرللللل   الرلطى  دلجللي لتلدططثلله لتفشليللي  لر جم عللي   للت

رللل م مطع نلللا طبييلللا لتعى لللمل يللل ر   لللل يلللر جثليلللثر طىلللد لل   لللر لتجم علللي ال
رللل     .ثل 



 

951 

أنلم ال : ثبرؤلتع ملر لأيلع نلا  لر  لنضلثر لتطبييلا  لا سرلللل    لمي لت لع د  
 حيح أنلع  ثجلد ، لتطبييا .. أت    ط   بمل   ا لملثر  أل  ريبم  ت شثف  ر

نا   ل طيلمللل  ث يلي طللنض لتطبييلا ث نلم  لتعد لد  لر ل نطلمل لتىدي لي ضلد 
طفلل   ع لل  شم للي أر لتفطللل  ل ش للل   للد للل دل طف لللل   للر أسرللللل   سال أننللا ال 

ر للمل  أثجع لتطعمثر ي ر لتي د ر ثأزي ل بعض لتحثلجز لت ثريىيي ي لن   بعلد أ
ملللللدد  لللللر لتعلللللمزن ر لت  للللللي ر ثلالرلللللللل    ر نلللللا أثلطرلللللطلل رلللللي فثنيي بىيلللللمد  

 لت ميرطلث دلنيمي بملن ث  .
ثمر لأيع نلا لت ىمبعلي ل يمدي يلي لتطلا طمنلل  لد نلضلط م لتجم علمل لتيليبمنيلي 

 أجللللم  –ثلتطللللا أتا للللل نللللا نفلللل   للللث  زيملطللللع ت جم عللللي  –م للللا جم عللللي حيفللللم 
ي ثتث طنل  د م  ل ت ىمبعت  أير أم   ل لم  مر   ه لأنم : لت ع د  ضمحطم  

 ننلللا ال أؤ لللر بمت ىمبعلللي لتفنيلللي ثمنلللد م أم للل   لللا م نلللإننا تللل  أيلللر   مبع لللم 
نمت ثرلللليىا ي طللللر أر طيللللثر جرلللللل  ت طفللللم   يلللل ر ، ل ثلطرللللطلل أنرللللا جنرلللل طا 

 لتلعث  .
حللدفثر مللر ثطلللدف  للحيفي  للمؤلط   مل للي ا تيللر لتعللمزن ر لالرللللل    ر طللمنثل  ط

 لل   طحللدفثر نللا  لل ل يج لل  لت للع د   للملى  : أنللم تلل  أل لتي للد لتلل   أطللا  نللع ؟ ث 
 ن   أحرنثل لرطىبمتا ثطمنثل يع  ثر  عا بلط  ج د .سلت ثضثع ي  

دمطع جم عي ير جثليثر تزيمل  سرللل   ثلرطى  لتلدططثلله  2005ل ل  ثن ث نا 
حلللع  للل ه لتجلللملز  يىلللثي لللللي  لتفشليلللي  لللر لتجم علللي لالرلللللل  يي ثملللر أرلللبم   ن

ر لتجم عللي  للللل  نحللع لتللدططثلله لتفشليللي تيثنللع سنرللمنم  : سجم عللي يللر جثليللثر 
ى شلثف ال م لي بلث نلع  لدمث ،  فىفم  ثجليلم  ث نمضلى   لر أجل  حىلثق لالنرلمر 

رللل   .  مى مل ب بي ي ر   ل ثل 
يطلم  لتعلل  نلا م ا رمت  لت   طمنل زيملطع لترمبىي شل لم  ت  ث لف لتج لمما ت 

 ىمبعي سرللل   ثطعلض بريي م ت جث  لد د  ر جمن   ؤالء لتيطم  ت   لط طر 
 لل ه لت للل   للر ط ييللي لتللدمث  لتطللا ثج ط للم ستيللع لتجم عللي لالرللللل  يي نعنللد م طثجللع 
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، ستا  بمل لتىم ل  لتدثتا  حمثال  لترفل ستا سرللل    نعطلع لترل بمل لت  لليي 
رلللفل نطثجلللع ستلللا بمبلللم  حلللمثال  دشلللثي سرلللللل   ملللر سال أنلللع طلللمر   للللل  م لللا لت

م للعل أنلع ، ثمند بليى م سال أنع ت   ط طر  ر  ت  ث نعطع لتر بمل لت  ليي 
تلللر يرلللطبيا زيلللمل  سرلللللل   ثلرلللطى  لتلللدططثلله لتفشليلللي  لللر لتجم علللي لالرلللللل  يي 

 .ل لت  ليي ث نعع  ر دشثي سرللل  بري  طعنل لتر بم
 ا  نا   ل تع ا رمت   لر دشلثي سرلللل   للر لللي  ثنا لد نع  لتجم عي م

جم عي ير جثليثر لتيلثنرثل ا أنيللم ا يلثبل لمر ا  جث لع م لا   لل  لملى  
: أنللم ال أل  رلليبم  ت لل ل لتط لللف لتاليلل  لتلل   أ للد ل م يللع لترلل بمل لت  للليي 

ت للم ل ط نللا م للا رللمت   للر لت جللاء ستللا جم عللي يللر جثليللثر ل لل  أر لتللللي  !! 
يلنىلي لتلللي  لتحلمتا حرلنا  بلمل  ث نحطلع لتجم علي  1979ل زلل م مم  لترمدل

ط لم أر لتجم علي  نحلل  ل ه لتلدططثلله لتفشليلي ، نج ي لترلى   لا  نلمحي  يل جر 
ت رللف ل لت  للل  لترللمي   ح للد برلل ثنا ثلت علللثف أر جم عللي يللر جثليللثر  نلل  

رلللل   ث لا طع ل  م لا لت طللثي  ت رلى  لطفم يي لترى  لتطا ث عل ي ر   لل ثل 
رللل    ي ر سرللل   ثج للن م ثطلجا م ا لتطبييا لتيم   ت عى مل ي ر   ل ثل 
 ثط نح دلجي لتدططثلله لتفشليي تي   ر يرم   نا طثب د لتعى مل ي ر لتي د ر .

لت فىفثر لت  ليثر لنض   ت م بلحطلع لالدلل  لتع يلم ءدد  2005** وفى  ا  
لطشلل ل لللعمل ا فىمنللي لترللى ا لللعملل  ت   لجللمر  ت  لجللمر لتىللللء  ت ج يللا ثلتطللا

 تلل  لت  للب ح لت للليثه لتلل    لللث  ت طبييللا. ث يللثي لآلشللل ث  للله  للر دمللمث  
 لالرطرى .

ث ر  ؤالء د. حرر نطح لتبلم  ثد. يرلل  لتعلز  ثنلؤلد  نلد   ثملمبف لتعلل لا 
 ح ل  ر لالنريمق ثللء  ل ل لت  لب ح لت لليثه لتل    شفلا ثللءه  شلمبللت   

مد للد  طضللل بمتفىمنللي لتعلبيللي ثلالرللى يي  ن للم أنللع ال ي طللر الرللللل   أر طالللق 
ل رلللثلق بلللآالف  لللر لتيطللل  لت حلنلللي لتطلللا طيلللث أنطلللملل   للل  ثنيي ثمدلليلللي ضلللد 



 

953 

لتعللل  ثلالرللى  نللا لتث للل لتلل   طعجللز نيللع لتللدثي لتعلبيللي مللر نلللل فىمنط للم أث 
 فىمني  يدم  م ت ج م  ل . 

ح لث ،  م  ا طمنل تع لؤيي شم لي نلا ط ل  لالللطمتيي ل د   ميد لتعمي لتح
 ر ل د  ببييعطلللع يح للل   علللمنا ج   لللي  لللر م ميلللل ملللر حبلللع لتللللد د ت رلللى  

لتح  ثلتج مي تير لرطشدل    ل لت  ب ح نا لت  لجمر أ لل  ليل   ر لتل   
بلح   ل لت  ب ح طمر يى د  ر ثللءه أليمء طف ل  ثت لم أ لدلف  ع نلي   طلر 

  دلنم  ريمريي .أر طيثر أ 
تللا فىمنللي لترللى  ثلتعللدث يجللثلل   للدمث سثطرللمءي لتح م  للا : ط للف أدمللث ستللا 

 للر  رللمين  ؟ ثت لللم ل أنللم لتللل    أ لللحم  ل لضفىمنللي لتحللل  ثلتطلللد  ل ثبلللد 
أبللللح نطلللل  لترلللى  فللل  أدنلللا لتلللف ر  متيلللم   لللر د  أينلللملا ثأللللىملا نلللا ن رلللب ر 

 . ثلتعللق؟
لجعلللل سرلللللل   لتيطللل  لتفىمنيلللي لتطلللا طنطج لللم ثطرلللمءي لتح م  لللا أيضلللم :  للل  ل 

 بمآلالف ثطح   ي ر بيمط لم لنطلللءلل ثأيم  ل   ل  ثنيي ضلد لالرلى  ثلتعلل ؟
. 

* ثم للا نفلل  لت نللثلي  للمل  ح للد لترلل د م للد ثلتلثللللا أح للد لتللل ي ثلتلثللللا 
 للنض   لب ح فىمنلي لترلى  .. ثيىلثي: نلع : سلت    لمي سيلل ي  أ ىر لتللح  
 لا  ف لث  للم   ال ي طلر طجزلطلع يل ر فىمنلي رلى  ثفىمنلي حلل  ثتلث  للأ لتفىمني 

نإنلللع يضلللا نلللا حرلللبمنع أنلللع يطلللل  تع  يلللي لتطبييلللا ، أ  للللش   للل ل لتعنلللثلر 
لتفىللمنا  للا سرللللل   ثتلل ت  نللإر بلللح لتطرلل يي ا فىمنللي لترللى ا طعنللثلر ت  لجللمر 

 ي للي لالنرللمر  ر لتفىمنللي  للا سمللىء  للر م لتىللللء  ت لل ل لتعللم   للث بلللح شللمبا 
 ثتيرل  لطببي بمترى  أث لتحل .

ثيللل ل أ للىر ستللا أر  نللم  لببللم  شمبلللم  يلل ر لترللى  ثلترللى  لالجط للمما  ر 
نرمن طع ثأر يعي   ل ش ل  للثب يطحى   لتعدي ثلتحفم  م ا طلل ي لت ثلبر ثل 
نللا ظلل  لتظلللثف يرللثد ن  للم لتىللمنثر ثأر   للب ح لترللى  لالجط للمما تللي  تللع 
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بمتيط  ثل د  ثت ت  نإر   ب ح افىمني لت ىمث يا  ث لت نمر  نا ط   مى ي 
ث للر فلل  نللإر فىمنللي لت ىمث للي ، لت لح للي لتطللا نجللد ن  للم دثال  ملبيللي طي للل   حط للي 

أ بحل  ف ث م  أل   ثأثرلا نلا ظل   ؤررلمل طفطلل يلدال   لر لتنلم  ثططش ل  
لتل   يعبلا تدشلل  ثطىلل   ملل   ثت ت  نلإننا ألنلض  ف لث  ا فىمنلي لترلى ا

 لتطحط  نا فىمنطنم ثطمليشنم.   
ج  للل  نلللا ز لللر   لللا بلللمتحلث   رءلترلللى  لللل : لللمي لتللللممل  ح لللد أيلللث رلللني 

ثلت للللممل تيللر فىمنللي لترللى  طحللط  ستللا  للثلزير طحط  للم ط طللز  ي للم لتللدثي ط  للم 
زلتللي لالحللطىي،  ن للم: لتعللدي لالجط للمما ثلالرللطىىي لتللثبن ا ثحىللثق لالنرللمر ثل 

 ل طللمر  ف للث  لترللى  يعنللا  يللثي لتبلللف لآلشللل  للر  ث للف ضللع ف ن لل ل أ للم س
، أ ل  لنثض ثبلح شيمتا يعيل مر  لح ي  نعزتلي طي لب ن  لم لتعللثلليي  لدل م 

ألنلللض بلح لللم ا ثتللل ت  نلللإننا أثلنللل  م لللا   لللب ح لترلللى  طفطلللل  ني  لللي ثتينللل
 طبمتثر سشطبمل .     

يي  ف   لديعثل أحلثنلثل بعض لت حف لالرللل   دمل 2006ثنا لتعم  ** 
تعلللثد  لت  ييلللي ت  لللل يلللزم  أر   لللل طمنلللل طلللنع  بمتدي ىللبيلللي لتحىيىيلللي ث ط لللم 

  رطا ي أز ي لتىضم  لت  لي ر  ا لتحطث ي لت  ليي .
 ثللليع طللث  ر رللف ل سرللللل   نللا لتىللم ل    تقررد  2006** وفررى العررا  نفسرر  ح

جمء نيع  ض ثنع ، بب    لي  نا ستا لتر بمل لت  ليي ثج مز أ ر لتدثتي 
مللز  سرلللللل   م لللا س م لللي حفللل   نللملا طي لللل بمرلللطمد لتىلللم ل  م لللا أر  ش للل  

ططعثيض بريه مر نىلد  98س للده بمتيم   تطعثيض أ متا ضحميم مبمل  لترى  
 ثي   ثنى  لترف ل نا لتب   مزلء دثتطع لعبم  ثحطث لي نلا لتحلمدث ل تلي  ثأر 

ثطلللدد أر  زر ثل رللا م للا لتضللحميم . للللل لتحفلل  نللمبا  للر لللعثل   ب للد  لتحلل
 لت   ط  لنضع .ال م ي لتحف   ى  ر جنيع  8سرللل   ش  ل 
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ث  ل لتب   ت  يطر ل ثي  ر نثمع نري  ثأر طىد ل لترل بمل لالرلللل  يي  نل  
ل ثل بب ل  س م لي حفل  يلنف  لت طلمرا لرلطمد لتىلم ل  ا ت لمتح  رطللفا  يش ر

 لترلبمر طحل لمميي سرللل  .
 ف  للم  نللا لتث للل نفرللع طحللدث لالمى  للثر نللا أثرللمب   ثنللدثلط   مللر أنللع **

جللمء نلل    ا لترللفمل  نللا لتع للمل ا طشبللث  جللمد  نحللث  نم لللي  ضلليي لتطبييللا  للا 
لالرلللللل    ر ، جلللمء نللل    ا ظللل  لتلللل  د ا ت  شلللل  س  لللم  للضلللا لتللل   أللد  لللر 

رللل   .  شىتع  نم لي  ضيي لتطبييا ي ر   ل ثل 
رلللللل    ر ، ث تللل   لللر شلللىي أرلللل   ثنيلللع  نلللم    ضللليي لتلللزثل  يللل ر   للللي ر ثل 

رللللل   ثتيلر لللى   لتللل  د    لليي نىللدل لين لم للل  دل  نلا لتحللل  يلل ر   لل ثل 
  ث  ر ث ا نا  لل  نطم  سرللل  يي .

ثحمتللي لاللطبللم  لتطللا طرلليبل م للا لتلللبم  لت  للل   نللع ثجللدلنيم  ال  طىيلل   تلل  
  للء لتحرا ثلت متا . لتطبييا ثتينع يىا نليري تب

ا ظلل  لتللل  د ا لتلل    نللم    لل ه ل نطللمل طللمر اليللد أر  نط للا بحرلل  لاللطبللم  
ثطمر اليد أر  نط ا بعثد  لتلم  ستا حضر ل رل  لت  ليي بعلد أر يف ل   لر 

 نلث  لترفل ثلتفللء .
م لللا لت جلللمي لتفىلللمنا  سرلللللل  يي ج لللي  ثنلللا لتعلللم  نفرلللع نلللللل أنبلللمء ملللر** 

مللر بليلل   نظ للي أتيلل  ن للزل لتطللا طلللطبه  للا لت لل م ني  نلل  نطللل  لترللطندل  
ثثنىللم  تنللدث  ت رلل د لتيللدث  مضللث لت جنللي لت  للليي ت نم ضللي لالرللطع مل  بثي للي .

( ج عيي حىث يلي ثفىمنيلي   ثتلي 748طثجد حثلتا ) ثلت   ثنيي بمالرطندليي نإنع
جنيا نا لتعلمت   ر لتشمل  ث  ل لآلر أييل  ط ىا ت  مي لتريمرا ثلتط ثي  ل 

. 
 طثجد  نظ مل رطندليي ط ثي  ر لتشمل  أيلز م : -
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* لرللللطندلي ى ت فىمنللللي ثج ممللللي جللللدللر ثلتللللدطمر ث لللل ه لت نظ للللمل نللللا  ج   للللم 
طشضلا ت  شللميللل ل  ليطيللي ن لا لتطللا ط ثت للم ثطحللدد  علمت  م   للم لت للليثه نللا 

   ل .
 :ن ا ثنىم  ت  ه لتندث  أ    نظ مل لتط ثي  ل جنيا أ م  -

 ( .USAID* لتثطمتي ل  ليطيي ت طن يي لتدثتيي )
 *  نظ ي لت جط ا لت فطثح .
 * لت ع د لتدثتا لتج  ثل  .
 * لت ع د لتدثتا لتدي ىللبا .

 * لت لطز لتدثتا ت طضم ر  ا لتع مي .
 نليدليط  نمث مر . –*  ؤرري نثلد 
  ؤرري سرللل   لتجد د  . –نليد   مث   –*  منز زل دي 

الءبهرة   رن إنشراء 9/12/2007فرى وفى مقر مركز يافا لادراسا  أ ان * *
ثللمل  نلا ط ريرل م  يلدء نعمتيمط لم العربية المشاركة لامقاومرة الفاسرطينية  رن

 –أح لد ي لمء لتلد ر للعبمر  –د. لنعل رل د أح لد  –ط   ر )ميدلتىمدل يمر ر 
 : را م لتط ريييمنث د جمء نا  ر ث  بطل( –ميدلتيلي  لتع ثجا 

طض  لتجي ي  شط ف ل بيمف ثلت دلل  لتفطليي ثلتريمريي لتعلبيي ثأر  ضيي  -
علبيي  ا  ر ج عط   م لا  لدف ثلحلد أال ث لث طحليلل ن رلب ر  لر لتن رب ر 

لالحلللطىي لت للل  ثنا ث تللل  ينللللل لتلللثما يللل ر لتج لللم  ل لتعلبيلللي ثأر ن رلللب ر 
 ا . ضيي طحلل ثبنا  لل م   ملبا ثبنعد د نا ثأن  سنرمن

 نم  أ دلف لرطللط جيي ث ا طحليلل ن رلب ر طم  لي فل   طفللع أ لدلف  لح يلي  -
 ن م لتطعليف ببييعي لتىضليي ثنللل فىمنلي لت للملطي ثلتنضلمي ثلتط لد  ت شبلل 
لت   ثنا لت دمث  أ ليطيم   ا طىدي  لتدم  تي  م   جي لث  ثبنلا أث ثحلدث  

لت لؤط للل ثلت حمضلللل  نا أ  ي د ملبا ثلتع   م ا حلد بم مل ل  ي ميلل
 ثلتييمنمل ثلت ىمالل ث  ل م  ر ثرمل  لالط مي.
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ث د جمء بمتييمر لتط ريرا ت جي ي ب ر لشطيمل ن رب ر ال م ي لتييلمر لت ل  ثنا 
سن للللم طللللمر  دنللللع ن لللل  لت للللللق لتعلبللللا مللللر لت اللللل  لتعلبللللا تلللل ت  طللللمر  للللر 

 ىمث لي لتف رللب نيي لتضللثل  لتطحلل  لترلليا الحيلمء لتجي لي لتعلبيلي لت للملطي ت 
ثط  لتيدء ب  ل  ن م     لتعلثبي لتنمبض ثلتطا يدأل تليمدط م نا  يمد  ل  لي 

  ر جد د .
نللا جليللد  ا ثثي رللطليل جثلنللمي  اد ررى كاتررم أمرلكررى 2008وفررى العررا  ** 

ر لت لللللحف لت  لللللليي طعلللللمد  لترللللللم يي أا م لللللل بللللللملجي  ا   لللللثل  ليطيلللللي ا 
يي لط  للل لت  للثد بللمتث ثف ش للف ل ز للي ثطضللب د لت  للثد ثأر لت للحف لت  للل 
 للثل نللا نع رلل   ثلتيثل للمل لتعمت يللي ط للم لت متيللي لتعمت يللي ثلتطىملل  نللا رللثق ل

أرللللثلق لتلللل    نللللا أثلشللللل لترللللبع نمل .ثدمللللم لتيمطلللل  ستللللا ضلللللثل  أر ططينللللا 
لت ؤررللمل لتالبيللي أرلل ثبم  شم للم  بلل ر طلللنض دمللث  أ   للحيفي طرلل ح بمنطىللمد 

نلب م   ه لت عم  لي لتجمنلي طجعل  لت لحف لت  لليي طع لد لت  ثد م ا  فحمط م 
 حرمبمط م بل ر  عمدل  لت  ثد .

أر لطحللمد لتلللبم  لت  يللتللا المصرررلون ءرلرردة نشررر   19/7/2009فررى و ** 
سر لت للؤط ل لتللدثتا ت لللبم  لت  يللتللا لتلل   مىللد نللا تينللمر طللمر : لت  للل   للمي 

لتحطث ي لت ينمنيي ، ثنفلا ييلمر   ثتع رعد لتحليل  للي  طيمل لت رطىي  ثللي  
 ر لتىمنثر لت ينمنا ي نا دشثي أ  ، لطحمد لتلبم  لت  يللتا  لملطي سرللل    ر 

سرللللل  ا ثتيللر تلل   نللف لتييللمر  لللملطي سرللللل    ر ط للم حللدث نللا  للؤط ل   مفلل  
 . 2007مىد نا أت منيم مم  

طلللللق ملللر لالش 2009العرررا  ** فرررى خبرررر نشرررر  ارررى الشررربكة الدوليرررة فرررى 
لال طعللمض لتلللد د    لتحيللم  نللا   للل نىللد طنللمثي لتشيللللت لل  ثنا  دق طفم لل 

تنثل  لالر مم  يي نا  ج   لتلع  بعد لتحفليلمل لالرلللل  يي نلا ننلمء  دلرلي 
 بمالر مم  يي طحل زم  لتبحث مر لنمل جنثد سرللل    ر .
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م م للا ثنللا رلليمق  ط لل  نفللل ثزلل  لتشملجيللي لت  للليي نللا ييللمر ت للم لمطللضلل 
لترللف ل لالرللللل  ا لتجد للد  طرللحمق تيفللمنثر لت ىللل   للر ت يل للمر ثزيللل لتشملجيللي 
لالرللللل  ا ث للث نجلل  لتجمرثرللي لالرللللل  يي لللثال طللث  ر لتطللا  للبض م   للم نللا 

 مم م  ت   حي لتييمر لت   ثنا . 14يط  ي لتطجر  بثلي  1961تينمر نا 
 17/11/2009 المصررررا اليرررو  فرررىءرلررردة ** وفرررى سرررياق متصرررل نشرررر  

لمطلل ل ن  للم مللر ط للليحمطع لتطللا  - ؤرلل  حللز  لتاللد–تصرررلحا  ليمررن نررور 
سنللع ثحزبللع  ؤيللدثر  عم للد  لترللى  : ن لل   ن للم أنللع   للمج  سرللللل   . ث للمي نللثل 

 ثيلللنض لتعللدثلر م للا لتدثتللي لتعيليللي ، ثأنللع  للدمث بمرللط للل تطحى لل  حلل  رلل  ا
ا لترللم ييثبلللد  مبللمل  ا  عللمدل    نإنللع  لللنض فللت  للللع لتعلبللا لالرللللل  ا ث للر 

 ثلنطىمدلطع ططع   بريمرمل دثتي سرللل   ثتي  ت لع  لت  ثد  ط ع .
 عيكل  ن زلارة التاتم الصحفى محمد حسنين خبر نشر 2009فى العا  ** 

ت ن لل  لتطلل طمل  ت  ثتثطرللل ب ت منيللم ث للم أفملطللع  للر لدثد نعلل   للمشبي حللثي 
  ر لتطبييا  ا لتعدث لالرللل  ا .   ه لتزيمل  لتطا  نظل ست  م طنثع

تفاصرريل مشررادة    نشررر  صررحيفة المصرررلون 2009وفررى العررا  نفسرر  ح** 
التي ل ي ط ا ثنملثق حرنا ثزيل لتفىمني  ساخنة بين محمود سعد مقد  برنام 

لت  ل  بري  دمث  ثزلل  لتفىمني تعمزف أثلطرطلل سرللل  ا تىيمد  سحد  حفىل 
ى  ت م ل دمم ثزيل لتفىمني ممزف ل ثلطرطلل لالرللل  ا نا ل ثبلل لت  ليي  طرمل

  ل لتطث  ل بمت لل ، ثلنض رعد لرطضمني لالرللل  ا نا يلنم جلع بل    لثل  
 ر لت ثل ثثجع نىدل  ال مم  تلثزيل لتفىمنلي برلي  طبييعلع  لا لتييلمر لت ل  ثنا 

    .ل    ثل فع لترمبىي لتطا طمنل طلنض لتطبييا لتفىمنا  ا سرللل
** فررى مقررال لهررا بعنرروان " بعررد العاصررفة " نشرررت  صررحيفة " العرررا  " فررى 

 متللي   للبفا مللر  ث ف للم ثلرللطىبمت م ت رللف ل لالرللللل  ا  دافعرر  2/11/2009
نللا  ططي للم بللم  لل  ثلمطيلللل أر   للب ح لتطبييللا أ للبح ا نثبيللم ا ثيش للف أ  

ا لآلشلللل  لللث بللللف ت جللللد  نم للللي   لللب ح لتطبييلللا . ثلمطيللللل أر لتحلللثلل  للل
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 1983ثرلل  ي نمجحللي تف  للع ثن  نللم ثألللملل ستللا أر  للللل نىمبللي لت للحف  ر مللم  
بلللل ر لتطبييلللا  لللا سرلللللل    لللث  جللللد طث للليي ثتيرلللل  للللللل    ز لللم  ت  لللحف  ر 

)ببعم    ل لتىلثي  أمضمء لتنىمبي بعد  سجللء أ  تىمءلل  ا لتجمن  لالرللل  ا .
تنىمبلللي ثلضلللحي ثطللللنض لتطبييلللا  ر  لللللللل ل، ت متلللي   لللبفا   لللل  لللحيح 

ي طللر  للجعللي  –لت  نللا ثلتلش للا ثلمطبللمله  شمتفللم  تىللللللل لتج عيللي لتع ث يللي 
ي  متلللي   لللبفا نلللا بلللم  لتطبييلللا ينللل  لتىلللللل نلللا  رللل  لتثفلللمل  ثطللل ت   ضللل

 لتفىمنا( .
 لر ج لي أشلل  ميللل تجنلي ا س بللم  ا لت ل  ثنيي ل  ليطيلي ميلل ييلمر ت لم مللر 

 بفا سزلء  ث ف نىمبي لت حف  ر  ن لم ثطحثي  لم ت طحى ل  طضم ن م  ا  متي  
 ع م يط  ي لتطبييا  ا لالرللل    ر بعد لرطىبمت م ت رف ل لالرلللل  ا نلا  ططي لم 

 بم  لل  .
فى )ا  السياق وبمرا بردا وكألنر  ينقارم  ارى تارلخر  الطولرل فرى مقاومرة ** 

ب  فرررى كترررم صرررالع  يسرررى  ضرررو مءاررر  نقابرررة الصرررحفيين السرررالتطبيرررع 
أر سحمتللي لت لحف  ر لت ببعلل ر  لا سرللللل    17/10/2009المصررا اليررو  فرى 

ت حمي ي ط د ييي يعد  شمتفي ت ىمنثر ثلتدرطثل ثأر أ   حط ي سدلليي رطحط   ر 
أثي ج رللللي يلللللببىر  للللل ه لت حمي لللللي لتط د ييلللللي . ثأثضلللللح أر لتطبييلللللا أث زيلللللمل  

لتع لل  لتنىللميا. ثألللمل ستللا أر سرللللل   ال يعللد شلثجللم  م للا لتىللثلن ر لتطللا طحطلل  
 منثر لتنىمبي أث اللحط م لتدلش يي تي  نيع  م   ز  مضث لتنىمبي بمالتطزل  بىللللل 
لتج عيي لتع ث يي ت نىمبي لتطا ي طر ت  ج   ل م ا ت  حمني أث ثزيلل لالملى  
لتبعر م ا أ   للل ططش ه لتنىمبي ، س ر  للللل لتنىمبي ال ط ف  أم ا ر بي نلا 

ت جمي لت حفا . ث د ل طلح  ىح ميرلا سضلمني بعلض لت لثلد تىلمنثر لتنىمبلي ل
تضبه   ب ح لتطبييا ثدمم ت فل نظل مضث لتنىمبي لتل    ط ل  يإرلللل    ر 

 ر أ  م أث يرمنل ستلا سرلللل   يلدال   لر لتلدشثي نلا د لمت ز لت حلمي  ثلتىلمنثر 
حمتللي أ   للحفا  ببللا  حط للي رللطحط  بعللد  درللطثليي ث منثنيللي  للللل لتنىمبللي يإ
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)ثتىلللد فيلللل  ت حمي لللي ط د ييلللي   لللم ريضلللفا  بلللمء   منثنيلللم  ت طبييلللا ثلت ببعللل ر.
الحىلم  أر  ل ل لتىلثي ت لىح ميرلا   لل  لحيح ثحطل  لتىضلمء ب لحي  للللللل 

 لتنىمبي يلنض لتطبييا( .
تصررلحا  لاتاترم  17/10/2009نشر  المصررلون فرى فى )ا  السياق ** 

للللي  طحليللل  ج للي  -مللر  متللي   للبفا  اسررتماتةطررارق حءررى دافررع فيهررا ب
الرللطىبمت م لترلف ل لالرللللل  ا ب ططي لم بللم  لل  ، ث لمي : سنللع طللمر  -لتدي ىللبيلي 

لليرم  تللطي يطلثي ممت يي ثطلمر  طعم ل   لا لالرلللل    ر يل   لث م لا لرلطعدلد 
 نلللللع يىلللللف ، تزيلللللمل  سرلللللللل   ، ثلط للللل  لت جط لللللا بلللللمتطش ف ثلتلجعيلللللي ثلت للللللض 

مت ل لللمد تيللل   لللر  طعم للل  أث  طعلللمثر  لللا لالرلللللل    ر ثتلللر ططىلللد    لللل س ل ب
 لرط ل لتثضا م ا  م  ث م يع حر  زم ع .

نشرررر  الحيررراة تقرلررررًا  رررن معسررركر " بررر)ور السرررال  " وفرررى نفررر  العرررا  ** 
 لر دثي طلل د  لللممل ني لم ي ن لم  فل   المرلكى وال)ا يعد قيادا  المسرتقبل

رلللللل   ثبميرللل طمر ثلت نلللد ثلتيثرلللني ثيث رلللىنيم ث  ل لللم  لللر  نلللمب  ن رلللب ر ثل 
لتنزلع ثلتطثطل نا لتعمت  ، ث د ألمل لتطىليل ت  نم لمل ثلتحثلللل لتطا طلدثل يل ر 
رلللللللللل    ر ث نلللللللثد ثنظلللللللللل   لتبميرلللللللطمن  ر ثبثرلللللللن  ر   للللللللل ى ر ن رلللللللب ن  ر ثل 

 لل ى ر .ثيث رىن  ر ي دف س جمد ألضيي  لطلطي ت حيم  ي ر  ؤالء لتلبم  ثلت 
لتشي لللل ل  نلللا حرللل ر ح لللثد  د.أر "  المصررررا اليرررو ** نشرررر  صرررحيفة " 

حلل ل نللا دللرللي تللع أر سرللللل   أ للبح ت للم طلل ف ل رلل يا م للا  ضلليي لت علللثف 
لالنط للللمء تللللد  لتلللللبم  لت  للللل  ، يلللل  ثأ للللبح لتيف للللل  للللر لتلللللبم  لت  للللل  

  طعمبفم   ا سرللل   ثلتبعض لآلشل م يى  ت م .
سر  نلم   طعلمثن ر ث طعلمبف ر  لا سرلللل   ، ث لؤالء جثلرلي ، : ث مي لتبمحلث 

ثطللل ت   ثجلللد لتلللبعض   لللر   ثحلللثر بلللمت جثء الرلللللل   ث للل  ضلللحميم لالرلللطيدلد 
ط   لتحطث لي لت  لليي رلثء رلم أر لتريمرا نا   ل بعد طفل   بمتثبنيي بعد 

 لتع ل  نا  ضميم   فىي .
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ر لتلللللبي لتللل   لنلللض ث نلللم   عملضلللثر الرلللللل   ث للل  طفلللل أيضلللم   فللل  أ للل 
 حللري لترفمل  لالرللل  يي ثأح   ت حمي ي مرطليي .

ث د لحط ل سرللل   لت لطبلي لتطمرلعي ط  لدل ت  جلل   لر لت  للي ر  يل  لت ثنلمر 
 لتطا جمءل بمت لطبي لتعملل  .

طىليلللل   بللثال  حللثي "  اليررو  السررابعنشررر  صررحيفة "  28/10/2009فررى و ** 
لالرللللل  ا لللمتث  طللث  ر بعللد زيملطللع ت ينللا  للحيفي  لتضلجي لتطللا أفمل للم لترللف ل

ل  للل  فلل  ت ططبللي لالرللطندليي ثلتطرللمؤالل لتيف لل  حللثي طحلطللمل  لل ل لترللف ل نللا 
لتىللم ل  شم للي بعللد طللثلطل أشبللمل مللر تىمءلطللع لت طعللدد   للا لجللمي أم للمي ثننللمن ر 
  لي ر نلا أحلد  بلمم  ل رل م  لتلل  ل  نلا  نبىلي ن ل  لتعجلثز  شم لي  لا 
لتفنللمر م للل لتلللليف لتلل   تلل   نللف لترللف ل لت للدل ي لتىثيللي لتطللا طلببللع بللع  نلل  

 نطل  بثي ي .
 24/10/2009" فررى  المصرررا اليررو نشررر  صررحيفة " وفررى )ا  القضررية ** 

أر زيلللللمل  لترلللللف ل لالرلللللللل  ا للللللمتث  طلللللث  ر ت ططبلللللي طىليللللللل  ؤشلللللل أيلللللدل نيلللللع 
ث  لتريمرلليي نللا لالرللطندليي . لالرللطندليي أفللملل  ضللبم  ثلرللطيمء  لللد دل  يلل ر لتىلل

نىد ث ف  ح د لتينم للي  تجني لتطنر   يل ر لتنىمبلمل لت  نيلي بمت د نلي لتزيلمل  
لت لللؤث ي ثلت لنثضللي ، ث للد ميللل طلل   للر ح للد  رلل ي مر لت نرلل  لتعللم  ت ىللث  
لتريمريي بمالرطندليي ثلتدططثل ن  ا نطح لتبم  مضلث تجنلي لتحليلمل بمتجم علي 

 زيمل  لترف ل لالرللل  ا ت ططبي لالرطندليي .مر لرطيمل  م  ر 
ثنللللا رلللليمق  ط لللل  أدلنللللل تجنللللي لتحليللللمل يجم عللللي لالرللللطندليي سمللللىر  ططبللللي 
لالرطندليي طنظي  ثللي م   ب لملطي سرللل  يي ، ثبمتيل لت جني لت ططبي رح  

 دمثطع تبرللل    ر ثمد  لتر مح ب لملطط   نا   ه لتثللي .
فنللمر  للر لتشيللللء لالرللللل   ثر نللا لت للؤط ل لتع  للا ثنللا رلليمق  ط لل  لللمل  ل

ثع لت طثرلبا ا   لم أد  لتفمتث تدثي لتبحل لت طثرله طحلل منلثلر ا لتفلللء ثلتطنل
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أ نلللللا ثلضلللللح نلللللا لت ططبلللللي  لللللا ثجلللللثد لرلللللطيمء ثلضلللللح ت  للللللملطي  ستلللللا للطبلللللم 
 لالرللل  يي نا لت ؤط ل .

ثنا دلثيللل  ا أث نللللل ا  لللثل ل  لللي ا طىليلللل  ملللر ا نلللثنللا لتعلللم  نفرلللع ** 
لت نمضل  لت  لل  لتيي لل لتلل  د /   لبفا نم د   بفا حمنا دلثي  ليني 

ثلتلل    ط طللع سرللللل    ،  1954حللمنا  ؤرلل  لتحلطللي لتفدلليللي لتف رللب نيي مللم  
بعلد ر رل ي  لر لتع  يلمل لتببثتيلي ضلد ببلد نمرف  ط لع م لا لتفلثل نلا  ططبلع 

 رنثلل . 7طمر م ل م ؤن ل  ث لت  م ني نا ط   لتفطل  دلش   بمع  ز  ، 
نللثنا دلثيلل  شليجللي لتجم عللي ل  ليطيللي م  للل نللا  للحيفي لتللللق ل ثرلله  -

ف  طزثجل  ر  ببا أل ل سرى ع ثرمنلل ستا لتثاليلمل لت طحلد  ث نلم  حلدث 
لتطحثي  لتيي ل ثلنرىش م ملر  ي  لم ثجل ثل م لالرلى يي ، ثلل لم  نلل لم  طحثتلل 

رى ا. ثيعطىد لتبعض أر نلثنا دلثيل   ت  عرطل لت عمد  تي   م  ث ملبا ثل 
 طلل يي لت لل .:  ث عل نليري ت لض نفرا بعد ثنم  ثلتد م ير ا

ث لللد  م لنطللللمل لالرلللى   2001سن لللم زللل   لللل نلللا : طىلللثي نلللثنا دلثيللل  
لت طبلف ثلتط ثث ثلتى لل  ثلتفىل ثلتببمتي نا لتلملع لت  ل  ي  ثأنل ل  ث عم  

ملللل   لللر أجللل  سرلللللل   ا تطللللجيا لت طعلللمثن ر  لللا سرلللللل   لتيطلثنيلللم  لرللل ع ا 
ت ج لللل ب نطلللمل   ثلمطيللللل شبلللم  أثبم لللم نلللا جم علللي لتىلللم ل  نثملللم   لللر لتطلللثدد 

 ت  ر   ر ر دنا ف نع  متيم  .
طحىيىلم   لحفيم   نشرر  مءارة اإل)ا رة والتايفزلرون  2010مايو  1فى وفى ** 

 لحفا  ح لد نعلي  ح لث يلل ل نلا مر لت لطز ل يمدي ا لالرللل  ا بمتىلم ل  ت 
 طحىيىع لت حفا ت نىمب لآلطيي:

 دف  ل ل لتطحى ل   حمثتلي س مبلي لت فلم  ملر م ل   ل ل لت لطلز لتل   يىمبعلع  -
  عظ  لت  لي ر لتعم   ر نا  جمي لتبحث ثلتدللرمل لتعيليي .

  ر لتلش يمل لالرللل  يي لت  ثديي .  لطمده طف ل -
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 للل  لثزنبلللم بلللمل  ططلبلللم   نلللع دللللل  لرلللطىبمي نفللل  لت  للل  أر  لللد ل لت لطلللز جيللل
لتلش يمل لالرللل  يي ثلت  ثديي  ا مزثف لت  لي ر م ا لتطلدد م ا لت لطز 

. 
لب م    يىظي ط م م  تل د أ  نلمب  عمدثيل ل لتطحى   أر م ثر ل  ر لت  ل 

 يىث  بع لت لطز أث  ثظفثه .
لش ليي سرلللل  يي أث   ثديلي   ث م لتفىفمء ثل لبعلمء  ش ل  ت حمضلل  ط ى  لم

ث للد  –لتلل    نحللدل  للر أ للثي   للليي  –ث للد طللمر لت حمضللل يعىللث  لللثيىي 
 –لطضللح أنللع  للر حللا لتظللم ل ثأيضللم   نللم  لت ثظفللي نللا لت لطللز ن   للا للليى 

ث ا  طحدفي رلمبىي بمرل  لتشملجيلي  –  ثديي  ر أ ثي رثليي  ر  د ني ح   
ثزيللل  ت شملجيللي ث للد ظ لللل للليى نللا لالرللللل  يي ث للل أر طمنللل طرلل يا تيفنللا 

حرلللر ن لللل هللا سبلللمر  لترللل دطف لللل  لللر لت حبلللمل لتفضلللمليي ث لللد ب يلللل  نلللمظل  
 م ا تينمر. 2006حل  

لتثفللمل  ل فليللي : ثنلا  حمضللل  يعىللث  لللثيىي ثطمنللل مللر جن للز  لتىللم ل  أ   -
لت  ثديللي نللا   للل ث للد أم للر لت حمضللل لت  للثد  أنللع رلليب    ث عللم  لتيطلثنيللم  

طمحلللي  للللللء  لتثفلللمل  لت  ثديللللي بللللمت اط ر لالنج  زيلللي ثلتعيليللللي بعلللد لمطللنللللع بلللل ر ال
 يليبمنيم رل ل لتجن ز  لت  ثديي تطعلض م ب ثلثبم.

سيىللمف لت  لللي لتط د ييللي ينىمبللي لت للحف  ر   للللل (2010) ثنللا لتعللم  نفرللع** 
  ت حفا حر ر رلل  نمل  للي  طحليلل  ج لي أيطلثبل ملر  زلثتلي لت  نلي ت لدل

 للل   25فىفللي أللل ل تىيم للع يزيللمل  سرللللل   ثلمطللنللع ب نللع زلل سرللللل   أيفللل  للر 
ثأنلللع طلببلللع مى لللمل ثب لللد  بطف لللل  لللر لت رللللثت ر لالرلللللل    ر ، ط لللم ثج لللل 
لت  للللللي لتط د ييلللللي سنللللل للل  ت متلللللي   لللللبفا لللللللي  طحليلللللل  ج لللللي ا لتدي ىللبيلللللي ا 

    للم طرللي  نللا لحطجللم  ز ىل للم الرللطىبمت م لترللف ل لالرللللل  ا ب ططي للم بللم  لل
 ثطج  ل   ت طند د ي  ه لتزيمل  لت لؤث ي ت رف ل لالرللل  ا .
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ثنلللا نفللل  لترللليمق ب للل   عطلللز لتللللم تا لللللي  طحليلللل جليلللد  لتج لللم  ل سحمتلللي 
لت للللحفا بمتجليللللد  حرللللم  لتعم للللد  ت لللللملططع نللللا لت للللؤط ل لت للللحفا ت رللللف ل 

   لر أيطلثبل ثيح لا  لمن   لر لالرللل  ا لترلمي  للمتث  طلث  ر  لا حرل ر رللل
 نلع م ل  لل  .ثب   لتلم تا  ر نىمبي لت حف  ر لتطحى ل   لا حرلم  لتعم لد  

 شلق  للل لنض لتطبييا  ا سرللل   .
أر نملل  لللي   9/3/2010لت  ليثر نا جليد  طلفل ثنا  لل لتريمق ** 

رلللل   طحليل  ج ي أيطثبل حر ر رللل  أحلد لت للثج ر ثدملم  لتطبييلا رلمنل ال
لللمل  حرلل ر ع مللر لتع لل  ت للد  فىفلي أللل ل ، ث ل ل   للللل نىمبللي لت للحف  ر يث فل

نلللا ضلللمحيي  مللللطمنثل لللل نمي   أ لللي رللللل  نلللا   لجلللمر ل دبلللمء لتعلللمت ا لتللل   
 أد بم   ر أنحمء لتعمت  . 20بمتىد  لت حط ي  ا 

طحللد  لت لطللز لتفىللمنا لتفلنرللا  لللممل لت  لللي ر ثرلل ح  ثنللا لتعللم   لطللع** 
نلللللا   لجلللللمر ا تىلللللمء لت لللللثل  ا بلللللمتعلض     لالرلللللللل  ا ا للللللبع بييعلللللا ا ت فللللل

لتر ن ملا ث د لل د لت  لجلمر  بيعلي  لر لترل ن مل  ر لت  للي ر برلي  لللطلل  
 سرللل   نا لت  لجمر .

** ثنلللا رللليمق  ط للل  أدلنلللل تجنلللي لتحليلللمل يجم علللي لالرلللطندليي  لللم ث لللفطع 
طبي لالرطندليي مر  للملطي سرلللل  يي بمتطبييا لتفىمنا  ا سرللل   بعد سمىر  ط

نا ثللي م   بمت ططبي طحل منلثلر ا لتثلللي ل  ليطيلي لتلللق أثرلبيي تللبطي 
لت ع ث للللمل ا ، ثلتلللل   يىط للللل لتحضللللثل نيللللع م للللا  ج ثمللللي  للللر ل يللللمدي   ر 

ثلمطيلل لت جنلي أر لت لدف  لت  لي ر ثلتعل  ثنظللل   ل  ليط  ر ثلالرللل    ر
للي  لث طيللي  لتطبييلا  لا سرلللل   ثلتطللثي  ت  لب ح لتلللق ت  ه لتث  لتللي 

أثربيي .ثنملدل لت جني  ططبي لالرطندليي ترح  دمثط م الرلللل   شم لي نلا 
 ظ  لالمطدلءلل لالرللل  يي لت رط ل  م ا سشثلننم لتف رب ن  ر نا  ز  .
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ي أ دلل لت جني لت  لليي ت نم ضلي لالرلطع مل ثلت ل  ثنيثنا لتعم  نفرع ** 
ييمنم  طلنض نيع  عم د  لترى   ا سرللل    ا لت بمتبي بضلثل  سرلىمب م ث تل  

 تعد  أربم   ن م :
طفليللب رلل نمء  للر لتثجللثد لتعرللطل  لت  للل  ثط  للي  ثح للل ثجللثد لتجللي   -

لت  للللل  نللللا  نبىللللي  حللللدثد   للللا ثجللللثد ل مبللللي أ ليطيللللي ت لل بللللي أ  طحلطللللمل 
ل لح لللي سرللللل     لللم يضلللا مرللطليي ثت جلللي  لت  للل    لللم  جعلل  رللل نمء طحلل

 لتحطث ي لت  ل  طحل ضاه سرللل  ا دلل  .
 ر   لتريمد  لت  ليي مر جزيل  ث ضم   ط للر . -
نللللض لت للللثل يلللدثر ط لللل ل  تبرلللللل    ر ثلتبضلللملا لالرلللللل  يي ستلللا جنلللث   -

 ر نمء .
 سرىمب ح    ل الرطلدلد أ  لتلللل  )سيىل لالرللل  يي حمتيم ( . -

لت جنللي أر سرللللل   حىىللل مللر بليلل  لت عم للد  أ للدلن م يطح  للد لتجي للي ثلمطيلللل 
أمبم لللم دلنعلللم   ثيلللم  م لللا لتجي لللمل لترلللثليي ثلتف رلللب نيي  ل  لللل لتللل  لت  لللليي 

ثلترثليي ثجي ي لت للع لتعلبا لت   ثنا مم ي بعد أر طيي     ل ثطحلطلمل 
 جيل م يينثد   ه لالطفم يي .

 طل  لت جني لآلطا : -
 –  ل  ر لتدمميي لت عمديي الرللل    ا مىد طحلمتف   لل  حطلث ا  نا  -

سرلللللل  ا طحلللل  يلللمد  أ ليطلللم ضلللد لتللللع  لتف رلللب نا ثلتللللعث  لتعلبيلللي ث علللمد  
 نلللع  جعللل    لللل لأ  حلبلللي ت طبييلللا ، ت للللع  لت  لللل  ثحمضلللله ث رلللطىي ع 

لتعلبلللا  لللا سرلللللل   ثلتع للل  م لللا طش لللا لتعلللل  ملللر لت ىمث لللي ضلللد لالرلللطع مل 
    ثنا .لت
أب ىل   ه لت عم د   د سرللل   نا لالحطىي ثلالرطيبمر نلا ألض ن رلب ر  -

 ثلتعدثلر م ا دثي لتجثلل .
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 بللللمل ( م للللا لتع لللل  تللللدم  طلللل  لتحطللللم   –مطللللف حطللللم    للللل )لترللللمدلل  -
لت رطيد ر رثلء نا أنليىيلم أث دثي لتش ل   لتعلبلا )م لىء أ ليطلم( نلا لت نبىلي 

. 
 طحل زم  طحليل لتيثيل . 1991نا طد  ل لتعللق لت لملطي لت  ليي  -
لت لملطي نا لالمدلد ت ؤط للل لترى  ليطدلء   لر  دليلد ثأثرل ث ثللل  لتلل ي  -

 ثثلد  ملبي ث  ل م .
لتطلط بمل ل  نيي نلا رل نمء طجعل  رل نمء طحلل لح لي سرلللل   ث تل  تضلعف  -

 لتطثلجد لت  ل  ثضعف طر يحع .
رلللللل   رللليبل  طي لللل  م لللا لال ط لللمد بعلللد مىلللد لت عم لللد  رللليبل  - ل أ ليطلللم ثل 

لت  لللل  ث تللل  ميلللل ريمرلللي لالنفطلللمح ثلتش ش لللي لتطلللا طللل   لللر شىت لللم ييلللا 
لتىبللمع لتعللم  لت  للل  بلل لش  ل رللعمل تلجللمي أم للمي  للليث  ر ثطف للل  للن   
م لللا مى لللي بمتلللللطمل لالرلللللل  يي ثل  ليطيلللي  لللا جعللل    لللل  لطببلللي دلل لللم  

رللثلء  ن للم لت دنيللي أث لتعرللطليي ت جللي  لت  للل   للا لبلله بمت عثنللي ل  ليطيللي 
 طر يحع بمترىح ل  ليطا نا  عظ ع .

ثطل  لت جني لت  ليي ت ىمث ي لالرطع مل ثلت   ثنيي أر ينمء لال ط مد لتثبنا 
لتىث  تر  ط طا سال س ل طثلنلل سللد  ريمريي تن ضي  ل ل لتي لد ث ل ل تلر يطلثر سال 

ل  ليطللللا لالرللللللل  ا لتللللل   بللللمل  شنلللل    لللللل  س ل طلللل  لتللللطش    للللر لتبلللللثق 
ثرلليمدط م ، تللل ل م لللا لتىللث  لتفمم لللي نلللا لتلللع  لت  لللل  لال لللبفمف ثلتثحلللد  

 الرىمب   ه لت عم د  لت  تي ت  ل ثلعي م .
** ءررراء فرررى النشررررة اإللتترونيرررة لءرلررردة " كنعررران " تقرلرررر  رررن " الموقرررف 

، ث للد طنللمثي نيللع  27/11/2010لتطبييللا لت ن جللا ا نللا  المبرردلى فررى مواءهررة
تىللمء  ح للثد مبللم  أيللث  للمزر  للا للللي  لطحللمد لتيطللم   ح للد رلل  مث  ثيثرللف 
لتىع لللللد ت حمثتلللللي س نلللللمع لت فىفللللل ر لت  للللللي ر ثلتعلللللل  تزيلللللمل  لل  هللا يط لللللل للل 

 سرللل  يي ثتير مر بلي  لتر بي لتف رب نيي .
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ت نم للللي ث لللد ل طللللح  ح لللد رللل  مث  س م لللي  لللؤط ل ملللر لتطبييلللا نلللا لتىلللم ل   -
لتطبييلللا نلللا ضلللثء لت طا لللللل لتجد لللد  .ث لللمي لتطىليلللل : سر لت ب لللث   لللث مىلللد 

 ر لتطبييللللا   للللدد لللللع  ن رللللب ر ثحلللل  مثدطللللع م  للللؤط ل ت نم ضللللي لتطبييللللا 
  لضع .

ثأثضلللح لتطىليلللل أر لت ىلللمء طلللمر يطلط للل  أ ليطلللا ت حمثتلللي دنلللا لتطبييلللا يللل ر  -
يثلربي ث بملطي لتر بي لتف رلب نيي لت فىف ر ثلتيطم  نا سرللل   ثلتعمت  لتعلبا 

لتطللا طلللث  أر لتلللع  لتف رللب نا يعطيللل أرلل لل  تلل ل زيملطللع ال طعطيللل طبييعللم   للا 
 سرللل   .

ثتررلللف ن نلللم  ز لللل   لللر لت فىفللل ر لت ببعللل ر رلللثلء نلللا   لللل أث بلللم ا لتلللدثي 
لتعلبيي ب م ن  لم لتف رلب ن  ر نلا ل لض لت حط لي ، ثتيلر لت ىحلا أنلع ال طثجلد 

طلللي ج ليلللي ت نم ضلللي لتطبييلللا نلللا ل لض لت حط لللي ن نلللم   لللر ال  نىلللد ثتلللا حل 
نع طلللع    لللم نعللل  ث نلللم   لللر يبمتللل  ب فمثضلللمل  بمللللل   لللا سرلللللل   أث   لللل 

  بملل  .
وفررى )ا  السررياق نشررر  صررحف مصرررلة تقررارلر  ررن المركررز الترراديمى ** 

جد لد   لا ثجلمء ملر لت لطلز أر شبطلع لتاإلسرالياى وقضايا إسررالياية أخررا ، 
لتجم عمل لت  ليي ث ت   ر شىي شبي  حط لي الرلطىبم  أييلل ملدد  لشطللق

  ر لتبى  ثلتبمحف ر ت  لطز ث ت  ميل  حمضللل بمت اي لالنج  زيي ثلتعيليي .
ط ت  حضل لترف ل لالرللل  ا لترمي  لي ثر للم  ل تلي  يث لفع رلف لل  رلمبىم  

للق ل ثره نا جم عي ط  أي   ط م نىه ثتير ب فطع أرطم ل  تدللرمل طمليي لت
 أنع أحد لت طش   ر نا لتطيمللل لتفطليي نا لتعمت  لتعلبا ث  ل شم ي .

،  لللد رلللبم م لللا ملللدد  لللر   لللد ل  للل ل لت لطلللز ثنىلللم  ت طىليلللللتجلللد ل بمتللل طل أر 
ل م مي لتفنيي  دبمء   لي ر ثط  طلج ط م ت عيليي دثر لتلجلثع   لحمي م ط لم 

  نللا لت  جللي لتعم يللي لت  للليي ، ط للم أر لت لطللز ال يلل تث يرللطعد ال للدلل  للم ث 
 ج دل  نا طلثي  ل يم    لتفطليي لت لطببي يثجثد لت  ثد نا   ل .
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أ م لتطىليل لتفمنا نطمر مر لرطعدلد سرللل   البىق أحدث   لل  لنمما انلمنث 
أ  للمل  5طينثتللثجاا  للر لت نللد ت طجرلل  م للا   للل م  للم  بلل ر الرللللل   حللثلتا 

 .ا لتبىد لتعلبيي مم ي ثشم ي   لميي ط  م  ثج ي ت طجر  م  نم
ث للد أيللد بعللض لتشيللللء لتعرللطلي ر ثلت طش  لل ر نللا لت جللمي لتفضللملا أر طلل  

 ر لت ل م ني ، يلل   لتفضمء لتعلبيي  جط عي طعطيلل  طش فلي بمتىيلم  الرلللل   
بلللثل  أ  لللمل لنطى لللثل طينثتثجيلللم  ت لح لللي لتطللللثي  م لللا ل   لللمل لتعلبيلللي ثطللل طا ش

لتطجر  لالرللل  يي  ر لبب م بمت ؤرري لتعرلطليي ثلتيلنلم   لتنلثث  لالرلللل  ا 
. 

أ م فمتلث لتطىلمليل نطلمر ملر لتطلدش  لترلمنل لالرلللل  ا نلا لتلل ر لت  لل  بعلد 
 بمتبي  حيفي ا مؤلط ا لالرللل  يي   ل يطحر ر ظلثف يلدث رل نمء ثبليىلي 

ء تلل  طعللد  لللط ي   للليي نىلله يلل  أ للبحل لتطعم لل   ع لل   ر  لللط ي يللدث رلل نم
برلللي   للللملطي لتيلللدث نلللا ط ليللل  لترلللىح ثلتبضلللملا م  للللط ي سرلللللل  يي أيضلللم  

سر  نللم  لحطىمنللم  لللد دل  يلل ر يلللدث : تىبللمع  للز  ميللل ل نفللمق ث متللل لت لللحيفي 
 ء  ا لتيدث ث لمي    .رر نمء ثلتحطث ي لت  ليي بري  لتطعم   ل  نا لتر 

طىمليل نطمر مر  دل  يلدث  ب ل  لت جلثء الرلللل   بعلد للعثله أ م للبا لت – 4
بمتطجم لل  ثلتظ لل  ث للد  للدد ا رللى ي لتز   للا ا لت للدل  يللإدلل  لأ  رللدل بللمت جثء 
لتريمرا الرللل   س ل ت  طعد ستيع حىث ع لت ر ثبي  لر لالدلل  لتطع ي يلي بعلد م طل  

   ؤ ى  ممتيم  ث لد ططل  طجم  ع طف لل  تحرم  ح  ي دي ث  لت ع   ر ل   أنع يح 
رى ي لتز   ا لرمتي  ثيي ت حمنا جنث  ر نمء   دد ن  م ب نع س ل ت   ط  سلجمع 

رلل طثجع  للث ثأرلللطع ت جللثء الرللللل   ثم للا ل  لل  س ل تلل   نلل   نإنللعحىللع لترلل    
 نفرع ب نع تي  نا ثبنع . ريعطيلحليطع 

*** 
التساعينات وحتاى  رابعاً : تقااررر مسعاعة عان التطبياع الإعلاامى خلاال

2009 
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 نماذج ووقائع من التسعينات : – 1

هاا ن نماااذج ماان تقاااررر تطبيعيااة مامااة ن اامها الإعلااام الم اام  خلااال 

ام ماع العا و الصاايسنى حقبتى التسعينات والألفياة عان التطبياع الحار 

 ؟ فماذا عناا

*** 
 الموساد والمخطط اإل المى الختراق العقل المصرا 

 محمد نوار
م للا لتجي للي لت  للليي ، نللإر  – ؤ طللم   –رللىح لالرللللل  ا  للد طللجللا س ل طللمر لت

تطنف لل   شبلله ل  لل   دنللع لشطللللق ، شيللللء لتدمميللي ثلالمللى  يع  للثر ت لل  ن للمل 
ي ستلا ا رلا  لطلز ططجلع  ثجلمل  جث لع لتلليرللتعى  لت  ل  ، بالزث فىلمنا نف

أنلللى  للللبم    لللل ا ثأرللل حي  للل ل لتالللزث لتشب لللل أرللل حي ت لللم يليللل  شلللمدع .. 
رلللللللل ن مليي .. ططلللللللل  ..  حمضللللللللللل .. يلللللللللل   ط يفزيثنيللللللللي ثل  لميللللللللي . أبحللللللللمث 

ح مليمل مر ط  نثلحا لتحيم  نا   ل ؟! .  ثل 
ثيلللمل  نللا  للل ل لتاللزث للللبطي ل  بللي  لللر م  للمء لتلللنف  ثلالجط للمع  رلللطشد  ر 
 ثل لللا طجررللليي ثلضلللحي  فللل  ا لت لطلللز ل يلللمدي ا لالرلللللل  ا ا نلللا لتىلللم ل  أث 

أث ، م  أنى  أ ليطيي  ف  للطي طلمنثر النطمل شمدمي تللطمل سنط  طرطلير ثللء
  لللمل بحفيللي أ ليطيللي طجنللد لت لللمل  للر لتبللمحف ر لت  لللي ر تدللرللمل طرللط دف 

  علني ط  لاء مر لتلع  لت  ل  !! .
 لترثبل مر لت   ثنا !!

 ثيطحل  لتازث لتفىمنا م ا فىفي  حمثل : 
ثلت زي لللي بمتطللللطي  نلللا  لللدللل لتللللع   لت حلللثل ل ثي : طلرللل ي  للللممل لتيللل  

لت  لللللل  ، ثطضلللللشي   لللللدل  سرلللللللل   نلللللا  شط لللللف لت جلللللمالل تلللللزلع لالحرلللللم  
 بمالمجم  ثلتل بي  عم  طجمه سرللل   .

ثم ا   ل لت حلثل ططحلل  يطنرل   د  ل  ج يلا لتىلث  ثل ج لز  لالرلللل  يي رلثلء 
 .أ ليطيي!!ي أث لت طرطل  ش ف ثلج ي  ن م  لل لت ثيي لت ليحي لت ع ن
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نمت لطز ل يمدي ا لالرللل  ا نا لتىم ل   لنظ  لت حمضلللل لتفىمنيلي لتطلا طنرل  
ستا لت  ثد لالنجمزلل لتحضمليي م ا ألض   لل  نل  م لد لتفللمنلي .. نلمت  ثد 

    ا ينم  ل  لل  ا ؟ ث عميد ن  ع ثطمليي   ل  نعع لت  ثد ؟! .
لترلللل ن مليي ت علللللض نللللا  حبللللمل ثللللللطي ا طللللمنثر ا ل  ليطيللللي طنللللط  ل نللللى  

لتط يفزيللثر ثدثل لترلل ن م ثأيفل للم أنللى  ط جللد لالرللللل    ر ثطىللد  لت  للثد طن للث   
للق ت طحضللل ، ي  لل  لتلل طمء لتشللملق ، ثيثلجللع بللع لتعلبللا لت طش للف لتضللع ف ، 
ثلت ؤرلف أر لتيف لل  للر أنلى   لل ه لتللبطي ططرللل  ستلا لت لللم د لت  لل  ث للا 

ا نللمح  جللثالرا ثا للثللر ج للثي ا ثيفشللل :  لل  ثنيمر   للم لتللللطي لتطللا  للد ل م 
 .1956ملل  يى ف  در   ل نا مدثلر جثالر ب نع طمر بي

ثدثل لتنلللل لت  ثتللي  للر لت شللميللل لالرللللل  يي أرلل  ل طحللل أرلل مء ملبيللي أث 
أجنييي يإ دلل  ج ثممل  ر لتيط  لتطا ط ثل لت ثرمد م لا أن لم لترلثبل مر 

نا   ل لت جلمي طف لل   لر ل ش لمر نلا لتىلد  ، م لثر طل   لت   ال يى ل ثلتيط 
 أي   ، ثطحب ل لتبملللل مند لتفجل ، لت  لل  ضد لت    .

ثملللل لتيطل  لت للمي ي ، ثلت ؤرلف أر ملددل   لر دثل لتنللل ثلتطثزيلا لتعلبيلي 
 طع   جم د  تطلثي    ه لتيط  لت ر ث ي م ا لطرمع لتثبر لتعلبا ط ع .

طللللد  ل لتىللللي  لتد نيللللي ثل شى يللللي ثلالجط مميللللي تللللد  لتلللللبم   لت حللللثل لتفللللمنا :
لت  ل  .. ثطرطع ر شبي لتازث لتفىمنا نا حلطط م م ا  ل ل لت حلثل ب لم  لث 

 أشبل  ر  جلد  زث لتعىثي ثلشطللق لتثجدلر .
م  يمل لتازث لتط   ديي  طثال م ر    ر ل نى  لت ي ل  لتطا طعلض أ م  م ثر 

  لتلنم يي ثلتدنيم    لي بمتي جي ثلت طعي ثلتبلي  لتثح لد لتل   لتلبم  ن م   تحيم
يىللثد ستللا  لل ل لتعللمت  لتللثلد . بليلل  لتطحلللل ثلالنحللىي لتلل    للطش    للر طلل  

   ثد لتىي  ل شى يي .. ثبلي  طا    لتعى  بمت شدللل ثلتجن  .
 ثليلل   تلل  طنظللي  م  يللمل ط ليلل  لت شللدللل باللزلل  ستللا   للل ثل شبللل  يللم  

مللدلد ضللش ي  للر لالرللللل    ر بمتحضللثل ستللا   للل ثلال م للي تفطللللل بثي للي ، أ 
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ثلتطىللل  ت لللبم  لت  للل  ثلرللطشدل  نطيللمل سرللللل  يمل ال للللء لتلللبم  ثب نبلل  
لت لللدل ي ، ثلتطبييلللا  طللللمل  لتج يلللا نلللا طعلللمبا لت شلللدللل ! ثال يعلللثد  لللؤالء 

 للر لتلللبم  ث للد ث عللثل  لالرللللل   ثر سال بعللد أر  طلطللثل ثللء لل  مللددل  ال بلل   بللع
 نليري لالد مر ! .

 أبحاث مصرلة فى خدمة إسراليل 
: طجن لللد أييلللل ملللدد  لللر لتبلللمحف ر لت  للللي ر الجلللللء لتبحلللثث  المحرررور الثالرررث

ىي  نلللمي حليلللي الالجط مميلللي ثلتطمليشيلللي ثلال ط لللمديي ملللر   لللل ، ث تللل  بمرلللط
 ثيلي أ ليطيلي لتبحث .. ثنلا أ  ل  ل حيلمر ططىلد  ج لمل طح ل  أرل مء م  يلي ث 

أث أثلثبيللللي تب لللل  بللللمحف ر الجللللللء أبحللللمث حللللثي  لللل ه لت ثضللللثممل ، ثيرللللملع 
لآلالف  لللر لتللللبم  لتعلللم   ر نلللا حىللل   للل ه ل بحلللمث ت  للللملطي ثأيفلللل  لللؤالء 
 طىلللد ثر ت ع للل   لللا  للل ه لت  للللمل بحرلللر نيلللي ، ثنط جلللي ت ظللللثف لال ط لللمديي 

 بحللمث  للر ح  للي لت للعبي ح للث  للدل مللدد لت للؤ   ر ت  لللملطي نللا  فلل   لل ه ل
.. ثتنللللم أر  86/87لت مجرللللط ل ثلتللللدططثلله بلللل لبع ر أتللللف بمحللللث شللللىي مللللم ا 

نط للثل حجلل  لتيللثلدل لت طمحللي ت ع لل  نللا  لل ل لت  للدلر ثحجلل  لتببمتللي أث طللدنا 
ل جثل ثمند م طب ل   ل ه لتج لمل بلمحف ر ثطاللي   ب لطبلمل ضلش ي ثبىنطلمل 

 للل ه ل بحلللمث م لللا أن لللم  شمدملللي ملللر  لللفط م لتع  يلللي ، ثب نبللل  شي لللث  يللللل
أبحمث م  يي رطرممد م ا ح   لطىل   ل .. تنم أر نط ثل  د  لتنجمح 
لت   رطحىىع   ه لتج مل لت ليث ي نا ج   ؤالف لتبمحف ر .. ثبمتطمتا تنم أر 
نط ثلط  ل بحمث لت مل لي لتطلا رطح ل  م   لم ثلتطلا رلط طن م  لر لرل   لثل  

ثط لللللنمل لتلللللع  لت  للللل  ثلت لللللطىل  بمتاللللي لتد للللي  رللللمت   حيللللم  ثطفط للللل
 لالجط مميي ثلال ط مديي لتطا يعمنا  ن م .

ث فلل   لل ه ل بحللمث  للا لتطللا ي للنا  ن للم شيللللء لتاللزث لتفىللمنا شليبللي د يىللي 
 ت لع  لت  ل  ثت فاللل لتطا ي طن   أر  نف ثل  ن م ! .
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.. ث لر  ي  طحل   مد  لتازث لتفطلل  لالرلللل  ا ت  للم ا   ه لت حمثل لتللير
ثط طا  .مى    لت طمحي حمتيم  تطع      ل لتطحل س لتبييعا أر يرطشد ثل ثرمل  

رلممي  ث يلم  بمت الي لتعلبيلي  18نا لت ىد لي حطلا لآلر س لملي سرلللل   لتطلا طيلث 
.. ثط يفزيثر سرللل   لت   ي   ثلضلحم  ط م لم  ستلا لت حمنظلمل لتللل يي ت  لل 

مد  بم   مل لت نمميي ريطثر أحد أ   ل ر حي ؟ ثبمتببا نإر لتيث لت بملل لتى
لالرلللللللل  يي نلللللا م  يلللللي لتالللللزث لتفطلللللل  تلللللي  نىللللله يثلرلللللبي لتى لللللل لت لللللنمما 
لالرللل  ا ي  يثلربي لتيث لت بمللل  لر أ  لمل  لنمميي طح ل   ثيلمل أ ليطيلي 
أث أثلثبيي تين م طىا طحل ريبل  لت  م ني ثل  ل طمر   ل أ لل  بييعيم  ث طث عم  ، 

  لتفطلل ثلتللأ  نلا   لل نلا ح  لي التالزث   ل لتشب ل  ث  لملطي ملدد  لمدنم
؟! ثبعض     لتطحضل  نمد  بمتطبييا لتفىمنا، بعض   ب نبلتفطل ا لالرللل  ا

ب نبلللل  لت ثضللللثميي لتطمليشيللللي    لللل  لتطلللللل  م للللا لتببللللثالل لت ج للللد  ت ىللللثلل 
ه  نلللم  منلللد د، ثبعضللل   يالللمزي سرلللللل   ثيطانلللا ب لللم يللللم  رللل حي لت  للللييلت

 .!!زيمللطع لت طيلل  ت م
 لل ل  للث لتشبللل لتلل    ط للددنم .. ثل  ل طللمر ل رللف ي للر   ثبنللم ت للر رللىبثل نللا 
حبمل  سرللل   نإر ل    طي ل ثنحر نل  لتىممد  ل ييل  لر لت فىفل ر ثلتفنلمن ر 
ثلتع مي ثلت  ن  ر  لنضثر بحرل  دملث  ! . لتطبييلا لت لليث ي ثيط لدلثر بىلث  

مثالل لتالللزث لتفطلللل  لالرلللللل  ا نلللا لتعد لللد  لللر لت ثل لللا لتطلللا طحلللمثي تيللل   حللل
لشطلل  م ! .تيننم نشلا أر نب لر ستا  ث    ه لتجي لي لتثبنيلي نلى نعبلا  ل ه 
لتشبلللي لالرلللللل  يي  لللم طرلللطح   لللر ل ط لللم  ث للل ل لتعللللض لترلللليا نلللم ث  سنللل لل 

اللزث لتفطللل  ا تنحللمثي س للىق بعللض لتفاللللل لتطللا ططحللل   للر شىت للم ح  للي ا لت
 لت   ثنا ثتنبمت  ج يعم  ب ثل ف رليعي :

مللد  لترلل مح  يللي   لللي أجنييللي يللإجللء أبحللمث ل ط للمديي أث لجط مميللي أث  – 1
ريمرلللليي نللللا   للللل ، ث  للللل  لللل ه ل بحللللمث م للللا لت  لللللمل لتىث يللللي لت  للللليي 

 طمتجم عمل ثلت لليز لتىث يي لت طش  ي.
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ي ثحمز لي  لر طل  مضلث  طعم ل   لا لطشم  لتنىمبلمل لت  نيلي  ثل لف  لمل  – 2
سرلللللل   لتطزل لللم  بىلللللللل لنلللض لتطبييلللا لتطلللا لتطز لللل ي لللم لتنىمبلللمل لت  نيلللي نلللا 

   ل .
طعليللي  ثل للف لت طعللمبف ر  لللا سرللللل    للر  للمد  لتفطلللل ثلتلللأ  أ للم  لتللللأ   – 3

 لتعم  .
  2/1/1990حالشعم 

 تقررر وثائقى لجرر ة )الشعب(

الهنررود إلررى إسررراليل و"الشررعم" تضرربطه  بمطررار الوثررال  تاكررد عءرررة اليهررود 
 مدير أمن المطار: ال أستطيع منع اليهود من السفر  بر المطارد و  القاعرة 

ل   ح مل لجمي ل  ر ثأم ر  بمحث أ ر لتدثتلي نلا  بلمل لتىلم ل  لتلدثتا .. 
 ثل   لتطعطي  لالمى ا م ا حليي ط ج ل   ثد لت ند ميل لتىم ل   ..

  أر طىللللطح  أرللللثلل لت بللللمل ثطضللللبه   للللثد لت نللللد نللللا ثطللللل   لرلللطبممل لتلللللع
ب لللمتي لتطللنزيلللل ا لنلللي م  يلللمل لتط ج للللا ثلنفللللدل ينللللل أحمد لللث  لللا لت  لللثد 
لت  لللمجلير ث للل  يرلللج ثر لمطللنلللمط   بلللمت جل  ل يديلللي ستلللا ألض لت يعلللمد تحم لللم  
يللل ثي   .... تللل  يطلللر  لللر لتيرللل ل لتطىلللمب  لللثل ت   لللثد يتىلللد طلللمر شبلللل لت لللثل 

عىم  ثلجمي ل  ر يحم لثننم نفر للني ضيىي طبل  م لا  ث لا لتبلملل  لتطلا  
منللم طللمدل أرللى  لتي لبللمء لتعمليللي ط للعىنم .. ي ن للم  ل   طللل  150طبعللد أيفللل  للر 

رللث  جللدلل شللليا..ثنا   لجللمي لت بمحللث م للا بعللد أ طللمل  نللم ثال يف لل نم مللن 
ر أطللثبي  رلليمحا لت حظللي لتحمرلل ي .. ظ للل لت  للثد بحىللملي   بعللد أر  ببللثل  لل

 لتطىبنم لت ثل ..!ث نمنىضضنم م     
ط م طيلف لتلع  ابمت رطندللا طثلب لتر بمل لت  لليي نلا م  يلمل لتط ج لل 

 ل ر نمء .تط ثيلع ثشلدلع لتعلل  سميل للطي   ل ت ب للر لت شطفيي ثللء للطي 
.ي ط م طيلف التلع ا رل زيمل  زثجلي للم  ل ت  نلد  يل  يلدء م  يلمل لتط ج لل 
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نلمب لتثطمتي لت  ثديلي  نلا لت نلد.ثطمنل ثطلمالل ل نبلمء ل  ليطيلي ثلتيليبمنيلي ث 
 ثل  لمطم  ثنل طملتث ثتندر  د أ لمطم  م نللطع لتلع   ر  ي  مر لتجلي ي .

 * الوثيقة الولى :
لت ثلن   ث  ل حد ثطل ل ستا  امدل  نحلث رلبع ر لليبلم   نلديم   19/6/91يطمليي 

 تا ط  أي   ميل لتىم ل  .  مد  ر  ر يث بم  س
 * الوثيقة الثانية :

لت رلمنل  لث   لت نلد لت ثلن   لث  ل حلد اطلمليي لنط لمء لح لي لتفلث   23/6يطمليي 
لليبم  نىه اريمح سرللل    را ثت  ططض ر لتثفيىلي لرل   36ف  ث ثي نحث  16/6

 أ  للي   ند  .
 * الوثيقة الثالثة :

حلد ثطلل ل ستلا  المدل  نحلث رلط ر لليبلم   نلديم  لت ثلنل   لث  ل  12/6/91يطمليي 
 ؤشلير  مد  ر  ر يث بم  ستا ط  أي   اطللنزيلا ميل لتىم ل  .

 * الوثيقة الرابعة : 
ثطل ل ستا ث ثي ألبع ر لليبم  سرللل  يم  ؤشلير ثت  ططض ر ثجثد  26/6يطمليي 

 أ  للي   ند  .
 * الوثيقة الخامسة :

ل  ثلحد ثطرع ر لليبم   ن   نحث ألبع ر لليبم   نديم  طل ل ستا  امد 16/6يطمليي 
 ستا ط  أي   بالض لتريمحي .

 * الوثيقة السادسة :
 .م  طي ر ث ثي رط ر لليبم   نديم  طؤطد ث ثي يل يي  ر يث ب 12/6يطمليي  
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 * الوثيقة السابعة :
ثططضلللل ر  16/6/91ث للللا مبللللمل  مللللر طلللللف جللللثلزلل لت بللللمل لتىللللم ل  يطللللمليي 

مء   ثديلي بحطلي ث لن   ا للملثر بلمل  ث نلمح   لتلطم  لت  لثد  ث لا أرلأر مء 
 أل ل ثلمتث  ل   ثليم.....ا 

 * الوثيقة الثامنة :
مبلمل  مللر طللف يح لل  أرل مء لت رللمنلير  لر لت نللثد دثر أل لم  جللثلزلل رللفل   

 زيف  ا..ا . –ط  ر  -ط  ا - ثلطمل -تيفا – ن   ا أيلل م   16/6يطمليي 
 التاسعة :* الوثيقة 

ثيحطث  م ا أيفلل  لر  23/6مبمل  مر طلف جثلزلل بمت بمل لتىم ل  يطمليي  
 لليبم   ر بمنطث  . 25مللير لليبم   نديم  ثنحث 

 * الوثيقة العاشرة :
 للا طلللف ب رلل مء لتلطللم  لتىللمد  ر  للر سرللللل   ث لل  رلليمح سرللللل   ثر يطللمليي 

تيلللللمر .. ي ن لللللم تللللل   -للللللالل –ليلل لللللم   -ث لللللن   .. الثز لللللمر 16/6-2/6-9/6
 ططض ر لتلح ي لتىمد  ر  ر سرللل   ا نا لتعثد  أ  اللي   ند ا 

 * الوثيقة الحادية  شر :
 لللر لت نلللثد ثيطضللل ر لالرللل   23/6 لللا طللللف ب رللل مء لتلطلللم  لت رلللمنلير  لللث  

  يل  .... -سرللل  -م زل-ل ثي نىه ث ن    نمح 
*** 

 يى م لت ط  ز ستا لتىثي :** ف  طنطى  )لتلع ( نا جزء ؤشل  ر طحى
 لغز شركة سيناء

 ولتن كيف تم  عءرة اليهود الهند  بر مطار القاعرة  
سر جلي للي لتط ج للل ط للل مللر بليلل  للللطمل لترلليمحي لتطللا ت للم : طىللثي لتث للملا 

  ي بمتثطمتي لت  ثديلي .. ح لث طل  لالطفلمق  لا لللطي س لل رل نمء تلنى    ستلا طل  
أر  للط  ط ج للل    بملللل   للر لت نللد ستللا طلل   أي لل  اطللنزيلللا ح للث  للر لت للع 



 

976 

نلثق سرلللل  يي أي   تلنض لتدثي لتعلبيي لت ثجثد  نا لت نبىي  للثل أ  بلملل  
 جمت للم لتجللث  ي ط للم أر لت  للثد يفضلل ثر لت جللل  ميللل ل للضللا لت  للليي ن للا 

ثال  ثجللد  للم ي للنع    للر  يلل  أج للز  ل  للر لت  للليي ، أرلل   ثأ لل  نللا لتطي فللي 
رللل   .ثشم ي أر    نم  لطفم يي رى  ي ر   ل ثل 

 ل ر نمء تازل  نطل   ر لتز ر .. نمتحطث ي لت  ليي طدما أن م سث د ظ ل للطي 
للللطي أجنييلللي ثتيرللل   لللليي ي ستلللا أر لطضللحل لتحىيىلللي نىلللد أيللد تنلللم   لللدل 

 ل ر نمء  نيفىي  ر لللطي سأر للطي  -لنض  طل لر ع –أ نا يثزلل  لتدلش يي 
لتثبنيللللي ث للللد لضللللبلل لتحطث للللي لت  للللليي ستللللا طا  للللل لالرلللل    للللل ت ب للللللر 

ت ط ثيلللع حطلللا ال ي طلللر ت لللدثي لتعلبيلللي ليطللللمف طعم للل  لللللطمل   لللل ت ب لللللر 
لت  للليي  للا سرللللل   ثحل للم  م للا لتنلللمب لترلليمحا  للا لتللدثي لتعلبيللي لتلل   

 ر ط فل طف لل  بمت ىمبعي لتعلبيي ..
م للل  ديف لللد .. ثلجط لللا ملللدد  لللر  لللل رللل نمء ينلللمء م لللا لطفم يلللي طسأنلللللل لللللطي 

لت رلثت ر بمت بمل م ا لأر   لت ثلء/ ح د ن ي  ليمر  ا  ندثب ر  ر لتحطث ي 
 لل رل نمء سلالرللل  يي ثمدد  ر لتدي ث مر  ر ي ثط  لالطفلمق م لا أر طىلث  لللطي 

ينىللل  لترللليمح لت  لللثد  لللر سرلللللل   ستلللا   لللل يجمنللل  لللللطي لتعلللمي لالرلللللل  يي 
للللطي يطنظللي  لحللىل دلش يللي ستللا رلل نمء ثلتبللثل ثلللل  لتللل ي يثم للا أر طىللث  لت

تيفلللللللل  س بلللللللمي لترللللللليمح لالرلللللللللل    ر م لللللللا لترللللللليمحي نلللللللا رللللللل نمء.. س  طثضلللللللح 
رلللملح سرلللللل  ر يرلللطىي     بلللمل لتىلللم ل   12000لالح لللمليمل أر  نلللم  نحلللث 

رللللنثيم  يثلرللللبي للللللطي س للللل رلللل نمء . ثيضلللل ف لت  للللدل ل  نللللا .. أنللللع نظلللللل  
  نيي نلا  بلمل لتىلم ل  نىلد لرلطشد ل لترل بمل لالرلللل  يي  بلمل ت طر يىل ل

 لتىم ل  نا طنف    متييي م  يمل لتط ج ل ..
  2/7/1991حالشعم  

**** 
 اليهودا الغامض خاف مهرءان النوبة ددد وماامرة تقسي  مصر 



 

977 

نلللم  لللر  يللل  ..  نللل لير  حللل لير ..  لللر لت لللؤل ل  .. لتطلللا رلللطنف  م لللا  لللد  يطط
.. نللا لللط    لجللمر ننللا ثفىللمنا  (1991) ب  ثرلليط يل لتىللمد  رللل ل  أ رلل

يىللم  نللا أرللثلر ثلتىللل  لتنثبيللي حثت للم .. طحللل لرلل  الت  لجللمر لالنليىللا لتنللثبا 
 ل لت  لجلمر .. ثأر لت لدف ل ثي ا ث  نم : سر أ ليطلم ثلت ل م ني يىفلثر ش لف  ل

محبع بعفلمل سر لت  لجمر ط    لتنثبي مر   ل ..ط م   نم : ع  ث ن ر ثللل
لت لللؤل ل  ..  –طبللل ليي .. نللا لللط  بعفلللمل بييللي .. ث للد حللل لنم  للر لت  لجللمر 

ثبمتينم ل ج ز  لت شط ي أر طنفض  لد  م منلع .. ثنظللل  تشبلثل  لت لؤل ل  م لا 
الت  لجمر   ف أ ر   ل لتىث ا .. ثم ا طمليشنم ثحضملطنم .. نإنم نع د نطح 

  ت  حلللمل  لللر حيلللم  لت  لللثد  لتالللم ض لتنلللثبا ل نليىلللا ل ثي ا ننعللللض لت لللث 
 ثرلف يللر ا  للمح  نطللل  لت  لجللمر ث نظ لع ث  ثتللع لتظللم ل .. ط لل  لت  حللمل 

جد للللد  ثشفيللللي نللللا  ر رلللل  لتطللللآ ل م للللا أ للللر   للللل  ل  لتطللللا طيلللللف تنللللم أبعللللمد
ر طمنل طيلل   ثرى ط م .. ثطؤطد أيضم  أر لت  لجمر تي  سال ح ىي   طد  .. ثل 

 لرط دنل لتنثبي لت  ليي م ا ثجع لتطحد د ... نا ر ر ي لتح ىمل لتطا 
ل  ليطلللا نلللا طمنلللي  –ط لللم طيللللف تنلللم أيضلللم  .. ملللر  لللد  لتطا اللل  لت للل  ثنا 

لت للؤل ل  .. نإننللم نللدمث طمنللي  – نللمحا حيمطنللم ثنحللر س  نطلللف شفميللم لت  لجللمر 
لتىث  لتريمريي ثلتفىمنيي نا   ل.. ت ث ثف نا ثجع   ه لت ؤل ل  .. ط لم نؤطلد 

رنم نا ش ث ي  ا أ   ر ل بللف لت  ليي لت للملطي نلا لت  لجلمر .. أننم ت
ثأننلم نفل  نلا  رلطث  ، رثلء أيمنل ثزلل  لتفىمني أث لترليمحي أث  حمنظلي أرلثلر 

لت رللللللثتيي لتثبنيلللللي .. ثأن للللل  رللللليطثنثر أثي  لللللر يفلللللل   حلللللمثالل لت للللل  ثنيي 
ل تلي  شىنللم  نللا لتعمت يلي .. تطىرللي    لل ثلتن لل   للر أ ن لم ثرللى ط م .. نللم  

ثج للمل لتنظللل .. تينللع أ للر   للل ثثبنيللي أينللمء   للل .. ط للم أننللم  ط يللدثر 
 طيىظلللثر ث رلللطعدثر  ث لللد أيلللدثل ب لللثل ف   أن للل ل شلللث  نلللا لتنثبلللي ي   لللرأيضلللم  

 ت ثلج ي لت ؤل ل  ث سنلمت م .
 بطاقة اليهودا :



 

978 

 لالر : د.  ثرف ير . -
للطي ريمحيي طيل  نا ن ثيلثل  م   بمتجي  ل  ليطا مد  رنثلل ثي ط    -

 تطابيي أنلبطع .
 أ دله لتللي  ل  ليطا ليجمر ثرم م  بري  دللرطع نا ل ز ل . -
 . 1957 طلدد م ا  نبىي لتنثبي  ن  مم   -
نظلل   للؤط لل  رللليم  نللا أرللثلر حضللله رمرللي أ ليطللمر طجثتللثل  1987نللا مللم   -

  عع نا  ل  لتنثبي .
 ه نثبيمل .ليطدع م  م  جد دل  أر م -
  دما أر لت  ثد لتزنث      يدمث لتحضمل  لت  ليي . -

مى للللمل لرللللطف م  ضللللش ي .. ث نللللمب    للللثض لمرللللعي طفمجلنللللم منللللد طى  ينللللم 
ت فحمل حيم  د.  ثرف ير ..  ملد لت ؤل ل  ل  ليطيي لت   ثنيي لتجد لد  ضلد 

ر  حمثتلي ن ل  لتنثبلي مل:   ل ي لتطا ط دف ستلا أيفلل  لر  للض .. ل ثي 
  ل  ر شىي لرلطاىت   لت لثر ل رل ل لتالم   تلد  لت  للي ر نلا لتنثبلي .. 
ثل   للم    بلل ن    نطرلليثر ستللا لتزنللث  لتلل  ر أيللدمثل لتحضللمل  لت  للليي لتىدي للي .. 
ثأر ت لل   للث  ط   لتشم للي ثلش لل ط   لتطمليشيللي لت   للز  ثأن لل   طعلضللثر ت ى للل 

بعلد ط ج لل   بعلد ينلمء لترلد ثلال  مي  لر جمنل  لتحطث لي لت  لليي ..ثبشم لي 
 لتعمتا .. ثأن   أح  بمتنثبي ثب  ل  ر بىيي أ   م .

ثيرطا   ثرف ير ثج ممطلع لال لللءلل لت متيلي ثلت رلممدلل لتع نيلي نلا لتطرل   
 حمثتللي  :ستللا أ  نللم نللا لتنثبللي ثطلللثي   لل ه ل نطللمل لتللليبمنيي ي للن   .. ثلتفللمنا

ت بمتبلللي لت  لللثد بحىلللث    ن  لللم .. ثنلللا ط ثيلللد لتحضلللمل  لت  لللليي لتىدي لللي رلللعيم  
  للل لتحد فللي .. ط للم بللمتيثل  للر  يلل  بف رللب ر .. ثنجحللثل نللا ل ط للمي م نللا 

 م لنم لتحد ث .
 ر  ث  ثرلف يلر ؟! ثرلف يلر  لث لللي  ج عيلي لتحضلمل  ل نليىيلي ين ثيلثل  

 ب  ليطم ..
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حضللمل  أر لتزنللث   لل   يللدمث ثبنللم  لت: ث لل ه لتج عيللي طىللث  م للا ن رللفي  ؤدل للم 
 ت  ثد لتزنث      يدمث م ثبنمط م.لت  ليي لتىدي ي .. ثنا طحد د أدق .. أر ل

ثشىي ط   لتفطلل  ): ثنا  ثضا ؤشل  ر لتطىليل لت حفا طىثي جليد  لتلع  
طلدد لت  ثد  لتام ض م ا   ل ثلمل  نا بعفلمل لتطبلل ل  1957ث ن  مم  

ط نمل ثلنطي لللل ت لللم لتحطث لللي ل ثتلللا لتطلللا ألرللل ط م أ ليطلللم ستلللا لتنثبلللي نلللا لترللل
 لت  ليي ؤن ل  ثأج ضط م نا   د م ..

ط للم للنللل  لتجلللثالل لتدللرللليي ثلتع  يلللي  نللللد ج ممطلللع لتطلللا  لللدم  م لت للل م ني ي 
ف ثبيم ب علدي ألبلا جلثالل رلنثيم  ثتع نلم  ثط ط م زيمللل طى  ر   ل ثلترثدلر ثل 

جثالطع نا لت نبىي .. ثلتطا نل  لللحي   ثد لتفىلم ي مند  طل أف ثبيم  لطببي ي
ت لل ل لتج للا يلل ر لتي للدلر  سن للم دللرلليي ثطع ي يللي ط للم رللنجد طفرلل لل  : يىللثي من للم 

ثيثرلللف يلللر  طللللدد بللللط  للللبع  1972نلللا لتح ىلللي لتىمد لللي ..ث نللل  ملللم   لتلللفىث
 نللطظ  م للا   للل ثم للا لتنثبللي م للا ثجللع لتطحد للد ي ثتللع نللا أرللثلر  نلل   تلل  

د لآلر بعضلل    نم لل   للؤفل  ! نحجلل  مللر  طللل لتطللمليي أ للد مء طف لللثر  طى لل
شى لل   تللثبن    ، أرلل مل   ..  ننللم ال نللزلي نفلل  بعللد طلل   تلل  نللا ثبن للط   ثل 

ر فيللل مطلل   تلل   للر شللىي ث للملا لت  لجللمر ي نرللثف نع للر لالرلل مء م للا  ثل 
لتيمنلللي .ثتع نلللم نطرلللمءي طرلللمؤال  حرلللر لتنيلللي  ملللر طيفيلللي طللللدد  ثرلللف يلللر ث لللث 

م للا ل  للل   1974ستللا مللم   1957 لل  لتفطللل   نللل  مللم  لت  للثد  ل  لل  نللا ط
منللد م يللدأ لتطا  للل ثلتطيللدي ستللا لتنىلليض   للثح نللا أنلل  لتريمرللي لت  للليع طجللمه 

 -م للا ل  لل  –سرللللل   يي نشللىي ط لل  لتفطللل  ي طللمر  للر لت للع  م للا لتلللع  
طىيللل   جللللد لتطحلللدث  لللا أ    لللثد     لللم طمنلللل جنرللل طع .. ن لللم بمتنلللم ي  لللثد  

.  م بمتنم بمت دل مل ثلتطعمثر ثلتطجثلي لتحل ؟!لتلاء لت ؤطد أنع طمر أ ليطا .
 م ضللي !! ثأر  نللم   للر   للدش  ستللا   للل  للر شللىي بلللق   طثيللي ثأرللمت  

 رممده م ا  ت  !



 

980 

ثتعللل   للل ل .. يىثدنلللم ستلللا  رللل تي سرلللى ع نفجللل   أ لللبح  ثرلللف يلللر  رللل  م  ملللم  
لتبثي ي ت  لل ثل ط م لع مر سرى ع ث ا  دل طع  دلل م   م  طحدثث ث  1986

ثتللر  . 1986بمالرللى  طللدلل  تللد ر  ىللملر أ للبح دططللثل يللر  رلل  م  نللا مللم  
ء لتيللي  أر ي نىف بثيى  مند   ه لتنىبي أث نطلط  ن  م ي تينم نب    ر لتىلمل 

يع لللد  لللللء  لتج  لللي لترلللمبىي ثلتطلللا  طلللل ن  لللم أرلللبم  سرلللى ع .. نىللله .. نب للل  
ي .ثييللدث أر م  يللي سرللى ع ط لل  نطحللل أ م للع لتط  لل  نللا أرلل ث   لليم ي لتج  لل

ل يللثل  لت ا ىللي ي أث لتطللا طمنللل طيللدث طلل ت   للنر  يلل  نفللر لتعللم  لتطللمتا  بملللل  
لت لللليث ي  لللؤط لل  ت حضلللمل  ل نليىيلللي نلللا أرلللثلر نلللا أ رلللب   عمىلللدل ج ع طللل

( رللملحم  أ ليطيللم  زنجيللم  .. ط للم حضللله أرللمط   1850ثحضللله أيفللل  للر ) 1987
ش  لللثر نلللا م للل  لت  لللليمل ثبعلللض لترلللمد   لللر لتي لللل ل يللليض أ ليطللمر  ط

 !ث د  م  لت لملطثر نا   ل لت ؤط ل يزيمل  بعض لتىل  لتنثبيي !
ثت ع ل  نللإر م  للمء لآلفللمل ثلتحضللمل  لت  للليي تلل  يع  للثل ي لل ل لت للؤط ل حطللا ط لل  
لت حظي .. حطا لت ىي ل ر  لن   نلا  لع د   لل .. تل  يع  لثل سال منلد لط لمتا 

ر نا م   لت  ليمل    م  مء أ ليطمر  طش  ث  م أر  م  دمثنع  ر أني   ط
 للد حضلللثل لت للؤط ل طللى    للل  للحيح نطلل  لتلل  ر حضلللثل  جلللد  للثله ثي للثد 
  ر  لددثر أيم     ثرف يري ثلتطا يىلف ثللء لم لت  لثد ثلت ل  ثنيي لتعمت يلي 

ل نللا ثتع نللم نطرللمءي أيضللم  مللر رللل مىللد لت للؤط ل م  للا نللا لترللل ثمللر لترلل، 
 للا ثجللع لتش للث ؟!  نىلله  لللملطي ريمرلل  ر نيللع ثطلللدد   م للا  للل  لتنثبللي م

 !! جلد طرمؤي 
 كيف ت  إختراق الزعر 

نىلللد نجلللح  1989-1988ثل شبلللل  لللر  تللل  ..  لللم حلللدث نلللا لتعلللم  لتدللرلللا 
 ثرلف يللر جثطمنلمر نللا لتطرل   ستللا  عىل  لالرللى  ستلا ل ز للل لتللليف  ط للفى  

ىد م    حمضلل   طبثمم  نا ط يلي لت المل ثلتطلج لي نلا نا جم عطع لتعليىي .. ن
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لتعم  لتدللرا لت  طثل ..ثطلمر  لدل   لمد  ا لت ىلمي ثلتىلللء ا نلا  رل  لتدللرلمل 
 لالرى يي  أحد نلثع  ر  لت اي لالنج  زيي بمتي يي .

 السياحة والمخابرا  
  شطلللللق  ثرلللف يلللر ترز لللل لتللللليف .. نعلللثد ستلللا  ثضلللثع ط  للللثبع لللدل  ملللر 

نطؤطللد لت ع ث للمل لتطللا ث لل طنم  للر   للمدلنم نللا ،  ثرللف يللر تللللطي رلليمحيي 
   لثر دثالل بل   حللمي  150أ ليطلم أر حجل  طعلم ىل  ل ه لتللللطي ال يىل  ملر 

 -لتلل   مجللز مللر نلللل ططبللع  للر  يلل  – للر ل حللثلي .. ن للر أ للر ت ثرللف يللر 
ثللء بللللم  ثلي لتىز للللي النلللللمء  فلللل   لللل ه لتللللللطي لتضللللش ي ؟ ث للللم  للللث لترللللل 

ضلشم ي طعلم ىل  ل ه لتلللطي ؟ ث لم مى لي أرلطم  جلم عا ي تل    جلل لتطلدلي  
طرللمؤالطنم ي س ل  لم ملننللم أر أج لز  لت شللميللل  طنف ل بعلد لتطرللثي  لترليمحا ي ث للد 

تطنف لللل  م  يمط للللم ثطضلللل    ل ج للللز  م نللللا طلللل  لتللللدنيم طرللللطشد  للللللطمل لترلللليمحي 
 لت عمديي ؟!

ل  ليطلللا ليجلللمر  لللد  لللنح  ثرلللف يلللر ثرلللم م   ثأش للللل  بىلللا أر نع للل  أر لتلللللي 
أ ليطيللم  أفنللمء ثجللثده نللا جم عللي ل ز للل .. ث  لل   ثرللف ستللا أ ليطللم الرللطى  
لتثرلللم  لتللل    لللنح تلللع طىلللد لل  ت شلللد مل لتج   لللي لتطلللا  لللد  م   ليطلللم نلللا  جلللمي 
لتدللرلللمل ل نليىيلللي ! م  لللم  بللل ر طللل  لتدللرلللمل لتطلللا أجل لللم طمنلللل حلللثي   لللل 

 ططمبم  !!  32ث ا ثثلد  لتن   
  9/7/1991الشعم  ح 

*** 
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 وزارة الشلون االءتما ية تبيع أطفال مصر لايهود !
طحلللل  ظ لللي ثزلل  لتلللللثر لالجط مميلللي ثبىلللللللل لتلللثزيل  لتطلللا ال طعللللض م لللا 

طرلل  ل لت نظ للمل لت لل  ثنيي  –تي شلل  ن  للم لأيللم  بعللد  نم لللط م م  ج لل  لتلللع  
   لر ط ل  لت نظ لمل طرل ا  نظ لي ا بلىر ا ثلت ليث ي ستا   ل ، ث ل ه ثلحلد

لتعمت يللي ث لطز للم لتثاليللمل لت طحللد  ل  ليطيللي ثيللد ل م   للثد  أ ليطللا .. طرلل  ل 
ستا  نبىي   ل لتىدي ي ث م حثت م ..  شطل لي ل رلل لتللعييي  1980 ن  مم  

 تطشلي  نفث  ل بفمي ثنلل لتل   ي ثطحى ل لتعى د .م لتفى ل  نا  حمثتي 
ل ط م  لت نظ ي ل  ليطيي ا بىر ا م لا أبفلمي ل حيلمء لتفى لل  .. شم لي  طلطز 

نا   ل لتىدي ي ث نمب  : لت ن   ثلتر د  زين  ثمل ر لت ل ل  ث نلمب  أشلل  
 مد د  .

ثطع لل   لل ه لت نظ للي ببليىللي ا ل رللل لتيد  للي ا ب عنللا أر يىللث  لت لللطلطثر ن  للم 
تللا جللثلل نللدل ، ثبليبمنيللم ، ثلتيمبللمر س لر دثي أرللطللتيم ، ثب جيطللم ، ثطنللدل ، ث ثت

يإ م لي مى لمل  –نلا أ ليطلم طحلل لرل  ا لتلللطمء نلا لتطن يلي ا   لطز م لتلللي 
طآتف ثطيمن  لش ا  ا ل رل لت  ليي لتفى ل  لتطلا طحطضلن م لت نظ لي طحلل 
سلللللف  للد ل  لل  ثنا أ ليطللا  للدما افي للثفا نمليلل  ا ثؤشللل   للل  لرلل ع ا 

نلللا  لت نظ لللي لتلللللي  حم يلللم  .. ث تللل   لللر شلللىي  ططللل أح لللد ني للل  ا ثيع للل   
 لت ن   .. لملع ميد لتعزيز لتدلينا .

ثيؤطد   دل  رلثي يلثزلل  لتلللثر لالجط مميلي : سر لتلثزلل  طىلث  يلدثل لت  لثي 
لتبللللل  ت  نظ لللي ، ح لللث ط لللد   يلللثطىء لتلللثزلل  لتللل  ر لنط لللل  لللد  شلللد ط   ، 

ا  جمي ل م مي لالجط مميي ثلتبحلثث ط رطلملير ت م ، ث ت  يثضا شيللط   ن
 ثج ا لت ع ث مل طحل ط لف لت نظ ي .

ثيضلل ف : أر ب ىللدثل للللي  لت نظ للي ج للا أيفللل  للر أتللف أرللل  نللا شللىي رللممي 
ثلحلد   للر شللىي أمثلنللع ث للم رللج ع مللن   بلل ج ز  لتيث ي للثطل  للر  ع ث للمل ططنللمثي 

طيلثر  لا ، ل  لمتا  ا  لر يطفم    حيمط   لتشم ي ن ث يع ر تي   نبىلي ا أ  نل
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ث ر  ل ه ل ثل لل يطثر لتطعم ل  ثطنف ل  ل ثل لل.. لت رلثتي أ م ع من   ث ر شىت م
مللد  سمبللمء أيللي  ع ث للمل    لللش  رللث   للثظفا لت نظ للي ثطعم لل  أيللي أرللل  

 طعبا  ع ث مل    نلد بحل من م  ر لالممنمل .
  21/1/1992حالشعم  

**** 
د : عرررل نضرررع نءمرررة داود فرررى العاررر  حترررى يسرررترل  أنررري  منصرررور وأصررردقاا 

الفنرررانون والمثقفرررون وأسرررات)ة الترررارل  ورءرررل الشرررار  : د ررروة  المصررررا  !
 مشبوعة لهد  انءازا  الثورة وخدمة إسراليل 

لت للللدف لتعمجلللل  لآلر  نللللي   ن للللثل ثلتىللللث  لت حلطللللي تللللع  للللث طا  للللل ا لتع لللل  
لتطلطلللللا  لت  لللللل  ا لتللللل   ثضلللللعطع فلللللثل   ثت لللللث ثلتعلللللثد  ستلللللا م للللل  لالحلللللطىي

ثلالنج  لز  ثل للز لت  ييللي ثلال بلمع ثلتطش للف ..  لل ل لت لدف يطللل  تللع ا لتيمطلل  
ثلت فطل لتيي ل ا ط  ث طع ثم ثده نا ل  لل  .. ثت  ال ؟ ث لد طل  لالج لمز م لا 
 عظلل  سنجللمزلل فللثل   ثت للث لت مديللي  للر  بللمع مللم  ث جمنيللي نللا لتطع للي  ثلتعللى  

 لت   ثنا . ت ييمر م  ت ر ا لتا لليي ثط د  ثد
س ر نمتبللم ا  للث لالج للمز م للا ا لتل للثز لت عنثيللي ا ثنللا  ىللد ط م لتع لل  لتللثبنا 
.. ثبعللد  تلل   للط  حلل ف ط  للي ا لتعلبيللي ا تط للبح ج  ثليللي   للل لتفلمثنيللي أث 

ي ا لللم  ل ا لت للد   ملتعيليللي لطرللم م   للا لتنظللم  لتعللمت ا لتجد للد ثحطللا  لطللمح بلل
د أمضلللمء  ج للل  حللللتح  لللي ملللر طىلللد  أثل ! ث لللد أف للللل لتح لللي   نلللي   ن للل

 لتلع   ؤشلل  ب للثع  منثر طا  ل لتع   لت  ل  ثل ممد  لتع   لتىدي  .
ث ر لت للدف تللي  يليلللم  نىللد للطيلل   للد   لت لل م ني أشبللمء  ططمتيللي ح ن للم أشلل  
 لللط ج  م لللا طمنلللي لتللللعمللل ثلتل لللثز شم لللي للللعمل ا   لللل ت ب لللللر ا لتللل   

ثلد م يلللع ، ببلللي ملجلللمء ا بلللى  عنلللا أث  لللدف لرلللط ل  ؤطلللد نلللا م لللثده أنلللع ا 
لت فىفثر ثلتفمنثر ب ر لعمل   ل ت ب للر  ث احثل  لتفلملثنا ا ل لز لتيىظلي 
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 طللمبع   لل أر م ل   بل    ع حىدل  ثرل م  ح ن لم  ؤطلدثلالنطبمه ثلتفضمء .. ثيى
  ا أمى  لتي ر ثرثليم ثلتعللق ثأنع ال  ثجد أ  لاء  ج ع   ثتر  ثجد !!.

  ي أني   ن ثل ثلتىث  لتطا طىف ش فع لتطىل ا   ل لتفطم  ا بمت فىف ر مر ح
ثلتفنللللمن ر ثمللللدد  للللر لت للللثلبن ر تيفضللللحثل ل رللللبم  لتحىيىيللللي ثللء  لللل ه لتفطللللل  

 لت ليث ي .
تنيلللدأ بلللمتع   لتىلللدي  لتللل   يبلللمتيثر بعثدطلللع لآلر .. د. ميلللد لتشلللمت   ح لللد بط يلللي 

ثف أر لت ثر ل شضل ي ف   لح ي لآلدل  جم عي م ر ل   يىثي :  ر لت عل 
طمليشيلللي  ع نلللي طل لللز ستلللا رللل مل لتي لللد لتزللملللا لتطلللا ممللللط م   لللل نلللا ظللل  
لالرللللطع مل لتطلطللللا لتلللل   أ ل نللللم رللللنثلل  للللر لتيللللؤ  ثلتفىللللل ثلتى للللل ثلتحل للللمر 
ثلالنعزلتيلي .. ح للث ل ط لللل لتحيللم  نللا   للل م للا لتزللمللي دثر لالتطفللمل ستللا 

ن لم  م لل فلثل   ثت لث لت ج لد  يلدتل لتحيلم  بطل  ثح ، لتط نيا ثم ل لتحضمل  
 م ن  م ثأزلحل   ل لتل ز لت طش ف  ا طبلثيل لتزللملي نفرل م ثطل  ط ل ي  لتع ل  

بممطبمل أر ط  تلثر نيلع ي فل   لح لي  ع نلي ، ، ب ثلطع لتحمتيي ثب تثلنع لتفىفي 
ر ل يليض نمت ثر ل رلثد ي فل  لال بلمع ثلالرلطع مل ثلت  ييلي ثلتظلى  ، أ لم لت لث 

ط ت  لت ثر ل ح ل دت ل  ملد  سلل لي لتلد مء نلا  1952ني ف  لتفثل  لتييضمء نا 
 لح ي لنطىمتيي  م ي ر لتد ثيي ثلتظى يي ثط ت  لالرطعدلد تطىدي  لتلد  ثلتطضلحيي 
نللا رللي   لتللثبر .. أ للم نرللل  للىح لتللد ر ن للدي م للا لتىللث  ث  للل لالرللطع مل 

تثي د نا نىه ثط  أمى  لتدثي لتفثليي أيفل  ر  ىل  لي  لت   يعيل مر  د
ب م نلا  تل  م ل  نلنرلم  لمحبي لتفلثل  لتعظي لي لطشل ل  لر  ل ه ل تلثلر لتفىفلي 

س ر نمتىضلليي تيرللل نللا طا  للل لتح لل  ثتين للم طي للر نللا لتعللثد  ستللا ، لللعملل  ت للم 
لت مضلللا لترللللح   ، ن ثتللللل  لتلللل  ر  ليللللدثر ملللثد  لتع لللل  بللللمت ثر ل شضللللل نىلللله 

لت مضا لتبايض ف  ثضا نج ي دلثد نا ثره لتع   حطا طيط ل   ليدثر مثد  
 لت ؤل ل  !! .
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د. ميلللد لتث لللم  لت رللل ل  أرلللطم  لتطلللمليي لت ىلللملر ثشي لللل لالرلللللل  يمل  ؤطلللد أر 
ت لثل  نلا للتع    ف  لترى  لتثبنا  ر أ   ل ثز لتدثتلي لتىث يلي ن لث طجرل د )

 لفى  نلا نج لي دلثد دلشل  تحظي لتلؤيي( ث ر  نلم طلمر م ل  لتعلدث لت ل  ثنا  
ق .. أ م لتنج ي ن ا ل ز   ثد   دي  طىي  ر بمت ثن ر ل ييض ثل زل شب ر  ر

تللللع دالالل طف للللل   للللر ي ن للللم لتىللللث  ثيللللل لثر ست  للللم بممطبمل للللم دلع دلثد .. أ للللم 
لتشبمر ن  م  ل لزلر ستلا لتن ل  ثلتفلللل ثطىطلل  حمنطلم لتنج لي  لر لتشبل ر ل لزل  

أ لللم  لت ثنلللمر ل يلليض ثل زلق ن  لللم تلللثر ل لض ثلترللل مء ت  للللثع لت للل  ثنا 
ثأيضم  تثر لمي لت ى  )لتبمت ل( ، ث  م الل  نيلع أر لت رلطثبر لت ل  ثنا 
 للدل  طلل   لل ه لت عللمنا ثلتطللا  جللد م أيضللم  نللا نللل ده لتللثبنا )لت مطيطفللمه( أث 
ح ل    لت   ثنا ، ث لد   لنلم نلل دنم لتلثبنا ط لم أرلىبنم لتحلد ث ملر لترلى

ثلتج لللمد ثلآلر حلللمر دثل لتع للل  ، ثترلللل ضلللد طا  لللل لتل لللثز ت ثليبلللي لت لح لللي ، 
، شم للي ثأر لت لح للي لآلر  لل ل  للم  ف للل لللطثطا، ثتيللر  للم  للث لتيللد   لت ىطلللح 

طش لللث  لللر لتج لللمد ثلتنضلللمي ثططجلللع بطللل  فى  لللم ت نظلللم  لتعلللمت ا ح لللث طرلللثد  لللي  
لثر نحلث طل   لر  لدنا لتنلم  فيلم  لت علمل  ثيجل ا ش للترثق لتفلديلي ، ثح لث 

 أيفل .
 زوبعة فى فنءان 

لت شل  ممبف لتب    ؤطد أر ط  ل جيمي لتجد لد  طلبلل ثطعلثدل م لا ثجلثد 
  ل لتع   ثلت علثف أنع ل ز للطبه بط  لتظللثف لتطمليشيلي لتعظي لي لتطلا  للل 
ي م   ل ، ثل  ل طمر  نم  شب   م   د  نع ب    عمت    ه لتفطلل  ، ن ل ل ال 

نلطي  شب  لتطا  ل لت رلط ل ث ل ه لتلؤيلي جلمءل لنبى لم   لر حل لنم  يعنا أر
م ا لتن ء لت ا ل ث م طلر  نا ثجدلنع  ر لنط لمء ثللطبلمب بمت طلمر ثلتز لمر 

 ثل ليمء ، ثط   ل ليمء لتطا طؤطد ث ثع لتش   س ل  م حدث لتطا  ل.
ت علثد   لل   ثطض ف لتفنمني نمديلي لللمد : سر  لمح  لتفطلل   لدمث لتبلم  لتعلمتا

أشل  ثشفىمر لتع   لتطلطا م ا ر مء   لل ثططرلمءي  مل لي :  ل   ط لثل  ل ل 
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لتيمط  أر طا  ل لتع   ر  اا لنجمزلل لتفثل  ثزمي  م ث  لم أمظل  طف للل   لر طل  
 م  لث  ثيشبه ضد  م ثال أمللف لترلي  لتل    جع لع ا زملىر  لث  طلده ا !! 

. 
 نا : سر لتىضيي تيرل طا  ل لتع   ثتير نف  لت عنا  ؤطده لتفنمر  ح ثد لتحد

 للر يىللف ثللء ط لل  لتفطللل  شم للي س ل لببنللم  تلل  بمت ىللمالل لتطللا لحيللل بعللثد  
لت    أح د نؤلد ت  ل ث  مج ي ط   لم نع طلع لتفلثل  ثط  ل   طنمرلثر طل  ممن نلم 

  ر  لح ي لت  ييي لترثدلء .
نطمل يدأل  ا ظ لثل ثيطف   عع لتفنمر لت شل   ح د نمض  بىثتع : سر   ه ل 

، حلز  لتثنللد  للر جد للد ثتل    طفللل أحللد ست  للم فلل  جلمء  للر يحللمثي سمللمد  لتطجلبللي 
ثتللل ت  ألجلللث أر  لللط  سجلللللء لرلللطفطمء للللعيا حلللثي طىيللل  لتللللع  تعلللثد  لت  ييلللي 
ثلال بللللمع ثلتفرللللمد لت  يللللا ثبيللللا لتىبللللمع لتعللللم  أث لرللللط للل لتج  ثليللللي ثرلللليمد  

 لتىمنثر .
تللر ر لتحللم  أنللي   ن للثل أمطىللد أيللد لتح  للد  مل للي : ثط لللح لتفنمنللي نلللدث  م

حللللق   للمنا لتحد للد   طث للف منللد طا  للل لتع لل  يلل  رلليبمت  ي للد  لترللد لتعللمتا ثل 
ثلت    ثلتازي ثلتنر   ثلتىضمء ط م م  م ا  جمنيي لتطع ي  .. ثنطح لتبم  م ا 

 تيلللا نلللل  لتعرلللطل  ،   لللللميع تينلللمء لتىثلملللد لتعرلللطليي لتيليبمنيلللي نلللا   لللل 
: لالنج  ز  ثل  ليطا  لطد  لتلثلل  طجثال  نا لثللع ثأز ي لتىم ل  ثأ ثي ت   

تر يحلدث  ل ل يلم رلمد  ثرلطظ    لل بم يلي يإنجلمزلل لتفلثل  ثط ل  لتىللثل لتطلا 
 طظ ل م ا لتربح لآلر رطشيث  ث م   م .

ثيع ل  لتنم لد لترلل ن ملا م لا أيلث لللمد   لملى  : سر لتع ل  ل طللدلد تظللف طللمليشا 
 علل ر ، ثلتللدمث  تطا  لللله طعنللا لتعللثد  ينلللم ستللا  فلل   للل ل لتظلللف ، ل  للل لتللل   
 دمث ستا لتليبي نا  دق لتنثليم ثل  ل طمر أني   ن ثل  ليد ي  ه لتلدمث  لل لم  
 ى ثدل  ي لطع ن م لتدلما ت ل ل لالتطلثلء ؟ نل حل  بلع أر  طحلدث ملر  م طلع دثر 
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أرمرلللليم  نللللا  ليللللل  لالنرللللمر   ثللبللللي ، ثتيعلللللف أر لتع لللل  أ للللبح يلللللط  جللللزءل  
 لت  ل  .

لت لللثر ل شضلللل ب دتثتلللع لتىلللدي  طحد لللدل   لللدي م لللا ألللليمء أ لللل  ستلللا لالنطيمرلللي ث 
لتىث يي ، سر لتع   ت  يعد   يم  ت فثل  ثتينع     ت نم  لت  ر أحيثه ثل  ل طلمنثل  لد 
نجحللثل نللا طا  للل لرلل  لتج  ثليللي لتعلبيللي لت طحللد  ستللا ج  ثليللي   للل لتعلبيللي 

ع  نللم أر ننطظللل حلل ف ا لتعلبيللي ا  ليبللم  !! ثأ للى  بمتدي ىللبيللي لتطللا طرللاء ستللا ن
ثتيللر تيع  للثل أنللع ل لل  س للمبي ط مف لل  ميللد لتنم للل نللا طمنللي  –أجيللمي ب ي   للم 

لت يمد ر سال أنع  مزلي حيم  نلا  ليلل  لتللع  لتعلبلا ثرلطظ  ط  لي لتطلمليي أ لث  
 طف لل   ر أ  دمثلل حم د  .

ضح طؤطد لتيمطبي نطحيي لتعرمي : سر   ل لت ث  يريبل م   لم  ثث ثبمنفعمي ثل
لتطثج لللمل ل  ليطيلللي لتطلللا طاللللق دثي لتعلللمت  لتفمتلللث نلللا لت بمتللل  لالرلللط ىييي 

 ر ل  ى  طري  ل  دلف ، ثلتفلديي   ل لتطثجع  طلري  ر شىي ططم  بع ن   
  لل للعبم   ن للنم   لتحىيىيلي يح  لثر أنطلملل   ل  ثنيي طليلد أر يطلثر  لر أينلمء

مر لالنطم  ثلتع    نا رم  نا لتبحث ملر  لثل  ث لع ث لدف لتلدمث  لرلطىبم  
ثتيللن   ال  للدلثر أر لتلللع  لت  للل    فللا  لل ه ل نطللمل ط للم ، لتنللم  لتبرللبمء 

   فا أ  لاء يلعل بمالل لزلز طجم ع .
 د وة شيطانية 

لتىللمدل بللللطي   للل  يىلثي سيلللل ي  ميللد، نل طا ستللا م نللي برلليبي  للر لت للثلبن ر 
 1974ت ط   ر : سر لأ  أني   ن ثل  ث جزء  ر ح  ي  دي ي يدأل  ن  مم  

، ثباض لتنظل م م طرط دنع   ه لتح  ي ، نإن م لنط لل ؤشلل ل  لل ستلا حىيىلي 
ل  لل لتل   ،  م ي ططع ل  بمنلدفمل لتلثالء ثلالنط لمء تلد  لجل  لتللملع نلا   لل 

لتع لل  ، ل لل  أر لت للدف لتحىيىللا  للر  تلل   أث لل نم ستللا  بمتبللي لتللبعض يطا  للل
 ثت للث ثلتلدمث  ستللا أ جللمد زللفلي ت حطلل  طنللم نعطىلد أن للم   يللل  23طفطيل   بللمد ء 

 ستا  زب ي لتطمليي .
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 ن للم  مثيؤطللد د. ج للمي لتلنللمما أر  لل ه لتللدمث  م للا  للدل طي للل  للر لتشبللثل  
  للم د نلنحر ج ل، طلمليي لتلثبرطط ف  نا  حمثتي ت ىضمء م لا جلزء طي لل  لر 

 للللللا ألض رلللللل نمء نللللللا حللللللل  أيطللللللثبل لتع لللللل  لت  للللللل  لتحللللللمتا ث للللللث  لطفللللللا م
ثيطع ر م  نلم طش  لده ت حفلم  م لا  طلل  ،ثت ل نإننلم نعلل  لت لثر ل ح لل،1973

 لتل دلء ل يللل لت  ر للحثل ضحميم لتعدثلر لت   ثنا لتامدل ثلت رط ل .
  دت لل  جد للد م للا ن للل  أر دمللث  لتيمطلل  ل ش للل  - طلللج   -أ للم شمتللد لتشللثتا 

طل للع لتلللد د تفللثل   ثت للث لتعظي للي ، ن للث لجلل  ملننللمه  حبللم  تىرللطع مل ثدلميللم  
ت   ني لتلع  لتعلبا ثمملىم  ت طبعيي ثلتريبل  ث نط يم    يمي لت  ييلي ، ثتلي  
 ليبم  أر  شل  م  نم ب   دمث  طنم ض طلل ي   ل لتللع  ث لث يدمثطلع ل ش لل  

 جد د  طجع ع  ر أمد  أمدلء   ل لتلع  . يض ف ستا   للفع نىبي
  تطا  لل أ  للاء ثتيلر  لر لت  طلر لتلدمث  - ثرليىا  -ثيض ف أح د  ندثل 

 ع نللي طنمرلل  جللدث  لتطا  للل ، ثلتظلللف لآلر  طجللع ستللا لتلللد  ،   نللم  ظلللثف
 لر  لث  –ىي  م  ر زلثيلي نستا دمث  طا  ل لتع   نىيد أر  ثبمتطمتا ح ن م  نظل

ثر ث للم  للا لتظلللثف ثلت ىبرللمل لتطللا طحلليه ي للم ؟! نللإ ل طللمر لتللدلما ث للر يطلل
لتللدلما أنللي   ن للثل ، ثل  ل طللمر لتظلللثف  للث لتللدمث  ستللا لتلللد  ، س ر ي للبح 

 طا  ل لتع   أ لل   لنثضم  ط م م  .
ثطىللثي أ لل   ح للثد بللللطي   طللمتيث : تىللد م للدنم  للر لتيمطلل  دمثلطللع لتللليبمنيي 

طا  ل م     ل ال طشط ف طف للل  ملر دمثطلع   ل لت نبىيي ثطىد ل  أر دمثطع ت
 لتل  ل  نا لتط م  تحث  لتيى  لتضمتي ! .

ثيطرللمءي أ لل ر لرللطندل  للد ل  لطللز لتفمتثجللم ت دللرللمل ثلتنلللل بىثتللع :  للر  للث 
أني   ن ثل ؟! أتي   ث  مح  دملثلل لتطبييلا  لا لتعلدث لت ل  ثنا ثبيلا 

تاللمء  جمنيللي لتطع للي  ثبنللمء  لت رطلللفيمل لالرللطف مليي س ر تللي  لتىبللمع لتعللم  ، ثل 
 ليبلم  أر  شلل  م  نلم يلدمث  لليبمنيي جد لد  تطا  لل أتلثلر لتع ل  لت  للل  ، ثل  ل 
 م لببنم ي ر  م ططبع أني  مر لتع   لتعلبا ثب ر  م ططبع مر لت    أح د نؤلد 
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يط ر ثللء لشطيمل لت ثر ل شضل طحد دل  ث م  للطبه  تعلننم أر لت دف ل رم م 
 ر   ييي ثطبعيي ثلرطع مل ث ث ل  ل  ثل يفل طعي لل  مر لش  لتيمط  .بع  

ط    ا ؤللء م ني ط ف  ثطلط  ض  ل ثثجدلر لتللع  لت  لل  .. نلإ ل طمنلل 
ل لل  طلل  لالنطىللمدلل  1789نلنرللم  مزلتللل طرللطشد  م لل  لتفللثل  لتطللا  م للل مللم  

ر لتعمت  ..    نىث  لتطا ثج ل ت فثل  ثط ت  لتحمي بمتنربي   ليطم ث عظ  ي دل
 نحر بمتطا  ل ؟! .

 1517ثلتالي  أر لتع   لت  لل  لتىلدي  ظل  بم يلم   نل  لالحلطىي لتعف لمنا ملم  
ثطعم يللل م للا   للل جنرلليمل  للر طلل  تللثر ثتلل  يفطللل نللا  1952حطللا  ثت للث 

طا  له حطا حز  لتثند ستا أر جمءل فثل   ثت ث ث   ل لتع   لتحلمتا ، لتل   
م لأ  ا  ح للللد أننللللد  لنعنللللم لتع لللل  ثلأ  طلللل  لتللللللنمء لتلللل  ر يب يللللثر طا  للللله ن لللل

لم دثل لتع    لنلف نثق ل لض لت حلل  بىنم  لترثي  ثط  لت نمربمل لتىث يلي 
 بمل لت  ليي نا تىمءلط م لتدثتيي؟!ثؤشل م  بمليمل لت نطش

  7/10/1991حمصر الفتاة 
*** 

 اليهود والمرلكان يضعون مناع  التعاي  الءديدة : 
 الحروم الصايبية والقصى والخمر و ح)  كل ما يتصل باليهود 

بعللد أيللم      للي  يللدأ لتعللم  لتدللرللا لتجد للد حللم ى  ست نللم شبللل جلي للي تلل  يللل د م 
طمليشنللم..  نم جنللم لتطع ي يللي  للم  يثضللع م ثطبثيل للم لتشيللللء لت  للثد ثل  ليطللمر 

 ز للل ي لللي : لتيطلل  ب لطللز طبللثيل لت نللم   ثلتثرللمل  لتطع ي يللي ل  ليطللا .. ل
لتد نيي لتجد د  طشمتف طعمتي  لالرلى  .. ثشيلللء لت نلم   لت  للي ر  ؤطلدثر أر 

   ه لتيط  ططض ر طلثي م ثلضحم  تي   ىث مطنم !!
ي الللل لتجلي لللي  نط م لللم : حللل ف لتشيلللللء ل  ليط لللثر لآليلللمل لتطلللا طحلللل  لتزنلللم 

ت علللمت  لت طحضلللل ي ثال  يلللدمث  أنلللع طيلللث نلللا نفلللث  لتطى  للل  لتيلل يللليم ثلتش للل 
 طرممد م ا طثف   لثح لت حبي ثلالشمء لتعمت ا ...
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ثلتشيللللء لت  للثد حلل نثل  للر  نم جنللم طلل  لآليللمل لتشم للي يينللا سرللللل   ثلت رللجد 
 ل   ا يدمث  أر  نم    ي  لبا ي ر لتعل  ثلت  ثد !!

 – لثر ثلت  للثد لتشيللللء ل  ليط ي ل ه لتجلي لي طللط  ب ثلنىلي ثزلل  لتطع للي  .. ثال  لزل
ا ططمبلم  ب شط لف 57يضلعثر لت  رلمل ل ش لل  تطبلثيل ا -ب لطز طبثيل لت نلم  

ططمبلم   طرل   م طى  ل   13 للح  لتطع ي  تطدلير م لتعلم  لتىلمد  بعلد أر لنط لثل  لر 
ططلل  شم للي  5لتح ىللي ل ثتللا  للر لتطع للي  ل رمرللا  لل ل لتعللم  ث للا طمتطللمتا ) 

 شم ي بمتطلبيي لالرى يي ( . 3يمضيمل ثشم ي بمتل  5بمت اي لتعلبيي ث
ثم للا لتللل    للر أر ثزيللل لتطع للي   للد أشفللا لتيطلل  لتجد للد  سال أر ططللم  لتطلبيللي 
لالرللللى يي ت  للللف لتشللللم    للللد طرللللل  ث م للللل فللللثل  ل ز للللل ثلت لطللللز لتىللللث ا 

 ت بحثث لتطلبثيي ثأ دل طىليلير حثي لتيطم  طض نم ث ملا شب ل  .
 تقرلر الزعر 

 47ل ثي  للللمدل مللللر لت جنللللي لت لللللط ي ببىللللم  تىللللللل للللل ي ل ز للللل ل لللل  لتطىليللللل 
ت للجعي  للثع طط  لتطلبيي لتد نيلي لالرلى يي ت  لح لي لاليطدلليلي يللمرلي لتلل ي 

ثمضللثيي  –للللي  لالدلل  لت لطزيللي ت  عم للد لتد نيللي  –أح للد لترلل د مبللم رللعثد 
ى  لر ؤيلي  لؤنيلي يفطلطح ممت م  أز ليلم  ثأثضلح لتطىليلل ا أر لتيطلم  لتجد لد شل 11

ي م ي ط م أر لتىر  لتشم  بمتىلؤر مبمل  مر رثلط ر نىله نلا حل ر أر لتيطلم  
 لت ىلل حمتيم  يحطث  م  ربا رثل !!

ستللا  – للفحي  للر لتىبللا لتيي للل  25لتلل   ي للب مللدد  للفحمطع  –ثألللمل لتطىليللل 
 حيحم    لطمر لتعبمد  ملضم  ال طعلض لالرطل مدلل بآيمل لتىلؤر بمتيطم  أر 
 ثيفطىل ستا لتطدليبمل لتطا طن ا لتجثلن  لتر ثطيي لتطبييىيي ..ا  – 65  

ثمر لتر ل  ثحيم  لت حمبي نا طن يي بمتيطم   مي لتطىليل : ا ثبمتل    ر أ  يي 
نىلد يلدل  ل ل ، لتر ل  ثحيم  لت حمبي نا طن يي لترل ث  ث لل  ل شلىق لتحرلني 

شبلل   126ا .. ثتلل   للن  لتطىليللل ، ثجللثد لتجمنلل  نللا لتيطللم    للل طللمف ط م للم  
نلا  ج  لع  –تاثيم  بمتيطم  لتجد د .. ثلشطط  طىليل ل ز لل  لملى  : ا سر لتيطلم  
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بع   ثل ثلضح ثيلجا  عمتجع أثجع لتى ثل بط  د لي ي ط لم  لجلا لالبىلمء  –
ستا أر  ط  سمدلد  لللثع لتيطلم  لتجد لد م لا  1992-1991م ا ططم  ببعي 

   !!التثجع ل ي 
ثطمتعمد  .. ضلبل ثزلل  لتطع ي  يطىليل ل ز لل مللض لتحلمله ثلنط لل  لر ببلا 

 لتيطم  لتجد د ت طجلع بى  لت عم د ل ز ليي لاليطدلليي ر ث  أ ليطم م نم!!
 ثحرينم هللا ثنع  لتثط  .

 شهادة أخرا 
لتطىليل لتفمنا  مدل مر لعبي بحثث طبثيل لت نم   بلمت لطز لتىلث ا ت بحلثث 

طلبثيلي .. جللمء بللمتطىليل : ا سر ططلم  لتطلبيللي لتد نيللي لالرلى يي طضلل ر طلللثي م  لت
ثلضللحم   لطللمر لالرلللى  شم للي لت لللى  ثلتزطللم  ا ث لللمي  : سر لتعلللض لت رلللا 

أد  ستا مد  سدلل  لتبفل   لطلمر لتعبلمد  نلا لالرلى  ي ثأيلد  29ت  م نا   
ثنللثق  -25  –تللدل  لتطىليللل أر  نللم  ؤيللمل دش  للي م للا لترلليمق  ثضللثع ل

ط للللم أر  نللللم  أحمد للللث ال طنمرلللل  مى يللللي  -46   – رللللطث  سدلل  لتطى  لللل  
 ..ا  51  -ل بفمي  ب ىم  

.. نطحل ثمنثلنلع  رلممد  لت حطلمج ر أثضلح لتيطلم   م  ثل د لتطىليل شب  نمدح
 للر  36ث لل ل يللن  لآليللي لتيلي للي ل لل   -43  –أر لت حطللم   للث لت طللي  نىلله 

 مي لتطىليل..رثل  لتنرمء ط م  
ط لم  لمي  –ثلت فللثض  34ط م ل د  ثل  ال لأ  لعل م ثل يطم م ممليطمر   

أر طيثر لت لأ   لطديي ت حجم  لتللما حطا طلري نلا أ  لمر لتبفل   –لتطىليل 
 ط   لتفض  ي لالرى يي.

لت اثيللي لتفمدحللي ث للمي : سر  لليب أرللل ي  ءثلنطىللد لتطىليللل ل للطىء لتيطللم  بم شبللم
 -20ث   –ث  لل  نمرلبي  25  –طنمر   دللل ل بفمي لتعى يلي  لتيطم  ال

ط لم أر أرلل ي  – 29   –طنبي  م ا  م طلط   م يع لترلثل ثال ث  ل  لطبي 
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ال بفللل  نلللا ، لتيطلللم    لللل  ف ث لللي ث بثتلللي ثأجثبط لللم ال يعلن لللم لت ع للل   لطلللع 
 !!- 32   –لترمدري 

ا ل طع  لل  لر  ل ه لتثحلد ؟نلثلر ا  لم ثطحل م – 27ثألمل لتطىليل ستا أنع نا 
 نللم  طثجيللع ت طى  لل   لل طل   بلل ن    للد طع  للثل  للر شللىي لتثحللد  أر لللطل هللا  –

يطللللثر بمت ثلظبللللي م للللا لت للللى  ثببممللللي لتثلتللللد ر ثرلللل مع طى   للللم  ثب لللل ليل  
دلثرلللل   ثم لللل  لتثلجبللللمل ثحلللل  لت دلرلللل ر ثلتعبللللف م للللا لتفىللللللء ث رللللممد  

يطمطم  نا لتثحد   ثضثع لتحلد ث ي ثبمتطلمتا لت حطمج ر ث  ه ط  م أ ثل ت  ط طل 
تلل   طع   للم لتطى  لل  يث لل ل  للد  للؤد  ستللا أر يفىللد لت ع  للثر ثلتطى  لل  لتفىللي ني للم 

 يىد ع لتيطم   ر  ع ث مل !!
 شهادا  حية 

ي جني طبثيل  نم   لتطلبيي لتد نيلي  -ثال  طعج   ر  ت  لتبمحث م ا سر مم  
ؤيطع لتفطليي لالرى يي ح لث يىلثي : سر لتشيلللء ثلت   ت  لرطبعمده  ن م بري  ل 

ل  للليط  ر  للم زلتللثل يىث للثر يثضللا ج يللا  نللم   لتطع للي  لتعللم  ب للم ن  للم لتطلبيللي 
 لتد نيي لالرى يي .

: نللي طبللثيل لتطلبيللي لتد نيللي  للملى  ثيضللل   للفى   ؤطللد رلليبل  ل  للليط  ر م للا تج
طبللللثيل لتللللد ر طبلللللق جنللللي لمرللللي لتشيللللللء ل  للللليط  ر الحللللد  ج رللللمل تأفنللللمء ل 

لتحد ث مر ؤيمل ثث ملا طمليشيي حثي لتش ل ثلتزنم ثلت  ثد ثلتحللث  لت ل  ييي 
ي ثنثجلنم بمتشي ل  ل  ليطيي ات ندل ال يللا طبمتينم يطلج ي لآليمل طلج لي حلنيلي 
د يىي ي ثبعد أر ط ل لتطلج ي  متل:   ه ؤيمل طحد  ر سيلدلع لتبلى  ثطعلثد   

   لتيلل يللي نحللث لتعللمت  ث للدننم  للث طثف لل  لثح لت حبللي ثلالشللمء لتحفللا ثطبعللث نلل 
 لتعمت ا!!

ج للتللللد ن لللللل  –يضلللل ف م للللا سرلللل مم    للللملى  : فلللل  نثجلنللللم بللللمتشي ل لت  للللثد  
يبمتلل  بحلل ف ط لل  لآليللمل لتشم للي بللمت  ثد ثلت رللجد ل   للا طحللل دمللث  أر 
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  ر لتبى   نم    ي  لبا ي ر لت  ثد ثلتعل  ث مي : ا ال دلما  ر نحلث 
 بمتشللنمل ا .

يىثي م ا سر مم   : مند م رل عل طلى  ل  لليط  ر لمطلضلل بللد  ثأيلد ت ل  
 ن للم ط فلل   ثيطنللم ثمى للدطنم ثتيللر نثجلللل بعللد ، أر حلل ف ط لل  لآليللمل جلي للي 

 للللد ل  لت لطللللز  –لنط للللمء لتج رللللي برللللمممل بىللللللل  للللمدل  للللر د. طللللثفل طثجلللل  
 ل لتد ر !!بمرطبعمد   ر تجني طبثي –ل  ليطا 

 مركز ضد الوطنية 
د. م لللد أيلللث لت علللمبا لتبمحلللث ب لطلللز طبلللثيل لت نلللم   ا لت لللليثها ملللمي   يلللم  

 رطلل لملى  : ا لنضل  ل ستللا  لطلز لتطبلثيل ل  لليط  ر بع  يلي ابليي ا  نم جنللم 
ن للم  للث تطبللثيل ا سال أننللا نثجلللل أر  لل ل لت لطللز تللي  أشللد  ثبنلل لت نللم   ثل 

نلا ثضلا  نلم    –طبلمحف ر   للي ر للبمر  –حنلم نجث  – لد  لتثبنيلي ت  عثي
طلثفل   ث  نم يطر ي  م ت دططثل ،  ىل ي تي لطنم ثثل عنم ث طفىي  ا مى دطنم ث ثيطنم 

طثجللل  ي سال أننلللا نثجللللل ي لللم طؤطلللد تنلللم أر لت لطلللز لنط لللا  لللر م  يلللي ثضلللا 
يشيللللللع رللل تنم م ط لللف؟ نللللدل بللل ر  لطلللز طبلللثيل لتطع لللي  يثلللللنبر ، نلت نلللم   

حرل ر طم ل  ي لمء ا نا بليى م ت ببا بعد  ثلنىي د.ر لنط ثل  ن م ي ث  ليط  ل 
 م   م !!  –ثزيل لتطع ي   –لتد ر 

 للل بعلده ، نثجا د. م د ي  ل لتيى  ثدش  نا حثلل رلمشر  لا  لد ل  لت لطلز 
 لالنرحم   ر لتثطل ل  ليطا ؟!

لت لطللز بعللد سحمتط للم  للمي د. طللثفل ل لللأ  ا  رللنثد  جللدلا ... ثلتللدت   أن للم لأرللل 
 !! لت نم   ت  عم  ثت  يطر ت م   ي  ر  لي  أث بع د يطبثيل 

  ودة التتم الماغاة 
ثدت   جد د  ؤطد أر ل  ليط  ر ثضعثل ث مزلتثل  نم جنم .. نبعد ح  ي التلع ا 
لتنمجحللي ضللد ططلل  لت ع ث للمل لتعم للي ثل نلللبي لت ىلللل  م للا لت للفثف لتللفىث 

  يط تيف لم لتشي لللر ل  ليطيلمر ا ليفللل ثلتطلا يىلث  –ل رمرلا ل ثتا  ر لتطع لي  
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ديرلل يل  7نللا  4215ث يللم  ثزيللل لتطع للي  يإتامل للم ل لل   –ط للط  ثديف للد يللط  ا 
م لللا أر  لللط  طلللدلي  ططللل  لتي للللي لت  لللليي يلللدال   ن لللم ي لرلللطىي  ثزيلللل  1991

تاللمء لتيطلل  لتطع للي  ثنللدل   للر   لللي لت عثنللي ل  ليطيللي بمتبللع بمتعللدثي مللر نطللل  س
لت   يىث  يثضلا لت نلم    –لتفىفي ي ثأيد تع أر  لطز طبثيل لتطع ي  يثللنبر 

يىللث  بمتطنرلل    للا د. طللثفل طثجلل  ثطجليلل  لتيطلل  لت ؤتفللي   للدلنيم   –لت  للليي 
 بطفمء  ممتيي !!

ط للم أيللد تنللم   للدل طي للل  –ثبعللد أيللم      للي  للر زيللمل  ثنللد لت عثنللي ل  ليطيللي 
لت عبا ثزيل لتطع ي  طع ي مطلع  ح لد ميلدأ دل  ثزيللت أرلتطع ي  ث لتطلبيي ثزلل  ي

ثط لل  لتللثزلل  تللللثر لتيطلل  يإمللمد  ببللا لتيطلل  ل  ليطيللي لتفىفللي  للل  أشللل  .. 
 ثبمتفع  لنط ل لتثزلل   ر ببع م !!

 فرل  أمرلكى 
ثيؤطللد طىليللل رللل  شب للل لنعطللع د. طللثفل طثجلل   للد ل   لطللز طبللثيل لت نللم   

ل  ليطلللمر م لللا ثضلللا  نم جنلللم .. س   ثضلللح لتطىليلللل  يلللم  نليللل   لللد   ي نلللي 
ثمضلثيي د. ي طلل طث لمر ثد. جلثلر طلميل ثد.  –أ ليطا يللمري ا ج للتلد ن لللا 

ديف لللد يلللط  ثد. ليفللللل ط لللط  ثد. ت نلللدل ال يللللل ثد. طملثت نلللم ب للجعلللي ثثضلللا 
ط للم ثضللعثل رللبع ر ططمبللم  جد للدل  نللا  شط للف لتفلللق لتدللرلليي نللا لتطع للي  لتعللم !! 

دتلليى  المللدلد لت نللم   ثلت للثلد لتطع ي يللي أرلل ثه ا  للفثني لت للد  ثلتططللمباا ثيللثلد 
ا ا أر لتشيلللللللء ل  لللللليط  ر أ نعلللللثل  لللللؤتفا لتيطللللل  17لتطىليلللللل نلللللا  لللللفحي  

لتدللريي يطعد   ططي   ثنىم  ت طعديىل لتجد لد  بعلد أر  لم ثل بعىلد ح ىلمل نىملليي 
 لتلبمر ت بب طفط ل   بمت باي ل  ليطيي .أريثميي  ا لتبمحف ر لت  لي ر 

يىثي لتطىليل : تىد ط  ثضا لت نم   لت  ليي لتجد د  لمط مدل  م ا  19ثنا  
  م   ا :

 طىمليل لت للثع ل  ليطا لتشم  يطبثيل لتطع ي  ل  ليطا تعم  ؟ -
 لتطىليل لتشم  مر سمدلد لتلش يي ل  ليطيي نا لتىلر لتىمد  . -
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 ب لطنم ثحضملطنم نى  طل ت م !!أ م  ثيطنم ث 
 خيانة وطنية 

ي لي ر مح للنا للي   رل  لتبحلثث لتطجليل  بللعبي طبلثيل لت نلم   بلمت لطز 
 لتىث ا ت بحثث لتطلبثيي  ملى  : 

ا سر  م يحدث جلي ي ثبنيي ث  زتي ت  طحدث نا طمليشنم .. طحل ر ا ثب ل 
 ثزلل  لتطع ي  دثر أر  طحل  أ   رلثي !! ا

 مايون ءني  30ار إعد 
ثم  ل ا لتلع ا أر ثزيل لتطع ي   د طجم   لتطىليل ط م طامضلا ملد س لدلل لد. 
طللثفل طثجلل  تفىفلل ر    للثر جنيللع  للر أ للثلي لت نحللي ل  ليطيللي تطبللثيل لت نللم   

    ثر جنيع . 57ثلتبمتاي 
 .منآل ث دليم ثبعفمل رفل ت بمحف رأ دلل ط   ل  ثلي لتضش ي م ا   لي  ط

ل لللد طىليلللل شب لللل طرللل  ع ثزيلللل لتطع لللي  لنحللنلللمل بلللمت لطز ط لللم ثلدل بلللع ث لللد 
ؤالف  5يم  ي لللل  ستللللا أيفللللل  للللر د. طللللثفل ططىمضللللا  لطبللللم  للللل ل أر سلللللمل  ستللللا 

 !!جنيع
 رطلملل   لر ثزلل  لتطع لي  ثلتجم علمل ت يلللثل ريمرلي لت لطلز  35ثأن م لرطج يل 

ل لتيللدالل ثلتحللثلنز ت للد  لتطع ي يللي .. ثل للدل تيلل   للن   أتفللا جنيللع للل ليم  مللد
 ش   رنثلل  طثل  ي !! 

لل ثد نىله ستلا أيفلل  لر  3ي  ث ل ل لت طمنلآل لالضلمنيي تبلمحفا لت لطلز نلا 
 أتف جنيع ثزمل يدثر  ثلمد ثلضحي !! 100

 مطام شعبى و امى 
ت نللم   ل  ليطللا ثتللي  لت ب للث   للث مللزي د. طللثفل يلل  ستاللمء  لطللز طبللثيل ل

ث ثطبثيل لت نم   بمت لطز لتىلث ا ب   لي طبلثيل لعبي بحث  يشيلللع ثلضبىع
 نم جنم .. ث ث  م يعد  ب بم  م  يم  ثلعييم  نمد  بلع  للمل لتطلبلثي ر ثلت فطللير 
نللللا  للللؤط ل نللللمد  طللللدلي  جم عللللي لتىللللم ل  مللللر أز للللي لتطع للللي  .. ح للللث أيللللدل 
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طث للليمل لت لللؤط ل أر  لطلللز لتطبلللثيل يعلللد  لللر أشبلللل  لللم   لللدد ل  لللر لتىلللث ا 
 لت  ل  !!

ثيلل طا ستاللمء  لطللز طبللثيل لت نللم   لرللطجمبي ت بمتبللي لتج للمز لت لطللز  ت طنظللي  
.. ح لث أيلد لللي  لتج لمز د. حرل ر طلمظ   1991 ثنيلي  27ثلالدلل  ي ت  نا 

نلللا شبلللم  تلللثزيل لتطع لللي  ملللد  جلللدث   لطلللز لتطبلللثيل .. ثال يعلللد ستالللمء  لطلللز 
 1988تعللم   192تىللل لتطبللثيل م للى   رللطحيى  .. نىللد طلل  ستاللمؤه  للل  رللمبىي بللم

 ثلت   حثي لعبي طبثيل لت نم   ستا لعبي طبثيل لت نم   لتثبنيي .
سننم بحمجي ستا ث في حمر ي ت  ع   ر طبمت  يإلللي   نلا ثضلا لت نلم   حطلا 

 نىه !!  ال يطثنثل حىى  ت طجمل 
  11/9/1992الوفد ح

**** 
 فى مصراإلسراليايون يتسترون وراء شركا  غربية لتصولر أفال  

ا منللد م طلحلل  لت ىلطللي ا .. رلل نمليث نلل    طىللد ل بللع للللطي   للليي ت شللد مل 
ت ح للثي لترلل ن مليي ..  ندثبللي مللر للللطي أت منيللي ، ستللا ج للي سمى يللي  رلللثتي 

  نلللا   لللل ، ثطضللل ر لترللل نمليث  ثلنىلللي لتج لللمل م لللا  ثلنىط لللم تط لللثيل لتفللل  
 .!! ر لتف    نا سرللل  ل  لم د لالمى يي لت رلثتي نا سرللل   م ا ط ثي

  ل لترل نمليث يعطيلل ل طلدلدل  ت  حلمثالل لالرلللل  يي لت رلط ل  تالزث لتفطلل لتعلبلا 
تطحى للل  لتعد لللد  لللر ل  لللدلف لتطلللا يضلللع م لتفطلللل  مثلتالبلللا نلللا نفللل  لتث لللل 

لالرللل  ا ،  ر شىي لتعد د لرطللط جيمل  ط  ن  م ش ه ل ثللق ، ثينمن  ن  لم 
 .لتحثله ثبطثع لتفىث ثل مل  -دمم  لتفطل لت   ثنا لالرللل   ثر ث 

ث للر يلل ر  لل ه ل نللى  ، نلل    ا  للزل  لتينللز لت فىللثد ا لتلل   فللملل ضللده ل  للى  
لتلليفي ستا أر طىللل ث لف ملضلع ، ثأنلى  نلنرليي ثأ ليطيلي مد لد   لر ي ن لم ا 

 لت شدثع ا .
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  لتف للد ث لتطللا طلللثه ثبمالضللمني ستللا  لل ل ل رلل ث  ، يىللث  لت  للثد يط للثيل أنللى
  لللل ثلت  للللي ر ثيرلللطي  ثر ط لللثيل م نلللا سرلللللل   ، ثيفع لللثر  لللم يللللمءثر 
ثيعيفللثر بمت لللم د لتطللا  للثلل نللا   للل الظ ملنللم لللعبم   ييللم   طش فللم  ثط ي للد 

 أحى ط   طعبم ل  ثأ طيمء نا أر ط طد دثتط    ر لتفللل ستا لتن   .
أث ط ثيل بعلض أنلى  لتف لد ث  ثت  يططف لتبعض يطرلي  أنى    ستا   ل ،

نللا   للل ، يلل  ث لل  ل  للل ستللا لتطىللد  ب للثل  لرلل يي ستللا ج للي  –رللل ي  –
سمى يللي  رلللثتي برلل نمليث نلل    يح لل  منللثلر ا منللد م طلحلل  لت ىلطللي ا ثطللدثل 
أحدلث لتف     ر شىي  ج ثمي  ر لالرللل    ر لتل  ر يل طثر نلا زيلمل  رليمحيي 

 لللل ، ثيللل  يثر ستلللا رللل نمء ، ثي ملرلللثر بىثرللل   ستلللا لت علللمت  لتد نيلللي نلللا  
لتد نيلللي نلللا رلللمنل طلللمطلير .. ثطرلللطي    للللم د لتفللل    نلللا حيفلللم ثيمنلللم ثلتىلللد  

 ثل لض لتف رب نيي لت حط ي .
ث يللم  لتللللطي لترلل ن مليي ل ت منيللي يإنطللم   لل ل لتفلل    تلل  يلل ل  للر نللللغ .. نلللأ  

نيلي تىنطىلم  ل زتلا  لر رل ثطيمل لت مي لت  ثد    ع أر ططثتا لالنطم  لللطي أت م
 ر لت نلط  أت لمنا  نط للثر  مأت منيم  ا لت  ثد ثحطا يططرل  لتفل      لدل يي 

 ت   ثد .
 لل ل لتحللدث  لل طلنم ب للم حللدث  نلل  أيفللل  للر ن للف  لللر منللد م جللمءل لللللطي 
أت منيي ر ن مليي تىطفمق  ا لت  ف  لتللح   ثرف ث يا م ا لتىيلم  يلدثل لتنيلا 

ا ثأث  لع نا ن    بعنلثلر ا ح لد لرلثي هللا -ثلل هللا ثرى ع م يع    - ح د 
لت نط  ث ندث  لتللطي ب ر لتف    ح   م ا  ثلنىي  ر لتج مل لت رلثتي ث ر 
 –ي ن م ل ز ل ، ثأنع دمميلي ب بلي تبرلى  ثنيلا لالرلى  ، ثطلمد  ثرلف ث يلا 

لت   فمل م  مؤه نا أر  طثلب ثطىد  بب   ستا ل ز ل  –ط م يىثي نا   طللطع 
 ت  لتث ل ، ثث   ل  ل ستا ط د د لت    نلؤلد ت ثرلف ث يلا بلمتنفا ثحل منلع 
 لللر لتجنرللليي لت  لللليي ، ثطللجلللا لت  فللل  لتيي لللل لتللل   أيلللد أر ج  لللع بمالرلللى  

  ثل تع أنع ال  منا  ر ظ ثل لتنيا م ا لملي لتر ن م .
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ثب  م لتللل  ر ث للل ل ي للل  ث نللل  أيلللم  يللل طا لت  لللثد  لللر شلللىي لللللطي أت منيلللي ث نلللد
حى  نفل  طلثيع   ل ثلالرى  تط ثيل ن    يلتجلأ  ستا طىدي  شد مل ت   ثد ت

 لتريمري .
* ز لمر ث فللل   لل ب ج زط للم لتحطث يللي ثلتد نيلي ثلتلللعييي ضلد  حمثتللي لت  للثد 
ت عيللث ب  للل ثلالرللى  ، ثلآلر طحللدث نفلل  لت حمثتللي .. يللم طللل   للم ل رلليفع  

 . لت رلثتثر مندنم ؟!
  30/9/1992حالوفد 

**** 
 سرقة الموسيقى :واية إسرالياية تحول  إلى احترا  ع

 مند م طج    لطديم  طم    ىبر 
 ثط  ح يجثلل  لش م  ممليم  ط يد أنع ريرل   مند أثي نل ي.

 ممل. -أيضم  –تي  بمتضلثل   نع ت  ي ثتير  نع 
سرللللل   )ط  للم( أ لل  ثمنللد م يطللثر م للل لتفللر لت  للل  ؤالف لترللنثلل.. ثم للل 

 ر ن ف  لر ن ر لتبييعا أر يرلق لالرللل   ثر لتفر لت  ل .. تي   ن   
 ت ث  ) ا أن   ط ت ( ثتير  ن   ملل ..!

.. أ للللم  رلللللح لترللللل ي نطللللمر لللللبع جزيللللل  67نىبللللي يدليللللي نل للللد م بعللللد  زي للللي 
رللل نمء.. ح لللث ألرللل ل سرلللللل   بعفطللل ر ستلللا رللل نمء بعلللد لتنطرلللي بلللل ثل تج لللا 

  منا ثلتل  مل لت ثرليىا لتللعييي نلا  ل ه لت نلمب .. طمنلل لتبعفطلمر طحلل ل
سللللللف  لطلللز لتبحلللثث لت ثرللليىيي بمتجم علللي لتعيليلللي ثأللللل ف لت لللثل لتىلللث ا 

 )  لي م  يي سرللل  يي(..
نيرللثل سرللللل  ا  للدما ام نللثر للل يثها ث عللع  للر ل لتبعفللي ل ثتللا طمنللل بىيللمد  ي
طلللزث  ث لللث نلللمف( ثننلللا طرلللجيىل  لللدما  لا )ث لللل ش للمل  ر ا جلللزلثر ط لللث  

انللم نيل ا أ للم لتبعفللي لتفمنيللي نىللد  مد للم لتيلثنيرللثل )دثف نللث (  ؤرلل  ألللل ف 
سرلللللل   ثطمنلللل طضللل  شيلللللء سرلللللل    ر بمالضلللمني ستلللا بلللم   لتطرلللجيىل نلللا 



 

999 

ألللل ف لت للثل لتىللث اي ث م للل لتبعفطللمر يطرللج   مللللير رللممي  للر لتف ي للثل 
طلل  ييع للم ستللا سحللد  لت ؤررللمل ل  ليطيللي لتطللا ببعط للم لتلللعيا تيللدث رلل نمء.. 

 م ا سربثلنمل حد في ثبلحط م نا ل رثلق.
رللطيىء م   للم تلل  طللللطبه ل ي لت ثرلليىا لت  لللليي ث حمثتللي لالثمى للي لت  للثد برلل

بىيللم  سرللللل  .. يلل  سر  حللمثالل لترللبث.. رللبىل .. برللنثلل مد للد  ي نفللا مللم  
منا   لثد   لدما اطللثلل زليل ا ثطللثلل جلمء ستلا   للل يلثنيرلثل أت لل 1929

 للل ل طلللمر أرلللطم ل  ت ح لللثد لتحفنلللا لتللل    د لللع نلللا حفللل  لنططلللمح لت ع لللد لت  يلللا 
لت ثريىا ثل طلح طثلل م ا لت    نؤلد مىد  ؤط ل ت  ثريىا لتعلبيي  دمث ستيع 
مللددل   للر ل رللمط   لتالللب  ر لت  ط لل ر بمت ثرلليىا لتعلبيللي .. ثبعللد لت ىمي للي برللني 

 د لت    نؤلد ل ثي ت  ثريىا لتلدمث  ت لدططثل ازليل ا لتل    لد  ت  ع لد ثجع  ع
ملمد ستلا  31طىليلل  لم ى  أيد نا ن م طع.. م ا أ  يي مىد لت ؤط ل ي ثنلا ملم  

ح ثد لتحفنا بعد أر ح   م ا لتدططثلل  نا لت ثريىا لت ىملني    ل ط    ه 
المللدلد ت  للؤط ل ثنللا نفلل  لتعللم  ثملل ر  لل بللم  ننيللم  ت ع للد لت ثرلليىا.. ثبللدأ نللا ل

حضل ستا   ل لتبملثر ل ت منا اد  ألتنجلا ث ضا نا   ل مللير  ث لم  
أ دل لت    نلؤلد ل ثي أ للل    ييلم  يطللط    32ت نم لي مىد لت ؤط لي ثنا مم  

تجني طنظي  لت ؤط ل ثم ر لتدططثل لتحفنا رطلط لل  مم م  ت جني .. ثض ل تجنلي 
ددل   للللر ل رللللمط   لت  للللثد لت طش  لللل ر نللللا م لللل   ثرلللليىا طرللللج   ل تحللللمر ملللل

لتلللعث ..  فلل  ا يللثي  نللد  نلللا لت ؤتللف ل ت للمنا ثل رللطم  ب دلرللي لت ثرلليىا 
لتع يللم ييلللت ر ثلتللدططثل ا  للملط  زا ل رللطم  يجم عللي يلللت ر ثلتللدططثلاطثلل زليلل ا 

  د ل  طحف لآلالل لت ثريىيي ييلت ر..
لا م  للد   ع للد لت ع  للمل ت  ثرلليىا ب  للل .. بمالضللمني ت للدططثل  ايليج للل لللف

ء لتالبيلي ثثلحلي رل ث  نلا ثلتطا طمر  د ري  ت م لتىيم  يدللري ت ثريىا لت حلل
اد. للللمطز  يط للللمرا للللللي   رلللل  لت ثرلللليىا يللللدلل لآلفللللمل    للللل بماللللللطلل   للللا
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لت  ليي لت   طثتا  ر شىي لت جني ج ا لت ثريىا لتىببيي ث ثريىا لت ع د 
 ضمني ستا لترثدلر ثأف ثبيم ط نمب  ط م  ثط ف ل  ا   ل.ل م ا بمال

سرللبثلني للل عيي ت شط للف أتللثلر لت ثرلليىا  178ث للد  م للل  لل ه لت جنللي يطرللج   
رللللبثلنمل  للللر ل تحللللمر ثلتبىللللمب  ل 10لتلللللعييي نللللا لتللللثبر لتعلبللللا.. ث للللا 

سربثلنمل ب ثل دلثد  10ربثلنمل  ر أتحمر ر د دلثي   ر ثل 3لتلملعي ث
رللبثلنطمر  للر أ للمنا لرللبثلنمل ب للثل لتللل ي دلثيلل  لتحليلللي ث ل 4حرللنا ث

لرلبثلنمل  لر ل  لمنا لتللعييي بمتىلم ل  ثلالرلطندليي ي  3لتعثلت  بمالضلمني ستلا 
 9  لللللل .. ثأشلللللل  تحفللللل  رلللللثدلنا بمالضلللللمني ستلللللا  ا زلل اثأرلللللبثلني تحفللللل  

 أربثلنمل  ر طللني  ثأتحمر لتينيري لتىببيي نا   ل..
لل لالرللبثلنمل لتطللا رللج ل لت ثرلليىا لتلللعييي نللا لتللدثي بمالضللمني ستللا ملللل 

 لتعلبيي لتطا لملطل  نا لت ؤط ل ث ا :
نللللللللق لت الللللللل  ثلتجزلللللللللل ثطلللللللثن  ثرلللللللثليم ثلتعلللللللللقي ثلتبليلللللللف أر طللللللل   للللللل ه 
لالرللبثلنمل طلل  طرلل ي  م تبمحللث   للثد  أت للمنا رللمنل ي للم ستللا أت منيللم م للا أر 

رلللطيطيي ث للللنل تلللع ثزلل  رلللبثلنمل بىليع لللد م ستلللا   لللل بعلللد ببع لللم م لللا 
جنيللع   للل   ىميلل  سلرللمي لالرللبثلنمل بعللد ببع للمي  500لت عللملف لت  للليي 

تينلللللع نضللللل  أر يرلللللطا  لت ي لللللب لتللللل    للللللنطع تلللللع ثزلل  لت علللللملف نلللللا سلرلللللمي 
ستا ن رب ر ثأر   ر م   35لالربثلنمل ستا )ألض لت يعمد( ح ث  مجل مم  

د ي أ للم لتنططللي لتحىيىيللي ن ل للد م ت  ثرلليىا لتلللل يي نللا لتجم عللي لتعيليللي بمتىلل
لتللدططثل أح للد لتاللمز  نللا ططمبللع ا لتحلطللي لتثبنيللي ثلتطشبلليه لتفنللاا ح للث ثجللع 
لتللدططثل  ح للثد لتحفنللا اط   لل  ال ش للمرا لتط نلللي تللع م للا سنلللمء  رلل  لت ثرلليىا 

 لتلل يي.
رلبثلنمل لتطلا طل  طرلج   م ي لتطلا ثضلع م ادثبللل ال ش لمرا تىلتن ميي لتيثتيرلي

عللل لتللبعض ستللا لتطفط للل  ببليىللي أيفللل يثتيرلليي ح للث رللمد لمطىللمد بلل ر مىللد دن
لت لللؤط ل طلللمر شبلللث  ضللل ر شبلللي  لرلللث ي تج لللا لتطلللللث لت ثرللليىا لت  لللل  
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ر لت ىلد مل : سثلتعلبا ف  لالرطىللل نا سرلللل  . ثل  ل ببىنلم لتىمملد  لتطلا طىلثي 
( 32ىلللد لت لللؤط ل )طللللطبه بمتنطلللمل ي ثل  ل الحظنلللم لتفلللملق  لتز نلللا لتضلللل   يللل ر م

 ربثلنمل نا سرللل  ي نجد أنفرنم أ ل  ستا ط د     ل لالمطىمد.ثلرطىللل لال
طرللجيىل اال ش للمرا للل  ل طلل  أنحللمء   للل  ممللدل لللبع جزيللل  ثلتبليللف أر 

رللل نمء.. ثبلللمتببا نىلللد طللل  سي لللمي  للل ه لتطرلللجيىل بعلللد لتنطرلللي.. ي ن لللم ال ط  للل  
حللد   رللج  م   للم  للدل   ببللا نللا سحللد  أيمدي يللي لتفنللثر لآلر سال أرللبثلني ثل

طنمل   نم نا ح ر ط    لتجم عي لتعيليي طرعي طرجيىل تيمني أنلثلع ال  درليا 
لت ثجللللثد  بلللل د ل  ثطنللللمل    للللل ث للللا نفلللل  لتطرللللجيىل لتطللللا طحللللطفا  ططبللللي 

 لتيثنجل  ينري  ن م.
ينلع ثت  يىط ل لالحطيم  لالرللل  يي بلمتطللث لتفنلا لت  لل  م لا لترلل ي نىله ت

ليطلف لت رلثتثر نر أيمدي يي  87شطللق .. نفر مم  طجمثز م ستا  حمثالل لال
لتفنثر بمحفم   ث ثرىنيم لر ع ارفمنا يثلب طمرا  ضا نا  لطز لتفنثر لتلعييي 
 فىفي أل ل  م  شىت م يإجللء مد  بحثث ت متح لتجم عي لتعيليي نا لتىد .

مللر ملللض أثبلللل ل لللثر ثدت  للي  طللجعللل دلل ل ثبلللل لت  للليي 93ثنللا مللم  
تفل للي أثبلللل يلللجر لتي جيطيللي بعللد أر لللر لت فىفللثر ح  للي ضللد ملللض ل ثبلللل نللا 

يىا ثأرطم  نلا أيمدي يلي لتفنلثر بمحث  ثر -لتىم ل  .. ح ث طط  نل  لتعنطل  
 ىللللمال  يطلللللف نيللللع أر )رللللمر  للللمن (  ؤتللللف أثبلللللل ل لللللثر ثدت  للللي   للللثد   -

 لللد م لللا طثن للل  لتللل   للللا   ن للل  لتلللللي   للل  ثنا طلللمر  لللديىم  تر  لللل  ح
ل مظ  ت حلطي لت مرثنيي لتعمت يي )بمالضمني ستا أر لتى ي نفر م  رطثحم   ر 
لتطللث لتعيل ( ثأثضح لتعنطل  أر ل ثبلل ط دف ستا لتطلط ز م ا أر لتعيللن  ر 

    أ حم  ل لض لتحىيى ثر .
ثلتعلبلا جلمه لتفلر لت  لل  ثلترل ي تيرل  ا أ    م ي  ز رل ث  لالرلللل    ر ط

أ لع للد للث طلل   82دمللمء ث  لل  لتحىللمل  .. نفللر مللم  .. ح للث طلللطبه لترللل ي بمال
سر بعلللض : أي للل  حلللد فم  ت ؤتلللف أ لللمنا سرلللللل  ا  ثتلللثد نلللا لتىلللم ل   لللمي نيلللع 
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لت  حنللللل ر لت  للللللي ر ل طبرللللللثل  ىلللللمبا طم  للللللي  لللللر تحللللللر لت ثرللللليىمل لت  للللللثد  
تلللللل  ( دثر أر يلللللل لثل ستلللللا   لللللدل )لت  لللللل ( دلثد حرلللللنا ) ثتلللللثل تعللللل ر ل

لال طبم  .. لتبلي  أر لتيمط  أني   ن ثل  د طينا   ه لتى ي ثأضمف ست  م 
أر لالرللللل    ر طللمنثل يرللشلثر  للر لت  لللي ر يإ لمللي  لل ل لت حللر لتلل   ثضللعع 
لت  لللثد  لت  لللل  دلثد حرلللنا نلللا  طيلللللل لت لللثل ميلللل  نلللم  لترلللثي  بعلللد 

نلا ملد  س لملي لال لملي لت  لليي ت ل ل لت حلر طف للل  لتنطري .. ثأر   ل طمر رليبم  
حطللا ال طف للل أثجللمع لت  لللي ر .. ث للث  للم دنللا لتبمحللث نللل  لتعنطللل  ستللا لتلللد 
م ا لال لمي لالرللل  يي  ملى  : سر تحلر ) ثتلثل تعل ر لتلل  ( نال  ن ي لثل  ثأر 
 دلثد حرللنا  للد لرللطثحمه  للر لتطللللث لتلللعيا ح للث أفيللل أر لت حللر طللمر لللملعم  
م للللا لترللللفر لتطللللا طع لللل  ني للللم يلللل ر طللللثن  ثلالرللللطندليي ثطمنللللل ط  مطللللع طىللللثي 
)يللمالجليحا يللم رللم   لتا  للثر يللم ل جليحللا( ثأر  لل ل لت حللر  للد لرللطشد  يلل لل 
أنام للع بعللد  تلل  نللا لتىللم ل  م للا نلل  ؤشللل يىللثي )ثجننط نللا يللم ينللل يللم ييضللي 

ت   ثضعطع لتج لم  ل ثجننط نا( .. أ م لالرطشدل  ل يفل ل ثمم  ت حر .. ن ث ل
تطحيي )لتثلدلنا( لت   ل طمي للي  لتثزللء ببلل  بمللم  لمتا.. طمنلل لتي  لمل 

 طىثي ) ثتثل تع ر لتل    م طح ملا أحرر  زلي لتيل  مبح  ملا( .
أ للم د. نللؤلد مبللم  ن ل للد نللا ططمبللع ا للدش  ستللا لتف ي للثل لتف رللب ناا لتح  للي 

م م للا  للد ل لت طحللف لتيليبللمنا نللا لتطللا لللن م لت للثبا لت لل  ثنا نللا يليبمنيلل
تنللدر حطللا يىللث  يطا  للل لتىنطللي لتطللا ثضللعل م للا  علللض شللم  بآفللمل  د نللي 
)تى ( لتينعمنيي .. ح لث طمنلل لتىنطلي طلل ل ستلا ؤفلمل ن رلب ر لتىدي لي .. ثطل  

 طا  ل لتي  ي ستا سرللل   لتىدي ي .
أللل ف مللم   يلل ل طىليلل لت جلمت  لتىث يلي لت طش  لي ستللا شبلثل  ملد  ثجلثد

 .لت  ل  تج ا لتف ي ثل 
طل للد نيللع لتن لل   1978أ للم  نظ للي لت ثنرللطث نىللد ليطفللل يإ للدلل طىليللل مللم  

 لت نظ  لت   طىث  بع سرللل   ت طللث لتعلبا .
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ث لللر رلللل ي لت ثرللليىا ثل  لللمنا ستلللا رلللل ي لتطلللمليي نفرلللع .. ح لللث يفرلللل رلللعد 
لل   ت لنممي طلمليي  زيلف لتد ر ث بي للي  لطحمد لتفنمن ر لتعلل   حلمثالل سرلل 

بمتل بي نا لتبحث مر ج ثل ث  يي .. تفىمني سرللل  يي ت  طير  ثجثد  نلا  ل ه 
لت نبىي نا  ث   ر ل يم  .ثلت لط ي تيرل نىه ني م طىلث  بلع سرلللل   يل  أيضلم  
ني م طىث  بع نحر .. نثزلل  لتفىمني م ا ل طلدلد طمليش لم .. تل  طىل  رلث  ب حمثتلي 

م لا لتلدممث  لالرلللل  يي منلد م أ لدل لتلدططثل فللثل مطمللي  لللللل  ثح لد  ت للد 
يإنطللم  نلل    طرللج  ا  طحللدث مللر ل  للثي لتطمليشيللي ت لللع  لتف رللب نا.. ث للث 
لتفلل    لتلل   أشلجللع أح للد نللؤلد بعنللثلر ثجللثه  للر ن رللب ر ، ث للد  نيللع  ج ثمللي 

ثللطبمبلللع أم لللمي تفنلللمن ر طللللط    ر ن رلللب ن  ر طنلللم    ثيلللي لتللللع  لتف رلللب نا 
ب لضع ثطللفع  ن  طنعلمر ثمللطمل .. ث لث لتفل    لتثح لد لتل   طلمر ميلد لتنم لل 

نرللشي  للر  400يحللطفا بللع نللا  ططيطللع لترلل ن مليي .. بعللد أر أ للدل  لللللل  بببللا 
لتف    ثل  دلء ن ف م ت نظ ي لتطحليلل لتف رلب نيي ثلتن لف لآلشلل تجم علي لتلدثي 

 لتعلبيي .
  27/3/1995حروز اليوسف 

 ابا  إسراليل لافنانين المصرلينخط
ط لللم نعلن لللم ، ثط لللم نطث لللا  ن لللم ، ال طيللل   سرلللللل   أيلللدل   لللر  حمثتلللي لشطلللللق 
لترلل ن م لت  للليي ..  للللل ببليىللي لتطرلل   ست  للم نللا لتللدلش  ، ث للللل يللإ للءلل 
جلل   ننمن نللم ستللا  نللم  .ثأحللدث لت حللمثالل ط لل  لتطللا يطلللف من للم  نللم طمطينللم 

شبمبمل ث ل ل ت  نطجل ر لت  للي ر  لر لللطي لرلطد ث مل ثح د حم د ، ث ا 
سرللل  يي طعلض شد مط م نا لتطلج ي ثلتط لثيل، ث لر جمنينلم نلا ا لثزلت ثرلف 
ا حىىنم ثطمبعنم لد نع  لت حمثتلي لالرلللل  يي نلا لتثرله لترل ن ملا نميطللفنم أن لم 

رلللل   طمر  نحطلمر س –أيضلم   –تيرل لتثح د  لتطا طط  نا نف  لتث لل ، ن نلم  
 نا  ؤفللل لتف د ث ثل د  !! .

 ث.. ستيط  لتطفم    .
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 سينما مصرلة ُصنع  فى إسراليل  إن)ار غير مبكر قبل أن تقع التارثة :
 وحيد حامد

لتعىىء طمنثل يعلنثر أر  ت  رثف يحدث .. ث م  ا سرلللل   طزحلف نحثنلم .. 
ط للع برلل  م .. ث للا ث للا طللم نعا لترللم ي  للم طعجللز مللر ليطىمللع نللا جثن للم طى

طي ر ت فليري أحيمنم  .. ثط ج  م   م أحيمنم  .. ث ا طىط  بى ف لتر   ر بنعد .. 
ط نللم يعللللف  تللل  .. ث لللا  للل ل تلللر  ث ف لللم أحلللد .. يللل  رلللطجد  لللر  لحللل  ي لللم .. 

 ثي يا دمثط م .. 
سرلللللل   أ  لللم لترلللمد  طزحلللف نحلللث لتعىللل  لت  لللل   لللر شلللىي لتفىمنلللي ثلالملللى  

ر.. ث للل ه لترلللبثل لتى   لللي أطثجلللع ي لللم ستلللا لجلللمي لتفطلللل ثلتفىمنلللي ثأيضلللم  لالملللى
 ث نمع لتفر ثج ثع لتفنمن ر حطا  دلطثل حىيىي لتشبل لتىمد  .

لتث للل  نمرلل  ط م للم  اليللطىع لتفليرللي ن للا  ن طللي ت اميللي .. لترلل ن م لت  لللليي 
 طعللمنا  للر لت للزلي ثلت للثلر  عللم  ، ثطلل   للم نفع للع مىللد  للؤط للل لتيللى  ثنللدثلل
لت  مطللل ثلتطلنجمل ، ف  لتشلث  يطث يمل ال   طفل ست  لم أحلد ، ث ر لترل ن م 
 بحل برط ر لتحطث ي أثال  ..  ر شىي لال  مي لت طع د ث يم  لتف ل  لتحىيىلا 
تلرمتي لتر ن م طمر تلع طل ف له لتج لم  ل  م لا طمنلي لت رلطثيمل.. ثلتحطث لي  لا 

ثأيضللم  لتىللثلن ر لت ى للد  تحليللي لاليللدلع  للمحبي لتىللثلن ر لت عب للي تعج للي لالنطللم  
ثلتحطث ي  ا لتطا نلضل م ا لتر ن م ط  أنثلع لتضللل  لتفى  ي لتطا طج ض 
لتحم   .. ثترلثء لتحلا أر أ  ل  أمضلمء لتحطث لي ثترلنثلل بثي لي طعلم  ثل  لا 
 لتر ن م م ا لمطبمل أن م  ر لت نطللل لت بمحي  منثنم  ل ن م ل ر لتش ل ط م م  .

 ثل لتر ن م لت  ليي   متح ريمريي ثل ط لمديي ثفىمنيلي ثل مى يلي يرلعا ثنا 
ستللا طحىيى للم ل مللدلء  للر  شط للف لتجنرلليمل ثدثر لتللدشثي نللا طفم لل   .. نىللد 
طحلطلللللل سرلللللللل   ثألرللللل ل لتشبمبلللللمل ثلتلللللدمثلل ت ع للللل  دلشللللل  لالرلللللطد ث مل 

لالمىنلمل ثببىلم   لالرللل  يي ثتطير لتيدليي بمتطلج ي ثلتببممي ثلتطثزيا .. ثطنف  
 تريمري سرللل   لتطثرعيي  ط  سنطم  لتيلل   ف  ل نى  ثلت ر رىل ث  ل م .
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سر لتع لل   نللم  رلليطثر أنضلل   للر  نللم ملللللل لت للللل ثرللثف : ثلتحلل  أ للثي 
للي  لت نللمء ثلتللحللي ثرللطيثر لتجللثد  ممتيللي ثلتطي فللي     للي ثيلطللمح   للط  طللثن ل طلل  رن

دلل لت رللط  يي ث للر لتي لث للبيللي لت ط  لل ي  للنمع لترلل ن م نللا   للل  للر لت علل
نلا نفلث  لترلمد  ل يللميل .. طل  للاء رليطثر رلل ى  ثم لا لتبليىلي لالرللللل  يي 
.. ثرطيثر لتنط جي أر ططحثي لالرطد ث مل مندنم ستا شللبلمل ث ل ث  ت زثلحلف 
ثلتىللثللض أيفللل   للم  للا م يللع لآلر .. ثيطللللد لت لللمل  للر لتعللم   ر نللا لتحىلل  

لا .. أ لللم لتيملفلللي لتييلللل  نلللإر لتفىمنلللي لت  لللليي ثلتفلللر لت  لللل  رللل ط  لترللل ن م
 للنع  م نللا سرللللل   ثمنللد م ط للنا سرللللل   نإن للم ط للنا م للا  ثل للم ثتشد للي 

   متح م ثأ دلن م ثنلض ريبلط م م ا لتعىثي .
ثل  ل طمنللل لت عللد  لت  للليي  للد  ضلل ل لتللدجم  لالرللللل  ا ثلتيلليض نللإر لتعىلل  

رللطثم  لتفللر لت  للنثع منللد   نرللطيثر ن ميللي طلل  لللاء لت  للل  تللث  ضلل  ثل
بمتنربي تنم .. رطيثر أثي شبلث  نعمتلي نلا طلد  ل لتلش ليي لت  لليي ثلتىضلمء 
م لللا لتطلط بلللي لتللللعييي لتطلللا طح لللا أينلللمء لتلللثبر م لللا  لللل ل ز لللمر ثل  ل طمنلللل 
لتدمث  لالرللل  يي جلمد  ث لمل ي ثلتعبلمللل للد د  لتثضلثح ثلتجللأ  ثط ن لم طىللل 

ايرللللنم أر نىلللي   :ثل عللم  اليلللد  نللع ح لللث يىللثي نللل  لتعبلللمل  ل ش للل  نلللا شبللمي  
مى للمل م لل  ثطعللمثر  عطلل  .. ثلتلجللمء مللد  لتطلللدد نللا لتطثجللع ست نللم تبلللح أيللي 

 أنطمل م  يي ..  ا لتلطل ثلتط نيمل بع    ف ل ا .
 ر  ثبمتببا ..  ث م    ف ل بمتنربي الرللل   ثتي  تنم ثتر يطثر تنم نا  ث 

 ل يم  ؟! . 
ثنا ظ  ريمري لتدثتي لتحمتيي طجمه لتر ن م ث  ل م  ر لتفنثر .. نى أرطبعد أنم 
أث   ل  أر  ط  لللء لالرطد ث مل لت  ليي تحرم  سرلللل   ثطحلل أ   بلمء 
أث رطمل ثرممط م تر نجلد رلث  لتط لليحمل لتحطث يلي ثلتنلدثلل لتنىمييلي ثلتفلثل  

طنب لل  ثيطللثر حمتنللم طحللمي ملللي لتفللللي منللد م لت للحفيي ثطلل  لتحنللمجل رللثف 
  دش  م فع   ..  يمح ال ن ميي تع .. ثتير لتنط جي لتحط يي  ا لتد مل .
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 بعد أن أ انوا  ن استعدادع  لاحرم مع أا مصرا 
 د اة التطبيع يعانون  ن وءودع  رسميًا فى القاعرة

 حطا ؤشل م . ثيم طلل يي لت لل  ملرا دثلط 
ثلطضللح ،  لتنللثثي  رللطثبن م ثال أ  نللم  جللمزل ثال شزنللمال لحط  نللم بللىد أحللد .. ثال ل

نللللا ن ميللللي لت بللللمف بعللللد شلللللل  لت للللدر ث للللثل لتثت للللد أننللللم نحللللر لت شبلللللثر 
ثلتعلدثلن ثر ثلتنم  لثر ..  لطبلم    لل  ثجللثد نلا طللطنلم لتد ثيلي ال يعلنلع رللث  

 ي لترى  .مبىليم  نا   ل لر ع )!!( فىمن 30
ط لللم  لترلللممي لتفمنيلللي مللللل  ل طلللزل ل للللثل   22/7/98 لللييحي  لللث  ل لبعلللمء 

لترللثدلء نلللثق  يلللل ا ط لللثدثل  لطلللزي ا  ؤرللل   لللللثع  جل لللا  للل  ثر  ؤلللللل  
م للا أر لت للدمث لرللطللح نللا ل دطللع .تللل  يطللر لترللي  ني للم طلل   جللزل   للل  ثنيي 

 للل  .. يللل  طلللمر جد لللد  أث للللحني نلللثث  أث لجط لللمع حمشم لللمل   لللثد نلللا طللل  أي
للللللملع  12لترلللللي  لجط لللللمع حمشم لللللمل ريمرلللللي لتلليلللللي لتييضلللللمء لت  لللللليي نلللللا 

طلللىه لجط لللمع نلللا نلللمد  لتعم للل ي نلللا ، لت لملللل ا نلللا حلللا لتز متللل  بمتىلللم ل  
ج علي تىلم ل  ت رلى  . نل  أيلم   ر رل  اج عيي لر يي  لل ل  !! لرل  م ج عيلي ل

  لليثر ا  ثللثلا أث  نشلدمثل لتلثلر ا ثن    ا لت عثد ستلا لت مثيلي ا تل  يعلد لت
 بى ي ا  نظ ي لترى  ا .

ي  للر لتثل للا .. سر  لل ل  للر أحللدلث لت ر رلل  ثلتفلل    لت لللطىس  يع لل  لت  للليثر 
لالرللل  ا نظ لللي لترلللى  ا تلللي  رلللث  لالرللل  لتحلطلللا ا ج عيلللي لتىلللم ل  ت رلللى  ا 

ضلل ل لت ج ثمللي سيم للم دمللم  نللطح يثلبللمل لتللثبر  392/98لت للل ل  طحللل ل لل  
 ؤشل م .. ت طفمم   ا جنللالل    ثر. م ا

ثب ن للم طللمر لتيللى   للدثل   رللم  .. أ للبح لآلر ا ت عللل  لت لل  ثنا ا  رللطثبني 
نلللا   للل  لتىلللم ل  ثتلللدمم  لتطبييلللا  نيلللل .. ث لللثل لتج عيلللي طلأرللل م .. لترلللف ل 
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 ىح بر ثنا ثض ل  عظ  نلي  طثبن مجر بمالضمني آلشلير : م ا حر ر 
حللي ثلينللع ثتبفللا لتشللثتا ثميللد لت للنع  رللع د ثم للا رللمت  ، لتللل ىمنا ، نللمجا   

ثرعد لتد ر سيللل ي  ثأرلم ي لتازلتلا حلل  ث ح لد لضلم  حلل  ثل رلي   للزثق 
ثبملق حرر ث ح لد ميلد لت لنع  ميلد لتللح ر ، ثملمدي مبلم  ث لدحل لتطلثنا 

 ث نا أيث رني ثلضم  ىي ثبع لت جدث  .
 ر أ دلن م طط ش  نا فىث نىمب : : سث متل 

 سنلمء فىمني لترى  ب ف ث  م لتيم   . -
 طبمدي لتزيمللل  ا لتج عيمل لت  مف ي . -
 سنلمء  ططبي  طش  ي طض  ج يا لت للجا لت طع ىي ب ف ث  لترى  . -

ال يحطم  بف  نا أ   دلري ليطدلليي نا أ   ليي   ليي ستا أر  دل  ل تالم  
سن لللم أنطلللمل  فششلللي ..  :من ثر دلشللل   للل ه ل  لللدلف أث ط لللم يىلللثي سشثلننلللم لت ينللل

نمت دف ل ثي ا فىمني لترى ا  ى ثد ي م سدلني  ث ف لتلنض تعدثلنيي لت لللثع 
دلنلللي لتلللل دلء نلللا  ىلللميل   .. م لللا أرلللم  أننلللم لت شبللللثر س  تللل   لت للل  ثنا ثل 
نرلطىي  لتللدبمبمل لالرلللل  يي بللمتثلد .. ثم  نلم أر ن لل ح لتحلمي. لت للدف لتفللمنا : 

أر نللللل طا  –بلللللى طزثيللللل   -ل  لللللا لتج عيلللللمل لت  مف لللللي .. يعنلللللا طبلللللمدي لتزيلللللملل
 بمت  م ني ستا  للنم .

ضللي لتفىمنللي لتعيليللي نللا د للمء لللبمينم : يعنللا ، لت للدف لتفمتللث :  ططبللي لترللى  
ثأبفمتنم .. مىث  م لا  ل ل تل  طنبل  ج عيلي لتىلم ل  ت رلى  بط  لي أشلل  ثلحلد  

يلي ث نظ لمل لترلى  لتطلا طلمر  طضلح .تير   ل يطفا نإ ل  ملنلم يل ر  ل ه لتج ع
أن للم  نظ للمل طجرلل  ثلتطللا طمنللل بللملللل ل مللدلء طلل طا تطى للف لت ثل للا بعللد 

 تىمءلل أمضمل م لت  لي ر الطضح أر ل ثتا أ    طمء .
لب لللم  للل ل  لللم دنلللا لتج عيلللي ستلللا أر ططلللمجل ب للل زق لتطرلللثيي لتحلللمتا ثطع لللر أن لللم 

ترلى  !! رلحىم  تري يلل  مل حل ر ط  ل  رطعىد  ؤط لل  النىم  لترى   لر أملدلء ل
 رحل لتط  يا .
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يرللطث ف لت طللمبا أر لتج عيللي .. ث للا ج عيللي ريمرلليي ح لل ل ث ثي  للل  م للا 
ط ليح  ر ثزلل  لتللثر لالجط مميي نا  شمتفلي  لليحي ثال طىيل  لتلل  تىلمنثر 
لتج عيلمل ل   يلي ، ث لث أ لل  بعلث لت  للي ر م لا لتجنلثر ثيع لد ستلا لتلل ليل  

تبليىللي لتطآ ليللي نللا لتطفط للل نللا ل يللم  لتطللا لشطلللق ي للم لت  للثد .. أم للا  لليللز ل
 لتر بي يثرمل  رج ط م لتيط  .

ج عيي تضي لتط ف ل لت   ثنا نا لتحيم  لتفطليي ثلتريمريي لت  ليي .. ي لح 
ي للم ، ي ن للم ي طللر أر طلللنض ثزلل  لتللللثر لتط للليح تج عيللي دنللر  للثطا  ؤلللل 

  ا  م نمل ي   لمينم   م  ث ؤل . ش ف ال يحزننم م
النطظمل  ث  ي بح نيع لتيى  مر لت ثبا لت  ثد  نا  –ال  دل هللا  –س     لنم 

  للل طللمتيى  مللر لت للثبا لت  للثد  نللا أ ليطللم .تيللر ل  للل .. تللي  أرللثد ستللا 
 لل ل لتحللد نىللد يللدأل حلطللي لتط للد  ا ت ج عيللي لت للليث ي ا نللا لتىللم ل  نللا أيفللل 

حف ، نىمبلللي لت لللحف  ر ، تجنلللي  طمنحلللي لت للل  ثنيي ، تجلللمر  لللر  رلللطث  لت للل
أشللل  .ط للم يللدأ لتلللنض لتلللعيا يظ للل م للا طلل  ترللمر ، ثلت طللمبا لت ثضللثما 
لت حم د .. لتثلف  بىدل    ل لتلع  م ا لتلنض نا   ل يعطلف أن م تر ط ل 

نللللل منثلن لم ثط يفثن للم .ثنحللر .لتج عيلي نطحللل أيثلي للم .. تللبطمل لتعضللثيي ث 
م  تيللل  ل ملللللف .. نرلللملع  يللل  لتج عيلللي نننللللل سمىنلللم   جمنيلللم  تلللل   ط يفلللثر  لللشل 

لتج عيي تيا ير ا ا أ فمي  لؤالء ا  لللحي لأ  لتللع  لت  لل  نل    ، ث ننلم 
ثلفىثر ب ن م تر ط ل ثأر لنلض لت  لل  لتبرليه لآل لر ا لتل   زلع لترلى   لر 

ملرلللي نلللا س لل لللع  للل  ثنيم  ؤالف ملللم  ثال يحطلللم   لللر يع  ثنلللع ا ت  حمثتلللي لتي 7
ء .. للنا رل ممي لتط يفلثر ي ثيم مزيز  لتىمل  ..نإننم رنع د نلله  للل .. ث للل

ثأم للر ال تيثبن للمجر .. لأيلل  نللا م للمبي لتللد  لتطللا طحطلل  نللا طلل  أي لل  .. نللا 
 جمزل   .. نا طمليش   .. نا أ دلن   ثتنحم ل .. رل   لتللل  لر أثتلع ث يل  

 نثلل ل ثلر .
  27/4/1998  السبو ح
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 نكسة ءديدة لاماتمر دد واستمرار احتءاءا  معارضى التطبيع
 الساطة الفاسطينية تقاطع اءتما  " ءما ة كوبنهاءن " 

لنطلطح  رللمء أ لل  نللا لتىللم ل   للؤط ل لتطحلمتف لتللدثتا  للر أجلل  لترللى  )ج ممللي 
يللللي طثبن للللمجر( لتلللل    مبعطللللع لترلللل بي لتف رللللب نيي ، ثطا لللل  منللللع ثزيللللل لتشملج

،  للي لالرللللل  يي لت ن لللني  للر للل نعلت  للل  م لللث  ثرللا ، ني للم    للل لتحطث 
ثأثندل لتنمب  بمر  لترفمل  لالرللل  يي تد    ل س   ل   يمف تط ف   لم ب لفي 

  لل   .
 للر  عملضللا لتطبييللا نللا  ممللي أحللد لتفنللمدق  600ثنللا لت ىميلل  ، لحطلللد نحللث 

م ر لت لملطثر نا لتييمر لتشطم ا لتعلز  لتييل  نا لتىم ل  ت طند د بمت ؤط ل ، ثأ 
م لللا مىلللد  لللؤط ل ملبلللا للللعيا  يللل  ن ميلللي لتعلللم  لتحلللمتا ت ىمث لللي لتطبييلللا  لللا 
سرللللل   ، ط للم  للللثل ط رللي  ج عيللي   للليي تح ميللي لتفثليللل لتثبنيللي ثلتىث يللي 

 نلع ال م .ثأم ر نا  ز  أ ل  أر لتلللي  يمرلل ملنلمل لنلض لتلدمث  ت  لؤط ل 
ا ث ل يع   نيلع لللي  لتلثزللء لالرلللل  ا لتجد لد س  لثد بلملل   ل   بمتطا   ن

م لا طرل يي ثزللء حطث طللع لتع متيلي ، ث للر لت طث لا أر  جلل  ملنللمل لت لث  نللا 
 لتىم ل   حمدفمل  ا لتللي  حرنا  بمل  طري  تىمءه لت لطى   ا بملل  .
مي تلل ا أ م  رلثي   ف لتىد  نلا لترل بي لتف رلب نيي لترل د ني ل  لتحرل نا نىل

لتحيلللم  ا : سر لتطبييلللا يللل طا نط جلللي ت رلللى  لتللللم   ثتلللي   يللل  طحىيىلللع ، ثطلللمر 
لتحر نا ث   ستا لتىم ل  أثي  ر أ   نا ريمق ث ثي لتثنثد لت لملطي نلا 
 لللؤط ل ا ج مملللي طثبن لللمجر ا تينلللع أم لللر ب لللثل   فمجللللي أنلللع تلللر يللللمل  نلللا 

 لت ؤط ل ثأر لتر بي لتف رب نيي ت  طي فع بحضثله .
ثجللمء سمللىر لتحرلل نا ضلللبي جد للد  ت نظ للا لت للؤط ل لتلل  ر طللمنثل يلل   ثر نللا 
لمميي لر يي  ر ل بللف لت عنيي ، ثنا  ىد  م   ل ثن رب ر ، ت دثل لتل   

 .  فىمني لترى  ي ر لعث  لت نبىييىث ثر بع تج ي  م أب ىثل م يع طع  
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لت ؤط ل جمء بعلد ثم  ل ا لتحيم  ا  ر   مدل  ثفث ي أر  يم  لتحر نا مر 
لتط يد  ر مد  لت لملطي لتلر يي ت حطث ي لت  ليي رثلء نا لتج ري لالنططمحيلي 

 أث نعمتيمل لت ؤط ل .
سر  ؤررللمل ن رللب نيي   للل حطث يللي رطلللمل  نللا لت للؤط ل ، : ث للمي لتحرلل نا 

 ل لل  ستا أر لتر بي لتثبنيي ث نظ ي لتطحليل طنللبمر نلا طل  لتفعمتيلمل لتطلا 
ي لتثبر ، ثطنظل ستا لت ؤط ل لتحمتا م ا أنع  لؤط ل ت حلثلل ، ثال طنم    ضي

نطحلللدث ملللر طثنلللع م  يلللي طبييلللا ، ث ثل فنلللم ثلضلللحي ، نلللى طبييلللا  يللل  طحى للل  
 لترى  لتلم   ثلتعمدي .

ثطللمر لتحرلل نا لتطىللا  للبمح أ لل  للللي  ج ممللي لتىللم ل  ت رللى  لترلل د  للىح 
: أيللدل تبرلل ثنا أر  ث فنللم تللي   برلل ثنا ثأي اللع  للللل  ىمبعللي لت للؤط ل ، ث للمي

ن م أ  طع طبثللل  طىحىي .   عمديم  ت  ؤط ل أث  ضمدل  تع ، ثل 
ر بللللملل  طلللمر رلللل ثند تط ف  لللع نللللا : سثم لللا لتجمنلللل  لالرلللللل  ا  للللمي  رللللثتثر 

لتىللم ل  للللي  لتحطث للي لترللمي  للل عثر ي ليللز ، ثبحرلل  لت للحمني لالرللللل  يي 
لللملثر ل للل  نللا  ىمبعلللي  لل ل لت لللؤط ل  لي للل ؤنللإر ثزيللل لتشملجيلللي لت ن لللف 

بري  لت ثلضيا لت بلثحي ت بحث نيع ثلتطا ططنمثي لتل بي نا ثضا حد تفىث 
رلللنثلل  لللر طث لللف م  يلللي لترلللى  .ث لللر لت ىللللل أر يللللمل  نلللا لت لللؤط ل لتللل   

أيم  ، لت بعثث ل  ليطا ت للق ل ثره دني  لث  ، ط م  نطظل أر  3يرط ل 
  يا   ثللط نث  ثب ليز لت ث  . ي   لت بعثث ل ثلثبا 

ثنا لت ىمي  مىد لتعللللل  لر  نم ضلا لتطبييلا  لؤط لل  نلا أحلد ننلمدق لتىلم ل  
 لحطجمجم  م ا  ؤط ل ج ممي طثبن مجر .

ثلزدلنلللل  مملللي لت لللؤط ل بىنطلللمل ططللل  م   لللم : التىلللث  لتثبنيلللي لت  لللليي طىلللف 
طثبن مجر ث ؤط ل لم   ثحد  نا  ثلج ي لالرطرى  ، ثلت فىفثر  لنضثر ج ممي

 لت ليثه ثلتطبييا  ا لت  م ني ممل .
  6/7/1999الحياة ح
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 : 2009 - 2001نماذج ووقائع تطبيعية من الألفية  – 1

"موفر  مقرااًل لاتاترم السرورا  18/2/2000نشر  صحيفة " الحياة " فى ** 
بعنللثلر ا ال ت عن للليي ث رلل تي لتطبييللا شبللمر  طثلزيللمر ا ح للث رلل ي  " نيربيرر 

رؤلال  مر حىيىي لنط مء  ىمث ي لتطبييا نا نلثط م ث  ملرلط م ستلا نعل   طىلمبا 
 ا لتعن ليي ثلتط   ز ، ح ث نظ ل طمليشيم  ت عن ليي  لر نظلل  لتيليبلمن  ر ت لم 
فللل  لتنمزيلللي فللل  لتفملللليي لت ثرلللثتثنيي فللل  لتف للل  لتعن لللل  يجنلللث  أنليىيلللم ث لللث 

سرللللللل   م للللا ن رللللب ر يعطيللللل ل يفللللل لللللنممي ث  جيللللي ، ثت للللم طللللمر لرللللطيىء 
طمنللل حلطللي  ىمث للي لتطبييللا  للا ، ل ط للمبم  ثلحللطىال  مرللطليم  تللرلض لتعلبيللي 

 ر ل بلثحللللللمل لت بلثحللللللي ت حلللللل  تيرللللللل م  للللل ل لتعللللللدث  يلللللللل  ث ثضللللللثميي 
  ثضثميي ثال طن ا لتظ   لتثل ا م ا لتعل  أث لتف رب ن  ر .

*** 
برى فرى القررن الحرادا والعشررلن " ** فى ندوة بعنوان " فاسرطين والعرال  العر 

 – للد  أح للد ي للمء لتللد ر  2000 للمل   14 – 13لتفطللل   للر  التررى  قررد  فررى
ثل لي م ل  بعنثلرانحلث  ن لم  م ل  تحلطلي  ىمث لي لتطبييلا  –لتنمله لتريمرلا 

 لتفىمنا نا   ل ثلتثبر لتعلباا ثجمء ن  م :
 يدليي  د  لتيمط  طعليفم  بط   ر :  -
ثط لللللللف أر لتحلطلللللللي لت للللللل  ثنيي  لللللللا لتىلللللللمبل  ت حلطلللللللي  لتعلللللللدث لت للللللل  ثنا -

لالرللطيبمنيي لالرللطع مليي لت لل  ثنيي تيرللل ن رللب ر رللث   حبللي أثتللا ثللطيللمز 
 ت ط دد ي م لت للثع لت   ثنا  ر لتن   ت فللل .

ط  يلللإ للءلل أ ليطيلللي  دنلللع لتطبييلللا م  يلللي  رلللليي ، ل لللبنمميي ، ط فيىيلللي طللل -
علبا ثلالرى ا ، ت ىيلثي نلا لتن ميلي ب لم ط  يلع لشطللق لتعى  ثلتثما لت ل رم 

 لتل بي لت   ثنيي .
ثنى د ي م لت ف ث  لتلم   ت فىمني بممطبمل م لالبمل لتحمنا ت طنثر  الثقافة : -

طلللللث ل  لللي ث عطىدلطلللع لتد نيلللي ثلتفطليلللي ث  لللل  ىيلللثي  لللر أ   فىلللف ملبلللا أر 
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طىي دثتطلع ترللضلا طيثر تلع أيلي مى لي بل    فىلف  ل  ثنا يىيل  بلللميي لحل
 لتعلبيي .

طط فلل  نللا طلللثي  م ت ينيللي لتفطليللي لتعلبيللي ث تلل   مخرراطر التطبيررع الثقررافى : -
ي دف سحىي نر  نطل   ام ل ي  د ت دثل لالرللل  ا لتجد د نا لت نبىي ث ت  
تيا طيثر مضثل  نممى  ي ر دثي لت نبىي ريمريم  ثل ط مديم  ثطمر سنلمء لت لطز 

 لالرللل  ا نا لتىم ل  .ل يمدي ا 
أنع أر  تع  يمل لشطللق ت عى  لتج عا ت   للي ر أيلز  ظم ل   ل لتشبل  -

تطا  للل  نممللمط   ثأنطللمل   بمتطللدلي  طجللمه لتعللدث لت لل  ثنا ، تيللر ل شبللل  للث 
تع  بعض لت فىفل ر لت  للي ر ثلتعلل  دثل ح لمر بللثلد  ت فىمنلي لت ل  ثنيي 

ى  ثلتفىمني لت  ليي ثلتعلبيي ، ث ت  ميل ج عيلي الحدلث  زيد  ر لالشطللق ت ع
ت ىم ل  ت رى  أحد أجنحي ج ممي طثبن مجر ثأيللز ل ثز لم تبفلا لتشلثتا ثم لا 

 رمت  ث  ل     ر طثلبثل نا لتطبييا لتفىمنا  ا لتعدث لت   ثنا .
ل   ط  لت حمثالل لتطا طي ت م لتج ممي لتثبنيي لت  ليي ت ط د  ت حمثالل  -

ق لت لل  ثنا ت جي للي لتفطليللي ثلتفىمنيللي لت  للليي سال أر  لل ه لتج للثد نللا لالشطلللل
حمجي ت طعمظ  نظلل  تضشم ي لتح  ي ث ن ج ط م ثلرطشدل  م  دثلل طف ل  ططلثلنل 

 ت م لتابمء لت متا لتى حدثد .
نللمت ىحا أر حلطللمل  ىمث للي لتطبييللا  مزلتلللل حلطط للم ملللثلليي ث للا أ لللل   -

ضا ت ىطضيمل لت حظي ث مزلتل نلا سبلمل لتنشبلي لت فىفلي تلدثد ل نعمي لتطا طش
ثطىط ل لت نمب  لتلعييي م ا لت ث ف لتفبل  لتعلمبفا لتلللنض ت طبييلا ، تل ل 
 نباا طثح د لتج ثد  ر   ه لتحلطمل تي  نا   ل نىه ي  نا لتعمت  لتعلبا 

  ر لت دف ثلتعدث ثلحد .م أيضم  
 مء لتد ر لعبمر أبلثحي تطبلثيل ؤتيلمل  د  لتيمط  ثلتبمحث ثلتنمله أح د ي -

 ثأنلبي ج مممل  نم ضي لتطبييا ث ا :
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لتجمنللل  لتنظلللل  : لتط ي لللد م لللا لت ث لللف لتلللللنض ت بييعلللي لتعن لللليي ت ييلللمر  -
 لت   ثنا ثط ت  لتللنض ت  ي ني ل  ليطيي م ا لت نبىي .

ي لتط ي للللد م للللا لتشبللللل لتيي للللل ت طبييللللا  للللا لتعللللدث ثأر نجللللمح حلطللللي  ىمث لللل -
لتطبييا  ل ثر يطحى   لرطىىت م لت ب   مر لت ؤررلمل لتي لث للبيلي ثل ج لز  

 لتلر يي بممطبمل   ل لتع   م ى  لعييم  نا لت ىم  ل ثي .
لتط ي لللد م لللا لنلللض  ر رللل   فمثضلللمل لتطرلللثيي لت  نيلللي تر لللي لتعلبيلللي  لللا  -

لتط ي لللللد م لللللا حللللل  لتللللللعث  لتعلبيلللللي نلللللا لتنضلللللمي ثلتيفلللللمح ضلللللد طللللل  أللللللطمي 
لالرلللللطع مل ثأر لت لللللدف لالرلللللطللط جا ت ج لللللم  ل لتعلبيلللللي  لللللا ستحلللللمق لت زي لللللي 

 بمت للثع لالرطع مل  لت   ثأ ليطا بمت نبىي .
 نللع لت للشل  ل رمرلليي م لتط ي للد م للا لتثحللد  لتثبنيللي دلشلل  طلل  ي للد ملبللا  -

لتطا رططحب  م   م ط  لت حلمثالل لالرلطع مليي الشطلللق لتجي لي لتدلش يلي ت لدثي 
 بيي .لتعل 
 ا س دلل  ج ي ن  يي ملبيي ططثتا لالمى  مر  شمبل لتطبييا  ا سنلمء  -

رطلطمليي تي  حلطمل  ىمث ي لتطبييا نا ط  لتبىد لتعلبيي  لا لتطنرل   لتيم ل  
 ي ن م .

نضح ألطمي لالشطللق لت   ثنا ت فىمني لتعلبيلي نلا  جلمالل لتطع لي  ثلتفنلثر  -
عللمثن ر  لللا لت للللثع لت للل  ثنا  للا ملللزت   ثلآلدل  ثلتفطللل  لللا نضللح طللل  لت ط

 لعييم  .
طنظللي  نلللدثلل  رللط ل  ثنللللل  ستيطلثنيللي ث شمببلللي لتنىمبللمل لت  نيلللي ثلتع متيلللي  -

ثل مدلد أنلى  ثفملىيلي طؤطلد  نب ىلمل حلطلمل  ىمث لي لتطبييلا ثلتع ل  تلنلا دلجلي 
نا لتثما تد  لتلعث  لتعلبيي لتطلا أ لبحل نلا جلزء  ن لم أرل ل  ت طا ال  لتفىلم

لت   ثنا أ ليطا   م يرط ز  ط ط ر  ل ه لتجي لي ب رلممد  طل  لت ش  ل ر ت ل ل 
 لتثبر لتعلبا لتيي ل .
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مقررااًل مهمررًا لاتاتررم الراحررل أسررامة  14/7/2001** نشررر  ءرلرردة الوفررد فررى 
بعنللثلر افىمنللي رللى  .. أ  تاللث لتيللى  ا طرللمءي نيللع يدليللي ا ط للف  أنررور  كاشررة

يم  نلا جلث  رل   يطيلمللل لتاضل  لتطلا أفمل لم للع  ي طننم أر نش    نمشم  رل  
 هللا لت شطمل ث ث يرطييح ط  رممي حل مل ل لض ثلتعلض ثلتد  ؟ .

سر ا فىمنللي لترللى  تيرللل ط لل  لت ج ثمللي  للر لت ىللمالل لت   لللي بمت امتبللمل لتطللا 
فللا لت للمتثنمل  للر  فى لتعلللللضيططي للم أمضللمء ج عيللي لتىللم ل  ت رللى  ثال ط لل  

 يللتيي لتفطليي .. رمينا لتلىثق ثل ثطلمل نلا شلللل  لتطعلمتا لتزلللف ث دما لت 
 ثلالدممء لتجم   .

ثلللبع لتيمطلل   للم يرللث ع طجللمل لتطبييللا لتزللللف يط لل  لتبضللممي لت ضلللثبي لتطللا 
رلللل   ،  بمطل ط ر لتلثللع ثأل فط م ث لا  مد لي  لر طلم ثلر ثلت ل ر ثتينلمر ثل 

 ل ي .ث ا طى  د زللف ت ملطمل ممت يي  حط
 ث ملر لتيمط  ي ر نثم ر  ر لترى  :

لترلللى  لتزلللللف ث لللث  لللم يطلللثر يلللل ر بللللف  نط لللل  لللث  ثبللللف   للللزث   – 1
م  حىيىيللم  ث تلل  ب للم حللدث منللد م ث عللل  طللر أر  ش لل  رللى ن لل ل ال ي، ضللع ف 

سن لم حىىلل لترلى  : أثلثبم لطفم يمل مد  بعد لتحل  لتعمت يي ل ثتلا   ل  ث ط لم 
 ن لم م ي م طيثر ريبم  جث ليم  نا لندالع لتحل  لتعمت يلي لتفمنيلي  نا أثلثبم ثل  ل

بطلل  برللمبي تلل  طيللر لطفم يللمل  طيمنلللي يلل  طمنللل يلل ر بلللف  للث   نط للل ثؤشللل 
   زث  ضع ف .

لترى  لتحىيىلا ث لث يبرلمبي للد د  يطلثر يل ر  لث   طيمنللي نلا طل  أنلثلع  – 2
 .ر مثيي ثحطا لتثضعيي  ن مديمر لتلتىث  ث ث لترى  لت   دمل ستيع ط  ل 

 للر نمحيللي أشللل  ث للف لتيمطلل  لتيي للل ج ممللمل لترللى  لت  للليي ب ن للم ط فلل  
 ر  لثجثر ت  ل لتطبييا ثلتطثل   : ث   أ  ،   ي لتضآتي لتفطليي أ م  لآلشل 

 ا لآلشل ال لل ر ت ل  ثال ثزر حطلا نلا  جلمي أم لمت   نجلد   دلل لم  ل  ل   لا 
مل لتيمطلل  ستلللا  حمثتلللي  للؤالء لت ببعللل ر بمتطلللدتي  م لللا ثألللل،  لنللمل   ثأطلللللي   
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لتيمط  لتيي ل نج ل   حفلث  ثلنطلزلع سدلنلي  نلع الطحلمد لتيطلم  بعلد للببع تيي لل 
، يلل  ينىلللأ تللع ث للد   يع  للثر ج للدل  أر لتلجلل  ال يىلللأدمللم  لتطبييللا م للا رللمت  ث لل

الثه أر أشيلثه أر م ا رلمت  طل  للببع دثر لتطحى ل   علع ثرل مع دنمملع ثتل   ي 
أ  م للا  –تدنثمللع ثلتطحى لل   عللع بلللفمنيي ثتينللع  عتلل  لتلجلل  لترلل مملالطحللمد ب

  ث  ر  ل  ثت      . –رمت  
ثبمتللل  مطمللللي لللل ي لت نطفعللل ر ثلتللل  ر يفلضلللثر ث لللميي م لللا لتيمطللل  لتيي لللل 

 ر لتلجللل  نلللا م نج للل   حفلللث  بلللمتطث ف ملللر  للل ه لت عبلللي لترلللشيفي لت لللليث ي 
أر يرللطا   لل ل ثيللدمث ت طبييللا أث لترللى  لتزللللف  للا منفثلنللع ل ديللا تلل  يحللمثي 

 لتعدث لت   ثنا .
** فى مقال بعنوان " رطانة المثقف ومسأللة التطبيع " لادكتور مصطفى  بد 

،طحلللدث لتيمطللل  ملللر لتلبمنلللي ب عنم لللم 9/7/2001ل  للللل  نلللا  الغنرررى ونشررررت 
 فىفلللثر لتللل  ر لت الللث  فللل  دالالط لللم لتريمرللليي ثلتفىمنيلللي  ثضلللحم  أر  لللم  لللم  بلللع لت

لرطشد ثل التلبمنيا لتيى يي سزلء  م  لم  بلع لطحلمد لتيطلم  بف ل  م لا رلمت   لر 
مضثيطع ث حمثتي لتبعض طثليه نج    حفث  يلزم  لمطللضلع م لا  ل ل لتىلللل 

نضلللى  ملللر ، ن لللث ال يىللللأ  لللحفم  ، ل للل  أر لتلجللل  يعلللي  م لللا  لللم   لتحيلللم  
   فى  ؤشل بمتلبمني لتفىمنيي ح فيمل  ضيي  ف   ضيي م ا رمت .ثضل  لتيمط

 ر  لل ل لتلللممل جللمء ب ىملنللمل طمليشيللي  ا ثبللي م   للفى  نللا لتلللممل أدثنللي  
يدءل   ر نجل لتطمليي لالرى ا يزم  أر لالرى  س ل طمر  د حمل  لت  ثديلي سال 
أنع ت   نىبلا  لا لتفىمنلي ثلتفطلل لت  لثد  ثضلل   لفى  ييليبمنيلم نلنحر  لفى  س ل 

 .بمنيم ثتيننم بمتط ي د  ا لطري لحل   ا يليطنم نا 
أ  لم لترلمد  : ثلد لتيمط  م يع ب ر  يمرع شمباء ط م لم   ر لتحمضلل يىلثي تنلم 

ر لتطبييللا  للا لتفطللل أث لتفىمنللي لت  ثديللي لت للث  سن للم يظلل  رلل ثطم  شمبلللم  ثضلللبم  س
ر  للر ل  ف للي لتطللا ال طط ملللا  للا لتحمضللل ال نعلللف  نللع   للل  لل م ني   جنلل 

 .لال يليمتا ل ثلثبا أث ل  ليطاثؤط ر بمتفىمني ثلتجن   ا منم ل لتال  
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 ر م سر لتطبييا لتفىمنا لت ث   ث ضل   ر لتطعم   لتشمباء  ا مدث لل  
م للا حللد د. لت رل ل  لترلل ي ل رمرلليي تللع  – فلل  لل ث ل  ين ثيللم  طلتدثتلي لت  ثديللي 

ت  ثديي ثأر نىبلي لنبى لع  لا أن م طج ا لرطيبمنا سحىتا  ثظف لتد بمجمل ل
لت لباي لت  ثديللي لتلللم  ي لت  للثد  لتطللا طلل    نللا ل ش للل ثنللا لتطح  لل  ل ش للل 
أنللع ال  نط للا ت اللل  نىيللد  للر سحىتللع  حلل  رللطمر ألض أجللدلده ثت لل ل طمنلللل 

 ا ألض بى لع  تلع  بى ألض ا .: لتعبمل  
*** 

 ثت لث  23  ل رليثع نلا ا أح لد ملز لتلد ر ا نلا جليلد لت فطلل لتىلث ا** ططل  
لتجد لد   طىليلل     م  مر  ج ي لثزلت ثرف لتطلا طللث   نطلمل لت ل  ثنيي 2001

ي ر   م ا لتحمله لتحد لد  ا تبرلللل  ا سيفلا لل ي  مطنا   ل ثطلث  لت ج ي تي
 ا تبرللل  ا سيفا ل م   . 1948ثلتفمنا  ث ا حل  ن رب ر سممد  ططمبي 

 لم ي طلر طرل  طع سملمد  طللط   لتل ليل  لتعلبيلي ، بح لث ث  لر لتيطمبمر  لثجلمر ت
لثيلللدل  لثيلللدل   لللط  طا  لللل لتللل ليل  لتج عيلللي ت للللعث  لتعلبيلللي ، بح لللث  لللط  طىلللدي  
 لترفمح ر لت جل  ر لالرللل    ر ثط ن   دمم  ت رى  ث ر ألد لت دلنع ر منع .

بعلللدلل   ث لللد  طللللل لت ج لللي أر حلطلللي لت لللؤلش ر لالرلللللل    ر لتجلللدد  جلللم لثر 
 تىرطفزلزلل ثلتعن ليي لالرللل  يي ث  ل  شمتف ت حىيىي .

ط ت  ط طل لت ج ي أر   ه لتحلطي طيللف طف للل   لر لتزيلف لالرلللل  ا ث ل ل  لث 
 نللع طثجللد حلطللي سرللللل  يي ال طع لل  نللا لالبللمل لتي للا الرللللل   ، لتزيللف بع نللع 

 ثلتع  يي  م  ا سال طثزيا تردثلل تي  سال .
بل لت ج لي رلىبمل ال طاطفلل  فل  طلد لد م  لم يىثتلع  لمد   ل ه لتحلطلي ط ت  رلى

تللل  يطلللر  لللثلده  1948ث لللمد  لتفطلللل نلللا سرلللللل    لللر أر لتجلللي  لت  لللل  نلللا 
  ؤ   ر  ن   طمنثل حد فا لترر ثتي  مند   شيل  مرطليي م ا لالبىق .

تط لم دق ط ت  لددل لت ج ي  م طىثتع   ه لتحلطي لالرللل  يي  ر سلمممل ث حمث 
أرلللمن ر لتش لللث ي يللل ر   لللل ثلتلللدثي لتعلبيلللي ثبللل ر   لللل ثلتف رلللب ن  ر ثبللل ر 
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  ل ثنفر م أيضم  نا ظ  طح  ل  حلطلي لت طللج  ر لتعلبيلي ت لم ح ل  ثحلدث 
لتحىلمل  ثلنجللللل لثزلت ثرلف بطلل   رنلا ن رللب ر ث حمثتط لم تلل 1948حللل   نلا

   ف نا سيللز ثج ي لتنظل لالرللل  يي   ه .
 لللللللل   للللر لتلللللي مل  فطللللل  حلللل لل لتعد للللد  للللر لت للللحف لت  لللللييثنللللا  لل لت*

لت حيبلللي بمتلللللطمل ل جنييلللي لت لللللني م لللا طنف للل   لللللثع  لطلللز  لل بلللي للللبطي 
م للللا ثفللللمل  لرلللل يي طؤطللللد أر للللللطي  بعللللد أر ح لللل للالط للللمالل لت  للللليي ، 

جنللي د نم يط  لرطلمل   لطز نث   ا  لر أيللز لللطمل لتط لنيا لتعرلطل  
ط للنيا أنظ للي لت لل بللي ثلتطلللثي  لتعرللطل  تللثزلل  لتللدنمع ل  ليطيللي  ثأن للم ططللثتا

ثت عد لد  للر لتلدثي لتح يفللي ت لم ، نضللى  ملر للطبمب للم بمطفلمق طعللمثر ثلللليي  للا 
 . لالرللل  ييثزلل  لتدنمع 

ثنلللا ييلللمر  لللحفا ت لللللطي لتطلللا ططلللثتا لت  لللم  لالرطللللمليي ت  لللللثع لت  لللل  
ي طفم لل   أحللدث لطفللمق طلل  طث يعللع ي ن للم طيلللف لتللللط 2001 نللم ل  21 للؤلي 

ثبلل ر   لللي ا للنللمي ا أيلللز  ؤررللمل لتط للنيا لتعرللطل  لت لل  ثنا ثلتطللا ططشلل  
 ر ا حيفم ا  ىلل  ت م .  ن  لالطفمق لت   ث فع ييمر لتللطي ب نع ا لرطللط جا 
ا م للا أحىيللي لتبلللف لت لل  ثنا نللا لالبللىع م للا طمنللي لتييمنللمل ثلت ع ث للمل 

ثحلد   دلملي  44ي لتطا ط  ي م لتللطي .. لتطا لتطز ل أيضم  يط نيا لتطينثتثجي
ثحللد  طعم للدل حطث للي لتعللدث م   للم  للا  88نللا   للمنع م يإرللللل   ،  للر يلل ر 

 ىميلل   2002أيليلل   30ثللللنبر م للا أر  للط  طرلل ي  م م للا دنعللمل طنط للا نللا 
    ثر دثالل . 112

 لللمليا لت م للي  للا لتجمنلل  سنللع رللي  ت للم طنف لل  مللدد  للر لت: ييللمر لتللللطي  للمي 
لت لل  ثنا  ن للم ينللمء ثحللدلل يل مليللي  جث يللي  لل طينثتثجيللم ممتيللي طعلللف  ا 

AAAV. ابمتطعمثر  ا للطي طنديي 
دبمبلللمل  307ط لللم طللللفل ثفلللمل  لتلللللطي ملللر لطفم  لللم  لللا سرلللللل   م لللا طثليلللد 

    للثر دثالل م للا أر  يللدأ 741اأيلل للز ا نللا لتفللمنا  للر أيليلل  لتجللمل   ىميلل  
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ثلت علللثف أر  طثنللمل  2004لتطرلل ي  نللا أ رللب  لتىللمد  ثينط للا نللا ديرلل يل 
اأيلل زا ط نا نا مد  دثي بمتللق ل ثره ثنا لتثاليمل لت طحد  ف  طج ا نا 

 دثي أشل  ثطرم   للطمل    ثنيي نا ط نيع م.
 لثلليي   لدلل  –تحرلم  لتينطلمجثر  – لل لتثفمل  ألملل ستا ط نيا لتلللطي 

سر  للثلل لتعللدث لرللطشد ط م نللا ضللل  : طللا  متللل   للمدل ن رللب نيي ا لت 70ا 
أ  نلللم نلللا ل للضلللا لت حط لللي ث لللا  لللثلليي ال طلللزثد ي لللم ثلللللنبر رلللث  لتلللدثي 

 لتح يفي .
نللللا ط للللنيا لترللللفر ثلتىللللثلل  لتبحليللللي ، ث للللللل سدلل   طع لللل جنللللللي د نللللم يط  
م نلللا ضللل  م ت لللللطي لتطلللا طشضلللا الللللللن م بعلللد نجمح للل 1952لتينطلللمجثر ملللم  

سنطللم   للثلل  ط لبمليللي مرللطليي ث رللط ز مل لتبللملللل لتحلبيللي ثطللمر ت للم للللف 
 . 1982سنطم  أثي  ثل ي طع   بمتبم ي لتنثثيي مم  

الهيلررة المصرررلة  نشررر  الصررحف  ررن بدايررة اسررتعداد 2002** وفررى العررا  
الطشم  شبثلل م  يي  ر أج  لرطعمد  لتثفمل  لت طع ىي  العامة لاوثال  القومية

يطلللمليي   لللل ثبشم لللي لتثفلللمل  لتنلللمدل  لتطلللا طعلللد  لجعلللم   م لللم  تدللرلللي طمليشنلللم 
 ثلتريمريي ثلتفىمنيي . لتىث ا  ر طمني زثليمه لتعرطليي ثلال ط مديي ثلالجط مميي

رلللؤلي  لللم  ملللر   للل ل  طللللدد نلللا لتثرللله لتفىلللمنا ثلالمى لللاثنلللا  للل ل لالبلللمل 
فلمل  لتطمليشيلي لتنلمدل  لتطلا طلدحض ثفمل  التجن زلا لت  ثديي بمتىم ل  ث ا  ر لتث 

ثلت  للللللي ر سنطلللللللءلل لت  لللللثد لت عم للللللير ث لللللزلم    ضلللللد لت رللللل   ر م ث لللللم  
   بمالضلللب مد ثطيللل ر أر لتحطلللم  لت رللل   ر نلللا ش ث لللم  ثطفضلللح طللل   سدملللمل

ت ل   لم تنللم  -  لل  نل  لتدثتلي لتفمب يلي طعللم  ثل  لا لت  لثد بممطبلمل   أ لل    لي 
ر نا حيلمط   ثطبيل  م ل    نفل  لتىلثلن ر ثر لت ر   يلمبل  - ثم      م م  نم

 لتطا طبي  م ا بم ا أنللد لتلع .  
ثالتجن زلا مبمل  مر  لني طي لل   ا ىلي  لر ج يلا لالطجم لمل ثيثجلد نلا أمى لم 
نمنلل    للط  لت للعثد ست  للم برلل   ثيرللطشد  م لت  للثد تللدنر ثطشليلل  طلل   للم  ش لل   
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أث ثفمل  لر يي أث شبمبلمل لش ليي أ    ر أثللق رثلء أيمنل ططبم  أث مىثدل  
 .الجط مميي ثلتفىمنيي ثلال ط مدييط  ل ثللق لتطا طعط  حيمط   ل

ثجن زل لتىم ل   ا أل ل ثأ   جن زل طش  لت  ثد نا لتعمت  ت م طحطثيع م يع  ر 
ث لا ليلر ملزلل لت  لثد  نلا   لل لتىدي لي، ثفمل  نمدل  ث ا  ثجثد  نلا  عيلد 

لت  لللي ر ث  لللل    للر لت  للثد يللل  ثثفللمل    للليي شمت لللي طضلل  أثللق لت  للثد 
  ن  لتىلر لتعملل ي ث ث طمليي ليطلمن م .: مم  أ   900م ا  دلل 

ث ر لت عللثف أر لت عميلد لت  ثديلي نلا   لل أ لبحل طحلل سدلل    للي لآلفلمل 
لت  لللليي بممطبمل لللم  بلللمنا  ضلللا م   لللم أيفلللل  لللر  مللللي ملللم  ي سال أر  ططبلللمل 

لالللللللف ثلالدلل  لت بمللللل  ت رلللفمل  لالرلللللل  يي ثبمتطحد لللد لت لطلللز لت عميلللد طحلللل 
ث ث ثضا  لي  س  يعبا ت دثتي لت   ثنيي ح  لت ي نلي  لالرللل  ال يمدي ا 

ثنلا ، م ا   ه لت عميد ثبشم ي  عيد ليلر ملزلل لتل   طثجلد نيلع ثفلمل  لتجن لزل 
 -  ل د  لتعيلللل  أرلللطم - نط لللف لتطرلللع نمل طىلللد  لتلللدططثل سيللللل ي  لتبحلللللث  

ب للثع دللري ثفلمل  لتجن لزل ثلتطنى ل  ملر لتثفلمل  ل شلل  لت ثجلثد  نلا  ىلميل 
لت  ثد ث حمثتي لرطلدلد لتثفمل  لتطا ط  رل ط م  ر   لل ثطثزملل م لا  لليلز 

ر م  للل سرللللل   بمت للللثع حطللا أ م للل لتللدنيم سأبحللمث مد للد  نللا لتعللمت  ي ث للم 
الرللل  يي نا لتىم ل  ثب يل طدش  م  مء أ ليط  ر ثت  طىعد م ثطدش ل لترفمل  ل

  للثد تفحلل   لل ه لتثفللمل  ط للم  للدد لت لطللز ل يللمدي ا لالرللللل  ا ب نللع ريحرلل  
ر ثل لللا : س للل ه لت رللل تي ببليىطلللع لتشم لللي ، ثيىلللثي أح لللد نلللؤلد )بمحلللث ميلللل ( 

ل لتحمي  ؤطد أر مدد ثفمل  ج نزل لتىم ل  لت ثجثد  نا سرللل   ثتندر أ بح أيف
 ر مدد م لت ثجثد نا لتىم ل  ث  ل  عنمه أر سرللل   طىث  بمتفعل  بع ل  ط ليل  

ل  لللل لتللل   ت للل ه لتثفلللمل  بحطللل  سللللللن م لتللللم  م لللا  ططبلللمل لت عميلللد لت  ثديلللي 
  لي لتثفلمل  لت  لليي  أر ططش  – 2002ط م  مي لت طش  ثر مم   –يحطم  

 . تثفمل  لتطا ط  ن ي مشبثلل نع يي تض  ثفمل  لتجن ز  ست  م ثل ممد  ل
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نفلا زل لا حلثل  لللي   9/6/2002** فى حوار نشرت  العربى الناصرا فرى 
  لللي لآلفللمل لت  للليي أر طف لللل   للر لآلفللمل لت  للليي لتطللا رللل ط م سرللللل   ط للل 
أفنللمء لالحللطىي لالرللللل  ا ترلل نمء ثطللمر لتضللمتا ن  للم  ثلللا ديللمر ثأثضللح أر 

ططعم لل   للا سرللللل   ث للد  نعللل  لللملطي سرللللل  يي  ثزلل  لتفىمنللي ث  لللي لآلفللمل ال
حضللللل  لللؤط لل  ملللر لت  لللليمل ب لللفط م أ ليطيلللي ثلددنلللم ت لللم لللللطللي م ث نلللم  
طنييلع لللد د لت  جللي ب نللا دشللثي أث  لللملطي أ  سرللللل   بلل   لللط   للر ل لللطمي 

 نا أم مي لتطل ي  أث لتحفملل أث لت لملطي نا لت عملض أث لت ؤط للل . 
ضلح   نلا زم  ل  أر ل  لل لمل ينم لم لت  لثد ث لد أشلرلل أترلنط   ث د   لل بف

نا لتعمت  ط ع. أ م  ضيي رل ي لآلفمل لت  ليي ثط ليي لم ت شلمل  ن ررلف  نلم  
 أر مء  ل ثل  ث علثني  طثلبي نا   ه لتىضيي ثر ط  لتيلف من م  ليبم  .

 للمء دللرللي ت يمطلل  أح للد ي 19/7/2002" فررى  السرربو ** نشررر  صررحيفة " 
لتللد ر لللعبمر بعنللثلر ا لتج ممللي لتفىمنيللي لتثبنيللي ثج للثد  ىمث للي لت لل  ثنيي نللا 

ج عيللللي ت ىمث للللي  11ر لت فىفلللل ر لت  لللللي ر لللللط ثل : س  للللل ا ث للللمي لتبمحللللث 
لتطبييلللا ث رلللمند  لت ىمث لللي نلللا تينلللمر ثن رلللب ر سال أر لتىنلللل  لللث ملللد  ثجلللثد 

مييي أث لت رطى ي. ثلمطيل أح د لتطنر   لتيمنا ي ر   ه لت جمر رثلء لتحزبيي ثلتنى
ي للمء لتللد ر لللعبمر أر لتلللع  لتف رللب نا أثتللا بعلللللل لآلالف  للر لتللدثالللل 
لتطلللا طنفللل  م لللا  لللؤط للل يحضلللل م نللللبمء دمللل  لالنطفمضلللي ثأر لتطنلللمن  يللل ر 
تجمر لتطضم ر  ا لتلع  لتف رب نا يلطل لتج لثد ثيحلثي لتحلطلي ستلا نلثللل 

 ممبفيي ثلنفعمتيي .
مىدل تجني ن رلب ر بمطحلمد ل ببلمء لتعلل  ثلللي نىملليي الفترة )اتها ** وفى 

 ثرعي حثي دثل لالمى  لتعلبا نا دم  لت  ثد لتف رب نا ث لد  نجمحلع أث 
حضلل م نى ل  ل ببلمء د. ح لد  لترل د ث لىح ميدلت ى لثد ) نل ع نا  تل  .

  لبفا  –د. لنعل ر د أح د  –للي  تجني لتللثر لتعلبيي ينىمبي لت حف  ر 
 . (ر  جد  حر ر ثؤشلث  –بطل  
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حف للل أنلللبي ل رلليثع لتفللمنا ت علللض لتىللم ل    2002** وفررى العررا  نفسرر  ح
لتللدثتا ت يطللم  بمتعد للد  للر لتنللدثلل لترللمشني ث ن للم لتنللدث  لتطللا أ ي للل ت نم لللي 
ططم  ا سرللل   نا  فل  لالط لم  ا  لر طل ت ف لتيمطل  لت لحفا  لرلا مبلمهللا 

لت فطللل لتف رللب نا ميللد لتىللمدل يمرلل ر ثأدلل للم د. ش للف ميللد ثلتطللا لللمل  ن  للم 
لنض نيع لتج  ثل ثأ    لت طحدف ر ، ، ثجل  ن  م جدي حثي لتطبييا لتعظي  

  ن م دثتي مدثلنيي.م لترى  لت للثب  ا سرللل   
أر ر  ر ثريمرل   فىفلر ث  أدبلمء ثننلمنقرر  دد كبير من  2002** وفى أبرلل 

لي ر  للللر لرطنلللللمق نفلللل  لت للللثلء لتلللل    طنفرللللع لترللللف ل يعيلللللثل مللللر رلللل   لت  لللل
تل  لالرللل  ا ، نيدأثل سضللبم  مر لتبعم  حطلا لت لثل نلا نىمبلي لت حلم  ر ،  لم 

، ث للللث بلللللد لترللللف ل لالرللللللل  ا ثل  للللىق  طرللللطج  لتحطث للللي ت ب للللي   ل رللللم 
لتىللم   ث للر  للؤالء لت فىفلل رلترللفمل  ، ث بللا لتعى للمل  للا لتعللدث لت لل  ثنا ، 

مم م ا ثلتنم د أح د لتش يرا ، ثلتنملل  ح د  مل   70نم د سيلل ي   ن ثل ا ثلت
، ثلتطلللط  ا أح للد ل ضللمر، ، ثلتلللممل مللزل مللم ل ، ثلتىم للي مفللمف لترلل د ، 

مم م ا ث لم  سيلل ي  .. ثطضلم ر  65ثلتبمحث حرنا ميد لتلحي  ، ثنؤلد طم   ا
ت لم  للم  ر ث نلمي  ع   بمالمط م  لتفنمنثر  حرني طثن   ثنلملثق لتف يللمث  ثل 

رللى ي ث لللم  ميللد لتح  للد ثرللم ح لت للليبا ، ثطثن لل   للمتح ثم للا يللدلشمر 
ثلتر د للضا ثمدد طي ل  ر لتفنمن ر ثلت فىف ر ، ثثجع لت ضلبثر ثلت عط  ثر 
لتدمث  ستا نج    حفث  ث ح د حرن ر  يط  تزيمل   ىل لالمط م  نا حديىلي 

ء أح لللد ميلللد لت عبلللا حجلللمز  ث ح لللد مفيفلللا نىمبلللي لت حلللم  ر ، ثدملللثل لتللللعلل
 بللل ثنللؤلد  للممثد ثرلل د حجللم  الحيللمء أ رلليمل لللعليي ، ثلنط للا لت للث  ل ثي 

،  2489يطحليللل  حضللل بمالضلللل  نللا  رلل  للللبي   للل لتن لل  يح لل  لتللل   
 ثيرج   بمت  لت ضلب ر .

نلا طث  لل  ليل  تطثليبلع  لا   لجلمر لتىلم ل  لترل ن ملا * وفى السرياق )اتر  و
لتلدثتا لللنل طل  أي لل  ح  لي لللعثلء ضللد ملدد  للر لتفنلمن ر لت  لللي ر ثأم للمت   
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ل لل  أر بعضلل م تلل  يعلللض بعللد .. نىللد  طلللل لت للحيفي أر س للللدلل نلل     منيللم 
ث لل ل ت  لطللز لتفللمنا م للا  رللطث  أنللى  لت لل ف ط  للم تيثنللع  للدثل حللثي نطللل  

 ر .ل لللل لت  ثد لت  ر  ديلثر  ؤل ل  ال طيمي بمبم لتفمطيطم
لتطىليل لالرللل  ا لبع أح د لترىم يل ا طث  طلثز ا ف  لرطعلضل رل نمليث لتفل    
ب دق طفم   ع ، لت حيفي نا لتث لل نفرلع زم لل أر نم لدل  ملبيلم  ططل  يعطللض 
م ا  م ث فع برل ي أ ثلي لت لم د ر ث عمدل  لترم يي )!( ثنريل ت نم لد نفرلع 

أ ليطيي تيا طيلل لرمل  يدلليي  لدد لم سر   ل ال طحطم   نى  حلطي :  ثتع 
 لتطى    نا لت دلل  . 

لت حيفي نفر م لرطلر ل طىثي : ن    ا  منيم ا ت  يظ ل م ا لتربح نج   تينع 
نا لتثل ا ل طدلد بييعا تر ر ي أنى  ث ر رلىل ث رللحيمل طل  سنطمج لم شلىي 

رلللللل   ثأيلز لللم ا  لأنلللل لت جلللمر ا ثا لترلللنثلل لتعللللل لت مضللليي ط لللمج  لت  لللثد ثل 
 لترىثب نا يلل ربا ا .

لترلل ن م لت  للليي حرلل  لتطىليللل أيضللم  رللم  ل نللا لتح  للي ضللد سرللللل   ث للر 
ل  ف ي م ا  ت  ن    ا نطم   ر سرلللل   ا لتل    للث    لي سحبلمب  لؤل ل  ضلد 
  لللل شبلللله ت لللم م  لللل  ت  ثرللللمد ثلينطلللع  للللر شللللىي لرلللطىبم  لللللم    للللل  

 . ل ثطثن ل نل ي م   تع نا أ ليطملء  مد  طيت طجر  ضد ي ده  ىمي  س ل 
نلل    ا  للع د  نللا لتجم عللي ل  ليطيللي ا طلل  نيللع سحللللق م لل  سرللللل   .. رلل نمليث 

ا    ا  منيلم ا ثا أ لحم  ثال ي لزن لتف    ططبع  دحل لتعدي لت   طط  أيضم  نل 
 لت   يحلض م ا لتع  يمل لالرطل مديي .

طعيللللل مللللر  ث للللف  –تيللللى  ال للللزلي ت طىليللللل ثل –ل م للللمي لتطللللا ط للللمج  سرللللللل   
ريمرلللا ثنلللا لتث لللل نفرلللع طحىللل  س لللللدلل ممتيلللي تللل ت   لللر لت طث لللا أر ططحلللثي 
لت رلحيي لتانمليي ا تر طرىه لتىد  ا تنثل لتلليف ثلتطا جميل مثل ل  لتلدثي 

نلا لتىلد   ترلطمر لتعلل لتعلبيي ت ر ر  ط يفزيثنا ، ن لا ططحلدث ملر أحلثلي ل
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ا ملللل منللد م حم للل م لت لل  ي ثر ت طعي للل بلللط  ل للز  مللر شللىي لتىلللر لتفللمن
 أثضمع لتف رب ن  ر طحل لالحطىي لالرللل  ا .

** وفى مقابل مقاومة التطبيع ، ءاء المطبعرون مررة أخررا وفرى نفر  العرا  
أيم  دلش   ططبي لالرطندليي مىدل لتج عيي  4م ا  دلل ث  2002وفى ديسمبر 

يرلل ا بللمت ؤط ل لتللدثتا لتشللم   طحللل منللثلر ا  لتدثتيللي اليللر للللد ثلتطنللثيل  للم
لتفىمنلللمل ث لللثل  لتعلللدث ا يلمميلللي ثزلل  لتفىمنلللي ثبمتطعلللمثر  لللا لت ططبلللي ثلت لطلللز 
لتفىمنا ل  ليطا ث ع د جثطلع ، لت لؤط ل مىلد يللمرلي لتلدططثل  لللد ث بلي لللي  
لتج عيللي ثطمنللل د.  نللا أيللث رللني رللطلط ل مللم  لت للؤط ل ث للا نفرلل م أ لل ر مللم  

طمنللل أثي لتى لل د  طفلللل  حلل ر نللدد  للللد ث بللي نللا أثي أيللم  لت للؤط ل ث  عيللي ، لتج
لالرللللل  ا ثأيللد أنللع يعللد  –بللمتنظل  لتطمليشيللي ثلتريمرلليي تىضلليي لت للللع لتعلبللا 

ش بم  شمبلم  ثاليد  ر طجلمثز  ل ه لتنظلل  ثلتط ي لد م لا لت رلمل لتحضلمل  ثدتل  
ء بمت عملضلي رل  طثرباا ، ثنلثجم ا  ت  ب بمتيطع  لللل  بعىد  م ير ا احثل

لتلد د  تدمث  سرللل   ثأيد  للد ث بي أر سرلللل   ضل ر حضلمل  لت طثرله ثاليلد 
 .  ر!! ر لتحثلل حطا نطثر دي ىللب

ف  طحدث نا لت ؤط ل بعد  تل  ثنلا أيم لع لتطمتيلي دملم  لتطبييلا نلا   لل ثنلا 
  ىد ط   د. ميد لت نع  رع د.

، نظللل  ا لت  طىلللا لتعلبلللا ضلللد لتطبييلللا را  فرررى سرررياق محاضررر** بالمقابرررل و 
ث للث سحللد  تجللمر  ىمث للي لتطبييللا نللا   للل شللىي ط لل  ت ثلج للي لت لل  ثنيي ا 

 حمضل  نا  ىل حز    ل لتفطلم  ثرله لتىلم ل  ح  لل منلثلر ( 2002لتفطل  )
رللل   ا ثأتىم م د.  ح د جىء سدلي  للي   رل  لتدللرلمل لتعيليلي  ا لترم يي ثل 

 جم عي بنبم .نا ط يي ؤدل  
يلللدأ ،   نلللا لت  طىلللا انلللملثق لتعللللل  ا  لللد  لت حمضلللل  رللللثي لتفىمنلللي ثلالملللى

سدليللل   حمضللللطع بلللمتىثي : سر لت للل م ني حثتلللثل ا لتعلللدلء ت رلللم يي ا ستلللا طجلللمل  
لللجلللي .  لللم  لت حمضلللل م يىلللم  نلللا لتطلللمليي ،  رلللطع نم  برلللفل لتطيلللثير نلللا ا 
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ثيمنث ا ، ثح ر  –حم   –تفىفي ا رم  لتطثلل  ا حطا ث   ستا نجم  أينمء نثح ل
بمنللل مللثل  نللثح رللطل م رللم  ، تيللر حللم  ط    للم ، نللدمم نللثح ستللا حللم  أر يرللطع د 
أينللمؤه ترللم  ثأينملللع .. ثأشلل ل  لطيللي رللم  ططضللش   ن للل  ، ثتللي   للدني أر  للط  

يلر سيللل ي  لمزي سر مم   ير سيلل ي  مر  رلح ل حدلث ، لت    ش لث الرلح  
عىللث  ا سرللللل   ا ثميرللث ثطلل  لتطلط للز م للا يعىللث  دثر ميرللث لتلل    نجلل  ي

 ثأ بح لت ى ثد بمترم يي أثالد يعىث  ي ن م لتعل  أ د  ثجثدل  .
ثرلممر  م أ لبح طل  ملدلء  1879أ م ا  عمدل  لترم يي ا نمشطللع تعمت  أت منا 

 ت   لللثد نلللا لتطلللمليي تط للل  لت علللمدل  ! يللل   لللدل  ىيمرلللم  تلللد  لت  لللثد ني لللم أج لللا
  ؤلشث   م ا طرم ح ل  بمل لتعلبيي  ا لت  ثد .

 للل  لت حمضللل لتشي للل نللا لتللللثر لالرللللل  يي أر   للب ح ا  عللمدل  لترللم يي ا 
  نبث  م ا  امتبمل :

   ل لترم   ر م ا لت  ثد ثحد   . -
  ل لت  ب ح . أشل  لتعل   ر دللل   -
س ل رل  نم ينىلمء ل جنلم  ي طر سشلل  لت  ثد ل ثلثب  ر  ر مدلد لترم   ر ا  -

 نلللمشاا ثلت  لللم ل  يللل ر لت  لللثد ثل ثلثب للل ر  نللل   –اجاللنلللا : ا  رلللبم  ملللد  
   ثلتعم   لتفىمنا بفع  مد  لالرطىللل .70

أضللمف سدليلل  ب ننللم تللث رلل  نم جللدال  ب للم يرلل ا لترللم يي ن للم  للا أرللبم  طلل يللي 
مىىنلا  لضلا ، ال  لآلشلير ت   ثد ؟ يع د لت  ثد   ه لتيلل يلي ستلا ط للف ال

، ثأر ي  طفمم   ج ثمي  ر لت  متحمى ي تع يط لنمل لت  ثد أث ر ثط   بر
لتعمت  يطله لت  ثد  ر بم  لتحرد ثلتا ل  . لت لث  ،  لر  لث ا لت علمد  ت رلم يي ا 

 ؟! .
 ج لل  لت حمضللل : يح للل   لت  للثد نللا طلل   للر  للد ر أم للمي دثتللي سرللللل   أث 

لت   ثنيي ب ر نا  ت  لتف رب ن ثر لت  ر يبمتيثر  نطل لت ثتثطرل أث يعمد  
 يطحليل ثبن   .
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لال لمللللي لالرلللللل  يي الرلللطشدل  يلللدأل لت حلللمثالل  2003** وفرررى ينررراير  رررا  
ألرلل  لتجمنل  لالرللللل  ا يل يلي ستللا  للفثل  يللي حل رل يلت  لليي ت يللث بمت الي لتع

ت الي لتعيليلي بملتلليف ثزيل لالمى  طض نل ط نلي شم ي النططمح  لح لي لتيلث 
ثم للا بليىللي د  لترلل  نللا لتعرلل  طبل للل لتيل يللي ستللا س طمنيللي س للدلد لتجمنلل  ، 

لالرللللل  ا يج يللا لتشيللللل ستللا لتعللم   ر بمتىنللم  لتعيليللي لت  للليي رللثلء دثللل 
لتعيليلللي ثطلللدلي  لتفن للل ر ن  لللم بمالضلللمني ستلللا س لللدلد لتىنلللم  لتعيليلللي بلللمت ثلد لت الللي 

 دلش  .لتف   يي مر سرللل    ر لت
ثطض نل لتيل يي أيضم  شبي م    للطلطي يل ر سرلللل   ث  لل  ن لم لرطضلمني 
نليلل   للر لت لل يع ر ثلتعللم   ر ثلت  لللي ر نللا سرللللل   ثلال م للي نللا ننللدق لت  لل  

 .سلللف ثزلل  لالمى  لالرللل  ييال م ي دثللل ت   طحل م دلثد 
ثلتطللا طللل   زيللمل   ج للا ثألنلل  لتجمنلل  لالرللللل  ا يلنم جللم   ف للى  مللر لتزيللمل  

الرطد ث مل لتط يفزيلثر نلا  د نلي  لطرل يم ثطل ت  زيلمل  لتجم علي لتعيليلي بمتىلد  
لت حط ي ثجم عي ط  أي   ت ع ث  ل يمدي يي  ا مىد  ؤط للل ثنلدثلل ث نلمظللل 

 م  يي م ا أر طرط ل لتزيمل  ش ري أيم  .
لللللثع شم لللي ثأر ثييلللدث أر لتجمنللل  لت  لللل  ظللل  تفطلللل  بثي لللي يفطلللل نلللا لت 

لتدططثل حرر م ا للي  لتيث لتعيل  لمطلض م لا لتفطلل  لالرلللل  يي ثلمطيل لم 
ثر  ي الشطللق سرللل   تبمى  لت  ل  ثبمتفع  ثبعد  لدلثالل لرلط لل ف منيلي 

 ل ثل لنضل   ل.
أن  2003** ومرن أسراليم الد ايرة اإلسررالياية فررى مصرر إ النهر  فرى  ررا  

 ولي  فى مصر د ءبل الطور فى إسراليل
ثميل  فحي ا   لء لتعىثي ا ثبى    مجد   23/2/2004** نشر  العرا  فى 

لتجنلللد   ىلللمال  ملللر ط ثيلللد طلللمليي   لللل ح لللث جلللمء نيلللع : سر  لللللثع سي منثيللل  
ن يطثنرطا ث عع بعض لتيطم  ثلت طلج  ر تط ثيد طمليي ثألض ثحضمل    لل 
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ع  للنفض لتطلللل  ثلتابللمل شب للل  نباللا لتط للد  ب للللثع  للثلز  ث ضللمد تلل رءتللل
 م ا طمليي أ طنم لت للق لت   أزم  أننم ال نعلنع ثال ندل   ي طع حطا لآلر .

 لللا ش رللي  ج للدلل ضلللش ي  للم  يطعليي للم ثطحليل لللم  –م للثل نللا نثضللا  -
 لللن   ل رلللمط   أح لللد م لللل للللم  ر ، ثنللللل م  ج ثملللي  لللر لتلللثبن  ر لتلللللنمء 

 د م للا ثنللملثق نليللد ث ح للثد ث ح للد جللىي مبللم  ثلضللم لتبثيلل  ثلنعللل لترلل
لتبثي  ث  ل   نىد لنطيثل تعلللير مم لم  م لا أشبلل  حمثتلي تنشلل ثنحلل طلمليي 
  للللل ميللللل  لللل ل لت للللدما سي منثيلللل  ن يطثنرللللطا لتلللل   طمنللللل دللرللللي ا  ثرللللا 
ثلتطثح للد ا تفلثيللد  للا نىبللي لتطحللثي نللا حيمطللع نىللد طللل  لتبلل  لتنفرللا ثططلل  

شنمطثر ا ي دف  د  لش يي سشنمطثر ثأنلع  لم طلمر سال  عمديلم   ططم  ا أثد   ثل 
تثلتده ث لطببم  يثلتدطع ن ث لت نبا ل     تلش يي أثد   ن ث نلا نظلله  جلل  

ث لث يىلي  ب  ليطلم  1940شري   ط  أبمه ت زنا ب  ع ثلنط ا  لر ططمبلع  ل ل نلا 
ثث  ل أنبمء ثأشبمل ثأ دلء   ل  1960ثأج  نلله مللير مم م  تي دله نا 

  ل لتيطم  ت رمحي لتفىمنيي نا   ل ثأيلز  م ططل  ملر  ل ل لتيطلم    ؤفل   ر
فلثل مطملي ثم ا رمت  ثتينع طل لجح يل ر  يلثي ثلنلض  لم بلحلع ن يطثنرلطا 

 حثي أر سشنمطثر  ث ل    لتطمليشا  دثي  .
 نللع نللا  ل ه لترللنثلل لتعللللير ، ثأجل  لتيمطلل  نلللل  ل ل لتيطللم  مللللير مم لم  

 ر لتشلث  ستلا لت  ل  لشنلمطثر ثملثلت  طط لمد  ثل لض  :نلل فىفي طط   ا 
فلللل  جللللمء بعللللد م الللللعث  لتبحلللللا ثال رللللي  لتفللللمنا ثم للللله ا ، نللللا لضللللبلل  

ثطعطيللل  لل ه لال للدلللل  حمثتللي المللمد  طلط لل   فم لل  لتطللمليي لت  للل  لتىللدي  
من  لتحىيىي تيم  ث حمثتي ت   ثتزق لتطمليي  رب م يىح  لت  ثد نيع س حم م   ا ت

دشمتع  طرلبم  نا  فم   لتطمليي لت  ل  لتىدي  .   لالرللل  ا ثل 
ثيللل  ن يطثنرللطا أر لتللللق  للد ر بحليطللع ت   للثد  ر   ي لل  لللمؤثي ل ثي  للث 
 ر بلد لت طرث  ثتلي  أح ل  ل ثي لت  ل  لت  لل  ط لم طفيطلع ططل  لتطلمليي 

   ل  لت ثفىي ، ف  لدما أر حطلبرثل  ا   يي رب  ث ا  لر طمنلل  عم لل  ت
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رللل ي مر يلللر دلثد ، فللل  لط للل  لت  للللي ر برلللل ي طنلللثز    يلللي لت  لللثد بعلللد حطللل  
 ر ي مر .

فلل  يحلللمثي  لل ل لتيمطللل  طثظ لللف طلل  ل حلللدلث لتطمليشيلللي بعللد  ست لللمق لت  لللثد  
ت طللمليي لت  للل  لتىللدي  حطللا لتع للث  لتبييعيللي يحللمثي أر يفرللل م ت للمتح لت  للثد 

 .ر ثتي  لت  ليثر لتىد مءث حىيى لتثأن   أ حم  لتحضمل  ل     ر ثبنمط م 
دللرلي    لي  أحمرد رأفر  بهءر ينشر التاترم المعررو   2005** وفى العا  

ح لل  ن  للم بمتثفللمل  ثل رلل مء دثل لت  للثد نللا لترلل ن م لت  للليي ثطلل فل   ثطلل ف ل   
 نا   ه لتر ن م .

*** 
 رصردنا فرى  را   ن التطبيع  اى مواقرع االنترنر مهمة مقاال  وفى تقارلر و 

مر دثل  لليز  22/7/2009د. سيلل ي  م ث  يطمليي  كتب  مقااًل مهماً  2009
ل بحمث لتريمريي ث    ا نعلى   لليلز تربحلمث أ   لا  نلثلل ت طبييلا ثلتالزث 

 ن ث جم  . –ن رب ر ت بحثث ثلت ع ث مل  –لتفىمنا ث د أش   لطز اسرللل   ا 
تلمميلي لالجط مميلي ث لا لللطدلد ث د ألمل لتيمط  ستا أر طللجلا دثل لتدثتلي نلا ل

 ج للي لتعثت لللي ثتيلللا طلللثلز  ج عيلللمل لت جط للا لت لللدنا   لللل لتحطث يلللي طىلللد ل 
برلمي  لليز ل بحمث ثلتدللرمل لت  ثتي ثنجمح م نلا لرلطيعم  ملدد طي لل  لر 
م ا لتنمللب ر لتريمرلل  ر ا رللمبىم  ، ثطلل ت  ملدد طي للل  للر لت فىفلل ر ثل يللمدي   ر 

يىلل  يللللء  مللر دثل  نظ للمل لت جط للا لت للدنا لت  ثتلللي  تطللثظيف   نللا رلليمق ال
 أجنييم  ، نا ل  دلف ثل دثلل ثل جندلل ثلاللطبمبمل لتشملجيي .

ثنللا ن رلللب ر بمتللل لل ط عللل  لت نظ للمل   لللل لتحطث يلللي دثلل   زدثجلللم   طضلللمد ر 
 ط للفىر نللا : أثال :  لل ء لتفللللغ لتىللمنثنا لتلل   ش ىللع طش للا لالحللطىي لالرللللل  ا 

 . منع
فمنيم :  ل لتع   ي طا ت  فمل ي  لر لتالل  لتلدلم  ل ثي تىحلطىي لالرلللل  ا   لم 

طي ليض  لفحي  ي بح  دنع ل رلم ، ط ثت ر أجنييم   ش   بملفي  ح يي  ر لت 
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لتال  ميل لتط     تع ت رممدطع نا ح  لت لمي  لت ث يي لتطا يعمن  لم لت لثلبر 
م ا سبىق لتلعمللل أ م  لليز ل بحمث ني م يىط ل دثل نم د  م ، لتف رب نا 

  ن م طرثق ت طبييا ثلتازث لتفىمنا .م ندثل م أشبل 
ن رلب ر ت بحلثث ثلت ع ث لمل ثدثله نلا  –ثلطز لتيمط  م ا  لطلز ا سرلللل   ا 

للممي فىمنللي لترلى  ث للد أللمل لتيمطلل  تعللدد  لتطللثي  ت طبييللا ثلتطعلمي  لترلل  ا ثل 
بيم  ثلتطلا طح ل  نفل  أجنلد   ل ل لت لطلز ث ن لم :  ر  لليز ل بحمث لت  ثتي  ل 

 ع لللد  لللمل  طلث لللمر تبحلللثث طبلللثيل  –لترلللمدلل تىرلللطللط جيي  – لطلللز ي جللل ر 
 لطلللز  ثللللا ديلللمر تدللرلللمل  – لطلللز جلللمنا ت دللرلللمل لالرلللطللط جيي  –لترلللى  

نليىيلللم   لطلللز  –لت لطلللز لتعلبلللا لت  لللثد  نلللا جم علللي حيفلللم  –لتلللللق ل ثرللله ثل 
يلنلللم    – لطلللز ي ليلللز ت رلللى   –ث لللمل لالرلللللل  ا لتف رلللب نا لتبحلللثث ثلت ع 

لممي فىمني لترى   ي ثل لترى  .ن  ه  لمليا ثلضحي ثضثح لتل   ت طبييا ثل 
 تيرل حمجز لتعدلء  ا لتعدث لالرللل  ا .

 8/3/2010فهمررى عولرردا بتررارل   لشررروق مقررااًل مهمررًا لاتاتررم ** نشررر  ا
لا طنلمثي نيللع حلثلل لترللف ل لالرلللل  ا لترللمي  بعنلثلر ان ي لي سرللللل  يي ملر   لل

لللمتث  طللث  ر تجليللد  ا للديعثل أحلثنللثلا لالرللللل  يي ثأيلللز  للم جللمء نللا لت ىللمي 
 حر  زم  لترف ل لترمي   ا : 

أنللللع مللللم  نللللا مزتللللي لجط مميللللي نرللللييي تلنضللللع لللللعييم  ثنىمييللللم  ، نللللمت فىفثر  -
  جلؤ م ا سمىر أرل مل    نظلثر ستيع بمل لزلز ثلتى    لت  ر طثل    ع   ال

 شليي مىمي    ر لت جط ا .
 يفشل ب نع  ثجد طنر   ثطعمثر أ نا ثريمرا   ل  ريثق ي ر لتي د ر . -
 بلللمل  لجللل  ا حي للل  ثح لللي  ثحطلللي  ا تلللع ؤللء س جمييلللي نلللا سرلللللل   رلللطيثر  -

  مد ي تث م   م لج  لتلملع .
ط للمد ثلتزللمللي ت لل  مى للمل طبللمل لتللثزللء شم للي لتحلبيللي ثلالرللطشبمللل ثلال  -

   طمز   ا لتجمن  لالرللل  ا ثينظلثر يإ جمييي تطبثيل لتعى مل ي ر لتي د ر .



 

1030 

 بمل  لجا لجمي ل م مي لت  لي ر ت طعمثر ثلتع    ا لتجمن  لالرلللل  ا  -
. 
مى للي  بللمل   للا لللملثر فلل  أثت لللل فلل  نطنيللم ث   طللمز  ثيفلل   بللمل  ثطبللمل  -

 م ث جدل  .لجمي نظم ع ينطني
نلللا بعلللض لت لللللل طجلللمثز  بلللمل  ثنطنيلللم ث لترلللف ل ل  ليطلللا ن للل  يطلللر يع للل   -

 لترف ل يزيمل  نطنيم ث ت ىم ل  سال  ر لتللمري لت  ليي .
 بلللمل  رللل شثض لالنطشمبلللمل لتىمد لللي ثتينلللع رللل طل  لتحطللل  بعلللد نطلللل  ت لللمتح  -

 طلليح نج ع ث نم  طفم  مل نا   ل لتل ر .
ا لتللللع  لت  لللل  تج لللمي  بلللمل  طى ىنلللم ط لللم طى للل  لنلللض ملللد   بمملللمل نللل -

 لتعمت .
*** 
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 مدخل : 
كاااااتطبيع الثاااااببيعإساااااتوابلااااااطبصراااااعي اخبييع كي ااااا بيع  اااااع  بي  ااااا ب   اااااثت ب

يإلراعي ايث بب–ع  ع  بي ؤررت بيعن   بواب  عب،بأ دبألعزبعكت زبيع القت بي
ي طبأه هتبعيابيإلاالقب،بع تباع  هب اطبن ات عبعياابالث ا بيع القات بي راتعهتب
بصراعي اخب تعيساتاي بيع اتلعابأيبيع  ثسا ب ابب ،بيواب جتلبيع الثببيعإستوابعا ب ت ا إ

ب–علاااديع ن  برااا ادبب–علااادبيع  اااث بع  اااتطب:بنفاااعب اااطبيعن  ااا بيعإستوثااا ب أ إاااتلب
   ادب ا الطبيراااعه  بأيبب–أنااثمب ن ايعبب–افابهتعا ب  اب–عافاابيع ايعاب

يعتنهاااتبرااا س بكاااخب عااا ب،بيع اااؤ  عي بيعنفراااث بأيبيعإستوثااا بأيبيعز اااتعي بيع   تدعااا ب
لإن تاب ؤررت بإستوث ب  إخبعكت زبدي   بال  عيقبيعن   بي ايث هتبيع خبألعزهتب

هعابيأ هعهتب يع عكازبيكتاتدث ابيإلراعي ايا بي   اتع بكيجنهاتجط بي ج  ثا بيعسات
ال سًتبها  بيع ؤررات ب تع ف ااخبواابو اياطبكات ياطب،بعيرال  ب،بيريفبن نتيلب

بن  دثبعطبيقت ببيع الثببز تنثًتبوابيع  تيعبيع تعث ب:بوربأ تبيآلط
يعنييثااتبيإلرااعي ايث بوااابلديثاا بث اادإنتبيع ااتع  بأطببأواًل : التطبيععف  ععث اليمات تععا  :

،بأىب نااا ب يقثاااببب1978رااال  لعبب   ااا ب اااكاًلبعرااا ثًتب نااا لااادأ ببيع الثاااب رااا ع ب
ب،ب يا ب1979يإلراعي ايث ب اتعمبب–إا بيع  تهادابيع  اع  بي فتقت بكت ببدثفادب،ب

يال فتقاااات بيع ااااابد اااان بيال  ااااعيقبيعإسااااتوابيإلرااااعي ايابع  ااااعب،بيأعا ااااهبأ  ااااتد ب
بوفيبيعيإثس بيكيعابع ؤ  عبكت ببدثفادبجتابوابيعدا تج ب:،بيععر ث ب

 بيعراااال بي تع  اااتيطبلااااطبيعاااديلبيع ااااب    ااابب  القااات ب"بصطبيعراااال با  اااززب  القااا
بالث ث بيثال ظبأطب كعبيع القت بيعالث ث بجتابعيابن يبعت ب ج خب"ب.

ااعدبيعانابيع اتعاب:ب"با فا بب1979يواب ا طب  تهادابيعراال بيع يق ا بوااب اتعمب
يعاعواااتطبعياااابأطبيع القااات بيعالث ثااا بيع اااابرااا سي بلانه اااتبر   ااا طبيالع اااعيفب

ع القاات بيعدليي ترااث بييالق  ااتدث بييعإستوثاا ب"ب،بيهنااتباؤكاادبيعاانابصعاازي بيعتت ااخبيي
 رااا يىبيع القااات بعبيع القااات بيعالث ثااا بيث ااا هبعياااابيعااااعفبيع  اااعىب تع  ااات

بيعدليي ترث ب.
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 اااطبيع  تهاادابااااعدبواااابيعلنااادبيععي ااببيعااانابيع اااتعاب:بيث  اااخبب3يوااابيع ي ااا بعقااا ب
حبيث  ناببكاخبااعفبعاطبيعدعتثا بيعاعوتطبعيااب  اجثببيع فاته بيع   اتدلبييع رات 

 ايث بصعااابيع  دااادبيعااادقا بن ساااخبيعاي اات بيإلرااعي يع  تدثاا بعياااعفبيآل ااعب،بيهنااتب
  ااجثبب يااااعب فااتهث بيعنااتمبواااب  ااعب،بوااابع ااتعاب"بيع فااته ب"بببيكيلبوتع اياا

ببيعإتنابهيب نببع يثات بيع   ااطبيعفكاعىبع فاتهث بييع اييع   تدلبييع رت حب"ب
ب.ب 1 اب"بث  نببكخباعفبعطبيعدعتث بيع  تدث ب"يع ج  ببوابع تعب

ااااعدبواااابيعلنااادبيعإاااتناب ثرااا ابب8/5/1980يواااابيال فتقثااا بيعإستوثااا بيع  سااايدابوااااب
يعاعوتطبصعابوه بأو خبع  تعابيإستو بكخبااعفب اطب االلب  اتدلبيع اليعات ب
تلبيعإستوثا بييع  يث ثاا بييع ي ثاا بي  ااتدلبيع ن جاات بيع ت ثكثاا بييكإع اا بي  ااتدلبيكع اا

يعفنثااااااا بي  اااااااجثببصقت ااااااا بيع  اااااااتع بيع ي ثااااااا بييع تنيعيجثااااااا بي  اااااااتع بيعفنااااااايطب
،بيهكااا يبانك ااا بيع ايااايببيإلراااعي اياب اااطب  اااعبكااات اًلبواااابهااا يبب 2  يع  اااع  

 لاداخب فاتهث بيع  اع اطب يعنابريياب طب ااثب  داادبيعيتثات بييكهاديفبيهااب
عي ايااط بأيبوث تبع  تعابيإستو بيإلرب"وه بأو خ"بعا  يعييبصعاب تبثر ثهبيعناب

 اات ي بع   اا ب ا  ياا بل  دااادبيعيراات خبيع ي ثاا بييعإستوثاا بيعااييعدابوااابيعاانابيهاااب
ب. يرت خبيع ثتابيع عجيث بييعفكع  بواب  ع

ي  ت   ب  دب يقثببيال فتقت ب،بأ كتلبيع الثاببيع سياابييعإساتواب،بي اتباه ناتبهناتب
 سياابعي ج  اببيع  اعىبيال  اعيقبيعتع الثببيعإساتوابيبهيب عا بيعجتناببيع   اخب ا

كن ااااي مب،ب  اااايعبع ااااتبان  ااااعبيع سااااخبيع عجاااااب،بيهنااااتبني ااااظب اااادي خبيكدييعب،ب
ييعي ت  بيع ابقات بلهاتب  ا بيع ات إاطب اطبيإلراعي ايااطبييك اع كااطبوااب  اعب
طبجااتابيع اادي خب  يجاااطبيع دااادب ااطبيعها اات بييع ن  اات بيعاهيدثاا بيع  االيه  ب،بيي 

دعب ااطبيع  يي اات بييعلثتناات بيع ف ااايث بلهاادفبيي اادبهاايبيع  اايلبعيااابأتلااعبقاا
عطبكتو بنايي ابيع ثاتابييع ج  اببوااب  اعبي  اداعهتبصعااب اخبألااببييي اناطب

،بيعساادبأ ااعنتبصعااابن اات مب ااطب ياا بع ياا بلاادي خبعي عكاا بيعي  ااخبيعرثترااابيع يجااهب
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أعطبعثفااابب–راا ثفطبكاايهاطبب–يعها اات بييع   ااثت ب ااطبأ إااتلب عاينااتعدب تاناادعب
ب.يعف خبيع  هادى{ب:ب}ين عبيراعه  بب–ريث  ب

يعساادبيراا  ع بع يثاات بيال  ااعيقبييع الثااببيعإسااتواب ياا بلااي اعاب   ااتعداب اااللب
 بيكن ي مبعهتبراعب تب كعنات بواابيعف ايلبيعرات س ب2011-1981 ك ب  تع ب 

أطبألاعزبأ اديثبيع الثاببب1983 جي بيع ييجه بيع ددبيعإاتناب/ولعيااعب تبنسي هبب–
يكتن ب  عبال زيلبوابرنيي بيع الثببيكيعابب1983 اللبعت بيي دبهيبعت ب

بكتن ب تباياب:وب-
 تدوتان " للتساء المقدسيا " 

 ااااتعك برااااادي ب  ااااع ت ب ااااطبلااااانهطبيعراااااداب  ااااتلب ااااكعىبوااااابنااااديابيعنرااااتاب
ب7ك تب اتعك بب1983يع سدرثت بيع ابعسد بوابصرعي اخبوابلديث ب هعبولعياعب

مبيعنااديابيع اااابعسااد بواااابيعسااتهعابواااابرااادي بصراااعي ايثت بوااابيعاااديعابيع تعثاا بعااانف
بنهتث بنفمبيع هعب.

وااااب اااعيفبب1976ي ن  ااا بيعنراااتابيع سدراااثت ب ن  ااا بنرااات ث ب  ررااا بعااات ب
ي فتقث بكت ببدثفادبل ع ابب اطبج  ثا بأ ع كثا ب   اخبنفامبيالرا بلهادفب يإاا ب
رااعي اخب ااطب اااللبيع ااييعبيعإسااتوابلاااطبيع رااث ااطبييعاهاايدب يعرااال بلاااطب  ااعبيي 

ه  بيكدثتطبواابأ ع كاتبيع ا تعث بمبك اتبيرا هدفببياطبوابيعديع اطبي  إيييع ري 
رعي اخبي نتق  بق تثتبيع عأابي  ثب  ياادبأيي عبيع ديق بلاطبرادي ب  عبيي 

رعي اخب. بيعس تثتبيالج  تعث بييع عجيث بوابكخب طب  عبيي 
ب نه اتبيإن اتطبواا،بيقدبعسد ب ن   بيعنرتابيع سدرثت ب  اابيآلطبرا ببناديي ب

مب1981طبيعراتدي بواابونادقبهاتيمبعات بيعستهعابير  تو بأياله تبيعرادابجاهات
ي  اااع هتبيعراااادابرااايزيطبب1983يعساااد بيعإتنثااا بواااابونااادقب اااتع ي بواااابايعاااايب

ب  تع ب !! ب.
رااعي اخبيكنااديبييعيالثاات ب  ااتعك بوااابيعنااديابيك اااعاب  راايطبراااداب ااطب  ااعبيي 

وع نااداب رااطبع اايب جياامبيع   اادابيك ع كثاا بي ااطبجتنااببيع  ااعىبيعاادك يعاب
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يع يعىبييعراداب  تلب كعىبييو    بيعناديابيعادك يعاب  اتلبعإ اتطبيز اعابيع ا يطب
يالج  تعث بمبي  دبين هتابيع ؤ  عبقت  بيع   عكت بلز تعاب ت  بعيرادابجاهتطب

ب.ب 3 يعرتدي 
الفتاتع  التكعل لي  " ومن تماذج المطبع ن  ث ستوا  التطبيف األولعث المعدةو  

لز تعي بإلرعي اخبإلجعياب اتبأرا  هبلااب اييعبيدىبرااعبيع ابقت  ببلرى "آمال ك
رااعي اخب"بيقااادب كااع ب  اااتلب ااكعىبوااااب ااداإهتبعيجااااعيزيعث ب عراا ابلاااطب  اااعبيي 

أنهاااتبأجاااع بب5/8/1983ليرااا بيإلراااعي ايث بيع اااابن اااع بعهاااتب اااداإًتب راااه ًتبوااااب
يااطبي  ادإ بعاطب اللبز تع هتبإلراعي اخبعساتاي ب اببيعفناتناطبييع إسفااطبيإلراعي ا

ي كاع بأنهاتب   اخبوااب ع ااببعساتاب،بلداب" ييعب  ه "بيعأ ب"ك بها ب    رايط"ب
اطبييإلرعي ايااطبمبيأ تو بأطبي  تدلب   ابراعبعر ابلاطبيعفنتناطبيع  ع 

دادب طبيع  ع اطب يىبيع يفثت بيع هنث بيك اعىبقادبوت  يهاتبواابعرلا ه بوااب يع
ب. ن ث بع ال بيي  تال ب ببصرعي اخب

ب1985ييعاع  بأطب  تلب كعىبنفرهتبقدبقت  ب طب اللب  ثف بيع  ببعت ب
ابهااا يب"يع  اااتيط"بلعييثااا بن اااتاهتب اااببيإلراااعي ايااطبيجاااإعالطبناااد هتبيع اااتع  ابعيااا

راامبصرااعي اييبيي ااحباهاادفبصعااابيع يييااخبوااابيعفااطبييعإستواا بجيعاا ىبكااتطب جااعدب 
بواب  عب.

عجت  اا بث تطبيعااع ثمبيكراال بيعيااابنفاامبيع ن ااابقاات بيعاادك يعب/بعلاادبيع ز اازبرااي
 ه بن اعييإلراعي ايااطبيبيع ات إاطب فت اخبيع  تيطبيع ي ابلااطبعاطب  مب ك  ب

واااابهااا  ببتًبيكاااا بأطبيك اااع كااطبكاااتنييبيراااثاب1977 اااطبيع  اااع اطب نااا بعااات ب
يك  ااتثبيأطب د.بعاااب اافييعبيد.جااييدزبيع راا يلب   هاادبيع اا  ب   ع كااتب بكااتنييب

أنااهبقاادبب 4 دبأتاادبد.بعلاادبيع ز اازبراايث تطبوث ااتب  ااديعيراااتابوااابهاا  بيك  ااتثبيعساا
عنااد تبعياا بليجاايدبب1980قااد بيراا ستع هب ااطبهاا  بيك  ااتثبيع ي ثاا بييعالثاا بعاات ب

ب هتان بواهتب.
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يعراال ب ااطب اهاعبكاتطبعنييناهب  اتع بيوادبصراعي اييبوااب اؤ  عبيوااب ي بيعف اعاب
ع بي  ااااب1983راااال  لعبب30-26يعاااا ىبعساااادبوااااابيعسااااتهعاب ااااطبب  اااااللبيعسااااتنيطب

يع  ااات ب اااطبيعساااتنينااطب اااطبأن اااتاب  فعقااا ب اااطبيع اااتع بل ن اااث ب اااطب عكااازبيعراااال ب
نلإااااا بعاااااطبي  اااااتدبييع اااااتع اب اااااطب ااااااللبيعساااااتنيطبمبيهااااايب عكااااازب ساااااع بيي اااااناطب

واب يعابعجن ب  فعع بعطبيال  تدبإ بير سخبب1957يع  ت ااطبيك ع كااطبعت ب
بي  يلبصعاب ؤرر ب ي بات ببعتع اب.ب1963عت ب

نااهبعيااابيعااعر بأب-رااتع بيعاا كعبب–ب1983يع ييجهاا ب/بعااددبولعياااعببي اا كعب جياا 
ث يطبوابيإت سهب  د بعطبيعرثتر بيأطبأع اتا بالبب-بيع  كيعب-ب طبأطبيع عكز

هااااب اااطبأهااا بب–ا  اادإيطببصالب  اااف ه بيع   اااث بصالبأطبعجنااا ب سااايقبيإلنراااتطب
 هاات بكااتطباللاادبعهااتب ااطبأطب   ااع بعي ااتال بيع ااابيقااببواهااتبينب–عجااتطبيع ااؤ  عب

ع سيقبيإلنرتطبيث  ابوااب ساد  هتب تع اعيعابين هات ب سايقبيإلنراتطبيعفيراااناب
بييع عجابوابيكعي ابيع   ي ب.

يعند تبأعسابيعدك يعبع ا  بعلادبيع جاادبكي  اهبأ ات بيعيجنا بأ ا بث اددب  اتهعب
رثتببيع  تث بيعديعث بع سيقبيإلنرتطبمبك تب نتيلب ا ب سع اعبيع  ااعبعي ا يبب

 بيع ن ااع  بييع راايثحبيع  ااتع.بوثااهب.بيين هااابصعااابيق عي اات ب  اناا بيرثتراا بيع فعقاا
عاااطبكثفثااا ب  ساااا بيع  تثااا بيعديعثااا بع سااايقبيإلنراااتطبمبيوجااا ابقااات بع اااثمبيعيوااادب
يإلرعي ايابيع ىبكتطبث  عبيعندياب   ع اًتبعيااب اداثبيعادك يعبع ا  بعلادب

تبعال  اا بيع جااادبييع لااعب عاا ب ترااتبالراا بصرااعي اخبمبييدعااابأطب عاا بث  لااعب  تعفاا
بيع عكزبيع اب  نببيإل تعابكىبديع ب تر هتب.

إاا ب   ااهبع اايب  ااعبوااابيعيواادبيإلرااعي ايابي  اادثبع ااتب  ااع بعااهبيإلرااعي ايايطب
مبيقدبعسببيعدك يعبع   بعلادبيع جاادب ا طب اتب  اع بب  وابيع  ركعي بيعنتزب

عبيعنااااتزىب  ااااتع بعيسااااييناطبيعديعثاااا بيأننااااتب ااااد بمبكعااااهبيإلرااااعي ايايطبوااااابيع  راااا
كنااا  ب ااااتعليطب ترااا نكتعب عااا بوعجاااتابأطبانرااا بب عااا بعياااابيع ااا بب:بأ ااتفبيب

بيعفيراانابيع ىبث تنابيك ّع طبيأطبثكيطبعهبيع  بواب سع عبيع  اع.
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بيعببي زجا ايع عببي جيمبنست  بيع  ت اطبيعبيجداعب تع كعبأطبي  تدبيع  ت اط
جت  اات بيع ج ااببيعاايانابييع  ااخبيال اا عيتابيعجناا بأع ااتابها اات بيع اادع مب تع

  ستا اا بهاا يبيع ااؤ  عبينلهااييبصعااابيع  ااتاعبيع  ع  اا بعيااابعساادببنااتديييع  ااع  ب
ب إخبه  بيع ؤ  عي ب.

يقدبيجد به  بيعدعيابير جت  بيير  ب  ابأطب ع بكتطب  خب سداعبيع  تعكاطب
بوابيع ؤ  عب.

  ال  ت اهبعههاعي بيا سًتبعي ر  تعبرا دبعاال بيعا ىب اتع بواابيع اؤ  عبيك ابب
أ ااتبيع  اايعبيع  ااعىبوساادبكااتطب ااببيكراا بهااز اًلبعييتثاا ب..بعساادبيب:ب"يالق  ااتد

أعيناا بعاادابأراا تابعفسهااتابي ر  ااتع طب  ااع اطبأجااالاب..بي يالااييبعراا بصعااالطب
بأر ت ه بك ع تابأرترااطبوابيعيجتطب.

 المؤتمر الدولث للج ولوجيا :
"بواااااببيواااااب جااااتلب  ااااعب ااااطب جااااتال بيال  ااااعيقبيعإسااااتواب  ااااتعك بيإلرااااعي ايااط

-15يعاااااا ىبعسااااااد بوااااااابيعف ااااااعاب ااااااطب"بيع ااااااؤ  عبيعااااااديعابيع اااااات مبعيجايعيجثااااااتب
وااااب  هااادبيع ن ثااا بييع تنيعيجثاااتبلجت  ااا بيعساااتهعابمبيهااايب اااؤ  عبب18/10/1983

ديعابيعف ااااتابيك ع كثاااا ب ديعاااااب ن  ااااهبها اااا بيع راااات  بيعجايعيجثاااا بيك ع كثاااا بيي 
يع ات بكيلب اعاببعا وااب ييال  تدبيعديعابعي يي بيع تنيعيجث بمبيث سدبرانيثًتبيعسادب

بواب  عب.
يكتنااا براااكع اعابيع اااؤ  عبلجت  ااا بيعساااتهعابقااادب تالااا بيزيعابيع تعجثااا بيع  اااع  ب

  ااتعك بيإلرااعي ايااطبوااابصعسااتابيع  ت ااعي بمبيييوساا بيزيعاببعأىب  اا طإللااديابيعاا
ب. !! بيع تعجث بعياب  تعك ه ب ع ا بأالبايسييب  ت عي ب  ابرانتاب

 بيع  ع  بيع  اعيا بيعرا بأطبيع اعفبيع ي اابيعرات دبيعر ب ييوس بيزيعابيع تعجث
ث  اعبصعياتاب  ت ااعي بعاطبديعاا بديطب ييوس هاتبجهات بيال   ااتابواهاتبيهاااب

وسااادبأعساااابيع  ت اااعيطببب–وااابهااا  بيع تعااا بها ااا بيع رااات  بيعجايعيجثاا بيع  اااع  ب
يإلرعي ايايطب  ت عابعطبرانتاب نتيع ب"بن ت بيع  اس بييعفييعا بوااب ا هبجز اعاب
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واااابب17/10/1983أعستهاااتبيعجايعااايجابيإلراااعي ايابأع اااهب اااث تعيطبوااااب،براااانتاب
بقتع ب  هب تعث ب طبيع  ع اطب اثبقتا هتب    بيعجايعيجااطبيع  ع اطب.

ب***
يواعبيعت ابب اي ا ع ب  ادعيطب  اع يطبواابيوابرنيي بيع الثببيكيعابأث اًتب

فاااتبواااابع  اااع بيعت اااتببواااابيكراااليابيع عجاااابيعرااات ببيعااا ىبيو ااا حبوااااب دانااا ب ث
ب–يكااتطبااان  بهاا يبيكرااليابيعإسااتوابمبيع عكاازبيع عجااابيعاهاايدىبب16/10/1983

عين ااتات بيعإستوثاا بييالج  تعثاا بوااابلااا بيعتع اا بواااب ثفااتب.بيهاايب عكاازب دع ااهب
بيأدلثًتبمب.  َ بيع كي  بيإلرعي ايث ب تدثًت

يكتطب ي يابيعيستابه  بيعرن ب"بديعبيكداببيع  يابعياب يابيعييقببيعجدادب"ب
ب.

ب–أطبيعرفتعابيع  ع  بقدب تعك بوابيو  تحببيعيإت  بيع تع  ث بع ي بيعف عاي  كعب
هاع اايزمبب ااتاث يكراليابيعإسااتوابييع ساابيعساات  ب تكع ااتلبيع  اعىبع ااثمبصراعي اخب

بيع ىبيو  حبيكرليابيعإستواب.
قتا اااا بنست ااا بيع ااااثتدع بيع  اااع اطبجيراااات بيع ااااؤ  عبب1985يواااابأيي ااااخبعااات ب
اااااالببكيثاااا بيع ااااادع ب تإلرااااكندع  بي  جتجااااًتبعيااااابي اااا عي ببيعااااديعابال  ااااتدي 

ييكعاايي بب1985يعيوااداطبيك ع كااابييإلرااعي ايابوااابيع ااؤ  عبمبيوااابنفاامبيع اات ب
يع ابر س هبييع اب ي اهبكتنا بيع ستي ا بيع  اع  بيعفعدثا بأ ثتناًتبييعج تعثا بأ ثتناًتب

 ادبي ا عي بأ عىبييع ابقات بلهاتبيع إسفايطبييعااالببيج اتهاعبيع ا ببيع  اعىب
صراااعي اخبوااااب"ب  اااع بيعت اااتببيعاااديعاب  دانااا بن اااعب تعساااتهعاب"بكن اااي مب  اااعب

بعي الثببيع سيابمبيع ستي  به يبيع الثببأث ًتب.
ب***

،بي فت ايهبيعإستوابييع ي ابوابيعرنيي بيكيعابعي الثببي  ييعابأ ديثبيع الثبب
 سع ااعًيب  اا بب1987صعااابأطب اا كعب يعجاااعيزيعث بليراا  بيإلرااعي ايث بوااابراال  لعب
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رااعي اخب نفاا يطبراايثًتبيديطب ااجاعبلعنت جااًتب ااطبأجااخبيع اا   ب عنااييطب   ااعبيي 
بجتابوثهب:

"بواااب جااتلبيع  اايثبيعالثاا باجااعىبيآلطب  ااتيطب  ااعىبصرااعي اييبهاا يبيع  ااتيطب
كااتطبقاادبلاادأب ناا ب  اامبراانيي ب  اا ب اااثبواااباااي ب ااتبأ اادعب جياامبنست اا ب

يالج  تعثااات ب  ااادبأطبدو ااا ببيكا اااتابلثتناااًتبن اااع هبيع ااا  بيعسي ثااا بوااااب اااتب
يعنست  بإ طبن ع ب!!بأعيطبيعلثتطبعطبصجعياي برايفب   ا هتبيعنست ا بوااب ييجها ب
يكا اااتابيعااا اطبا  ااات ييطب اااببصراااعي اخب..ب لااادأبهااا  بيالجاااعياي ب اااتع  سا بيعفااا ب

بيعن عبصعابر ببيع ؤهخب.
ي اخبك ع برجي بيعنست  بعد بيع عيوهتب  ث ب هتدابعي ث بعطباع  بجت  ت بصرعب

نهتبعطب  عحبع ت يه ب  زييع بيع هن ب"ب.بتي  تهدهتبيع ي ث ب،بيي 
  ااا عك بوااااب جاااتلبيع ااا  ببطبإ ااا ب  يإاااتًب:بص اااتععر ب اااطب عااا ب سااايلبيع ااا ثف ب

 سسا بنجت اًتبكلااعًيبيأد بصعااب سيااخبأجع  بلااطبيإلراعي ايااطبييع  اع اطبيع ت  ب
يع اعقبيكيراوبي اطببيإل ت  ب تك عي بيالر يي ث بيع  دثا بيع ن  اعابوااب ناسا 

بإ بوسدبقعع بيعديع تطبيع  ابوابه  بيع  عيعت بيع  إث بع  ر بأعيي بأ عى.
ه باااطبواب عكزبرتنفيعدبكيواطبين عييزع  بيع  ثف ب..بأطبيع ي تابيإلرعي اي

 بأ ااا  ييب نااا بلديثااا بهااا يبواااابجت  ااا بعااااطب ااا مبقااادب اااع ييبعي ااا ثف ب ااا نه
هااا يبيع  اااعيابهااايبيكيلب اااطبنيعاااهبواااابطب:بص"بأ ااايابواااابيعاااد "بيقتعااا بيع  ااعياب

بيع عقبيكيروب.
ييدع بيع  ثف بأطبيع  ع اطبألادييب ايفه بعال ا عي بواابها يبيعلعنات عب  ادبأطب

بيًبوس يا ب  اا  ب الفب انه بي ااعع بأعااديدب1979يج ت ا بيع  اااب الدها بعاات ب
ب طبيع ت ث بييعدييجطبييعدييبب سدعب تع الااطب.

يعا  تببيبًيبعياابيك اعي بيع اابانسيهاتبيع  اي بيقدبكتطبيع  خبوابيعلعنات عب عكازب
يقادبأإ ااع ب"بييعتااال ب اتزيلبعجاااعيزيعث بليراا "بأإ اع بيعجهاايدبيع  اا عك بعي ي ااتاب
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  إاااًتبعاااطبهااا  بيك اااعي بوااااابب33يع  اااع اطبييإلراااعي ايااطبي  كناااييب اااطبن اااعب
بيع جال بيع ي ث ب.

ر ت بزي اعبلجت  ا بيوابه يبيإلاتعب..ب يجهبيعدك يعب"بعاب يععبعز تعابيعستهعابك 
عاطب  مبك اتبي ا ع بيعادك يعبكايواطبيع اتع بيإلراعي ايابواابعاداب اؤ  عي بوااب

بيع ت   بيع  ع  بيوابصرعي اخبأث ًتب.
ي ااطبنت ثاا بأ ااعىبقاات ب عكاازبكاايواطبل اااي عباع ساا بعيت اا بعااطبيع الع ااتبيع اااب

ب ر  د هتب  ع.
 بج اخب نهاتب"بأطب  تدلبيآلعياب ببجت  ا بعااطب ا مبيع  اع :يقدب عحبكيواط

ك ااتب،بصعااب سياااخبيإل ات  بلها  بيك اعي ب عكازًيب   اازًيبواابهاا يبيع جاتلب  اتبأدى
أدىبصعاابز اتدابيع  اتيطبلااطبعي اتابيعلياداطب،بيأطبيعساعيعبيع اتاب تالرا  عيعبواااب
يع  تيطبع  ر بأعيي بأ عىبرث كطبيع ي تاب طبيع  ابوابأ  تإه ب يلب   ب

يأ تفب"كيواط"بأطبيع الق بيع اب عجوب،بس بيك عي بيك عىبيع ن  عابوابيع نا
عي ااتابيعليااداطبهااابأ اا هب ااتب تاايطب تع القاا بيكرااع  ب!!بيأطبيع  ااع اطبا  ااازيطب
 تعاا كتابييع ياا بيأطبيع  ااخب  هاا بكااتطب  ااادًيب  ت ااًتبعااطب جااتلبيعرثتراا بيأنااهبكااتطب
  إت ااا بنتوااا ابأااااخب نهاااتبعي اااتاب  اااعبعياااابصراااعي اخبيأ اااعىبأااااخب نهاااتبعي اااتاب

ب.بب 5 عياب  عبصرعي اخ
 الاختراق الثقافى والعلمى

ييي ي بصرعي اخبأث اًتبع يثات بي ا ب  اعب اتع لعىب،بعيااب را يىبيع ا  ب
،ب اااطبقت اا ب تع  اايعبصعاااب ك ااتبراال بيأ ااعنتبوااابيعف ااخبيع  هااادى بيعنفرااث ب

 تعسااتهعاب،بييعاع اا بهنااتبب1987 ااؤ  عبيع اا  بيعنفرااث بيعاا ىبعساادبوااابناايو لعب
أناهب نا ي بيع ازيث بع اثمبيال  اتدبيعاديعابعي ا  بيعنفراث بقيلبيعدك يعبج تلبألايب

ع بث ناببيإلراعي ايااطب اطب  ايعب اؤ  عبيع ا  بيعنفراث بيعا ىبعسادبواابنايو لعب
اب جيامبصديع اهبيأ اتفب:بيأنها بكنه بأع تابواابيال  اتدبيعاديعابيوا؛بب1983
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ث بيطبيعستهعابوي ت يبن ن ه ب طبيع  يعبييع  تعك بواب ؤ  عبعي   بيعنفرؤبث ي
ب.

عساادب رااعنتب ااطبقلااخبعساادب ااؤ  ع طبواااب:بكهااتعا بي عجع اادابيقااتلبد.بألاايبيع اازي  ب
  اااعبإل اااعيعنتبعيااااب ستا ااا بيإلراااعي ايااطب،بيهااا يبيع اااعابكناااتبرن راااعبيجااايدب

ب. 6 يال  تدبهنتبعيبقتا نته 
يعساادبقااععبيع ااؤ  عبيقاا بج  ثاات بيعاااببيعنفرااابوااابجناايببأوع سثااتبي  جتجااًتبب

صنناتبعا بن  ا بقاعيعًيب  اتإاًلبصزياب:بيد.بأليبيع زيث بقتلب،ب بعياب  تعرت هتبيع ن ع 
بيع ن ع  بيع هاينث بكننتبنس دب تع ن ع  بيع  اازبيعيينابوسوب؟ب.

يكتناا بنست اا بيكا ااتابقاادب اا ع بد.بألاايبيع اازيث ب ااطبص ااعي بيإلرااعي ايااطبيأعيناا ب
ي  اااب،بينست ا عساعيعبيعج  ثا بيع  ي ثا بعبص تعا بيع را يعاطبصعاابيع  ساا بع  اتعف ه 

يآلطبعاا ب   اا بصجااعياي بوتنراا ببعااددب ااطبيكا ااتاب ااطبيع ااؤ  عب  اادب فتجاا  ه ب
 ت اا عي بيإلرااعي ايااطبيهاا بد.بيع ااديلبعإ ااتطبيد.هنااتابراايث تطبيد.بع اات بيعي ااتدب

ك تبع بث  عبب–  دبعي هب   تعك بصرعي اخبب–يينر ببأث ًتبد.بأ  دبعكت  ب
يلبيع عجثاااا ب،بي ااااعك ب"أ ع كااااتطبد.بقاااادعىب فنااااابيقتا اااا بيع ااااؤ  عب   اااا بيعااااد

يتراالع مب"بقت اا بل ياثاا بنفساات بيع ااؤ  عبك ااتب ااتعك بوثااهبيعج  ثاا بيإلرااال ث ب
بيع تع ث بعي   بيعنفرث ب.

ب***
يكنااهبعااثمبعال  ااعيقبيإلرااعي ايابعي سااخبيع  ااعىب ااديدب،بوإنااهبي  اادبصعااابيآلإااتعب

ديدىبها ب صطبأجا:بقيع اهبيع اهاعابب1979 ت  ب  د تبقتلبلاجااطبعيراتدي بعات ب
يعااا اطبلناااييبهااا  بيكهعي ااات  بيكاااتطبثسااا براااتع هتبأ ااات بأهعي ااات بيعجاااازابص ااادىب
عجت ببيعدنثتبيعر بب،بييق هتبع باعدبيعرتدي بييت فاب تل رت  هبيع ته  بيع  عيو ب

ب!!ب.
ل ب،بعااث يطب  اادبرااي  اادبراانيي بثاا  ابيعاادك يعبأ  اادبقاادعىبع ااثمبها اا بيآلإااتعبيك

عيابلإقتع هب طبها ا بيآلإاتعب،بثا  ابد.بقادعىبعاث يطبقثت بيز عبيعإستو ،بيع ثمبيعيزب
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 اااطبأز  اااهبيك ااااعاباعجاااببصعاااابعو اااهبيع رااا  عبعي  اااتيطب اااببيع  إااات ببيًبأطبجااازا
يإلرااعي ايث بيكإع اا بيع ااابايلاا بيع جاااابصعاااب  ااعبيك اافهبكع ااتلبيعنهااببيع اااب
قت ااا بلهاااتبصراااعي اخبعرإاااتعبيع  اااع  بواااابراااانتاب  ااااعًيبصعاااابأناااهبقاااتي ب ااايياًتب

 ايث بعداداب تيع بععقي بيع فت عبيكإع  بيع ابقت  بلهتبجت   بعاطب  مبصرعي
ب تع ستلعبيعاهيدث ب.

يأتاادبيعاادك يعبقاادعىبوااابيعنااديابيع ااابن   هااتبعااهبيعيجناا بيعإستوثاا بلنست اا بيع اا فااطب
يهااب   اخب،بع  اعبيعي اعبببأطبصراعي اخبهاابيع اديبيكراتمب1988واب تعمب

يع  عىب اطبهي  اهبيعإستوثا بييع عيإثا ب ي ا ًتببجتهدابعياب فع .بيعفكعبييعيجديط
بأنهبع بازعبصرعي اخبيعطبازيعهت.

ي   ااادبع يثااات بيع الثاااببيع سياااابع  اااخبصعاااابقرااا بيعفاز اااتاب كيثااا بيع ياااي بجت  ااا ب
 س اااا بيعسااااتهعاب،بو  اااادبعاااادابجاااايال ب  إثاااا بعهاااا يبيعسراااا ب ااااطبيإلرااااعي ايااطب اااااللب

ب1988 ب ااطبقات بوااباناتاعب،ب   ابجيع بأ عىب طبيع  يثبيع  ا عكبيعإ تنانت 
يعلعيوثراايعبيإلرااعي ايابهااتعىبعا كاااطبيزيج ااهبيع اااب   ااخب   هاادبيياز ااتطبيعيإااا ب
يع اااي ب تع يراااتدبي   يثااات بي  ااايثب فتعاااخبدث ينااا بي ااانتع بيكراااي  بيعنييثااا ب
يإلرااعي ايث بلز ااتعابعيسراا بيي اا  خبلعناات عبيعز ااتعابعيااابعساادبنااديابعي ثاا بكع ااتاب

عفاز ااتابيعنييثاا بلجت  اا بيعسااتهعاب،ب اايلبيع ااايعبيع ي ااابها اا بيع اادع مبوااابقراا بي
يإلرااعي اياب،بيأجااعىبيع ت ااثبيإلرااعي اياب العهااتب نتق اات بعداااداب اايلبي كتناات ب
راعي اخب،بييجاهبيعادعيابع اددب اطبأرات  ابيعجت  ا بيع  اع  ب يع  تيطبلاطب  اعبيي 

ع اااد بعز اااتعابصراااعي اخبيأ تاااا بيعجهااات بيع رااا يع بيعز اااتعاب راااع  ب ت ااا ب،بيعجااا  ب
ك  بجنرث بيع ا بيكجنلاب يوًتب طبعدبيعف خبيع دي اب،بصالبأطب تب عحب اهب

ك  بعطب فتثتبيعز تعابيبهتعىبعا كاطب،ب  دبعيد هبإلرعي اخبوابيع   بهنت ب
يهدوهب طبيعي هتب،بو اًلبعطب   د بيع  ساعب طبقدعبعي تاب  عبييالر  فتفب

يتلب تعراااا اب ياااا بج ااااببلهاااا بيي هت ااااهبع اااا تببيع ي ااااتاب ااااطبيع  ااااع اطب تالن اااا
يك ييلب طبديلبيع ياعبي  يفه بيع ي اب،بيثسيلبيإلرعي اياب:بهتعىبعا كااطبوااب
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يوسناااااابعب:بب ساااااتلبعاااااهبن اااااع هب"يعجااااااعيزيعث بليرااااا "بعاااااطبز تع اااااهبعجت  ااااا بيعساااااتهعا
بيع ر يعيطبوابيعجت   بي ع  بعيابدعيابكخب طبقتلي ه بعز تعابصرعي اخ"ب.

"ب:ب اا عنابأ اادقت ابيع  ااع يطب تالل  ااتدبيث ااا بيع ااهايناب"بهااتعىبعا كاااطب
عطبأ اتتطب  انا ،بي يق ا ب ييجها ب  اتهعي بااللثا ب  تدثا بإلراعي اخبيقتليا ب
يع دادب طبيعرثتحبيإلرعي ايااطب،بيع اطبجتاييبلعر ب   اعه ب رلببيعجيبيع ادي اب
يعراات دبواااب  ااعبيآلطب،بيقتلينااتب ج يعاات ب ااطبيإلرااعي ايااطب ااطبأ ااخب يعجاااب

ب تعابرنيث بع ع حب"بألاب  اعا".بكتنييبوابزب
 ناااهب ااايواعبدعااايابعز اااتعاببثبيإلراااعي ايابق ااا بأرااا ت ب  اااعىبايااابيثراااعدبيع ت ااا

صرعي اخبيعند تبر عهب:بهخبأن بقتدعب تعف خبعيابيع جااب؟بأجت هب ع بيكرا ت ب
يع جهيلب:بوسوبر   تمبإل الغبيع تعجث بيع  ع  ب،بيراي ببير ابواابقايي  ب

ب.!!ز تعابيعديلبيع عجث بعتطبالباه نابه يببيع ستا  ب،بيأ ع ب ط
يعيع ببأطب"بهتعىبعا كاطب"بك بب  يثسًتبعيثهب:بع بأ  بكال هبلجدث ب،بوالبأ يقبب
 ااااطبيع ي ااااتابيع  ااااع اطبأ اااا بأ ااااعبيع ستا اااا بيع عجثاااا بل رااااتا ب،بيعااااثمب راااالبب
ين  اات ه بيع عجاااب،بلااخباااعىب عاا بيع ااهاينابي تراا  فتفب تع  ااتععبيعيانثاا بأطب

 اعابب15 ااثب   اتع ب ع  ات ه بهنات بأتإاعب اطب"بعي ت دبيع اتعاب"باعجببيك عب
بب. 7 !!ب،بي اثبث كنه ب عيابرثتعا

ب***
عدابيث دإنتب تع  بيع الثببيعإستوابوابنهتث بيعإ تنانت بيأيي خبيع ر انت ب دإ ب

رعي اخبيع اخب اطبألاعزب  ايعي بهت  بعياب  ادبيع القت بيعإستوث بلاطب  عبيي 
ستوثاااا بهاااايبز ااااتدابعااااددبيع اااات إاطبييع اااا فااطبيإلرااااعي ايااطبيعسااااتد اطبيك ااااديثبيعإ

قاات  ه ب اا هبيعدي  اا ب تعسااتهعابي  اا بيع  ياا بيك ع كثاا بييعياااتابيعاا ىب ع  ااعب،بيي 
 اااايوع بعهاااا بيعراااافتعابيك ع كثاااا بييع عيتاااازبيع  إثاااا بيك ع كثاااا بو اااااًلبعااااطبيعراااافتعاب

يالراا   تعي بيإلرااعي ايث بيإلراعي ايث بييع ي اا بيعإساتوابيإلرااعي ايابيهايبأ اادبعجاتلب
يعسدي اب،بأ كنه بعطباع  بهؤالابج ث ًتبيع يييخبدي خب  اعبصعاابدعجا براعق ب
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يعيااااابراااالاخبيع إااااتلبواااايجااب،بيكدببيع  ااااعىب ي ااااهبي  ااااداع بصعاااااب ااااخبألااااابب
يعتت اااببيععيي اااابايرااا بيعس اااادبل عج ااا بعلع ااا بععييا اااهب"يع اااعببواااابلاااعب  اااع"ب

صراعي اخب،بديطبص طب رال ب ناهب،بيهايبب تدعابعطبص دىبيع ؤررت بيعإستوث بوا
 عيابيع إسفاااطببي ااتبثفرااعبيال جاات بيك اااعبيعاا ىبان هجااهبيعتثااتطبيع ااهاينابوااابعاا

يع  ااع اطبعيراااعبعياااب اااابيع الثااببيعإسااتوابعراا بأناايوه ب..بي ااطبقلااخبعيجاا ب
أوااال بيع  ااعمبايراا ب ااتهاطبعيااابأ ااعا بوااادايب اا با  هااتبوااابصرااعي اخبيي ه ااهب

الثبب ااببيع ااديبيع ااهايناب،بعراا بأنااهبعاا بث ياا ب ااا ًتب  ااتبيعاا   بصإااعب عاا ب ااتع 
عجناا بيعادوتابعااطببت ادثبك اتبهاايبيع اتلبيآلطب اببايراا بيعس اادبيك ااعبيعا ىبدعا

ًتبيعإستو بيعسي ث بيي  تدبيعت تببييزيعابيعإستو بع  تيع بيع د خبوابه يبيك عبيقا 
 بيك ع كث بيع ي ث بيي  تاًلب  تبرل بوإطبيع  يب 8 ع بث  ب د يه بلن اج بصاجتلث 

ييع تعثااا برااا   ب تع ييياااخبيعإساااتوابيإلراااعي ايابأطبا زياااادبيأطبث اااخبصعاااابأ ااااعب
يك تتطبيأتإعهتب رترث بيهابيع اديعمبيالل دي ثا بييإلعديدثا بيعي  تهادبيكزهع ا ب

ييك إيااا بعداااادابرااال بيإل اااتعابع   اااهتبواااابيعف ااايلبواااابكتوااا بأن اااتاب  اااعب،ب
يزيعابيع  يااث بواااب  ااعب ن اا ب تعثاا ببنااد تب يساا يعراات س بيك إااتلب  ااعبعهااتبأنااهبع

 يااايطبجنثااهبي  اا ن بعااداب الفب ااطبيع ااعي وبب166أ ع كثاا ب  ااخبقث  هااتبصعاااب
يع عري  بعي عقبيكيروبيقدبير لدلبواهتبير ب ويراااط ب ترا ب"صراعي اخ"بي ؤكادب
يع سااات  بيع  ت ااا بأطبهنااات بعييا اااتطبعهااا يبيع ييياااخبيعإساااتوابيإلراااعي ايابعي اااديعمب

ب.ب 9   يع  عب
    عاباعي هتبيع ر يعيطبواابيع عكازبيعساي ابعي  ايثبيع عجيثا بيع ات ببباألولث :

 ناااا ب  اااامبراااانيي بي ااااببلديثاااا بصن ااااتابيع  يااااث ب:بعاااايزيعابيع  يااااث بعنااااد تبثسيعاااايطب
يكرتراااابواااابيع اااديعمب يسااا بيزيعابيع  ياااث ب ن ااا بأ ع كثااا ب   ااايىبعيااااب  ااا ب

كااتطب ااطبلانهااتب ااعي وب   ااخبيراا بيكجهاازابييكديي بيع ت اا ب ااتع  يث بيكرترااابيب
صرعي اخبلداًلب طب ويراااط بيها  بيع ن ا ب ا  اب ا طبلعنات عبيع  ينا بيك ع كثا ب

 يااايطبجنثااهب،بي اا بب166يع   ااددابيع عي ااخبعي  يااث بيكرترااابييعاا ىب  ااخبقث  ااهب
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صعرتلبه  بيع عي وبصعابصديعابيع   ث ت بييإلديعابيع ت  بعيعرت خبيع ي ث ب  ن ث ب
عستهعابييع اب كي بعجنا بلع ترا بجاعجمبأرا دب اداعبصديعابيع  ا ث ت بيع كعىب ت

وااب عاا بيعيقا بع  ااثب ادىبص كتنثاا بقلاايلبها  بيع ااعي وب،بي تعف اخبقااعع بيعيجناا ب
 الفب دعراا ب ااطبب4وااابنهتثاا ب  إهااتبقلاايلبيع ع ااا بي اا ب يز  هااتبعياااب ااييعاب

ب ديعمبيعج هيع  ب.
 اداعب ك ابب    ادبوع ادبعييرات خب ف اايث ب،باعي هاتب   ايدبعلاد ببأما الياتي  :

يع  يث ثااا  بمبيهااايبيع ك اااببيعااا ىبأ ااا ب ااا با اااببي يز اااببيع ع اااا بكيكااااخبي اااادب
عع اا ب ااعك بداناايب:بسااتلبوااابيعلديثاا بع ااعك بداناايبجالااع ب اات   بيع ع ااا بو

جالااع بيع ااابعراا بعياهااتب نتق اا ب يع اادبهاا  بيكجهاازابأنييعااًتب ااطبيع ااعي وبيع اااب
ي بل يع اااادهتبعيراااا يدث بيعو ااااهتبيع راااا يعيطب   ااااخبيراااا بويرااااااطبيع   ياااا بي ساااا

   جاااطب اا طب  ااعب   عواا بلإرااعي اخب،بو ع اا بيع ااعك ب ع ااا بصرااعي اخبهاا  ب
يييوسا بعياهاتبيزيعابيع  ياث بين اعًيبعي رتراث بيعتلااعابعها  بيع اايابعا ب ت ا بل ياا ب

يع  ااايلبعيااااب ييوسااا بيزيعابيعااادوتابييزيعابيع تعجثااا بييع ييوسااا بلااا بيايع ييوسااا بيب
عاااداهتبعتاااخب اااطباع ااادبيالااااالابعياهاااتب،بيعند ااا بلااادأنتبواااابا اااببي يز اااببب يجااايدا

يع ع ا بعياب ديعمبيع عجث بييع  يث بص تو بصعابلث هتبعي ديعمبيع ت  بيك ع ب
بإلديعابيع  تهدبيكزهع  بيع اب ايببكخبعت ب عيابه  بيع ع ا ب.

يىب  اا بيي  ااتاًلبلاا ي بع يثاا بيال  ااعيقبيع  يث ااابيإلرااعي ايابيع  ااعىب،ب ااعب*ب
يع اا  بعااددًيب ااطبيععييثاات بيع ااااعاب اايلب اادييلبيكافااتلبيع اايتعبواااب  ااعب

ب. 10 ك  ًتبعتثفث ب  ي بيعيي بيع لع  
ايسهااااتب اااادبيال  ااااعيقبا جااااتيزب ااااث  ب  اااا اعبنب–ك ااااتبهاااايبيي ااااحبب–ييك ااااعب

يع هاينابعي سخبيع عجاب،بصعابي هت بيي حب  ددب،بان يابعياب ي هب  ترا  ب
 بيعإياااعي بواااابجرااادبيعاااياطب،ب ت ااا بيك اااعبا  يااا بيع رااا يلبعاااطبوااا حبكاااخبهااا 

 تكجثاتلبيع ااابر  انببيع راا سلخبي ااطبااا  بها يبيع  ع ااببواابيع ااديعمبنفرااهتب،ب
بوإنهبجع   ب!ب.
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ب***
يعساادب ااتيلبيع ي ااتابيعيانااايطبواااب  ااعبأطبثسفااييب اادبهاا يبيال  ااعيقبيع  يث اااب

 ادع مبيعجت  ات بطبعنييدىبها ا بواب ؤ  عه بيع ت بيعإتعثبييكعج اعند تبجددييب
يع  ثاااا بكراااات  ابب17/3/1989يع  ااااع  بيعاااا ىبعساااادب تالرااااكندع  باااااي بيعج  اااا ب

بيعجت  ت بيع اطب تعكييبوابها  بيعدوتابعطبات تبيعيدليي ترث بيع  ع  ب.
ك ااتبيجهااييبيع هن اا بعي اا ببيع  ااعىب  نتراا  بعاايدابات ااتبصعااابيعرااثتدابيع  ااع  ب

و بيع الثاابب ااببصرااعي اخبصعااابأطبيأتاادبأع ااتابيع ااؤ  عبعيااابقااعيعه بيعرااتل بلااعب
بث يدبيع  ببيعفيرااناب سيقهبيع  عيع بإلقت  بيانهب.

ياتعاااببيكع ااااتابليقااا بصجااااعياي بص اااتو بلناااادبيعرااايي بصعاااااب اااهتدي بيع  ااااعمب
ييجهااييبنااديابصعااابع ااثمبيعج هيع اا ب رااعع بيع ااد خبع راا بيع ااالفب اايلبأع ب

د.بأ اعفبيعلااي اببنتدىبها  ب دع مبجت   بيعستهعابيعيابنفمبيع را يىباتعاب
يكراا ت ب كيثاا بيع يااي بجت  اا بيالرااكندع  بيعجهاات بيع راا يع ب رااعع بيع  سااا بواااب
ييق  بقثت بع ثمبجت   ب ثفتبيإلرعي ايابلز تعابجت   ابيالراكندع  بيانااتبع اداب
إالإ بأثت بوابصاتعبيج  تعت بعؤرتابجت  ت بيع  عبيع  يروب.بيقتلبد.أ عفب

عيعبيع ااؤ  عبيعراات ببعنااييدىبها اات بيع اادع مب  ستا اا بطبيعييق اا ب  اادب عقااًتبعساا:بص
يعجت  اات بيإلرااعي ايث ب،بك ااتبأنهااتب اا  ابوااابرااثتقب زيااادبيكع ااتلبيإلعهتلثاا ب اادب

بيعفيراانااطبوابيكعي ابيع   ي ب  تبث كخبير فزيزًيبعي  تععبيعيانث ب.
يواااااب  تيعاااا بيإلثسااااتفبهاااا يبيال  ااااعيقب  اااا بيع  ياااا بيك ع كثاااا بي  اااا بيجاااايدب

 ب ااطبأع ااتابها اات بيع اادع مب تعجت  اات بيع  ااع  بأتاادبيعاادك يعبأ  اادب  تع اا
ك يعب   ايدبيع اع  ب  ااتوظب ااطبيعاداياببأناهبيق هاتبو  اابراعيعبيز اعبيع  يااث ب

راااا ببيعت ااااببيع  يث ثاااا بيع اااااب   اااا طب ااااعي وب   ااااخبيراااا ب"بديعاااا بب 11 يع ااااعقث 
بصرعي اخب"ب.
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  ا بيعساتهعاب االلبجتاب ع بعدًيبعيابرؤيلب طبأع اتابناتدىبها ا بيع ادع مبلجت
 ايلب يز ااببك ابب  يث ثاا بب22/12/1988يعيساتابيعاا ىبعساد ب  هاا بااي بيع  ااثمب

ب تع عقث ب   خب عي وب ناس بيع عقبيكيروبيعياهتبير ب"بديع بصرعي اخب"ب.
نااهبرااا  بيراا لديلبهاا  بيعت ااببواايعًيب..بي يز ااببك ااببأ ااعىب:بصيقااتلبيز ااعبيع  يااث ب

راااااطب،ب اااطبنت ثااا بأ اااعىبأتااادبيعااايز عب   اايىبعيااااب اااعي وب   اااخبيرااا بديعااا بوي
نااهبعاايب:بصعو ااهبيع اات بإلعرااتلباااالبب  ااع اطبعسقت اا ب ااببأرااعبأيعيجثاا بيقااتلب

ب 12 لاد بكعيابه يبيعن ت بعيابيعفيعكتطبيك عب
*بيوااااباناااتاعب اااطبكاااخبعااات با جاااددبيع اااداثبعاااطبي ااا عي بصراااعي اخبوااااب  اااع ب

أطب  ااتع بوااابيع  ااع بيعسااتهعابيعااديعابعيت ااتبب،بيعساادب تيعاا بصرااعي اخب جااددًيب
يعااااديعابيع ااااتدىبييع  ااااع طب تعسااااتهعابصالبأطبيع كي اااا بيع  ااااع  بي  اااا بص ااااعيعب
يع  تع  بيعإستوث بعي الثببعو ا بي ا عي بصراعي اخبواابها يبيع  اع بيعا ىبعسادب

يعياااابيع كااامب اااطب عااا ب اااتعك ب  اااعبوااااب  اااع بيعسااادمبب1989وااااباناااتاعب
 تعسادمبيع   يا ب،بب1989ويسدبيو  حبواب هعب اتعمبب1989يعديعابعيت تببعت ب

ديعا ب اطبلانهاتب  اعبيأتادبب43  ع بيعسادمبيعاديعابعيت اتببيعا ىب  اتع بوثاهب
،بيق هاتب ي ابلطبأهتعيطب اداعب ك اببيرا  ب ات اعبع اثمبيعايزعيابيإلراعي اياب

ي  عي بعادابديلب اتع  ع بكيلب اعابي نهاتبيال  اتدبيعرايوا ابييع ااطبيع ا لث ب
 بي ا عي بها  بيعاديلب  ادىب اايعبيع القات بيراعالنكتب،بينا تلبيواجااب،بيي ا

بيإلاجتلث ب ببصرعي اخب.
ب***

وااب]ييع ابرا  ب ف اخبأ ديإهتبوابو خب ر سخبيك تبرل بيعسيلبوإطبيعرثت  ب
أ اادبأيجااهبيعرثتراا بي راا  د بك  اادب راا يثت بيعإستواا بواااب  إااخب[بيع ااتببيع اات م

 فث بيع  ت اا ب جااتلبج ااببيع  يي اات ب،بيوااابهاا يبيالاااتعب اا كعبيع  يي اات بيع اا
قلااااخبأطباع ااااخبيال اااا اللبب– ااااطب اااااللب نفاااا بعوااااحبهبوااااابنهتثاااا بيعإ تناناااات بيبأناااا

اد خب اييعاب  را ت  ب ا ابصعااب  اعباي ثاًتبن افه بب-يإلرعي ايابعطبرزاب



 

1057 

جتنااببييعفيراااانااطبي راابب،بييعن اا بيآل ااعب ااطبيعرااثتحبيكب ااطبيإلرااعي ايااط
عرااثت  بوااابصرااعي اخبصعاااب  اادلب اادو بيبي ااييزىبهاا يبيع فااتايع  ااتدعبيععراا ث ب،ب

عيابه  ب  جببيع كي  بيإلرعي ايث بب-يال زيلبب–يكتن ب  عب  دال بكلاعاب،ب
يع ااب ؤكادبأطبيق هاتبأجهزابيك طبيع  ع  بب-نرلثتًبب–ثسي بكتطبيهيب تبيعرثت  ،

    بيعرثتحبثسي يطبلج ببيع  يي ت بعطب  عب،بي  ببواب عكزبصرعي اييب
ي ااان  بب-خبإاااعياب  ااعب تآلإااتعبع رااتلهتبيع ااتاعي  يي اات بك ااتب راا يخبصرااعي ا

عث اااعوييب   ااا بنسااايده بب–لاااعي عبراااثت ث بعهجتنااابباااازيعيطبواهاااتبصراااعي اخبأياًلب
دي يهتبإ ب ن  بعه بع ي بق ااعابصعااب  اعبيأ ادع بيع كي ا بيإلراعي ايث بقاعيعًيب

ديالعبعياابكاخب اطبثراتوعبصعاابب250لإعيتابعري بيع ياتدعاب اطبصراعي اخبيقث  هاتب
ي ؤدىب ع بصعابص عيعبيعرات حبيكجنلاابيعا ىباعراببواابز اتعابكاخب اطبب  عب،

رعي اخبعيابيع هتببصعابصرعي اخبأياًلبيعها يب  اتيلبأجهازابيزيعابيعراثت  ب   عبيي 
ب.ب 13 واب  عبيع دب طبه  بيعلعي عب

عكااا بيعااادك يعبب1988ي اايلبهااا يبيالرااا ياللبيعراااثت اب/بيعإسااتوابيواااابنااايو لعب
 بيعفنيطبيعج اي ب اببيعادك يعب االحبعلادبيعتاع  ب االحبوتعيقبصلعيهث بع ادبكيث

نساااببيع  اااكايااطبعيااابدعيرااا بيالق اااعيحبيع سااد ب اااطبأرااات  ابيعن اا ب كيثااا بيعفنااايطب
بيعج اي بلإقت  ب ي سابإستوابونابديعاب  دبعيدابات تبيه يبنابيالق عيحب:ب

"ب  اااادبعاااايدابات ااااتبصعااااابيك ب  ااااعبي  اااادبهاااا يبيعن ااااعبيع ز اااازباااااعىبيعفنااااتنيطب
عن ااات يطبيع  اااع يطبأنهاااتب نترااا  برتعثااا بإلعاااتدابهااا يبيع سياااادبيع  اااعىبيع ع ااا بيي

ي رااجاخبيالن  ااتابييعيجاايدبيع  ااعىبوااابهاا  بيع ناساا بيع ايثاا ب اااثبث ااخبهاا يب
بيع  خبيعفنابيعتلاعب تهدًيبعياب  تعابييزدهتعب  عبيع داإ ب"ب.

طبثكايطبوتالق عيحبلإقت  ب ي سابإستوابونابديعابث   خبعيااب اعحبوناابث كاطبأ
بع اتعزابأيبيع نف اي واب رت  بجلخبات تبيع ز زبث  يىبعياب   بيع ن نثات بي

ي تعف خبقت  بصراعي اخب ترا ياللبها  بيع س ع ات بييق ع ا ب تع ستلاخب سادث بيعادع ب
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يع ااتدىبعهاا يبيع ي سااابي ياثاا بنفست ااهب ستلااخب  اايعهتبيعإسااتواب،بيالااازيلبيع  ااعياب
بقادبيع  ثب.

ت بلاطبيع ديبيع هاينابييع كي  بيع  ع  بقت ا بي  طب  اوب الثببيع الق
ز اتعاب  تو اا بيعيعجثا ب فساد ب العهاتب داع ا بيعإستواا بواابعجنا ب اهاينث بأ ع كثا ب
بيديعبيعت بب اناتب.

ب66 عحب  دعب ر يلبأطبيعيجن بقت  بل  ي عبيع دادب طبيكيعيقب طبلانهاتب
تعابعاااددب اااطب  اياااا ب اااطبيع  اياااات بيعناااتدعاب،بك اااتبقت ااا بنفااامبيعيجنااا بلز ااا

بيك تتطبيكإع  بييع تع  ث بيع اب   هتبيع  تو  ب.
ع اايب جياامبيع اا ببعااطبك ااتبي اا عك ب ااعك بكث اااديعبيعرااثت ث بيع ااابث يتهااتب

 بب عك بز  بيإلرعي ايث بعيرثت  بوااب ن اث بب 14 ك تلبأليبيع اعيع زببيعياناب
ب8تلاعىبوااب هعجتطبزواتفبيع اعي مبيع اتع ابيعا ىبأقاث ب سع ا ب  الثلب تع  يا بيع

،بيواااابصااااتعبيع  اااتيطبيع  ااا ع بلااااطبيع اااعك اطبأعينااا ب اااعك بب1986أرراااامب
كث اااديعبواا حبيع ااتببعراا ثًتبالراا س تلبيواايدبيعرااثتحبيإلرااعي ايااطب،بعز ااتعابيع  ااتع ب

بيعرثت ث ب   عبيق تابيكجتزي بعياب ييا هتب.
 ااا بص اااالابيع اا  اطبراااال  بيعيوااايدبيعرااثت ث بيإلراااعي ايث بيع اااابيراا سلي هتبكث ااااديعب
  اااابع اااخببص ااادىبيعساااعىبيعراااثت ث ب اااطبيع  اااع اطبي  ااا بيعجنراااثت بيك اااعىب

ب. 15 يإلرعي ايايطب طبيعسع  
يعيااااابنفاااامبيع نااااييلبيرااااوب  ااااتهعاب اااات   ب ااااطبيعااااعقابييعينااااتاب ااااطبجتناااابب
يع ت ت ت بيعاهيدبيو  حبنت بب  توظبيعستهعابييعرافاعبيإلراعي اياب اث يطب ات اعب

ب1989ايناب تعسااتهعابأي اااعبعيوتدثااتبوااابانااتاعبيع اامبيع عكاازبيكتااتدث ابيع ااه
 ك  اا بيع ااعيثبيعاهاايدىبيع ااابأقث اا بلاادي خبيع  لاادبيعاهاايدىب  ااتعابعاادعابليرااوب

بيعستهعاب.
يقاااتلبيعلثاااتطبيعااا ىبأ ااادع بيع عكااازبيكتاااتدث ابيإلراااعي اياب،بيجاااعىب يز  اااهبعيااااب

ب60بطبيع  عيابيع ىب  ب  ييوس بها  بيآلإتعبكتطباهدفبصعابج اب:بصيع ت ع طب
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 الفبك اااتبب  لاااعبعاااطبب9أعااا بك اااتببعتناااهبعااا باااا  كطبصالب اااطبيع  ااايلبعيااااب
بيع عيثبيعدانابيعاهيدىب.

زيب"بيعاهيدثا بيعسدث ا بييع ااب   لاعبانتطبعطبيالر ثالابعيابيإت  ب"بيعجك  بيعلث
بجزاًيب طبيع عيثبيع  عىب.

يقااادبيرااا نكعب  ااا بعي اااتابيع اااتع  بييآلإاااتعبيع  اااع اطب ااانحبيع عكااازبيكتاااتدث اب
 اااا بج ااااببجاااازاب ااااطبيع ااااعيثبيع ااااتع  ابع  ااااعب،بي  تااااادبيعاااازع بب 16 يإلرااااعي ايا

ب.ب 17 ج ثبباهيدبيع تع ب داإًتبيقدث تًبيع هايناب  طبصرعي اخبهاب  إي بع
ي ااااع  وب ااااتع الثببيعإسااااتوابقثاااات بصرااااعي اخب ايااااببيع راااا يعاطبيع  ااااع اطب ااااعيعاب

تع  تعهاااتب  ااااب زي ااااعبيعنلاااابدييدبييرااا  تد هتب ب–عيااااب ااادبقيعهاااتبب–يرااا عديدب
بيعاهيدبي ده ب.

يكتناا بهاا  بيع زي اااعبيهاااب  ايااا بنااتدعاب ااطبيع هاادبيعساادث بقاادبعإااعبعياهااتب ناا ب
عاات اطبواااب  تو اا بلنااابرااي  بيعكاا بيع ي ااتابعياااب ع ث هااتبيدعيراا هتباااييلب
هاااا  بيع اااادابصعااااابأطبأعيااااطبد.جاااايد بجلااااع بوااااابيع يثفز اااايطبيع  ااااعىب،بأطبهاااا  ب

تبث فابعياهتبأه ث بعياهتب  ابيآلطب،ب  بيع زي اعبهابأقد بيأت خبنر  بعإع
ب.ب 18  تع  ث ب ت  

 ييعا ىب   انتبيي  تاًلبأث ًتب تع الثببيعإستوابث  ابيع الثببيعفنابييع راع اب
ويسادب نتقيا بيع ا  بأطبعهبو اًلب ر ساًلبدي اخبها يبيع اتببهايبيعف اخبيعإتعاث ب

اب هعجتطبيعفيعتيايعبأع تاب تعثهبيعستهعابيع اطبعتدييب طب تع مب  دبي  عيته بو
وابيع ت   بيعفعنرث بقدبعو ييبيع الثبب ببب1988يع ىبأقث باييلب هعبايعايب

يعفاااااعقبيإلرااااااعي ايث بيع  اااااا عك بوااااااابيع هعجاااااتطبي ااااااتيلبيع راااااا يعيطبعااااااطبيعفااااااعقب
يإلرااااعي ايث بص ااااعيمبيعفااااعقبيع  ااااع  بعااااطباع اااا ب يجثااااهبيعاااادعيي بيععراااا ث بعهاااا ب

زيابهااا يبيع يقااا ب اااتيلب تع  اااتابيعتاااطبيعيوااادبيع  اااعىبأ اااعبعيااااب يق فاااهب،بيي 
أع اااتابيع تعثاااهبيإلراااعي ايابيع  اااعلبلهااا بييو  اااتلبيع  اااتجعي ب  هااا بي ااابب عااا ب

ب15  ر بيعيودبيع  عىب  يقفهبيعياناب..ب اتع بواابها يبيع هعجاتطبأتإاعب اطب
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ديع ب طبلانهتب  عبيع اب  اخبوع سهاتبعيااب اهتدي ب ساداعب،بيناتلبير  راتطب
رتعحبيع  يس بأيبوابيع عي بيعج تهاع ا بيع اابج ثببيع اطب تهدي برييابوابيع 

بأقت يهتبواب تع مب.
ب***

و ث اطار تداخل التطبيف االةالمعث السعاب   –يوابنست  بيع  فااطبيع  اع اطب
-بتفصعع لف  ععث البععال اليالطببععالتطبيف اليقععا ث الععذى تخصعع  لععف  ععذا البععال

قااعيعي بب ااطبأع اات هتب  ااطبث رااليطبعيااابو اا بيع إسفاااطبواااب  تعفاا بيراا  عبعاادد
لاااااعو بأىب الثاااااببب1981يعج  ثاااا بيع  ي ثااااا بعي ااااا فااطبيع ااااااب ااااادع بعااااات ب

علاديع ن  برا ادبيعافاابعي القت ب ببيعتثتطبيع هاينابيث  ابواب سد ا بهاؤالاب
أنااثمب ن اايعبيعاا ىببيع اايعابقثااتدي ب  ااتع بكيجنهااتجطبيكاا ع بيعتت ااببيععي ااخ

ثبث  بب  عهتبتع بز تعي هبيك ت ت هبعطبيعتثتطبيع هايناب طبيعتإعاب  ا 
يعياااابرااالاخبيع إاااتلبوساااوبنجاااد بثرااا إ عبيع رااات  بيعاي ثااا بيع    ااا بعاااهبوااااب
 اا ثف بيكهااعي ب  اا بعنااييطب  ييقاا  بوااابيع ااعي عبكيهاات بيعرااال ب ااببصرااعي اخب

يعع ثمبيعرتل بب ن بز تعاعيابيععر ب طبقنتع بيعج ثبب تر  تع ب إخبه يبيعرال ب
 ااتبب1989 ايعبيعا ىبثسايلبعات ب/بأنايعبيعراتدي بعيسادمبيوااب ا ل هبأناثمب ن

بن هبعيابرلاخبيع إتلبع تباعدد بديطبكيخب ن بو عاب.
طبعاااداه ب  اااعيعًتبل سيثااا بيإلعراااتلب:بص اااتع يثفز يطبقاااتلبعاااهببثتًبصراااعي ايبصطب رااا يالًب"ب

عاااا  كطبيع  اااع يطب اااطب  ت  ااا بأ  اااتعبصراااعي اخبيعؤثااا بيع ثاااتابعيااااب سثس هاااتب،ب
،بييع اايياطبيإلرااعي ايابث ااعفبج ثااببوإرااعي اخب  ااع بواي ااًتب  ااع ًتبكااخبأراالياب

نجي بيعران تبييع رعحبييعينتابواب  عب،بي  ت ببأ  تعه بيثايابب اطبيع ا  ب
كطبيعنسااادبيعااا ىب،بييع جاااال بيع ز ااادب..بصطبيع ااا ببيإلراااعي اياباجاااببأطبث اااعفب

نه ب تزيعييبث ث يطبوابيع عقبيكيروب  سيث ب عقبأيعي تبأبايجهينهبكنفره بهي
ه  برياا بو ث ا باللادبيبجتاييبعث ث ييبلاطبيع عبب   بيعيق بك نه بأيعيجايطب
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عاطبب–اجاببأطبث عواييبكاخب ااابب–أطبازععييبأنفره بنهت ثًتبوابيع اعقبيع عجااب
بطب تيطبيعيي بيع عجث بعي بأرترث ".يأعتع ه بيعجدادب،

ي طبيعييجببصزيع بيعفييعقبيعنفرث بييع ي ث بييعإستوث بي رتعدابيكجثتلبيثسيلب:ب"ب
تد اا بعيااابأطب ااعىبأي ااحبي فهاا بأرااهخب،بي  كاا بأعاادلب..بوكااخب عاا بث ساا بيعس

.بيثساايلبأنااثمب ن اايعبواااباي ثاات بأ ااعىب"بيعرااال بييعع ااتابع اا يببيع راا سلخب
أعسا ب  إًتبعاطب:بلدعياب طب يي ناط ب]ي يلب ي بيعهدفب طبيع عي عبعي الثبب

 ًتب ابب  اعبكنهبعثمبراال،ب   تعببيإلعال بييعرال  بوالازيلبيعرال ب   ًتب
ن ااااتبهاااايبرااااال ب ااااببصرااااعي اخبي  ااااعبيكااااخبيعااااديلبيع عجثاااا بييع اااا بب رااااعي اخبيي  يي 
يعفيراانابوابيعدي خبييع تعمب،بيكطبيعديلبيع عجث بع ب  ف بعيابهدفبيي دبأيب
اع ااا بيي ااادبيالبعياااابأراااييببيي ااادبواااابيعرااااعبواااابهااا يبيعاع ااا بيكااا ع بيعاااديلب

ب.ب[رثتيكيعيجث بيالبيعديع تطبيع   ثتطب:بأ ع كتبيعيب
 ىبكتطب*بيعيابيع كمب طب يق بأنثمب ن يعب خبصلعيهث بر د بيع  فابيع

ييعاا ىب ااخبع ثرااًتبب1979عيااابيعن اات بيعرثترااابيع ااتت بواااب  ااعب ناا ببتًب  رااي 
،ب اااخباااعددبعو اااهبعي الثااابببعجااببقاااعطبع  ع ااعب ااا ثف بأ  اااتعبيعاااي بكتإاااعب اااطب

يبرااعبأ ع كثا ب،بيعإستوابييع  فاب ببصرعي اخب   بأثا ب  يا بكتنا بأ ع كثا بأ
لااخبي ااعدبعياااب ااطبا ه ااهب ااتع الثبب  ااداب اادادابعيو ااًتب إااخبهاا يبيال هاات ب،بيواااب

لثبب جتال بيكدببييعرثتر بااعو بيعا   ب ي بيعفكاعابيع   اي ب تال هات ب اتع ا
وااعمبوايد بهاا يبيال هاات بعراا ب راايث هب  ه ثاا بيععي ااخبد.بعواا ب،بعياابهاا يبيع  ناااب

يعي القااات ب  هاااتب يالبنااادعىبكاااا بن اااخبهااا يبيع الثاااببع  اااعبي سليعاااهبإلراااعي اخب
 االعىب ااتوظبهاا يبيال هاات بعواا بد.يعفع اادبعياادك يعبوااعمبواايد  بيكاا ع بيع نااتق ب

،بيوااب اتعمبعات بواابيعإ تنانات بيع ىبيجهاهبصعثاهبيعلعيوثرايعبيعاهايدىبراي ا ب
 تااااععبيعج  ثاااا بيع  ي ثاااا بعنسااااتل ابيع اااا فااطبييع هندراااااطب ااااعابأ ااااعىبب1989
ابأيبرثترااااب ااااببيعتثاااتطبيع اااهايناب  ااا بأثااا ب  ياااا ب الثاااببإساااتوأىبعو اااهتب

بي ت  بيع  ي بيك ع كث ب.



 

1062 

يهااابعجنااا بب–   فااخبعجناا بيعاادوتابعااطبيعإستواا بيعسي ثاا بب1989يوااابألع ااخبعاات ب
  لث بيإستوث ب  ع  ب  تدث بعي الثبب  عيعبع عبرنيي بعياابصن ات هتبي تاععب

 اااهاينابي ااادعيب اااعابأ اااعىبعوااا بكتوااا بأ اااكتلبيع الثاااببيعإساااتواب اااببيعتثاااتطبيع
بع ييجه هبع يثًتب.

ب***
 ثانياً : التطبيع فى التسعينات وما بعدها :

 استمر التطبيف ةبر آليا  ووسائل أخرى من أبرز ا : ث التسع تا   *
ييعاا ىب ب1982بيعاا ىبأن اامبعاات بكتااتدث يبيإلرااعي اييبواايبيعسااتهعايع عكاازبيبقثاات 

،بعثكاايطب عكاازيببتب ع اا يعف ااخبيعإااتنابوااابهاا يبيرنف ااخبديع بوااابو ااخب راا سخب
عن ااعبيعإستواا بيع ااهاينث بواايب  ااع،بي ي سااابعهتااتدث ااطبييع إسفاااطبيإلرااعي ايااطب
لن ااعي ه بيع  ااع اطب،بي  اادعيبعي  اايلبعيااابيعت ااببييعااديع ت بيع لع اا بعاي اا ب
أقراات بيعيياا بيع لع اا ب تعجت  اات بيع  ااع  ب،بي كتنااتبإلعسااتابيع  ت ااعي ب،بيعساادب

يع  اااعيب،بييع ااايب رااا هدفبوااايبيع سااات بيكيلبلاااثببيعناااديي بيع ف ي ااا بعيج هااايع
يعفكعبيع هاينيبويبعسيلبيع  ع اطب،بي رع ببيكوكاتعبيع اهاينث بعنفيراه ب،ب

زيع ب تجزبيعتعيهث بييع ديابن يبيعديع بيع هاينث ب. بيي 
 تإل ااتو بع ااتبراال ب،بوااإطب ااطب هاات بيع عكاازبيكرترااث ب" جنااادب"ب  اا بيع إسفاااطب

ابيعتثااتطبيع ااهاينيب،بيدو هاا بعيت ت اا بعنااهب ااعيجاطبيع  ااع اطب،بيدعااي ه بعز ااتعب
بعي الثبب،بيديعاطبعسليلب ع بيعتثتطب،بييع  ت خب  هبلعيحبيع ديق بييع رتع  ب!!

ب ك تبرنف خبوابيعف خبيع تاب تع عكزبيكتتدث ا ب.
يعرااااا يبيإلراااااعي اييبيعااااادي  بعي  اااااتعك بوااااايبيع اااااؤ  عي ببي اااااطبيعيرااااات خبيك اااااعىب
،بييع يب  سدهتب  عبرنيثتبب 19 ديعث بعيران تبييعت تبييع  تع بييع هعجتنت بيع

،بيقاادبنجااحبيإلرااعي ايايطبواايبيع  ااتعك بواايب  ااع بيعسااتهعابيعااديعيبعيت ااتببراان ب
  ااادبو اااخبيعجناااتحبصالب  اااكخب  ت ااعبي  ساااابب،ب ب،بيعاا بثف ييهاااتبإتنثااا بب1981

يع   ابعه ب،ب بب ستا  بيعج هيعبعهب،بييندالابيع  تهعي بيععيو  بعييجيدب
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ويبي  عيقبيع  اتعبيك نايببييع إسفاط  تببيعإلرعي اييبويبيع  ع ب،بينجتحبي
نااااازيلبيع ياااا بيإلراااااعي اييبيي  عيقاااااهب،بيعراااا ب عااااا بو اااااتبزيلب عيجنااااتحبيإلراااااعي اييب،بيي 
يإلرااعي ايايطبا سااد يطب اي اات بيال اا عي بواايبيع  ااع ب،بعت ااتب  اادبعاات ب،بيهاايب

بيعاي ت بيع يبُ عو بعدييابأ نث ب!!
طبيع  ع يطبيعست  يطبعيابيع هعجتنت بيعراان ت ث بييعفنثا بيعديعثا بيعفنتنيببيير  ع

،باعو ااااايطب ب2011-1979يعف اااااعابيع اااااابندعراااااهتب  ااااااللبيع ااااايب  سااااادب   اااااعب
ب  تعك بيإلرعي ايااطبويب ي بيع هعجتنت ب،بعر بيإلع تحبيإلرعي اييب.

 ساادث بيع اانحبيعدعيرااث بيعجت  ثاا بييع    ااث بعي اا تببيع  ااعيب ااطبجت  اات بب-
يع عكزبيكتتدث يبلديعبكلاعبويب ع ب،بولدايببيقت ثتطبيع هاينيبي  تهد ب،بيعت

،بيرا اتابيع عكازبأطباع اببز اتعي بعداادابعيديعا بيع اهاينث ب،بب1993 طبران ب
عيويدب   بأرت  اب طبيعسر بيع لعيبييعييت بيع عقث بلجت   يبيعساتهعاب،بيعااطب

يعدعيرات بيع لع ا بييع اعقث ب  مب،بيقدب  إ بيعيويدبيع  ع  ب ببأرت  ابأقرات ب
بلجت   يب ثفتبي خبألابب،بيرت خبيع  تيطبي  تدلبيع لعي ب،ب ر  تبُن عب!!

  ااااجثببيعااااع ال بيعرااااثت ث ب،بييع ااااؤ  عي بيع  اااا عك بلاااااطبيع اااا تببيع  ااااعيبب-
ييإلراااعي اييب،بع راااحبعسااايلبيعنت ااا  بيع  اااع اطب،بي  ي اااده بعياااابيع  ت اااخب ااابب

ب ب  ه ب.يع هتان ب،بيعسدبعالقت بصنرتنث
دعاا ب  اا بيعت ااتببيع ا  اااطب،ب تعثااتب،بيي رااعيؤه ب ااتعجيي زبيعديعثاا ب،بيا تعاا بب-

بك له بي يز  هتبي عج  هتبصعابعدابعيت ب.
،بناايي ب يثفز ينثاا ب،بي  ااات بص يعثاا   ي ااخب ؤرراات بصعال ثاا ب  اا  ب،بيقب-

تب ييقببيعت عينث ...صع  ب،ب اعيمبعي الثاببييع ا  ااطب،بأيبعياابيكقاخب   ا ب يقفا
ب  تاديب طبيعتثتطبيع هاينيب،بي لعزبيجهت بيعن عبيع يب ديوببعنهب!!

يراا  دي بيع لااعيابيك ع كااتطب،بيعاا اطب راا  اطبلهاا ب  ااعبواايب اااي عبيع نااتهعبب-
يع ابيع  يث ث ب،بير  دي ه بويبصد تلب  دثال بج ع  بعيابيع نتهعبيع  يث ث ب،ب

قلااايلبيآل اااعب،بي ساااي ب اااعيمبع  ااااي ت ب إاااخب:بيعراااال ب،بييع  اااتيطبيعاااديعيب،بيب
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  اا فبكااخب ااتبث اااعبعإييلاا بيع ااعياب ااببيع ااديبيع ااهاينيب،ب  ااابي ااخبيك ااعب
ع ااا فبيآلثاااات بيعسع نثااا بيع اااايب  اااااعبع سااادبيعاهاااايدبيعااادي ه بعي رااااي اطب،بي اااادعيب
عجهاااتده بييعيي ااا بعيااااه ب،بييعيع اااببأطب  رااايخب يااا بيكااااديبعي ناااتهعبيكزهع ااا ب

راات  تب رااتع تبعيج ثاابب،ب  ااابيعيت ااببع  ااي ب فهااي بيعجهااتدب،بي سااد بصرااال تب  
ييع   ااااخب،بصرااااال تب ناااازيابيعجهااااتدب،بييع ستي اااا ب،بيع اااايب ااااتعبيراااا هتبيععراااا يب

بييإلعال يب"صعهت تب"ب!
 ب طبيع إسفااطبييعفناتناطبير ساتببأن تفبيع يهيجاطب،بي ييبيعنفيمبيع  ثفب-

يرااافعيابوااايقبه ب تع زيثاااتبيع تدثااا بييع  نيثااا ب،بعثكيناااييبألييقاااتبعي الثااابب،بؤب،بيي رااايي
يع تدابعيتثتطبيع هاينيبلاطبيع  اع اطب،بييع اعبب،بيعثسي اييبلاديعه ب ترا ساتبب
ي  جثبب اطبها بعيااب اتتي ه ب اطبيع إسفااطبعياابيعيقايابوايب را نسببيع الثابب،ب

بيهيىبيع هاينث ب!!
ب***

يعااادعياببطب،يع إسفااايطبيع  اااع يببتي اااحبييعساااتاببيعااا يبييجاااهبلهاااعرااا بيعاااعو بيعيب
يع ااااهاينيبي الثااااببيع القاااات ب  ااااهب،ب ناااا بأطبيااااا  بقااااد تبعالع ااااعيفب تعتثااااتطب

 ب،بيعرااااا بيعساااااعيعي بيع ااااايبي  ااااا  هتبب1977يعراااااتدي بيعسااااادمبوااااايبنااااايو لعبرااااان ب
،ب ب،بي سناناهبوايبعيي  هاتبيعدي يثا يع ؤررت بيع  لث بييعنستلثا بع  تاادب عا بيعاعو

ييع  ت اااخب  اااز ب ااابب اااطبا  ت اااخب اااببيإلراااعي ايااطب اااطبأع ااات هتب،بوسااادبنج ااا ب
تثاا بعي الثااببواايبأ ااعب اادادبيع ااايعابالبان  ااهبعااهبكإاااعيطب،بيهاايبلااثبوكااعاب"بيعدع

بيع الثببيع ؤجخب"بويبيعنفيمب.
أراااتمبعوااا بيجااايدبصراااعي اخب ي هاااتب،ببو  ااادبأطبكاااتطبعوااا بيع الثاااببثساااي بعياااا

ر  تلهتبويرااطب،بي اطبإا بوإناهبالبث كاطبيالع اعيفبلإراعي اخب اطبيكراتمب،بال
ياب،بيعياااابيع إسااا بييعااايانيبيع اااعبيع اااع  بأيبصقت ااا بعالقااات ب  هاااتب اااطبأيبنااا

رال هبأطبثستابب ع بيعتثتطب،ب  اب   يبيعي  ا بيع ايبا يااعب يع ؤ طب  عيج هبيي 
واهااتبيع ااتلبيع عجاايبيع اا ا بيع ر رااي ب،بيُثس اايبعيااابصرااعي اخبييع ااهاينث ب،ب
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ي  يدبويرااطبعه  بك تبكتن باييلب تع  هتب،بو  دبأطبكتطب ع بهايبيع نايا ب
ع لااد يبع يقاا بيععيو اااطبعي الثاابب،بنج اا بيعدعتثاا بييإلع ااتحب،ب ااببييكرااتمبي

 ببوايب ادبعيثاهبصراعي اخبوايب عراا بيجيدهاتيهيبيع ن عبيعا يب     عيعبيعز طب
صثستابكإاعب طبيع إسفاطب،بييعفنتناطب ت ا ب،بوايبوا بيع الثاببيع ؤجاخب،بوها بعاطب

،بيقثات بب 20 "دلبانهييب ستا  ه بيعو اه بعي الثاببصالب ااطب  ساا ب"بيعراال بيع ات
ب.ديع بويراانث بويبيع ف بيعيعجث بيقاتابرزاب!!

أيبأنهااا ب  يعاااييب اااطبعوااا بقثااات بصراااعي اخب اااطبيع لااادأبصعااااب  جااااخبيالع اااعيفبلهاااتب
 اطبأعي ااه بب%22يقليعهتبع اطب تع هتبي ف يهتبعياابيعفيرااانااطبلإعاات ه ب

الثاابب  هااتب،ب،بأيبأنهاا با لناايطبنفاامبرثتراا بيعرااتدي ب ااتالع عيفبلإرااعي اخبييع 
يعتاانه بث اا عايطبأطبااادوببيع ااهتان بيعااإ طبجاازايب ااطبويرااااطب،بي سااد تب،بقلااخب

 ستلاااااخبيالع اااااعيفبب1967يالع اااااعيفبييع الثااااابب،ب ديعااااا بويرااااااانث بوااااايب اااااديدب
ييع الثااببيعتت ااخ ب،بيهاايبيعرثتراا بيع اايب لياايع بعيااابيع راا يىبيععراا يبيع عجاايب

  يتاا بيعراا يدث بواايبيعس اا بيع عجثاا بوث ااتبُعااعفب تع  ااتدعابيع عجثاا ب،بيع اايبقااد  هتبيع
 ب،بي لن هااتبيعس اا ب انهاااتب،بع  اااعب ااطباي هاااتبعع ااتبععجثااتبدي  اااتبب2002راان ب

بان  عب ييوس بيعديع بيع هاينث ب!!
يجهاااا يبوااااإطبأ اااا تببهاااا يبيع اااااتببعاااا بال  اااادييبعااااطب  رااااكعبيع الثاااابب،بييوسااااييب

 اااتبقاااد بأ اا تبب عااا بيع  راااكعبعيااابيع الثاااببيي  يفاااييب  اااهبواايبيع يقاااا ب،بولان
يع ا  يطب"بيع الثببيع تجاخب"ب،بقاد بأ ا تببها يبيع ااتبب"يع الثاببيآلجاخب"ب،ب
يعتطبيع   ي بيي داب،بوكاله تبالب تنببعدثاهبوايب ساتابصراعي اخ،بييالع اعيفبلهاتب
،بيعساادبيع ااديق ب  هااتب،بيهنا ااتبعيفيراااانااطب،بييعااد تابيع عجثاا بيع اايبرااتع بواايب

رزابييع ف ب،بيهنا تبعريع تب اتعجيالطبأيبيع عياب ببيعتثتطبيع هاينيب،ب ساتاب
جازاب نهااتب،بيع لاا بنج اا بدييدب عوااعفبوايبقياابب ااالدبيع ااعبب،بيالبعاازيابعالج اااطب

 ب،بيين ف ااييب،بيقاات يييب،ب ااطبب1967 ب،بيب1948يالبيع ااهدياب،بوساادب ااتعجييبواايب
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أجاااخبيهااا بيراااعيبب ل اااعبعياااابأااااديب"يع   ااادعاطب"بيعاااييق ااطبيع ااااتعلاطب تعراااال ب
ب!!يع تدلب

ي ااتب  اادباااي ب،بيثسااببييك اااعبأطبهاا يبيع اااتببا رااعببعياايعيبيعإسااتويبيع عجاايبا
 بويبععيج ه ب،بيياناا ه بي لنااه بعيس اث بيعفيرااانث ب،بعج اتب كنوثهبأنتمبالب

ع  يعه ب تع جزب ببايلبيع عياب،بأيب  إعيب تإلع تحبيإلعال يب،بأيبيقيعتبويب
زابييع ف بإ ب  ع عب تقيبيكع ب،بو بيع ع يث ب،بي نا ب:بيعلديث بلديع بويبر

ي  لناات ب  ااعيطب ااطب نااا بيعرااال  ب،بوهاا بالبا ااتعفيطبيع كاات بلاادعي ه بعي الثاابب
ب. 21 ه بعي هتان ب،بيعد بيع  ت خب  ه يع  عيطب،بي ع يطبيع  يبب  ستا  

ب***
عااطبن  ااعبكااخبيكراا تابيع اايبيق اا بواايب راا نسببيع الثااابب،بيوااابهاا يبيعف ااخب
يع يبالب  إاعبعهبوث طب يعهبيقدبي  ا بيع الثاببيرااي بعي اهعابو نه بيع توهبيع  طب

يجيااببياله  اات ب،بي اانه بيع ا ااببيع ناازييبواايبيع ااخبأرااك  هبيعجااعي  بيع ااهاينث ب
يع ر  عابويبويرااطبيعلنتطب،بي نه بيع  خبعادث بيعإستوا بييعا يبالب ايفب ناهب

-1979 ااخبيع ا  اايطب اااللبيعف ااعاب  راالببجهيااهبي اا  ب يتت ااهب،بيع ي ااتب
قيااا ب ااات اب  إاااخبيالرااا إنتاب اااطبيعستعااادابيعج تهاع ااا بيع ع  ااا بيععيو ااا بب 2011

ب.عي الثببب،بيرنك فيبل سدث بألعزبيأ هعبيع إسفاطبييعفنتناطبيع ا  اطب
 :  اروق حستي -

وااتعيقب رانيبقاادبُعااعفببيعإستوا بيكراال بييكاايلبع ااعًيبوااابيعايزيعاعرا بأطبيز ااعب
وااابنهتثاا بو ااعابتببيزيع ااهبأ اات بيع الثاابب،ب  يقفااهبيعااعيو بعي الثاابب،بوساادبواا حب اا

،ب  اادبأطبايااابلع اا بيع ن ااببيعااديعيبعياااب ااتبعاادي بب 2011-1979يع  ااثب 
ييبعثكرببيع  ااادبيإلراعي ا،بويبعأمبيعيز عب،بوسععبأطبث يلب يقفهب طبيع الثبب

ب.ييع ابو خبواهتب!!بويب ع  هبع ن بب داعبيعاينركي
 بعجع اااااداباااااادث ي بأ عيناااااي ب بأدعااااااب رااااانيبل  اااااع  تب2008وفااااايبايناااااايب

يإلرااعي ايث ب،بقااتلبواهااتبصناااهبالبثكااع بصرااعي اخبيالبث ااتنببوااايبيع الثاابب  هااتب،بيقااادب
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أطبثييااا ب  اااع  هبهااا يبب-ك اااتبكاااتطبث اااثببعاااطبنفراااهبب–ب اااتيلبيعااايز عبيعفناااتط
صطبعع اهبها يب  اعيطبل ي اخب:ب يالفبالباإاعبعيثهب ستي يبيع الثبب،بوساتلب

يعاا ب يب ااببيع ااعبب  اا طبيعس ااث بيعفيراااانث ب،بي يااطبصعااابي فااتقبنهاات ايإلرااعي 
  ع  ت بأ اعىبعيعجاخبيعي ساعجاطب ناهبك ا بنييثات بيع سثسثا بوايبيع را ع ب،بوسادب
 ااعحب راانيب،بواايبعرااتع با  ناا بعسرااعي ايااطب،بأطب يقفااهب ااطبيع الثااببكاايز عب
إستواااا ب  ااااعيب،برااااا  ي بعااااطب يقفااااهبيهاااايب ااااداعبعياينرااااكيب،ب  ااااتبث ناااايبأنااااهب

ي اخبكاااا يبديعاااا ب"الث ثاااا "بواااايبيع ن  اااا ب،بيعااااطبثراااا  عبواااايبرااااا  ت خب ااااببصرااااعب
ب ستا  هتبك تبثف خب تعثتبعيابيعن يبيععر يبيع  يطب!!

يجتابيع  تادبيعسييبعنث ب رنيب جت بيع الثببيعفيعيب اببيإلراعي ايااطب،بوايبأإناتاب
  ب،بص بأدعاااب ر  ااتع بيإلعال اايبل  ااع حب2009يع اادييطبعيااابراازابواايبانااتاعب 

 بيعرات ب"بيعستهع ا ب،بقاتلبوثاهب:بصطبيعايز عب"باعراببواابيع الثابب اببعجع داب"بيعايب
بصرعي اخب،بعتنهبا  ابيع إسفاطبيع  ع اطب"ب!

إ بجتا بدعاياب رانيبعي يراثستعبيإلراعي اييب دينثاتلب اتعنلاي ب بعي ازفبوايبديعب
  ب،ب ااااياب تعثااا بوااايباع ااا بيع الثااابب،بب2009يكيجاااعيبيع  اااع  ب،بوااايبألع اااخب 

يعاااإ طبيعااا يبقاااععبيعااايز عبدو اااهبوااايبرااالاخبيعي ااايلبعتعرااايببيدو ااا بجدااااداب اااط
يعاينرااكيب!!بيعي ياثاا بعياااب ياا بيع ااايابيع الث ثاا بيع ك اايو بينلااعىب راانيبواايب
يعااااادوتابعاااااطب اااااتعنلاي ب تع  اااااتع ب اااااطبأن اااااتعبيعراااااال ب،بييع اااااديو اطبعاااااطبيع ااااا ب
بيعفيراانيب،بيع بثفرعبعنتبيععجاخبكاا بثكايطبيع اعابصراعي ايثتب،ب هاتجعيبصعاهاتب اط
يانهبيك اييب،بيثكايطب نت اعيبعي ا بيعفيرااانيب؟!ببيع ا بيعفيرااانيبثس ايب

الق رااات بب  يااايطبصعااااب ااااثبأ اااييب،بالبأطباااادعي ااا طبث ااايدبأيع ااا بيع هاااتجعيطبيع 
يكع بيع يبي  ييهتبلانه بيجاطبيعفيراانااطب،بعيابأطبثرت حبيعفيراانايطبويب

راااي ب،ب  ااادبأطبأ ااا حببيعجااازابيع نهااايبب ااانه ب تعراااالحبييعناااتعب،بيعفاااتب بع ااات
بيعيابي ت ببيع  ب دثساطب  ث اطب!!
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يويباينايبيع تعيبُك  بعطب ايابجدادابع  تادب يااعب يق بوتعيقب رنيب طب
صراااعي اخب،بوسااادبييوااا بعياااابيعرااا تحبعي عكااازبيعساااي ابعي عج ااا ب،بيع ااات ببعيزيع اااهب،ب

 بها يب اطب تعلدابوااب عج ا بك اببيأع اتلبأدلثا بصراعي ايث بصعاابيعييا بيع عجثا ب،بي ا
عج  بك تلاطبصرعي ايااطبعيتت لاط:بعت يمبعايزب اللبصعاتابيع يابيك  عبع 

واااادبجعيراااا تطب.بيقاااادب اااايعابجااااتلعبع اااافيعب،بع ااااثمبيع عكاااازبيعاااادوتابهاااا  ب،بيد
ب-يع ايابيع الث ث ب،بينفابأنهتب   يبك ايابالر ع اتابيإلراعي ايااطب،بييعادعاخب

 اا بقاادب ااعج بك  ااتبعلع اا بقلااخبطبيع  ااعيابيعسااي يبعي عجصب: راا  تبقااتلبع اافيعب
 بب2006 ع ثحب رنيبعياينركيب،بيقلخبصن تابيع عكزبيعسي يبعي عج  بويبرن ب

صطب يا بيع اايابيع ايب ال امبيع الثابب،بي ساد بيعفكاعبيع اهاينيب:ب،بيك نهبثسيلب
طبيز اع بكاتطبكت  اتب ااطب عيستعيابيع عجيبوايبإايببأدلايب،بهايب اايابقدث ا ب،بيي 

  ب،بنتوثااتبيجاايدبأيبك ااببصرااعي ايث بواايبب2008ايبيقاا بواايب جياامبيع اا بب  اات
ديدبع اعقبها  بيعت اببصطبيجاد ب!!بصنهبعياابيرا  :بيع ك  ت بيع  ع  ب،بيقت الب

 ي ي  بيع  عبوتعيقب رنيبعطبكال هبه يبويب ستلبن ع بويبجع دابيعيي يندب 
ب،بأيب  دهتب  ت ب!ب ب.ب2010يعفعنرث بويب تايب

 ا  بيعستهع ا ب كتنا بيعلديثا بوايب ا ثف بويبيع هعبنفرهبأإااع بوايب  ا بيع
يع اااعيقب ب راااا ع بي ااا عي بصرااااعي اخبواااايب هعجاااتطبوناااايطبيع  اااعبيك  ااااعبيع سااااععب

أت يجع/  اااع طبيكيلبيع اااتعيبوااايب  تو ااا بيعرااايثمب،بب24صعاااابب18ين ساااتد ب اااطب
يكاااا بأطبيز اااعبيعإستوااا ب اااتيلبيع ااايوبعياااابصديعابيع هعجاااتطبعيرااا تحبإلراااعي اخب

،بىبيعااديلبيع اياا بعيااابيع  ااعبيك  ااع،ب تع  تعهااتبي ااد تال اا عي بواايبيع هعجااتطب
ي اعددبأطب ياا بيع ااييطبجااتا ب  ادبيعز ااتعابيعرااع  بيع اايبقات بلهااتبيع ي اا بيعإسااتويب
يإلرعي اييبع ك ببوتعيقب رنيب،باتع تبيعر تحبعديع هب تع  تعك بويبيع هعجاتطب

  ساادبق ايعبيعإستواا بيع ساعبب اطبيعايز عب،بيقادبراتعابأ  ادب جتهاادب،بع اثمبها ا ب
ب ؤ  عب  فيبنفيبوثهب تبن عبعطبيز ع بويبه يبيع ي ياب!
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يواااايبيع ااااهعبنفرااااهب،بأث ااااتب،بجااااتا ب  ااااع  ت ب راااانيبع اااا ثف بيع ياجااااعيفب
أنهبالبث تنببويبز تعابصرعي اخبويب اتلبوايز ب  ن اببيعاينراكيب،بب طيعلع اتنث ب

جااتا بكاادعاخبيي ااحبيقااتاببعيااابعااز بيععجااخبعيااابيع الثاابب ااببصرااعي اخب،بيأطب
تهثااهبلعو ااهبيع الثاابباااييلبيعراانيي بيع ت ااث بكااتطب ااطب ااتببصع ااتابيع إسفاااطب  

بيع  ع اطب،بي جتعيابيععأيبيع ت ب.
  ب،بجتا ب  ع  ت بب2009يويبيعرثتقبنفرهب،بيويبيع  ع طب طبأررامب 

زيهاب ييمب،بيك اطبيع ت بعي جيمبيكعياابعرإاتع،بيع اابأعياطبواهاتبلادابأع اتلب
لعىبواب  لدب يرابلطب ث يطب تعستهعاب،بلجتنببع ادبيع ع ث بييإل ال ت بيعت

 الااااطبيعااديالعي بع ااع ث ب ااتقابيآلإااتعبيعاهيدثاا بيع يجاايداب   ااعب،بيهاايبيع اااياب
 بهدثاا بثسااد هتبوااتعيقب25/8/2009يع اايبيع لع هااتبجع ااداب  ااتع  بيإلرااعي ايث ب 

ب رنيبعسرعي ايااطب" طب   بيعاتيع ب"ب،ب ربب  لاعبيعجع داب!!
يإلرااااعي ايااطب اااافس بيي اااا  ببعااااع ب راااانيبعياااااب2009راااال  لعببيوااايبأيي ااااخ
صناهبث  سادبأناهبك اداعب:بستلي ب ببيكتعا بيكن اتابيعفعنراث ،ب اطبقتلبويب ي ع   

عات بعياينراكيب"رااثكيطب اطبيكرااهخبعاهبأطبا يا بنيعااتب اطبيع القاا بيعإستوثا "بلاااطب
بخ.ببببيإلرعي ايااطبييع عب،بيأنهبعطب تيطبهنت ب  كي بويبأطبازيعبصرعي ا

واااااايب  عكاااااا ب يق هاااااات ب ساااااايبأطبن اااااااعبصعاااااااب  اااااااادبعجااااااتلبيعاااااايز عبيع سااااااعجاطبعااااااهب
،بب يعاا ىبأ اا حبيز ااعًيب  اادبيعإاايعابع اادابأثاات  يعاينرااكي/يع الثبب،بجااتلعبع اافيعب
ق ايعبيعإستوا ب،بيرا اعبرع اببع اثمبها  بيزيهيب ييمب،بيأ  دب جتهدبع ثمب

ابيعاااا بث تع ااااييب يراااااعه ب  ااااطبأااااادييبوااااتعيقب راااانجهااااتزبيع نرااااا بيع  ااااتعيب
ب.ب!!بيع الثببلجدث بكتوث  

ب***
ه يبي ع  وب تع الثببيعإستواب،ب تبي  خب تع الثببيع ي ابيع ىبرل بيأ اعنتبصعااب

عي اتاب  اع اطبيععجاتب،ببهنتبنؤكدبأث ًتبأطب تع  نتبيعسع اببعاعفب–ن ت مب نهب
يعا بير تعه بيع يرتدبيإلرعي اييبع ع تطبياانه بيأ ا ه ب اطبجهايده ب،بيعث اخبعيد
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يع اااهاينث ب فيقهاااتبيع ي ااايبييع تنيعااايجيبعياااابيع اااعبب،ب ت ااا بوااايبيع جاااتال ب
يع ع  اا ب تكراي  براااعبيع سيادثا ب،بيوايبهاا يبيإلااتعب،ب لاعزبأراا تاب إاخبث ااااب

..بيعتننتبع بن عفبعي تابععببازيعيطبصرعي اخب،بب 23 ،بير اعاب يرا 22 يع  د
ي ااتبو ااخبيعاادك يعبأ  اادبزي ااخبيثراتعديطبواايب اااي عبقي هااتبيع ي ثاا بييع راكع  ب إ

ب..
 أحمد زويل

  اااديبعااطبيعهتعاا بيإلعال ثاا بيع    اادابيع اايبُثيياا بلهااتبيع ااتع بيع  ااعيبيك ااخب،ب
،بدعينتبن نتيلب يق بيععجاخب اطبيع اعيابنفرهبيك ع كيبيعجنرث ب،بأ  دبزي خب

يع عجيبيع هاينيب،ب تع  تع بععجيبيع يعادبييع عجثا بييعجا يعب،بي تع  اتعبيع ا لث ب
يع يبنتعهتبوايب  اعبييعاديلبيع عجثا ب  ادب  ايعهبعياابجات زابنيجاخب،بي اتب سساهب

ب طبصنجتزي بعي ث بعيانهب،بيعيالثت بيع   دابيك ع كث ب!
قت بأ  دبزي خب تع  لاعبعطب يقفهب اطبيع اعيابيع عجايبيع اهاينيب  اكخبع يايب

عسااتابب،،بالباجاادب عجااتبواايبز ااتعابصرااعي اخب،بييناالقااتب ااطبكينااهب ييانااتبأ ع كثاات يي 
كي ا بأ اات بيعتنثراا بيإلرااعي اييب ااع اطب،ب اعاب  نتراا  ب تااع  بيعتنثراا بعااهبي ن ااهب
جت زابصرعي ايث ب،بييع عابيك عىب  نتر  ب تع  هب اللبع ي بع خبقت بلهاتبعيديعا ب
يع ااهاينث ب،بع رااتعدابيعجااثلبيع ااهاينيبواايب اااي عب ن ي اا ب ااييع  ب   ااخب

ت ااخب العهاتب ابب اييع  ب اازبب ب اتعيازعبأع بأع ب،بيأع بجايب،بعاا  بيع  
ويبيعجنيببيعيلناتنيب،بي تعف اخب كاثبزي اخبوايب  هادبيياز اتطب  ثفاتبرا  بأ اهعب
عيسثاااات ب تع ه اااا بيع يكياااا بصعثااااهب،ب تع  ااااتع بعتع ااااتبأ ع كثااااتبيراااا  تع هبصرااااعي اخب ااااطب

ب سثس هتبيعتلعىبيعيالثت بيع   داب!!
يانا اااهبأطبث اااببيكطبزي اااخباااادع بأناااهب ااايياطبأ ع كااايب اااتعحب،ب  ااا  بعيثاااهب

صراعي اخبيثف اعب  الق ااهبلهاتب،بويا با ااعددبوايبيالع اعيفبل ياا بيع القا ب ان اتبراا خب
،ب بيع ي ثا بيع ايب  اعهتبوايبيعساتهعاعنهتبأ ات ب ت ات بيع يثفز ايطب،بيوايبيعناديي
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يأجتببصجت  بعجا  برع   ب لثحبيع ثتن بيعيانث بعتاخبعاتع ب!!بقاتلب:بعاثمبعي يا ب
بياطبأيبجنرث ب!!ب

ب***
عجا  بواابيعرانيي بصرعي اخب تو بع تبرل بن ع بيعديع ت بيع      بأطب تإل

صعاب ا بجداادابال  اعيقبيك اطبيعساي ابيع  اعى،بعاطباع ا بيرا ياللبيك اعاب
عي  ااعفبعياااب  يي اات ب ه اا بعااطبيع  ااع اط،ب اااثبكإاا ب؛بيع اا تببيع  ااعيب

بجهاااايد بعيي اااايلبصعاااااباااااالببأقراااات «بيع يرااااتد»جهااااتزبيع  ااااتلعي بيإلرااااعي ايث ب
وااابجت  اات ب  ااع،بواااب  تيعاا بعيي اايلبعسييعاادبيعلثتناات بيع ت اا ب«بيع لااعىب»

ب تكقرت بيع لع  بوابيعجت  ت بيع  ع  .
جت  اا ب15قاات ب اات  عيقب«بيع يرااتد»ي ؤكاادب لااعياب  نااايطب تع اا طبيإلرااعي ايابأطب

  ع  ،بيهابيعجت  ت بيع اب سي بل دع مبيعيي بيع لع  ،بي يي خب اببعاددب اطب
ف ااخ،ب  اا ع طب ااطب ااايعابيع عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعي ايابيع اات ببيعاااالببلهااتب تع

 ييعااا ىب   ااانتبعاااهبو ااااًلببعجت  ااا ب اااخبألااااببعياااابيك اااطبيعساااي ابيع  اااعى.
ب ب.هيبيعف خبيعإتناب طبه يبيع تبب ر ساًلبوابه  بيع يريع 

ي  رااااببديعراااااطبعيياااا بيع لع اااا بوااااإطبأراااات  ابيعجت  اااات بايجهاااايطبيعاااااالببصعاااااب
 تثبواب جتلب    ه ،بي ع بالو ستعبيع ك  ت بيع  ع  بإل  ت بأ «بيع عكز»

عي عكااااازببالًبعي عيجاااااببيع لع ااااا ،بيهااااايب اااااتباج اااااخبااااااالببيعجت  ااااات ب ااااااًديبراااااه
بيإلرعي ايا.

ي يجاادبواااب  ااعبأتإااعب ااطبقراا بع  يااث بيعيياا بيع لع اا بيع اااب ساابب  اا بلناادبأقراات ب
ب–ع عج ااا بيعييااات بيع اااعقث بأيبيعسرااا بيع اااتاب تعييااا بيع لع ااا بأيبأقرااات بيعييااات بيي

كاااتع يجيدبلجت  ااا بيكزهاااع،بييعااا ىبثكااايطب    هاااتبدي اااخبكيثااات بيآلديب،ب ااااثب
يعساتهعا،بعااطب ا م،بيكزهاعبيع اع  ،ب ياييط،ب» يجدبه  بيكقرت بوابجت  ت ب

يع ن يعا،بريهتم،بيع نثت،بيإلركندع  ،بيعزقتز  ،بديعبيع ياي ،بيع نيوثا ،بأراايط،ب
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 باب رااببقاايلب لااعيابيأراات  ابجت  ااب15ييعاا ىب اا ب  ااعهتبواااب«بجناايببيعااييدى
بيع  يطبيإلرعي ايث .

واابيرا ساتببيع ا تببيع  اعىب اطبقلاخبصرااعي اخببببيعاع ثميعرالبي عجاببيع لاعيا
يجهااااتزب  تلعي هااااتب يع يرااااتد بصعااااابيو سااااتعب ك  اااات بيعجت  اااات بيعتلااااعىبي ت اااا ب

يع يجااايدبلجت  ااا بيعساااتهعابصعاااابيع عيجاااببيإلراااعي ايث ب«ب عكااازبيعدعيرااات بيع اااعقث »
 اااا ،ب  اااااعيبصعااااابأطبأ اااادثبيع عيجااااببيع يجاااايدابلهاااا  بيع ك  اااات بث اااايدبصعااااابييع لعب
أنااهبواااب تعاا بعر اا باااالببأقراات بيع لااعىب،بيببراا انثت بيالباعقااابع ااتب  اادبيعإاايعايع 

وااإنه بالباجااديطبيع عيجااببيع داإاا ب؛بوااابيعسثاات ب   ااخب  ااثبعي ااابعااطبصرااعي اخب
«بيع يراتد»وااباادببيع اب  كنه ب طب نفا بيع  ث،بيهايب اتباج يها بثس ايطبوع را 

يإلرااااعي ايا،ب اااااثبصنهاااا بإل  اااات بيع  ااااثبعياااااه بيع يجااااهبصعااااابيع عكاااازبيكتااااتدث اب
يإلرااعي ايابيع يجاايدبواااب  ااع،بأيبيع  ااثبعياااب ييقااببيإلن عناا بيع لع اا بي ييقاابب
يع يي خبيالج  تعابع  عو بكخب تبهيبجدادبوااب جاتلبيع  اثبيع ايايبب انه ،ب

ببي جناادبيعااالببيع  اع اط،بييع  ايلبيهابيع  يثا بيع ااباا  ب العهاتبيرا سات
ب نه بعيابلثتنت ب ااعابقدباعيهتبيعاتعببيع  عىبراعب ه  .ب

عاطبصن اتابيع  اتلعي بيع راكع  بيإلراعي ايث بقراً تبعع ادبيع ا تبببيع لاعيايك  ب
يع  اااعىبعلاااعب ااايق ابيع يي اااخبيالج  اااتعاب واااثمبلاااي ،بي اااي  ع ،ب ؤكاااديبأطب

يقااببيع يي ااخبيالج  ااتعاب  راا تابععجثاا ب رااؤيعابيع  ااتلعي بثسي اايطبلااد يلب يب
ي  اااع  بعي  اااتعفبعياااابيع ااا تببيع  اااعىبيعااا اطباجااااديطبيعييااا بيع عجثااا بلهااادفب

ب رببقيعه.ب- جناده 
يطبصعااااابيع عكاااازبيكتااااتدث ابؤبأقراااات بيعيياااا بيع لع اااا بواااااب  ااااعبايجاااابطباااااالبيأ

يإلرعي ايابييع  يلبعيااب ايعبك ادثبيع عيجاببييعت اببييك  اتثبيإلراعي ايث ب
ب يوبعؤرتابيكقرت بيع اطبثاتعلينه بلإنجتزبيك  تث.   ب

يأتدبأطب ك  ت بيعجت  ت بيع  ع  بالب   يىبعيابك ببعلع  ب داإ ،بيأطبكخب
عييااا بيع لع ااا ،ب«بقااات يمبقيج اااتط» اااتب   يثاااهبهااااب يرااايعت بأدلثااا بصراااعي ايث بي
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بكنهاتب فايقب را يي ،بيهابك ببالبثرا اثبباتعاببيعييا بيع لع ا بيالااالابعياهاتب
بيعدعيرا.

ك اااااف ب  اااااتدعب اي ااااا بعاااااطبي  اااااعيقبجهاااااتزبيع يراااااتدبيإلراااااعي ايابعيجت  ااااات ب
يع  اااع  ب رااا  اناطب   ااادثبيكجهااازابيع تنيعيجثااا ،ب تإل اااتو بصعاااابيع  اااتيطبلااااطب
يع ت إاطبيإلرعي ايااطبيأرات  ابأقرات بيع لاعىبواابيعجت  ات بيع  اع  ،ب اطب االلب

جلعي اااااخب»ثبيإلرااااعي اياب ييقااااببيع يي ااااخبيالج  ااااتعا،بيك ااااعبيعاااا ىبدوااااببيع ت اااا
 ك ت اا بقاات يمبعااطبيع  اااي ت بيع اا تلث بعي  ااع اطب إااخبيعتي اات ب«بعيزن ااتي 

 وكااا ،بق اااا ،بواااتتإم ،ب  ااادبأطبقااات ب تع يي اااخب اااببيعتإااااعب اااطبعؤراااتابأقرااات ب
يع لاعىبوااب  اعبع راتعد هبواابص  اات بع ياه،ب اطب االلبصاالعاهبعياابأ تداااثب

باالببيعجت   .
 ااطبأراات  ابيعجت  اات بيع اااب  اا بأقراات بعلااعىببي  رااببيع  اادعبوااإطبيعتإاااع ط

يعاا ىبكااتطبا ااعأمبصديعابيع عكاازبيكتااتدث اب«بعيزن ااتي »ييوسااييبعيااابيع  ااتيطب اابب
ب.2009يإلرعي ايابي عابوابع خبه يبيعست يمب ن بعت ب

عاااع ال بيب*بهااا يبي ؤكااادبيع  يي ااات بيع  ت ااا بأطبيعرااايات بيإلراااعي ايث بيرااا يي 
 بيع لعىبوابيعجت  ت بيع  ع  بصعابرانتابيني  اب،بيع عواهث بيع اب سي بلهتبأقرت

عاطباع اا بن ااعبيع دااادب ااطبيع اا تببيإلرااعي ايابيع اادعببعيااابيراا ساتببيع اا تبب
يع  عى،ب ت  بيع   ي اطبعيي بيع لع  ،بييع لعب لعيابوابيع  طبيإلرعي ايابأطب
هااااا  بيعاااااع ال بهاااااابأيعااااااب عي اااااخبيرااااا ساتببيج اااااببيع  يي ااااات بعاااااطبيع ااااا بب

بيع  عى.
    اادب  ااكخب«بيع يرااتد»  بيع  ااتدعبأطبع يثاا بيال  ااعيقبيع ااابانفاا هتبيأي اا

يعا اطبلادأييبوااب  يا ب  اتدغبيعييا بيع لع ا ،بيالبب-كلاعبعياباالببأقرات بيع لاعىب
اجاااديطبيع  اادثبلهااتبيوهاا ب ااتب اايعه ب ااطبأ ااديث،ب اااثبانلهااعيطبلاا  ي بيعيياا ب

  بيعع ال ،بيهيب اتبييع  عفبعيابيعنتاساطب تعيي بيع لع  بعندبعست ه بله بوابه
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ث ااا عه ب تعفع ااا ،بكنهااا با  ااادإيطب تعييااا بيع لع ااا ب اااببيعناااتاساطبلهااات،بعرااا بأنهااا ب
بثكينيطب  ث بعي يرتد،بيثسد يطب  يي ت بعهبعيابال ب طب هببعطب  ع.

يإلراااعي ايابيثراااته بواهاااتب  اااكخبكلااااعب«بيع يراااتد»يعاع سااا بيعإتنثااا بيع اااابا   هاااتب
اع ا بيع عكازبيكتاتدث ابيإلراعي ايابيع ات ببأرت  ابيعجت  ت بيع  اع  ،ب ا  بعاطب

،ب ااااثباااا  بصج اااتعبااااالببيعفعقااا بيععي  ااا بييعدعيرااات بيع يثاااتب« اااخبألااااب»عجت  ااا ب
يعديعرااااطبعييااا بيع لع ااا ب اع سااا برااااعب  ت اااعابعياااابيعااا هتببصعاااابيع عكااازبإل  ااات ب

عااطباع اا ب«ب اااديبرااهال»أ  ااتثبي سااتع عبعي ثاا بي  إثاا ،بيك ااعبيعاا ىباج يهاا ب
جاااااعياب سااااات ال ب  هااااا ب اااااطبقلاااااخبأرااااات  ابي ااااات إاطبيع  ااااايلبعياااااابل ثتنااااات ه ،بيي 

يهااا يب اااتبثف ااايهبيعف اااخبب«.  اااتدو »صراااعي ايااطب اع سااا ب لاااديبعييهيااا بيكيعااااب
بيع تاب تع عكزبيكتتدث اب.

 تيعا ب سادث بب-ص تطبع اعب راناب  اتع بب–  كعبأطبيإلديعابيع  ع  ب*به يبيب
قناااتابيعنااااخبيع لع ااا ب  ااادبب د ااا بع  ياااث بيجاااثبيك  اااتعب تع لع ااا ب اااطب ااااللب د ااا 

كنهتب يجاهبعراتع براا  بعاطب؛بيالن فت  بيعفيراانث بيعتنهتبرععتطب تب  بريسهتب
ب«.يإلرعي اياب-يع  عىب»يع  ع اطبيعنتاساطب تعيي بيع لع  ،بي عيمبعي الثبب

ل ااالفبقنااتابيعناااخبيع لع اا بقاات بيعاادك يعب ن اايعبعلااديعيهتب،بع ااثمبقراا بيعيياات ب
رااطبجت  اا بعاااطب اا م،ب تال اا عي ب ااببيكراا ت بصلااعيهث بنااتوب،بيعراات ث ب كيثاا بيكع

 يايطبجنثه،ب طبديع بيعتي  بع  خب اتبرا ي ب100 تع  يلبعياب تبثسعبب طب
عع دبكخب تبا  بن اع ب اتإلعال بييع ا  ب«بيع ن   بيع عجث بع نته  بيع  ااز»

ددابيإلرااعي ايث ،بإاا بين هاا ب  اادب عاا ب ااالبجااديىب  اادبأطبنفااد ب ياا بيك ااييلبيع  اا
بعياب دبقيلب لاعبوابيع  يطبيإلرعي ايث .ب-عي  عياب

يأعي ب عك ب تثكعيريو ب  عياب د  بكيلبرن عب تعيي بيع لع  بييع ىبأن ا  هب
 تعسع ا بيع كثا بوااب  اع،بلهادفبيع يي اخب ابب«بأترااد»  عك بب2003وابعت ب

عتلاعىب ت إاطبصرعي ايااطبعي  عفبعياب ت يباع ديط،بي ع ب رلببيع فاتابيع تيفا بي
بدي خبيرعي اخ.
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يع    راااطبيأعج اا بيع ااعك بأراا تببصعيااتابيع  ااعيابصعااابعااد بيجاايدبيع  ااع اطب
بعي الثبب ببصرعي اخب طب اللبيعيي بيع لع  ب.

*بيع ال ااظبأطب جااتال بيال  ااعيقبييع الثااببص طبكتناا بعدااادابي ااااعاب،بييعيياا ب
بيع لع  بكتن بص ديهتب!!ب.

ب***
كيث بيالق  اتدبجت  ا بيعساتهعابيدي خبب2011ت ب*بيوابو عابيع ر انت بي  ابيع 

أطب تدابيع القت بيعرثترث بيعديعث بيع ااب ادعمب تعييا بيإلنجياز ا بواابقرا ببيجدنت
يع ياااي بيعرثتراااث بيعرااان بيعإتنثااا باااا  بواهاااتب ااادع مبك اااتببأ ع كااااب راااا يعدبلااااتر ب

International Relationsيع القااات بيعديعثااا بعاااااهيدث ب ااادعاببJoshua 

Goldstenب ااا اتث  ااايىبعيااااب ج يعااا ب اااطبيكوكاااتعبيع ،بج اااييبجيعد ااا تاطبب
ييع د عابع سيث بااللنتبيع ساد ه بيإلرال ث بيأث ًتبعايانا ه ب تع  اتعبأنناتبج ث اًتب
صالبيع اايي بيراااعبيعاايانااطبنااديوببعااطبويرااااطبين  لعهااتبيانااًتب  اا اًلبييع ستي اا ب

بواهتب ستي  ب ععث .
 ااطبيعت ااتببيع اا كيعبن ااعبهاا يبب275 ااف  ببيعيااابراالاخبيع إااتلبيواااب ععالواًل :

"بعسدب  ب لنابن اث بعطبيإلرال بوابيع اتبب:بيعنابعطبيع عيابيعدانابثسيلب
يعرثترابوابأ ع كتبيع  تعث بيأيعي تب  دب  عب  داعبيعل اعيلبك ع كاتبيهيعناديب

ي  دبقثات بيعإايعابيإلاعينثا بيكا ع ب اعببيع يااعبب1973  دادًيبص تطب عببأت يجعب
ثسي بعيابأطبيإلرال ب إياهب إاخبرااع ب اطبيكدثاتطبثساي بعياابب1991نث بعت بيعإت

يع راث ث بب–أطبيع اعيعت بيإلراال ث بيبوكعابيعدعيابعي عياب دبيكدثتطبيك عىب
   ااد بواااب نااتا بعدااادابيكإاااعب ااطبيع ااعيعت بيعديعثاا ب اايلبيع ااتع بيإلرااال اب

هااتبوااابيع ااتع بصالبأن،ب  اا خب رااي اطب ااطبجهاا بيراااعب رااي اطب ااطبجهاا بأ ااعىب
يإلرااال اب اا  اب ف ااخب ااعيفب تع  ثاا بيجيعيوثاا ب ااطبلانهااتبيع اااعيثبيالراا   تعىب

بييعل عيلب.
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صطبه يبيعنابيرااع بكإااعبدي اخبيعت اتبباعرا بوااب هاطبيعااالببييعاتع ات بأطب
يكدثاااتطبوااااب ي هاااتبيع ي اااًتب إااااعبيع اااعيابي اااطبإااا بيع ااادييابوث اااتبلااااطبأ ااا تلهتب

عثمبكنهتب كت ًتبيج تعت بي ؤررات بدانثا ب  انا بيأ  تعهتبع جعدبأنهتبأدثتطبيب
 اااج  بواااابيعساااعيطبيعيرااااابيواااابيع  ااايعبيع داإااا بييع  ت اااعابعياااابيع اااعياب
يعااادانابع  اااتعحب ت ااا بلهاااتبيأهااايياب    ااا  بي  ز  ااا بي  اعوااا ب رااا يخبيعاااداطب
ع ي اااًتبع  اااتجعب ترااا هبييعيع اااببأطب ؤعفااا بيعت اااتبب ن  اااابصعااااب فنااا بقيايااا ب اااطب

كطبرتعلثاا بيعتناات مبيك ع كثاا ب،بكااطبيعااثمبكااخبيك ااع كااطبيع ن ااع اطبيك ااع 
طبصييع اب  ا ب   ا بيعايي ا بيع راث ث ب اعو بيع   اببييع ااعفبيعادانابلاخب

أتلاااعبكنثرااا بواااابلع اتنثاااتبكنثرااا بكاااتن عبلاااعىبأدينااا بيع اااعببييع ااادييطبيعي  ااااب
إلديعابلاايلبيعث انثاا بيع  اعواا بعيااابيع اا ببيع عيقااابك ااتبعو اا ب اازيع بيعث اااطب
يعج هيعىبييعدانابيع هاينابيع اتت بهنات بيع ااب تيعا بصع اتقب ه ا ب فجااعي ب

 ب تعتااااا ببنزعااااا بيع   ااااابب ااااارااااال  لعب اااااتع عببييع راااااي اطبيأعجب11يهج ااااات ب
بييإلعهتببصعابيعداطبيإلرال ابواب دب ي هب.

أث اااًتبأطبيع ااعيابييع اااعببيكهيثااا بواااابيعجزي ااعبهااايبأ ااادبأناااييابب يع ؤعفاااب زع اايب
؛بيع دي بثسببأرترًتبلاطب ري اطبيكفتعبيه يبراعب  ثحببيع عيابيعدانابيكتط

كطبيع عيابينفجعبعناد تبعوا بيعجاثلبيعجزي اعىبن ات عبيالن  ت ات بيعدث سعياثا ب
كطبيعجله بيإلراال ث بعسنسات بواتز ب  ريلثا ب ستعادبب1991يع اب   بوابأيي عب

بيعجيع بيكيعاب طبين  ت ت بيعلعع تطبيعجزي عىب.
يع ؤعفاا بأطب ياااابعااطبع ااادبعيااابجاايهعبيأراا تببيع ااعيابواااابيإتنثااًتب:ب  ااتيلب

يع اااااتع بيإلراااااال ابييع اااااتع بيع عجااااااب اااااتععر بأناااااهبااااااديعب ااااايلبيعل اااااعيلبييع ااااااعيثب
يالرااا   تعىبيي  يبكاااتطبيعاااديعبيالرااا   تعىب ااا ث ًتبواااإطب ؤعفااا بيعت اااتببيعاهيدثااا ب

عطبع ادبديعبيع كي ات بيك ع كثا بي  ا بيعج تعات بيع   ااع  بب رفيأبيك خب
 اعو بيديعبيعتثتطبيع هاينابييع عكا بيع اهاينث بيع تع ثا بواابصإاتعابي ا جاعبيع 
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يع اااعيابييع ااادييابيعدانثااا بك اااتبهااايبيع اااتلبيآلطبواااابويراااااطبييع اااعيقبييعرااايديطب
بيأندينثرثتبيك  اعبييعهندبي تتر تطب.

إ بإتعإًتب:بن  ابصعابيعجتنببيكتإعب اايعابي  راتيث بيهايب اتبازع اهبيعت اتبب اطب
فت  بيعفيراانث بهاب  لاعبيي حبعطبيإلعهاتببيكع اابيعا ىبالبثفاعقبأطبيالن 

لااااطبيع ااادنااطبييع راااكع اطبيع اااهتان بيثرااا هدفبلاااثبيعععاااببييعفااازابواااابقيااايبب
يكلع تاب طبيإلرعي ايااطبيآل ناطبي  كخبع يي ابا جتيزب اع بيع ددبيعسياخب اطب

ببواااب ااف  بيعس يااابييعجع ااابيعاا اطبثرااسايطب اا تثتبعهاا يبيإلعهااتببيوااابيعت اات
 اايعاب   اايىبعيااابق يااابيجع اااب ااهتان بثرااعابأ اادبيع ااهتان بإلنساات ه بب237

،ب  اااابثرااا دعبيعت اااتببعاااا بيد ااايابي ااافس بيعااااالببيعااا اطبادعرااايطبيعت اااتبب
ييع  رتابأنهبثساععبي ادعمبعياابااللناتبيألنت ناتبواابليادبععجاابيرا هب  اعبيوااب

عجا بكإااعًيب اطبجت   ب  ع  بييانث بي يا بعي ا ببيع  اعىبيكيثا ب ع يقا ب 
بأو خبيأع ببيعسثتدي بييع سيلب.ب

ه يبيالنفجتعبواب اخبألااببقت ا ب اهب عكا ب  اتمب:بأرفخبيع يعابثسيلبيعت تبب
يعفيراااانث بهاايبيي اادب ااطبريرااي ب راا  عابكااتطبأ اادبأراا تلهتب جاااابيعث اااطبواااب

  ااااتبأدىبصعاااااب ج ااااادب فتي اااات بيعرااااال بب1996يالن  ت اااات بيإلرااااعي ايث بعاااات ب
يإلرعي ايث بك تبكتنا ب ن ادب  اتمبيكاتطب س اخبيرا تقبعيلااطبعات بب–يعفيراانث ب

يع ىبأنجزبيعرال ب اببيعفيرااانااطبعيااباادب  ااعفبث انااباهايدىبأدىبب1995
كطبثر  د بأعديابيعرال ب طبيعجتنلاطبيع ن بي يقفييبع يث بيعراال بعياابيكقاخب

ااطبعثراا بعهاا بأطبيإلعهااتلااطبيعفيراااان"ب ؤق ااًتبيوااابنفاامبيع ااف  ب اازع بيع ؤعفاا ب
ب."بق ث باديو يطبعنهتب

ثراتيىبلااطبيع نت اياطبيعفيرااانااطبثر  عبيعت تببيوابأتإعب طب ي ابببيهك ي
يعااااا اطبث  ااااادىبعيااااااه باي ثاااااًتبيهااااا بوااااااب تعااااا بدواااااتاب اااااععابعاااااطبيعااااانفمبيجااااااطب

بيع   ياطبعه  بيكع بيع عجث ب.بيإلرعي ايااط
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تلبيال  عيقبعي سخبيعجت  ابصنهبأ دبن ت مبيع الثببيكتتدث ابييعإستوابيأ دبأ ك
بيع  عىبص تطبع عب رناب  تع ب.

ب***
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 ثالثاً : معاداة السامية التهمة الجاهزة ضد رافضى التطبيع :

بعال هت ت بيك ع كث بييإلرعي ايث ب دب نته ابيع الثببواب رنسد بهنتبن ي جًت
رنسد ب ب2011-1979  عبييع اب ي ب  هعابوابيجيهه بااي بيعف عاب طب 

بيع يريع بن يب بجعىب بب ؤع به   بع ت  اطبجعىبب د.بعو  برادبأ  د  جًت
ب بعت  بيعرت ث  ب   تديا ب  ج بب2004ي هت ه بيأث ًت بيع الثب ب د بيع ت   ع ييقفه

بعطب بو ت ي ب يعهيعيكر   بأي ب يع  عق   بق ث  بوا بواه ت بث ك  ب ستعاط ك ت  
ب ب: ب سد  ه يعس ث  بيوا بيك ع كث  بيعاهيدث  بيع ؤررت  ب ط بعدد  عكزببقت 

بيك ع كاب بعيتينجعم بي  جتم بعرت خ بل سدث  بينجييم بلييم بوازن تل    يط
بعي ث ب بدعير  ب د بيع  ع   بيع تعجث  بيعيزيعا بيي ناط بوا بيع  عى يعيرفاع

ب ب ن يعا بييع اببعنتيإت سث  بيععر ث  بيكرليعث  بيالرال ا" بيعيييا ب" ب  ثف  وا
عيابب1/7/2004ي26/6  بن ع بواب  دعبعطب  ؤرر بأ  تعبيعاي  بيع  عب

ب ستعجزا ب  ط ببنتاط بيكرليعا ب ن ي  بان ع بكتط بيع  ثف بيع ى به   وا
كنهبث  خبعديابب  اتعلاطبيع كي  بيع  ع  ب تالع  يعبعنهبيجن عب ت اببعهب

يقت  به  بيع ؤررت بل عج  بي يز ببيع ستلبعياب،بعيرت ث بعياب دبي فه ب
ب0ناتقبعر ابأ ع كابييربب

 The ؤرارا بيعا عقبيكيراوبعاي  يثبيإلعاال اث بث عىب إ بقات ب ايقبب ن   ب ا

Middle East Media Research Institute (MEMRI)بأتلعب بأ د بيها  
 عير بيجديطبيجهب  ب يع ؤررت بيعاهيدث بيع  تدث بعالرال بيعي عببييع ديو  ب

بيه  ب بيع ث تد  بي أع  ب يع  عق   ب إخ بعياهت بيعست    بييكيهت  بيرعي اخ عط
بعلعبيع ؤب ب يق هت بعيا بيع ستل بين ع بل عج   ب يي ناط  ب سعهت بيع  ليه  رر 

ب  بيهي بب(www.memri.orgيالن عن  بعنييط بث  خ بكتط )حقيق  يع ستل
،بير ندبوثهببحراق ال هود  ث أ ران التازى(إالهولولس  : األدل  ةلث أكذوب  

ب بصيعتت ب بب20عا بو اًل بيكت ي   به   بع فناد ب     ًت بأيعيجثًت عطب  دعًي
بوابيعيق ب ي هبعياب طبيعهيعيكر بيع سثسابأع عي بيعيإت  بيعدي ي بي ؤكدًي
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ويرااطبييع عيقب طبقلخبكخب طبهيبيع ىبا  بيآلطبعيفيراانااطبييع عيقااطبواب
بعتع ث ب بأن تا بعيكتال  ب كت ب بعدا بقت   بي عى بجه  ب ط ب؛ بييرعي اخ أ ع كت

 عزبييكتع بيكن تابيعفعنرث بل ياث بيير  بعيس ث بيواب سد  هتبيكتع بأن تابعي 
بيعز اي ب باع   بعط بلعم  ب أري ا د بأن تا بيكتع  ب ك ب بقت  بإ  ييالثاتعث 
يع  فث بنتدث بأليبيع جدب   خب سع عبص  تعىب ت خب يلبه  بيعس ث بر ع ب
بيالرال اب،ب بيعيييا بيع ثمب  ع ع بيع  ع اط بييع ر يعاط بكت ببيع ي يا واهت

بعيابأطب  بوابعده  بعي ييطبأيبيع اطبأتديي بعأىبيالب   ب ب ع   بلهت  ع
طب تبقد هبأعالل زيزبيعاهيدىبيك ع كابك تبهيب تلبيع دادب طبديلبيع تع ب،بيب

بأيب بيعاهيدث  بيأطبيعتت ببعثمب د ب ن فًت ب تع  ثًت ب  إًت بث د يعتت ببواب ستعه
يعاهيدبيعتطب دبيع هاينث بييعنتز  ب  ًتبييع ابكتطبن تجهتبي  اللبأع بع  بب

ب0وببإ طبيع ن ع  بيعيعجث بييجعي هتب  عبد
*ب طبنت ث ب  عىبيعياب ر يىبعديدبيعف خبقت بيودبرثترابي  فابيرعي اياب
 تع نرااا ب اابب راا يعابيعراافتعابيك ع كثاا ب تعسااتهعابيواااب سااد  ه بيعراااداب طب ااتعىب
يع ر  ااااااتعابيإلعال ثاااااا بعيراااااافتعابي رااااااتعدهتبيع  ااااااعىب/بعيااااااابدعيثاااااالبلز ااااااتعاب

 تعرااااييبعياااااه ب،بي اااانه ب اااا ثف ب"بيعيااااييابيالرااااال اب"بيببيع راااا يعاطبيع  ااااع اط
عااااب سااادث بصيك اااعبيعااا ىبدوااابب   ااادبيعزعقاااتنابع اااثمبيع  ع اااعب اااداداب،ببتًبايب اااي

 ن ًتبإل اعيمبيع كي ا بي ن اًتبإل اعيمب ؤررا بب4/8/2004ير ستع هباي بيكعج تاب
أ  اااتعبيعاااااي !بي ااااطبنت ثااا بأ ااااعىبقت اااا ب ااا ثف ب"ب  ااااتع  ب"بيالرااااعي ايث باااااي ب

ل ياثاا بييراا  بعي ي ااياب ااطبيعسااتهعابب15/8/2004ي ااي بب5/8/2004  ااثمبيع
يعنيطب عيريهتبوابيعستهعابجتتاب يجاب ياا هبلاب   ثف ب  ع  ب   ا عبعاطب
 ساتلب اادبيعراات ث  بأ ااتعبوثااهب فااعحبعي ااييطبيك ع كثاا بعياااب  ااعب راالببهاا يب

ع  بهاا يبيقت اا بيع دااادب ااطبيعف اات ثت بيع عجثاا بيكاا ع بيع اا  بيع  ااب0يع سااتلب
 0ييع عجث بلن عبأ  تعبي ياثت بيير نكتعي بيير  بعطبه يبيع ي ياب
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ي  دبأطبقت  بيع  تو بيع  ع  بييع عجث بيع   ع  ب ك  بيع ييطبيك ع كث ب
   تديابيعرت ث ب،بقت بيودب طبب نتيع  ليه ب دب  عبي  تو هتبوابق ث بي هت

بيع   باعيوسه ب تعى ب ط بيعرادا ب سثتدا بيك ع كث  بيعرفتعا بيالرعي ايا يع ىبب–فا
بيإلرعي ايث ب ب تعرفتعا جتتاب يجابيهيب عيرخبب–ث  خبواب جتلبيك طبأث ًت

بيعرثترت ب بيعجن  بيعيانا ب تع زب بيالعال  بأ تن  بلز تعا ب؛ ب تعستهعا   تع  
 تع زببياتعلييبيع كي  ب  طب نف ب  هدي هتب   طبقثت ب  ثف بيعيييابيالرال اب

بثك  بيع  ب، بيع ينا ب دعب تالع  يع بوا بيع  ثف  بن ع ه بيع ى ب تع ي ثح فيي
ب باي  بيكيعا بعع ثمب  ع عهتبب5/8/2004 ف  هت بيععر ث  ب تإلقتع  باتعليي لخ

ابإلرعي اخبيأطبالدأب ع بت   دبيعزعقتناب،بيير لديعهب   عبأقخبعافًتبيأتإعب  ت 
 طبيع  ثف ب بب نببب12/8/2004 ببيع ددبيعجدادبيع ىبكتطبرث دعباي ب

رليعابعيدك يعبعو  برادبأ  دبيقدب  بعه ب ع بكيهبو  ب جبب ستلبيع ستلبيك
بعيدك يعبعو  ب ب  ديعي بيرال ث   بيعزعقتناب طبرادبأ  د ي  بعوببير ب   د

علدب بيعنجتعبيكر ت ب تكزهعبيع يبب0عياب عيثر بيع  ثف بيي ببير بد
ب  بعثمب  فثًت ب تع نتر   بيعرثترت بيهي بث  ع عجن  بع  ب ع   جيمبيعبيعر 

ب بعي  تو  بيع  فااطبيأيكعيا بنتوبببنست   بصلعيهث  ب ن ي  باعأرهت بكتط ييع ا
يعنجتعبع يهب   فبكخب تبعلد ب ب،بيجدأبيع  ريببعيابن ت ب رناب  تع 

ب0عهبعالق ب تع هاينث بأيبث   ب نهبعديابعهتب
بب* بقت  بيقد بيالنرتطببيع ؤع ه ي بع سيق بعي جيمبيعسي ا بعر ا ب الغ ل سدث 

 ر يلبعجن بيع كتيىب توظبأليبر دابييعدييبل  ع بجدىبإلثستفب  ي ب ري هب
ب كيىب بيقد  بيع  ع   بيع  تو  بي د ب د  بيإلرعي ايا ب/ بيك ع كا يالل زيز
بيعداطب ب الح بييعا بيع  ااز بع نته   بيع عجث  بيع ن    ب ط بعتخ بأث ًت عر ث 
بلنس بيع ع ت  بعجن  بيقت   بيع عب بيع  فااط بال  تد بيع ت  بيك اط ت  ب توظ

يعبيعرفتعابيك ع كث بيع ىبث  خب ببصدين بدبعنتيع  فااطبلإ ديعبلثتطب رتنداب
ب بييع ابوا ب يعهيعيكر   بعط بدوتعًت بيعثم بيعس ث  به   بوا بصرعي اخ  د  
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ب بعياهت بيع  تعرت  به   بكخ بع  يا  بك  تع  بيع  تع اطبير  د   يإلعهتب
بيع ستل بكت ب بي نه  بيعي الثب ببإلرعي اخ باي  بيوا بيز عبب25/8/2004، وتج 

ب يعييياب ب ط بيكيعا بيع ف   بوا ب ستل ب ك ت   بيع ت  بيععأى بيع  عى يالعال 
عو  برادبأ  دبب0يالرال ا بث   عبوثهبع تبن ع هبيع  ثف ب،بيع تبك  هبد

نهبالبث لعبعطبعؤث بيالنرتطبيع  عىبأيبعطبوكعبيرثترت بيع زببص :بقت اًلب
عو بيع اتيلبعياب تع  هتب!! ب،ب ع بيعفكعبيع ابث  ع بصرعي اخبي يع تت ب،ب

يك عبيع ىبأإتعبعديدبو خبرت   بيروبيع  توااطبييع  تو ب  ع ًتبيععجثًتب
ب ب  ثف  بو ط بيالن ستدي  بيعيز ع بعيا بيكيرو يينهتع  بب يع عق  ي ب صعا

بب يك   بب يكرليا صعا ب يع ستلبب يع اديط صعا بلا بيعيز ع ب ستل بي ف  يع ا
بيعيز  ب  ع بيعند ت بعيثهبيعف ث    بيع  تد بثيعقبيروبايوتطبيعهجي  ب  نه ع

ب،ب بيع  ااز بع نته   بيع عجث  ب تع ن    بيع ر تا بنتوب بيلعيهث  ب  ن    ير  تط
بهز اًلبوابيكهعي باي ب عو  بب0ان سدبوثهب تبك  هبدب4/9/2004و  دع بلثتنًت

به يب بيي ف  بو خب  تدا بيك عبيع ىبأإتعبعديد بأ  دبعطبيعهيعيكر ب، راد
نهبع بأهبالبث لعبعطب   اعبيك   بيثرتيىبلاطبيع  ث بييعجالدب،بيبيعلثتطبأن

يأطبب0ا اعقبيعابيع د خبيعرتوعبعيرفتعابيك ع كث بواب  يطب  عبي  تو هتب
بيع  ي بواب ج يهتبكتن بإلعهتببيع  تع اطبعي الثبب.

ب بب–بق نتيقد ب ت خبلإعديدب-يق هت بأيعيقهتبب ي  بي ج ثب بيعس ث  به    يل
بيع ت بيقد نت عيي اط بييالنجياز   بب عجث  بييع عجث ب   بيعا يع ن  ت بيالرال ث 

بيع  ع  ب بيع  تو  بيعاهيدىب د بيعييجا بع  ي  ب  تدا ب  ي  بع  خ ليي ناط
ب:ب ب را بيعرت ث  بعنييط بعي ؤع ب  خ بيعس ث  به   ب يل بك تبب ه  ي دع

 بيا بب طبيعت تببعداب2004 ك   ب دليعابب–ق  اب ببأت ي  بيعهيعيكر ب
ب ب.ا  ت
ب بعت ب* بكتن  بأنهت بها بعياهت بيعف خ بيعديد بيعس ث  بعه   ب تعنر   يع ال  
بب 2004  بعي  ال بيك ع كث  بن ي جًت ب  إخ بيع ؤّبب–، بن ت بيإلرعي ايث  ب ط  دا
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ب بيعإستوا بيع ر يى بعيا ب  ع بوا بيع الثب ب نته ا ب د ب  تع  طبي ب،يب رنا
نكتعبيعهييكر بصبيأيدب ر  ب تر تاب   يف ب إخبيع ديابعيرت ث بيكعيهث بيعاه

ب.يراعهتب طبيع نتي طبيعزي ف 
ب***

"يع الثبب"ب فهي بعت ب،بييع الثببيعإستويبواعاب اطبوعيعاهب،بي اكخب اطبالخاتم  :
،باااعبالث اايبي اات اااديعب  ناااب"يع الثااب"بب اايلبج ااخب ااتبهاايبربأ ااكتعهب.بعييثااتًب
 ااتبثرااهخبعيااابيعاانفمبقليعااهب.بيي اااال تبثس اادب ااهب:بصقت اا ب الث ثااتبي  عيوااتب

قت بالث ث ب،بيعتدث ب،بلاطبيعديلبيع عجث بييعتثتطبيع هاينيبويبويرااطب.بعال
يهيبل ع بثسي بعيابعكناطب:بيالع عيفب،بييعسليلب،بيع عيفبيع عبب ي طبيعي ها ب
عت  بيع ري اط ب تعديع بيع هاينث ب،بكديع ب    بب تع اععث بييعراثتدابييع  ايث ب

دثتعبيع عي ا بييإلراال ب،بكديعا بعهاتبويبيع ج  ببيعديعيب،بيقليعه بلهتبويبنراعب
ع  ت ياااا ب،بصطبعااا بثكااااطبأتإاااعب ااااطب اااتبعااااديلبيع ناسااا ب ااااطب ااا بيعجااااييعبي راااطبي

 .  ! ع 
ص طب،بوتع الثببهيبإ عابين اج بالع عيفبيع عببلإرعي اخبيقليعه بصثتهتب،با  س ب
اااي با  ساا ب عاا بيعسلاايلب،بيقاادب ااخب ي ااتباااعييدبيع ااهتان ب،بيهاادوتب  ااادبيع نااتلب،ب

يع ستي اااا بيع اااايبألااااديهتبيع  ااااعيابيعسااااي يبيع عجاااايبعي  ااااعيابيع ااااهاينيبواااايب اااابب
يع  راااااانثت بييعرااااا انثت ب اااااطبيعساااااعطبيع ت ااااايب،بيعتاااااطب ااااابب يااااااعبيع اااااتلبوااااايب
يعراا  انثت ب،ب ااتالنسالببيعاا يبقااتد بيعرااتدي بعيااابيع يقاا بيع عجاايبيع ي اادب ااطب

عساتنيطبصرعي اخب،ب تعبيع الثببيع ر  اخب  كنتب،بلاخبييج اتبعيااب  اعب  كا بي
يعديعيب،بوسدب عابيع هتان بعيابصدعيمبكخبأ ال ه بويبيال فتقث بيع يبعسادهتب

 ب،بياااااتعلييب ااااتع الثببيع اااات خب ااااعي  ب،بو رااااببب1979  هاااا بيعرااااتدي براااان ب
يع ااتدابيعإتعإاا ب ااطبيال فتقثاا ب:ب"با فاا بيعاعوااتطبعيااابأطبيع القاات بيعالث ثاا بيع اايب

                                                 
 .انظر فى الفصل )الخامس( من هذا الباب تعريف دقيق ومهم للتطبيع فى دراسة د. إبراهيم علوش 
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 القات بيعدليي تراث ب،بييالق  اتدث بر ست بلانه تبر   طبيالع عيفبيعتت اخب،بييع
،بييعإستوثااا ب..."ب.ي اااببيعااانابعيااااب"يع الثااابب"ب  اااكخبعااات ب،بوسااادب كاااعبيع الثااابب
يعإساااااتويب  دااااااديب،بن اااااعيبع ايع اااااهبيديع بيع  ااااايعيبوااااايبيال  اااااعيقبيع اااااهاينيب
عي ن ي ااا بيع عجثااا ب.يكطبيالع اااعيفبلإراااعي اخب،بييعسلااايلبلهاااتب،بجاااتاب اااطبيعن ااات ب

عكازاب  لث ب سثسث ب،بيكطبيع  ببيع  عيبقادبقاتي ب عا بيع  عيبي د ب،بديطب
يع الثااابب ساااياب،بيكطبي فتقاااتب ااات  تبُعسااادبلااااطبيعن ااات بيع  اااعيب،بيجااااطبيع إسفااااطب
يقتدابيععأيب،ب  طبا سابيع الثبب س يعيبعيابيعجهت بيععر ث بويبيعديع ب،بيويب

ااااؤدبب:بواااتالع عيفبيععرااا يبيع  اااعيبعااا  اااا بيع اااديدب،بوسااادب هاااع بيإل اااكتعث أ
عي الثببيع ن يدب،بيقدبنج  بيع ؤررت بيع هنث بييعإستوث ب،بكتعنست ت بيع هنث ب،ب
وااايب  اااعبيع الثاااببعياااابأع اااات هتب،بي ستا ااا بيعتثاااتطبيع اااهاينيبعياااابكتواااا ب
يك ااا داب،بهناااتبينسيلااا بيع  تدعااا بيع اااهاينث ب،بي  يعااا بجهااايدبيع الثاااببعيرااااي ب

قناااتعه ب اااتالع عيفبلإراااعي ا خبيقليعهاااتب. اااتعبيالع اااعيفبعال  اااتلب تع  اااع اطبيي 
ييع الثااببأ ااده تبيراااي بع  سااا بيآل ااعب،بين اجاا بعااهبواايبيعيقاا بنفرااهب،بيأ اا حب

بيع الثببيعإستويبيعيراي بيكه بييك اعبويب ي بيع  يث بيع زديج ب.
وااايب اااخبيع ناااتق بوااايبيع يقااا بيع  اااعيب اااطبيع اااديبيع اااهاينيب،بلااااطبيالع اااعيفب

 بيع اا لث بيع  زياااداب،ب ااتعبعي الثااببيعإسااتويبييع ااديق بيععراا ث ب،بييع ااديابييع ستا اا
 رااااا يثتطب:بيع رااااا يىبيعن اااااعيبييكرترااااايب،بيعااااا يبث نااااايب  هااااادبكاااااالبيعااااااعواطب:ب
يع هاينيب،بييع  اعيب،ب  راببيال فتقثا بيع يق ا بلانه اتب،بلإقت ا بعالقات بإستوثا ب
الث ثا ب،بك ااتبث اادثبلااطبأيبديع اااطب  جااتيع اطبوايب تعاا برااال ب،ب  اتبث ناايبصزيعاا ب

ييجزبيعإستوث براعبيعالث ث بلاطبيعديع اطب،بع   بع يثا بيع  اتدلبيعإساتويب،بيين ساتلبيع 
،ب اايبي يساات يب ف ااع بلاااطبديع اايبجااييعيع ااؤإعي بيعإستوثاا بلاااطبيعليااداطب،ب  ااكخبالث

ثف ع ب ستعجه تبويبيعإستو بييع تع  بييع عيفبيالج  تعث ب،بعيابيكقخب.يعتطبكطب
ع  يثاا بيع يست ثاا بعاطب   ساا ب،بكطبيعديعاا بيع ااهاينث بيعااعواطبث ي ااتطبجاااديبأطب يا بي

ديعا برااعبالث ثا ب،ب ف  ياا ب،ب دريرا بعياابيع ناساا ب   يثا بجعي ثا بيراا   تع  ب،ب



 

1085 

يكنهااتبديعاا بالب  ياا بيعإستواا بيع ااعقث بيك اااي بيع اايب  ااازب ااالدبيع عي اا بييإلرااال ب،ب
يكعاعيقبييكجناتمبو البعطبأنهتبالب  ي بيعإستو بيع  جتنرا ب اطبيكراتمب،بع  اددب

ييع يفثاات بيعإستوثاا بكوااعيدبيعتثااتطبيع ااهاينيبيعسااتد اطب ااطب اا اب ااالدبيع ااتع ب،بن ااعيب
عا ع بكيااهبوساادبكااتطبعياابيع الثااببيعإسااتويبأطباجااعيبعيااب راا يىبيالع ااعيفب تعديعاا ب
يع هاينث ب،بييع عي عبعهتبكديع ب ي ب تع  ب،بيإستو ب،بي  تعحب  ت عاب ببيع اعبب

يق ب ي هب رحبويرااطب طبيع يتعابيع عجثا ب،بي  اعهتبوايبيعا هطب،ب تبث نيبويبيع
يع عجااايبوااايبقااااتابرااازابييع اااف بعياااابيكتإاااعب،بيعجاهاااتب تع راااجدبيكق اااابك ااادب
أق ااااابعيا ي ااااات بيع عجثااااا بييعفيراااااانث ب.يكاااااتطبيع ايااااايبب ااااطبيعن ااااات بيععرااااا يب
يع  اااااعيبأطبثفااااا حبيع اااااتببع  اااااتيال بيال  اااااعيقبيعإساااااتويب،بيأطبث  اااااخبعياااااابصزيعااااا ب

يقااادب ب،بع اااييجزبلااااطبيإلراااعي ايااطبييع إسفااااطبيع  اااع اطب،ب رااا  تبن ااا بيال فتقثاااي
 تيلبيعرتدي بيالع فتفب يلب ي بيعنسا ب،ب ااطبعيمبهايبي اطب اتعكهب اي هب ابب
يع اااهتان ب  ناااهب اااا باي يااا بيع ااادىبع ااا ي له بوااايبيع ناسااا ب،بو  ااا  ب الاااااطب اااطب

يع اعببعياابيع ادىبيع  اادببيعاهيدبعطبثكيطب   تبير ث تله بويب  ت بيع الااطب ط
،بييناالقاااتب اااطب عااا بواااإطبيع ف اااع ب اااببيعيقااا بأطب ااا يببيعإستوااا بيع اااهاينث بوااايب
يعإستواا بيع عجثاا ب،ب تع  تعهااتبيكقاايىبك ااتبيكثفااتب،بييوسااتبعهاا يبوساادبكااتطبيعرااتدي بعياااب
يرا  ديدبع ساادث بأتلااعبقاادعب  كااطب ااطبيع نااتزال ب،بيع اايبالب هااددبي  فت ااهب تعراايا ب،ب

يرا عي اجا هب يا ب،بيجاتابن ات ب اتب  ادبيعراتدي بعثكايطبأتإاعب ا عيببكيباإل ب   
ويبه  بيعس اث ب،ب  ادبأطبعأىبأنهاتبكتنا ب اطبيكرا تببيع  ت اعابعينهتثا بيع  راتيث ب
عيرااتدي ب،بيأنهااتبكااتد ب اايديب تعن اات بيعساات  بكيااهب،بي  اادبأطبيجاادب يفااتابيعرااتدي ب

خبيع الثااااببواااايب  اااا بل ف ااااايلبع ااااثي بأتإااااعب يراااااتب،بيهااااديايب،ب كتنثاااا بعيي ااااص
 بأ اااعىب  ااامبيرااا سعيعبيع جاااتال ب،بكتعزعيعااا ب،بييعراااثت  ب،بي ج ااااد بوااايب جاااتال

 ب،ب ببإس بكلاعاب طبيعن ت ب  طبيع يا بيك ع كيبييع دا بيإلرعي اييبايعن ت بي ست
رااا فه تطب عيوااهبيعدي يثااا ب،بييعااعو بيع ااا ليبيعاا يبث ناابب اااطبيعي اايلبعي الاااا ب

 تطبأطبيع الثااببيعجز اايب اااعب ااطبيع جتزواا ب تال ااادي بيعتت ااخبعال فتقثاا ب،بيرااثس ن
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 تع  بب،بيقيي بيعرثترث ب،ب  تباهددب ستابيعن ت ب،بي ستابيال فتقث ب طبإ ب.يي  يبكتطب
يعن اات بالبث كنااهبيعسثاات بلااديعبيععيعاايبعي الثااببيع اا ليب،بوإنااهبعيااابيكقااخبان ياايبأالب

يإلراعي ايااطبي اد  ه ببثيي بيعرت  بأ ت ب طباعربب طبيع  اع اطبوايبيع  ت اخب اب
واايب ه اا بيع الثاابب،بي ااطبهنااتبث كااطب فهاا ب يقاا بيعن اات ب ااطبأوااعيدب،بيج  ثاات ب،ب
ي ؤررااات ب،ب سااااي ب ااااتع الثبب ااااببيعتثااااتطبيع ااااهاينيب،بي ااااعيمبعاااا ع بيع الثااااببواااايب
يعراات ت بيإلعال ثاا بييعإستوثاا ب،بي سااي بلز ااتعابيعتثااتطب،بي جااتهعبلاا ع ب،بي ف ااعب ااهب

ياا بيع لااععي ب،بو إااخبهااؤالابهاا بيعاادعاخبيعسااتاببعيااابأطبأ ثتنااتب،بي راايقبعاا ع ب   
يعن ت بالبث تع بيع الثببع طبأعيد ب طبيعن   ب،بأيبع ي بيع  بب،ب تبدي ب ع بالب
اهاااددبيك اااطبيعساااي يب  اااكخب  ت اااعب،بأيبعياااابيع ااادىبيعس ااااعب!!بي تااايطبيععراااتع ب

 ي بإسخبأي حب،ب اطبنجدب طبع يزبيع الثبب طبا يعيطب نت ببإستوث بيي عال ث ب
ع ااثمب جياامبصديعاب ؤرراا بيكهعي ،ي كااع ب   اادبأ  اادب،ب إااخبعلاادبيع اان  براا ادب

 رانيب يقفااهبيع  ياطب ااطببلااخبالب ا مبأطبثياااعبيز اعب إاخبوااتعيقبنسااببيع ا فااطب
  ااادبأطبيجااادبيع ع  ااا بعااا ع ب،بيهااايبعرل اااهبوااايبيعي ااايلبع ن ااابب اااداعبيع الثااابب

بيعاينركيب!!ب
،بيأعاديابيع الثاببث تعرايطبن اتاه ب،ب اتببيويبيعيق ب ي هبُا اع بدعاتابيع ستا ا 

دي ييبث لعيطبعطب يق بيكريلث بيع ت   ب طبيع  بب،بي تبدي بقااتعبيع الثابب
بثراعبويباع سهبديطب  يقب سثسيب،بأيب هدادبجديب.

أدع بيإلرعي ايايطبقييعدبيعي   ب،بيأنه بان ييبأطبث   دييبعيابأنفره بويبيعي ايلب
جدبويبيعرت  بيعإستوث بيع  ع  ب،بيجااطب الواا بيع ساخبعساتعت بيع  ع اطب،بييع يي

يع  اعيب،بيثكفايبيعن ات بيع  اعيبأطبثراا حبعها ب رافتعاب،بي عكازبأتااتدث يب،بيأطب
ثراااا حبعهاااا ب  ع اااا بيع عكاااا بييال  ااااتلب تع  ااااع اطب،بيأطبث ساااادب  هاااا بيال فتقثاااات ب

إااااخب ،بيالق  ااااتدث ببيع اااايب راااا حب تع  ت ااااخبيع  ت ااااعبلاااااطبيع  ااااع اطبييإلرااااعي ايااط
يعتااي زب،بي  ااداعبيعيااتزبييعتهعجااتاب،بيأطبثراا حبعيجت  اات بيع  ااع  ب تع  ت ااخب اابب

طبع يسااايباطبيع  اااع اطبييع ااات إا،بيأطبُايو ااادبيعاي ااا بييكتاااتدث ابن اعي هاااتبيإلراااعي ايث 
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ديعي ب دع لثاا بواايبيعتثااتطبيع ااهاينيب،بواايب جااتال ب  عوثاا ب   يفاا ب،بيأطبُثراا حب
اينث ب  إااتبعااطبوااعابع ااخب،بو  اادبكااخبهاا  بآلالفبيع اا تبب تعراافعبعيديعاا بيع ااه

يع راااهثال بأ ااا   بيعتاااعابوااايبيع ي اااببيإلراااعي اييب،بي اااتعبيع اااتقيبا يقااا بعيااااب
 هاااااتعي ه بيي  كتنثااااات ه ب،بديطبأطبث اااااتيعييبيع اااااعيمبعياااااابقييعااااادبيعي  ااااا ب،ب ااااات  عيقب
يع ؤرراات بيك نثاا ب،بأيب جناااادبيعجييرااثمب،برااتع هتبالبا اااعددبيعن اات بواايبيع ساااتبب

يعاثمب ا  طبباالقتب طبرع زابيع ساتاب،بي يواتب اطبيع لاثب   ناهبي سدعي اهب.يع تع بين
بيعليدبأيب ر سليهتب.

وااايب يااا بيعي  ااا بيع  ساااداب،ب  ااا حبجهااايدبيع الثاااببيرااااي بعال  اااتلب تع  اااع اطب
يين اااازيابيع ااااعيوه بيقلاااايعه بعيديعاااا بيع ااااهاينث ب،بييراااا ياللبيع ا  اااااطبيع   ااااعواطب

  اااطب،بي اا بيع اا بيعاايانيب،بيعاا يبكااتطبلإرااعي اخبواايبيراا دعيمب ز اادب ااطبيع ا
ويبو عابرت س ب ج  تبعياب  اع  بيال  اتلب تع اديب،بييع  اتيطب  اهب،ب  ع  اتبالب
ثسااااخبعااااطبيعتفااااعبييع ثتناااا بيعيانثاااا ب.ي راااا  عبيع القاااا بيعجدعثاااا بلاااااطبيالع ااااعيفب
ييع الثبب..ه يبعطب فهي بيع الثببيعإستويبك  اايحب،بيكرثترات بي ااوب نفا ب

هاااا يبيع فهااااي ب   ااااحب ااااايعابيع الثاااابب،بع ي ااااتب،بييعإسااااتويببواااايبيعييقاااابب،بي ااااط
  ي تب،بو  نابأطب   يلبصرعي اخب طبديع بي  اللبير ثاتنيب ير يبعديعا ب
الث ثاا ب،بيأطب سااي بعالقاات بالث ثاا بلانهااتبيجاااطبيع ااعببييع رااي اطب،ب  ناات بأطب

،بيها يب اتباهاددبجايهعبيك اطبص اللبصراعي اخب  اخبويراااطب اتعبييق اتبالث ثاتب
يعإالإااطبعت اًتبيالإنااطبيبيعسي ابيع عجابييع  عىبوابقي هب،بيهيب اتبجاعىب االلب

ب ب.2011-1979و عابيع  ثب 
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 –)باإلضا   للمراجف التث ورد   ث متن الفصل وب ن سطوره  الفصل وامش 
 :تض ف ما  لث من مصادر أخرى للبحط( 

يإلرااعي ايث بب–نااابي فتقثاا بكت ااببدثفااادبي  تهاادابيعرااال بيع  ااع  ب:بين ااعبب–ب1
بيع تببيكيلب يع الثببيعرثترا ب.واب
ب-دي ااخب  تهاادابيعرااال بيع  ااع  بيعاانابيعتت ااخبعال فتقثاا بيعإستوثاا ب:بين ااعبب–ب2

ب.بيإلرعي ايث 
  دعبعطبعجنا بيعادوتابب–ب1983ولعياعبب–يع ددبيعإتنابب– جي بيع ييجه بب–ب3

بعطبيعإستو بيعسي ث ب.
ب.ب22/11/1987 بيع عبب يب فت اخب ع بواب  ثف ب:بين عبب–ب4
ب.18/10/1987 ي بيع عبب فت اخب ع بواب  ثف ب:بين عبب–ب5
ب.28/11/1987يكهتعاب فت اخب ع بواب  ثف ب:بين عبب-ب6
ب.ب13/3/1988 ي بيع عبب فت اخب ع بواب  ثف ب:بين عبب-ب7
ين عب ياث بك تلنتب:بي  ب  عب تع لعىب:ب فت اخبيال  عيقبيإلرعي ايابب–ب8

يكاااعبيعجييراااثمبواااابيكااا ع بب1989 اااعىبيعساااتهعاب،بديعبراااانتبعين اااعبعي ساااخبيع 
ب–ب1992ب– ك  ااااا ب ااااادليعابب–  اااااعب:ب يااااا بيع عكااااازبيكتاااااتدث ابيإلراااااعي اياب

دعير نتب:بيع جرمبيإلرعي ايابعيابيع سخبيع عجاب،ب  جي ب ا يطبيعستهعاب،بك ع ب
ب74-67 باباب1987رااااااال  لعب/بأت ااااااايجعبب175ب–ب174ويراااااااااطبيع اااااااددب

  جيااااا ب ااااا يطبب87/1988 نتب:بيع القااااات بيع  اااااع  بيإلراااااعي ايث بيكااااا ع بدعيرااااا
ب.ب50ب–ب34 باباب1988دثر لعبب189ويراانث بيع ددب

ب.ب3اب17/5/1989  ثف بيكهتعابل تع  بب–ب9
ريفبنس عبه  بيعدعير بعيابألعزبيأ دثبن ت مبيع يييخب االلبعات ابب–ب10

عتت ياااا بع  يثاااات بن ااااعًيبكننااااتبقاااادبراااال بيق نااااتب تع ياثاااا ب اااا هبيب1989ب–ب1988
يال  عيقبيعإستوابيإلرعي ايابع  عب االلبيعف اعابيعرات س بعياابها اطبيع ات اطبأىب

 بي ع بوابك تلنت:بي  ب  عب تع لعى،ب  دعبرتل ب1987ب–ب1977يعف عاب 
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يوابدعير نتب  جي ب  يطبويراانث بيعرتل بيإل تعابصعاه تب،بها يبو ااًلبعياابأطب
راايفبث اانااتبب1989ب–ب1988اللبعاات اب جااعدبيإل ثااتطبل فت اااخبيال  ااعيقب اا

 ا هتبي دىبيع الق بيع  ايث بلااطب  ؤ عي بييوث بعطب تقابجيينببيعس ث بي تعب
يعااديع طبيك ع كااابييإلرااعي ايابواااب  ااعبعياااب اا ادبيع القاات بيعإستوثاا بي عاا ب

بكه ث به اطبيع ت اطبيكإتو بأ ديإه تب.
يع القااات ب اااببيعااا الدب  راااطبعاااي ب:بيالرااا عي اجث بيإلراااعي ايث بع الثاااببب–ب11

ب.ب42،باب1988 عكزبدعيرت بيعي دابيع عجث ب،بب–يع عجث ب
ب.ب47ب–ب46  رطبعي ب،بيع  دعبيعرتل ب،باب–ب12
 ااا ثف ب ااا تببيعيوااادب  ااا ثف ب اااهع  ب  ااادعبعاااطب ااازببيعيوااادبيعجداااادبب–ب13

ب.ب1اب15/12/1988 تعستهعا بل تع  ب
يال اا عيتابب اا ثف بيع اا بب  اا ثف بأرااليعث ب  اادعبعااطب اازببيع  ااخب–ب14

ب.ب5اب24/1/1989 تعستهعا بل تع  ب
ب.ب5اب28/1/1989  ثف بيع  ببل تع  بب–ب15
 جي بأت يجعب  جيا بأراليعث ب  ادعبعاطبيعها ا بيع ت ا بعيت اتبب تعساتهعا بب–ب16

ب.ب5اب9/4/1989ل تع  ب
 ااا ثف بيكهاااعي ب  ااا ثف باي ثااا ب  ااادعبعاااطب ؤررااا بيكهاااعي ب تعساااتهعا بب–ب17

ب.ب4اب9/4/1989ل تع  ب
 اااااا ثف باي ثاااااا ب  اااااادعبوااااااابألاااااايب لااااااابل ااااااتع  بب– اااااا ثف بيال  ااااااتدبب–ب18
ب.ب1اب18/1/1989
 اااطبيعت اااببيع ه ااا بيع ااايب نتيعااا ب عااا بيع ي ااايابل ف ااااخبجاااادب:برااا اعبب-ب19

أ  اادب،براازيب ااالبرااالحب..يع الثااببيع راا  اخب،بلاااعي ب،بديعبيعتناايزبيكدلثاا ب،ب
ب.ب ب2001،بب1ط
ستلااااخبجااازاب اااطبويراااااطبهااايب"يعرااااال بيع  اااتعبيعراااال ب اااببيإلراااعي ايااطب ب-ب20

يع ااتدل"ب،ب  ناات بأطبيع اتع اا بل ااتقيبويرااااطبيع   ياا بهاايبيع ياا ب  انااهب،بأيبأطب
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يهاا يبواااب سااتابصرااعي اخبييالع ااعيفبلهااتب ااع ا بقثاات بدي ياا بويراااانث بهاايبيع اادلب
ب.ب سداعنتبق  بيع ي بيع جتوابعيييقببيعي تع  

وااايبيعف اااعابيك ااااعاب،بيعااادك يعب  اااطبيرااا  د ييب  اااايحب"يعراااال بيع اااتدل"بب-ب21
ب.يع ا باير بيعسع تييب

عتع ب  عيب   ابويبهندرا بيع فاتعال بيعنييثا ب،بير ااخبوايبايناايبب-ب22
ل ااتع مب،بع ع ااتطبيع ااعيقب ااطبجهاايد بواايبلنااتابيع  ااعيابيعناايييبيع عيقاايبب1980

واايب ياا بيعف ااعابيع اايبأعسلاا ب اايحبيعرااتدي ب ااببصرااعي اخب،بيقثااتدابيع ااعيقبيعااعو ب
جاايبعهاا يبيع اايحب،بيقاادبيع ااعفبيإلرااعي ايايطب  راا يعا ه بعااطبيالر ثااتلببواايبيع عب

واااي بيإاات سيبأن ج ااهبقنااتابدثرااكفعيبيك ع كثاا ب تع  ااتيطب ااببيعجااثلبيإلرااعي اييب،ب
طبير ثااااتلبيع  اااادبكااااتطب ااااعيع تبأ،ب اااااثبجااااتابوثااااهبب2008يجإ ااااهبواااايبدثراااا لعب

بع  تطبيعس تابيعتت خبعيابيعلعنت عبيعنيييبيع عيقيب.
أيلبعتع اااا ب  ااااع  بواااايب جااااتلبيعاااا عاب،بير اياااا ببواااايبب ااااتدثبراااات  بب-ب23

،ب  اااادبأطبعو اااا بيالقت اااا بواااايبب1952 تعيالثاااات بيع   اااادابواااايبأررااااامبراااان ب
يعيالثاات بيع   اادابيقااعع بيع اايدابع  ااعبعنسااخبيع يااي بيعنييثاا بصعاهااتب،بيقاادب ااعدد ب

عيهث بويب ب،بيع  عيو ب تر بعيقث بصليعبيع  إي بيعاهيدث ب عي اخبعثفيأقتي خبعطبد
ب.بيعس تابعيابر اعاب يرا
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*بين هج بصرعي اخبواب جتلبوع بيع الثاببيي  اعيقبيع  اخبييع ج  اببيع  اعىب
 اطبلانهاتبصن اتاب ؤررات بإستوثا ب ي بب–ك تبرل بيأ عنتبب–،بعيابيرت خبعداب
 بيع اااخبألعزهاااتبيأقاااد هتبكاااتطب يع عكااازبيكتاااتدث ابا جررااابديعبرثترااااب أ ثتناااتًب

 بأدياب2014 بي  ااااابيعاااااي ب 1982يإلراااعي ايا بييعاااا ىب إّااااخب ناااا بصن ااات هبعاااات ب 
يعف ااخبإستوثاا بيرثترااث ب  سد اا بال  ااعيقبيعن ااببيعإستوثاا بييع اا توث ب،بيوااابهاا يب

ىبهبيع   ااتعاطبين ااتاهبوااابي  ااعيقبيع سااخبيع  ااعبن  ااثبوااابن اا ابيع عكاازبيعؤراات 
بو ت يبعنهب؟ب.

ب***
يوساًتبال فتقثا بب1/5/1982بيوساًتبعلعي يكايلب ن ث اابوااأن مبيع عكزبيكتاتدث اب

رعي اخبيع يق  بواب ب.8/5/1980يع  تيطبيع ي ابلاطبيع كي  بيع  ع  بيي 
*ب  دبلداب نفا بها  بيال فتقثا ب  ايلبيع عكازبيكتاتدث ابيإلراعي اياب اطب يرااي  ب

يع  ااعىبواااب اا ابوااعيابيع  عواا بعناادبلااديثت هتببعج ااببيع  يي اات بعااطبيع ج  ااب
صعاااااب  ؤرراااا  بإلن ااااتمبيع الثااااببي اااااي ع بي راااايثسهب،بي  ؤرراااا  بب1982عاااات ب

ال  اعيقبيع ج  ااببيع  ااعىبيي عاتداب  ااكاخبيع سااخبع د ا بيع  اااات بيع ااهاينث ب
بعيابي  الوهتب.

عاهبب اتعابيعنااخب اتعجازاب ساعيًبب192يع  اتعابعقا بب33*بيع عكزبي   ب طبيع س بعق ب
وابيع س بيع اب  ييب س بيعتت ببيع  عىبيع  عيفب   دب رناطبهثكاخب،بيعسادب

 ااااطبعجااااتلبيع  ااااتلعي بيإلرااااعي ايث ب ااااطب يىبياله  اااات بب12عيااااابع تراااا هب ااااييعاب
راً لبلااد  فاى يوالاى  صبابس سافالأول هو شيمون شاامير ،بيع ي ابيع  عيفب

ب1933عي تنثاتبعات ب،بيهيبيعدبواببمصر بعد صدوار  المهمة فى اختراق النخبة
يهااتجعبصعااابويرااااطبيهاايبوااابيعراات   ب ااطبع ااع بييع  اا ب تعجت  اا بيع لع اا بعاات ب

  ااخب نهااتبعيااابعثرااتنمبواااب ااتع  بيع ااعقبيكيرااوبوااابيعيياا بيع عجثاا بب1958
ي ديلهتبي  خب نهتبعيابدعجا بيعادك يعي بواابيعدعيرات بيع اعقث بيع اخب  ادب عا ب

ب1967يب1956ع  بي تع بواب عجابواب دع مبيع تع  بيع  عىب تعجت   بيع ل
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خب..بلخبيهيبيع ىبع  هبعث  حبع يًيبن اًتبواابدي اعاب كجندىب ستب1973ي،ب
  ياخبيع  يي ت بلجهتزبيع  تلعي بيع راكع  بيإلراعي ايث بيع  اعيفب ترا ب"أ اتط"ب
قلخبأطبثكتو بلنسيهبصعابجهتزب"يع يرتد"بعث  حبأ ادبعنت اع بيعن اا بوااب  ا ب

صعديدبب–ب1981يع  تعًيب طبعت بب–عف عاب طبيعيق بإ بعا يعاببديلبأيعي تبيعيعجث 
دعيراات بأ نثاا بعدااادابعااطبكثفثاا بيع  ت ااخب ااببقثااتداب ن  اا بيع  ع ااعبيعفيراااانث ب
ي  تيعاااا بصجهاااات ب  اااااات ه بيعرثترااااث بيهاااااابيعدعيراااات بيع ااااابقااااد هتبعسثاااااتداب

ع ثرااااًتبعي عكاااازب يع يرااااتد بي عاااا بقلااااخبأطباز اااا ب اااا  يطبيثراااا سعبواااااب  ااااعب
بدث ابيإلرعي ايابإ برفاعًيب.يكتت
يهاايبعياااببغجبرائياال واربااور ساافير رساارائيل الساابص فااى مصاار والثااانى هااو * 

عالقااا بياااااداب تع يراااتدب،بييرااا اتابييعجااايعمبااااييلبيعرااانيي بيع اااابع اااخبواهاااتب
 اتع عكزبأطبثفاا حبألااييببيع عكاازبيكتااتدث ابعف اات بيعاي اا بيع  ااع اطبييع دااادب ااطب

ايااطبييكجتنااببيعاا اطباع ااتديطبيع عكاازباي ثااًتب،بيع اات إاطبييع     اااطبيإلرااعي 
ب1987أنهابع يهبوابأيي خبنثرتطب/بألع خبعات بيبب1984 يعابع يهبوابأت يجعب

يع خبصعابصرعي اخبعثك بب  كعي هبعطب  عب،بيكا ع بيع ساتع عبيع اابايلا ب ناهب
 تراا س تلبأعااديدًيبكلاااعاب ااطبيع اات إاطبيإلرااعي ايااطببيع ااابي اا هع بعااطب ياا بيعف ااعا

ب تع  تلعي بيإلرعي ايث ب.يعستد اطبصعابيعستهعابإلعديدبيع  يثبيع ت  ب
 ااعابقلااخب يعثااهبب15ويساادبزيعب  ااعبأتإااعب ااطببصمااا الماادير الثالاا  صشااير عوفاديااا
،بي  اااااعفب العهاااااتبعياااااابج ثااااابب1987عااااات بب ن ااااا هبوااااايبيع عكااااازبيكتاااااتدث ي
فععاااينيب اادادبياله  اات ب اااتعفطبيع   ااتعيبيعكاااتطبيع  تو اات بيع  ااع  ،بك اااتبأنااهب

يب بعيااابيعفااطبيع   ااتعيبيإلرااال سااي،بو اااًلبعااطبأنااهباعكاازب  ااف بع ثرااييإلرع 
عّكااازبيع عكااازبيكتاااتدث يب  ااا بع ترااا هبعياااابييع راااث ي،بيكاااتطب اااطبيع  يقاااببأطب

يكاتطبيهايب اتب ادثب تعف اخب،با س بيع   تع اطبييعفنتناطبيع  اكايااطبيع  اع اط،ب
عي بيإلرااعي اييبيقاادبأعاادبعهاا بعااهبأث ااًتبعالقاات بيااااداب تع تعجثاا بيجهااتزبيع  ااتل

يع دااااادب ااااطبيعدعيراااات ب اااايلبيع ثااااتعي بيإلرااااال ث بواااايب  ااااع،بي اااايلب  ااااتععب
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يع  اااع اطب جااات بصراااعي اخب  ااادبع اااعبرااانيي ب اااطب يقثاااببي فتقااات بكت اااببدثفااااد،ب
ب .1989ب–ب1987يير  عبويبيع عكزب طب

يي ادًيب اطبوسادبكاتطبب1/10/1992 – 22/8/1989صما المدير الرابع يوسف جينات 
ن ااااتاهبيعإسااااتويبييع ي ااااي ،ب  ت  اااا براااانعىبعناااادبي عكاااازب ك ااااتبأ اااااعبعؤرااااتابع

يير اتابأطبثر سابب يعهبيع دادب طبيعع يزبيعإستوثا بيع  اع  بيقادبراتعد بوايب
 عاا بأنااهب ااطبألااعزبيع     اااطبيعاهاايدبواايبيكدببيع عجااي،بييراا  عبع يااهبواايب

ب.1992ب–ب1989ع يهب طب
دب   اااابواااابدعيرااا ب ناسااا ب،بوسااابصماااا المااادير الخاااامل عمانوئيااال مااااركل

ب.1/10/1992  عيابيعنسببيهيبع خب ن ب
ييعرت بب ايرابأ ا اتى بيع  ت اعبب–وهيب رتريطبري ا  ببأ تبيع داعبيعرتدم

يعراااتل بواااابجت  ااا بل اااعبرااال بيعجاااخبيع يراااتدب،بييعإااات طبدثفاااادبكي ااانعبييع ترااابب
برتعي اخب تعا ب،بييع ت عبجتعابعيزجنيي ب.

ب بييعرثترااا بيإلراااعي ايث ب  اااطب اااع   بيكتاااتدث ااط يع  اااتلعيهااا بعجاااتلببهاااؤالا*ب
،بي  ااابيعاااي ب1982 ايابواااب  ااعب ناا بأديعييبيع عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعيباطيعاا 

يعسدبرتنده بواب عكت ه بيج نرا برثترابي تعابي  تلعي ابكخب طب صعثتهيبلطب
جلعي ااااخبب-براااياتطلاااطبدثفاااادبب– ااا  يطب ااات اعبب– ي اااثهبرترااايطبب–يعثراااتعب
ب- اتعي بكايهاطبب-صاييب اتتادبب-جدعيطبلطبعت يبب- رفيب ز اخبب-بييعجيعم

واااب  ااعب ناا ببصرااعي اخعيااابيع ااييعابراافعياببثااتتيفبع ا ااتي ب-تنيطبيراا  بعثفاا
يرته  ب ؤررات ب  إثا بأ ع كثا بيرعجثا ب لاخبي  اع   ب،ب  ابيعاي بيبب1979

يعاااا ىبيت  ااااف بلدي يااااهب اااا كت ب جراااامبكياااااتاب ااااععابكن ااااا بهاااا يبيع عكاااازب
ب  عيو ب.

*بأ تبص يبق نتبلدعير بي   خبألعزبيك  تثبيع اابقات بلهاتبيع عكازبوإنناتبرنك  ا ب
ب2011-1982عسادبكناتب االلبيعف اعاب تبهيبأ  دب طبيع جرمبيعفكعىبييعإساتواب،ب
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أ ت بي  عيقبرثتراب ن  بعي ج  ببيع  عىبيه يبيع عكازبكاتطبب–و عابيع  ثبب–
ب.؟أ دبأ اعبأديي هتب،بو ت يبعطبأ  تإهبيأن ا هب

ب***
 ( تهويد مصر :1)

 اااطبيك ااايعبيع فثااا بكن اااا ب يع عكااازبيكتاااتدث ابيإلراااعي ايابواااابيعساااتهعا بييع ااااب
يي  ااعيقبيع سااخب إياا بيي ااداب ااطبألااعزبيراا عي اجثت هبواااب جااتلبيع الثااببيعإسااتواب

بير عي اجث ب  هي دبيع تع  بيع  عى ب.يع عجابلداًيب طبيع سخبيع  عىب   اب
 بعيااااااابنرااااااببكااااااخبيإلنجااااااتزي بيعفكع اااااا بييعرثترااااااث ب*بهاااااا  بيالراااااا عي اجث ب ساااااايب

ييالج  تعثاا بواااب  ااعبيع  ت ااعابعهقيثاا بيعاهيدثاا بيع ااابُقاادعبعهااتبأطب  ااثلبواااب
  ااعب ناا ي بيأطب   ااخب اا طبيعنراااعبيع  ااتعىبيإلرااال ابييع عجااابيأطب رااه ب
 ساادعب اا اخبواااب ياا بيإلنجااتزي بيأ ثتنااًتبكااتطبعهااتبصرااهت بيعتااطب ااتع  نابيعراايلاب

بتعحب  عب.يع  تدىبع  
*بعراااا بي اااايحب عاااا ب تع  ثااااًتبيعراااا ب  تااااادبيع ااااؤع اطبيع  ت ااااع طبعيثااااهبصالبأطب
عي عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعي ايابيجهاا بن ااعبأ ااعىب    اادبصرفااتلبيع سثساا بي  اا ث ب
يعز اا بيي عااتداب عكا ااهبعتااابث اااعب تإلع ااتحبيإلعال ااابييعرثترااابييق ااًتبعيانااتبأطب

بن دقهبيأطبن  تات بوابص عتطبياتع ب.
ث اااتيلبأطبثسد ااااهبيع عكاااازبيكتااااتدث ابيإلرااااعي ايابكااااتطب  ااااطببت من   اااخبن اااا*بيع

ب تعستهعاب طب ز ا بعي تع  بي   ث بع تبالبثر   ب طبيقت  هب.
ب***

ي  اا بص ااعيفب أ اااعبعيوتدثاات ب ااداعبيع عكاازبأجااعىبيع عكاازبب1988*بوااابعاات ب
  اتثبر  بأ  تثب ير  ب تيلبواهتب  تاادبي نفاا بيالرا عي اجث بيعرات س بيها  بيك

هاب    بيع اديعمبيعدانثا بيعاهيدثا بواابيعساتهعا بصعاديدب"بديواادبكترا يب"بيع ثاتاب
ب–يعاي ثا بعاهاايدب  ااعبواابيعسااعطبيع اات مبقلااخبيع اثالدب.بصعااديدباينااتمبرع نيياادب

يعاهايدبواابب–يع ثتابيعاهيدث بوابأيي عبيع  يعبيعيراابصعديدب"بصلعيهت بديوادب"ب
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يعاهاااايدبواااااب  ااااعب ج  اااابب ااااعقبب–ييب"ب  ااااعبيع إ تنثاااا بصعااااديدب"بث ساااايببعنااااد
   ثت باهيدثا بواابب–أيراابوابيع  عبيع ت عبصعديدب"ب   يطب ت اعب"ب

عتع بيعفكعبييالق  تدبأنجل هتب  عبوابيعسعطبيع  ع طبصعددب"ب يع مب ا تمب"ب
ب.

*بيواااابراااالاينتبع ف اااااخب   اااايىبهاااا  بيك  ااااتثبنلاااادأب تع  ااااثبيك اااااعبع اااايع مب
 اياب ااطب ييعااادبيعسااتهعابيث ااثلبوااابيعساادمب اا تمب،بيهاايبكت ااببي اا فابصرااعي

ين عبعهب ج يعا بق  اث بواابصراعي اخب   اخبعناييطب يع اا ب ال تىبي كتثات ب
 طب تعابيعاهيد بيقت بل  عا بيي  عيمبيع دادب طبيع رع ثت بييع  إايثت بيإل يعث ب

تعيي بيع عجث بيهيبثسد بواب  إهب    ثت باهيدثا بواابعاتع بيعفكاعبييالق  اتدب 
  اعبواابيعساعطبيع  اع ط بن ات مبعي   اثت بييع ات ال بيعاهيدثا بيع ااببأنجل هت

 نهااتب،بعاات ال ب قاااتيى ببوااابيالق  ااتدبيع  ااعىبيثسااد بن اات مااازع بأنهااتبأإااع ب
ي  ن ااااه بي رااااييعم بي رعراااا ه ب،بيثساااايلب تراااا  الاب:ب   ااااتبال اااا بوثااااهبأننااااتب

عزابنرااا اثببأطبن اااا بصعاااابهااا  بيكرااا تابع اااعي ب اااطبيع ااات ال بيعاهيدثااا بيع ااات
ك ت يا ب"براا ي هب"بيع ااابراته  بوااابكإاااعب ااطبيع  اعيعت بيع  عينثاا بواااب داناا ب
يإلركندع  بيعت ي ب  ي ااعى بيع اابيرا  تطبلهاتباي ا ب اعبب ت اتبواابصن اتاب"ب
لناااا ب  ااااعب"بييع رااااايب"بعا اااايطبعثفاااااب"ب ؤراااامب"براااايقبيكيعيقبيع تعثاااا ب"بواااااب

ببعيرااكعبواااب داناا ب"بيإلرااكندع  بي"بع نثااهبقاااتيىب"بيعاا ىبقاات بلإن ااتابأيلب  اان
ك ااتبالبثفي نااتبأطبننااي بهنااتب تعااديعبيعاا ىبقاات ب ااهبايراا ب،بكااي بأ لاايب"ب تع اا ادب

قاتيىب ت تبيع ىب يعابيزيعابيع تعث بوابعهدب يع يا بواؤيد بوكاتطبأيلب اطبي ابب
أررًتبجدادابعي  ت خب اببيعلناي بييع اعكت بيكجنلثا ب  ااثب  سا بأتلاعبقادعب اطب

ه يبهايبكاال ب ا تمبي ن ياابأطبنال اظبهناتبأطبهاؤالابيعفت دابعي زين بيع  ع   ب
يع  اااعىبالنجي اااعيببيالق  اااتديعاهااايدبقاااد ييبكاااخبهااا  بيكع اااتلب اااطبأجاااخب د ااا ب

ب.با د يطبيع   خبأتإعب  تبكتنييبا د يطب  عيوعنرتبيأنه بكتنييب
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*بإ بان سخب  تمبواب  إهبصعاب ي ياب  عبثسيلبوثهب:ب عيابأطبيع ت ثبواب
بيايعسعطبيع  ع طباللدبيأطبثس بعندب تهعاب   تمبصعاب ب تع  باهيدب  عبوا

 ااطبيإلث ااتحبييع فراااعبوااإعابجااييعبهاا  بيكراا تابيعاهيدثاا بيع ااابلااعز بيأرااه  ب
لن اااببكلاااعبوااابعااتع بيع ااتلبييالق  ااتدبواااب  ااعبوااإطب ي اا ب"بيعفااطبييكدبب"ب

 اابب لااديبيقاادب ياا ب ااطبيكراا تابيعاهيدثاا بصالبوث ااتبناادعبوفاااب سااخبيعرااان تب ااإاًلبع
يراا بيع ناا عبيعرااان ت اب"ب يجاايب زعي اااب"بكيي اادب ااطبعييدب اانتع بيعرااان تبواااب

ب  عبوابيعإالإانت بييكعج انت ب.
*بيوابعتع بيعينتابلزغبنج بيع اعبب"بزكاب عيدب"بييعادبنج ا بيع ت ا بيع  عيوا ب

ك ااتب،بيع اعجاا ب"عاياااب ااعيد"بيع ااابأ ااهع بصرااال هتبيهااابواااب عيابعات هااتبيعفناااب
ًتبيراا ب  إياا بيع رااعحبييعرااان تب"بصراا عب اااتحب"بييعفنااتطبيعتي ااادىب"بثاتع نااتبأث اا

صعثتمب ؤدبب"بيع ىبعتجي هبيع نثا بقلاخبأطبث سا با ي اهبيعفنااب،بصالبأناهبثسايلب
ه  ب   بيكر تابيع ابالب  هبوعيرًتبا كعبوابيع ثاتابيعفنثا ب:بواب ي بب  عب

عات فا بيعاهيدثا بوااب  اعبيع  ع  بيالب  إخبيعاتق بيع سثسث بيعتت نا بواابألناتابي
 يااا بيعات فااا بيع اااابأنجلااا بقلاااخبأتإاااعب اااطب ت ااا بعااات بونتناااًتبب–ييعسااايلبع ااا تمبب–

 رع ثًتبنت يًتبهيبيع  فابيع  عيفب"بث سيبب نياب"بيع هاعبلاب"بأليبن اتعاب"ب
ييع ىبث  لع بيعنستدبيي ببأرمبيع رعحبواب  عبيأ دبعييدبواطب"بيعتتع كات اعب"ب

ب  ع  ب.يعرثترابوابيع  تو بيع
*بص طبأااااطبي  فااا بهااا  بيعاتقااا بيعفنثااا ب؟باجاااابب ااا تمبل لاااثبيدهاااتاباهااايدىب
  هيعبعنه ب:بصطبيع ت ثبيع دق برثك   بأطبكإااعًيب اطبيع   اثت بيعاهيدثا ب
قدبرته  بواب ثتداطبيكدببييعفطب   بأر تابونث بالب ن بعطباهيدا هاتبأيبأطب

 ادبويثمبكخبير باهيدىبأر تاهتبيع سثسث بالب ت  بعطبأ يهتب طبقع ببأيب 
ث  ااااخب تع ااااعيعابعساااابب"بكاااايهاطب"بأيب"بعثفاااااب"بأيب"بدثااااتطب"بهناااات ب ااااإاًلبنج اااا ب
يع ت اا بيع  عيواا ب"بعيقثاا بصلااعيهث ب"بيراا هتبيع سثساااب"بعي اااخبصلااعيهث بعثفاااب"بيعساادب
ع لااا بأدييعبيع ايعااا بواااابيكعج انااات بييع  راااانت بأ ااات بن  ااا ب اااطبأ اااهعبنجاااي ب
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لااااعب ااطبيكواااال بيع تافثاا بيعناااد تبُنسياابب اااف ت بيع ت اا بيع  ااع  بواااابعااددبك
يع يتعابثاتع نتبيجهبيع  إي بيعساداعاب"بنج ا بصلاعيهث ب"بأيب"براع نتبصلاعيهث بايرا ب"ب
يع ااابلععاا بوااابأدييعب"بيع ااعأابيع ااع عاب"ب  ال  هااتبيع ااتع  بين عي هااتبيع اااب إاااعب

عفناابواابيعععببي ي هتبيعستاببك دبيعرا ب  تبج يهاتب  اخبصعاابق ا بيكديابي
ب.اب"بيعا ث  تطب"بي"ع تبيركان ب"واي 

*بيعياااااب  اااا  بيع رااااعحبيعتي ااااادىبنج اااا بأ ااااعىبيعااااد بواااااب"ب رااااعحبنجااااابب
يعع  تناب"بيي  دبن تاهتبصعابكإاعب طبيعفعقبيع راع ث بيرا هتبيع سثسااب"بنانات ب
راااال ب"بييرااا هتبعياااابيع راااعحب"نجااايىبراااتع "بيث اااا ب ااا تمبعهااا بدييدب راااناب

  دبرعد بعه  بيكر تابيعاهيدث بع بثكيا ب"ب ا تمب"بنفراهبي عيدبوعمبيع  ت ابيب
عنتابيإلجت  بعيابرؤيلب عكزىبنعي بثسيبب  يايهبعأرًتبعيابعسببيهيبع ت يبعج ب
هااؤالابيعفنااتنيطبييع إسفاايطبصعاااب يااااعبأراا ت ه بيعاهيدثاا بيهااي  ه بيعاهيدثاا بيع اات يب

دييبوااباهايدا ه بصطبيإلجت  بالب  عمبعاطبأنها بيجا.بير  د ييبأر تاب  ع  ب؟ب
 ااااتبث ااااانه بي تع ااااتعاب  يااااييبعنهااااتبي  ااااعييبأنفرااااه بيواااانه بع ي هاااا بأطبيع اااا بب

به بير  عييبعيابوجتج ه بيكيعاب"بيعاهيدث بيع اهاينث ب"بطيع  عىبرايف ه بص
صطبهاا يبي ااد بكااتفبعسياابب  ياااخب" ااا تم"بعأرااًتبعيااابعسااببصطبكااتطبعي ناااا بب.

بيع ي ابييع تع  ابن اببعند ب.
أنه ب اطب إياييبأيب اتعكييبواابيع  اخبيالج  اتعابييعرثتراابويسادببين ا بأث تًب

عساادبكتناا بيعجنرااث بعااداه بأهاا ب ااطب ااتعكييب تع  ااتعه ب   ااع اط بيعثرااييباهاايدًيب،ب
يعدثتناااا ب،بعاااا ع بنج ااااييب،بي ااااطبهنااااتبوااااإطب  تيعاااا بيع  ت ااااخب  هاااا بك لنااااتاب أقيثاااا ب

يعيقثا بصلاعيهث بيرااعه بباهيدث  بالبثر سث بعي ثًتبي تع  ثًتب،بويسدبكاتطبدييدب رانا
ب  ع يطب تكرتمبقلخبأطبثكينييباهيدًيبك تبأعيدبيع ت ثبيإلرعي اياب  تمب!ب.

 :  اليهود قبل الميلاد* 

يواب  ثب  عب  نييطب يع ثتابيعاي ث بلاطبيعاهيدبواب  عبص تطبيعسعطبيع ت مب
دث اا بوااابقلااخبيع ااثالد بصعااديدب"بأينااتمبجع نفاياادب"بيهاايبأراا ت بيعيياات بيعراات ث بيعس
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يعيياااات بييكدببييع ااااتع  بعساااادمبيع لع اااا ب،بييع اااااب   اااادبيه  ت ت ااااهبصعااااابجت  اااا بي
ييعإستواا بيع ت اا ب تع اا يببيعراات ث بيع عجثاا ب،بن ااعبك  ااًتبيأعساااب  ت ااعي ب اايلب
يع  عبيع ا ب،بيهيبع ثمب  ع عب جي ب"بصرعي اخبصترلييع  اطب"بي رتعدبع اثمب

يع اااعقث بنجااادبوااااب  إاااهب  تيعااا بب  ع اااعبن اااعابيع اااديعمبيك ع كثااا بواااابيع  ااايث
صالبأطب  اا يطبكااال بيع ت ااثبييعاا ىب اا القبيجاايدباهاايدىبواااب  ااعبيعسدث اا ،ال

أعسااابوث ااتب  اادبك  ت ااعابدي ااخبيع عكاازبيكتااتدث اب ت اا بلنفرااهتبز اا بيع ت ااثب
يز اااا ب  تيع ااااهب اااااثبيع ااااتع  باؤكاااادبعيااااابي  ااااييابيعإستواااا بيع  ااااع  بييع ج  اااابب

جنلااابيع   ااخبيعن   ااخبكي اات ب  إااهبييع ااابيع  ااعىبعياهاايدبواااب اااطبقاات يه بيك
 ساايلب:ب كتناا ب  ااعبوااابيع  راا ت  بعاات بيكيعاااب ااطبيكعاا بعاات بيكيعااابقلااخب

كيع ااا بيعفاااتع طب اااطبليااادينه بيك ااايث بصعاااابيع ااا تلببيًبيع رااثحب  إت ااا ب يجااا بي اااال 
،بيث  اخبيعت اتببيع سادمبلااطب اتع عيفبيعرثتراث بأيبيالق  اتدث بكر تبب   ي 
ابعياب ع .بك تبكتن بأع ًتبعيع بيعترببعي جتعبيعا اطبان اديطباثت هبيع هتد

أرييقًتبع  ع  ب  ت  ه بيري ه بيك يب يانًتبعي ع زق بيع اطبثر يطبصعابيع  خب
بوابيعجثلبيع  عىب.

ق. "بيكااااااتطبيعجناااااايدبب663ب–ب673ي كاااااا بيك اااااايع يطب ااااااييعابع ااااااعابأعاااااايي ب"ب
  اايطب تع رااتييابدي ااخبيعجااثلبيعسااتد يطب ااطب عي بيوانثسثااتبي هااي يبراايياب رااييابا  

عابجتناببهاؤالاب يآل يعىبيعج تب كإييب سث اطبواب  عب  دبع اخبيع   ياطب،بيي 
كتطبيعفانثسايطبييآلعي ايطبييإلرع ا بيألناتابقلايا باهاي يبا اد يطبأث اًتبواابقايي ب

بق. "ب.588-594ق. "بي ر ت ث بيعإتناب"609ب-665 ر ت ث بيكيلب"ب
يعيقبيعلااااااعدىبيآلعي ثاااااا ب  رااااااييطبأإنااااااتابيعراااااانيي بي ؤكاااااادبيالت  ااااااتوت بيكيعااااااابك

 "بيقاات بلاا ع بأياًلبيعفال اايطبيعاا اطبكااتنييبث عإاايطبيكع بإاا ب  اادب1893-1908"
 عاا بيكع ااتطبوااابيع  إاا بيكإع اا بيكع تنثاا ب،بي اا بن ااعب   اا بهاا  بيعن ااياب  اادب

عيابأادىبيع داادب اطبيع ي اتابيي  اي بعياابيإات  بقتنينثا بب1923 ع بوابعت ب
عي ب  ك  بيقييناطب لث ت ب،بنسخب يتث ب،بزييمب،بعسيد،ب اعيثب..بصعا ب،بقعيب–
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يهااابك اااتبنااعىب  ااناااتب  اايعابيي ااا  بعااطبيع ثاااتابيع تدثاا بعياهااايدبيعاا اطبكاااتنييب
بث ث يطبواب ناس بواي ب  رييطب.

كتطبهنات بأث اًتب ات ات بيعرات خب  ناتيلبيع اؤيطبيع ج   ثا بييعات فثا بيعرات خب
ع اات ب"بيعاا ىب كاا ب  ااعبوااابأيي ااعبيععجااببيك اااعب ااطب ااطبيع ااتت بيعفتعراااب"بأ

يعسااعطبيع اات مبقلااخبيع ااثالدبيكيهااتبيجااد بلاااطبيكيعيقبوااابيكع ااا  ب،بيثساايلب
يع ت ثبل لإهبيعاهيدىبواب ي بب  عب طب  إهب:ب لير نتبأطبنجز ب  طب    ب
اهاااايدب"بواياااا ب"بكااااتنييبا ااااد يطبوااااابيعجااااثلبيعفتعرااااابكجاااازاب ااااطبيعساااايابيعاهيدثاااا ب

صعابلنااباهاي يب،بيكاتنييب سرا اطبصعاابي ادي ب ايعىب  ا ع بكاخب نهاتببيع نري  
 اااطبأعااا بعجاااخب،بأ اااتبيع ااا تطبوكاااتنييبج اااث ه ب اااطبرااااعبيعاهااايدبي ااازييمبيعاهااايدب
ييعجنيدبييع لع بعت ال ه بيأوعيدبأرعه بأع اتابوااب يا بيعي ادي  بيها يب سثسااب

 يعاا بااا كعب اااثبكااتطبيعاهاايدبجييرااثمبعيفااعمبيعراا ب عاا بثكااتلعبيع ت ااثبقاات اًلب:ب
يع  اااااع يطبك ع اااااتابوااااااب يااااا بيعي ااااادي بيع راااااكع  بصالبأنهااااا بيعدب كاااااعه بوااااااب
يعن ااياب تع  ااتعه بلنااتابينجااتع طبيعجااتلب اا طبي  ااتعابي   ااه ب يساااب اادع  ًتب
بعث  حبعجتنًتبيق اتنًتبعيرفطبيقثتد هتبأإنتابيع يي  بيع تعث بييك ييمبيع هيت  ب.

 ااديعبكيهاتب اايلبديعبيعاهاايدبواااببي ازع بيع ت ااثبوااابدعيرا هب ج يعاا بأتت اااب*ب
  عبيعسدث  بوثسيلب:ب كتطباهيدبأراييطبث يتايطبيكعي اابييع ساتعي بيكاتطبعها ب

تع اعيثب،بيكاتطب ابنسيهاتب  بلث هتبعر اع طبينساخب يتا هاتب اطب ا ابآل اعبأيب
هاا يبث اادقبعيااابيععجااتلبييعنرااتابعيااابيعااعر ب ااطبأطب ساايقبيعنرااتابعج ااتبكتناا ب

 ب تععجااتلب،بيعساادب  عونااتبعيااابيعتإاااعب ااطبيع ثااتابص يبقثراابيا  اادداب  اا بيع اا
يعدانثااا بيعاهيدثااا بوااااب"بوايااا ب"بعاااطباع ااا بريراااي بيعيإااات  بيع اااابهاااابجااازاب اااطب

بيكع ا بيعات فابيع ج   اب.
وتع  لاااادبيعاااا ىبكااااتطب عكاااازًيبعي ثااااتابيعدانثاااا ب  ااااع بعيااااد تعب ااااطبجتنااااببيعتهناااا ب

اهيدب   بزعت  بايببيعب408قلخبيع ثالدب،بيوابعت بب411يع  ع اطبوابعت ب
أ ااادبكلاااعي ه بصعاااتدابلناااتابيع  لااادب ااااثبك لاااييبصعااااب"ب اااتجيهاب"بيع اااتت بيع  يااااب
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ن يا بأطبي طب االلبراثتقبيالع  اتم،بثايليطبيعر تحبعه بللنتابي  اادبيع  لدب،ب
يع  لدبكتطبقدب  بلنتؤ بأإنتابيع ك بيع  اعىبعي  اع اطبيقلاخبوا حبق لاازبع  اعب

بيي  العهتب.
يكيعيقبأطبيك اا ثت بكتناا ب سااد بيكاا ع بيعا اات ب،بيكتناا بك ااتبععونااتب ااطب ياا ب

يعل اااايعب  ااااعقبوااااابأعيقاااا بيع  لاااادب،بيأطبيعاهاااايدبكااااتنييباي راااايطب ال اااامب  اناااا ب
يث ااي يطبيث  تفاايطبواااابيع  لاادبيث زوااايطبعااطبزيجاات ه بيث  ن ااايطبعااطب اااعبب
يع  ااايعبيالباااادهنيطبأجراااتده ب تعز ااا  ب،بيواااابنهتثااا ب  ت اااع هبي  إاااهباؤكااادب"ب

فياادب"بعيااب سثساا بكاتطبييج ااًتبعيثااهبأطباا كعهتبوااابإنتثاتب  إااهبيهاااب"بأيناتمبجع ن
أطب  عبع ب  هدبعلعب تع  هتبيعسدث بأىبي ااهتدبعياهايدبعيااب را يىبيع  اتداب
ي سيقبيع ييان بأيبك ال بي يج ب طبيال ااهتدبيعا ىبعاتني بواابيعا الدبيك اعىب

يعاهايدبيعا بااؤإعب"بيأطب  عب يا بدي  اًتبعياابهي  هاتبيع ت ا بعا ب  ا إعبلهاؤالاب
بوابيع  خبكجييرثمبعدىبيعفعمب!!ببواهتب ثتنت بيعتإاعب نه 

 : اليهود فى العصور الوسطى

يع ثتابيعاهيدث بواب  اعبواابأيي اعبيع  ايعبيعيرااا ب واب  ثب  عب  نييطب
صعاااديدب"صلعيهااات بدثفاااادب"بيهااايب ت اااثبأيلبوااااب  هااادبيع  اياااات بيع لعينثااا بقرااا ب

 بيعسي ث بيعاهيدث بي ك   بجت   بيعسادمبيع لع ا ب،بيث ادبيع ثكعيواي بيع ت ببعي ك  
 جاااتلبيه  ت ت اااهبهااايب اااتع  بيعاهااايدبواااابيع اااعقبيكدناااابص اااتطبيع  ااايعبيعيراااااب
ي ااااتيلبواااااب  إااااهبهاااا يبأطبانرااااببعياهاااايدبأدييعًيب   ااااازابي ييقااااببراااااعب اااا ث  ب
 تعتت اااخبونجاااد بثسااايلب:ب ااا بيت  اااتفب  لااادبلاااطبعااازعيب    يثت اااهبواااابيعساااتهعاب نااا ب

عاب ت  بعت ب   بيعسدبك ف ب   يثت ب ع بيع  لدبعطبيعتإاعب اطبأراعيعب يي
ينيي ابيعإستو بيعاهيدث بي نا بأطب ا بك ا ب يا بيع   يثات بيقادب عكاز بيع  ايثب
عيابأ  تدهتبيعتالرثكث بيع ب   اب  يثبكإاعابعطبيعنيي ابيع ثت ثا بييعإستوثا ب

يعاهاايدبيع  اع اطب  اااببعياهايدبواابيع عي ااخبيعيرااابييع داإا ب.بيعساادبكتنا بعيا 
نهتث بيعسعطبيع ت مبع عبهابيعيي بيع عجث ب،بي  دبااعدبيعاهايدب اطب ا هبجز اعاب
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لايه بص اع تبواب  عبعسادب اطبيعساعطبيع ات مبع اعب،بيت  ا بيعاهايدبيكرا تطبرا
عبيعتإاااعب اانه بواااب  ااعب.بي ناا بلديثاا بيعسااعطبياااع سه ب اايببيع  ااعقب،بييراا س

يعاهيدثااا بوااااب بعيجتعثااات بييع ج   ااات بيعراااتدمبع اااعبكاااتطبعهااا ب رااالببزعااات  ه
عياابيع  يتا بيععي ثا بييالج  تعثا بيث اتيلبيع ت اثبب  عب،بكتطبعها بنفاي بهات 

يع سياخب طبيالن  تابيع عجابييإلرال ابوثسيلب ر اعدًيب:ب ي تع تعاب اتع بيعييا ب
يع لع اااا بييعال انثاااا ب"بيكراااا تنث ب"براااات دابعيااااابن اااايب اااادع جابعي ات اااا بييع ااااداثب

ييعت ت  بي تع بيعيي بيع عجث بأقخب ايعًتب.بيعسدبلعز بي هع ب ايعاببييععرت خ
 ف ي بعطبيع ثتابيعاهيدث بييالر ثاتطبيعاهيدىبواب  عب طب االلب   يثات ب
يع  لدبيع  كيعب نفًتب،بيعسدبعتلبيعاهيدبصعاابجتناببيعساتهعابوااب ادطبأ اعىبعيااب

 بوااااابراااايي خبيع  ااااعبيع  يرااااوبيعيااااابااااايلبنهااااعبيعناااااخبيوعيعااااهب اااااثبعت اااا
ب".تطبيجيلثمبييع  ي بيعتلعىبيراعهت ج   ت باهيدث ب إخب"يإلركندع  بيد ث

ي ؤكادبيع ت ااثبواااب ي ابب  ااعب ااطب  إاهب  ااتياًلبنراا  بأدييعبهت ا بعياهاايدبيهاايب
أ ااعبراااعب اا ثحبوثساايلب:ب اهاايدبيعسااعطبيعرااتدمبع ااعبكااتنييبقاادبأقاات ييبيأررااييب

عسعبب اطبيعساتهعاب"بييع نزعا ب ج   ت بجدادابوابيعادع تب إاخبألاابقااعبيجايالقب"ب ات
ييع ن يعابيع ادب،بيكتن بيك اعاب  إت  ب عكزب جتعىبج ببيع دادبييعتإاعب طب
يعاهيدبي اتع براع  ًتبجتعثا باهيدثا بكلاعىب،بأ اتبيع ثاتابيالج  تعثا بوسادب اهد ب
 ااعيعت بات فثاا بي ييجهاات بلاااطبيع ج  اات بيع عقثاا بييعفااعقبيع   يفاا ب ااطب اااطب

الق  ااتدث بنجاادبأطباهاايدب  ااعب ااتعكييب ااببيع رااي اطبوااابآل ااعب،بيعااطبيع ثااتابي
ديعابديعبرا بيع  يا ب"بيعسادبكاتطب يعنيي ابيع جتع  بييع تعث ب"بكتعلني بييعج تع بيي 
عياهاااايدبديعبكلاااااعبوااااابيع جااااتعابيعديعثاااا ب ااااببأيعي ااااتبيج ت اااا بيعلندقثاااا بلإثاتعثااااتب

واابيعس احببييع  عقب إخبيكع بيع سدر بييعث طبييعهنادب،بيكاتطبيعاهايدبا اتجعيطب
بييع  عييي بييعفييتهبييع ييلخبييع نريجت ..بصع  .

 : اليهود فى مصر العثمانية* 
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يواب  ثب  عب  نييطب يعاهيدبواب  عبيع إ تنث  بصعديدب"بث سيببالنديب"بيهيب
أرااا ت بعي ياااي بيعرثتراااث بواااابجت  ااا بيعسااادمبيع لع ااا بيهااايب    اااابواااابيع اااعقب

تثاتطبيع اهاينابصن تجاًتبي  ا ابك ت ت اهبيكيراوبيث ادبيي ادًيب اطبأتإاعب ات إابيع
ل تع  بيع عقبيكيروبيعرثترابييالج  تعابييعإستوابأإناتابيعساعناطبيع تراببع اعب
ييع  ااع طب اااببيه  اات ب اااتاب   ااعبييإل لعيايع ااا بيع إ تنثاا بي عكثاااتبيعساادبأعسااااب

،بيعكااااز بيع  ت ااااعابعيااااابيعااااديعبب1988يع  ااااثبك  ت ااااعابوااااابيع عكاااازبعاااات ب
  ااعبيع إ تنثاا بيجااتابوثااهب:ب كااتطبيع  رااطبيع اات خبيعاا ىبيعاهاايدىبوااابيق  ااتدب

اعأبعيابيق  تدب  عبييع ىب ن هبيع إ تنايطبواابأعساتببوا  ه بع  اعبعات ب
كتطبيي ا ًتبجيثاًتبعياابن ايب اتعزبوااب ااديطبيع جاتعابع ي اًتبيع اابكتنا بب1517

أقاخب  اايعًتبعيرااثاعابعااطبراات عبيعي اات  بييع جااتال بيالق  ااتدث بيعساادب ااج  ب
يآل نااا بواااابيع  اااعبيع  يراااوبيع جااتعابيعديعثااا بييعاهااايدبي ااازع بيع ت اااثبأطببيك ااييل

 ااال ه بيعديعثاا بأوااتد ب ااطبهاا يبيع يقاا بكإاااعًيبص بكااتنييبن ااثااطبوااابكتواا بأوااعاب
يع جااتعابيعديعثاا بعيفيفااخبييعسهاايابوث ااتب  اادب،بك ااتبأطبجهاايده بييه  ت اات ه بوااابكااخب

عراتدمبع اعبأإناتاب كا ب"ب نت ابيع جتعابج ي ه ب اييجاطبيج ت  بواابيعساعطبي
راايث تطب"بيأث ااًتبص ااتطبيعسااعناطبيعراات ببع ااعبييعإاات طبع ااع ب،بيا  ااًتب ااطبيع هاا ب

ديعبيعاهيدبواب جاتعاببصدعي بأطبيعفيفخبييعسهيابعثرتبل جتعابهت  ب ر دعاب   ث 
ب. ي بيعسعيطب

 ج  ااابب اااعقبب–يوااااب  اااثب  ناااييطب اهااايدب  اااعب: يهاااود العصاااور ال ديثاااة* 
ع ت ااع بصعااديدب" ااث يطب اات اعب"بيهاايب ؤراامبيع عكاازب  يراااابوااابيع  ااعبي

"بيهاااا يب1984-1982يكتااااتدث ابيإلرااااعي ايابوااااابيعسااااتهعابيكااااتطبأيلب ااااداعبعااااهب"
عت اااتببأ ااادع ب اااث يطب ااات اعب تإلنجياز ااا بيج  ي اااخبب ي اااايع  ااثبع اااتعابعاااطب

 تاب طبيع عكزبيكتتدث ابيإلرعي ايابيكن اج بعجهايدب  ا عك بقات بلهاتبعي اتاب
لجت  ا ب اخبب1984أعجببديلبأيعيجث بيع اطبعسدييب ؤ  عًيبواباينثهب طبصرعي اخبيب

ألابب،بي عكز بأ  تثبيع ؤ  عبعيااباهايدب  اعبواابيع  ايعبيع داإا بي اتع ب
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  ف بعت  ب إخب"بث سايببالناديب"بي"ببفخوابيع ؤ  عبعييدبيعدعيرت بوابه يبيع 
اطبجاااايدعيطبكعي اااااعب"بي"بجاااات بجثراااايطب"ب تإل ااااتو بصعااااابعي ااااتاب  اااا خب ثااااتد

يه  ت اات ه بناايي اب  ااددابعااطبيع ي اايابي ؤكاادبيع ؤعاا بيع ت ااثبواااب  إااهبعياااب
أطب عكا  ب  عبيع كتنث بوابصاتعبيعهثتتخبيكرترث بع تع بديلبيع  اعبيع  يراوب
يك ع بيع عيفبيعرثترث بييالق  تدث بيعرت دابواب  عبكيهاتب كنا بيعجتعثا بأيب

سادب اتوظباهايدب  اعبعياابيع ج  ببيعاهيدىب طبيالزدهاتعبوااب يا بيكع ب،بيع
 ااا ك بييرااا  ب اااطبيع القااات ب اااببيع ج   ااات بيعاهيدثااا بواااابرااات عبلياااديطبيع  اااعب
يع  يرااااوب،بيكتناااا ب ياااا بهااااابيك ااااييلبيعراااات دابأث ااااًتبص ااااتطبيع هاااادبأيبيع  ااااعب
يع ايث يراب ان تبن  بييزدهع بيع ج   ت بيعاهيدث بي    هتبوابيإلركندع  ب

كاتطببياعبأطبنفامبيع اا  عبااعىب ات وابصاتعبيع  تعابيعهايانث بيواب ي بب
  هاايدًيبص ااتطبيعديعاا بييع  ااعبيعفااتا اب ان ااتب عكاازبيع اا ببيعاهاايدىبواااب ج يااهب

لديعثااا ،بيع ااات بواااابيعفرااااتطبييعساااتهعابيقت ااا ب ثاااتاب زب  بي ااافهتبي ااافًتب ااادهاااعابيي 
عجا ًتبوابيعدعير بيكإع  بعي تع ب"جيث اط"بعطبيإت  بي   يثت ب  لادبلاطبعازعيب

 ج  اااببيع  اااعبيع  يراااوب"بي ااا هبب ااات اعبأث اااًتبصعاااابأطبهااا يببيكتنااا ب  ناااييطب"
يعي اا بانالاا بلدعجاا بكلااعىبأث ااًتبعيااابيع  ااعبيع ااداثبواااب ااتع  بيع ج  اابب
طبصيعاهاايدىبيعاا ىب عكاازبواااب ياا بيآليناا بوااابكااخب ااطبيعسااتهعابييإلرااكندع  ب اااثب

نجااتحبين اايبهاا يبيع ج  ااببواااب ياا بيعف ااعابي  اادب ااطبيععجااببيك اااعبعيسااعطبيع تراابب
ي  ااااااب ن  ااااا بيأييراااااوبيعساااااعطبيع  اااااع طبيراااااهخب اااااطب عااااا بيع  اااااداثببع اااااع

يعااااادانت ثكابيع   اااااع بعيديعااااا بي تت يهاااااتبواااااابيعن ااااات بيع اااااتعابييع جاااااتعىبيع اااااتع اب
ييالنف ااتحبيعاا ىب ااجببعيثااهب  ااتهعبيعنفااي بيكجنلااابيعفتعياا بوااابيعاا الدبيرااثاعاب

 هادبيعن ت بيع  ثتعىبييعرثترابيع  عىبوااب عا بيع ااطبيهايب اتبي ا ب  ناهب"يع
أيبيع  ااعبيعيالعيعااابيع ااع"بيكيهااتبعيي ااخب   اا بعنهااتب هاايعب ج  اابباهاايدىب
نجتزي هبيع  يث ثا بيعا عياب   عىبي ي بأ يعهبيالق  تدث بي اي ع بيع ؤررابيي 
ييع ر يىبيع ؤإع.ب ي بهابعؤث ب ت اعبييع ابعياهتب ال   بأرترث ب   إاخبوااب
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  اعبيع اداثب.بصطبأ ادًيبصلعيز بي   ث هبراعبيع ناسابعديعبيعاهايدبوااب اتع  ب
عاا بانكااعبأطب  ااعبلااخبي   اا بيعاا الدبيع عجثاا بقاادبعااتلبلهااتباهاايدبعااثمبوسااوبواااب
يع  عبيع داثبلخبيعلعب تع  نتبقلخبي  ادب هايعبيإلراال بيكاتطب سلاخبيع ج  ابب
عهاااا ب ساااادعب فااااتعيه ب ااااببهاااا يبيع ج  ااااببي  ااااتع هبيعرااااتع هبيإستو ااااهبيعاااا بث هااااعب

ب بعهجنلاب.يع نتق بصالب  هيعب ثتنت ه بيع تع ه
*بع بانكعبأ دب ع بصالبأطب  تيع ب   ث به يبيعديعبأيب ي ثفهبعي عيمبلن اج ب
 سيلب:بلا"اهيدث ب  ع"بيجا يعهتبيع تع  ثا بوها يب ناتفبعي سثسا بيعي اتع  ب ي اهبص ب
أطب جااا بيعاهااايدبي جااا ب ااا إاعه بكاااتطب  اااديدًيبعييتثااا بيرااااعبو اااتلبيعيهااا بصالبوااااب

ع تعجثااا بعيااااب  ااعبع  اااي  بيعاااديلبيعيعجثااا ب جااتال بيعلناااي بي د ااا بيعاادايطبي
بيعدي ن بيق هتبأيب جتعابيعفيفخبييعسهياب!!ب.

*ب ياااا ب جااااعدبعاناااا ب  ااااتب ااااتيلب"بيع عكاااازبيكتااااتدث ابيإلرااااعي اياب"بأطباعيجااااهب
يث ث هبواب  عبعلعبأ  تإهبيدعيرت هبي  ت عي هبعاطب اهيدثا ب  اع بييع ااب

يعاا اطبدألااييبعيااابيع  ت ااخبثراا  هتبيثسعأهااتبنفااعب ااطب اا تبب  ااعبي راا يعاهتب ااطب
  ااف باي ثاا ب ااببهاا يبيع عكاازبيعياااب  اايعبنديي ااهبيع  االيه ب ياا ب،بي  تيعاا ب
يع عيمبلهتب طب ازبيع كتطبيعا ىبهايبكات طبوثاهبعيااب اتامبيعنااخب،بصعااب ااثب

ب"  عبيع  عير ب"بككخبي نهتبصعاب تقابليديطبيع تع بيع عجابييإلرال اب.
 فى التاريخ المصر  :صشير عوفاديا واستراتيجية التهويد 

 ااااطبيعن ااااعابيعدي يثاااا بيعرااااع  بعي عكاااازبيكتااااتدث ابب11وااااابيو  ت ثاااا بيع ااااددبعقاااا ب
،ب تعييااا بيإلنجياز ااا ب،بث اااببب1989يإلراااعي اياب تعساااتهعاب،بييع اااتدعبوااااباناااتاعب

 ااداعبيع عكاازبيق هااتب"بأ اااعبعيوتدثااتب"ب ااا بجدااادابعهاا يبيع عكاازبقاات اًلب  اا نهتب:ب
أن ااا بيع عكاازبع  تااادبيعهيثاا بيعاهيدثاا ب،بيعالقاات ب صننااتبنهاادفبصعااابيع يرااببواااب

يعإستوااات بيك اااعىبلهاااتبي  إعهاااتبلهاااتب،بييعن اااعابيعدي يثااا بين كاااتمبأ ااااطبعهن اااا ب
يع ير  بييع   دابعي عكزبيع اب  ببوابه يبيال جت ب،بيأث ًتبع  ي ب  تعك ب*ب

يدثا بهايبي  اعيقبيع ج   ات بيع عجثا بييرا إ تعبها يبيع عكازبع  تاادباهيعهدفبص طب
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 ب  تااد بديعثاًتب،بي اطبإا ب2014صرعي اخبيهايبيعهادفبيعا ىب ع ادب اخبألااببيعااي ب 
ب.ع ي بعيثهبعلعب عيتزبأ  تإهتبيإلقيث ث بييع تع ث بي نهتبه يبيع عكز

*بصننااتبن اا كعبهنااتبكي اا بهت اا بقتعهااتبعنااتبيع ال اا بيعيلنااتنابيعرااادب/ب   اادب راااطب
أ فتي ب بب طبث  خبلا ااب"ب:ب كا بب1993و خب بواب ييعب  هب"ب ا ب

بصنهاا بثايلاايطب نااتبيع فااتي بوااابأ اايعب   ااخب تعساادمبييكق ااابيويرااااطبكيهاات
..ب  ابعايبد اخبيعاهايدبواابيإلراال برانسيلبعها ب:ببي ي ب الدبصرال ث ب تكرتم
كنااهبالب اا بع رااي بأطبا  ااعفبواااب ااتلبيع رااي بصالب؛بي عجااييب ااطبويرااااطبأياًلب

بلإ نه ب.
ب بعنده بيعندنتب.*ب ع بهيبجيهعبيع ر ع

*بييع عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعي اياب تعسااتهعابثسااي بل نفااا بهاا يبيع  اادب ااطبيع ااعيابعياااب
أ رااطبيجااه،بودعيراات هب ن اايب ت جاات ب  اااادبيع سااخبيع عجاااب"ييع  ااعىبل ت اا "ب جاات ب
يع عيابك اايابأيعاا،إ ب  اتيلب يا ب نات بعات ب اطب"يك  اتثبيعزي فا "بلهادفب سلاخب

يع اااهاينث ب يع اااابثايسااايطبعياهاااتبكااا  ًتبيعاهيدثااا  بي عااا ب اااطبيع ساااخبيع عجاااابعيإستوااا ب
 اللبيع ف ثلبوابإنتثتبيع ت ابييع تع  بيع عجابعي  ثبعطبديعبعهواعيدبأيبعهقيثا ب

ثااًتبأيبإستوثااًتب تعاا اطبثراا يانيطبويرااااطبييع اااب تع نتراا  بالبعالقاا بعهااتبععقيعاهيدثاا ب
بأ  تإهبيدعيرت هبعنه ب.بيعاي بيث كطبيععجيابواب ع بصعابد.ك تلبيع يالابوا

 ااااااتيلبيع عكاااااازب نفااااااا ب عاااااا ب  رااااااتعابب  إثاااااا ببيعإ تناناااااات بييع راااااا انت *بيواااااااب
ي ي ااايعت بدعيراااث بي  ت اااعي براااع  ب  اااليه بعساااد بعيااااب ااافتفبيعنااااخب،ب

عابيعن ت مبيعديع بعياب ع ب. بيي 
بال كمة التوراتية وال كمة المصرية* 

 ب ستعنااا بلااااطبيع ك ااا بعاااع بيع عكااازب  إاااًتب  ناااييطب"بدعيراااب1989*بواااابعااات ب
يع يعي ث بييع ك  بيع  ع  بيعسدث  ب"بأعد هتبناياب اي ت بييع اابدعرا بعي  ايلب
عيااااابيعاااادك يعي ب ااااطبجت  اااا بيعساااادمبيع لع اااا بي  هاااادبيع  ااااع ت بيع اااات ببعجت  اااا ب
 ااايجنجاطب،بي   اااخب  ت اااعابواااابأقرااات بيعدعيرااات بيع يعي ثااا بي اااتع  بصراااعي اخبوااااب
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عاااديدبعن اااعبيع ج يعااا بيعتت يااا بعن اااياب  اااددبيإلبكتنااا بيق هاااتجت  ااا ب ثفاااتب
دعااااتاب ااااتامبعي ثااااًتبتيع ك اااا بيع  ااااع  ب تعيياااا بيع لع اااا ب،ب لاااادأبيع ت إاااا ب  إهااااتب 

ي  االي ب ساايلبوثااهب:بعياا بيآلإااتعبيع  ااع  بهاايبيع ياا بيعاا ىبا نااتيلب تع  ااثب  ااعب
ب180يعسدث  ب،بيهيبعي ب داثبنرلثًتبعيبقايعطب اتع  يثبيع يعي ثا ب،بوسادبلادأب نا ب

 ان تبأعراب ت ليايطب"بأليبعي تابيع  ع ت ب"بيكرتمبع ي بيع يي ببعت ًتب ي 
عاااطباع ااا بوااا ب ااافعابيع ااايزبيعييااا بيع  اااع  ب،بيعااا باااا  ب  اااابيآلطبواااابيعييقااابب

يع تعا بيبير ت تفبيع نت عبييعسييعدبيعن يث بعييا بيع  اع  .بوياثمب اطبيع ادهلب
عابيعسياياا ب،بكااتطبهاا  بأنااهبوااابصاااتعبيعدعيراا بيع ستعناا بعي اايعيابي  ااابيع ساايدبيك ااا

يع عكااازب ن اا ًتبعيااابيع ااال بيع اااب ااع  وب تكعي ااابيعييق اا ب اا تلب ااالدبلاااطب
ي ْ ب.بيعنهع طبيوانثسثتبي تبجتيعهت بلان تبيع ال ب بب  عبيُه إ

،ب ببن عبنابيع ك  بيع  عىب"ب  يث ت بأ انايبب"بب1924يجتابيع ياعبعت ب
 ب،بي نااا ب عااا بيع ااااطب،ب ااا بييت  اااتفبعالق هاااتبي اااي هتب ك اااتببيك إاااتلبيعاهيدثااا

يع كيفبعيابدعير بيع يفث بيع  ع  بعيت ت ت بيع يعي ث بيقت بلا ع ب ج يعا ب اطب
،ب بععاب،به لااع ب،بدىبواايكمب،ببب ينااا يع ي ااتاب ااطبلااانه ب:ب"بي.ى.بأيراا ا

جيعمب،بعم.بي يثت ب،بي ع لاعب،بيفب،بكايعي عبي  اعيطب"ب،بي ا هببيع ت إا بوااب
 يال ازيلبيع  ايثبيع يعي ثا ب  اياببأياًلبيقلاخبكاخب:بابدعير هتبصعابن اج بهت  بيه

يع  عو ب تعيي بيع لع  ب،بيع اب ن  ابصعابعت ي بيعييت بيعرت ث بييع   ابياب 
وااااب  اااثبيعفاااعابيعييااايىبا ايااااببيعتفاااتاابييال   اااتابييع   اااابواااابيعيياااا ب
يع  ااااع  بيعسدث اااا ب،بيهااااابص اااادىبيعيياااات بيع اااااب ن  ااااابصعاااااب ج يعاااا بيعيياااات ب

يهابعر ب  تيال بيع  ايثهبيع داادابيع اابييتلا ب  إهاتب راسوب ججهاتببيع ر سي  
وجااا ابع سااايلب:ب هنااات بن اااياب يعي ثااا برااااعبقيايااا ب ت ااا بعاااطب  اااتهعبيعنفاااي ب
يع  ااااعىبي  إاعي هااااتبي إتعهااااتب،بيث كااااطب سرااااث بهاااا  بيعن اااايابصعاااااب ج اااايع اطب

ى ب   يف ااااااطب ااااااطب اااااااثبالث اااااا بي  ااااااتعهتب تعإستواااااا بيع  ااااااع  بييكدببيع  ااااااعب
ب: تبناياب ي ت بوابيآل اي ف يه
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يعفساااعي بيع يعي ثااا بيع ااا كيعابييعاااييعدابواااابصااااتعبيع يفثااا بيعجيعيوثااا بيع تع  ثااا بب–أب
يع  ع  بأيبيع اب  كمبعالق ب تعإستو ب اثبثسي بيع  اععبيع ايعي ابلا كعبيعنفاي ب

 بيع اطبلاطبهؤالابث كطبصدعيمبق ابيع اتعكأيبيع  إاعبيكجنلابلي يح.بي طب
ث ساااايبب"ب،بب–  اااعبواااابأيقااات بيعس اااوبييع جتعااات ب"بصلعيهااات بق ااادييبيه ااااييب

يق ااا بايرااا بي يعااادب يراااابيير  ااا تفبييرااا   تدبلناااابصراااعي اخبوااااب  اااعب،ب
ييعاا الدبييعتااعيببيع اااب ياا ب   ااعب،بيع ااعيمب  ااعيمبلنااابصرااعي اخب ااطب  ااع ب
يزييمبيع يااااا برااااايث تطب اااااطبيلنااااا بيعفععااااايطب،بي ستعنااااا ب ك ااااا برااااايث تطب  ك ااااا ب

،بعزعيبب15-119اي بيع اب  يس ب  تبرث خب   عب صر  بيع  ع اطب،بييعنليب
ب ب.32-31،بب26-20،بب9-1:بب30،بب29:ب
يعفسعي بيع ااب  هاعبي لااطب ييزنات بيع فاتهث بييع   يثات بيأ ثتناًتبيع اال بب–بب

ييع القت بيال اال ث بييكرييجث ب  دبب  عبيعسدث  بصالبأطبه  بيع ييزنات بعا ب
ع تدابيكجنلث بيع ر  تعاب  ب تي نهتبيير ث تلهتبواب تطبدي  ًتبيي   ب،ب ع بأطبي

يإلااااتعبيع لعيناااابصعاااابيع ااادىبيعااا ىب اااتعب  اااهب  داااادبهيثااا ب نت  هاااتبيأ ااايعهتب
يعييواادابيكجنلثاا بأ ااعًيب اا  ًتب،بياتع ااتبأطبيع تعاا بهكاا يب،بوتع راا ع ب  ايااببيع ز اادب
 ااطبيع  اايثبييع  اااثبا ساا ب  اادبا سااا ب ااطبأجااخبصزيعااا بيعي ااي بيث كااطبعنااادهتب
 هاايعبيع نت ااعبيكجنلثاا بنهت ثااًتب،بيعااطب"بيع ك اا بيع  ااع  ب"ب  ااببعنااتبيع ت إاا ب
يعر بوابيع رخب اطب سيخب طبقث  بيع ك ا بيع  اع  بيعسدث ا بي عواببواابيع ستلاخب
 ك  بيعاهيدبيعتاطب  ادبي ا هتبواابقتعاببداناابا  اخب اتعنلاب"برايث تطب"بيعا ىب

ع تعابعطبيك إتلبييكقييلبكتطبث عفبيع ك  بيع  ع  بأيبعيابأعف بلهتب،بوهاب
يع ااا إيعابواااابيع اااتع بيعسااادث ب:ب يعسااادبلاااعز بيوتقااا ب ك ااا برااايث تطب ك ااا برااات عب
  يببيع  عقبقتا  بي ك  بيع  ع اطبيعسد تا"بين طبنرا  دب عا بو رابب اطب
يع ااايعيابييع هاااداطبيعسااادث بييعجداااادبين ي اااهتبو رااابب،بلاااخبصنناااتبنرااا  دهتبأث اااًتب

بيكإع  ب" .يجدعج بأرترث ب طب"بيع نك فت ب
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إا ب عكاازبيع ت إاا بعيااابن ااث  بي ك اا بيي ادبوسااوب ااطبيع  ااع اطبيعسااد تابيعاهاايدب
يج ي هتبن ي جًتبي  نتيعهب تعدعير بيع ر فث  بأالبيهايب"بأ انايبب"بي يا بيع ك ا ب
 اا بن  هااتبعياااب ااتبث   ااخبوااابيعسااعطبيعإتعااثبع ااعبقلااخبيع ااثالدب،بيي ااي بصعانااتب

واب تع  بال  بوابصاتعبيكع بران ببعطباع  بنر  ب ك ي  بعيابيعق بلعدى
يكيعابقلخبيع اثالدب،بيها  بيع  يث ات ب راتاعبي تاتومبيكع اتلبيع  اع  بيك اعىب
عطبيع ك  بي دعيبيع ت إ ب  دبير  عي هتبعتخب ع بصعاب اعيعاب  اتزمبيع ك ا ب

عااديعبيع  ااثبيع ي اااببيًبكطبواااب عاا ب  تاااد؛بيع يعي ثاا ب تع ك اا بيع  ااع  بيعسدث اا ب
يهاااا يبوااااابيعييقااااببكااااتطبيعهاااادفبواااااب د اااا بيع الثااااببلاااااطبيع اااا يبب!!بيع ااااتع  اب

ب.يك اعب طب  إهتبيع ىب يعهبيع عكزبيكتتدث ابيإلرعي ايابوابيعستهعاب
ب***

 : يهود مصر فى الفترة الرومانية* 

ن ع بهنتبل ف ااخبع  اثب  اعب اطبيك  اتثبيعراع  بيع  اليه بيع ااب اتيلبلهاتب
ثياااعمب اااطب العهاااتبيجااايدًيبعياهااايدبواااابع ااا بيع عكااازبيكتاااتدث ابيإلراااعي ايابأطب

يع ااتع  بيع  ااعىب،بيأطبث اا  بهاا يبيعيجاايدب،بيث  اايعب ااطب يعااهبيك ااديثبلااخب
ييع ااتع  بكيااهب،بيأطب  ااعبعاا ب  ااعفبعلاااعب تع  هااتبيعاي ااخبراايىبيعاهاايدب،بيعااا ب

ب  ت عبراعه ب.
ك اتبقيناتبواابلديثا بها يبيعف اخبصعاابيع  تاادبعياابها  بيعيتثا بب–*بيع عكزبثرا اب

ر عي اجث ب  هي ادب اتع  ب  اع بيي عاتداب عكااببيع اتع  ب  اتبا اد بقلايلبيعتثاتطبيال
طب ااطبايع ااهاينابيع   رااحبوااابيعدثتناا بيعاهيدثاا بييع كاايطبأري ااهب ااطباهاايدبقااتد 

يرتعابباهايدبصراعي اخبيعااي بب تعمبيع تع بيع عجابيع ىبأ  ب نهب"يعاهيدث "بقدث ًتب،
ك ببهااب عهات ب  عوا ب،بك اتبأإلا بيع ي بعطب يع يعيا ب،بي تبعداه ب طبب نل ي

يع ي ااتاب،بيج ت اا ب  اادبيت  ااتفب"بيإاات  بيع  ااعبيع ااا ب"بييع ااابأإل اا بيعتإاااعب،ب
بعر بعد بك  بج ثببأيعيقهتب.
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*بيعن دبصعابيك  تثبيعرع  بعي عكازب،بيعنساعأب  ادبيع سد ا بيعرات س ب ال ا بأ ادب
د اااهبديطبأ  اااتإه بيع ااااب  ااا  بديعهااا بواااابيع  ااايعبيعسدث ااا ب،بدي اااخب  اااعبنس

  ياااااا بيعن اااااع بعيساااااتعغبيت  اااااتفب جااااا بيعز ااااا بيع اااااتع  ابيعااااا ىبثسد اااااهبيعاهااااايدب
  ااااثب  ناااايطبلاااااب"باهاااايدب  ااااعبوااااابيعف ااااعابيعهايانثاااا ببوااااايع  ت ااااعيطبعي ااااتع  ب

ييععي تنث ب"بيهيب طبصعديدب"بعيوت اخبلنكيفا لب"بيهيب ت ثباهيدىب يساب  يث هب
 ت ببدعير هب  دب  يعهبعيابصثالطب"بيبب–وابيع تع  بيعاهيدىبوابج تع ب"ب تعب

دعج بيعدك يعي بوابعي بيآلإتعبيعتالرثكابيعسدث بوابجت   ب خبألابب،بيهايبيآلطب
صثالطب"ب،بثسيلبواب  إهبب–  ت عبأيلبوابقر بيع تع  بيعاهيدىبلجت   ب"ب تعب

:ب صطبيع ج   ااات بيع عقثاااا بيع اااااب  اااكخب  ااااديدبرااااكتطب  اااعب ناااا بلاااادابيع  ااااعب
 ج يعاا بكلااعىب ااطبيعاهاايدبيعاا اطبي اايييبصعاااب  ااعبيع ايث يرااابي اا  ي بعياااب

 ااااطباهااااي يبوااااابأعسااااتبب ااااد اعبيع  لاااادبيكيلب،بيعساااادب ااااج  بييراااا  بو ي اااات ب
ب.ب يإلركندعبيكتلعبه  بيعهجعا

ب-ك ااااتبااااادعابيع ت ااااثبيعاهاااايدىبب– ياااا بيع ييجاااادبيعتلاااااعبيعاهاااايدىبواااااب  ااااعب
إاااااع ب ج   ااااًتبن اااااثاًتبي رااااا بل  ت  اااااهبيع ت اااا بيعفع ااااادابي الث ااااا بيع اااااتلب،بأ

يع  يثاات بيعرثترااث بييعإستوثاا بيعراات دابواااب  ااعبواااب عاا بيع اااطبلدعجاا بع  اااب
طبيع يعابيع ي ث بيععي ث بعياهيدث بقدبص اثبب–عيابيع ايعبييع ن ث بيالج  تعث ب

 دد ب ال  هتبصعاب دب  ادبيع   ث بيعهايانث بعي نتا بيع  ثا  بإ بثر اعدب
ن اااااطبوااااب ااا ابيع جاااتال ب،ببوااااب عهت اااهبقااات اًل:ب عسااادبكاااتطبيعاهااايدبوااااب  اااع

ي  اا بيع  ااتدعبيع ج يعاا بيع  نيعاا بيع اات ي بعي هااطبيع ااابي  هنيهااتبيي  اا يهتب
ع اًلبي عو بعه بيعزعيع بي عجثا بيع ايينات بيع  اخبيع راكعىبييع اعاابييع جاتعاب،ب
أ ااتب اا بب  ااعبيعاهاايدبيج ت اا بوااابيإلرااكندع  بوساادب ياا بإستواا ب  يثاا بأ اايث ب

ي ااببيجاادي ببيكع ااتلبيعفنثاا ب ي بيعجاايدابيع تعثاا بكااتطبأث ااًتبصعااابجتنااببصن ااتمبعيب
" بإاا بان سااخبيع ت ااثبيعاهاايدىبصعااابيع ااداثبإعهااتب ااهعابأع ااتلب"بواياايبيعرااكندعىبأت

بعطبجيينببأ عىب.
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 يعسدبلدأبيالر ثاتطبيعاهيدىبواب  عب،بعياب تبالديبوابلديث بيعسعطبيعراتدمب
يااابيع ييجاادبيعاهاايدىبوااابقلااخبيع ااثالدب.بك ااتبث كااطبير ت ااتفبيعاادال خبييعسااعي طبع

  عبوابيعت تببيع سدمبيع ىبث اعبصعابيعاهيدبيع اطبير سعيبواب  اعبيعادنثتب"ب
دع ااتبيعناااخب"بيكاا ع بوااابيع اا ادبيواااب ناا ب.بك ااتبهناات بص ااتعي بعياهاايدبيعاا اطب

ق. "بيأيع اااا بيعاااا اطبب589ب–ب594ع يااااييبوااااابجااااثلبيع ياااا ب راااا ت ث بيعإااااتناب"ب
ب تعجييبوابأإايجثتبأيبراعهتب.

طب عاا بوااابيع  ااعبيعييقااببقلااخبواا حباهااي يبعااطباع اا ب"بنلي اا بن ااعب"بو اااًلبكاات
عطب ع ب  لعنتبيعراجال بعاطبيعاهايدبيعا اطبي ايييب اببيعفاعمب"بيعج اتب ات لييب
ق لازبأإنتابو  هبع  ع"بييع  دعبيع ه بعاطبيع ييجادبيعاهايدىبوااب  اعبنجاد ب

قت اا بييراا ثاتطبوااابأيعيقبلعدثاات بواياا ب"بأرااييطب"ب.بيهااابيع اااب نل نااتبل  رااثمب يي 
"بقلااخبب525اهاايدىبواااب  ااعبعيااابجناايبب ااديدب  ااعبقلاااخبيعياازيبيعفتعراااب"ب

يع اثالدب،بيواابيعييقابب،بأقرات بعدااداب ااطبيعلعدثات ب ا بيت  اتوهتبوااب نا ب ن  اااب
صعااابيعسااعطبيع اات مبقلااخبيع ااثالدبي   اايىبعيااابأراا تاباهيدثاا ب إااخب:باي نااتطب،ب

مبيع ي اب؟!بييعرؤيلب طبي  نتب يجهاًتبيجهيعي ب،بيوتنثتب"بيهخبه يب  ثتعبعيسثت
بعي ت ثب!!ب"ب.

يوابأإنتابيع  عبيعهاياناب،بيوسًتبععييث بيع ت ثبيعاهيدىب،بقي  بع يثا بيعهجاعاب
يعاهيدثااا بصعااااب  اااعب رااالبب سثسااا بأطب ج  ااابباهااايدبيع ااا ت بيع  اااياطب   اااعب
راتعدبعياابجاا ببيع ز ادب ااطبيعهجاعي ب،بيال اازيلبيعراجال بعااطبيعهجاعابيعاهيدثاا ب

بعاب  عب  ييجداب ن بلدابيع  عبيعهايانا .ص
قلاخبيع اثالدب"بييعراجال بيع تع  ثا بب246ب–ب283 ي ن بأثات ب ايث ايمبيعإاتناب"ب

عااااطبي اااايلبيعاهاااايدبصعاااااب  ااااعب ااااتع ب يإساااا ب،بيعناااادبهاااا  بيعنسااااا بنجاااادبأطب
يع  تدعبيع ك لثا ب تإل اتو بصعاابأيعيقبيعلاعدىبييعنسي ات بييعت ت ات بيع  فايعاب،ب

إااتلب،بيعنساايلب تعيياات بيآلعي ثاا بييإلرع سثاا بعيااابيع سااتلعبيعسدث اا بعيااابراالاخبيع 
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 تعمبيإلركندع  ب  هدبي دلبعيابيجيدب ج  بباهيدىبركندعىبواابلديثا ب كا ب
بيع اتع   ب.

 ك تبأطبأع ثفت ب"بز نايب"بيع اهاعابييع ااب عجاببصعاابيع  اعبيع ايث يراابيعإاتناب
أإناتاب كا ب ايث ايمبيعإاتناب،ب  اعبصعابيجيدب ج  بباهيدىبواابيعفااي ب،بيوااب

 اا بقلاايلبيعاهاايدبواااب اافيفبيعجااثلب،بيوااابدي ااخبيإلديعابيع كي ثاا ب،بيكجتعثاا ب
ب    بب سدعب  اطب طبيع ك بيع ي ا ب.

يع  اااع يطبإاا باااا هببيع ت اااثبيعاهااايدىبصعاااابعااادابيدعاااتاي بد  اااهتبيع ؤع ااايطب
ثسيلبيواب سد  ه بيع ال  ب/بريث ب رطبوابك ت ت هبيع يريعث ب،بعيابأث ب تلب

:بثراا اثببيع ااعابيعساايلب  ااف بعت اا ب:بصطبيك ااييلبيالق  ااتدث بيع ت ااثبيعاهاايدى
ييعإستوث بعي ا ببيعاهايدىبيع  اعىبي اي بصعااب عي هاتبص اتطبيع  اعبيعهايانااب،ب
يعااتلبيعاهاايدبيع يااييبوااابصاااتعب ج  اابب ي اادبي ااؤإعبي اا  خبعيااابيع ؤرراات ب

يع كي ث بيي  يييبيع نت اببييع ن   بيع ت  ب،بيقدب كيييبجزاًيب طبيعلاعيقعياث ب
بوابيعجثلب.

يأن جااييبيكدببيع  اابب تعيياا بيإلرع سثاا ب،بيين عاااييب  ااابيع اا ث بوااابيع ثااتاب
يعإستوث بيع ابرثاع بعيابيع الدب،بيثسيلب"بواييب"ب:ب"بصطبيع ج  اببيعاهايدىبوااب
  عبواب ع بيع اطبلي.ب  ديد ب اييعابيع ياايطبنرا  ب،بيكاتطبإ ا بإالإا بأ ثاتاب

وااابيإلرااكندع  بي  ااابعاايبكااتطبيعااعق بيعاا ىبيق  رااهب"بواياايب"بانااايىبعيااابعياهاايدب
عاااددب   اااع ببيىبراااكتطبيعاهااايدبكاااتطب يعيع  تعيااا ب،بصالبأناااهبكاااتطب اااطبيعيي اااحبأطب

بي تعرييبنفي ًيبكلاعًيب،ي  عيعبيعيق ،كتطبنفي بيعاهيدبواب  عبا زيادب  اعدًي.
 ااوبيإثساا بلاااطبيثساايلبواااب ي اابب  ااعب:ب يكتناا بهناات بدال ااخبعيااابيجاايدبعيي

،بي هاايدب  ااعبص ااتطب عاا بيعز ااتطبلع  ااهيعاهاايدبيعاا اطبث ث اايطبوااابأع بصرااعي اخب
يعج ااتبيراا اتابيع ااعابيو ااعي بأطب يجاات بيعهجااعاب ااطبأع بصرااعي اخبصعاااب  ااعب
ير  ع ب ن بنهتث بيعسعطبيعإتنابقلخبيع ثالدب  ابع عبكييع ايمب،بعياابيعاعر ب

ب. طبأنهبع با ل بأث بدال خب ك ي  بعطب ع  ب
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 ي طبيع ه بأطبن كعبأطبيعهجعابصعاب  عبي   ي بأث اًتبعيااباهايدب اطبرايع تب
هاا بيعاا اطبيواادييبكراا تبب اا اب،بيهاا بأث ااًتبيعاا اطب يفااييبع راات ه بيع ت اا بعياااب
يع اااتع  ب،بيعياااابيعاااعر ب اااطبأطبيع رااا يانت بيعاهيدثااا بي اااد بييت  اااف ب اااايلب

دىبواااابيع ناااتا ب  اااعب،بي اااطبيع رااا  اخب  عوااا بكإتوااا بيع  اااديدبيعراااكتنابيعاهااايب
يع  فعدابكخبعياب داب،بصالبأنهبال  بوابأطبيإلركندع  بكتن بيع عكزب يبيع  طب

بييكه ث بيعتلعى .
ق  اا ه بب-يوسااًتبعي ت اثبيعاهاايدىبب-قلاخبيع ااثالدبوساادبيع اتع ا بب30ي  يايلبعاات ب

عياااب  ااعبي  يعاا بيعديعاا بصعااابصقيااث بعي ااتناب،بيجاادأب يقاا بيعاهاايدبوااابيع ياااعب
يكريأب يعج تبكتطب طبلاطبيكر تببيك عىبكن اج ب سثسث بأنه بع بييع  يلبصعاب

ث ايدييبا ااد يطبوااابيعجاثلب،بي اا ب راادادبيع اعجت ب اادبيعاهاايدبييقابب عاا بص ااتطب
"بب54ب–ب41ع عبيإل لعيايعبكتعاجيالبيوث تب  دب ع بأإنتابع اعبكييع ايمب"ب

ب  دبيع ثالد ب.
 بواااابيع ثاااتابيع دنثااا بيجييااا ب أ اااتباهااايدبيإلراااكندع  بوسااادبيرااا   دييبعاااطبيع  اااتعك

  اادبيع ااثالدب،بي اات بب عاا بب70يع ااعبب عي هااتبل ااد اعبيع  لاادبوااابيعساادمبعاات ب
يكع ااتلبيع نثفاا ب اادبيعاهاايدبوااابيإلرااكندع  ب،بيهااابيع اااب ااالبع ااببأإااع بعياااب
يعاهااااايدبيعااااا اطبكاااااتنييبث ث ااااايطبااااااييلب  اااااعبيواااااابكتوااااا بأجزي هاااااتبيوتق ااااا ب اااااطب

بين اتاه بيع تدىبييععي ا .
  اااادبب117-115سااااتببيعإاااايعابيعاهيدثاااا ب اااادبيإل لعيااااايعب"بي عيجااااتطب"ب يوااااابأع

يع ثالدب،بي دبيعاهايدب اطب افيوه بي اطب ا ت ه بي تعراييب ا إاعبأقاخبعياابيع ثاتاب
يعإستوث بواب  عب،بيكتطب طبيعيي حبأطبهجعابيعاهيدبصعاب  عبير  ع ب  اب

ألاادًيبصعااابنهتثاا بيع  ااعبيعلازنااااب،بعيااابأثاا ب ااتلب،بعاا بث اادبيع ج  ااببيعاهاايدىب
بييعسيلبعي ت ثبيعاهيدى .ب–رتع بي  هبي عكز بينفي  بيقي هب

يوث ااتبا  ياا ب ااتع ن ث بيع ج   ااابعياهاايدبواااب  ااعبااا هببيع ت ااثبيعاهاايدىبصعاااب
ناايياب:ب أيع اا بيعاا اطبراا يانت بيعاهيدثاا ب   ااعبصعااابإالإاا بأأنااهبث كااطب سرااث بيع 
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 اااييبواااابيع ناااتا بعت اااييبواااابيع ناااتا بيع  اااع  بيع عكز ااا ب،بيأيع ااا بيعااا اطبعت
يعزعيعث بييعسعىب،بيأيع  بيع اطب كيييبيكينييبيع  ركعي بيع ركع  بيقاعىبيععجاتلب

بيع ركع اطبيعت ال ه  ب.
،بوث اتب  ادبدي اخبيع عكازبيكتاتدث ابي نهابيع ت ثب  إهب،بيع ىبأعساابك  ت اعا

لااا كعب سثسااا ب تع  ثااا بن  اااخبأطبثرااا يعلهتباهااايدبيعااااي بيهااااب:ب عسااادبيع عوااا بلهااا ب
رر بيعرثترث بعياب تع ه به  بيأ ت ا بعها بدعجا ب  انا ب اطبيع كا بيعا ي ابيع ؤب

يهاايب ااتب لااديبوااابيع  ااتدعبيع تع  ثاا بيع ااابأ ااتع بصعااابأطبيعاهاايدبصن ااتبكااتنييبقاادب
 ن ااييب سيقااًتبكإاااعابج ياا ب ااطبيعثراااعبعياااه بأطبث ااينييب ثاات ه بيواا بأرااييجهتب

بيع تابيع  ازبعهت ب.
ب***

 الإسلام واليهودية* 

يع عكزبيكتتدث ابيإلرعي اياب تعستهعابثفكعبي  اوبلعؤث بير عي اجث ب  اادابيكطب
يع ادىبال  اعيقبيعإستواا بيع عجثا بييإلرااال ث بيعاثمبوساوبيع ااتع  بيع  اعىبيعسع ااب،ب
عاا ع بي جهاا بأ  تإااهبصعااااب  تيعاا بصاجااتدب ااث.بعي  اااتثلبلاااطبيعإستواا بيإلراااال ث ب

دب يلثرااهتبإاايببيعدثتناا بيعاهيدثاا بييع عجثاا بيجاااطبيعإستواا بيع ااهاينث بيع  ت ااعاب  اا
عيابه يبيع  ناابثا  ابأ ادبأ  اتثب طبيدعتاي ه ب"بب– ؤكدًيبب–يعسدث  ب"بيعلع   ب

ييع  ناايطبلااا"  إاعبيعفيرااف بيإلرااال ث بعيااابيعفيرااف بب1989يع عكاازبيع ااتدعابعاات ب
يعاهيدثاا ب"بييعااا ىبأعساااابك  ت اااعابعياادك يعب/بأوث اااازعبعوا راااكابييع ت اااثبث  اااخب

فيرف بيعاهيدث بوابقر بيعفكعبيعاهيدىبلجت  ا بيعسادمبيع لع ا ب،بيع اثمبأر ت ًيبعي
قر بيعدعيرت بيعاهيدث ب كيث ب"بليياطب"بعي  ي اطبيعن   خب تبجتابواب  إاهب عوثاًتب

تدي ب نااا برااانيي ب يااا ب اااببهاي اااي ب:ب يع ساااابيعاااع ثمبيععي اااخب   ااادبأنااايعبيعرااا
ه ااااتبوااااابيع نتق اااات ب بيع ر  ااااتعبيعرااااتل بكع تنثااااتبيعيعجثاااا ب،بيين ااااعطبكال اااا ا

يع ايعااا ب ااايلبيع ااا يطبيعإستوثااا بييعفكع ااا ب،بي عكاااز ب  تدإت ه اااتب  اااف بأرتراااث ب
 يلب ر ع بيع  اتدعبيع تع  ثا بيع ات   بواابكاخب اطبيعدثتنا بيع راث ث بييإلراال ب
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ييعاهيدثا ب،بيكاا ع ب اايلبص كتنثا ب  ي ااخبهاا  بيع  ااتدعبصعااب إاااعبيديوااببعيرااال ب
ب.ب يعرال بوابيع عقبيكيرولاطب  ابيك  بيج ت  ب طبأجخب

يعسادب يساا بهاا  بيع  تدإاات بينا تعااًتبالبث  ااابعاادىبيعرااادب اا ا ب،بيوااابأعسااتبب
 س اااخبيعراااتدي بقاااععبأطبثك اااببك ت اااًتبكعراااهبعهااا  بيع ي ااايعت ب،بيأإناااتابز تع اااهب
عيسااادمب اااطبأجاااخبهااا  بيعفع ااا ب،بعسااادب نتق ااا ب ر فث ااا ب اااببعاااددب اااطبأرااات  اب

راال ب،بيعسادبيجاهبصعااه بيع را عب ا ا بيعراؤيلبيعجت   بيع لع  بواابيعاهيدثا بييإل
يع ااتعاب:بكااا بث كااطب فراااعب سثساا بأنااهبعيااابيعااعر ب ااطبي اادابيك ااخبيععي اااب
هناات ب ااستقب،بيعيااابيعااعر ب ااطبيع جااتيعبييع سااتعببيعنراالابوااابيع   ساادي بييآلعياب
يع ت اا ب تعاادثتنت بيعراا تيث بييع ي ادثاا بيعااإالثب،بنجاادبأطب ااتع  ب اا يجهتب  ااعاب

 بييال اااهتدي ب،بيأطب ااعيثبألنااتابصلااعيهث بعاا بث اا حبعاات اًلبعي ي ااادب تع ااعيعت
ييكعف ب؟بيكتن بصجت  بيع ت ثبيعاهيدىبعياب ع برع   بنرلثًتب اطبقتلب:ب بصنهب
ن عًيبعي  تدعبيكجنلث بيع اب  دب تعجث ب تعنر  بصعابيع ست دبيعر تيث بيعاإالثب،ب

نجااادبأنهاااتب اااد  بك يفثااا ب،ب"ب إاااخبيعت ت ااات بيعفيرااافث بكعراااايبيك اااتبب"براااتعاطب
 يطبيعي ييجهااا بيكدلثااا بييعإستوثااا بيع إ اااعابلااااطبأع اااتابيعااادثتنت بيعاااإالثب،بوتع رااا

ييع رااث ايطبييعاهااايدبكااتطب  ساااديعه بيعيسااتابييالج  اااتابينسااخبيع  عوااا بكااخب نه اااتب
عر عبعلعبيع  يعبيعيراابيج ت  بواب جتلبيع  عيعت بيعفيرفث بييع ي ثا ب

 ااث بيعدانثاا بيع  اا عك بيعتااطبكااتطبعهااتبجاا يعهتبوااابيع عجاا بيع ااابعاا ب اان بعيااابيكعب
بيع  ادابع الدبيإلرع  بيعسدث   .

إااا بيرااا اعدبقااات اًلب:بي اااطبجهااا بأ اااعىب،بواااإطبيع  اااتعك بواااابيع  اااتدعبييع نااات بب
أرااتمبج ثااببيعاادثتنت ببيعدانثاا بي ياا بيع   ساادي بييعاا كع ت بيع تع  ثاا بيع اااب  ااكخ

 اااعىب،بقااادبكتنااا بع ي اااًتب  إت ااا بيعييقااابب ىبلهااا بعاااطبيعإستوااات بيكيعاااإالثب،بي اااان
ييال اهتدب،بإ بازع بأطبيع راي اطبكاتنييبيعرالببببعي ي عبييع نت عي ب،بييع عيب

دي  ًتبواابها  بيع اعيبب،بي طبعها بيعي راث ااطبيع اعقااطبل ت ا بأطبا سعجاييب ناتب
عيااابيع ااتع  بييعفيرااف بييعييقااببأتإااعببيك ااخب:بيعاهاايدب!!ب،بهااخبهناات ب جااط بن ااطب
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ياب بعيثاااهب ت اا بيأطب اااتع  بيإلرااال بواااابز ااطبيعنلااااب   اادب  ااا ب؟ب ااطب عااا
 بيوابع عبيع يفتابيععي داطباؤكدبأطباهيدب العبيجنابقانساتابكتنا ب لادأبيري 

ب. تطبألدًيب لدأب طبيع ري اطب نا  له بيج ثتنت ه بعي ري اطبيع ب
ب***

يراااب*بيواب  ت اعابأ اعىب   اخبعناييطب يع  اتعابيعاهيدثا بواابيع  ايعبيع
يهايبثساي بل ادع مبب–عي ت ثبيعاهيدىب نت اخب ات بب1989ييإلرال  بأعسا بعت ب

ب.ب1985يع ي يدب تعجت   بيع لع  ب تعسدمب ن بعت ب
ثساااد بيع ت اااثبعؤثااا ب  تعفااا بععؤثااا برااات س ب"بد.بأوث اااازعبعوا راااكاب"ب ااااثبثسااايلب

ي اطب عسااادبلااادأبيال  اااتلبلااااطبيع رااا:ب عوثاااًتب  اااادًيب تإلراااال بي يقفاااهب اااطبيعاهااايدب
ييعاهاايدب اابب هاايعبيإلرااال بوااابيعسااعطبيعراات ببوااابيع جااتزب  اا هبيعجز ااعابيع عجثاا ب
ي ااالدبيع ااعبب،بيوااابص ااتطب ياا بيعف ااعابيع  كااعابييكيعثاا ب،بكااتطبيإلرااال ب ااؤإعًيبصعاااب
أ  اادبيع ااديدبعيااابيعدثتناا بيعاهيدثاا بعيااابيجااهبيع  ااياب،بصالبأطبهاا يبا جااتيزب

ب ديدبيناتقب ي بيع  ت عا ب.
واابيع عكازبأث اًتبسيلبوااب ي ابب  اعب اطب  إاهبيعا ىبأعساابك  ت اعابإ بنعي بث

يكتااتدث اب:ب ي  اادب عاا ب ان ااتبواا حبيع ااعبب تلااخبي ااالدبيع ااعيقبيوااتعمب ااتع ب
يعاعيي وبلاااطبيعاهاايدبييع رااي اطبأقاايىبيأ ادب،بي  ااف بعت اا ب،بكااتطبي جاات بيع يفااتاب

عيااابأنهاا ب"بأهااخبيكيي ااخبصزيابيعاهاايدبهاايبيع  ت ااتاب،بيكااتطبيعسااي بان ااعيطبعياهاايدب
يعت اااتبب"ب ااا نه بوااااب عااا ب ااا طبيع راااث ااطبييعن اااتعىبرااايياب رااايياب،بي    اااييب
  كتناا ب ف ااايث ب ي ب  ااازي بعاا با   ااببلهااتبيعيإنااايط بي اا هببيع ت ااثبصعااابأنااهب
 يعيااابيعااعر ب ااطب هاايعبيع ست اادبيع  تدثاا بعياهيدثاا بعيااابي  الوهااتبي  تانهااتبواااب

ع اال بيعإستوثا بلااطبيع اعببييعاهايدبقت  ا ب الدبيع عيقبي االدبيعفاعمب،بيرا  ع بي
ي   تدعااااا ب،بيعسااااادبزيد بعياااااابيجاااااهب اااااتاب اااااطبيعزعت ااااا بيعاهيدثااااا بواااااابيع اااااتع ب

 ب،بيهايبيع ات بيعا ىبي  ا  بوثاهبيعديعا بيع  تراث ب762يإلرال ابوابأعستببعات ب
ييع  ترااايطب ااطب يااديدبعت اا  بعي الواا بيإلرااال ث  بي   اا  بيع ت ااثب  ت ااع هب
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 اااللب ااتبأعساابب عاا ب ااطبقااعيطب تعثاا ب،بقااتدبيعزعت اا بيعاهيدثاا بي  إااهب ااتعسيلب:ب يب
واب الدب تلخبيع فكعيطبييعفالرف بيعاهايدبيع لاعزيطب نا بعهادب"بيع  انتب"بييع ي ايدب

  ااااابيع اااات مب،بيهثاااا ييببيعسااااعطبيكيلب أىب ناااا،بص ااااتطبيعسااااعيطبيع  راااا بيكيعاااااب
عاات  ه بيعهاايده بأنفرااه بيأعااديهتبعاا ال  بي   ااتثلب ااببيع سثساا بييعييقااببيعإسااتوابعزب

بيع تع  ث  ب.
*بيهكاااا يبا نااااتق بيع اااات إيطبيعاهاااايدبيع  ت ااااعيطب،بأ ااااده بااااازع بأطب  ااااتع نتب
يإلرااال ث بييع عجثاا بكتناا براال ًتبوااابيعفاا طبييع ااعيببييال اااهتدب اادبيعاهاايدب،ب
ييعإتنابثسيلب تع كمب  ت ًتبي  نهتبكتن بيي  بعي رت حب ببيعاهيدبيأطبه يبرا حب

،بيعيهاا بييا اطبن اادقب؟بيع اات يبيع نااتق  بيعفكع اا ب؟بواا ىبيعااعبعهاا ب تإللااديابييعزعت اا
عهدييعب،بيهيب يز اببعياابيع را يىبيع  إاابب–اهيدثًتبب–صالبص يبكتطب يز  ًتب كثًتب

عثرااهخبيال  ااعيقبا ااييزىب ااببيع يز ااببعيااابيع راا يىبيعرثترااابيعاادي يابييع ااتع اب
ب.عي سخبييعإستو بواب  عبييع الدبيع عجث 

ب***
 مثال : التطبيع فى الثقافة الشعبيةلغة الأ( 2)

يكطبيع عكااازبيكتاااتدث ابيإلراااعي ايابثساااد بنفراااهبكاااعأمب عجااا بوااااب  تعكاااهب ااادب
يعيجاايدبيع عجاااب،بعاا ع ب سااي بيراا عي اجثت هبيع  إثاا بعيااابيع ناايابييع  ااددبوااابصاااتعب
هادفبأرتراااب راا سليابيهاايب ف ااا بيعجراادبيع عجااب ااطبدي يااهب،ب  اادبوهاا بناايي اب

عي  ت خبيعجادب  هتب،بي اطبلااطبيرات خبيع عكازبيكتاتدث ابب  فهبي  تدعبقي ه
يإلرعي اياب تعستهعابعيي يلبصعابه يبيعهادفب،بهايب  تيعا بيعيايابواابيعفيتيايعب

هب اااطبدي ياااهب تع  اااتع بيع ااا لابيع  اااعىبييع عجااااب،بعفه اااهب،بي  اااي ههبإااا ب اااعج
 ا بثر   اابعياابيعهز بيًب  ادعبيع  اعىبييع عجااب،بيببًتبعسايابيع ا ب  دعًيبع ثر

،بعااا ع ب اااتيلبهااا يبيع عكااازبل لاااثببيكناااهب  اااطبديوااامب اااتع  يب   ااادب؛بيعراااع   
اهاايدىبيع اادنت ب،بأطبثس ااعبب نااهبيث ااعجهب ااطبدي يااهب،بيعياااب عي ااخب،بيع ع ياا ب
يكيعابهابوه هب،بأ تبيعإتنث بوهااب  اي ع بعياابأطبإ ا بعالقات ب  ات كث بلاناهب
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ع سلااخبهاا يبيع ااعيثبيأ اا ت هبيجاااطبيع ااعيثبيع اا لابيعاهاايدىب"بيع زعااي ب"ب،ب  هااادًيب
يع  ت ااااااع طب"بيع ااااااهتان ب"ب،بي سلااااااخبيجاااااايده بوااااااابلا نااااااتبيعفيراااااااانابيع   ااااااخب

،بي ي بهابيع ع ي بيعإتعإ ب،بيهااب1979ييع  عىبيع   عقب  دب  تهدابيعرال ب
يع ع ي بيع ابن ع بعهتب طب اللب  اثبعات بقات بيع عكازبيكتاتدث ابيإلراعي اياب

لميل  ث الحضارت ن العربيع  والعبريع  : إةعداد   )موقف الإجعي هبيث  خبعنييطب
دا  ععد سععو ف و ععو باحععط  ععث معهععد ترومععان لسبحععاط وخدمعع  السععال  التععابف 

،بييع ىب  ادبأطبثرا  ع بوااب  إاهبأه ثا بيع إاخبوااببللجامع  العبري  بالقدس(
يعإستو بيع ا لث بيع  اع  ب،بييع  اتعابيع عجثا بي"بيع لع ا ب"ب،بثساد بعناتبن ات مب اطب

 إياا بيع   ااتله بلاااطبيعإستواا بيع اا لث بيع  ااع  ب،بييعإستواا بيع عجثاا بي ااتبثراا اب"بيك
 تعإستو بيع لع  ب"ب،بين ع بهنتبعه  بيعست   ب ك فاطب تع سد  بيع اابراسنتهتب ايلب
  تاعبيه  ت بيع هتان ب   إتعنتبيع  لث ب،بيوابه يبيع يقا بيعست خب اطب اعيعنتب

عااااابيك إياااا بيع ااااابنك فااااابلاااا  كعبن ااااهتبيع عجااااابييع  ااااعىب نهااااتبديطب  هاااا ب،بيي 
"يع لعى"بيع ىبك ببوابيع  ثبي ع بع  ي  بك تل هبهنتبينك فابلن هتب  عج اًتب

بصعابيع عجث ب:
يأ اااببأ ااات بكنفرااا ب.بييع اااداثبيعنلااايىبثسااايلب:ب"بالبااااؤ طبأ ااادك ب  اااابب–ب1

بث ببك ثهب تبث ببعنفرهب"ب.
:بعتااخب ساات ب سااتلب،بيوااابيعتي اا بوااابيق هااتب ااتبأ راانهتب،بيوااابوعي اادبيكدببب–ب2

بع مبعتخب تلبعليرهتبص تبن ث هتبيي  تبلؤرهتب."بييعز   عىب
 ف بعطبنفر بوه بث  ييطب ن ب،بيوابيعسع طبيعتع  ب البثكيا ب بنفراًتبب–ب3

ب ب.286صالبير هت ب ريعابيع سعاب:ب
وساعيابلياد  بأيعاابأيبأرال ب.يواابيعساع طبب–وسعيابليد  بأ بوسعيابليدابأ اعىبب–ب4
بعتع  ب:ب يأيعييبيكع ت ب   ه بأيعاب طب    .ي
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يوااابك ااتبب اا الطب:بيكقعجاايطبأيعاااب ااتع  عيفب ثس اادبك ت ااهبيع ااتاب تك إااتلب
يع اا لث بيع  ااع   .يوابك ااتبب ث اايعب:بوساااعبيعراات  بأو ااخب ااطبوساااعبيعراايي  ب

ب ثس دبك ت هبيك هعبعطبيك إتلبيع  لث بيع  ع   .
:بيعجاعاب،بيوااب ث ايعب نااب:ب اتبكاخب اعاب راي كطبيعينابعثمبلدي  بيهايب  ب–ب5

برداع.عيق ت بزاللث ب،بأيبي تبكخبعي  ب يلبكخبي
بايجدب طبثفعقبوازديدبأث ًتب،بأ رطبيأن ب  تطب يع ادينا ب.ب–ب6
 وابيع ععاا ب  اابثراسوب وا  اي  ب،بيواابأ إاتلب ث ايعب يثاهبعيااببحعثرعبب–ب7

بهيي بع تباجابدايهبعيابقفت .
 ي بيع يعياب بب هن بأيب اببأ االقبوت اي ب،بييع اداثبيعنلايىبيكو خبأطب  ب–ب8

يع ااااع  بثساااايل:ب"بأت ااااخبيع ااااؤ ناطبصث تنااااًتبأ راااانه ب يسااااًتب"بأيب"بصطب ااااطب ثااااتعك ب
ب. ع:بعي ب البع خبيراي ب البرتث أ رنك بأ القًتب"ب.بيوابيع  نابيآل

ه اهببيع ىباز دبعي ًتباز دب زنًتب،بيوابوعي ادبيكدبب:ب اطبعيا به  اهبااتلب–ب9
ب،بأيبير عيحب طبالبعسخبعهب.

اتع اااتبكنااا بع ث اااًتبواااإطبيعاااع  طبأىب ب  اااتعابرااااع   ب.يواااابيع اااداثبب–ب10
يعنلاايىبيع ااع  ب:ب"بصن ااتباااع  ب ب ااطبع ااتد بيعع  ااتاب"بأيب"ب ااطبالباااع  بيعنااتمب

بالباع  هب ب"بأيب"بأطب بعوا بث ببيععو بوابيك عبكيهب"ب.
 اااا ب،بيثساااايلبيع إااااخب:ب ااااتدحبنفرااااهبكاااا يبب،بيوااااابعث ااااد  بيعيع ااااببالبوب–ب11

بيع اديناب:بعثمبع   تلبواب رطبيعإنتابن ابب.
 اااطبأتإااااعبوااااابكال اااهبأ ااااا بيوااااابوعي ااادبيكدبب:ب ااااطبأتإااااعبأهجااااعب،بأيبب–ب12

بيع كإتعبك تاببعاخ.
عيابيعت يببأطبثكيطباي خبيع يتعاب،بيوابوعي دبيكدبب:بصطبكنا بكا ي ًتبب–ب13

بيعب:بصطبكن بك يببيو تعب.وكطب كيعًي.بيعندب ث 
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 طب يسابأ ت بل  ت  ب،ب  ابصطبعا بث ااهب اا ًتبوك ناهبأعاات بكاخبيعهاديثتبب–ب14
يعاا اات بوااابيعاادنثت.بيوااابيع ااداثبيعنلاايىبيع ااع  ب:ب"بالب  سااعطب ااطبيع  ااعيفب

ب ا ًتبيعيبأطب يسابأ ت بليجهبايا ب"ب.بأيب"بيعتي  بيعاا  ب دق ب"ب.
 بإتنثااا ب،بأيبالبقاناااابيالب ياااداناب،بأيب ااااللبيوااااب ث ااايعب:ب  ت ااا بيعيجاااهبعاثااا

ب يكينابوع  بر ان بي لا ناب ز ن ب،بأيبيلب  يلبيالبجيهعب  ييبيعت .
  اااعقبجلانااا ب  تاااخب لااازًيب،بيوااااب اااداثبنلااايىب اااع  ب:ب"ب اااتبأتاااخبأ ااادبب–ب15

ب طبأطبث تخب طبع خباد ب"ب.بيًبا ت ًتب اعب
 ااطبصااااد ب بلثتتااخبيعياااببااادبيع   تناا ب اا  تن ب،بيوااااب اا الطب:يواااب ث اايعب:بيإل

بلاز د ب.
هااا يبي  ااا  بيع ت اااثبراااعدبهااا يب سيعاااهبيع لااااثبيع اااتعاب:ب يهكااا يبنجااادبيع  ااات بأيب
يآلالفب ااطبيك إااتلبيع  ستعجاا بلاااطبيعيي اااطبأيبيع  ااتع اطبي ااتبأيعدنااتب ااتبهاايبصالب

يع ساتعببلااطبيع ا لاطبث ايدبكتع ساتعببب طبوث بك تبثسايلبيع إاخب،بيعاثمبرث 
ب .لاطبيع  تع اط

يهااايبعااا بثساااد بعناااتبأ إيااا ب  ااا بعياااابكعيهثااا بيع اااهتان بأيبأ تدااااثبنليثااا ب ؤكااادب
 ااياب بب-يع اديابيع ااتع  ابعياهاايدب ادبيإلرااال بيعناا كع بن اطب  ااداثبيععراايلب

عاااطبأطبيعراااتع بعاااطب ساااي ب  اااابثست اااخبيع راااي يطبيعاهااايدب،ب  اااابب-عيثاااهبيراااي ب
بثااتبعلاادب ب  ااتل:ب ثااتب رااي بيع ااجعبييع جااعباااد الطبيع  عكاا ب ااده بوانااتدىب

 يفااااباهااايدىبوتق ياااه ب،بيعنااا كع ب تع إاااخبيع  اااعىبيع عجاااابيع اااهاعبيعااا ىبعو اااهب
يع جتهديطبيع ري يطبص تطب يحبيعرتدي ب ببيعاهيدب،بيالازيلباعو هبيع جتهاديطب

أيبيآلثا بيعسع نثا بوابويرااطب  العب الاعبثاتباهايدب،بجنادب   ادبرايفبث ايد ب،ب
ييابعيا اطب  ناييبيعاهايد ب ادقب بيع  اث بب،بيع اب سايلب يع جادطبأ ادبيعناتمبعاد

بوسوبأ إي بعي  كعابيعي فتعق ب!!ب.
ب***

 ( تشويه صدباء مصر :3)
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عسااااادبدأبب يع عكااااازبيكتاااااتدث ابيإلراااااعي ايا بعياااااابيال  فاااااتاب تكدااااااببيع  اااااعىب
يع  عيفبنجابب  فيظبيدأببعيابصدعتابيع ديق بيع  ث  بيع ااب اعجوب  فايظب

  ؤراامبها يبيع عكاازببيعالق اهطب عج ااييبأد اهبعي لع اا ب،ب تإلراعي ايااطبيج ت اا ب ا
ك اابب ت ااثبيأداااببجاات  ابصراااعي اياب،بب1989د.ب اا  يطب اات اعب،بيوااابعاات ب

ادعاب"ب   يطب الاب"بث  خبدعج بيعدك يعي بوابيكدببيع عجااب اطبيعرايعجيطب
ث  اخبعناييطب نجااببب1989 ستاًلبهت ًتبوابيعن اعابيعدي يثا بيعراع  بعي عكازبعات ب

عراايلبيكدببيع عجااابصعااابيع ااتع  بجااتابوثااهبيدعااتاي بعياااب"ب  فاايظب"بب  فاايظ
  اا طبيع ااعيابيع عجااابيع ااهاينابكااتطبان يااابعيثااهبقلااخبيوت ااهب ع  اا ب بعيثااه ب
أطبادو هتبي لعغبنفرهب نهتبص يبع ب تطب  ث  ب تع  ثًتب،بين طبأنهب تيلب ع ب

عااثك بيعتاطبعاثمب تعساادعبيعتاتوابيعاا ىباادوببهاا  بيالدعاتاي بيع ااهايب نث ب اد ب،بيي 
بنابيدعتاي ب   يطب الاب:

"بنجااابب  فاايظبكت ااببدي اا بيع جدااادب،بوهاايبالبا يقاا بعناادبع ااخبكلاااعبأنجااز بيالب
ن اتبثرا ابدي  اًتبع جااتيز ب،ب ادويعًتب يع ازابيع لااداب ثكاعع ب  ادبأطبإلا بنجت ااهب،بيي 
يعبن يبيت  توت بجداداب،بو  دبيعإالإث بناعي با يجاهبصعاابك ت ا بعييثات بق ااعاب اد

الب جاااادبراااالثاًلبع  سااااا ب ي هااااتبو جاااانحبصعاااااب،ب  ك هااااتب اااايلب   ااااثت ب   ااااا ب
يعهااعيبب ااطبيع راا يعث بأيبصعااابراايي باع اا بيع  ااخبيعفااعدىبيعاا ىباااؤدىبلهااتبالب
  تعاا بصعااابيعتتعإاا ب،بوااابهاا  بيكع ااتلبعاا ب  اادبيع ااتعاب رااع ًتبعه ااديثبيعاا بث اادب

ن اتبين ساخب عكازبيعإساخبص عاابيعفاعدبيعيي ادبيعا ىبثال ساهبأوعيدبيكرعابأ اتاًلبعهاتب،بيي 
يع اااا يعب تعهز  اااا بيينساااااتابراااالخبيع ااااالاب،بعساااادبكااااتطبهاااا يبيع يجااااهبوااااابع اااادب
يع   ااثت بيع   ااا بن اجاا بعي ياااعي بيع اااباااعأ بعيااابيع ج  ااببيع  ااعىب  اادب

،ب اااااثبأ اااا حبيعفااااعدبواااااب تعاااا ب فااااع بعيثااااهبي  اااات ب يقاااا ب ااااطبب1952إاااايعاب
بتًبكطبوااااب عااا بوسااادينطبواهااات،بجهااا بااااعو ب سليهاااتبييالن اااعيبيك اااديثب،بوهااايب اااط

واااابيع ج اااياب،بيهااايب اااطبجهااا بأ اااعىبالبثسااادعبعيااااب جتله هاااتببتًبع ي ا اااهبي ي تنااا
بييعجهعبلعأثهبواهتب،بيع ع بنعي بان يب ن ابيالنيالقبييالنف تلبعطبيع ج  بب.
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يثساايلب ااالاب:بيعتااطبقلااخب ااديعبيععييثاات بكااتطبنجااابب  فاايظبقاادبك ااببعييثاا ب"ب
يث بيع اب سد بعنتبواب   ث ب ععوه ب تع ي بيعن ي مبعي ااخبأيالدب تع نتب"ب ي بيععيب

يع  في ابيع ىبثري برلاخبيع  اخبيعفاعدىبع  ساا ب ات  اهب،بيهناتب جادعبيإل اتعاب
عيااابصعااابأطبنجااابب  فاايظبوااابج ثاابب عي ااخبصن تجااهبكااتطبي ااتزيلباعكاازبيه  ت ااهب
ن تبكإنرتطبا  اع ب راببراجتثت بي اي  ت اهب،بيعفعدبيعثمبوسوبكجزاب طب ج يابيي 

يواااب ااتال بكإاااعابواااب ييجهاا بيع ج اايابييعسااث بيع   ااتعفبعياهااتب،بي   ااتعابأ ااعىب،ب
يع اااخبيع  فااي ابصنرااتطب نف ااخب،ب ي ااابيعنزعاا ب،ب راا سخبواااب فكاااع ،بيعاا ع بوهاايب
يع ر يلبيعي ادبعطب  عوت هبيقدب ي   ب  تع به يبيع اخبعيابيع ر يىبيعع زىب

، اثبي   بيكرييبب1967 دب عببواب ج يعت بيعس ابيع ابن عهتب  فيظب 
يع  لااااعىبأديابإللاااعيزبيع   اااث بيعسيسااا ،يعج تب تااايطب   اااث بيع ااااخبوااااب راااع ث ب

ب"ب اعب إتلبعهتب.بي"ث ا بيث ا
يع ااعبيع ىبث ي ب يق بنجاابب  فايظب اطبيع اعياب اببإ بنفتج بله يبيإلدعتاب

طب  يعاب ي يث با سنهاتبها يب يعا ىبثسايلبايابيع ت اثبيإلراعي يع ديبيإلرعي اياب،بيي 
  ادب اعبببيا يالبثفي نتبوابه  بيع جتع بأطبن ادب  يق بنجابب  فيظبيعجاعب:ب

يإلراعي اياب يباات ببب–،بص بكتطبأيلب طب عحب  طبيعنازيابيع عجاابب1967اينايب
  تعىب،بيع ع بكخبع خبرتا هب يااعبيعييقببيعوبب را يىبيعفاعدبا اد بيعجتنابب

يعنااازياب ااااعقبراااي ث بقلاااخبع يااا بأنااايعبيع عجااااب،بي اااطبهااا يبيع نايااا بناااتدىب  اااخب
يعرتدي بصعابيعسدمب،بإا بينلاعىبع  ااادبرثترا بيعراال بديطبهاييداب،بين اجا بعا ع ب
كااااتطبهاااا يبيعتت ااااببيعتلاااااعب،ب إيااااهب إااااخب يوااااا بيع كااااث بي راااااطبواااايزىب،بهاااادوًتب
ع هج اااات بجاااات عاب ااااطبأاااااعيفبععجثاااا ب   يفاااا بي   جااااعابدانثااااًتبي يسثااااًتبيقي ثااااًتب،ب

نااهبثكعههااتبيثكااع بعست اادهتبيعجت اادابيكااتطب عاا ب:بصااابب  فاايظبعسيثاات بقااتلبعنااتبنج
ب.واب ييعب تاب  ه ب

 قتلبعنت بيك طبإ  ب ييعي بدي   ب:بي  دبعن   خبه يبيالدعتابيعن   خبأتإعبقيعهب
   دابلاطبيع ت ثبيإلراعي ايابيجااطب  فايظب نا برانيي بين رابب عا بيدعاتابأيب
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كطبعجااتال بيعتثااتطبيع ااهاينابالبب؛  تعياا ب نااهباااعيدبلهااتب  اايثهب  فاايظبع اادًيب
اهزعاااايطبي اااادعكيطبجااااادًيب ياااازىبأطب   ااااعقبإستواااا ب ج   اااات ب نت اااا  بيع اااادياب،ب
ييع كااات طبيع ااا ث  بعهااا يبيال  اااعيقب،بعااا يبكاااتطب"بيع عكااازبيكتاااتدث اب"بواااابقيااابب
يعسااااتهعابيكتناااا بأن ااااا هبيع  نيعاااا ب،بييع ااااااعابييع اااااب يع ااااهبصعاااااب عكاااازبو ياااااب

عيهيث بيع  اع  ب؟بيكتنا بب– رفًتبب– ب طبيع ت ياطبعيجييرثمبيعن اتابيعي ع زق
أث ااااًتبعيااااابنفاااامبيكع ااااث بيعنيعثاااا بيع ت اااا بك  تإااااهبيعرثترااااث بييعإستوثاااا بلااااخب
ييكدلث بيهتبهيبادع بأه ث بيع عكاازبعيااب فت اخبيعاياطبيع  اعىب،بي فت ث اهب
يإللديعث بوا هببصعابنجاابب  فايظبييع كاث بي رااطبوايزىب،بيرااعه بالبعثساعأه ب

عث اايعه بصعااابإستواا بأ ااعىب  تدثاا بعنااتب،ب:بعا ااعج بعاانه ب،بلااخب"بعُثّ لااعنه ب"بأىبأيب
يعتابث ادييب  داعه بعنتب،ب تع  تعه بع يزًيب دعيبصعابيع الثببيعإستوابي ؤ طب هب
،بي طبإ بي  فتؤه ب"بأىبيع هتان ب"بله ب،بأ تب طبثستي بوالب فتياب اهبلاخبعادياب

ياييب ابب"بنجاابب  فايظب"بوفااب  اثب يراببي  يثهب،بيعن   اخبيج ف ااخب ات يبو 
عيلعيوثريعبيإلرعي اياب/برتريطبري ا ب،بث  اخبعناييطب أدببنجاابب  فايظب:ب
 عج  اااهبيدعيرااا هبواااابصراااعي اخ ب.بااااعيىبوثاااهب اااتع  بياله  ااات بيإلراااعي اياب اااتكدبب
يع  اااعىبكت ااافًتب سااات  بهت ااا بعاااطبع ااا بياله  ااات بيعاهااايدىب اااتكدببيع عجااااب،ب

،بييع ىبث  خبوثهبنجابب  فيظب كتن بهت ا بين ات بب اببيج ت  بيع  عىب نهب
"بري ا ب"بع د بعه يبيع تع  بونجد بثسيلب:ب وابصرعي اخبقعيؤهاتبينستدهاتب،بعيااب
 اادبرااييابعاا بثكينااييب  تجاا بصعااابعجناا بيعجاات زابيعرااي دث بع  ااع فه بعيااابيكراا ت ب
بنجااااابب  فاااايظبيأد ااااهب،بو ااااهع هبوااااابهاااا  بيعاااا الدب تااااتدب  ااااتهاب ااااهعابيعت ااااتب
يإلراااعي ايااطبأنفراااه بي   اااا هبي ييقفاااهبيإلنراااتنث بييعرثتراااث بيع  اااعو ب  عيوااا ب
عيج تهاعبيع ع  ا ب اطب االلبيع سات ال بيع يثفز ينثا بييع ا فث بيع اابكتنا ب نا ب
رااعي اخبيعج ااتبقلااخب عاا بأث ااًتب،بيعتااطب ااهعابنجااابب  ياايلبيعرااال بلاااطب  ااعبيي 

ت بيكيلب ااطب عج اا بيعتإاااعب  فاايظبوااابأيرااتطبيعسااعيابيإلرااعي ايااطب ن ااببوااابيع ساا
 ااطبعييثت ااهبيأقت ث ااهبصعااابيع لع اا بوااابيعراانيي بيع ااابراا س ب اانحبجاات زابنيجااخب
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ي ن ااااببأث ااااًتب ااااطبيه  اااات بيع اااات إاطبييعنسااااتدبلإن تجااااهبيكدلاااااب   اااايهبيع عجااااابأيب
بل عج  هبيع لع  ب.

يث  اادب ااتع  بياله  اات بلإن ااتمبيكدببيع  ااعىبأعج اا بعساايدب سع  ااًتبص بنجاادبص اادىب
 ث ااهبيعنيينهااتب"بو اايابيع ااايفب"ب  عج اا بصعااابيع لع اا ب اا طب ج يعاا ب ااطبأقت

يعس اااابيع  اااع  بي  تعهاااتبيقاااد بعهاااتبيعااادك يعبصرااا  ب   ااايطبيع  ت اااعبوااااب
يعجت  ااا بيع لع ااا ب نااا ي بي عج هاااتب اااتعي ب ااايعيطب،بيقااادب ااادع بهااا  بيع ج يعااا ب

عاطبب1954يعنيينهتب "بكفثفتب  اع  ب"بأىب"براي ب  اع  ب"بوااب اخبألااببعات ب
قلخب ديعبإالإث ب"بلاطبيعس ع طب"بيع ابن ع بوااب:بديعبيعن عب"بناي تطب"بأىب

ييع ااابي  ااخبنجااابب  فاايظب ااتلب ااديعهتب كتن ااهبيع ع يقاا بب1956  ااعبعاات ب
ييع ت ثبوابيع جال بييع ا  بيكدلثا بيع لع ا ب  ادبها يبب–ك ه بعيي ابععجا ب

عيي ثااا بعت تلناااتب،بيع اااتع  باجااادبعاااددًيبالبثرااا هتطب اااهب اااطبيكقت اااثابييع ساااتاببيع
ديابيععيي ااااابيع  اااااعىبساااااعيابيإلرااااعي ايااطبلإلاااايعتااااطبيعلديثاااا بيع سثسثاااا باله  اااات بيع

  ااي بوااابأيي ااعبيعراا انت بعنااد تبن ااع بديعب"بعاات بعيوااادب"ب اا طبريرااي ب"ب
ك ببيع  بب"بيعج تهاع  ب عج  بععييث ب"بزقتقبيع دقب"بقت بلهتبير  ب عيالعب،ب

،بيعرا بأطبيععييثاا ب  إاخبصن اتمبنجاابب  فاايظببيقادبأعاادبا اببهاا  بيع عج ا ب اعيعيًب
وااااابأاااااييع بيكيعااااابوساااادبواااا طبيكعاااايفب ااااطبقااااعيابيع لع اااا ب    ااااثت ه بيع اااا لث ب
يع  ث  ب طبأ إتلب  ادابيع تمبيع ييبييع ا بدعيثلب،بك تبأعجلييب تعيي ت ب
يع ثت ثاا بيعنت  اا بي تع فتعااخبيعاادانت ثكابلاااطبقااتانابيعزقااتقبيع راااتاب ااطبنت ثاا ب

ب.ص تطبيع عببيع تع ث بيعإتنث يثبيع  اع  بيع ابكتن ب  دثبواب  عبييك د
 اادعبعاطبديعب"براافع ت بب1970إا بثرا اعدبقاات اًلب:بيواابيع اات بيع اتعابأىبران ب

لاايعيث ب"ب ك  اا بيع  ااتلب"بك ااتببا  اا طب عج اا بععييثاا ب"ب"بيعيااابييعتااالبب"بقاات ب
 اا بيكدببيع عجااابلهااتب ناات  بكااتلياي بيهاايب ااطبأن ااوبيعت ااتببيعاا اطبيه  ااييبل عج

يع ااداثبصعااابيع لع اا بيكااتطبوااابيع ت ااابقاادب ااعج بك ااتبب"بيكثاات ب"بعياادك يعباااهب
 راطبي"باي ثت بنت ببوابيكع تفب"بع يوا بيع كث بيراعه تب طبيعن تمبيكدلااب
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ييعفكعىبيأعو بكتلياي ب تععييثا بيع ا كيعاب عج ا بع  امبق اابق ااعابعي ؤعا ب
مبيعر   ب"ب،بييع  عيفبأطبعييث با"بي"بلا بري  تعهتب طب ج يع اب"بدنثتب ب

،ب  اع ب اتع  يلبيعهات بب1961"بيعيابييعتالبب"بيع اب دع بعطب  اعبعات ب
 بعييق ثا بيالج  تعثا بصعااباعي ا بيععييثايع ىبااعأبعياابأدببنجاابب  فايظب اطبي

يع داإااا بص بأ ااا بثرااا  د بيع تنثااا بيع  ت اااعب  اااتبوااااب عااا بأراااييبب ثاااتعبيعااايعاب
صع .بييعت تببثسد بصعاب ع بن ي جًتب   تزًيبعي نت اعب..ب بيكدعيمبييع ين تمبيعييث

يع يوث بيع ابلدأب  فيظباي فهتبإث ت ثكثتبي لنيثتبعطباعيزبجداد،ي  جياب ع ب
  كخب تابوابق  ب"زع اليى"بيع اب   ن هتب ج يع بكتلياي ب.ييع تهعبأطب

راتنًتب ي ي اًتب اطبيععييثت بيعس اعابيع ااب يا ب"بيعياابييعتاالبب"بقادبعساا بير  
بجتنببيع  عج اطبييعسعيابوابصرعي اخبص ب عج ب نهتب تباياب:

 تاريخ تكر الترجم  التاكر المترج  الرواي 
ب1978ب تلاعيمب تنا تبلعيندب 1965يع  ت ب 

إعإعابويقبيعناخب
ب 1966 

ب1982بكا عب ا تلبرايب

ب1983ب  يزبير  ب نا تي ب 1967 اعي تعب 
يع جتعاا بيراا  عي ب ااتب ااعج ب ااطبن اات عبيععيي ااابيع  ااعىب ااطببيالبثراا نتبوااابهاا  

عاا يبنك فاااب تإل ااتعابصعااابعييثاا ب"يع اابب  اا بيع اااع"ببق ااابيعييثاات بي سااتاب
عااابعييثاا ب"ب"ب ااهعبيع رااخبيق اا ب" أيالدببيقاادبقاات ب ااتع عج  اطباااؤيفبجف ااتنا،بيي 
ب"ب ؤ عًيب.ببببعت بعيوادب عج هتبديوادبرجا بين ع هتبديعب""بيع ابب تع نت

يوااااب ي ااابب  اااعبثسااايلبراااي ا ب:ب يقلاااخبيالن ساااتلب اااطبيع  اااعج اطبصعاااابيعنساااتدب
ييع ت إاطبا يجببعيانتبأطبنني ب  ه بيع عج ات بيأيرا هتب ا إاعًيبواابأيراتطبيعساعياب
يإلرااعي ايااطب،بأالبيهاااب عج اا بإالإثاا بنجااابب  فاايظبيهااابعييثاا بيكجثااتلبيع اااب

إااااعبعيي اااابوااااابيكدببيع عجااااابث  لعهاااتبيعنسااااتدبأعياب اااتبأن جااااهبيكدااااببلااااخبأهااا بأ



 

1127 

يع داثبعسدب عج  به  بيععييث ب كت خبن هتبقلخبويزبكت لهتب تعجت زاب رانيي ب،ب
بعيابيعن يبيع تعاب:

ست   الجزء
 الصدور

ست  صدور  العتوان العبرى  العتوان العربث
 الترجم 

لااااااااااااااااا بواااااااااااااااااببلاطبيعس ع طب1956بيكيل
بيعستهعا

ب1982

ب1984بك تلبق عبيع يقبب1957بيعإتنا
ب1986بيعجاخبيعإتعثبيعركع  ب1957بيعإتعث

ي  ااعج بيعإالإثاا بهاايبيععيي ااابيإلرااعي ايابيع  ااعيفبراات اب ا ت اااخبيعاا ىبكااعمبعهااتب
 اااف  ب ااطبيعساااببيعتلاااعبيقاادب ااادع بب950راانيي بعدااادابي لياا.ب جاا بيع عج اا ب

 اا طبريرااي ب"عيي ااببيكدببيع ااتع ا"بييراا سلخب ااديعبكااخبجاازاب ااطبأجزي هااتب  ااددب
 ياخب،ب  يثست بييعدعيرت بيعنسدث بوابأريببيع ا  بييع جاال بيكدلثا بكلاعب طبيع

واهااتبيعنسااتدب ااطب     اااطب ااتكدببيع عجااابيراااعه ب   ااثت بيععييثاا بي يفثت هااتب
بيالج  تعث بييعفكع  بيعنت عبيعفطبيععيي ابييعيييىبواهت .

إاا باؤكاادبرااي ا بواااب  إااهبعيااابعاادابأ اايعبهت اا بيهااابيوسااًتبعسيعااهب:ب أ ااتب اات إيب
يكدببيع عجابوابيعجت  ت بيإلرعي ايث بوالديطبيه  ت اًتبوت ساًتبلدعيرا بأدببنجاابب
  فيظبي دع رهبواب  تهده بلخبصن ب جدبأتإعب طبجاخبيي ادب اطب ات إابأدبب
نجابب  فايظبواابها  بيع  تهادب،بيقادبك اببأيلبدك ايعي ب   ا بعدعيرا بأدبب

يكاا ع بب1968ت بنجااابب  فاايظب ت ااثبصرااعي ايابقااد هتبصعااابجت  اا بأتراافيعدبعاا
 دعبك ت تطبكت الطبع ت إاطب طبجت   ب خبألاابب ناتيالبجيينابب:بثسيلبري ا ب

   يف ب طبأدببيعتت بب تإلنجياز  بيه تب  ااباي ناتبها يبيعت ت اتطبيعي ااديطبوااب
ه يبيع ي ياب تعييت بيكيعيجث ب:بأيعه تبك تبب"بيإلثستابيع  ياعبدعير بععييثت ب

عتت ااببهاا  بيعراااايعبب1973لع ااخ"بيعهيعندثاا بعاات بنجااابب  فاايظب"بن ااع هبديعب"
ري ا ب،بييعإتنابك تبب"بعابداطب"ب ؤعفت بنجابب  فيظبيكدلث بعيدك يعب ت  ثتب
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ي  اااطبب1980هيجاياااادب،بن اااع هبديعب"ب عينرتت اااطب"بواااابيعيالثااات بيع   ااادابعااات ب
اجدعب كعه ب طبيع ات إاطبيكرا ت ب نات  ب ايرايطب"بيعجت  ا بيع لع ا ب"بيقادبن اعب

ع داااادب اااطبيع  ت اااثبواااابيع جاااال بيإلراااعي ايث بييكجنلثااا ب نااا بأييراااوبيعرااا انت بي
ييعدك يعب   يدبرنتث ب"بجت   ب اخبألاابب"بيقادبأواعدبعنجاابب  فايظبجازاًيبكلااعًيب
 اااطبأاعي  اااهب ااايلب اااايعبأراااييبب ثاااتعبيع ااا يعبواااابيكدببيع عجاااابيع اااداثب،ب

بيران عبه يبيع  ثبقع  ًتب.
 ساات  بهت اا بوااابنهتا ااهب،بيهااابأطبيعديعراااطب*بي  اادب عاا بثك اا بيع  ااثبعااطب

ي جهبصعاب رحبو نه ب طب،بيإلرعي ايااطبقدبين هجييب نتهعب  ابوابأ  تإه به  ب
،بأهاا بيع ااايعي بيع اااباااعأ بعيثااهب اااللب رااتعي هبيكدلثااا ببأدببكت لنااتبييراا سعيا

ي اانه ب ااطب ااتيلب،بي اانه ب ااطبيهاا  ب   اات انهبيععي ثاا بييالج  تعثاا بييعرثترااث ب
ابيك ااييابعياااب تنثكااهبيكدلااابيأراايي هبيعي ااهب،بيعتااطبج ااث ه بعكاازبعيااابصعساات

أه ث بصلعيزبيعيالابيعرثترابعفكعابيعرال ب اببصراعي اخبي ييوس اهبيعتت يا بعيااب ساتاب
يعتثتطبيع هاينابوابيكع بيعفيراانث بيع سدر بيعد بجاديىبيع اعبب اببألناتاب

 عكزبيكتتدث ابنجابب  فيظبيع  ب طبيعاهيدب!!بهك يبثفه بيع هتان بيعي تابيع
بيهك يبا  ت ييطب  هبي  نتب!!ب.

 فى عيد ميلاد  الثمانيننجيب م فوظ .. * 

يع ب نمبيعن عابيعدي يث بيعرع  بعي عكزبيكتتدث اب،بأطب  اابيععجخبيعا ىب   اهب
نااهباؤيزعهااتبوااابيعرثتراا ب ااطب اااللبيكدببيعاا ىبثك  ااهب،بيهاايب"بنجااابب:بصي ساايلب

 كااعىبعااادب ااثالد بيعإ ااتناطب،بيكتناا بيع  ثاا ب ااطبيع اادعيب  فاايظب"ب،بي عاا بواااب
:ب اتدفبواهتب:بل لثبييدعتابعتافاب اتباياايجتابب-أث ًتبب–رتريطبري ا ب

 ااثالدبيعإ ااتناطبعيعيي ااابيع  ااعىبيع  ااث بنجاااببيععااادبب1991دثراا لعبب11اااي ب
  فاايظب،بيكااتطبنجااابب  فاايظبقاادب يساااب ناا بإالإاا بأعاايي بجاات زابنيجااخبيع تع ثاا ب

.بيقاادبكتنا بجاات زابعتدعا بع يه اا بأدلثا بكلااعىب،بعسادبكتناا ب يه ا بنجااابببعارديب
  فااايظب يه ااا ب اااسي بعيااااب اااديعب  رااااطبعت اااًتب اااطبيع  اااخبيعااادي ببييع  اااثب
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يع راا  عبعااطبيك ااكتلبيعجدااادابييكرااتعاببيع ل تااعابييع سنثاات بيع اااب   ااخبلإ سااتطب
بعرتع هبيكدلث بيعفع داب.

دان اااهبيع  لي ااا بيع ف اااي بلييااا بعيي ثااا بيث كااامب  فااايظبيع ثاااتابواااابيعساااتهعاب،ب 
ق  ااااث بهااااابوااااابيكرااااتمبعياااا ب  يثاااا بع ااااان ب اااا ث  بق اااادبلهااااتب  تا اااا ب
يع  ااع اطبيع  يااااطبصالبأنهااتبع اادقهتب  يعاا بو ااتع بعياا بعتع ثاا ب ي ب  لاااعب

بييرببيعناتقب.
وااالبرااعيبأطبكتناا با ي اات بي  ااتلبي يجاات بأنفاامبيع  ااع اطبوااابعااتع بقااتهعاب

راطب اتبثكايطبيألاعاب اتبث كاطبواابعييا اهبيععي  ا ب"بلااطبيعاي بقادبي اف بعياابأ 
يعس ااع طب"بييع ااابهااابع ااتعابعااطبإالإاا بن ااع بأيلب ااتبن ااع بوااابيعف ااعابيعييق اا ب

ب.ب1957ب–ب1956لاطبعت اب
يواابنفاامبيعيقا ب،بنجاادبأطبيإلن اتمبيكدلااابيع  اث بعي ؤعاا بنجاابب  فاايظبيهاايب

فمبي ال هااااتب ج يعاااا بق  ااااث ب  لااااعبعااااطبعكاااايببيعاااانب14عييثاااا بيب35 ااااييعاب
ي  تعلهااتبيععي ثاا بييعنفرااث ب إااخب ياا بيع ااابأ ااتل ب اااخبعييا ااهب"بيعاازع اليىب"ب

ب.ب1965ي"بيع  ت ب"بيع ن يعابعت بب1961ييع ابن ع بعت ب
صطب  اااعبعهاااتب ايااا بيع ااا بييع ع ااا بواااابأطب ف اااعبكاااخبيعف اااعبييعزهااايبييع اااثالاب

اع اا ب  ؤعفهااتبيععيي ااابيع ااداثبنجااابب  فاايظب،بيعاا ىبيراا اتابأطبث ااخبعااطب
 يي ااا هبيي  ال اااهبي تع راااهبعي  اااخبي اااببيإلن اااتمبييعفاااطبصعاااابيع ع  ااا بيعتلاااعىب
.بييع نزع بيع   ابييع كتن بيععوث  بلاطبعجتلبيكدببيع  ت عبوابيع اتع بقتا ا ب

صنااهبديعثاا بيعرااال بييع ستي اا بعي سيثااات بيعدانثاا بييعسي ثاا بيع ااثس بيكواا  ب يقثااابب:ب
برتريطبري ا ب.

ال ب عري ا  ب  تيع ب  ايثهبنجاابب  فايظب اطب االلبيالبا فابوابكخبه يبيعت
يدعااتاب  ل ااهبي سااداع ب،ب ت اا بعنااد تبثاا  اب ااطبق ياا بي   ياااطبكعي ااابي ساايقب

ابكاااخب   فيظ بوااا  اااببقاااث بيعتعيهثااا ب يااا بيع اااابنلااا هتيعيااااعبي  تعرااااطبعيااااه بأ
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 ااا بيععجاااخبصناااهب  ااايثهب    ااادب اااطبعاااديبع اااث بث يااا بقثعييثت اااهبيأع تعاااهبيع  ث  ..
ب طبه يبيعف خ{ب.ب6يريفبنف خبوابيعلندبعق ب}!!عدىب   هبيجيد ي نزع هب

ب***
 وعلاقاته بالمثقفينالمركز ( 4)

ي  دااااادًيبواااااب ااااا ب عاااا بيع اااات ب،بزيعبيع عكاااازبيكتااااتدث ابب1989*بوااااابعاااات ب
يإلراااعي ايابعااااددب اااطبعجااااتلبيع يراااتدبيإلرااااعي اياب،بيجيراااييبع اااادابإالإااا بأرااااتلثبب

اي عهاااتب ت جااات ب د ااا بق اااتثتبيع الثااابب اااببا ديعرااايطب جعجااا بيع عكااازب،بيكثفثااا ب 
يع ج  اااببيع  اااعىبي  تيعااا ب راااي  بن اااي مبيع الثااابب  اااهب،بصعااااب اااتقابيعلياااديطب
يع عجثا ب،بي    ا بها  بيعجيرا بعاطبيع داادب اطبيك ايعبكاتطبألعزهاتب ايعابأ اادب
عجااتال ه ب ااطبيع     اااطبوااابيع  ااثبيع ي اااب راا يعث بصديعابيع عكاازب،بييعاا ىب

/برايع نفا ب اتبي ا ي ب اطب ااوبيرثترات ب،بصناهبيعلعيوثنجحبصعاب دب  ادبواب
،بي  كااااطب ااااطب اااااللبب1989 اااايعابيإلديعابوااااابراااال  لعبوساااادبايراااا بجاناااات ب،ب

 راااهثال بيعالقااات بيعرااافتعابيإلراااعي ايث بييع ر  اااتع  بيعإستوثااا بلهاااتب،بيكااا ع ب اااطب
 اللبيعجتعث بيعاهيدث ب   عبيي  تال ه بج ث ًتبل   بك اتعبيع راؤيعاطبيعيااب

اير بييعابيز عبيعزعيع بيع  اعىب،بيرا اتاب"بايرا بجانات "بأطباجنادببعأره 
يع  الابييك دقتاب طبيكتتدث ااطبيديعراابيعييا بيع لع ا بييع  اعج اطب اطبها ا ب
يععقت  بعيابيع اليعت بواب  عبي طب ك بب في بيع ع  بيز اعبيإلعاال ب،ب

 ك  ااهبي نزعااهببيكااتطب ااطبألااعزبأ اادقتاب"جاناات "بييعاا اطبكااتنييبا اازييعيطب  ااهبوااا
ثاي بعيابنفرهبعفظبيع ؤع بيالبندعىبكتطبيعدك يعب/بعلديع  ث بع  تطب يع ىب

يعرااالببوااااب عااا بعرااا ب  ديدثااا بصن تجاااهبيع ي اااابواااابيع اااتع   بييعااادك يع/ب   ااادب
 اااا الطب يكتإااااعب ااااهعابواااااب جااااتلبيع ااااببعي ااااهتان بأتإااااعب ااااطبيعاااااببيعنفراااااب

 اطبيعديعا بيع يثاتبعاعفبعناهبيع ف ع بأناهبث  اخب اه بيأث اًتب ر  اتعبواابنثت ا بأ
يعهجي بعياب"بيإلرال بيعرثترااب"بييع  اتيطبيع  الي ب اببجت  ات برعجثا بيععجثا ب

عافاابيععي اخبع  ايثبيعرثتراث بلجت  ا بيعساتهعابيبي  ا ب عيتازبي  تدث بعسرال ب
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طب اايراااعه ب راات سًتبيعلاادبيعراا تعبيعاي ياا ب،يع اايعابيع اا فاب ااتكهعي بيعثرااتعىب
بيعستد  ب.براعدب كعه بوابيعف يل

ب***
 مكتبة لاستيطان العقل اليهود * 

 ب"بايعااايب12ثساايلب ااداعبيع عكاازبيعرااتل ب أ ااععيوتدثت بوااابيو  ت ثاا بيع ااددبعقاا ب 
"ب ااطبيعن ااعابيعرااع  بيعدي يثاا بعي عكاازب،بعييثااًتبأ اادبيكدييعبيع فثاا بعي عكاازبب1989

 اتبواب  عب،بيهيبديعبصن تاب ك   ب ير  بعج ببيع عيثبيعاهايدىبوااب  اعب 
ب–ا ااد بعرااتع بيعديعاا بيع لع اا بيعإستوثاا بيعست  اا بعيااابقليعهااتبدي ااخبيعنراااعبيع عجاااب

 أقات بيع عكازبيكتاتدث ابيإلراعي ايابواابيعساتهعاب:بيإلرال ابثسيلب"بأ اععيوتدثتب"ب
ي  ييوس بيعها  بيع  ع  بيع ت  بعرإتعبب1982 تع  تيطب ببيعجتعث بيعاهيدث بعت ب
اناااتاعبب24عب،ي ااا بيو  اااتحبيع ك  ااا بعرااا ثًتبوااااب ك  ااا بيع اااعيثبيعاهااايدىبوااااب  ااا

ب.1989
يقااادبلااادأبيعلعيوثرااايعب اااث يطب ااات اعبصديعابيع  اااعيابكااا يلب اااداعبعاااهبواااابنهتثااا ب

 ن ببرفاعبصرعي اخبواب  عب،بأ  ب نفا بيع  عياببيق هتث يخبكتطب،بب1982
يعلعيوثرااااايعبجتلع ااااااخبييعجااااايعغب،بيكرااااا ت بلجت  ااااا ب ثفاااااتب،بيث ااااادبإاااااتناب اااااداعب

ب.عي  عيا ب
يي اااي بب1987ي ان اااتب يعاااا ب ن ااالابكإتعاااثب اااداعبعي عكااازبوااااب  اااعبرااان ب

يع  ااخبواااب  ااعياب ك  اا بيع ااعيثبيعاهاايدىبواااب  ااعب،بيهاايبيع  ااعيابيعاا ىبنفاا ب
ب1982 تع  تيطبيعيإا ب ببايرا بديناتب،بزعاث بيعجتعثا بيعاهيدثا بواابيعساتهعاب اطب

ب.1988صعاب
 عبوااب نفاا بها يبيع  اعيابعابأطبأر بيًب إاعبب:ب عسدبكتطإ بثسيلبواب ي بب  عب

يع ىبث  لعب  عيعًتبع ث ًتبيأطبأعي بيهيبثك  اخبأ ات بعانااب،بيعتاطبعا بثرا دناب
يع ظبأطبأعىبنهتا هب،بير  كخبه  بيع ك   بيكرتمبع  عيابييراببيعنااتقب اطب

 اااببيعاهااايدىبوااااب ااااثبيع ااا إاعبييعااا ىبلااادأبلهااادفب  ياااادب ت اااابيع  ااا بيع ج 
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ثااتب:ب يقاادبكااتطبهاادفبيع  ااعيابهاايبج ااببثساايلبعيوتدب  ااع بيواااب ي ااببإااتط
ك ااتبب ااطب  تلاادبيعاهاايدبوااابيعسااتهعاب،بييعاا ىبكااتطب    هااتبوااابب25000 ااييعاب

 تعااا بعدا ااا ب اااطبيع فاااظبيجااا ع ب جهااايدي برااااعبعتدثااا بإلنست هاااتب،بي  اااابهااا  ب
 جياادب،بي اا بع ااخبقاايي  بعهااتبب9000يعرااتع ب اا ب  اانا ب ج يعاا ب  اا ب ااييعاب

ي ااااخبقتع هااااتبواااااب ااااتع ب ي ساااا ب   لاااادب"بيع لاااا با سااااًتبعي ي اااايعت ب،بي اااا ب  
  عه اااات تث ب"ب  ااااتعابعاااادعابوااااابيعسااااتهعابيعاااا ىبث  لااااعب سااااعًيبدي  ااااًتبعي ك  اااا  ب.ب
يثرااا اعدب ااااداعبيع عكاااازبقاااات اًلب:ب ي ااااطبيع سااااععبأطب  ااااكخبيع ك  اااا بأرترااااًتبقيثااااًتب

،بك تبرا   لعب بي عيثبيكدببيعدانابعندبيعاهيدي ي ًتبعي  ثبوابيعدثتن بيعاهيدث
تمبيع عيعىبع يإا بي فظبيع عيثبيعاهايدىبوااب  اعبع د ا بعراتع ب جعبيكر

ديع ناااتبواااابيع ناسااا بيع عجثااا بع ز ااادب اااطب   ث هاااتبين اااعهت ب،بي ن ساااخبعيوتدثاااتبوااااب
نييثت بيع ااعاب ايابأ عىبثسيلبواهاتب:ب ي  ادبيع ك  ا بعاثمبو راببص اتو بصعااب

  إت ااا بيع اااعيثبيععي اااابعاهااايدب  اااعب،بيعتاااطبأث اااًتبيهااايب اااتبن  ياااهبأطب  ااا حب
يع ن ااا ابن اااثا بيع  اااخبيع ااااب ساااد ب اااد ت هتبعي ي اااتابييعااااالبب اااطبأقرااات بيعييااا ب
يع لع اا بييكدببيع لااعىبوااابيعجت  اات بيع  ااع  بيأيع اا بيعاا اطبان  اايطبصعااابكتواا ب
أعجتابيع تع ب طبأجخبديع نتبيعرتع هتبيع سدر  .بهك يبثفكعبيع هتان بوااب  اعب

دث ابيع  االي ب..بيهاايبديعبالبث  ااتمب..بيوااابديعهاا بواهااتب،بيديعب عكاازه بيكتاات
بصعاب  يا ب!!.

ب***
 ( نماذج من الأب اث السرية للمركز5)

ييع ااابب1989/1990رانيعدبهناتبن ات مب اطبيك  اتثبيعراع  بعي عكازب االلبعات ب
أعسااا ب  اادب عاا بك  ت ااعي بدي ااخبيع عكاازبراانيعدبن اات مبعهااتبهنااتبإل هااتعب جاا ب

يبيع عكااازبيع  ااالي بوااااب  اااعبنن اااعهتبينيعثااا بيكدييعبييكن اااا بيع ااااباي لهاااتبهااا 
بيعفاطب:بيا ي   ب تعكاطبيع  يا بعيستعب

 ريزيل المصرية
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عنااااييطبيع  ااااثب  اااايلبأه ثاااا بيآلعهاااا بصاااااز مبوااااابيع ااااتع اطبيع  ااااعىبييعاينااااتناب
 ااثب   ااث بيآلعهاا بيهاايبصعااديدب"بأ اايعيىبراا تع ب"بي  نااتيلبهاا يبيع ب–يععي ااتناب

يعفععاينابييعايناتنابيععي اتناببيع  اع اطبعيااب عي اخب ايعهاتبصاز مب،بي  عكزب
 بي كاااعبأراااتعاببي ااافهتبيعفنثااا بتدعبيكدلثااا بيعع ثرااا اااطب ااااللبيرااا  عي بيع  ااا

يكرتراااث ب،بيقااادبو اااّي بواااابراااثتقبيع ساااتلب  اااازي ب   اااث بيآلعهااا بي جاااتال ب
ب ر يعا هتب،ب ببيع عكازبعيابنت ا ابيع عين بييالنف تحبواهتب.

يع يوثسثا بيع ااب اع بعياابصااز مبواابك تبثسد بيعن ي مبي فًتب ف ااًلبعي اايعي ب
يععي اااتنابييع ااااب هاااد بب–يع  اااعبيعفععاااينابي  ي اااًتبواااابيع  اااعبيعايناااتناب

بيعاع  بعج يهتبيآلعه بيع  ع  بيكتإعبأه ث بوابيع تع بيعاينتنابيععي تنا .
 المسيس فى مصر 

عنييطبيع  ثب يع يقببيع ىب كإ بوثاهبعت يا بيع راثحبعادىبعجي هاتبع  اع بيهايب
بأ اعبعيوتدثتبيكتعالبعي ازبيرينثتب ي رنث ب"ب.صعديدب

ثسيلبيع  ثب:ب   رر بكنثر بداعبيع  عيابواب  عبيعيراابك تبهيب  اعيفب
 ب ااا  عب اااطبيإل لعياااايعابهاياناااتب،بيواااابيع يقاااببيعااا ىبث  سااادبأطبعت يااا ب328رااان ب

بيعرادبيع رثحبعت  بوثهب اللبو عابعجي هتبصعاب  عب.
واااابيع ااا عب  اااتبوااااب عااا بجااازاب اااطبيكع اااداب فاااعبيعسرااا بيكرااافخب اااطبيعتنثرااا ب

ييع اااد خبيع اااز طب تع  تإااااخبيز نااا بكنثرااا بدااااعبيع ااا عياب اااتعنسيلبيع اااابالب  اااعفب
لي اايحب كتنهااتبيك اايابوساادبأعااادب يز ااببهاا  بيعنساايلب ااطبجدااادبعياااب ااتبالااديب

ك تبي   ب    بيعنسايلبب1938 اللبع يثت بيع ع ث بييع ابأجع  بوابرن ب
 ااكخب  نتراا بيج ع ااابب ااتاب،بيي اا  ب ااتقابيعنساايلبيع ااتعزابواايقبيع ااد خب 

بعيابيكع دابيعتنرث بيوابيعاتل بيعإتناب.
أريببه  بيعنسي ات بهاابن تثات بأيب ايعبهندراث ب،بيعتنهاتب  ا  خبأث اًتبعيااب

ب.ن عينثًتب إخبيعر ك بييعاتييم"ب   بيع ايينت ب" نهتب تبث  خبع زًيبدانثتًب
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 يجايدابعياابأ ادبيكواتع زبأنهاتبعسدثرااطب طبيعجت زبيع  تعبيع   ثت بيعر ببيع
أيبعراااخ.بيعياااابصوع ااازب  اااعبناااعىب   ااااطبثسافاااتطبيع ناااببيهااا يب ي ااايابعاااهب

ب كتن هبيعع ز  بوابيعدثتن بيع رث ث ب
اع ساا بيع فااعبيع راااحب  كنااتب ااطب  دااادب ااتع  بهاا  بيعنسي اات بلاااطبيعسااعطبيععي اابب

بييعسعطبيعرتدمبعي ثالدب.
 السفارديم

عي بيع اب ع بعياابات فا بيعرافتعدث ب بيهايبصعاديدبصلاعيهث بعنييطبيع  ثب بيع ايب
 تاث ب.بيثسيلب ي اابيع  اثب:ب  ت اخبيع كا بيع إ اتنابواابيعادثتعبيع سدرا ب ابب
ات ف باهيدث بيي دابوسوبهاابات فا بيعرافتعدث ب،بي  ااب  ادبين فات بعاددبأواعيدب

 اللبير  ع بيع تع بعياب تبكتن بعيثهب  ابيال ب1870ه  بيعات ف ب ن برن ب
بيعلع اتناب.

 ناا بلديثاا بيعسااعطبيع  ااع طبنال ااظب عيج ااًتبواااب كتناا بات فاا بيعراافتعدث بواااب ثااتاب
يعرااكتطبيعاهاايدب.بوساادبين فاا بعااددبأوعيدهااتبواااب ستلااخبز ااتدابعااددبأوااعيدبيعات فاا ب
يإل ااكنتز  بيع ااابيزديد بقي هااتب ااطبيعناات ا اطبيالق  ااتدث بييالج  تعثاا بأث ااًتب،ب

عات فاا بيعراافتعدث بي تيناا بواهااتبصاااتعي ب  اانف بيقاادب اا  بيإلاااتعبيع ن ث اااب
 رببيعديلبيع ابهتجعب نهتبألنتابه  بيعات ف بيأقت  به  بيإلاتعي ب ؤررت ب
 راا سي بيأعيد بيالنفااال ب ااطبناااتقبات فاا بيعراافتعدث ب،بك ااتب اا ف بقثااتدابهاا  ب
يعات فااا ب،بيقااادبأدىبيع  اااددبعياااابيعساااث بيع تع ثاااا بواااابيعااا الدبصعاااابي اااببيع هاااات ب

ييعسي ثاا بواابيع كتناا بيكيعاااب،بيجا ع بأ اا   بيعإستوا بيعراات دابييع يي ااخببيعيانثا 
يع   عك برعجث ب،بييت رببيع ج  ببيالر ثاتنابوابيع الدبيعاات ببيعادنايىبلان اتب
ين ف اا بيعسااايابيعنراالث بعيرااافتعدث بييعاهااايدبيع ااعقااطبواااابهاا يبيع ج  ااابب،بيهكااا يب

ع الدب،بيعتنه بكج هيعبنت لاطب  يعييبصعابقيابهت  ث بوابيعن ت بيعرثترابوابي
 كيييب ج ببأ يي بكيع  بيعا اطبأعيدييبيعي ايلبعي كا ب،بهكا يبقايىبيع  اتده ب

بعيابص رتطبيع ن  ت بيع زجث  ب.
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 نيزةوثائص الج

نااازابيعستهع اا بواااب ك  اا بجت  اا بك لع اادم بيهاايب ااطبعنااييطبيع  ااثب:ب يإاات  بيعج
بصعديدب:بيرافتطبعيا ب.
ت اا بوااابيع  اايعبيعيرااااب،بن اجاا بع ااعيفب ت اا بثساايلب ي  ااهبيع اات ب:ب عي

واااابيعتناااثمبيعاهااايدىبب–ناااازاب يهاااابرعوااا بيع ااازطبطبيعيإااات  بواااابيعج ج يعااا ب ااا
    بعج ببيعت ببيعدانثا بيع ااب يفا بعرالبب اتبيكا ع بيإات  بدانثا بأ اعى ب
يع ت   بعتناثمبيلاطبعازعيبواابيعساتهعاب.بيهاابيآلطب  في ا ب ااثب جاعىبدعيرا هتب

بييع  ثبواهتب.
اج بعيجهيدبيع   عك بعيراد اطبأجنثمبعيثمبي تعرع  بر رايطب اطبيراك ينديبن 

،بيعي اطبعف  تبيالن  ت بعيجايدبها  بيع ج يعا ب،بيعيادك يعب اتعلب اتاييعب اداعبكيثا ب
رتن بجاينزبيعيادك يعبرايعي يطب ا  عبيع ت اثبواابيع ي ايدب ا ب ع ااببز اتعابقات ب

 عااا بقاااد ب ت ااات بيعساااتهعابب يواااابأعساااتبب1897لهاااتبيعااادك يعب ااا  عبعيساااتهعابرااان ب
يإثسا ب،بواابيعرانيي بب140000ييعات ف بيعاهيدثا بواهاتبعجت  ا بك لع ادمب اييعاب

يكيعابدعمبأقخب طبإيثبه  بيعيإات  بيعتاطب االلبيع سايدبيعإالإا بيك ااعابلادأ ب
يع ااابك لاا ب    هااتب تعيياا بيع لع اا بيآلعي ثاا بيكااتطب،بدعيرا ب ن  اا بعهاا  بيعيإاات  ب

خبناايي ابيعدعيراات بيع لع اا بوااابيع  اايعبيعيراااابيعيااابعهااتبأإااعبكلاااعبعيااابكاا
يعدعيراااات بيعاهيدثاااا بواااااب يي ااااثبب   اااا   ب إااااخبيعجاااادلبيعاااادانابي فراااااعبيع اااايعياب
ييعاسااااايمبيعدانثااااا بييعن ااااايابيعستنينثااااا بييععرااااات خبييع اااااييدبيعالثااااا بييع يراااااثساب

بييعفنيط ب.
 توفيص ال كيم

صعااديدبديوااادب اا ثحب،ببعنااييطبيع  ااثب  يوااا بيع كااث بييعإستواا بيعيعجثاا  بيهاايب ااط
ث ااتيلبيع ؤعاا بواااب  إااهبأطبثراا  ع ب عياب يوااا بيع كااث ب جاات بيعإستواا بيعيعجثاا ب
وااابيع ت ااابييع ت ااعب،بي  اادبأطبثسااي بل  ياااخبهاا  بيآلعيابيدعيراا هتبعااطبكإاابب
ثسيلب:ب صنهتبقدب لديبكيلبيهي بيك نهتب يا  ب تع نتق ت بيع اب دلبعيااب يقا ب
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ع ليايعبيعتنهاتبوااب سثسا بيك اعب  كامب يقفاًتبصاجتلثاًتبعي كث بثريد بيع عددبيعاد بي
يعسااادبكاااتطبيع كاااث ب يبصث اااتطبعيرااا ب ااا طبيع اااعقب،بواااابأرتراااهب جااات بإستوااا بيعياااعبب

يع عجاااب،ب  ااتبوثااهب  ااعب،ب ااطب سااهبأطبا  راا بلهي  ااهبيع   ااازابيث ااعابعياااب
بإستو هبيع ع س ب،بيعتنهبوابيعيق ب ي هبالبث كاطبأطبثساث ب يعاهبراثتجًتبث ايلبديطب
يالنف اتحبصزيابيعإستوا بيعيعجثا بيعرات دابييالن فاتاب  ااتب  ث اهب اطبينجاتزي باللادب نهااتب
وابيع ثتابيع  ع  ب،بي تب نايىبعيثهب طبقث ب  نيثا ب اطب ا نهتبأطب ازيدبأدبب
يع عببيإستو هتب  نت اعبالبث كاطبيالرا ينتابعنهاتبيثك ا بيع  اثبعاطبعالقات ب

بدع بيع الثببيعإستواب.يع كث ب تع ت إاطبيإلرعي ايااطبيديع بواب
 القصة المصرية

عنااييطبيع  ااثب يكدببيعس  ااابواااب  ااع بيهاايب ااطبصعااديدب:بيعاادك يعبعاات اب
يع تدب،با نتيلبه يبيع  اثبيكدببيعس  اابوااب  اعب نا بأيي اعبيعساعطبيع ترابب
ع ااعب  اااباي نااتبهاا يب،بي ااعىبيع ت ااثبأطب ااايعبيكدببيعس  ااابواااب  ااعب

دببيعس  اابااديعبجاابيأطبيع  اثب ايلبيكث  لعب اايعًيبعاهدببيعس  اابيع عب
بطبهنتب:بيعس  بييععييث ب. يلبنيعاطبع ثرا

يثساايلبيعاادك يعبيع ااتدب:ب صطبيكدببيعس  ااابواااب  ااعبقاادب ااعبل  اامب عي ااخب
ي  ابيآلطب،بيع خبيع ع ي بيعإتعإ بأه به  بيع عي اخبيع اابكتنا بب1870 ن بعت ب

عت ت  ب"بيع ث ات ب"بوث ازهاتبوابيعر انثت بص با  حبواهتب ايعبهت بواب يي ثببي
  يلبيه  ت بيعتت بب طبيعريا بأيب طبيع ج  ببصعابيإلنرتطبنفرهبيع ىبث  حب
  يعبيعت ت ت بيعس  ث ب،بأ تبيكرتعاببي لنابيعنابوناعىبأطب  ا بيعت اتبب

واااب اااطبثراا   ييطب،بيع  ااع اطباجهااعيطب  رااييببيعييق ثاا بيال اا عيتث ب ت اا ب
يعرااااع تعث بييعرااااثكيعيجث بييع ين ااااتمب:بعت ت اااا ب إااااخبأنييعااااًتب   يفاااا ب ااااطبأرااااتعاببي

بيك ع بازديدبير   تلب"ب ثتعبيعيعاب" .



 

1137 

 سرقة الفلكلور

ايراا ب  ااد تب اايعاب"ب1990وااابنهتثاات بعاات بلإ ااتعاب اايجزابصعااابأ  ااتثبيع عكاازب
جانت ب"بع تر بيع عكزبنك  ا بجييناببيععراتع بيع ااب اتيلبيع عكازبأطبثساي بلهاتب

 ااطب تع  ااهبيهااابعرااتع بيع الثااببيعإسااتوابعيااابأيرااببب يع ه اايع ع ياا ب ياا ب اااللب
نااااتقبوفااااب  اااثبعيلعيوثرااايع/بعياااازاب ااانهتعبيهاااابأرااا ت ب تعجت  ااا بيإلراااعي ايث ب
  نييطب:ب ويعتييعباهيدىبواب  ع ب سيلب:ب وابأع ا بيعس ابيع  لابوااب

راا  اطبطبيي  اادىبيب   بع ااعبأعاا بق اا ب اا لث ب نهااتب ت  ااتصرااعي اخبأتإااعب ااطبراا
بقد ييب طب  ع ب.بصرعي اخباهيدبق  بعييهتبوا

يكن ااي مبعس اااباهاايدب  ااعب نتيعاا بق اا ب راااعبعيااابن ااوبق اااب"بيعف ااتاب
 سايعا بيعاااداطب"بهاا  بيعس اا بيع تع ثاا بيع اااب ياااع ب،بك ااتبالااديب،بل اا إاعبيع ااعقب

بي ستعادبأع بعاي بيعاي ب،ب   ي بعند تب عيىبواب ج  بباهيدىب.
يعاهيدثاا بييع يااااعي بيع ااابب– ا بيع  ااع  با ناتيلبيع  ااثبيعاااعقبيعفنثاا بعلياايعابيعس

  ااي بوااابهااا يبيعناايابيكدلاااب،بوااان طبالبنجاادب تدإاا برااا ع  ب،بلااخبق اا بعهاااتب
صاااااتعبداناااااب  يث اااااب،بواااااب عكزهااااتب اااادثبصاجااااتلابأيبراااايلاب رااااببيع  ااااتااعب
يالج  تعث بيع  عيو ب،بان عبعنهبعستببأيبإييبب طبيعر تاب"يعنلابصايثت"ب،بي ؤكدب

بع الثببواب جتلبيعفيتييعب د  بإلرعي اخ.يع  ثبعيابأه ث بي
 يهود مصر ورسرائيل بعد الطرد

يواااب  ااثب  نااييطب عااطبيعجيينااببيالق  ااتدث بعي القاات بلاااطباهاايدب  ااعبي هاايدب
أع بصرعي اخب  دبيعاعدب طبأر تنثت بصعديدبدثتوعيهت بديوااطب،ب طبجت   بيعسدمب

يع القاات بيع ااابكتناا بثساايلب  إااهب:ب   كاامبيع  ااتدعبيعاهيدثاا ب اااعقب   يفاا ب،ب
قت   بلاطباهيدب  عبي هيدبأع بصرعي اخبوسدبكتطبيعساعيطبييق اطبعف عاباي يا ب
  اا ب كاا برثترااابيي اادب،بيوااابو ااعاب كاا بيع  تعثاا بيزديدبيع  ااتطبأع بصرااعي اخب

بيعرثترابييالق  تدىب   عب،بن اج بعيجيدبيع ك بيع عكزىبواهتب.
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ناازابأطبعالقات بعإاعبعياهاتبواابيعجبا  حب طبيع  تدعبيعاهيدث بيع   يف بيع اا
علاعبب جتع  بيير  بكتن ب عجوبلاطبيعليداطب،بلعًيبي  عًيب،بوسدب ع بيع جتعابيعلع  

ركنهتبيع جتعبيعاهيدب،بأ تبيع جتعابيع  ع  بوسدب ع برزاب،بع ع بكتطبالث ثًتبأطبث
بعلعب انتاب ثفتبأيب انتابعكتب.

 بيين ستلب عكزب1516نااطبع  عبرن بع ب   إعبه  بيع القت ب  دبي  اللبيع إ ت
يع كاا ب نهااتبصعااابد  اا بوساادبكااتطبع  ااعب يقاابب ااتابوااابيع جااتعابيع تع ثاا بلاااطب
أيعي اااتبييع اااعقب،بي يقااابب هااا بوااااب جاااتعابيع اااعقبيعدي يثااا ب،بعااا يبنجااادبأطبراااكتطب
 فدبيعاهيدب تو ييبعيابعالقت ه ب بباهايدب  اعبيع جتع ا ب نهاتب  اكخب اتاب

ب.
  ااعبيع نراايجت بييع ييلااخبييكع ااتببيع ااابأن جاا بواااببنسااخبيع جااتعبيعاهاايدبصعااا

 اافدبكرااعي بيع اادييىب،بييع ااتليطبيعاا ىب اانببوااابيعساادمبينااتليمبيجيلااييب ااطب
بهنت بيكعزبييع ليببييع ييدبيعي ي ث بيع   يف ب.

يقااادبايااابباهاااايدبأع بصراااعي اخب ااااطباهااايدب  اااعب رااااتعد ه ب ن ث اااًتبي تدثااااًتب،ب
اهيدب  عبله  بيع رؤيعث بي ت  ب سدث ببي  اعبيعيإت  بيع   يف بصعابي االا

 رااااتعدي بعتجياااا بعاهاااايدبيعاااا الدبوااااابأيقاااات بيع ااااداب،بي ساااادث ب رااااتعدي بكلاااااعاب
عي   اااتجاطب،بيقااادبواااع باهااايدب  اااعبعياااابيع جاااتعبيعساااتد اطبصعااااب الدهااا بدوااابب

ب ع   ب  ان ب طبأجخبوسعيابيعسدم ب.
لااااعاب اااطبي  ااا  بيع ت اااثبقيعاااهب:ب يثرااا اثببكاااخب اااطبثاياااببعياااابيع ج يعااا بيعت

يععرت خبيع ت  بييع ت  بيع اب ليدع بلاطباهيدب  عبي هيدبأع بصراعي اخبوااب
يعسعناطبيعرتدمبع عبييعرات ببع اعب  عوا ب ادىبيع القا بيع اابكتنا بقت  ا بلااطب

بيعات ف اطب،بييعتإاعبعطبييقببيع ثتابيعاهيدث بوابيعليداط ب.
 نقابات العمال اليهود

لب"بينست ااات ه بي تيعااا بأطب رااايقبعي اااعببي عكاااز بأ  اااتثبيع عكااازبعيااااب"بيع  ااات
ب..يعي  ااع اطبن اات مبراااعب اا ث  بعااطبيعن ااتطبيعنسااتلابيعاهاايدىبوااابويرااااط
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يعيثهبجتابه يبيع  ثب،بيع  نيطبلاب نست ت بيع  اتلبيعاهايدبواابويراااطبأ ايعهتب
ي  ازي هاات ب،بصعااديدبدك اايعب/بث ساايببجيعد اا تاطبيكراا ت ب تعجت  اا بيع لع اا بيعاا ىب

:ب ا نااااتيلبيع  ااااثبواااااب ااااتع  بيع عكاااا بيع  تعثاااا بيعاهيدثاااا بواااااببثساااايلبواااااب  إااااه
ويرااط،بجا يعهتبيعفكع ا بي اتبث ازهاتبعاطبيع عكات بيع  تعثا بيك اعىبواابأيعي اتب

ب اثبعتلب ؤررهتبقلخبهجع ه ب.
أطبا ااع بيع  ااخبب–واااب اااللب ثت ااهبوااابيع هجااعبب–كااتطبعيااابيع اا ببيعاهاايدىب

اهايدبأيعي اتبصعاابأ ادببل يب  ايبيعاديىبعت  ب،بيوال ا بيكع ب  اكخب اتاب،بعا
 عك ت بيعا س بيعيراابوابيع دطب.بوابيعن  بيعإتناب طبيعساعطبيعإات طبع اعب
،بيج  إاعب عك ب"بيالر نتعاب"بيكيعيجث ب،بعيج هب عك ب"بيعإستو ب"بيعاهيدث بعيفكاعاب
يعست يا ب ا طبعيااابيعاهايدبأطبا  يعاييب ااطب انتعت بيعا سا بيعيراااابييع جاتعابصعاااب

ديىبعت  بييعزعيع ب ت  بيقدبين سي بها  بيعفكاعابصعااب عكا ب"يالرا نتعابيع  خبيعا
بوابأيعي تبيع عقث ب"بي نهتبصعاب عك ب"ب  لاب هايطب"بييع هاينث  ب.

ي ااازع بيع ؤعااا بأناااهبقااادب لنااا بيع عكااا بيع  تعثااا بيعاهيدثااا بواااابويراااااطب،بييع ااااب
هاااتبصعااااب بهااا  بيع إاااخبي يع 1914ب–ب1904  ررااا بواااابأإناااتابيعهجاااعابيعإتنثااا ب 

ب عجيث ب.ب– فتهث بعست دث ب
 العمارة الإسلامية

ييرااا اتاب"بايرااا بجانااات ب"ب جناااادبعاااددب اااطبيع ااات إاطبيع  اااع اطبعي  اااخبوااااب
يع عكااازبيع سااادث بيع  يي ااات بيع جتنثااا بعااااطبع تع ناااتبي عيإناااتبيإلراااال اب،بي اااانه ب
 ت ثبادعاب"ب ناعب   يدب"بعي نتبوث تب  دبأنهبث  خبواابصااتعبيعراثت  بي  ادب

ي عب تإل يع بيع  ع  ب،بي ت ثب  عبادعاب"   دبصر تعاخبيع  عى"بيإتعثبلعب
ادعاب"بيعنليىبجلعيبرعيمب"ب طبها  بيآلإتعبيع  ع  بيهاابأرا تابنكاعابع ات إاطب
قيايابيع لعابييعسث  بييال  عي بعيانه بيع عيإهبيع ىبالث يناهبل  ا  بديالعي ب"بأيب

 ب،بيعند تبث تيلبيعا   ب نلااههب ثكال ب"ب   نابأ حب،بعه يبيع عكزبيع  لي 
ن اعب  اتع نتبعنادب  اي نتب!! بن ا ب:ب ص بعا برثسيعيطب   ًتب:ب ن طبنع ادبأطبن
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ين اعبب1990ك ده بأعست بك  ت عابعات ببتًب ر حبوت نبب تب    بيعن   خب  إ
واااابيعن اااعابيعدي يثااا بعي عكااازبيث  اااخبعناااييطب  اااطبع تع ناااتبيإلراااال ث ب،ب راااجدب

 بيهاايبعي اادعيب/ب ناااعب   اايدب،بييعاا ىب ااايابوثااهبلاا كعبيععوااتعاب  اااديطبيعسي اا 
لثتنت بهت  بعياهيدبعطب  تع نتبي ايابوابيع الثببيعفعدىب اببايرا بجانات ب

عجاااخبيع يراااتدبيع اااهاعب،بعن   اااخب اااتبقتعاااهبيع ت اااثبيع  اااعىب:ب ث  لاااعب راااجدبب-
يععوااااتعابقي اااا بصرااااال ث ب اااااتيلب دعراااا بيعرااااياتطب رااااطبيثسااااببأ ت هااااتب،بيه ااااتب

سي  بر يًيبييع فتعاًتبيكاله اتبث هاعبع  ا بيعلناتابييع  اتعابيإلراال ث بانته تطبيع
ب.

كتطب  يقببيع رجدبقلخبصن ت هب رجدبوت عب،بععفب  راجدبيعا  اعابيعا ىبأن ا  ب
ب516  اااعابيع ياا بج فااعب  اايعابيع ااعا بيييعااابيعسااتهعابي   راالهتب ااييعابراان ب

زييثاااا بيععوااااتعابهجع اااا ب،بيكااااتطبهناااات بأث ااااًتبزييثاااا بععواااا ب تعزييثاااا بيعلث ااااتابيب
ي   ي بعيابقليعبيع ا بعيابلطبألاب  ت بييع اا بث ااابيكن اتعىبيراعه اتب

ب.
 ب،بأ ااااع بيع ع ي اااا ب اي ااااتعبهااااتن بييعااااداب1869ب–هجع اااا بب1286يوااااابراااان ب

يع دايىبصر تعاخبل جدادبزييث بيععوتعابوت ا ع بيك اتتطبيع جاتيعابعهاتبيهاد  هتب
كيقاتفبللناتاب راجدبكلااعب ي ا بيعهد بصعابيع ع ي ب راطب ت تبوه ابيكاخبي

 ااااهب ااااديوطبعهااااتبيكرااااع هتبيقل ااااتطبعي ااااا بعيااااابلااااطبألاااااب اااا ت بييع ااااا بث ااااااب
يكن تعىب،بيير  عبيع  خبوابلنت هب  ابيع فببعطبيجهبيكع بن ايب  اع طب،ب
يوابنفمبيعيق بكتطبيع  خبرت عًيبوابأع تلبيعنجتعابييك را بيعالز ا بعي راجد.ب

أيقف بيع  تعابإ ب يواا بيع ن ا  بران بب1880ب–بهجع  ب1298يواب ييعابرن ب
 اااااثبيراااا ؤنف بب1905،بي ااااخبيع  ااااخب يقيوااااًتب  ااااابراااان بب1880ب-هااااب1303

يع  ااتعابيك ياا ب   ت اااعابهااع مب ت اااتب ت اا هندمبيآلإااتعبيع عجثااا بيق  اا ب،بواااتن فبب
 تعاا هببيعاا ىبكااتطب راا يعدًيب ااطبأراا تنليلب،بي تعنجااتعابيع ااابع ياا بي تعت ت ااات ب

 اااتطبيع  ااهيعبعلااد بزهاادىب،بيقاادبأ اا ب تقاهااتبيع ااا ب  ااافابيع ااابأعاادهتبيع
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يع اااااعىبيع اااااتط ب،بيقاااات بيع ت ااااثب  ااااعحب ااااتع  ابي ف ااااايابع رااااجدبيععوااااتعاب
 تعسي اا بإاا بقااد بعهاا ب اايعًيبنااتدعابعااطبيع  ااتعابيإلرااال ث بن ااعب   ااهتبوااابيعن ااعاب
يعدي يثااااا بعي عكااااازبيع  ااااالي ب،بيعااااا ىبنن اااااهب ت إاناااااتبيج ت ااااا بيع ااااايتعب ااااانه بأيب
يع اا تفب  نيثااًتب،ب ااطبيعاا هتببصعثااهبأيبيع  ت ااخب  ااهب  اا بأىب راا ابكطبهاا يب
يع عكزب سد  بأتتدث ثا بيعأمب عجا بكجهازابيع يراتدبيإلراعي ايابيعا اطبها بأعادياب

بيعياطب،بيعسرال ب،بع تعاب،بي  عًيب،بيعساداب!!ب.
ااادثتبيي  ااديدًيبععرااتع بيع عكاازبيع  االي بأعسااا ب  ت ااعاب   اادبرااث نتعي هبعااطب"بكي 

 رع ث ب"بأعستهتبيعلعيوثريعب"بث سيبب.ب ب.بالنديب"بيهايبأرا ت بيع ياي بيعرثتراث ب
وااابجت  اا بيعساادمبيع لع اا بي اادا بعاا   بأراات  ابيع يااي بيعرثترااث بوااابجت  اا ب
يعسااااتهعاب،بي ااااطبأعاااازبأ اااادقتاب اااااداعبأ اااادب عيتاااازبيع  اااايثبيعرثترااااث بيعااااا   ب

عي ااعي ببعااع ثمرااييببي    لااعبيعتي ااادثتبيك:بيع اا فااطبيع  ااع اطبقااتلبواهااتب
يع رع ث بوااب  اعبأإناتابيعساعطبيع تراببع اعبيأيي اخبيعساعطبيع  اع طبي لاديبها يب
 سثس بيي   بعي رع ثت بيع ابك ل بيقد  بلييرا بيع  ع اطبيعج تبكتطبه يب
يي ااادًيب اااطبيعااااعقبيعسيايااا بإللاااعيزبيع اااييطبيالق  اااتدث بعي ثاااتابيعاي ثااا ب.بي إاااتلب

اهااااايدىبث سااااايبب ااااانيابيعااااا ىبي  اااااتزب    اااااا هبعهاااااؤالابيعت اااااتببيع راااااع ااطبيع
يعرثترااااث  بيعكاااازبيع ت ااااثبيإلرااااعي ايابعيااااابصن ااااتمبيعاهاااايدبين ااااتاه بيع رااااع اب
  جتهاًلبراعه بيع ىبع بث عبصعااه بصالبص اتعي بعت ا ب إاخب"بأ  ادبيعفاتعب"بيرااع ب
قت دًيبله يب،بيع سياخب طبقث  بيإللاديابيع راع ابيع  اعىبييع  ا ث ب اطبيكدبب

بع رع اب.يعاهيدىبي
 اليهودية فى المستقبل –العلاقات العربية 

ي ااااطبلاااااطبأن ااااا بيع عكاااازبييع اااااب  اااا ن هتبأ  تإااااهبيعرااااع  ب يع القاااات بيع عجثاااا ب
يعاهيدث بوابصرعي اخبي  يث بجاخبقتد  بي   بيع نييطبيعرتل بجتاب  ثبراععتطب

دي خبيع عكازبيهايب اطبصعاديدبيع ت اثبيعاهايدىب"بصعايفبب ييس  تبأعسابك  ت عاب
ي  ااااعمب ااااطب دعراااا بعناااادطبعالق  ااااتدبب1929هااااتعيثفاطب"بيهاااايب ااااطب ييعااااادب ثفااااتب
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ب1948ي د بوابأجهزابصرعي ايث بكإاعابوابيزيعابيع تعجث بيإلرعي ايث ب طبب1948
يكااتطب ااداعًيبع عكاازب ااايي بعدعيراات بيع ااعقبيكيرااوبوااابجت  اا ب ااخبب1975صعاااب

ب.ب1977صعابرن بب1976ألابب طبرن ب
يهايب ؤعا بب1977 هدب"بوتطبعاعب"ب تعسدمب نا بران بي  خبعيابيعز تع ب طب 

عت ببعدادابيجتابواب  إهبي  ت عي هبعي دًيبعس ث بيع القات بها  ب اطب االلب
يع ؤررااات بيع اااابرااا  بصعاهاااتبعياااابيعن ااايبيع اااتعاب:بث ااادب  هااادب"بواااتطبعااااعب"بوااااب
يعساااادمب ؤررااااا ب رااااا سي بيرااااااعبرثتراااااث بي    ااااا بع  فاااااث بيع اااااي عي بلااااااطب

بابيع ج  ببيعاهيدىب.يعايي  بيع   يف بو
  ايببأتإعبها  بيع اايعي ب عجاًتبيجايدبعالقات بلااطبيع اعببييع ايياناطبيعاهايدب
واااابصراااعي اخبيكااا ع بعالقااات بلااااطبصراااعي اخبيجاعينهاااتبيع اااعببيث ااادبهااا يب تعنرااا  ب
عياهااايدبيإلراااعي ايااطب اااي عًيبواااابيع ثاااتابلااااطبيع اااعببييعراااال ب،بلااااطبصدعي بيع اااعبب

بناطبيجاعيطب رتع اطب.ك عديابيجاطبصدعيته بك ييا
يث اادبهاا يب تعنراا  بعي ااعببيإلرااعي ايااطب ااي عًيبلاااطبيعهيثاا بيإلرااعي ايث بي   ااا ه ب

دمبعيااابيقاادبي اا  خب  هاادب"بوااتطبعاااعب"ب تعساا:بيع عجثاا بيثساايلبواااب ي اابب  ااعب
 ب بب ر يىبأتتدث ابيعسدبيع ؤ  عي بييعرث نتعي بص ديعي ب   ت خب  ف بع ثر
راحبعياعأىبيع ات بواابيع القات بيعاهيدثا ب،بيكن ات عبيي  ديعبك ببعداادابيكا ع ب 

عهاا  بيعن ااتات بقااععب  هاادب"بوااتطبعاااعب"ب تعساادمبأطبا  ااع بدي ااخب سااخبيع  ااثب
يع ي اااابعثراااتعدبوااااب ااااي عبلعنااات عب  يث اااابييراااببيعنااااتقبواااابهااا يبيع ااااديطب.ب
يثر اعدبيع ت ثبيعاهيدىبع د بقت اًلب:ب يكتإعب طبإالإاطبعت ًتبع بايجدب سع  ًتب

عي عب  يث ث ب   ت خب اببيع القات بيعاهيدثا بيع عجثا بيقادب تاابب  هادبواتطبعااعبل
هااخبث  ااخبرثااتبب إااخب،ب تعساادمبك ااتعبيع راا يعاطبوااابيزيعابيع  يااث بلهاا يبيعرااؤيلب

ه  بيعلعي عبعرتع ب  نث بصعابيع دعراطبييع ال ا ب  طبيع ي يابراعب ها ب؟بأيب
يق ب؟بي يي خبع د بقات اًلب تبعا ف ب طبريييابيع بياأنهبان يابأطبث دثب 

ناااهبا فااا بيع ااادياب:بصعاااطبأهاااديفبيع  ياااث بوااااب جاااتلبيع القااات بيع عجثااا بيعاهيدثااا ب
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يع عجااااابعياهاااايدبيكاااا ع بأراااامبيز ااااعبيع  يااااث ب  اااادب عاااا بعجناااا بعدعيراااا بيع ي ااااياب
سااادمب ااااثبكاااتطبرع اااهتبي ااابب اااايطب تع  اااتعك ب ااابب"ب  هااادبواااتطبعااااعب"ب تع

بع اااعمب،بيقااادب لناااابهااا يبيع ي ااايا بعرثترااا ب  يث ثااا بواااابهااا يبيع ي ااايابيع ثرااا
واااابيعن اااعابيإلراااعي ايث ب"ب  يث ااات ب"بواااابولعيااااعببيع اااداعبيع ااات بعيااايزيعابيعااا ىبن اااع

كال ذلا  يكتطبيز عبيع  يث بوابه يبيعيق بهايبزيوياطبهات عبي اعمب اطبب1984

صن نعلاام صبناءنااا كراهيااة الأعااداء الااىين لااا ي بااون لنااا البقاااء هنااا فااى )بأهميااة 

ى اليهود الصهاينة فى مجالات تثقيف جيل جدياد يختارق صرضنا( ، هكىا يسع

العاارب وياادري ةبيعااة العلاقااة معهاام ومسااتقبلها ، فهاال صعااد العاارب صي اااً 

 صنفسهم لهىا المستقبل ؟! .

 القدس عابمة صبدية لإسرائيل* 

 بيعتااات طبعيااااب اااتامبيع عكااازبيكتاااتدث ابيإلراااعي ايا*بي اااطبج يااا بيه  ت ااات ب 
ع  ثبييع  ت عابيع ينث بي فجتج بعطب دان بيعسدمبيعناخبواب  عبيع  عير بي

وفاااااب  ااااثبأعساااااب،بييع  تااااادبعياااااباهيدا هااااتبي ست هااااتبعت اااا  بألدثاااا بإلرااااعي اخب
ك  ت عابوث اتب  ادب  ناييطب يعسادمب دانا بأ ات بيعهتيثا  بعي ت اثبيعاهايدىب اتاث ب

يرااال بأطبن اااعبدااااييطب ااا عبعنييناااهبب1945  ااااعبييعااا ىبيعااادبواااابيعسااادمبعااات ب
اي "بيعييا اطبعنيينه تب"بيعع لبيز تطبيعساب"ب،بيهايبثراته بأث اًتب"  تهعبكخب

 ك ت  بع يدب يلبيعإستو بييع ج  ببعي ي  بيكرليعابيع تاب  ا ثف ب"بديواتعب
"بيعاي ث بيع اب  دعب طب خبألابب تعيي بيع لع  ب،بيجاتابوااب  ت اع هبيع لاإا ب

 اااب ساببنفرااهتبواااب اتباياااب:ب واابعساات اب  كاا بهناتبوااابيعساتهعابوااابقياابب  اعبيع
أ ببأطبأقيلبعت ب ا ًتبعطبيع دانا بيع ااب،بأع تقبيعيعابعندبيعاهيدبييع لعينااطب

يعااااد بواهااااتب،ب ياااا بيع داناااا بيع ااااابو  اااا بعانااااابأيلب ااااتبو   هااااتبعيااااابع   هااااتب
 ع بيع تع بيعجياخبيع ىبع  هبييع ىب تعب  دب ع ب ي ا ًتبع   ا ب،بي  ي هتب

طباثت هتبيعانت هتب  تهدبي ييقببي  إعبعطب تبك ل ب طبأع تلبأدلث ب نتيع بلا
صالبأطب داناااا بيعساااادمبب:إاااا بنجااااد بثساااايلبلاااادهتاباهاااايدىب ك اااايف،بقااااتهعاب  ااااعب

   يااا بعاااطبرااات عب ااادطبيع   ااايعاب اااطب ااااثبأيجاااهبعدااااداب   اااهتبرااا  تيلبأطب
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اجااااتزب  ت ااااًتبك ااااتبثف ااااخبيعااااات عبيعاااا ىباهاااا وبراااااحبيع ااااتاب أعتعجااااهب ت  اااااتفبيي 
 براااععتطب اااتبث اااتيدبااعيناااهبإتنثااا بواااابأجاااييابعثيااايابواهاااتب س ن اااًتبيعرااا ك بإااا

يعف تابع   اب ثت هب  دب عا ب عي اخب يايب عي اخبعيااب اعيعبيكثات بييعز اتطب.ب
عيدي بييع نتق ت بييعتفتحبييع عياب،بدان ب  سداب يا  ب تع ي عي بييإلصطبيعسدمب 

وفااابيقاا ب  كااعب جاادبيع  ااتلبيعفيراااانااطب  اايجهاطب ااطبيع داناا بيعسدث اا ب اايبب
نااا بيعجداااادابان اااديطبيع  اااخبإااا بث ااايديطبعلااااي ه ب اااببراااعيبب ااا مبيعنهاااتعبيع دا

يكاا ع ب جااادبيعاهااايدبيعاادانااطبيك ااايعااطبيعااا اطبان سيااايطب ااطبلااااي ه بواااابيع دانااا ب
يجااااطبأيع ااا بيهاااؤالابا اااث بعيااااب،بيعاهيدثااا ب اااعقًتبصعاااابيع ااات وبيعيعجااااب راااي اطب

تتناهت،صطبيع داناا براا تيي بعداااداب    ااطب نتق اات بكإاااعاب ت ااطبواااب ااديعبراا
يعتنهااتبراا  ساباهيدثاا ب تع اا بيعت اا  ب،بيعساادمب داناا بأرااايعاب كااخبيع سااتاثمب

بألدث بإلرعي اخبالبث  بك دبيع نتزلبعنهتبصالب تع ي  .
 العمارة الإسلامية والت نيط الفرعونى* 

*بيك ااتبراال بيأ ااعنتبيراا  تطبيع عكاازبيع  االي بهاا يبلاا   بيعفسااعياب ااطبيع اات إاطب
..بيعج ااتبقث ااًتبييانثاا ب"بعثسااد ييبعهاا ب  يي اات ب  اا ي  بيع  ااع اطب"وسااعياب ااتالًب

 تع ااايعبيعناااتدعابعاااطب إتعناااتبيإلراااال ث بييعفععينثااا بعتاااابثسعأهاااتبعاااثمب"بيع اااعببأيب
يع  ااع يطبك ااتبهاايب ف ااع ب"بلااخبيإلرااعي ايايطبيج ت اا بيع لااعيابوااابيع جراامب
"بب طب اللبوه ب اتع  بيع  ا بي عيإاهبي اطبهاؤالابيع ات إاطبثا  ابأ اده بي ادعا

 ناااااعب   اااايدب"بعثسااااد بعي عكاااازبيع  اااالي ب  إاااااطبيكيلب  ناااايطبلااااا:ب  ااااطبع تع نااااتب
يإلرال ث  ب دعر بيعرياتطب رطب،ب يامب تكعقات بييعلثتنات بييع ايعبيجاتابوثاه:ب
يعرياتطب رطبهيبيع ي بيعنت عب رطبلطبيعرياتطبيعنت اعب   ادبلاطبقاالييطب

يع ياا براااع بصعااابب بيكااتطبيراا هبق ااتعىبيع ااتبيعااا1334ب-هاااب735يعاادبوااابراان ب
 .بيع اع ب1347دثرا لعبب-هااب748ع  اتطبران بب14ير ب رطبيعابيع ي بوااب

 بيواااب ااهعب ااييلب1351ب-هاااب752راان بيأق ااابعااطبيع ياا براان بباإااالثبع ااعب
 ب1351ب–ب752واابأت ايجعب.بيثس اابعاطبيع يا بران بب1954ب-هابب755رن ب
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 رطبصعابب ب"بوابأت يجعب"بأعثتدبيعنت ع1354ب–ب755،بيواب هعب ييلبرن ب
ب ي ب  عب.
 بق  بعيثهبيكتطبه يب  عبيع هادب اهبيعا بث اعفبعاهب1361ب-هاب762يوابرن ب

قلااااعب.بيكااااتطب  ااااخبيع دعراااا بقلااااخبصن اااات هتبق ااااعيطبعه اااااعبيعان يااااتبيع ااااتعيديناب
هااب757ييك اعباي يتبيعث ثاتيىبوا  عبلهاد ه تبيأن ا بيع راجدبيقادبلادأبيعلناتابران ب

ب .1356ب-
رطبدعابيع  تعابيإلرال ث بعثمبواب  عبوسوبلخبواابي   لعب دعر بيعرياتطب 

يع ااتع بيإلرااال اب  رااع بيهاا يبعااثمب سااداعًيب   ااثًتبيعتنااهب سااداعب ااؤع ابيعي ااتاب
نااهبعاايالبأطب:بصيع  ااتعابيإلرااال ث بييعفااطبيإلرااال ابص بقااتلبيعرااياتطب رااطبلنفرااهب

ابطب ي ب  عبعجزبعطبص  ت بلناتابلنات بع عكا بلناتابها يبيعجات بب اطبكإاعبصثستلب
 ااتب ااعفبعيثااه بيثف ااخبيع ت ااثبيع جهاايلب"يعفساااع"ب  اادب عاا ب عيإنااتبيع   ااتعىب

ييع  ااثبيعإااتناب  ناايطب  ااطب،بيث ييااهبي ع ااد بأ اات بعي ااتابيع عكاازبيع  االي بهاا يب
ع يثاا بيع  نااثوبعناادبيع  ااع اطبيعسااد تابي ااتبثالز هااتب ااطبب-  ااتع نتبيع  ااع  ب

"بيع  اتعابيإلراال ث ب"بباسيمبدانث  بيال ظبهنتب"بنيطبيع يتث بييعنرابب"بيكا ط
ي"بيع  تعابيع  ع  "بهاب  تعابيع عكزبيكتتدث ابيإلرعي ايابي  تعابيعاهيدب
يع  ت ع طبيأ نتله ب طبيع ت إاطبيع  ع اطبيجاتابواابيع  اثبيع ا كيعب اتباياا:ب
 عسدبلعابيع  ع يطبيعسد تابوابكإاعب طبيعفنيطبييآلديببييع ياي بيع   يفا بي عا ب

  ااتعابيع  ااع  بيعسدث اا بيهااابو ااعابيعفعيعناا بأيبو ااعاب كاا ب اااللبأزهااابو ااعي بيع
ق. بعناادبب334ق. ب سع  ااًتبي  اابعات بب3200يكراعي بيعفععينثا بيع اااب لادأب اطب

 جمبيإلركندعبيكتلعبصعاب  عبعانهابل ع بو اعاب كا بيعفعيعنا ب اطبيع  اع اطب
ي لاااادأبع ااااعب  ااااعبهااااايب ااااتبعااااعفبوث ااااتب  ااااادب ااااتعف عابيع اي ثاااا بي  اااادهتبيعف اااااعاب

بعي تنث  .يع
 ي ع  وبأريببيع يي بيع ابن .بواهتبيع  ع يطبيعسد تاب تع   سدي بيعدانثا بيعسيثا ب
عاادىبيع  ااع اطبي ت اا بوث ااتبا  ياا ب تع ثااتابيك ااعىبأيبيع ثااتابيكلدثاا بص بكااتطب
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يع  ااعىبيعساادث ب ه  ااًتبصعااابدعجاا بكلاااعاب   يثاا بيع ياايدب،بي ااطب ياا بيع يااي بيع اااب
يعدانثااا بعيااا بيعهندرااا ب اااتعا ببييع  تااااهب  ياااي بكتنااا ب  اااد ب   سااادي بيع  اااع اطب

يع راااتببييعفيااا بييعااااببييع  اااع حب تإل اااتو بصعاااابعيااا بيعفاااطبيع   اااتعىبيع اااع  وب
 فنيطبيعن  بييعنسلبي نتع بيع  تإاخبييععرا بي انتع بيكعاييطبكاخبها  بيع ياي ب
يع ابن .بواهتبيع  ع يطبيعسد تاب ن ب الفبيعرناطبكتن ب  د ب   سدي ه بيعدانث ب
أ ااتبأهاا بيأتإااعبيع يااي بيع ااابلااعابواهااتبيع  ااع يطبي فيقااييبواهااتبعيااابأنفرااه بوث ااتب
ا  ي ب  ر ع بيع ييدبو  يث بيع  نثوبيع ااب اتزيلبجازابهات ب نهاتبعيازًيبعا باا  ب ياهب
  اادبيهاايب ااتبا  ياا ب تعنرااببيع ت اا بل عكا اا بيع ااتدابيع تو اا بعي ي ثااتاب،بيقاادب اا ب

يعتاطبعا باا  بيعت ا ب  ادبعاطبنرا  ب،بكا ا بيع ي خبصعابيع ييدبيع كينا بعها  بيع عب
كااخب ااتدابصعااابيع ااييدبيك ااعىبوااابهاا  بيع عكا اا بيع تععاا بعي ااتدابيع تو اا  بيثف ااخب
يع ت ااثب  اادب عاا بيعياااب ااديعبعااداب ااف ت ب ااطبيعن ااعابيعرااع  بعي عكاازبيع  االي ب
 ااااتع  بوااااطبيع  نااااثوبيع  ااااعىبياسيرااااهبينراااا لبع اااات يباهاااا  بيع ااااهتان بلاااا ع ب؟ب

صجت  برييهتبهابأنه باع ديطب  عو نتبك اعببي  اع اطبجاادًيب،ببييإلجت  بيع ابال
يكتنا بييع تع  بهيبأديابيع  عو بيكيعابي  دبيع  عوا بثا  ابيال  اعيقبييعراثاعاب:ب

 يااا بهااااب ه ااا بيع عكااازبيكتاااتدث ابيإلراااعي اياب ااااللبيعف اااعابيع تعثااا بع ااات بصن ااات هب
ب.؟!ب2011  ابب1982

ب***
 الاختراق كمدخلاللغة ( 6) 

ع بيع هتان بأه ث بيعيي بك ديابعال  عيقبيكيعتابع يتعابيع  يببان يابوه هبي د
،بييراا ث ت ًتبعاا ع بي جهاا بأ  ااتإه بصعااابيعيييثاات بيج ت اا بيعيياا بيع عجثاا بي اايلب
أه ثاا بيعيياا بجااتاب  ااثب  ناايطبلااا يعيي بييع  اايلبواااب فهااي بيكعفااتظ ب ااطبصعااديدب

 ب    هاتبصعااب راببعيات بيوااب اعج،بك ت اًتبب12 يال ا بهتعيثفاطبيهااب ؤعفا بعاا
 ؤعف ب سث  بوابجت   بيعسدمبيع لع  ب،بيع ايال ا بب1990ب–ب1989يعف عاب طب

هتعيثفاطبكإاعب طبيك ادقتابوااب  اعب،بيهاابزي اعاب يي  ا بعي عكازب لادأب  إهاتب
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طبكي ااا ب"ب ااادعيلب"بيهاااابكي ااا بعلع ااا ب ااادلبعيااااب اااديثب ياااااعبوااااب:بص اااتعسيلب
صدعي بواإطبيع سثسا بصعاب يا ب"ب ادعيلب"بجداادبأى:ببع تج يإلدعي ب،ب ان تب ن ببي

دعيتاااًتب   يفااًتب،بيكاااخبعيااا ب ب–ع اااًلبلهااا يبيع  ثاااتعبب–واااب ااادب ي هاااتب  نااابوه اااًتبيي 
ع تعابعاطب ادعيلب  جاددبل ي اهبي ترا  عيعبيعاثمبو راببواابي جات ب يا ب  اتناب

ي  بكي ت بجدادابيعتطبأث ًتبوابكخب تبا  ي ب تع  تنابيع   تان بيع   يف بيع نر
ب.طباع  بص توت بيكجثتلبيع  ال س صعابيعتي ت بيعست   بع

طبأ رااوبيأ اا بصصطبيعيياا بعهااابأتإااعبيعرااجال ب رترااث بعي يااااعبوااابيعيجاايدبص ب
 يااعبوابيإلدعي بالديب طبويع ب تهعًيبوابيالر  دي بيعيييىب،بييع د خبيعفيرفاب

يع  اااتااعبعاااطببعيياا بيع لع ااا ب اااطبيع  كاااطبأطبثفااادب ان ااا بوااااب فهااا بيع  اايال بواااا
اع اا ب اادييلبي ااعيت بيكجثااتلبيع داااداب،بإاا ب ساايلبيع ت إاا ب:ب أ ااتبوااابيالراا  دي ب
يع لااعىبيع ااداثب،بوإ اا بكي اات بعدااادابعااطبيع ااي بكااخب نهااتب راا  د بيراا  دي ًتب
   يفًتبثف عقبعاطبيآل اعبواابيع ا تو ب اطبأجاخبيعدالعا بعياابأراييببيع  ات ب،ب

ن اج بب– بيع ي بأىبيع عيببييع ي بوهنت بيع ي بوابيع تدإ بييع ي بواب ي 
عيقااياب  رااتابأيبكتعإاا بالث ثاا بكااتعزالزلب،بأيبيع ااي ب ي ااًتبالث ثااًتب..بصعاا ب.يعاا ب
ثكااااطب إااااخبهاااا يبيعفااااعقبييع  ااااتاطب يجاااايدًيبوااااابيع  اااايعبيعرااااتعف بييكز ناااا بيع ت ااااداب

يج  تعثاااًتبنفراااثًتبوااااب:بي ي اااحب ييجااادهتب  ثاااًتب"ريراااايعيجثتب/براااثكيعيجثتب"بأىب
بي اخبه  بيكثت ب اثباع دبيع  بب  عو ب تب دثب رعع ب.عتع بصرعب

يهنت بع يزب داإ بأ عىب  ييجادابواابعيا بيع ااتببييع اداثبيعرثتراابوكي ا ب"ب
  عق ب"بأ اًلبوابيعيي بيع لع  ب  نابك دعيلبواب دب ي هتب:ب"بكتعإ بأنزعهتب ب

يهكاا يب  ااعحببلادثااهبيعااثمبع اااًلب ااطبأع ااتلبيع  ااعبانزعهااتبأقاايي ب اا قيي ب  ااع طب"
يع ت إاا ب اادعيال بيكعفااتظبيأه ثاا بيعيياا بوااابيع لع اا بواا  يابصعاااب"بأه ثاا ب اااي عب
ي ن ثاا بعيااي بيعيياا بوااابيعتثااتطبيع ااهايناب ااطبأجااخبيإلعااديدبيعجااادبعي  ت ااخب اابب

بيكاعيفبيإلرال ث بييع عجث بيع  ثا برييابري ًتبأيب عجًتب!! ب.
 المعاجم وخطورتها* 
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أه ا هاتبي جاهبيع عكازبيكتاتدث ابصعااب اايابجداادابجع  ا بيير ت تاًلبعديعبيعييا بيب
ععجاابصعاديدب/بديواادبراجا بب–يهت ا بيهااب  ي اخبصعاتدابص اديعبقات يمبعلاعىب

ييع ىبقد بعه يبيع  خبيع ااعبيعهتدفبصعاب   ا بيع الثببيعإستوابي تع رهبأتإعب
 ااااطبلااااطبأيراااببنااااتقب اااطبيع ااات إاطبييع إسفااااطبيع اااعببإااا بعز اااتدابيعاااعجوبلااااطبيعيي

ييعإستو اطب"يع عجث بييع لع  "ب،ب  تبث نثهبه يبيععجوب طب ايعابعيابيع سخبيع عجاب
ص يبيع لعنااتبيعيياا بيعااتابعياا يتعابييعسااث بييع  ااتعاب،بيعن   ااخبكي اات بديوااادبرااجا ب
عطبه يبيع  خبيع ااعبيع ىبأعد ب تع  ي خبييع  تيطب ببيع عكزبيكتتدث ابيهاب

يع اتدعبواابب15 بيإل اتعابصعاهاتبواابعاددهتبعقا بكي ت ب يع بن عابيع عكازبيعراع 
ب:ب1991رل  لعب

ععجاااااب ااااداثبي اااات خبأطبا  اااا طبراااازيعابب–ا يجااااببعيااااابكااااخبقاااات يمبعلااااعىب
يع فعدي بيع داإ بييع ر  دإ بعهت اطبيعيي اطب تإل تو بصعابيع فعدي بيعست   ب اطب
أجااخبيالراا جت  بصعااابايااببيع ن ف اااطب ااهبيهاا يب ااتب تيعاا بع يااهبواااب"بيعساات يمب

يع عجاااااابعييااااا بيع لع ااااا بيع  ت اااااعاب"بصالبأطبلديا اااااهبكتنااااا بواااااابنهتثااااا بب–يع لاااااعىب
يع  رانثت بيجديث بيعر انثت بعند تبكن ب  ععبأ  تعب ت تبواب ي بصراعي اخب
 تعيي بيع عجث ب"بديعبيإل يعا بيإلراعي ايث بوااب عا بيع ااطب"بكتنا ب  ااب يا بيعف اعاب

يع لاااعىبب–إنتابيعسااات يمبيع عجااابقاايي ثمبقيايااا بجاادًيب   اااتزب تعدقاا بييع ااا يلب تراا 
ع ؤعفثهبيعلعيوثريعبديواادبصايايطبييعلعيوثرايعبلثراتحب ان تعبصالبأطبها يبيعسات يمب

علااعىبيكااتطبعياااب  ااععىبيك  ااتعبب–جااعىب ع ا ااهب  اايعاب  كيراا بأىبععجاااب
يعاا اطب يسااييبيك  ااتعبوااابها اا بيع  ع ااعبأطبثسي ااييبلإعااديدبي  ع ااعبي عج اا بهاا  ب

 تع لع ا بعيااابيجاهبيع  اايابوااب عاا بيعيقا بوت اااعييبيك  اتعبيع اابجااتا ه ب
صعااابيالراا  تن ب ساايي ثمبقدث اا بعفااتبعياهااتبيعااز طب إااخبقاات يمبصلعيهاات بيع ااتعحبأيب
قااات يمبنراااث ب يااايلب"بكاااتطبيعسااات يمبيعإاااتنابأتإاااعبدقااا بيعتناااهب    اااعبجااادًيب"ب،ب
يكتطبيعي بب طبيع رعب  كتطب  اثبأ  ب  ععيبيك  تعبز ت بيع  تدعابيو  اييب

يراًتبع راجاخبكي ات بي  ااي ت بي عيتاااببعييثا بعالرا  تن بلهاتبعنادبيق  ااتابكعب
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كي ا بأيبب400ب–ب300يع تج بيع بثكطب  ساديعبها يبيعتاعيمبأطبث ا بأتإاعب اطب
ععجثااا ب"ب ااا بب– عكااااببعيااايىب،بواااابنفااامبيعيقااا ب هاااع ب"قت  ااا بكي ااات بعلع ااا ب

لثت ن تب اطبب  تعب   تدعاب ال ا بيعلعيوثريعب ي اب–ين ستؤهتب طبقت يمبصاييطب
قر بيعيي بييكدببيع عجاب   بص عيفبيعلعيوثرايعبلثت ن اتبنفراهبلإ اديعب ك ابب

"بي  ييوساا ب ااؤعفابب1960يع ر  ااتعبعي ااؤيطبيع عجثاا بوااابداااييطبع ااثمبيعاايزعياب"ب
واابها يبيعي اببيع اعمبأ ا  ب،بيعست يمبيعي اطبك  تب سد  بق ااعابعها  بيعست  ا ب

عتي اااات بجدااااادابيعيااااابرااااعيعب  تيعاااا ببز اااات بيع  ااااتدعابي ااااعع بلإعااااديدب اتقاااات 
عز اا بلااإ طب بعيااابص ااديعب،بيع ع ااي بصلعيهاات بلااطب ي ااتطبوااابلديثاا باع سااهب

ث ا خبعاداب الفب اطب،بععجاب    عبعت بيثراعبيالرا   تلبب–قت يمبعلعىب
يع فااعدي بع نف اا بعجااتلبيإلعااال بيعاا اطبث تعراايطبع يهاا بعيااابيجااهبيع  ااياب

 اتقاااات بأ اااا  ب تالزدثااااتدبكي ااااتبيزديدب ااااايعبلهاااات اطبيعيي اااااطبصالبأطب ج يعاااا بيع
ب1967يع ستع عبيع  فث بوابيرت خبيإلعال بي  ادب اعببيكثات بيعرا  بواابايناايب

يو حبيع ديدبلاطبصرعي اخبييع نتا ب:بكتن بقدب ج  ا بعيااب ك لاابواابيع نازلب
؛بك ثاا بكلاااعاب ااطب اتقاات بيع فااعدي بيكااتطبيعلعيوثراايعبلثت ن ااتبعيااابعياا بلاا ع ب

راا ت ىبوااابيعجت  اا بيع لع اا بو اااًلبعااطب ااديق ابعااهبي لااديبأنااهبكااتطبكنااهبكااتطبأ
هناات ب اا يعبعاادىبيع رااؤيعاطبوااابيعج تعاا بيع لع اا بوااابيعساادمب  ااعيعابص ااديعب

ععجاااااب  اااادبيالنف ااااتحبيع فااااتجمبعيااااابعااااعببيع نااااتا بوااااتق عحبب–قاااات يمبعلااااعىب
يعلعيوثراااااايعبلثت ن ااااااتبعيااااااابيع ع ااااااي بيعلعيوثراااااايعبجلعي اااااااخبلاااااااعو ابص كتنثاااااا ب

تن ب  ج يعاا ب اتقاات بيعتي اات بيع ااابج   هااتب،بوست اا بعجناا ب ااطبيع لااعيابيالراا  
لع ترا بيعلعيوثراايعبلاااعب تراا جييلابيي   ااتعبع ياابيع  ج ااابياياابب نااابصعااديدب
بKن ي مبعيست يمبث  بج ثببيعتيثت بيآل ث بيع ن يعابوابيعيإات  ب  ا ب اعفب

جثااا بواااابيع لاااعىب،بوترااا جاببعياياااببي ااا ب يز اااببنرااا بعيااااب دعراااابيعييااا بيع عب
يعجت  اا بواااب عاا بيع اااطب،بي اااللبعاادابأرااتلثبب سااععبأطبثسااي ب  ااعيابيع عج اا ب
يع ىبكتطبعيابيع  تطب تعجت   بيع لع  بواب ع بيع ااطبلإ اديعبيعسات يمبكات اًلب
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ي ااا ب  اااااطبيعلعيوثرااايعبرترااايطبراااي ا ب  اااععًيبعي ثاااًتبعاااهبوسااات ب ت   اااتع بيألااادىب
،برااعبأناهب  ادب اعيعبران ببKب ال  ت هب يلبكتو بيعتي ت بيآل ث ب  ا ب اعف

عااادلب  اااعيابيع عج ااا بعاااطبص اااديعبقت يرااااب اااتععر ب اااطبيرااا  عيعبيعلعيوثرااايعب
ري ا بوابع يهبي ع بعياب اتبالاديب رالبب اديعبقات يمب  اعبأ ايعب ج اًتب
 طبيعست يمبيع ىبأعدد هبصالبأننابإتلع بعيابيع  خبيع  ج اب،بي يرث هبل  طب

 تلاعبيعيييث بي ر  دإت بيع جات ببيعيييثا بي دقثسهب ببص تو بك ث بكلاعاب طبيع 
ييك إاااتلبيكاااتطب ااانهعبع ياااابج ااابب اااييدبيعسااات يمب اااطب ااااللبقاااعياابن اااياب

يعااا بأ ااا بصد اااتلبأىبكي ااا بقت يراااث بديطبأطبثكااايطبعهاااتبراااندب،ب تع لع ااا بييع عجثااا ب
ععجثااا بب–علع ااا بييع عجثااا ب– يإااا بأيبديطب ستعن هاااتب اااببأجااايدبيعسااايي ثمبيع لع ااا ب

ثااا بيعييااا ب إاااخبقااات يمبوااااعييعاطب،بيقااادب ااا ب راااجاخبي فاااظبهااا  بييعسااايي ثمبيعإنت 
يع ر ندي بيع يإس بواب ج يع بهت ي ب طبيع اتقت ب،بيهك يب  ب  ع  بيعست يمب

ععجاااب اات خبيعتننااابعاا بأ اا بيإل ااتعابب– رااببيع  اااثوبيعجدااادبكساات يمبعلااعىب
بصعااابكي اا ب"ب اات خب"ب ااتععر ب ااطبيع اايوبيعاا ىب تعراا هبديعبيعن ااعبيعجدااادابيع ااا
  رراا بوااابيعإ تناناات بييع ااابأ اا  بعيااابعت سهااتبص ااديع بيج  ي ااخب ااطبيع عكاازب
يكتااااتدث ابيإلرااااعي اياب تعسااااتهعابي  ااااؤيزعاب ااااطبقراااا بيك  ااااتثبلاااايزيعابيع تعجثاااا ب
يإلراااعي ايث  ب،بين هاااابكاااال ب ديواااادبراااجا  بيعياناااتبأطبن   ياااهبيعنسااا بوساااوبعنااادب

عاااببع تعي اهبيك ااعابييع ااابأ اتعبواهااتبصعااب  ي ااخبيع عكاز يكتااتدث ابيإلراعي ايابيي 
قراااا بيك  ااااتثبوااااابيزيعابيع تعجثاااا بيهاااايبقراااا با  ااااببيع يرااااتدبيإلرااااعي ايابيث ااااد ب
 تعدعيراااات بييك  ااااتثبوهااااخبإ اااا ب ااااايعابأتإااااعب ااااطب عاااا بع إااااخبهاااا  بيعساااايي ثمب

بييع  تج ب!!ب.
للوع  العربيع  القديمع  المتطوقع  تطور أصوا  الكعال  العبعرى بالمقارتع  معف ا* 

 : ""اللو  الصوتي
*بيير ت تاًلبع ي بيعديعبيع  لي بوابيع عكازبعيابيعيي بواب جتلبن تطبيع عكازب
يع  االي بنسااعأبواااب  ااثب  ناايطبلااا  ايعبيعيفااظب تك اايي بيع لع اا بيع  يثاا ب ستعناا ب
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 ببيع عجث بيعتالرثكث بييع  يث  بيهيب اطبصعاديدبيعلعيوثرايع/بث سايبب ن ايعب،ب
عااابويرااااطبيقاادبنااتهزبع ااع بيععي  اا بييعاا ىبيعاادبواااب يااديدبيهااتجعبهاايبيأرااع هبص

دعمبوااااابجت  اااا بيعساااادمبيع لع اااا ب اااااثب يسااااابدعجاااا بب–ييراااا سعييبوااااابيعساااادمب
يع تجرااا اعبييعااادك يعي بواااابعيااا بيعييااا بيع لع ااا ب،بإااا بقااات ب  ااادب عااا بل ااادع مبيعييااا ب

صثاااالطب"بب–يع لع اا بواااابجت  ااا بيعسااادمبيع لع ااا بييعيياا بيع عجثااا بواااابجت  ااا ب"ب اااتعب
 ااببع ااثمبيعيياا بيع عجثاا بواااب ياا بيعجت  اا بيهاايبيآلطبي اايخبعراانيي بعداااداب ن

أر ت بوابجت   ب ثفتب سرا بيعييا بيع لع ا بيجاتابوااب  إاهبقيعاهبيع لااثبيع اتعاب:ب
 صطبيعيي اطبيع عجث بييع لع ا بعه اتبعي اتطب اسثس تطب ن  ثاتطبصعاابأراعابعيات بيي اداب

يع عجثا ببهابيع  عيو ب تر ب ج يع بأيبأرعابيعييات بيعرات ث بي  ا خبصعاابجتناب
ييع لع اااا بيعيي اااااطبيعفتعرااااث بييع عكثاااا بييآلعي ثاااا ب.بصطب ج يعاااا بيعيياااات بيعرااااات ث ب

 اا طبأ اايعهتبهااابعياا بيي اادابقدث اا بب   ااتله ب   عفاا بعدعجاا بع  اااب ج ينااتبنجااز 
ن   بيآلطبصالبأطب  اتهع بال ازيلب تإيا بواابلنت هاتب اطبيعييات بيع ثا بيع نايقا بي

بالث  بيع تلبيعيي تطبيع عجث بييع لع  ب.يآلطبوابليديطبيع عقبيكيروبي نهتب 
يوااابيقاا ب ااطبيكيقاات بكااتطبيعسااي بث  سااديطبأطبيعيياا بيع لع اا بهااابأقااد بيعيياات ب
يعسدث  بييع  دعبيعسدث بعتتو بأوعابأرعابيعييت بيعرت ث ب،بيوابيقا ب  اعبيعهادب

بجثاا بصن ااتبهااابيع  اادعبيكرااتم  ااعب،بكااتطبأهااخبيع ياا بث  سااديطب اا طبيعيياا بيع عب
عيياات بيعراات ث بإاا بجااتا ب ااطب  اادب عاا بيعيياا بيعتيدينثاا ..بصعاا  ب،بإاا بواااببييعساادث 

 ي اابب  ااعبثساايلب:ب ييعاااي بن ااطبن ياا بأطبكتواا بهاا  بيعيياات ب  ع اا بعي ياااعي ب
ييع ايعي بكخب نهتب ربباع س هتبي عيتالهتبيع ت  ب،بيعثمب  كناًتبك ادب نهاتب

بأطبثاي بعيثهبيعيي بيك  .
 طبيعييت بيعرت ث بل   بأ كتعهتبيعسدث ا بوااب عيابأث ب تلبي  ف  بكخبعي ب

 سيلبي ثتداطب  ان بيهنت ب طبيع ي تاب طبث تيعيطبعاطباع ا بيرا  دي ب ا اب
يع سنثاات بيعيييثاا بأطبان اا ييبيث ااادييبلنااتابيك ااكتلبيك اايث بيع راا  داب ااطبيعيياا ب
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يك بيعراات ث ب ااطبييقاابب هيعهااتبوااابعياات بيكرااعاب"بيكلنااتا"بيثف ع اايطبأطب ياا ب
ب كتلبكتن ب  ييجدابأ اًلبوابيعيي بيك بيعرت ث  .يك

يثرااا اعدبد.بث سااايببوااااب ي ااابب  اااعب اااطب  إاااهبيعااا ىبأعساااابأث اااًتبك  ت اااعاب
 ااتع عكزبيع  االي بقاات اًلب:ب يوث ااتبا  ياا ب   اايي بيعتااال بيع ااابهاااب ي اايابهاا يب
يع  ثبالديبثسانًتبأطبيعيي بيع عجثا بيعسدث ا بقادبي  ف ا ب    ا بأ ايي بيعتي ات ب

  ب تع   اتلهت ب اببأ ايلبيعييا بيعرات ث بيك .بصطب  اايحبيعييا بيع عجثا بيع ت
يعسدث ا ب"بيعتالراثكث ب"بث اااعبصعاابيعيياا بيكدلثا بأيبعياا بيكدببيع ك ايببييع ااديطب

بعيابنسث ب  ابيعيهجت بيع نايق ب.
يإ  بأ يي برتتن بيجد بوابيعيي بيع عجث بيعسدث  بيعتنهتبع ب يجدبواابيع لع ا ب

 عوااًتبرااتتنًتبلان ااتب   ااابيعيياا بب23وسااًتبكلجاادا هتبينااا بيع اايعياب"بعهااتبوتع لع اا بيب
 عواًتبها  ب  ييجادابواابب28 عوًتب.بيعيبيو ع نتبأطبج ثببيعااب28يع عجث بيعسدث  بلا

أ اايلبيعيياا بيعراات ث ب،بص طبع  اااطبعيانااتب  تيعاا بيت  ااتفب ااتبيعاا ىب اادثبع ياا ب
 بن ااعبث ساايبب ن اايعبأطبيع اعيفبيع ااابعاا ب يجاادبوااابيعيياا بيع لع اا  بي ااطبيجهاا

  ااتدعبيع  ااتلهت بلاااطبيعيي اااطبيع لع اا بييع عجثاا ب   اادداب راالبب  اات هبجاا يعه تب
يع  ااا عك بك اااتبأرااايفنتبصالبأطبيعييااا بيع عجثااا ب   اااتزبعياااابيع لع ااا بليجااايدبأ ااايي ب
ع ااعيفبعاا ب تااطبألاادًيبع  ييجاادبوااابأثاا بعياا بأ ااعىبوااابيع ااتع بأج اابب ااإالب عوااًتبأيب

وه تب  تبث ازيطبيعيي بيع عجث ب  ااب اتع بثايا بعياهاتبب ي ًتب"بيع تدبييع تا"
ك ااتبث ااحبأث ااًتبوااابعأىبعي ااتابيعيياا بيع ااعببأطبثاياا ب،بيراا ب"بعياا بيع ااتدب"ب

عيابيعيي بيع عجث بير ب"بعي بيع اتاب"برايياب رايياب،بإا بثساد بيع ت اثبن ات مب اطب
عيوااًتبلاااطبيع   ااتلهت بوااابيعيي اااطبقاات اًل:ب ي ااطبلاااطبيعتي اات بيع   ااتله بناسااًتبي 

عيال ب تع لع ا ب.بي اعفبيعهاتابهايب اطبلااطب:بيعيي اطبكي  ب"بأ بيكي  بعتع بأىب
يع اااعيفبيع ااايي  بيكتإاااعب اااهعابي ييجااادًيبلااااطبيعيي ااااطب  اااابأطبهنااات بكي ااات ب
  انهتب عوًتبي  ناب ر   ي بوابيع عجث بييع لع  بككي  ب"با اطب"ب،بيراعهاتب اطب
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"يعرييتط"بي  يخبيع رت  بيعتلعىبلاطبيعج يعبيع اب لعزبواهتب عيفبيع يي  ب
بأ عفبيعتي ت  ب.

*بي  دب..بصطبيع س يدب طبيع عكازبعيابيعيي بيدالال هتبيعالقت هتبييع ابث تيلب
يع عكازب ااطب اااللب ت إثاهبيعي ت ااهبيع عكااازبعياهااتبهايبصعاااتابيالنا ااتاب تع سااتعبب

عيجهاتدب ادببييع يي خبلااطبيعيي ااطب  نتراثًتبعاطبع ادب،بأطبيعييا ب،براالحب  ساد 
يع اااديب،بوهاااابيعاااتابيعااا يتعابييعساااث بيهااااب اااطبإااا بعيحبيك ااا بيإستو هاااتبيالبث كاااطب
يع نتزلبعنهتبأيب ي بيع ساتعببلانهاتبيجااطبعيا بأعادي نتب  اابيعايبيجادب  ات هبوااب

ب   بيع جتال بييع نايقت بيع ي ث .
ب***

 م اضرات الجواسيل( 7)

يعراااع  بيعتت يااا بعن اااتطبب*ب تإل اااتو بع اااتبرااال بيرااا ا نتبيع  ااايلبعياااابيعست  ااا 
ينااديي بيع عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعي اياب تعسااتهعابييع ااابي ااي بوااابعاات بيي اادبهاايب

  ت عابرع  ب  ليه بأعسا ب تعييا بيع لع ا بيكاخبعات بب17"بصعاب1990/1991"
،بيعن ااي مبع ااددب ااطبيعنااديي بي يسااابيع  ت ااعي ث ساادب ي بيب2014 سع  ااًتب  اااب

تبنسااد هتب ااتع ييع  بييكعقاات بعيااابيعن اايبيع ااتعابع ساادبيع راا انت بهااتبهااابن اات مبعهاا
نرااااجيهتبديطب  يااااا بعنك  اااا بأ اااادبجيينااااببيعااااثمبكااااخبجيينااااببيعن ااااتطبيعرااااعىب

بعي عكزبيكتتدث ابيإلرعي ايابواب  عبييع  ت عي بهاب:
بير بيع  ت عب:بيعتت ببديوادبجعير تطبب–ب1

ب ي يابيع  ت عاب"بأر تببك تل اب"ب.
ب  دبيع هعب.ب5يعرتع بب1990رل  لعبب24ناطب ث تدبيع  ت عاب:باي بيالإ

بيثفطبب–ير بيع  ت عب:بيعتت   بييعيييث ب/ب يال ا بهتعبب–ب2
ب ي يابيع  ت عاب:ب"بيعيي بكدعير ب"ب ييعتي  بث كطب فراعهتب   تطبأ عى ب.

ب  دبيع هعب.ب5يعرتع بب1990أت يجعبب16 ث تدبيع  ت عاب:باي بيعإالإتاب
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نلااايىبراااعيمب اااداعبيآلإاااتعبيعاهيدثااا بلها ااا بيآلإاااتعببيرااا بيع  ت اااعب:بيعراااادب–ب3
بيع  ع  

ب ي يابيع  ت عاب"بيع  تلدبيعاهيدث بواب  عب"
بعي بيع  ت عاب:بيع عجث بييع لع  ب  ًتب.

ب  دبيع هع.ب5يعرتع بب1990أت يجعبب21 ث تدبيع  ت عاب:باي بيك دب
ب فثوبب–ير بيع  ت عب:ب  إخبيع رعحب يي يب تعبب–ب4

ب عاب"ب  إاعب رعحبيعلث تبعيابص ثتابيعيي بيع لع  ب" ي يابيع  ت
ب  دبيع هع.ب5يعرتع بب1990أت يجعبب28 ث تدبيع  ت عاب:باي بيك دب

بجت   ب تعبصثالطب–ير بيع  ت عب:بد.بثتوتبلاععيوا لبب–ب5
ب ي يابيع  ت عاب"بأدببيعنرتابوابيعهجعابيكيعاب"

ب  دبيع هع.ب5يعرتع بب1990نيو لعبب14 ث تدبيع  ت عاب:باي بيعإالإتاب
بيعجت   بيع لع  بب–ير بيع  ت عب:بد.بايعي بلاييبب–ب6

 ي اايابيع  ت ااعاب"ب جدااادبع ااتدابأيعثااتاب بيع ااتع اطبوااابصرااعي اخبوااابيرااوب
ب  اعابوابد نهيعب"بياهيدب  تلبأوع سثتب تع ستعن ب  ع حبأل

بع هع.  دبيب5يعرتع بب1990دثر لعبب12 ث تدبيع  ت عاب:باي بيكعج تاب
  ععابيعلعي عبيكدلث بواب اي بب–ير بيع  ت عب:بيعرادابهديرت بليع طبب–ب7

بصرعي اخ
 ي اايابيع  ت ااعاب"برااانيي بيعإ تناناات بك اااايابجدااادابواااابيكدببيع لااعىب اااطب

برنيي بيع تعث ب"بيعن عبوابإالثبك بب هع بوابيع  ع اللب
بدبيع هع.  ب5يعرتع بب1990دثر لعبب17 ث تدبيع  ت عاب:باي بيالإناطب

جت  ااا ب ثفاااتب،بييع اااداعبب–يرااا بيع  ت اااعب:بيعلعيوثرااايعبجلعي ااااخبييعجااايعمبب–ب8
بيعإتنابعي عكزبيكتتدث ابيإلرعي ايا

ب ي يابيع  ت عاب"بيعناخبوابعالقت ب  عبيجاعينهتب"
ب  دبيع هع.ب5يعرتع بب1991انتاعبب8 ث تدبيع  ت عاب:باي بيعإالإتاب
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ب ببير بيع  ت عب:بيعتت ببأ.ب.باهيبب–ب9
ب ي يابيع  ت عاب"بيعتت ببيإلرعي ايابأ ت بيع ياعي بيالج  تعث ب"

ب  دبيع هع.ب5يعرتع بب1991أت يجعبب22 ث تدبيع  ت عاب:باي بيعإالإتاب
بيعجت   بيع عجث ب–ير بيع  ت عب:بد.بعت ابيع تدبب–ب10

ب ي يابيع  ت عاب"ب عج ت ب طبيكدببيع عجابصعابيكدببيع لعىب"
ب  دبيع هع.ب5يعرتع بب1991انتاعبب29:باي بيعإالإتاب ث تدبيع  ت عاب

بيعجت   بيع لع  ب–ير بيع  ت عب:بيعلعيوثريعب توتبال رتعيمبثتوثهبب–ب11
ب ي يابيع  ت عاب"بعالق بيع ري اطب تع هدبيعسدث بوابيع  يعبيعيرااب"

ب  دبيع هع.ب5يعرتع بب1991ولعياعبب3 ث تدبيع  ت عاب:باي بيك دب
بت عب:بيعتت ببأ نيطب ت يمير بيع  ب–ب12

ب ي يابيع  ت عاب"بيع  عفبعيابصن تمبيعتت ببيكدلاب ت جتهت هبيع   يف ب"
ب  دبيع هع.ب5يعرتع بب1991ولعياعبب19 ث تدبيع  ت عاب:باي بيعإالإتاب

بيعجت   بيع لع  ب–ير بيع  ت عب:بيعلعيوثريعبث سيببالندييبب–ب13
 ثت ب تعيهج بيع  ع  ب طبعات ب رعببابيع  ت عاب"ب  ايطبنتدعبع  م ي يب
ب"ب1909

ب  دبيع هع.ب5يعرتع بب1991 تعمبب5 ث تدبيع  ت عاب:باي بيعإالإتاب
 جااداعب ااطبجت  اا ب ااخبألاااببب–يراا بيع  ت ااعب:بيعرااادبجااتلابعيزن ااتي بب–ب14

 اااداعبيع عكااازبيكتاااتدث ابب2014 تعااا كعبأطبهااا يبيع  ت اااعبهااايبيآلطبواااابعااات ب
بيإلرعي ايا ب.

ب عج  بأدلث ب طبيع عجث بعي لع  ب:باير بصدع مب" ي يابيع  ت عاب"ب
ب  دبيع هع.ب5يعرتع بب1991 تعمبب10 ث تدبيع  ت عاب:باي بيعإالإتاب

بير بيع  ت عب:بيعتت ببم.بأزهتعبب–ب15
ب ي يابيع  ت عاب"باعقب  يث بيع  عبيع  ت عب"

ب  ت ت.ب10يعرتع بب1991 تعمبب22 ث تدبيع  ت عاب:باي بيعج   ب



 

1156 

بع  ت عابر ن هابقلخب الابيعج   ب. ي ي  ب:بي
 اداعبقرا بيع  اياات بييكع اا بب–ير بيع  ت عب:بيعرادبعيوابواتاعزبب–ب16

بلديعبيعت ببيعسي ث ب تعجت   بيع لع  
ب ي يابيع  ت عاب"بيجه بن عبيع تع بعيتت ببعجنيطب"

ب  دبيع هع.ب5يعرتع بب1991ألع خبب21 ث تدبيع  ت عاب:باي بيك دب
ب طبيعجت   بيع لع  بب– ت عب:بد.بعينا ب اعيعبير بيع ب–ب17

 ي يابيع  ت عاب"بيعس تال بعنادبيآلعىبي ستعن هاتب  اييهعب   اتله بواابيإلراال ب
ب"

ب  دبيع هع.ب5يعرتع بب1991ألع خبب28 ث تدبيع  ت عاب:باي بيك دب
ب***

 " وتراث مصر السياسى وال  ار  المركز" (8)

يع عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعي اياب تعسااتهعابن اايب*بيناالقااًتب ااطبيع اانهعبيعاا ىبي  اااهب
ي  ااعيقبيعن  اا بيع إسفاا بواااب  ااعب،بي ايث هااتبع د اا بيراا عي اجثت بيع الثااببلاااطب
يعتثتطبيع هاينابي  عب،بقت بيع عكزبل ي ثبب،بي   ث بأر تاب  انا ب،بين اعب
أع تعهااتبي عج  هااتبعيااابأيرااببناااتقبك ااتب اادثب اابب"بنجااابب  فاايظب"ب ااطبقلااخب

،بيك اتبع ياييب اببيعادك يعب/ب رااطبوايزىبوث اتب  ادبيك اتبرانعىبيأنثمب ن يعب
اهايدىبيع  اعيفب ت اثبيع   خب  ثب يراببعيب1992يآلطب،بص بقت بيع عكزبعت ب

قد اهبوث اتبب–يع ىب   ابواابيكدببيع عجاابب-يعلعيوثريعب/برتريطبري ا ب
 اددب  دبك  ت عابإ بكدعير ب ن يعابوابيعن عابيعراع  بعي عكازبيإلراعي ايابواابيع

يكتنا ب  اا بعناييطب:ب"بوااب كااعىبيعادك يعب راااطبب1992ل اتع  ب ااتايبب16عقا ب
وااايزىبيع فكاااعبييع اااتع بيع  اااعىب"بقاااتلبوثاااهب:ب كاااتطبيعااادك يعب رااااطبوااايزىبيعااا ىب

عاطبع اعباي اخب تواخب تإللادياب،بب1988 يوابواب رسوبعأرهبوابيعساتهعابران ب
ديطب اا ب.بكااتطب   ااث بواا ابوااابيع ثااتابيعإستوثاا بييع  يثاا بواااب  ااعبيع  ت ااعاب

يععي اااادبواااااب جااااتال ب اااا اب ااااطبيع  ااااثبييعت ت اااا ب،بو ااااع ب  ااااد بن تجااااًتبرنثااااًتب ااااطب
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يع ؤعفت بيععي   ب.بيوابه يبيع اددب اطب"بيعن اعاب"ب،ب  نترا  ب اعيعبع اعبرانيي ب
عيابصقت  بيع عكزبيكتاتدث ابيإلراعي ايابواابيعساتهعاب،باللادب اطب كاعبها يبيععجاخب

تع ب   اعًيب فكاعابيعراال بلااطب االد بيجتع هاتبيعييرببيإلع ات بيعا ىبع اخبلجادبي اج
صرااااعي اخب،بيوااااابراااالاخب ياااا ب ااااييعب سثسااااابلاااااطبيكد ااااتابييع فكااااع طب ااااطبكااااالب
يعليداط،وسدبكتطبيعادك يعبوايزىبألاعزب فكاعب  اعىبثساي بلز اتعابصراعي اخب  ادبوا حب
يع اااديدبلااااطبيعلياااداطب  ت اااعا،ك تبقااات بليساااتاي بهت ااا ب اااببيكد اااتابييع فكاااع طبوااااب

يأعساااابيع  ت اااعي بواااابيعجت  ااات بييع  تهااادبيع   يفااا بواااابيعااا الدبيع اااابصراااعي اخب
بكتن ب  ابيك مبيعسع ببعدي  .

إااا ب  ااادثبيع ت اااثبيعاهااايدىبعاااطب  اااتعك هبوااااب  يااا بجااايطب ااايعىبيع اااهاعابوااااب
إا بب1933يع  ثوبيعهندىبعياب هعبرافان بيك  اتثبيع  اع  ب"ب  ت اثب"بعات ب

 يااا بواااتعيقب وث اااتب  ااادبجت  ااا بع اااخبواااابيكعج انااات ب،ب ااااطبأن ااا  بجت  ااا بيع
يإلركندع   بأر ت ًيبع ي بيع اييطبيع ثرًتبعسث بيكيقثتنيرعيوثتب،بك تبكتطبأيلبع ادب

بعتيث بيع يي بواب ي بيعجت   بيثسيلبري ا ب:ب
ت دابعيابأ  تإهبيع  يث بو ربب،بلخبأعهل ب ايعهب جتعجهبوابيع  ثوبع ب  دب تعف

رند تدبيع  عىب،بجيال بواابب–ك ت هبيكيلببيكدلث بأث ًتب،بودو  هبصعابص ديع
،ب سع اعًيب ادادبب1938يع  ثوبيعهندىب،بث  به يبيعت تبب،بيع ىب دعبوابرن ب

يع ي ثاااا بعااااطبأإااااعب جتعجااااهبيع  ع اااا بعياااااب ثت ااااهبيوكااااع ب،بيكاااا ع ب  ااااتهدبيع ثااااتاب
ييع  ااتعي بواااب اا هبيعسااتعابيعهندثاا بي عيابيع ؤعاا بواهااتبيواااب ف اااخبدقااا بعفكااعب

طبيع يجااهبيع اات بييكرااييببوااابهاا يبيعت ااتببلثااتطبصثساايلبرااي ا ب:ب راااطبواايزىب
عياب تبنجد بوابأع تعهبيع   ددابيعال سا ب    اخبج ث هاتب سع  اًتبيرا ب"بيعراند تدب
"ب،ب ياات عبيع  ااتعبيكرااايعىبيعساادث ب،بوااابعنتي نهاات ب،بوااابهاا  بيع ؤعفاات بدعمب

عببيأ ع كاتب،ب   ي بيع  تعي بيع عقبييعيعبب،بيع ت ابييع ت عب  إخبيع ي
دثتنت بيعهندبياسيرهتب،بأيعي اتب  ادبيع اعببيع تع ثا بيعإتنثا ب،بيعع نراتم ب،بصعااب
دعجااا بث كنناااتب  هاااتبيع  اااتعبجااايهعب  اااعيعهبيكدلاااابكياااهب  تيعااا بإلدعي ب فهاااي ب
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يع  اااتعاب:ب  نتهاااتبي  تهعهاااتبيع   يفااا بعيااااب اااعبيع اااتع  ب،بأ اااتبيعت اااتببيعإاااتناب
،بب1943"ب داثبيعرند تدب"بيعسث بيع اتدعبران بيع داطبع جعج بيع  تعب ي هتبوهيب

ال اا بوااابأطبهاا يبيعت ااتبب ااطبأع اا بصنجااتزي بيع ؤعاا بيكدلثاا ب،بلااخب ااطبأ  اابب
ىبواابها يبيعت اتبب  يي ت اهبببيع عجابيع داثبو اًلب،باي  بويزبيعت ببوابيكد

يإلقثتنيرعيوثاا بيعييراا  بإلعسااتاب اايابجدااادبعيااابأدببيع  ااتعبيع عجااابوااابيعسااعيطب
 اااف  بطبهااايبدعيرااا ب نهجثااا بعيت ت ااات بب180،بوتعسرااا بيكيلب،ب اااطبيعيراااااب

يع عجث بيعسعيراث بوابيعجيعيوثتبييكرفتعبيع  ع  ب،بال لبيع ؤعا بق اتعىبجهاد ب
عيااااابااااايلبهاااا يبيعف ااااخبعي  اااااازبلاااااطبيع سثساااا بييع ثااااتلبوااااابهاااا  بيعت ت اااات ب،ب

  ع اا بي   ااثابيع  ااتدعبيع سثسثاا بعهرااتااعبعااطبيك ااتتطبيعنت ثاا بييع ااييهعبيع
يعيعجثاا ب،ب  اادبصن ااتابيع  ااتااعبعيف ااخبلاااطبيع نت ااعبيع سثسثاا بييع ثتعثاا بوااابأدبب
يع  ااتعبيع عجاااب،بان سااخبيعاادك يعبواايزىبوااابيعسراا بيعإااتناب ااطبيعت ااتببصعااابدعيراا ب

يابع   بق ابيع  تعبيع   إي بوابأع بعايا بيعايا ب،بيهايبثساد ب،بقلاخبكاخب ا
رااند تدبيع  ااعىب،بيهااابدعيراا ب ف ااايث ب،ب  يااثاًلبعيااع ال بيعراا ببيع ااابقاات بلهااتبيع

  اااااادابيعن اااااعب،ب نفاااااعدبل  عثفهاااااتبيع لااااادابلااااااطب ناااااتهعبيع  اااااثبيكدلثااااا بييعنفراااااث ب
ييكيقثتنيرعيوث ب.بي اطبيع ؤعا بأطبها يبيعت اتببيععي اببعا با اعج بقاوبصعاابأىب اطب
يعييت بيكجنلث بك تبع با عج بأث ًتبأىبك تبب طبأع تلبيع ؤع بيعتلاعابيك عىب

ب.
يع خبأ هعبك ببيعادك يعبوايزىبهايب"راند تدب:ب ي بب  عب طب  إهبثسيلبيواب

نهبعع ب  رييبب   ابع تع  بيك  بص  عى:بجيال بوابع تببيع تع  ب"ب،ب
ران ب ااطبيع جاتعببييع  ااطب"ب،بوها يبيعت ااتببهايب،بصعااابب7000يع  اع  ب"ب اااللب

ع  اع اطب دب تب،ب دىب    عبعال جت ب"بيعفععيناب"بيع ىب تابلاطبيع فكاع طبي
"بهثكاااخبييع كاااث بيراعه اااتب"بواااابيع سااايدبيكيعااااب اااطبهااا يبيعساااعطب،بيعتناااهب عيجااابب
 ااادع جثًتبأ ااات بيع ثاااتعبيع عجااااب،باؤكااادبهااا يبيال جااات بأناااهبالبث ااا بع  اااعب جتهاااخب
  تع هتبوث تبقلخبيإلرال ب،بصطب تع  ب  عبيعسدث  ب،بك تباعىبويزىباجببأطب



 

1159 

وااااابيعتثااااتطبيعااايانابوااااابيع ت ااااعبث اااكخب سي ااااًتب عكز اااًتبوااااابيع عجثاااا بيعيانثااا بيب
ييع ر سلخبعياب دبرايياب.ب اطبيعجاداعب تعا كعبهناتبأطب"براند تدب  اعىب"بك ابب
ين اااعبواااابيعرااانيي ب ي هاااتبيع اااابرااااع بواهاااتب  اااعبيرااا هتبعثياااديب"بيعج هيع ااا ب

بيع عجث بيع   داب:بيإلقيث بيعجنيجاب"بوابعهدبيعي داب ببريع تب.ب
طبصاطبوايزىبوثسايلبوااب ي ابب  اعب:بإ بان ساخبراي ا بصعااب سااث بعات بعاطب را
،بعب اطبأع اتلبوااب ثاتابيعادك يعبوايزىبيع ال  ت بيع س  ث بأعال ب  ددب تبن 

ك ت ااًتبعيااابيكقااخب،بب11الب  اا بن تجااهبكيااهب اا ىب ااكخب ااطبيك ااكتلب،بوساادبن ااعب
يوااابأثت ااهبيك اااعابكااتطبث  ااخبجااتدًيبواااب عيج اا بيي عااديدبك ااببعدااادابعين ااعب ااطب

 ااتبواااب عاا ب ياا بيع ااابك لهااتبواااب اا ت هبيع  كااعب،بك ااتباجاادعب ؤعفت ااهبيع   إااعاب،ب 
 اايخب ن اابب"بيعيكاااخبيعاادي  بب1960ب–ب1955 تعاا كعبأث ااًتبأنااهبوااابيعراانيي ب

عيزيعابيعإستو ب"ب،بك تبكتطبعرنيي باي ي بع ثمبيع  ع عبعي جي بيكدلث بيع  اع  ب
يع ي ااببب"يع جي "بيع ابالق ب اهعابكلااعاب،بإا بصناهبكاتطبع ايًيبن ااًتبواابيع ج ا

ب.ب1974ب–ب1968،بي يعابع تر هبوابيعرنيي بيع  عىب
يعااااطب ييقفااااهبيع ااااابأعجلاااا بيعاهاااايدبي ي  اااالابأع بويرااااااطبثساااايلبرااااي ا ب:ب
 أ دقتؤ بيعتإاعيطبواب  عبيوابيع تع بأج ببريفبثف سديطب  ر به يبيععجخب
يعاد ثبييإلنراتنابيع نت ااخب.بي ا كعبكإاااعيطب اطبأ ادقت هبوااابصراعي اخب ااتع زيزب

ب1944قفهبيإلنرتنث بيع   دع بيدع هبديطب اعددبع رااعابيعراال ب،ب اييعابران ب يي
عيواا بواايزىب اادثسهباااهب راااطبوااابز ااتعابصعااابيعساادمب،ب اااثب ااالب ااثفاطبعياااب

قات بيعادك يعبوايزىبلاإالثبز اتعي بب1984ي1979يعجت   بيع لع  ب،بيجااطبعات اب
 ع اا بيع عيوااًتبدك اايعي بوب1980صعااابصرااعي اخب،بيقاادب ن  ااهبجت  اا ب ااخبألاااببراان ب

لديع بوابيع ثتابيعإستوث بييكتتدث ث بع  عبيع داإا ب،بك اتبجاعىبيع نيثاهبوااب يا ب
 ين طبلاديعنتبناعىبوث اتبيع لاع براي ا بب !!يع نتر  ب تع زي هب س ث بيعرال بأث تًب

ب.بعطب رطبويزىب،بو عًيب عي بيع عك بيعيانث بيع  ع  بعتعًيبكلاعًي!! 
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طب راااطبوااايزىبي تع  اااهبيوكاااع ب،ب    اااثًتبأ ااا عبإاا بناااعي بث ااازىبنفراااهبقااات اًلبعااا
 تالع زيزبيع دادبع  عوابعيابيعدك يعبويزىبعطبكإبب اللبو عاب ز دبعطبع عب

ب1975راانيي ب،بوساادبيع سااا ب ااهب اااللبز ااتعابقاات بلهااتبصعااابجت  اا بلع نراا يطبراان ب
 ان تبكن بهنت بوابرن ب فعغبييعييقببأنابكن بععوا بيرا هبيك ت ت اهبيأناتب  ادب

اب دان ب يديدب اثبيعد ب،بوسدباتع  بهنات ب   اتمب ادادبك ت اهبيععي اببو ابو
"ب داثبيعرند تدبيعسدث ب"ب،بيعتنناابعا بأ يا باي اًتبليست اهبيجهاًتبعيجاهب.ب  ادبعست ناتب
  هبيع ع ابوابيعيالثت بيع   دابن   بلاننتب ديق بع ثس ب،بي ن ب ع بيع اطب

ثبكتنااا بعاااهبيعزيج اااهب اااس بيع اااد بيالع ساااتاب اااهبكاااخبرااان ب اااثفًتبوااااب اااتع مب اااا
 ااياعابقااعببيع ااتن يط،بإاا بوااابيعسااتهعابي ااخبألاااببوث ااتب  اادب،بيع ااتدبوااابكااخب ااعاب
صاالعابعياب ااهبيعت تلث .بيكن بأ ت بب تر   تاب تع.بك  هبي ستال هبيعجداداب
 ااتلبيالن هااتاب ااطب  عثفهااتب،بوساادبكناا ب ااإاًلب ااتهدبعثااتطبعياااب اا عا بأجاازياب ااطب

يعااا ىب ااادعبواااابيعساااتهعابقلاااخب"بواااابع اااعبيعع نراااتنمب ااا  ال ب"بك ت اااهبيك ااااعب
يوت هبلإالثبرنيي ب،بك تب ت   بعطبكإببع يهبيعدؤيببوابج ببيي عديدب  ت ب
 اااطب ستال ااااهبيع ااااابن ااااع ب اااطب اااااللب ااااتبثسااااتعببيع  رااااطبراااان بوااااابيع اااا  ب
ييع جال بيع   يف ب،بصالبأنهتبع ب ج ببوابك تبب طبقلخب،بعيابه يبيعن ايبأعادب

توي بيدوببلهتبصعابيع ا   ب،بصالبأطبه  بيعت ببيعسث  بعا ب  اخبإالإ ب جيدي ب 
يعتإاع طبرايفبثرا    يطب ساعياابها  بيعت ابببصعابيكرييقب  ابيعاي ب،بصطبقعيا 

بعند تب ن هابديعبيعن عب طبا تع هت .
*بصطب راطبويزىبي طب تلههب طبعي تاب  عبيع اطبيندو ييبوابي جت بيع الثبب

 برااعب"بيطب جخبأيب ثتاب،بعهرا بعا با لا ب انه بيعانهييع  ت خب ببيكعديابد
هب اطبكاال ب،ب ت ا بص يبكاتطبيع   ادثب اهبعاهبراع ب،بكال بيكعدياب"بي تبأ فها

بيهيىبالبا فابعيابأ دب!!ب.
ب***
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هااااااب"بيع  اااااخبعياااااابععتثااااا بي راااااتعدابب بيع عكااااازبيكتاااااتدث ابيع  ينااااا  ه اااااصطب"ب
يع   يفاا بي  كااانه ب ااطبز ااتعاببيع اات إاطبيإلرااعي ايااطبيعزي ااع طبواااب جااتال بيع  ااث

يع  تهدبييعجت  ت بييع ك  ت بييع  ت  بييكع ثفت بيع  ع  ب يع بيع رته  ب
واااب ياا بجاااخب ااطبيكتااتدث ااطبيع  ااع اطبيع   ااتيناطب ااببيع سااخبيإلرااعي اياب ااالب
 يااا بيعي ت ااا بيع اااابازععهاااتب  ااا بيع    ااالاطبو ااااًلبعاااطب  ي اااخبيع ااات إاطب

ب."ب تعدعيرت بييك  تثبيع اب  د بنفمبيعهدفب!بيع  ع اطبي إه بعيابيعسثت ب
ه يبهيب تبقتعهب   يطب ت اعبنفرهبعطب"ب ه  ب"بيع عكزبيكتتدث ابيإلرعي اياب
وااابيعن ااعابيإلعال ثاا بيع ااابث اادعهتبيع عكاازب؟!بيعاايبأطبأ اادًيب  ااطبا فنناايطبواااب

يعفيرااااانااطبأيبب"ب ااتع هج بعياااابيع ااعببأيبعياااايع عكااازصعهت نااتبعاااطب اااعبهااا يب"
ا جاخب"ب اطبنفراهب..بالت  ا بل راتا بأطبيابعلدبيعنت عبعيبأطبأ دًيب انه ب"ع

"ب تع عيفب داع بك تبنعىبهيبوابيع سثس ب،بي ادابي  اعيقبييرا االابيع عكزه يب"
ب  سد  بوابقيببيع ج  ببيع  عىب.

اع دبيع ات إاطبيع اهتان بيعا اطبااع  وب    ها بب– سعيااب تبلاطبيعرايعبب–وهيب
 ااااااتلعي بيإلرااااااعي ايث بصعااااااابيك اااااا تابيع ي ااااااااطبيع  ااااااع اطبلن ااااااتطبأجهاااااازابيع 

يع ر  داطبعي  تيطب  ه بواب سادث ب اتبث اتاينهب اطب  يي ات بلادعيىبيع راته  ب
واااب ياا بجاااخب ااطبيكتااتدث ااطبيع  ااع اطبيع   ااتيناطب ااببيع سااخبيإلرااعي اياب ااالب

ب."ب ي بيعي ت  بيع ابازععهتبيع    ليطب!!ب
سناايي بييع ؤرراات بيع ي ثاا بييع اا لث بعث ااعب نهااتبيهاايبأث ااًتب:بث  ااخبعيااابواا حبيع

،بكااخبجييرااثمبيعنت ااعب"بيع يرااتدب"بيع  راا ع طب  اا بع ااتاي بيع ياا بييع ي ااتاب
عا  كنااييب ااطبج ااببكااخب ااتبثس اايطبعيثااهب ااطب  يي اات بواااب  تيعاا بإلجااعياب رااحب
كت خبي ت خبعي ج  ببيع  عىبييت  اتفب ع اا بيال جتهات بيعفكع ا بييعرثتراث ب

 اااااببيع ساااااتطب ااااايعاب ثااااا بيدقثسااااا بعهي اااااتابيعراااااكتنث بييعرثتراااااث بييعدانثااااا بوثاااااهب
ييالق  تدث بواب  اعب،بييعادعاخبهايبها  ب"بيع انا ب"بيع ااب اهد هتبيعساتهعاب االلب

بأعج  ب هيعبوسوب طبعت بيي دب.
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جااتابصعاااب  ااعبعي ااعابيعإتعإاا ب"بيع ن ااعب"بيإلرااعي اياب"بعي ااابب1987واااب ااتعمب
ث  ااعبععرااتع بيع تجراا اعبوااابقراا ببجاناات ب"بلاادعيىبأنااهباتعااببدعيراات بعيثاات

دعيراااات بيع ااااعقبيكيرااااوبلجت  اااا ب ااااخبألاااااببكينااااتبث ياااا ب اااادىبرااااهيع بأطب  اااادب
يع  ااااتلعي بيإلرااااعي ايث ب تع راااا ندي بيع اااازيعابيع اااااب راااا ببعيثااااهبهاااا  بيع اااافت ب
ي  كنااهب ااطبج اابب ااتبث ااتاب ااطب  يي اات بلاادعيىبأنااهبثسااي بلج اابب ااتدابعي ثاا ب

دعيراااا بيج  تعثاااا بيرثترااااث ب"ب،بب–عبع  ااااثبعنيينااااهب"بو ااااعابيعنت ااااع  بواااااب  اااا
ييي ااحب ااطبيراا بيعدعيراا بأنهااتب راا هدفبيالا  نااتطبع ااتبص يبكااتطبعلاادبيعنت ااعب
الااازيلبث ثااتبدي ااخبيع  ااع اطبأ بأطب"عجااتعه "بوااابيعسااتهعابنج ااييبوااابين زيعااهب ااطب

بقييببيع  لاطب.
ز اا بعيااابيعسااتهعابأث ااًتبعي ااعابيعرتدراا بيع ن ااعبيإلرااعي ايابب1987يوااابألع ااخب

ب–تلبايعي بلدعيىبأنهباج بب  يي ت بع  ثبعنييناهب"برانيي ب كا بيعراتدي ب اإ
يالا  ناااتطبب-ك اااتبهااايبيي اااحبب-صعاااابدعيرااا بيج  تعثااا بيرثتراااث "بيهااااب هااادفب

أث اااًتبعياااابي جتهااات بيع  اااع اطبيعؤ ااا ه ب جااات ب ااادثسه بيعراااتدي بييعساااث بيع ااااب
برتد بوابع ع ب.

يعرتدر بيع ن عبيإلرعي ايابز  بعيابيعستهعابأث ًتبعي عابب1987يوابانتاعب*ب
دك يعب ات انابأواعي ب  را عًيب  ا بع اتاابأناهبأرا ت بيعدثتنا بيإلراال ث بواابجت  ا ب
 تعيثالطبيأنهبثسي بلج بب  يي ت بع  ثبعنيينهب"ي جتهت بيعج تعت بيإلرال ث ب
واب  عب جت بيعس تثتبيع تعجث "ب.بيكتن بيإلرعي ايث ب"بهتوتبالزيعيمبثتوهب"بقدب

ي يا ب  اعددبعياابيعساتهعابلادعيىبصجاعياب  اثبب1983ؤالابوابعات بر س بكخبه
يإلرااال ث "ب،بي عاا بييع ااع   ببايع القاا بلاااطبيع اايعيبب–عنيينااهب"بيعاهيدثاا بييإلرااال ب

ن اااتاب لهاادفبيع  اااثبواااابيك اايلبيع عقثااا بعي ج  اااببيع  ااعىب،بيكثفثااا براااعمبيي 
أعس هاااتبوااااببنهاااتبواااابص ااادىب  ت اااعي هتبيع ااااألااا يعبيعف نااا بيعات فثااا بوثاااهب،بلااادعاخب

عي ااا ب نفاااثبب–  ااا بهااا يبيعااازع بب–يع عكااازبيكتاااتدث ابيإلراااعي ايابواااابيعساااتهعاب
رااا ي هتبوااااب رااات ببيع  اااع اطبيع ت اااع طب،بي ااازع ب ااا طب"بيعاهيدثااا بييإلراااال ب
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دثتن اااتطب اااداد تبيع  ااات هبيأطبيالع  اااتطبييع  تإاااخبلانه اااتبأتإاااعب  اااتبلانه اااتبيجااااطب
ي  بعلااثبعيحبيعفعقاا بييع  تعاادب  تيعاا ب ف ااب–ك ااتبنااعىبب–يع رااث ث ب"ب،بيهاااب

لاااطبيع رااي اطبييع رااث ااطبواااب  ااعب،بو اااًلبعااطبيع نساااببعااطبنسااتطبيع اا  ب
البوي ات يبثساي بها يبيع عكازبي اداع ب،بكت طبيال  اعيقبواابيع ج  اببيع  اعىبي  ،بيي 

 تع دادب طبيعدعيرت ب،بييع  ايثب،ب ايلب  اتتخبيعزعيعا بييع اتعا ب،بييإلراكتطب،ب
يعلديب،بيركتطبيعع  ،بيألنتابيع ا ادب،بييع ست ادبيعرثتراث بي يز ببيعد خ،بي ثتاب

بييعدانث ب،بييع عقث بواب  عب؟!ب.
 :الفن المصر  القديم * 

أث اااًتبعااا ب  اااُخب ن ااايعي بيع عكااازبيكتاااتدث ابيإلراااعي ايابيعراااع  ب،ب اااطبياله  ااات ب
يع  ييعاب تع  تلدبيعاهيدث بواب  عبييع اباف  بلهتبن عي ه بيعدي يث بيأ  تإه ب

رااااعب،بيأث اااًتبيعفاااطبيعفععاااينابيعسااادث بيعسااادبيرااا  د ييبعااا ع بأث اااًتبأ ااادبيع ااات إاطب
ي دعاب ناعب   يدب،بيكتطبعناييطب  إاهبيع ن ايعب:ب"ب اطب  اتع نتببيع  عيواط

يع  ع  ب:بيع عك بوابيعفطبيع  عىبيعسدث ب"بيجتابوثهب:بعسدب يف بعنتبيع  تعاب
ناايي ابيع  عواا بيع   يفاا ب اااثببيع  ااع  بيعسدث اا بيعتإاااعب ااطبيع يااي بييعفناايطبوااا

لاااعابيع  اااع يطبيعساااد تابواااابعياااي بيعااااببييع  اااع حبييعفيااا بييعهندرااا بييع  ااااتعاب
ييع  نااثوبيراعهااتب،بك ااتبلععااييبوااابيعفناايطب    ياا بأنييعهااتب إااخبيعن اا بييععراا ب
ييع  كاخبي نتع بيع  تإاخبييع يرثسابييععقابيراعهاتب،بيث  لاعبيعفاطبيع  اعىب

يع  اااتعابيع  اااع  بيعسدث ااا ب اااطب الفبيعراااناطب،بييعفاااطبب اااطبأعياب اااتب يف اااهبعنااات
ص تبوطب ت  ب إخبيعن  بييععر بييع  كاخبيراعهتبأيبوطب   ع ب إخب:بنيعتطب

يععقابييع يرثسابييع  إاخبصع ب..بيريفبن نتيلبوابها يبيع ساتلبيعفاطبيع  اعىب
يع ت  بي ت  بوطب انتع بيع  تإااخبيواطبيعانسلب  نييعاهب"بيع اتعزبأيبيع را يىب
أيبيعياات عب"ب اااثبثساايلبيعاا   ب:بصطبيعفااطبيع  ااعىبوااطبجت اادبعثراا بوثااهب عكاا ب
أيبعيحبيأطب  تإاااخبيع  ااع اطبيعسااد تاب لااديبيك نهااتبي ااببيي اادبا تااععب ااببكااخب
يع يااي ب،بينساايلبعهااؤالاب:بصطبيعفااطبيع  ااعىبيععي ااببعاا بثكااطبجت اادًيب اا ىب ااتلب ااطب
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  نييعاهبكتعن ا بييعانسلبيك ييلب اثبي  ببيعفنتطبيع  عىبقييعدبإتل  بوابيعفطب
بييع  ي عبييع  تعابي طبه  بيعسييعدبيع ت  ب إاًلب:ب

أناااهبكاااتطباعرااا بيك اااثتاب اااطبييقااابب  اي اااهبهااايبي عااا برااال هبيع  تااااهبيعسااايىبب–ب1
ب    سدي بدانث بيعست دث ب  عكهب.

  اااي عبيك ااا تابواااابأ جااات با ساااًتبع عيتزهاااتبك هااايعبيع يااا بأتلاااعب اااطبب–ب2
بععتثت ب.

ص هااتعبيآلعهاا بييع يااي ب  ااتعي بأيب اايعجتنت بيع كاا ب إااخبيع ااعابعيااابب–ب3
 ف ااتحبيع ثااتابيكلدثاا بييع نااداخبيع يتااابييعاا قطبيع راا  تعبييعااعديابيع يتااابيراعهااتب

ب طب تعي بيع ك بيع  عيو .
نسالبيك ااثتابواااب اافيفبيرتع ااًتب ااتبث اادثب عاا بوااابيع اايعبيعتلاااعاب اااثبب–ب4

ب فيفب.ب ابإالإكتطباعر بيعيي  بعيابيع ت وب  دب سرث هتبصع
ب***

 فى صب اث المركز 1948المصريون والإسرائيليون قبل ( 9)

واابأع انتبب–رااعب يجايدابأ ااًلبب–دي  ًتبث تيلبيإلرعي ايايطبرعمبج يعبعها ب
يكاتطبيع عكازب،ب،بي  د بب1948يع عجث بيج ت  ب  عب،بقلخبصن تابكثتنهتبعت ب

 دب طبأه بيأ ااعبأ  اتإه ب ع بهنتبعييه يبيعهدفب،بينبع  سا يكتتدث ابأدياب
بيكرال  ؤرمبيع عكزب،بيرافاعبصراعي اخبب-يعرع  بييع ىبأجعي ب/ب   يطب ت اع

،بيكتطب  إهب  نييطب:ب يع القت بلاطبيع ج  ببيع  عىبي"بصعاث ايفب"بيعاهايدىب
يجاااتا ب اااهب ااايعبب– اااهتدابيع يإاااا بيعفي ااايرعيوابب–ب1948واااابويراااااطبعااات ب

يجيدبعالقت ب تع  ثا بلااطبيعاهايدبيع اهتان بييإت  بي  يي ت ب  تيلبأطب إل ب
وابويرااطبييع ثتعي بيإلعال ث بييعرثترث بيع  ع  ب"بأ إتلبيعن تمب ت اتبيواؤيدب

،بيهيبيك عبيع ىبنؤكدب ن برعيمبيعداطب ت تبيرادب ععابياهب راطبيراعه ب"ب
يعلديثاا بأنااهب  ااتع.بوثااهبيأنهااتبعاا ب  ااخبصعااابيع راا يىبيعاا ىبيدعاات ب اا  يطب اات اعب

؛بب1948تع.بوثااهبعتااابث اااابينا تعااًتب اا طبإ اا بعالقاات باهيدثاا ب  ااع  بقلااخبي اا
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عاؤراامبكهااديفب راا سليث بجداااداب،ب  ااد بيع الثااببيعاا ىبأن اا  هبكت ااببدثفااادب،ب
بيعن   خبكي ت بيع ت ثبيعاهيدىبييع اب لدأب تعسيلب:ب

راااعي اخبأي ااااب  اااطبيع اااؤع اطبيإلراااعي ايااطببعيتإااااعصطبعسااادبيعراااال بلااااطب  اااعبيي 
ثبييالر س تابعطب ايعبيع القت بلاطبيعليداطب اللبيع تع  بيعلعبأع تقب تع  

يعز طب.بيه يبيك عبانايىبعياب اخبيع اؤع اطبينازيعه بوااب ا ابيعلياديطبيوااب
ج ثببيكز ن بصعابصجاعياب ستعنات بيقثترات بلااطبيع ت اابييعييقاببيعا ىبث ث اينهب

ابيعن ايابييع اايعبواابييعسثات بل  ايثبعاطبيعجا يعبيع تع  ثا بعهي اتابيآل ا ابوا
يع ت ااعب،بي ااتععر ب ااطبأنااهب ااطبيعلااداهابأنااهبالب يجاادب تهع ااتطب  ات س ااتطبواااب
يع ااتع  ب  اات بيع اااتل ب،بوااإطبيع ستعناا ب  اادب ي هااتب إاااعبيع فكاااعبي ااطب اا نهتب يساااطب
يع لعب،بيكتطبيع اؤع بيع  اعىبيع  اث بعلادبيعاع  طبيعجلع اابقادبع اببعاطبكإابب

 سد ااا بك ت اااهب"بعجاااتببيآلإاااتعبواااابيع اااعيج ببعياااابهااا  بيع سثسااا ب ااااثبك اااببواااا
ييك  تعب"به  بيعتي ت ب:ب"ثكيطبعي بيع تع  بعي ًتب ع فًتبوثهبيع   بييالع  اتعب،ب
ي هبثسثمبيع تقخبنفرهبعياب طب  اب طبأ إتعهبوابه  بيعاديعب"ب،بيا ساًتبعها  ب
يكقاااييلبن اااعبيع ؤع اااتطبأ نااايطبكااايهاطبييع ع اااي بجلعي ااااخبلااااعب ج يعااا بييرااا  ب

 Egypt andنااتقب ااطبيك  اتثبوااابهاا يبيع جاتلب تإلنجياز اا ب  ا بعنااييطبيع

Palestineي بدعيرت بعطبه  بيع القت بيالرث تبوابعهدبيع  تعث بييع هدبب  
يع إ اتناب،بيعياااب راا يىبأتإاعب اا لث بن ااعبيع ت إاتطبزي ااا بواي ااابي هاايديبعي ب

نساث بيعت اتبببعدابك بب يلبه يبيع ي ياب تعيي بيع لع  ب،براعبأنه تب،بعياا
بيكيلب،ب  عيبدعيرت ه تب  يعاب ت  بعيابيع  عبيعفععينا ب.

إاا بثساايلبواااب ي اابب  ااعب ااطب  إااهب:ب صطب ج يعاا بيع اايعبيعفي يرعيوثاا بيع اااب
عع اا بوااابيع عكاازبيكتااتدث اب ااتبهااابصالبن اجاا بوععثاا بعدعيراا ب ااطبهاا يبيعنااياب

 اعىب،بيعسادبأإاتعبأجع  هتب اللبيعرنيي بيك اعاب طب اللب زييع اابكع اتعابيك
 ايعبيع القت بلاطبيع ج  ببيع  عىبييع ج  ببيإلرعي ايابييع ابكتطبعاب عفب
  ت   هااتبعااطبكإااببواااب ايي هااتبيكيعاااب،بيكاا ع بص اا عيتابيعف يااابواهااتب،بأإااتعب
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عاادّىب ااببيالراا االاب اايلبيعرااؤيلب:بهااخبكتناا بهناات ب اااللبهاا يبيعسااعطبيعاا ىب
قلخبلدابيعنزيابيع رايحبلانه اتبواابعات ببن ث هبعيي وب طبيع  تيطبلاطبيع ج   اط

طبكااتطبيعاااعدبصاجتلثاااًتبو اااتبهااايب اااديهتبي  ازي هاااتب؟بيعهااا  بيعيتثااا بق اااد بب1948 يي 
يكع ااااااا ب،بيديعبيع فااااااظبع اااااا ابيع ؤرراااااات بيعرثترااااااث ب،بييعجت  اااااا بيع لع اااااا ب

،بعسادب  إا بتع  بييع ؤررات بيعإستوثا بييعفنثا ييعج  ثت بيعع ت ث بييع عكت بيع ج
د بيعااعدبعيااابرااؤيعاب،بيي  اااحبعااابأنااهبكتناا ب تعف ااخب،بعياااابيير س ااا بييجاا

يعااعر ب ااطبيع اا ي ت بيع ااابيت  ااف هتب،بكتناا بهناات بعالقاات ب   اا   بي   اادداب
بيع عيببييك كتلبي  يعابع ب  اعبعياب تلب.

أطبج ثااببزع ااتابيع ج  اابببياعساادبي  ااحبقلااخبكااخب ااإاا بثساايلب اات اعب فاات عًيب:ب
ابكتنا ب    هاتبو اعابيالن اديببيعلع ااتنابقادبيعاهيدىبوابويرااطب ي بيعف عابيع 

 يهاااخبيعز اااتعي ب ؤرااامبع القااات برثتراااث بك اااتبث اااتيلبأطبقااات ييبلز اااتعي بع  اااعب
ص بكتنااا ب  اااعب تعنرااا  بعهااا يبايه ناااتب ااات اع ب،بإااا بثفراااعب ااات اعب عااا ب اااتعسيل:ب
يإلرااعي ايابيع   ااتعفبعيثااهبيراا ببيع ج  ااببيعاا ىبناياا بعيثااهب  يجااببيع  ااايح

،بديلبيعياعببيوااباع ا بعايد ه ب نهاتب اعبواابااع سه بصعااث يفب"بعلعب "يعا
يجهاا  بيع نتراا ت بقاات ييبلز اااتعي بيجاايال بواااب  اااعب،بيكتناا ب ااتعا ببيعز اااتعي ب
يع ت  بع  عب ي بأه ث بأتإعب،بييعيتثا ب اطبها  بيعز اتعي بكتنا ب،بعياابيجاهب
بيع  ااااي ب،ب ستلياااا بزع ااااتابيعات فاااا بيعاهيدثاااا بوااااابيعسااااتهعابييإلرااااكندع  ب،بي ستلياااا 
رثترااااطب  ااع اطبي  إيااابيعرااايات بيعلع اتنثاا ب،بيكااتطبهنااات ب ااطبيواادييبصعااااب
  اااعبعس ااااتابصجااااتزي ه بعالراااا ج ت بييع   ااابب   ااااتهدابيع ييقااااببيكإع اااا بيع ال اااا ب
ييالر  افتابوااابيع ادطب ي بيع  اا ت ب،بيهكاا يبنجادب،بعيااابرالاخبيع إااتلب،بواااب

يفب"بأالبيهااايباث اااع ج يعااا بيع ااايعبواااابيع  اااع بأ ااادبيعزع اااتابيع اااتعز طب"بعس
يعدك يعبيعإايبعيجااطب،بقاعبب  لادبيكق اعبواابنااتقبجيعا بقات بلهاتبع  اعبعات ب

،بك اااتبنجااادبزعاااث ب عكااا بيع  اااخبلااااعلبكنرنيرااايطبواااابزيعقب اااتعسعبب اااطبب1925
،بكااا ع بيوااادبب1937عااات ببيعسناااتاعبيع اع ااا بعااادىبق ااات هبو اااعابنستهااا بوااااب ياااييط
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يع نتراااا ت بقااااتليييبألنااااتابطبصعااااابيعاااادثتعبيع سدراااا بعز تع هااااتبيجهاااا  بزع ااااتاب  ااااع يب
يع ج  اااااببيعاهااااايدىب،بيجإ كتنناااااتبأطبن ااااااعبعياااااابرااااالاخبيع إاااااتلبصعاااااابيعرااااااداطب"ب

ب  افابيعن تمبيرادب ععاب"ب.
 اادعثًتبي  التااهبيإاات  بعتاااباز اادبيث ياخب اات اعبجيينااببأ ااعىبواااب  إااهبيع اااعب
:بي ااااطبيعنت ثاااا بيع تع  ثاااا ب  اااا بب ااااطب  اااايثهبيع ااااتع  بي ؤراااامبعي الثااااببوثساااايل

 بيعرثتراااااث بيعراااااع  بيع اااااابجاااااع بلااااااطب  إياااااابيعاث ااااايفبيرثتراااااااطبيال  اااااتال
  ع اطبعيابجتنببكلاعب طبيكه ث بييرا هدو بصاجاتدب يايلبيراوبعينازيابلااطب
يعاهيدبييعفيراانااطب طب ا نهتبيع اييعا بديطبيقايابأيبن ايببيع ييجها بيع راي  ب

ع فااظبلانه اتب،بي ايلبها يبيع ي ايابنجادبيآلطب را ندي بييإات  بج ا بواابديعبي
وابيعسدمبيعندطب،بي   حبأطب طبلاطبيعرثترااطبيع  اع اطبيعا اطبي ا عكييبوااب
ن تات ب طبه يبيعسلاخبلعزبيزعياب  ع يطب إخب"ب   دبعياابعييثاهب.بيع ثراتب
 كاااي  اطبه اااتبصرااا تعاخب ااادقابيعيااااب اااتهعب،بيع اااثمب جيااامبيع ااااي ب   ااادب

عازي ب"ب.بأ اتبواابب راطبهثكخبي  ابيك اطبيع ات بعيجت  ا بيع عجثا بعلادبيعاع  ط
ي اخبعبيعجتناااببيعاهااايدىبوسااادبلاااعزب  اااكخب اااتابصعثاااتمبرترااايطب"بييعااادبرااافاعبصرااا

يعرتل بوابيعستهعاب"ب،بيأ تبصا تطب"بيع ىبكاتطبيق هاتبيع اجاعبأيجاعىبصا اتطب"ب،بي ا ب
يع  اااااثبلااااااطبيعجاااااتنلاطبوااااااب   يااااا بص كتنااااات بيع اااااخب إاااااخبيع سراااااث بأيبيال  اااااتدب

عطبيكر بعيابأطبه  بيع  تدإت بع ب ؤدبببيعتينفدعيعاب،بي تر اتع نتبأطبن عب
صعااااابن اااات عبع يثاااا ب ي يراااا بيعيااااابأطبهااااؤالابيعرثترااااااطبعاااا با  كنااااييب ااااطب ناااابب

بيك ديثبيع عيجادث بيع اب دإ بوث تب  دبوابيكعي ابيع سدر  .
*بي اا هبب اات اعبواااب  إااهبيواااب يي اابب   يفاا بعااداب اا يهبب   يفاا بيأوكااتعب

ي  بي ا ي حبصراعي اخبيع ااب تعا ب تكراتمب ؤرمبعي الثببيثرسوبواهاتبجاعب ااعاب
بهتب:بديطبقليلبيعتثتطبيع هاينابنيعدبهنتب   

صطبيعراااااانيي بيع ااااااابكتناااااا بواهااااااتبيع القاااااات بلاااااااطبألنااااااتاب"بيعاث اااااايفب"بيعاهاااااايدىب
،بييع  اع اطبأتإاعب  تنا بييإيقاًتبهااب يا بيع اابكتنا ب االلبيع اعجاطبيع اتع ا اطب
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نث ب اطب اخبألااببي اطبأ اتتطبأ اعىبيوابيع تع ث بيكيعاباعد بيعريات بيع إ ت
وااابيعاا الدب ااييانابديلبيع ياا ب،بويجاادبأتإااعب ااطبأ اادبع ااعبأعاا ب اايياطب اانه ب

واب  عبي  ييب  رتعدابيعيطب طبجتنبباهيدبيعستهعابييإلركندع  بي طبب يج ًب
يعريات بيع  ع  ب،بيكتطبعن اتاه بوااب  اعبن ات عب ي بأه ثا بواابيع جاتال ب

واااابيع اااعببيع تع ثااا بيعإتنثااا بوسااادب ااااّياب اااييعابرااا  ببيعإستوثااا بييالق  اااتدث ب،بأ ااات
يع ع طبأعفًتب طبألنتاب"بيعاث ايفب"بواابيع اعبب ادبيعناتز اطبواابنااتقب   يا ب
ي ااادي بيعجاااثلبيعلع ااااتنابي اااعب    هااا بعلاااعب  اااعبأيبيرااا سعييبواهاااتب ااااللب
و عي باي ي ب،بيأرفع به  بيع سثس بعطب عك بن ثا بلاطبيعليداطبييزديدبيعزييعب

 عبي ت  ب طبلاطبيع   ثت بيع اتعزابي اطبلااطبيعفناتناطب،بكا ع بيزديدبصعاب 
يعن تطبيع جتعىبلاطبيعليداطب ع بكطب عيفبيع عببزيد بكإااعًيب اطبيعاياببوااب
  عبعياب   يا بيعرايببيالرا هالتث بيع اابكاتطبوااب ساديعبيع انتع بييعزعيعا ب

بعدىب"بيعاث يفب"ب جهازهتبلهت ب.
أدلثاا ببعاهاايدىبواااب  ااعبكتناا بعهاا ب  ااتلاع اايفب"بيواااب اااللبيجاايدبألنااتاب"بيعاث

 طب  نهتبأطب إاعبيه  ت باي  بيعيي بيع لع ا بي ديلهاتبوااب  اعب،بي ا كعب ات اعب
يقت بب تع  ث ب ااعابعطبيكر تابيعفكع  بيع  ع  بيع اب  ي  بعيااباادبيعاهايدب

بأيب  تين ب  ه بوابيعسدمبن كعهتبكتع تعاب:ب
ع اااااثمبيعجت  ااااا بيع لع ااااا بيعلعيوثرااااايعب"ب،بير  اااااتفبب1943/1944يواااااابعااااات ب

 ترنمبعددًيب اطبيكد اتابيع  اع اطب،باجادعب كاعبيإنااطب انه ب  اكخب اتابأالب
 رااااطبوااايزىبيااااهب رااااطب.بيقااادبدعمبيعااادك يعب/ب راااطب ت اااتبيعييااا ب:بيه اااتب

ييآلديببيع لع اا بوااابيعجت  اا بيع لع ااا ب،بعث اا حبوث ااتب  ااادب ااطبعييدب اااي عبهااا يب
بت بيع  ع  ب.يع فخبيع  يث ابوابيعجت  

هاا يبيقاادبزيعب  ااعبواااب نتراا ت ب   يفاا بعااددب ااطبيع اات إاطبيع اات ياطب تعجت  اا ب
يع لع  ب،ب ت  ب طبيع اطبي   ييبوابدعير بيع  اتع اطبيعفععينثا بييإلراال ث ب
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ييع  عبيعهايانابواب  عب،بي طبأرت  اب  هدبيع يي بيع عقث ب،بيعا ىبكاتطبوااب
بعددًيب طبأه بيع ر  عقاطبوابيع تع ب.بايث  به  بيعفعيابيعجت  ث بييع ىب  

ي  ع بهاؤالابيع ات إيطبواابيعت ت ا بع جاال ب   يفا ب ادع بوااب  اعب نا ي ب،ب
ي ت اا ب ااطبقلااخبيعجتعثاا بيعاهيدثاا بيع  يثاا بو ااإاًلبأ اادعبيع  هاادبيعفعنرااابع يااي ب

،بب1947يآلإااااتعبوااااابيع ااااعقبييعج  ثاااا بع  ااااثب ااااتع  بيعاهاااايدبواااااب  ااااعبعاااات ب
بهتبأه بيع ت إاطبيع ت ياطب تعجت   بيع لع  ب. ج يع بأ  تثبي  ع بوا

هااا يبيكاااتطبيع داااادب اااطبيعديعرااااطبيإلراااعي ايااطب،با يسااايطبيعااادعيي بعال ااا عي بوااااب
 ؤ  عي بيج  ثت بعي ث بواب  عب،بيعيابرلاخبيع إاتلب،بيعراادبصلعيهات باعيواعب
،بع ااااااادبيعجيااااااعيوااطبيإلرااااااعي ايااطبيعاااااا ىب يسااااااابعاااااادابدعاااااايي بوااااااابيع  ااااااع نت ب

نااات ب اااطبقلاااخبيعج  ثااا بيعجيعيوثااا بيع  اااع  ب،بييعااا ىبير  اااتفبواااابلا اااهبييعإالإا
بيع دادب طبعي تابيعجيعيوثتبيع  ع اطب.

يكاااااتطبيعلعيوثرااااايعبثراااااعي اخبييعفنرااااايطبقااااادبأدىبديعًيب ت اااااًتبوااااااب ااااااي عبهااااا  ب
يع القت ب عهب يعابواابيع  اع بيهايبثر  اا ب إسفااطب اطبيعسادم بوسادبع اخب

 ياااي بواااابيعساااتهعابين اااعبأ  تإاااًتبهت ااا بواااابيعييااا ب أرااا ت ًيبعييااات بيعرااات ث بلاااديعبيع
يع عجث بأث ًتب،ب طبلانهتب"بيعاهيدبوابجز عابيع عبب"بي عج  بع ثتاب"ب يرابيلطب

كااتطبثرااعي اخبييعفنراايطب،ب ث اايطب"بيع ااابقااد بعهااتبيع ااا ب  ااافابعلاادبيعااعيزقب
أ اادبيع  ااتدع طبع ن ااث بيال  فااتال بيع ت اا بيع ااابعسااد بوااابب1935أيي ااخبعاات ب

يجاااد بواااابأع اااثفهبيع   اااابيقااادبعااات بعياااابيالدابيلاااطب ث ااايطبب800يعااااب كاااعىب
 عيراااي ب اااثس ب ااايلبهااا يبيع ي اااياب ااابب اااا بيكزهاااعبييزيعابيع  اااتعفبيع  اااع  ب
يعاا اطبع  ااتبيألاادثتبيه  ت ااًتبج ااًتبلهاا يبيعن ااتطبيعإسااتواب،بي  ااتباجاادعب كااع بيجاايدب

ب.يك اعبع عبايريطبي راطبرعىب ت تبلاطبأع تابيعيجن بيع ن ث ث ب
عساادبأإااتعبهاا يبيعن ااتطبيه  ت ااًتبزي اادًيبواااب"بيعاث اايفب"ب  ااتبج ااخب  اا بيع إسفاااطب

بازيعيطب  عب  ث ًتب طبأجخبيال  عي بوثهب.
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  اااادب عاااا با  اااادثبيع ت ااااثبعااااطبيع القاااات بيعع ت ااااث بلاااااطبيعاهاااايدبوااااابويرااااااطب
يثف اااخبواهاااتبكإااااعًيب،بي ن هااااب  إاااهبصعاااابأطبيع القااات بب1948ييع  اااع اطبقلاااخب

  بعيابيعسليلب تعيجيدبيعاهايدىبواابويراااطبكتنا بهاابيعرات داب اببيعاا  بيعست 
ب.  عبيع ع بان يابأطب ريدبوابيع ر سلخب!!ب

ا  ااًتبع ااتبث ااتيلبيع ت ااثبأطبا  ااثبعااطبيكراا تببيع سثسثاا بعيساث اا ب ااببيعتثااتطب
يع هايناب،بيهيبعديينث بهؤالابيعاهيدبيع اطب كعه بواب  إهبيين ثتزه بع  عياب

 عيب بب6عياباعدبيعفيراانااطب طبأع ه بيير  تلهتبي ي ب ديع ه بيعست  ب
 دبيع عبب طب يلبويرااطب،بييع  خبكاعأمب عجا بع اتعحبيعياعبب ادبإاعيي ب
ي  تعحبي سيقبيع ناس ب،بكاخب عا باج اخب اطبأوكاتعبيأ  اتثب ات اعبيع تع  ثا ب
 ي ب البقث  بأيب عديدب را سليابوااب جاتلبيع الثاببكنهاتبال ازيلب را  عابيقت  ا ب

ب،ب ي بيععيحبيع ديينث بي ع بيال  اللبيع دييناب.
ب***

 لعلاقة مصر بالسودان تاريخياً  الإسرائيليةرؤية ( ال10)

 اا بيع ااابقاات بلهااتبيع عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعي اياب تعسااتهعاب  ااثب ه ااطبيك  ااتثبيع
 ايلبعطبيع القت بيع تع  ث بلاطب  عبييعريديطبيقدبأعاد ب"بجتلع ااخبييعجايعمب

ت ب ااتع  بيع ااعقبيكيرااوبوااابجت  اا ب ثفااتب،بيكااتطبز ااثاًلبعتيثاا برااتن ب"بيهاايبأراا 
ث  اااخبوااااب  هااادببيكاااتطبيق هااات،بب1990/1991أن ااايناب،بجت  ااا بأترااافيعدبص اااتطب

يعدعيراات بيع  سد اا بوااابلااععاطبين ااعبيع دااادب ااطبيع سااتال بيج ت اا ب اايلب  ااعب
بييعريديطبيع خبقلخب ع ب داعًيبعي عكزبيكتتدث اب.

عياابأاادىبب1821ب–ب1820طبو حبيعريديطبيعا ىبيقاببعات بثسيلبواب  إهب:بكت
جاثلب  ااعب  يق ااًتبي  ن اا ب اهبيإااتع بأقااييلب س اااب ا طب ياا بيع ياات عابيعرثترااث ب
ييع ركع  ب ي بيع  طبكتن ب ن  عاب طبجتنببيعييعابيع إ تنابعياب  اعبيهايب

ب.1848-1805"   دبعياب ت ت"ب ن بعت ب



 

1171 

  ب ك بيع ت تبعيابجاداب"بيعرا يدث ب"بيعسدبأد بيع  ال بيك عىبصعاب يرثببعق
أياًلبإاا ب  اادب عاا بصعااابراايع تب،بي ااببكااخب عاا بكتناا بوكااعاب ي ااادبييدىبيعناااخبوكااعاب
 ثا ب تإيا بواابيك هاتطب اطبيع ن ايعبيع اتع  ابصالبأطب كا ب  اعبواابرايع تبأيب
رثتد هتبعياب الدبيع اعبب"ب ا هبيعجز اعابيع عجثا ب"بوسادب سااب  إت ا ب يسا ب تع  ثا ب

ب ث بقياي ب،بييتل هتب  تهعبقياي ب طبيع ييقببييآلإتعب. ي بأه
يث كاااطبيع  اااتمبرااالبب عااا بواااابيع اااتع  بييع اااييهعبيعإستوثااا بييعاااعيي وبيالق  اااتدث ب
يع ااااابعجااااا بلاااااطب اااااعىبييدىبيعناااااخب،بيأنااااتبك ااااؤع بأعىبأه ثاااا بأطبااااا  بو اااا ب
يعراايديطبعاااطب  اااعب د ااا بع  اااتعحبقااايىبعداااادابواااابيع ناسااا بي تع اااتعاب اااتبقااات ب

،بابع  عبيقدبثرامبع را سليهتبيعساتد عيابي طب ال بكتطب ا ب تع  ثًتبأرت   دب
يعن   اااخبدالال بهااا  بيعتي ااات بعي اااؤع بيعاهااايدىب،بييع ااااب ااان بعاااطبنييثاااتباهيدثااا ب

يعناااخب،بيهاايب ااتبااا  بيآلطبي سااياب ااطب اااللببقدث اا بوااابو ااخبي  ز اا بي اادابييدى
ب.يالثت بيع   دابي حب ببيعيعيجيدبيإلرعي ايابوابجنيببيعريديطب بب   عبيب

ب***
( اختراق النخبة : نموذج ل فل داخل المركز فى ذكر  تأسيسه 11)

: 

*ب  اادبيعجيعاا بيع   ساا بييع ف ااايث بيعراات س بدي ااخبيك  ااتثبيعرااع  بييع  ت ااعي ب
يع ينثاا بييعن ااعي بيعدي يثاا بعي عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعي اياب تعسااتهعاب،بن ااتيلبيآلطب

 ب2011-1982 اا بيع  ااع  بص ااتطبع ااعب  ااتع ب  ساادث بن ااي مبال  عيقت ااهبعين 
يكا بكتطب اطبث  فخبل كعىبصن تابديع بصرعي لخبأيبل كعىب  رثمبيع عكزبواب
  عبكتطبثر ييهتبال  عيقبأتلعبعددب طبيع ا فااطبييعرثتراااطبييعت اتببيوااب

ب2/5/1992ن عبقث بيإستوا بيع الثابب،بيكن اي مبعا ع بنساد بي  فاتلبيع عكازبااي ب
ب400ت ااعابع  رثرااهب،بأقااث بيع فااخبوااابوناادقبيعناااخبهاي اايطبي  ااع ب  تعاا كعىبيع 

يعن   ااخب  اا بيعتي اات بعسرااعي ايااطبب–عهراا بب– اادعيب ااطبيعن  اا بيع  ااع   ب
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ييع  ع اطبيع ا  اطبعن اعفب جا بينايابيال  اعيقبيعا ىب تعراهبها يبيع عكازبوااب
ب  عب.

ب***
يعن اااعابيعدي يثااا ببلديثااا بثسااايلب اااداعبيع عكااازب ن ااا بد.بايرااا بجانااات بواااابيو  ت ثااا 

،بي  فينااااتبب1992 ااااتايبب2 ااااتباياااااب:بوااااابب1993انااااتاعبب17عي عكاااازبوااااابيع ااااددب
ب400 تعااا كعىبيعرااانيث بيع ت اااعابإلقت ااا بيع عكااازب،بيكاااتطب اااطبلااااطب اااتباز ااادبعاااطب

 ا ب  عييبيع نتر  بوابوندقبيعناخبهاي يطب،بعثمبو رببيع ي اتابييعااالبب
ازيعيطبيع عكزبديع ًتبي  عدديطبعيثاهبيع اطبان  يطبصعابيعجت  ت ب تعستهعابيع اطب

 طب اطبآل عب،بأقيلبكتطب طبلاطبهؤالابأ دقتاب طبيإلركندع  بياناتبي دطب
بأ عىب طب  ادب  عبك رايطبييكق عب!ب.

ك تبأننتبيل هجنتبيراععنتبع  ثا برافاعبيعيالثات بيع   ادابوااب  اعبلااطبيع اايفب
  ااع طب ااطب اا ابيعراافتعي بيزيج ااهب"يع راا عبييع اادي بعيجاااع بلايا ااعيب"بيأع ااتاب

أ تبيعدك يعب اعمبرتعابيع ىبكتطبث يخب ن ابب،بييع عيتزبيعإستوث بواب  عب
،بيعياابب1982يز عبيعديعا بعي ا يطبيع تعجثا ب ان اتب ا بيو  اتحبيع عكازبواابعات ب

 ديعبرنيي ب ثت هبوسدبكتطب  انًتب  ث ثًتبعي  تدلبيكتتدث ابييع ي ابلااطب  اعب
رعي اخب. بيي 

   " "  وسف ج تا
 ماذا جر  فى ال فل* 

قاادب ااهدب ااعيعبب1992ين ااعًيبكطبعاات بب2/5/1992 ساايلبيقاات ببيع فااخبأنااهباااي ب
ع عبرانيي بعياابصن اتابيع عكازبوسادبأقات بيعادك يعبايرا بجانات ب اداعبيع عكازب

بي  فتاًلبله  بيع نتر  ب ستع بأع بعاي بيعاي ب فندقبيعناخبهاي يطب.
ت بيع   ااادابيك ع كثاا بيريثرااعيبيجييتع اااتبيقاادب  ااعبهاا يبيال  فاااتلبراافعيابيعيالثاا

ييعن رااتبيأع جااعبيعفااا ب ااطبأع ااتابيعرااي بيعدليي تراااب ااطبراافتعي بديلب رااثتب
يأيعي تبيأوع سثتب،بيكا ع ب ناديجيطب اطب عيتازبيعإستوا بيكجنلثا بيك اعىبيع يجايداب
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واااب  ااعب،بي  ااعب ااطبيع   ااثت بيع  ااع  بيعراافاعب  راااطب  اااعبييعراافاعب
ك يعبعلااادبيع  اااث بع  اااتطبييعااادك يعب   ااادب ااا الطبييعياااييابأ  ااادبيع رااااعىبييعاااد

  ستعاادبعلاادبيعااع ث بعجااتمبييع  ااادبيعاادك يعب   اادبأناايعبعلاادبيعرااال بيكاااخبيزيعاب
يع  ياااث بيع اااتعابي  ااا بيكرااات  ابييع دعرااااطبييعاي ااا بييع  ااات اطبييع ااا فااطب..ب

ب  اب.ب400يجي.بعددبيع ت ع طبأتإعب طب
را بجانات بيع اداعبيع اتعابعي عكازبوساد بيع  ثا بيكتطبأيلبيع   دإاطبيعادك يعبايب

عي ت ع طب تعييت بيع عجث بييإلنجياز  بييع لع  بي سد ب تع كعبعي كي ا بيع  اع  ب
ع رااتعد هتبوااابن ااتطبيع عكاازب  ي ااًتب ناا ب اايعابيعااع ثمب  ااتع ب هاات ب ن اا هب
كع ثمبعج هيع  ب  عبيع عجث ب يهيب   ث ب تعزاب ي ببديعًيبهت ًتبوابأ ديثب

قبيكيرو بك اتب اكعبيزيعابيع تعجثا بييزيعابيع  ياث بيع اتعابييعادك يعب ااعمبيع عب
راتعابيعراكع اعبيع ات بعه ا بيع   ادابيعاا ىبراته بواابصن اتلبن اتطبيع عكازبعياااب
 عبيعرناطبي كعبيكرا ت بيع ع اي ب راطبعلادبيع ان  بيعا ىب ايواب نا ب اهيعبإا ب

يع ت ع طبيعيقايفبدقثسا بدعتبيلنهبالر ال ب سداعب تر بيع ع ي بييعد بيايبب طب
 ديدبعيابيوت هب،بك تب اكعبيعديعرااطبييعاي ا بيعا اطبثا  يطبعي عكازب اطب   يا ب

ب  تو ت ب  عب.
إ بأعاا بيعتي  بعيدك يعب ا  يطب ات اعب ؤرامبيع عكازبيكتاتدث ابيإلراعي اياب

ب:بعرتل ب   عب،بوستلواب  عبيأيلب داعبعهبييعرفاعبيإلرعي ايابي
 نااا بأتإاااعب اااطب  رااا بع اااعبعت اااًتبعناااد تبيع ساااا ببعسااادبكاااتطبعاااابع اااث بيع اااعف

 ااااتعع ثمبيععي ااااخب   اااادبأناااايعبيعرااااتدي ب اااااللبز تع ااااهبيع تع  ثاااا بإلرااااعي اخبيقاااادب
ثاتبراثتدابيعاع ثمبصطب  تدع ا بها  بقادب عكا بع يثا ب:بين هز بيعفع  بكقيلبعهب

نااابعيااابإساا بأطبيعزع ااتابيعرثترااااطبرث ااييطبعيرااال بيعتااطبهاا يبراااعب يعرااال بيي 
 عبيعرال بعثكيطبييق ًتباجببأطبث ا ع بيكتاتدث ايطبأث اًتبوثاهبوي ات يبكتفبيع  يب

الب ن اااامب عكاااازًيبأتتدث ثااااًتبواااااب  ااااعبع  سااااا بهاااا يبيعهاااادفب؟ب..بيييواااا بيعااااع ثمب
يععي خبويعًيبعياب ع بيقتلب:بأنهبكتطبثفكعبواب ع بيعتطبه يبيع  اعيابث ا بب
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ب25/4/1982 الثساااهباتع ااااتبايجاااادبجناااادىبصراااعي ايابيي اااادبوااااابرااااانتاب..بيواااااب
ي  في ب  عبل  ع عبرانتاب تعتت خبين طبن  فخبأث ًتبكطبيع عكازبيكتاتدث اب
رعي اخب   فخبل ع ب يإلرعي ايابأن مبوابنفمبيعاي بريياب تع  تدو بأ ب ياعهتبيي 

طبكااتطباعكاازبا بيعاااي ب ناا ب عاا بيع اط،يج اا طبيعاادك يعب اا  يطب اات اعبأطبيع عكاازبيي 
ًتبثراااااته بوااااااب   اااااا بيعجااااا يعبيعإستوثااااا بعياااااابيعن اااااتات بيع ي ثااااا بصالبأناااااهبأث ااااا

ييع تع  ثاا بييع ي ثاا بع  يثاا بيعرااال بيأي ااحبأطبيع عكاازبالبثراا ابال  ااعيقبيع سااخب
يع  اااعىبيالبعييااازيبيعإساااتوابيالبعالع اااديابعياااابيعإستوااا بيع  اااع  بأيبيع عجثااا بأيب

كطبيع   ااااث بيع  ااااع  بأيبيع عجثاااا بييإلرااااال ث بإتل اااا بيالبث كااااطب،بيإلرااااال ث "ب
عياهتب طب اللب  عياب  يي ببكتع عكزبيكتتدث ابيإلرعي اياب  تب تابيع  إاعب

رااعي اخبيثرااتعدبعياااب  !! بلااخبصطبيع عكاازبا ااد بيكراات  ابييعاي اا بواااب  ااعبيي 
 فهااا بيع رااات خبيع ت ااا بيع ااااب ااادع بيعراااال ب،بيأنهااااب داإاااهب  اااكعبزيج اااهبيع ااااب

صعاااب  ااعببرااتعد هبييقفاا بصعااابجتن ااهب  اادبأزع بعنااد تبجااتاب ناا بع ااعبراانيي 
بيهابليدبع بثكطبقدبزيعهتب طبقلخبيالبث عوهتب.

نااااهبقاااادبوسااادبأ اااات بواااااب ااااعبب:بص  راااااطب  اااااعبوساااتلبيععي اااخبإااا ب  اااادثبيعراااافاعب
يع ع بوتعي يلبصعابيعرال بع بث  ب رهيع بلخب  دب   ثت بي  دب اييعب1948

اي ااخبي نتق اات ب ر فث اا بي فتي اات ب ااتق بي اابب عاا بوساادب اا بيعي اايلبصعاااب
كااااااخبيع اااااا ي ت ..يه يبيعرااااااال بث  لااااااعب اااااا   ب  ااااااا  ب  يااااااياابيعرااااااال بعراااااا ب

 تك ااخ،ييآلطبوااابيع فتي اات بيع تعثاا بث كااطبأطبن ااتيلبين ااتيلبعنجاادبنسااا بهنااتب
ينسااا بهناات بي عاا ب ااطبأجااخبيالع سااتابلاااطبيإلرااعي ايااطبييع ااعببياللاادب ااطبيجاايدب
يعراااال ب ااااثب اااطب العاااهبالب يجااادبيع  تناااتاب اااطبأىب اااعببي  ي اااًتب تعنرااا  ب

باانااط،يعند تبن  خبأتإعبرن س بيعتإاعب.عيفير
إااا ب  اااادثبيعراااافاعبصوااااعيث بديثاااا برااافاعبصرااااعي اخب تعسااااتهعابيق هااااتب،بيهاااايب  ااااعىب

طبيعرااال بهنااتباجااببأطبا سااابهنااتب..بيع اادابع ااعبراانيي ب ساااب:بصيك ااخبوسااتلب
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عه يبيعرال ب..بيع ابيعرفاعبأ نثت هببتًب رثابيًبيع عكزبيكتتدث ابيإلرعي اياب عكزب
بهاب:وابإالثب

أطبثكيطبهنت ب عكزبأتتدث اب  عىبوابصرعي اخبيراا  بيع ع اابب اهبك اتبب–ب1
برا  ب سدث بكخبعيطبعهب.

أطبثكيطبيع عكزبيكتتدث ابيإلراعي ايابواابيعساتهعابأتإاعبقعجاًتبواابي  اتال هبب–ب2
ب ببيع عيتزبيكتتدث ث بوابيعجت  ت بيع  ع  بييكرت  اب.

رعي ايث بوابيعديلبيع جتيعابيك ع برفتعي بأطب تيطبهنت ب عيتزبأتتدث ث بصب–ب3
بصرعي ايث ب.

إاا ب  اادثبيعراافاعبأ  اادبيع راااعىب ااداعبصديعابيع القاات بيعإستوثاا بلاايزيعابيع تعجثاا ب
يع  ع  بوستل:بصطبيعإستو بهابيعيي بيع ابثرا  د هتب ج  ابب  ااطبيهاابيعاع ا ب

ع ا يبب،بيع ابث عفبلهتب ج  بب  اطبيعاع  بيهابيرااي بو تعا بعي سع اببلااطبي
ييع دااادب ااطبيعااديي عبيع كي ثاا بييكتتدث ثاا بوااابصرااعي اخب هاا  ب تعيياا بيع عجثاا ب اااطب
كتناااا بأعااااديدبكلااااااعاب ااااطبيعاهاااايدب  اااااثلبوااااابيعااااديلبيع عجثااااا ب،بيقاااادبلاااادأ ب نااااا ب
يكعج انثت بعديدبأو تلبعي ؤعفت بيع عجث بيأن ا  بواابصراعي اخبأقرات ب     ا ب

أبجااخبكت اخب اطبيكتاتدث ااطبييع  ناااطبعدعير هتبوابيعجت  ت بيإلراعي ايث ب،بيجاد
لدعيراا بأد ااتاب  ااهيع طبواااب  ااعبيال اا بأطبيعجهاايدبيعإستوثاا ب ااؤدىبصعاااب سع اابب

بيكوكتعبوابكالبيعليداطب.
إ ب  دثبيعادك يعبرترايطبراي ا ب،بيهايبأرا ت بلجت  ا ب اخبألاابب،بعاطبنجاابب

 بأيب  فاايظب ااطبيجهاا بن ااعبيع ت ااثبيإلرااعي ايابيراا ابأع تعااهبيكدلثاا بيع  ف اا
نااااهبالبان اااعبكع ااااتلبنجااااابب:بصيع  في ثااا بنراااا  بصعاااابنجااااابب  فاااايظب،بيقاااتلب

ن ااتبأث ااًتبصعااابنسااد بعاا   بيكي ااتابيقاادب   فاايظب ااطبيجهاا بيعن ااعبيعفنثاا ب،بيي 
أ اببنجاابب  فايظب ناا بيع ايعبي نا بأطبكااتطبواابيع اعيقبيقاادبجيامبقع  اًتب نااهب

يع سااايدبب ااااللبيع  اااعبرااانيي بيك ااااعابيقااادب ااا ب ااادع مبأدببنجاااابب  فااايظبواااا
يعإالإ بيك ااعابيث  اابنجاابب  فايظب  ا لث بواابصراعي اخبيقادب عج ا بعييثت اهب
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يق  ااهبي   اا بق  ااهبيعس اااعاب اااثبرااته بوااابصإااعيابي ااييزطبدعيراا بيع ااعيثب
يع عجااابوااابأقراات بيعدعيراا ب تعجت  اا بيع لع اا ب اااثبعاا بثكااطب  ااييوعًيبصالبيكدببواااب

بيع  يعبيعيرااب.
أع اااتلبأد اااتاب  اااع طب إاااخبايرااا بصدع ااامبيااااهببيقاااتلب:بصناااهبقااادب ااا بن اااعب عج ااا 

 راااطبي يوااا بيع كااث بيعتااطبنجااابب  فاايظبكااتطبعااهبن اااببيكراادبييعراالببواااب
 عااا بأناااهبأرااازعه بصن تجاااًتبيأتإاااعه بصلاااعيزًيبعدانت ثكثااا بي عكثااا بيع اااايعبواااابيع ااادثب

بيع عجابيهيبيكتإعب  ي عًيبعهب!!ب.
يع عكااااازبيكتاااااتدث ابإااااا ب  ااااادثبيعتت ااااابب"بن اااااث ب تاااااالب"بو لااااادىبوع  اااااهبل ييجااااادب

يإلراااعي ايابيقاااتلب:بصناااهبك داااابب  اااعىبقااادبعاااتثلبيعاااعفب   ااا ب  ناااابيع اااعبب
ييعراااال بيقااادبكاااتطبيع اااعيابيإلراااعي ايابيع عجااااب يب ااا إاعبنفراااابعيثاااهبيعياااابأد اااهب
يك ت ت اااهبي  ااادبين هاااتابيع اااعببكاااتطبيعجتناااببيإلراااعي اياب ه  اااًتب تعجتناااببيعإساااتواب

صطب  اااتدلبيعإستوااات بيإلراااعي ايث ب:بلبيع  اااعىبوااا جعىبدعيرااات بعداااادابعاااهب..بيقااات
ييع  ااع  بقاادبج يااهبثراا   بب تعإستواا بيإلرااعي ايث بيا  ااًتبعاا بثكااطب  ااتدلبيعإستواات ب
رااهاًلبصالب  اادبيع راايثت بيعرثترااث بيدعااتبصعاااب ااؤ  عبديعااابثسااي بكااخباااعفبوثااهب
ل   اخبيعااعفبيآل اعبيع را يعث بك د اتابع  ساا بيع فاته بلااطبيع ا يببيع ستي ا ب

يع فعق بييع  اازب،بيقاتلب:بصطبيكدببرتلاا بعياارثتر بي اعي بعهاتبيهايبكخبأنيياب
ب ي بيعتطبيك ال ب ايابأيعابعا  سا بيالنجتزي ب.ب

صطب ييجااادبيع عكااازبيكتاااتدث ابيإلراااعي ايابقااادبأ اااتحبعاااهبيعفع ااا بع  تث ااا ب:بيقاااتلب
بي  تدق بيعتإاعب طبيكد تابيإلرعي ايااطبي نه بيع ت إيطبوابيكدببيع عجاب.

جتا بوسعابيع عوثهب تعفطبوجتا بيع ينث بيإلرعي ايث ب يهت بعاناتفبيقادبرنا ببإ 
يع عجثاا بييإلنجياز ا بييع لع اا ب،بيكتنا بقلااخبكاخبأرنثاا ب:ب تع داادب اطبيعيياات ب نهاتب

 سي ب تع سدث بعهتبي عحبيعجيبيعنفرابييع نت عبيعالث ث بيع اب   اخبأنهاتب  ث اهتب
 نف خب ببيعج تهاعبيع ت عابي نف اخب  هاتبإ ب ينابل وابإ ب ز دبرعع هتبوج ابو

يعج اااتهاعبييعج ثاااببث اااف بعهاااتبالبواااعقبلااااطب رااافاعبيأرااا ت بياتعاااببأيبعجاااخبأيب
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ي عأا بيقدب تعكهتبيعينتابونتطبيكيجعيبيع  عىبأ  دبيعلي تجاب!!بيقدب يقف بعطب
يعينتابلاطب   بيكرنثت بيقتع بريفبأ تيا ب  اف بعرا ث ب.ب عاطب را اثببأطب

ب نجعبيعتطبث كطبأطب س يناب تع بب!! ب. س يناب تع
 الأديب المغمور يقدس المركز* 

ين عًيبع ايعاب تبقتعهبيكداببيع ي يعب/بن ث ب تاالبيعا ىب اعج بعاهبيعاهايدب  ا ب
يكع تلبيكدلث بيع توه بين عيهتبواب خبألابب،بين عًيبكنهبث لعبعطبو ا ب اتع ب

عأانتبأطبنايعدبكي  اهبك اتبقايا بواابب طبأد ت نتبي ت إانتبيع  ع اطبييع عبب،بوإننت
بيع فخبيع  كيعبييع ابجتابواهتب تباياب:ب

ك بثر دنابيث عونابأطبأ  دثبواابها  بيع نترا  بيعتع  ا ب،بصناهبعاادب اطبأعثاتدب
يعفكااعب،بيهااخبأراا اب ااطبيعفكااعبواااب ثااتابيإلنرااتطبصالبيعااعيحب؟بلااخبأعااثمبيعفكااعب

عيحبيع   ااا بيع ااااب  ااانبببجتن ااًتب اااطبيعاااعيحب؟بي ااتبج  ناااتبهناااتبيآلطب،بأعاااثمبهااي
يع  جاازي بي  اااخبيع اادييابييعاا ي برااال ًتبي فته ااًتبي اا زعًيبي  تينااًتب ااطبأجااخبيعياادب

بيكو خبعيج ثبب؟ب.
أنتبهنتبالبأ إاخبصالبنفراابك داابب  اعىب اطبجااخبيعيراوب،بيعجااخبيعا ىبعاعفب
يكتلاادبيعااتناب   اا ب  نااابيع ااعببييعرااال ب،بيعتننااابأعااابأننااابل  إايااابعنفراااب

بلعبعطبيجديطب  عىبعدىبيع الااطب.صن تبأع
صطب"بيع ؤ  عبيكدلاب"بيع ىبأدعيبصعثهباهدفب تكرتمبصعابأطبث  خبكخبااعفب
يعاااااعفبيآل ااااعب راااا يعا هب جاااات ب راااا سلخبيعرااااال بوااااابيع ناساااا ب،بيع اياااايببهاااايب
يع  تع  ب ه تبكتن بقترث ب،بييكد تابيع اطبا ستلييطبهناتبالبث إيايطب كي ات ه ب

ن تبث إييطب   اعه بيع عبي نتق يطبك د تابراال ه بيعسيا ب،ب را يعا ه ب جات ب،بيي 
  ساااااا بيع فاااااته بلااااااطبيع ااااا يببي ستي ااااا بكاااااخب ااااايعبيع فعقااااا بييع  اااااازبييع نااااا ب

بييع   بب،بي  هادبيعاع  بصعابرال ب ت خبعتدلبان  ب هبيعج ثبب.
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يكدببرتل بعيرثتر بي عي بعهاتب،بي اتبأاع اهبهناتبثكاتدبأطبثكايطب جاعدب يا ب
فث ب  سثسهب،بيعتطبيك ال بدي  ًتب ايابأيعابعياباع ا بيالنجاتزي بالبأععفبكث
بيع  ث  ب.

يوااابيعنهتثاا بالبثراا نابصالبأطبأ اااعبصعااابأو ااتلبيع عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعي اياب
وابيعستهعابوااب  ع فاابعيااب واتقبيعإستوا بيع لع ا بيعسدث ا بييع داإا ب،بيواابص ت ا ب

طب اافيابيكتااتدث ااطبييكد ااتابيعفع اا بعااابكع سااابيأ ااتدقب   ااثت بعي  اا ب اا
يإلراااعي ايااطبهااا ب اااطبأو اااخب كترااابب ثااات اب.بقلاااخب  راااثمبيع عكااازبيكتاااتدث اب
يع سااا ب تع اادا بيع ز اازبلعيوراايعب/برتراايطبرااي ا ب،ب عاا بيع ت ااثبيعتلاااعبواااب
يكدببيع عجاابييإلنراتطبيعفت اخبيعا ىبأ امبك نااهب اطبأهياابي اطبقع  اابيعييق اا ب

ب.ب  بيعفع  بكع ساب هب عيعيًبكزب  دبو خبص تواب  ادب  عب،بيعسدبكتطبعي عب
ي ن ب  رثمبيع عكزبععو بيع دا بيعلعيوريعب/ب   يطب ت اعبييعرادابزيج هب
،بي عاا بيعإنااات ابيعج ااااخبيعاا ىبأرااامب اااع ًتبعوث اااًتبوااابيعساااتهعابييعااا ىبييا بلااااطب
زبيع ي بييعإستو بيععوث  بييعرثتر بيععيقث بواابهتعي ينثا بناتدعاب،بي اطب االلبيع عكا

يت رااال ب  عوااا بي اااديق بهااا  بيعتيك ااا بيععي  ااا ب:بيعتت اااببعااات يمبعاااي ب،ب عااا ب
را تقب تع ي اثهب،ب يكداببيع  ث بيع نت خب طبأجاخبيعراال بيرات اب ا ت ااخبيي 
يديوااادبرااجا بييعراااداب تعراااخبزيج ااهبيدك اايعب   اايدبع ترااابيدك اايعبجااتلاب

يأ ااعًيبيعاثمب  اعًيب،بك يعبأ اعبعيوتدثتبييعرادابزيج هوتعجيعغبييعرادابزيج هبيد
يع اااادا بيع ز اااازبيعفت ااااخبدك اااايعبايراااا بجاناااات بييعرااااادابزيج ااااهبديعثااااتب،ب عاااا ب
يعإنت ابيعن وبيع ىبيت ربب    بكخب طبععوه ب طبيع  ع اطبييع ىبيع تدب ن ب
عاااات بين اااا بأطبااااادعيبصعااااابيع عكاااازبوااااابيعسااااتهعابأهاااا بيع   ااااثت بيكتتدث ثاااا ب

بييكدلث بوابصرعي اخب.
عااب  ث ب سداعبعي عكزب يكتتدث ابيإلرعي ايابوابيعساتهعاب  نترا  بعااد بيع ت اعبيي 

رااعي اخب،بيوااابكااخبديلبيع ناساا ب ب–يع ز اادب ااطبأعثااتدبيعفكااعبييعإستواا بواااب  ااعبيي 
يالب  يااا بعيثاهبرايىبأطبيع الااااطبيعا اطبيدعااابب–هكا يب  ادثبيكداااببيع ي ايعب
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هديابي ا تثتبأنهبث إيه ب،براعب  ثحب تع عاب،بكطبهؤالابيع الااطبُدواطبعها ب ا
ها يبيث اله بيأ اببعه بجع اب،بيعُ ي بعها بنراتاب رالببأيع ا بيعا اطبث اااه ب

يكداببيع ي يعب طبيع هتان ب..بصنه باي نيطب ي بيعي   بيع اب  دثبواهتبها يب
بيكدابب تر ه بيع با تعكيهتبك تبادعابك  ًتب!!ب.

 بطرس غالى ُيبرق* 

–قاادث تًبب–يلبواااب  ااع بصرااعي اخبيكي ااطبيعيالثاات بيع   اادابيك ع كثاا بأعرااخب اادا
 اطبقع  ات ب نات  بلااجط بأنهاتبزيج هباهيدث بيبأطبا عددبد. اعمبرتعاب  تع نتر  ب

ب:ابيإلرعي اياب تعستهعابثسيلبواهتلعقث بصعاب داعبيع عكزبيكتتدث 
 الس د الدلتور  وسف ج تا 

 مد ر المرلز األكاديمث اإلسرائ لث بالقا ر 
 تحي  ط ب  وبعد بب

 يسااا ب  ز اادب ااطبيع اا ب ااات ك بيدعااي ت بع  اايعبيال  فااتلبيعاا ىبرااثست ببويسااد
 ااتايبيعجااتعىب  نتراا  ب ااعيعبع ااعبراانيي بعيااابصن ااتابيع عكاازبب2 تعسااتهعاباااي ب

بيكتتدث اب تعستهعاب.
يأيدبأطبين هزبه  بيعفع  بكعلعبعت بعطب سداعىبع تب ل عينهب طبجهدب طبأجخب

ع اا ب ااطب اااللبيك  ااتثبييعدعيراات بيع  نيعاا بيع سع ااببلاااطبيعإسااتو اطبيع عجثاا بييع ل
ييع   ددابلهادفب عراا بيع فاته بييع  اتثلبيعراي اب  اتب اطب ا نهبأطباادوببع يثا ب
يعرااال بيع ااتدلبييع اات خبواااب ناساا بيع ااعقبيكيرااوب،ب ااببأااااببيع  نثاات بعتااا ب

بيكن ا بيع عكزب تعنجتحبييع يوا ب.
 د. بطرس بطرس غالث 

 ب ااعمبراتعابأيبين اتزبيق هاتب ادبق ااتثتنتب*بهاخب  ادب عا بنرا لبع ات يب اا 
يع عجث بييإلرال ث برييابوابويرااطبأيب يديدبأيبواابعلناتطبأيبواابيع اي تلبأيب

بوابيعليرن بييعاهعر !!ب.
 المركز يتبنى المواهب المغمورة* 
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يواااابنفااامبو اااعابي  فاااتلبيع عكااازب  اااعيعبع اااعبرااانيي ب،بقت ااا بن اااع هبيعدي يثااا ب
يكدلث بيع  ع  بيع ي يعاب،بييدعا بأنها ب اطبك اتعبيعرع  بل لناب   بيع ييهبب

يع اااا عيابيع ااااعببيع  ت ااااع طبيعن   ااااخبن اااات مب  ااااتبن ااااع هبيعيجاااا بعااااهبيعدعتثاااا ب
بيع هاينث ب تع عكزب:بو   بعنييطب:

ثسيلب تععب جهيلب طب دان بيإلركندع  باادعاب/بب– يع يرثساب:بعي بعتع ث  ب
ب  افاب رطبن تعب تباياب تع ت ث بيع  ع  ب:

بعىب ااااااااااااااااااااااابوت اااااااااااااااااااااايلبالراااااااااااااااااااااااديب
بعيراااااااااااااااااااب..بثت ااااااااااااااااااتناب..بوعنرااااااااااااااااااا

ب

بعيااااااااااااااااااااااااااااا بلثفه هاااااااااااااااااااااااااااااتبيعج ثاااااااااااااااااااااااااااااب
بلثفه ااااااااااااااااااااااااااااييبيعي ااااااااااااااااااااااااااااطبيعلاااااااااااااااااااااااااااادثب

ب
بديعىب ابوت يلبالرا

بديعىب اااااااااااااااااااابثاااااااااااااااااااتبدنثاااااااااااااااااااتبرناااااااااااااااااااا
بكاااااااااااااااااااااااخبيي ااااااااااااااااااااااادبوااااااااااااااااااااااااب ال اااااااااااااااااااااااه

ب

بييج اااااااااااااااااااااااااخبيعفت ااااااااااااااااااااااااايلب هناااااااااااااااااااااااااا
ب اااااااااااااااعقاب..برعجااااااااااااااااب..بعيحبثيناااااااااااااااا

ب
بديعىب ابوت يلبالرا

بيعااااااااااااااااااااااااااااااااايعبل يناااااااااااااااااااااااااااااااابراااااااااااااااااااااااااااااااا
بع ااااااااااااااااااااااااااااااااااطبديثاااااااااااااااااااااااااااااااااا بعيزهاااااااااااااااااااااااااااااااااايع

ب

بيديعىبي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابيرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ب ااااااااااااااااااااااع باااااااااااااااااااااااي ب ااااااااااااااااااااااتبل نراااااااااااااااااااااااع
ب

بديعىب ابوت يلبالرا
بزقاااااااااااااازقبيع  اااااااااااااافيعبرااااااااااااااابرااااااااااااااثكا
براااااااااااااا   هبوااااااااااااااابيعساااااااااااااادمبيع اااااااااااااايياط

ب

بقاااااااااااااااااااااااايلبيالبأجااااااااااااااااااااااااداب يرااااااااااااااااااااااااثسا
بوساااااااااااااااتلبثاااااااااااااااتبدنثاااااااااااااااتبيعي اااااااااااااااطبوثااااااااااااااا 

ب
بديعىب ابوت يلبالرا

برااااااااااااااااااااااااااا  هبيي ااااااااااااااااااااااااااادبأ ع كاااااااااااااااااااااااااااتنا
برااااااااااااااااااااا  ييبديبيع  ااااااااااااااااااااافيعبثيناااااااااااااااااااااا

ب

بيراااااااااااا  هبراااااااااااااع ب..بيكااااااااااااتطبثت ااااااااااااتنا
بقااااااااااااااااتعييب..ب اااااااااااااااااتبأ اااااااااااااااااخبيكراااااااااااااااااتنا

ب
بالرابديعىب ابوت يل
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بيع يراااااااااااااااااااااااااثسابعجااااااااااااااااااااااااااتطبج  ناااااااااااااااااااااااااات
بع ااااااااااااااااااااااااااااااااااتبن  ااااااااااااااااااااااااااااااااااتدلبعيتهاااااااااااااااااااااااااااااااااات

ب

بنفه يهاااااااااااااااااااااااااااتبي ناااااااااااااااااااااااااااتبج ث ناااااااااااااااااااااااااااات
بيع الثكااااااااااااااااااااااااااااا ب اجااااااااااااااااااااااااااااااب  نااااااااااااااااااااااااااااات

ب
بديعىب ابوت يلبالرا

بيقاااااااااااااااااااااااااااااااااعأبيع ااااااااااااااااااااااااااااااااايعياب  يناااااااااااااااااااااااااااااااااا
بيأنااااااااااااااااااااا بثاااااااااااااااااااااتب راااااااااااااااااااااي ب  اااااااااااااااااااااتعا

ب

بيأن اااااااااااااااااااااااااادبيإلنجاااااااااااااااااااااااااااخب  ينااااااااااااااااااااااااااا
بنع ااااااااااااااااااااااااااااااخبيعسااااااااااااااااااااااااااااااع طبج ث ناااااااااااااااااااااااااااااات

ب
بديعىب ابوت يلبالرا

ابي اانه ب/بوااتعيقبإاا بقااد ييب اا عياب ي اايع طبي يالااابيعاايعابييإل رااتمبيعاايان
بعزقب رطب.ب–أ  دب عراباينمبب–زكابأ  دبع تعب

 ()المركز ووثائقه المهمة

يع  ااااال بيع اااا فث بيعنتج اااا بيع ااااابقت اااا بلهااااتبيع اااا  بيع  ااااع  بب ااااتععر ب ااااط
ييع عجثاا بيع  تع اا ب اادبيع عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعي اياب تعسااتهعابيديع بيع جرراااب

اب لد اااهبواااابيع جرااامبي اااخبثكاااتلعبيع  زياااادب،بصالبأطبهااا يب"بيع عكااازب"ب اااخبعيااا
يث تنااادبيعج تعااا بيعيانثااا بوااااب  اااعب،بلاااخبييعن ااات بيع اااتت ب ي اااهب،ب   عقاااًتبهااا يب

ب.ب25/2/1982،بي   دثًتب عيطبيقعيعي بصن ت هب تعستهعابييع يق  باي بيعن ت ب
ب2011يكتن بأ دثبو ت حبيع جرمبدي خبه يبيع عكزبيع  لي بقلخبإيعابانتاعب

ي  تيعااااا بيال  اااااعيقبعين ااااااتابيعرثتراااااااطبيعيج تعااااات ب،بهااااايبقثت اااااهب تع جرااااامب
يإلرال ث بواب  عب،ب تع نرا ب بب"بيعرفتعابيإلرعي ايث ب"بيأجهزابيع يرتدب،به يب
و اًلبعطبقثت هبل جنادبيع  تببيع  عىبعي جرمبع تعحبصراعي اخب  ا برااتاب

،بيهااايب  هااادبعي ااااب ااات بب بوااااب  هااادب أيعثاااتطبعسا ااات ب تعسااادم يع ااانحبيعدعيراااث 
ب يرتدب.عي

ب*بيعنلدأبيعس  ب طبأيعهتب:

                                                 
 ق فى نهاية الموسوعة )قسم الوثائق(.انظر صور ضوئية من هذه الوثائ 
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*بعسااادبيرااا ا نتبيع  ااايلبعياااابعاااددب اااطبيععرااات خبيعراااع  بيع عراااي ب اااطبيع عكااازب
يكتااتدث ابيإلرااعي اياب تعسااتهعابصعاااب  اا بيع اات إاطبييعجييرااثمب ااطبيعجنراااطب،ب
:ب   ايىبها  بيععرات خبعيااب اثي ب  ا عك ب اااعابعييتثا ب سايلب اتعناب اتبايااب

يعرااادب/ب....ب ااكعًيبعياااب رااطب  ااتينك ب  نااتبي ااببب–ب4/2/1994 يعسااتهعابواااب
 عكزناااتبيع ااايقعبين  ناااابعااا ب  تيناااًتبأو اااخبوااااب جاااتلبيك  اااتثبعاااطبيعج تعااات ب
يإلراااال ث بيع  اعوااا ب   تو  ااا ب عوااا باثاااهب ليااا.ب  رااا ب الفبجنثاااهب،بيأ ثتناااًتب
إالإااا بأيبيإناااتط ب ستلاااخب جهااايد بيع اااتع ابيعجااايداب،بنعجااايبصعراااتلبأرااا تاب اااتقاب

لعيوثرااايعبدك ااايعبع تني ااااخبعبج تعااا بك لاااا بعناااتبعنهاااتب..ب ااااكعًيب.بأع اااتاب  ااا
نر  بع ك اببيع را يلب تعرافتعاب ا  بيعرافتعاب- داعبيع عكزبيكتتدث اب– تعكمب

بيعرعىبي   بيع عكز ب.
*به  بيععرتع بيع ااعابعدانتب نهتبأتإعب طبع عبعرت خب يزع بعيااب  تو ات ب

،بنسااااد ب ااااايعابهاااا  بيععراااات خ بيب  ااااعب تإلج ااااتلب،بيقلااااخبأطبن اااااعبصعااااابدالال
 سيلبيععرتع ب:ب يعراادابب–ن ي جًتب  عبعهتب يجهًتبصعابص دىبيعرادي به  بيع عاب

.ب ااكعًيبعياااب رااطب  تيناا ب  نااتبي اابب عكزنااتبيع اايقعبينعجاايبعاا بيالراا  عيعب....
  ناااتبدي  اااًتب عوااا باثاااهب ليااا.بأعفاااابجنثاااهب ستلاااخب جهااايد بيعراااع بب  ناااتبينعجااايب

دي بوااابج تع اا بي رااعع ب..ب ااكعًيبلعيوثراايعبدك ااايعبصعرااتلب ااتقابأراا تابيعرااا
نراا  بع ك ااببيع راا يلب تعراافتعابب- ااداعبيع عكاازبيكتااتدث اب–ع تني ااخب ااتعكمب

ب.ب 1994ولعياعبب4ييع   بيععر اب،بييع اتبب ؤع بأث ًتبواب
يع ااايعابهاا  بيعيإاات  بنن ااعب اايعًيبعهااتب وااابقراا بيعيإاات  بوااابنهتثاا بيع يراايع ب

يعيإااات  بن اااعًيبعالث ااا بع اااخبيع عكااازبيعإستوثااا بي ايع اااهببييعااا ىبث ااادبأتلاااعبأجااازيا
 ب،بينرااااجخبهنااااتبأث ااااًتبأ اااات ب2011انااااتاعبب25ياااااب  ااااعبقلااااخبإاااايعابيعتلاااااعابع

يع راا يعاطبيعيااايع طبعيااابأ ااطبهاا يبيعااياطبيأ اات بيعااعأىبيع اات بيع  ااعىبييع عجاااب
به  بيعدالال بيع ااعاب،بعه  بيعس ث بيع جررث بيع تع  ث بعه يبيع عكز.

ب***
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 الات الوثائصدل

وابأادىبيعسثتدابيع عجث بيعيانث ب يعب ث ب اطبكيلب عاب سببب* الدلالة الأولى :
يعن اتطبيع جررااابعها يبيع عكاازبوث ااتبا ااب يعج تعاات بيإلراال ث  بوااتعتإاعب  ااتب
ن عب طبقلخبكتطبعيابرلاخبيع   اطبييع يقاببييعسثاتمبعيااب اتع  بيأن اا بها يب

يعسا عابأ اتب اتبلااطبأاادانتب،بوهاابيإات  ب ثا ببيع عكزبيعجتعهب طبعنت اعبيع يراتد
 تك  ت بيععر ث ب،ب  تبث اكخبجع  ا ب تع  ثا ب  تت يا بيكعكاتطب،ب ؤكادب اتبرال ب
يأ ااعنتبصعثااهبوااابهاا يبيعف ااخبعااطب ااايعاب يع عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعي ايا بيديع ب

صعابصعتدابب2013ي ينايبب2011يع الث ابيع ؤإعبييع ىبث  تمب  دبإيع ابانتاعب
بعن عبوابيجيد ب طبيكرتمب.ي

يعيإااااات  بيع اااااابلاااااطبأاااااادانتب   اااااخبأراااا تابن  ااااايعهتبيه ثااااا ببالدلالاااااة الثانياااااة :
نهااتب"بأراا تاب عكثاا ب"بوتكراا تاب ااطبقلاااخب يعرااادابصع   ااثت ب  عيواا بأيبعنسااخب

ب–يعرااادب   اايدبراا ادبب–يعاادك يعب رااطبب–يعرااادابنتدثاا بواايزىبب–ج اياا براا اعب
يعرااادبراات عبب–يعرااادبعيااابراايث بب– بعو اا بيعرااادبع ااتب–يعراااداب نااتعبوه اااب

علدبيعيي دبيعز عب..بصع  ب  تبث نابأطبه  بيكر تاب سي بلاديعب اااعبب–ع زىب
ه بلهااا يبسثااا بعاااطبيكن اااتعبي اااطبهناااتبأ ااا بأرااا تؤبثرااا دعابص فاااتاب  تع هاااتبيع سث

بيعي ي بيع س يدب.
يدي برات س بيعيإت  ب يععرت خ ب لادأب تع اكعبييال  ناتطبعيااب جهابالدلالة الثالثة :

ي عواا باثااهب  ااتع.بنسدثاا بكلاااعاب قثترااًتب  ي ااتابيع اات إاطبيع سث اااطبواااب  ااعب،ب
يوااااابراعهااااتب،بي ن هاااااب اياااابب  ااااددبيهاااايبيالراااا  عيعبوااااابك ت اااا بيع سااااتع عبعااااطب
يعج تعاا بيجهاا يبيع ع اااببثاا  ابأرااييببع ااخبيع عكااز،بوهاايب  اادبأطباجناادبيع اا تبب

 ت اًتبك اتب ف اخب عيتازبيع  ايثب ب–بياييعف ثت ب   بدعيىبيع  تيطبيع ي اابيعلاعب
واااااب  ااااعب اااابب عيتزنااااتبيع  إثاااا بب–يك ع كثاااا بييكيعيجثاااا بيع سيقثاااا بييعرثترااااث ب

يعرثترااث بييالراا عي اجث بي اابب ت إانااتبيعاايانااط بالاادأبواااب  دااادب اتع ااهبيز اااتداب
يا ابييععي وبأقيىب طبأطبانف بيع ستلخبع   حبيع يس بأتإعبص كت ًتبييع نتقبأ دب
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طبوااااب ساااتع عه بيأ  اااتإه بس اااث بيع اااابا نتيعهاااتبهاااؤالابيع ااات إيبأطبيع راااهيع ب،بإااا ب
   خب ا  اعبق اتثتب ج   ناتبيع  اعىب،بيك اعبيعا ىبالباجادب ثتعاهبهاؤالابأىب
البعيق ااااييبوااااابأااااادىب وكاااات ب ااااطبيع   ثاااا بعجهااااتزبيع يرااااتدبعلااااعبهاااا يبيع عكاااازب،بيي 

يرتع هتبيعاعفبيآل عبيهيبهنتبأجهزابيك طبيع  ع  بأيبيعج تعت بيإلرال ث ب
بعطباع  ه بأ دب.

وااااابج ااااببب–يعساااادث بأث ااااًتبب–يع عكاااازبلهاااا يبيعااااديعبيعجدااااادببالدلالااااة الرابعااااة :
يع  يي ت بعاطبق اتثتبيعاياطبيك نثا بييالج  تعثا ب،بي جناادبيعجييراثمبا اتع ب

اجابب  اابالبث تنادبلعي يكيلبصن ت هبج ي بي ف ثاًلبي تع تعاباجيزب يعاطبنسايلب
نهااتابيجاايد بواايعًيبواااب  ااعب،بوتع  تعفاا ب سااببيعاا   ب ااطبيع راا يعاط بصرالقاا هبيي 

-3-2يج ت  بيع ييدب ب25/2/1982 اطبناتعببلعي يكيلبيع عكزبيع يقببواب
 بوفاااابهااا  بيع اااييدباااانابيعلعي يكااايلبعياااابأطبهااا يبيع عكااازب  ن  ااا ب ت ااا ب5

وهاخبو ااًلبيع عكازب ب2 ن  ابا سًتبعيسييناطبييعن  بيع  ع  بي ت ا  بعهاتب،ب اتداب
؟بيهاااخبج اااببيع  يي اااات بيناطبييعااان  بيع  اااع  ب،بي   اااببعهاااتعيسااايببث  اااخبيوساااتًب

ي جنادبيعجييرثمبيي  عيقبيعج تعت بيإلرال ث بلهدفب  ع لهتبي  ع اببيعاياطب
ب طبيعدي خب..ب تبث كطبأطباي  ب  نهب  يابعيستنيطبيع  عىب؟ب.

 ث  لااعبيع عكاازبقنااتابعال  ااتلبلاااطب:بإاا بصطبيعلعي يكاايلبواااب تد ااهبيعإتنثاا بثساايلب
ع ؤررااااات بيع  يث ثااااا بييع ي ثااااا بيع  اااااع  بييإلراااااعي ايث با ساااااًتبعيساااااييناطبييعااااان  بي

  بيععراات خبييك  اتثبييال  عيقاات بيعجتريرااث با فاا بيع  اع   بوهااخب ااتب ا بوااابهاا
 يرااا اعبيعجتنااببيع  ااعىبيعجتناابب:بيهاا  بيع ااتداب؟بإاا بصطبيع ااتداب ي هااتب ساايلب

 يبيع اادد بوهااخبهاا  بهااابيإلرااعي اياب سناايي بيال  ااتلبيع  ااع  بيع ال  اا بوااابهاا
 يعسنيي  بيع ابألي.بيعجتناببيع  اعىبيعجتناببيإلراعي ايابعاطب اعيعابي  تعهاتب،ب
ي ن ب  ابكتطبيكوعيدبييع ت إيطبأ ا تببيكرا تابيعرات س ب اطبيعسنايي بيععرا ث ب
؟بيهاااخب اااطب اااعيطبع اااخبهااا  بيعسنااايي بيع  ااايلبعياااابأجاااعب جااازبلهااا يبيع اااكخب

بيعالو بعهن تعب؟!ب.
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و  هااعبأتإااعبوااابيع ااتدابيععي  اا بييع ت راا ب ااطبيعلعي يكاايلببمسااة :الدلالااة الخا
ي   ااااددبلهااااتبأتإااااعبيقاااات ببيعف ااااث  ب،بوااااتع عكزبيوسااااًتبعهاااا  بيع ااااييدبا  اااابب  ت ااااعاب

يه ااااتب يعج  ثاااا بيع ااااعقث بيإلرااااعي ايث بييكتتدث ثاااا بيإلرااااعي ايث بعي يااااي بيإلنرااااتنث  ب
يكايل بأثا ب اي بلااطب ر يالطبعطبن تاهبيعطبدع هب تعثًتب..بيعا باا كعب يعلعي 

لااخب ااعابيعلعي يكاايلبعياااب،بيعراافتعابيإلرااعي ايث ب تعسااتهعاب،بييع عكاازبيكتااتدث اب
يج ت ااا بعاااطببعي عكااازبعاااطبكتوااا بيع جاااتال بيع ي ثااا ب، تاااعيعبيالل  اااتدبيعرثترااااب
ص يبكااتطبيع ااتلبكاا ع ب،بوي اات يب عرااخبنراا  ب ااطبهاا  بيث ب،بن ااتطبيعراافتعابيإلرااعي ا

ك اتبهايب لااطبواابيع ايعابيع ن ايعابواابب–يعرافتعا بيععرت خبيعرع  بصعاب  ر يلب
يع اات يب  اا  بيععراات خبل اا  بيعراافتعابيعرااعىب؟بوااابنهتثاا بيع يراايع بقراا بيعيإاات  ب

يي اادابهااابأطبهااا يبيع عكاازبث ااتعمبيع جراامبيعرثترااابيعلاااا طبعااثمبراايىبصجت اا ب
 تع نرااا ب ااببيعراافتعابيإلرااعي ايث ب،بيهاايبقاادب جااتيزبلااخبي ااعببلناايدبيعلعي يكاايلب

ييع ااعبأنهبثسي بله يبيعديعب ن بلادابن اتاهبعياابب25/2/1982ن  ب هباي بيع 
أااااادىبيع ااااهاينابيع  ااااعيفبد.ب ااااث يطب اااات اعب..بيعااااثمب  ااااتدو بأطبث اااا حب
  ث يطب ت اع برفاعًيبعيتثتطبيع هايناب تعستهعابوث تب  دب،بعايي خب ي بيعديعب

ي بيجااااطبيعرااافتعابلاااخبي ؤكااادبعيي اااوبيع القااا بيع  تلعي ثااا بلااااطبهااا يبيع عكااازبيع  ااال
بيإلرعي ايث ب تعستهعاب!!ب.

   خبلنيعث به  بيك  اتثبيع ااباجع هاتبيع عكازببوتبقى دلالة سادسة وصخيرة :
يكتاااتدث ابيإلراااعي اياب تعساااتهعاب،بيجنيعثااا ب  ااا بيعجاااعي  بيع اااااعابيع اااابكتنااا ب
يعج تعت بيإلرال ث ب نفابأنهاتبقادبقت ا بلهاتب،بيكاتطبيعجتناببيععرا ابيعرثترااب

عال ابوابعهدب رناب  اتع بث اعبعياابصع اتقهتبدي  اًتبلهاتب راييابيعجهاتدبييإل
أ ااعىبكجهاازاببيًبأيبيعج تعاا بيإلرااال ث  ب،ب ااطبهاا  بيعيإاات  با  ااحبأطبإ اا بأدييعب

يع يرتدبيإلرعي اياب طبيع    خبجدًيبأطب تيطب ي ب ي بيعجاعي  ب،بيأطب"يعساعي ط"ب
يععرات خ بهاابأدعا بيال هات ب تع ب يجيدابديطب  تعي بأيب هي اخبيها  بيعيإات  ب 

ييعساااااعي طبيع ااااااب ااااادوببيع يراااااتدبيعجتعاااااهبراااااييابدي اااااخبيع عكااااازبأيبدي اااااخبيعرااااافتعاب
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 ت   تعثاا بيعسثاات ب  إااخبهاا  بيعجااعي  براااعبيع لااععابيج ت اا ب ياا بيع اااباااعيحبواهااتب
ب  تثتبالب نببعه ب.

،ببتًبإتعإاابتًبصطبهاا  بيععراات خب،بي ياا بيك  ااتثبييعيإاات  ب ت اا بي ؤكاادبأطبإ اا باعواا
ي  اادهتبكااتطباي ااببوااابيك ااطبيعسااي ابيع  ااعىبي  ياا بب2011لااخبإاايعابانااتاعبق

ب عيقب،بيهيبيعاعفبيعإتعثبكتطبصرعي ايثًتب ت  ثتزب.يعفي ابي عر بيع الثببييال 
ب***

 معهد صوليان

 عقيبا .. والتجسل

أن ااا بيع عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعي ايابييع اااب ااع  وب س ااث بيععراات خبب ااطبأ اااع
 ااااطبيزيعابيع تعجثاااا بطبأااااادانتبأث ااااًتب اااااتببعراااا اب ااااتدعبيعراااات س ب،بيقااااببلااااا

ب–يإلرعي ايث بيج يقثبب  عد تىبأع رثتعا بي يجهبصعابيعلعيوثريعبأ اعبعيوتدثتب
  دب عج  هب طبيع لع ا بصعاابيعييا بيع عجثا بب–ثسيلبن هبب– داعبيع عكزبيكرل ب

عاطبيرا س تلب  كعًيبجز اًلبعياب ات  بيعرتل ب،بعسدبأعيطب  هدبأيعثاتطبعسا اتبب:
 إي اتبأعراخبصعثا با ساًتبعي ااتبب،بب20/7/1987يكعج  بعيتيعمبيعا ىبالادأبوااب

،بب13/7/1987صعااابدثفااادبرااتجثفتبوااابيع عرااخب ااطب ااداعبيعسراا بدثفااادبجعينااا ب
ن  اااخبأالب تااايطبهنااات ب  اااتعبب تعنرااا  بع اااعيجه بيعياااابأثااا ب اااتلب ااا نتبوااااب

يعساااتد بواااابرااال  لعب،ببيع ااايعاب،ب هااا بجااادًيبأطبث  اااخبقلاااخبوااايي بيكييطبيعتااايعم
يا  ًتبر   نابوابيع يعابعطباع  بدثفاادبراتجثفتب ابب  ثات ابعا بيعزيج ا ب

عابيعيستاب. بيي 
بنر  بعهر ت ب/بدثفادبرتجثفتبرفتعابصرعي اخب تعستهعا ب عد تىبأع رثتعاب.

يهاا  بيععرااتع ب يعيإثساا  ب ؤكاادب ااتبراال بأطبأ ااعنتبصعثااهب ااطبأطبهاا يبيع عكاازبيكااعب
وااتع عكزبث ااتيلب جنااادبيعاااالبب،بعااثمب عكاازًيبعي ثااًتب   ع ااًتب سثسااابعيجييرااثمبيب

يع  اااع اطبييع ااات إاطب لاااخبي  ااا بيع ااا فااطبيع  اااعيواط بي عرااايه بصعااااب  هااادب
 أيعثتطبعسا تبي خبألاب بيهيب  هدب ت ببعي يراتدبيإلراعي اياب،بك اتب ؤكادبيإلديعاب



 

1187 

 اللبو عابيع الثببيإلرعي ايث بنفرهتب،بي   بر تعب  ي بيي  ستطبيعيي بيع لع  ب   ب
 ب جنااااادبهااااؤالابيع  ااااالابيع اااايتعبييع عكاااازبا ااااعقبلهاااا يبيعن ااااتطب1979-2011

يع ااؤإ بقااعيعبصن اات هبييعاا ىبراال بيأ ااعنتبصعااابجييناابب نااهبوااتع فعي بأطب  ت ااخب
يع عكااازبثكااايطب ااابب يعج  ثااا بيع اااعقث بيإلراااعي ايث بييكتتدث ثااا بيإلراااعي ايث بعي ياااي ب

إلرااااعي ايث بأيبيعراااافتعابيإلرااااعي ايث ب تعسااااتهعاب،بيإلنرااااتنث  بيعااااثمبيزيعابيع تعجثاااا بي
يعن   ااخبيراا اطبوااابهاا  بيععرااتع بك ااافتبهاا يبيعااديعبيع فااابعي تعجثاا بيإلراااعي ايث ب

لادي يهتبأرتراًتبعجااتلبيع يراتدبيإلراعي اياب،بيالرا بيكيلبهايب  ااععبييع اابث  اخب
،ب بيع اااتبب  عد ااتىبأع رااثتعابيهاايب ااداعبيع عيراا ب تع تعجثاا بيإلرااعي ايث بيق هاات

ييالر بيعإتنابهيبدثفادبرتجثفتب يع ي  بيع  تلعي ابيع ر يلب تعرفتعابيإلراعي ايث ب
 تعستهعابنهتث بيعإ تنانت  بإ بعن   خب  تعبي ا  بيزيعابيع تعجثا بيإلراعي ايث بعيااب

بنفمبيع اتبب.
و ن ب  ابييزيعابيع تعجث بيإلرعي ايث ب  نث ب   يعب دع مبيعييا بيع لع ا بعيااالبب

اطبيع  ااع اطبواااب  هاادب أيعثااتطبعسا اات ب؟بيهااخبث نااابهاا يبأطبيعاايزيعابقاادبييع اات إ
  ي بعطبأدييعهتبيك عىبع  فعغبعه  بيع ه  ب!!بأ بأطبيع ه  ب تعف خبرااعب عا ب
ي ر   بيه  ت بي  ت   بيزيعابيع تعجث بيإلراعي ايث بييعرافتعابيإلراعي ايث ب،بيكتنا ب

ع ابع ب   ع بجدثًتبعيعدبعيابه  ب  ايببأث ًتب  ابيه  ت بيع تعجث بيع  ع  بي
ب.ب2011يال  عيقت بااي بو عابيع الثببقلخبإيعابانتاعب
ب***

 التعامل مع المسئولين فى مصر بوجهين

يراييكثت بها يبيع عكاازبيع  الي بقثت اهبلإعراتلبنايعاطب ااطبأراعببأن اا بب*بي اط
  ااعببيع سااتع عبن اا بيعراانيث بصعااابيزيعابيع تعجثاا بييع  يااث بيع ااتعابييعإستواا بوااا

عاااابيع  ،برااا يعاطبيإلراااعي ايااطبي اااطبيع فاااعي بأطبثكااايطبيع سع اااعيطب   اااتلهاطبيي 
ا  الطب  ن ا هبيع ي ث ب،بي طبهنتبالب اععب اطبب–يوسًتبعيلعي يكيلبب–كنه تب

 اطبيعلعي يكايل بيعتنناتبب6 كعهتبرييابك لا ب تعييا بيع عجثا ب،بأيب تع لع ا ب  اتداب
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فتجااا ابهاااابأطبيزيع اااابيع  ياااث بيع اااتعابنفتجااا ب  اااداب فتجااا  بدو ااا بيي اااداب،بأيلب 
ييعإستواا بواااب  ااعبعاا ب  يسثااتبأثاا ب سااتع عبأيبأ  ااتثبعااطبأن ااا هب ناا بصن اات هبعاات ب

 ب،بييزيعابيع تعجثااااا بيع  اااااع  بهااااااب2011ي  اااااابنهتثااااا بو اااااعابيع  اااااثب ب1982
البا  ادىبكال اًتبب-ن ا برانيىبب- يسابوساوب سع اعًيب تعييا بيع عجثا يعي ادابيع اب 
بأن ا بيع عكزبيع ااعبوابيك عب.عت ًتبجدًيبعطب

يع لااااعىبأطبيزيعابيع تعجثاااا بيإلرااااعي ايث ب  يسااااابيع سع ااااعبب–يهنااااتبيع فتجاااا ابيعإتنثاااا ب
يعراااااعىبيع اااااااعب تعف اااااخبييع  اااااادبكاااااخبيع  ااااادبعاااااطبيعن اااااتطبيع ي اااااابك اااااتبااااااناب

 بيعنستعنااااهبلن اااااع ب1988 ب،بيعن   ااااخبأ اااادبيع سااااتع عب عاااات ب6يعلعي يكاااايلب  ااااتداب
عجثااا بييع عراااخبصعاااابيع تعجثااا بيع  اااع  بعااانال ظبيال ااا الفبيع ك ااايبب تعييااا بيع 

يعتت اااخبييع اااااعب،بوتع عرااااخبصعاااابيع تعجثااا بيع  ااااع  با  ااادثبعاااطب"يع رااااتعداب
عي اات إاطبيإلرااعي ايااطبيعي اات إاطبيع  ااع اطبيعااطبقت  اا بيعنااديي بيع ااهع  بيع ينثاا ب

سع ااعب"ب يعثرا بيعرااع   بيعاطبن ااتطبيع ك  ا بييعدعيراات بيع يجايدابلهااتبإا بُ اا  بيع 
ل   ب"ب   ي ب  ت ًتبعطبيع عرخبصعابيع تعجث بيإلراعي ايث بييعا ىبثسايلبواابأيلب

 يع تعاا بيك نثاا بواااب  ااعب  اادهيعاب،ب اادإ بعااداب  ااتيال بالر ثااتلب:برااايع ب
ير ثااتلبيعياايياب رااطبألاايب ت ااتبيز ااعبيعدي يثاا ب راا يعاطبك ااتعبكااتطب  عهااتب  تيعاا ب

 ااااااب ااااا ب جناااااادهتبي نهاااااتبيع  اااااعىب يكرااااال  بإااااا با  ااااادثبعاااااطبيع   اااااثت بيع
  ر  تع بيأنهبكتن بعهب  كي ب تعثا ب اببيع اؤ  عبيعاهايدىبيع ن سادبواابريثراعيب

أعاا بديالعب ناهبي اياايبب اايواعبهاا يبيع لياا.بب30 اااطبيدعاااب ااثتابب1988عات ب
عهب  ابالبن رع بك  دعب ه بيك دا بعهبيزنه بي   دثبيع سع عبعطبيعن اتطب

يعيانثاا بييع  إثاا بيع  ااع  ب،بيأرااتعا هبيع جررااابعي عكاازبوااابي  ااعيقبيعج تعاات ب
واب ع بيثايببيعن ث  ب   طب اي عبه  بيكرتعابب،ب ببز اتدابيعادع بيع اتدىب
ييع  نيىبعي   تيناطب  ه ب..بصع  بييع سع عب يع لعى ب توخب تع ااعب طبيعيقات بب
ييع  يي اات بيهاايب سع ااعبالبعالقاا بعااهب ايسااًتبلااا يع سع عبيع ك اايبب تعيياا بيع عجثاا  ب

عااا ىبالبثراااي بصالبعيراااادبع اااعيب يرااااب يز اااعبيع تعجثااا بيق هااات ب   اااثًتبيعااا ىبي
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عي عكاازبيعسااتدابيعتثااتطبيع ااهايناب،بي إاا ببتًبلااديع بايساااب ااهبجتن ااًتب تع  ااتع ب اادثس
 بييع سااتع عبواااه بي إسااييبوثااهبصعاااب اادبعااد بيع  ااعىبييع  ااثبوااابيكن ااا بيع  االيه

يعاا ببياابييعإستواا بوياا بث اايه تب اا،بأ ااتبيزيع ااتبيع  يااث بيع ااتعيعتت  اا بعهاا يبيع عكااز
 ر ثتبعي  يلبعيابها  بيع ساتع عب،بعرا بأطبها يب سهاتبيعتنهاتبعا ب راببصعثاهبيعا ب
ث عكهتبيق بيعع ثمبيع  يياب  رناب  تع  بأىبناييزابيانثا ب اتدق ب!!ب إيهاتب

ب إخبع ثرهتبيال  ب!!ب.
 الكخصيا  المصري  التث يحر  المرلز ةلث دةوتها  ث تدواتف :

ب–د.ب   ادب ا الطبب–أناثمب ن ايعبب–علادبيعرا تعبيعاي يا بساوب نهاتب ينا كعبو
يراااااييىبج جاااااي بب–يع ر  اااااتعبرااااا ادبيع  ااااا تيىبب–د.بعلااااادبيع  اااااث بع  اااااتطب

 في بعلدبيع يث بلاديعبب–لهاعاب   تعب تكهعي بب–  راطب  اعبب–عيزيعاير ب
ب– ثااات بعلااادبيعنلاااابب–د.بن  ااا بألااايب كاااعب اااداعبيع   ااا بيإلراااال ابب–يعهااااللب
د.بج اتلبعلديعرا ثببب– داعبيع    بيع  اعىبب–  فااب جي بأت يجعب   ب

د.ب   اادبيعهااييعىبب–د.بعلاادبيعااع  طبعاايفبكيثاا بديعبيع يااي بب–جت  اا بيعسااتهعاب
يرااعه  بييعست  ا بب–جت  ا بيكزهاعبب–د.ب   ادبيعرا  تيىبب–جت   بعاطب  مب

ب!!ب.يكر تابيع ي ث بييع  فث بواب  عير ًتب طبأع ببب67   يىبعياب
*بيع بثك  بيع عكزبل ع ب..بلخبقت بل سرث بيعستهعابصعاب نتا بيأ ثتاب طب اثب
يك اادقتابييع ؤرراات بيع ااابا  ت ااخب  هااتب،بو يااابراالاخبيع إااتلب  ناساا بجااتعدطب
ب–راااا ابي   ت اااخبواهاااتب ااابب عكااازبيع  ااايثبيك ع كاااابي ؤررااا بوااايعدبويندث اااطب

ب–يعثت ااتطبب–عن رااتبيب–يعاينااتطبب–كنااديبب–يع كرااث بب–يراافتعي بكااخب ااطبليجثكااتب
ااا  بيع  ت اااخبواهااتب ااابب يع  هااادبصثاتعثاااتب..بصعاا  بي ناسااا ب ااابيعز تعااا بب–أ ع كااتب

ب–يع عكاااازبيعهيعناااادىبب–أ.براااا ادبيع  اااا تيىبب–د.ب ااااالحبيعنلاااايىبب–يإلثاااااتعاب
ب–يعرااي دبب–جع اادابيع ااتث زبيعاايمبأنجياايمبييعفتان ااثتلب ااتث زبيراافتعي بأاععنااديب

 ب.يكا ع بيعي ابب تعنرا  بع ناتا ب يع هندرااطبأع تنثتب..بصعا ب–أع جعبب–هيعنديب
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  ااعبيعسدث اا بب–كاايعنثلبيعناااخبب–يرااوبيعلياادبب–يع ناااعابب–يع  ترااث بب–يعاادقابب–
ب..بصع  ب.

ي سرث بيع نتا ب،بأرييببع اا ب،ب  اعيفبعاطبأجهازابيع يراتدبيإلراعي ايابيهايب
بأرييببثرهخبيال  تلبي دوبب هبصعابيك ت ب،بيثرتعدبعيابيت  اتفبيعجييراثم

بجادًيبيج ببيع  يي ت ب اع س بعي ث بدقثس ب!!ب.
ييعيع ببأطبيكجهزابيع  ع  بيع ر يع بع ب  ت ببجاادًيبها  بيع  ااات بيعا ب ها  ب

 بعااا ع بكاااتطبيع الثااابب2011-1979  ااا ك بيك ااادقتابأيبيع  اااالاباايااا بيعف اااعاب 
ب عجًتب!!ب. ؤإعًيبي 

ب***
 موظفو المركز يبيعون وثائقه

تعهتب سااابب،بوهاااتبهااايبأ ااادبيع اااي فاطبيع  اااع اطب اااتع عكزبيكطبيعااااايعبعياااابأ اااك
يكتاااتدث ابيإلراااعي ايابنهتثااا بيعإ تنانااات ب،بثساااي بللثااابب اااتب  ااا بادثاااهب اااطبيإااات  ب
يع عكزبصعابيع عيرياطبيع  فااطبيع عببييكجتنبب ستلاخب  اتع.بنسدثا ب،بيعاع ا ب
ت بوابيك عبأطبه  بيعيإت  بي  حبأنهتبلث  بين ع ب طبقلخبي ت ا بعناد تبقا

  ااعبلث اا بعااهبيعيإاات  بل ساادث ب ااكيىب اادبهاا يبيع ي اا بيقااد بصقااعيعًيبعيااابنفرااهب
 تر ال بيك ييلب،بي سدث بيعيإت  ب يع  عي   بيي  احبأإناتابيع  سثسات بأطب اداعب
يع عكزبيكتتدث ابيإلراعي ايابكاتطبعاهب ايببوااب راع ببها  بيعيإات  بعن اعهتبوااب

يتااازبصراااعي ايث بلهاااتب  ااادب نفاااا ب ااا  بيع يااااعبيع عجثااا بلهااادفبيع  هاااادبإلن اااتاب عب
أع  اتبأياًلب،بب–  اات ب تبثر اب تعريقبيع عقبأيراث ب،بي هزع بي فتقبرازاب

بي تع تعابع ب   بيع   ث ب تع ي  بيع  عىبيق هتبيير  عبوابع يهب.
ب***

 الدور مستمر 

أطبك اااافنتبوااااابيع دااااادب ااااطبيعدعيراااات بييك  ااااتثبييع سااااتال بيع ن اااايعابواااااببراااال 
ييع عجثاا بعااطبيعااديعبيعرثترااابيعاا ىباي  ااهبيع عكاازبيكتااتدث اببيع اا  بيع  ااع  
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ي  اابيعااي بيكاا بأناهبقادب اعمبعاطبب1982يإلرعي اياب تعستهعاب ن بصن ات هبعات ب
 ي عواا ب اايعاب نااه بب1982ولعياااعبب25ن اايابلعي يكاايلبصن اات هبيع ااؤع بواااب

ييع   ااا طب اااعياًتب  اااد ب  تعرااا بأدييعبرثتراااث بيأطبديع بان  اااعبواااابيك ااايعب
ييإت  بأ عىب إلا بيعاديعبب تإل تو بعييإت  بيعرت س بإ  بأيعيقإستوث بعثمبصالب.يع

يعرثترابعي عكزب ييع ف ع بيوسًتبعيلعي يكيلبأطبثكيطبإستوثاًتبي  يث ثاًتبوساوبيوااب
لعي يكايلبيإلن اتا ب سايلبص ادىبها  بيعيإات  بييع ؤع ا ب:بين اعبب–أ ا بنااتقب

.بع تني ااخب اتعكمبصعاااب اا ابييع عرااي ب اطب ااداعبيع عكازبدب30/5/1994وااب
  اتع بيعجع  ا ب  كعًيبعياابأ:ب رتع ًتبيالر ب عكا بادعابيعرادب .برال بي سيلب

طبكتطبهنت ب  ا  عا بن  تادب ناهبعارطبنايابب نا ب  إاًتبعاطبيع اعيابيع زجااببيي 
عاادثك بوااابيعف ااعابيع تعثاا بن ااعًيبعيجاايدبلعيوثراايعب ااهاعبعاادانتبث كاا بعيااابك ت اا ب

ه ااهب  عواا بكااخبجدااادبيراااعب ن اايعبعااطبيعس اا ب،ب ي اايابعااطبنفاامبيك ااعبي 
 عو باثهب لي.بأعفابجنثهب  عىبالبراعبن اعبيع  ثبعي ب ن هاب نهب رعع ب
ي كعًيب،ب داعبيع عكزبيكتتدث اب تعستهعابأ.د.ع تني خب تعكمب إا ب ا  بيع عكاز ب

ي تع نتراا  بثسااي بيع عكاازب تراا  دي بعاادابأ  اات ب  ااتبااادعيبصعااابيعع  اا ب،بييع اا  ب،ب
 يقببعيابه  بيعيإثس ب ك يببعيثهب رعى بإ بأعقت بهيي  بيع عكزب تعستهعاب..بيع

بع ت يب؟ب.
بتًبإاا بيإثساا بأ ااعىب نلاامبعااطب راات خب ت اا بللثااببيآلإااتعبيع  ااع  بيأطبإ اا ب الواا
عيااابأراا تعهتب:ب ساايلبيعيإثساا ب يعرااادب/بك ااتلبعاازي ب،ب رااي  ب ج يع اا بكت ياا ب

تب اطبأنهااتبرااعب دعجا ب ست  ا بيع   اا ب،بييع سثسا بأنهاتبيع ايي ا بو اااًلبيقادب  تادن
 ع سادب  اتع.بوثاهبجادًيبوك تبقي ب،بيعتطبيعفتعقبيعا ىبايل اهبكز اتدابع اتبدواببواالب

ي عو باثهب ث ب تع لي.بيع ىبعأانتبأنهب نترببكفتعقبرا عبينعجايبأطبالب تايطب
هاااا  بهاااااب  ااااعب  ت ال نااااتب،ب ااااكعًيبجااااز اًلب،ب ااااداعبيع عكاااازبيكتااااتدث اب تعسااااتهعاب

بإ بيع   ب.،بني خب تعكمبأ.د.ع ت
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ي طبيعيإت  بيع ااعاب ي تبأندعهت بييع ابيق  بلاطبأادانتبعطبن تطبيع عكزب ي ب
يع القت بيع ت  بيع اب عجاهب تعات فا بيإلراعي ايث ب تعساتهعاب،بيكاا بأنهاتب   اخب
إاتعابق اث بيع ساتلعبيعاهيدثا بو ااًلبعاطب را ع بيع  يناا ب للثاببيعت اببيعاهيدثا ب،بيي 

ي عكزب،بي سايلبص ادىبها  بيعيإات  بيهاابع اتعابعاطبعراتع ب اطبع اثمبيع تعجث بع
يعرادب/باير بجانت ب داعب:ب4/3/1991يعات ف بصعاب داعبيع عكزب يعستهعابواب

يع عكزبيكتتدث اب تعستهعاب،برال ب،بيع ي ياب:بص عيمبيعت ببيع  ف بعياهتبصعااب
جهاتب ابب را ندي ب  ت  بيعسدمبن ي ك ب  طبيع ج يع بيع اث بيع ابايل  بص عي

يع عرااي ت بيع يتثااا بيعسدث اا بقااادبراااتوع بو اااًلبلييراااا بيع اا ابيعااا ىبأعراااي  ي ب
صعانتب ن بقياخبيعج تبثكيطبقدبعي   بل ع بعتننتبو ينتبيع  تادبعيابيك عب كعًيب،ب
ع ااااثمبيعات فاااا بيإلرااااعي ايث ب تعسااااتهعابي اااااخبعيراااايبإاااا ب اااا  بيعات فاااا بي يثفينت هااااتب

ب تعستهعا ب.
 ااااخبعيرااايبع اااثمبيعات فااا بصيعإتنثااا بيهاااابعراااتع بأث اااًتب عراااي ب اااطبأ اااتبيعيإثسااا ب

ي اديعبصعاب داعبيع عكزبيعرتل ب ايرا بجانات  بب–يق هتبب–يإلرعي ايث ب تعستهعاب
 ايلب  تيعاا بيعات فاا بيرا  دي بيع عكاازبعي  ااثبعااطبيإات  ب إلاا ب يتا هااتبعي سااتلعب

عيااابيراا سالعث ببيعاهيدثاا بيع  ااع  بيعالراا ثالابعياهااتب  ااتبث إااخب اااعًيبك ااتبن ياا 
يآلإاااااااتعبيع  اااااااع  ب  ااااااات ي بيعاهيدثااااااا ب نهااااااات ب سااااااايلبراااااااايعبيعيإثسااااااا ب يعساااااااتهعاب

ايراااا بجانااات ب ااااداعبيع عكااازبيكتااااتدث اب تعسااااتهعاب،بيعراااادب/بب:ب30/12/1992
رااااااال ب،بيع ي ااااااياب:ب سااااااتلعبيعات فاااااا بيإلرااااااعي ايث ب،بعساااااادبعأىب  اااااا بيع لااااااعياب

هاااايدبيع  ييكاااا بعيات فاااا ب راااا ندي ب يتثااا ب سااااتلعبيعايك ااادقتابأطب  ااااكي ب يإااااا ب
يع لاعابيإلرعي ايث ب تعساتهعابعثرا ب تع  اكي بألادًيبيث كاطب  راتعداب عكازك بيعييرابب

أيب   بيع ر ندي بيع اب لديبقدث  بلدي خببيع ي خبصعابيت  تفب عري ب يتي
يع ك   بيع ه ي بواب  لدبيع تهعب  اثبا  بيع إايعبعياابيع را ندي بليجايدبأ ادب

  اع  بعتااب إلا بوااب   اعبعرا ابيعنادب عا برا   يلب  إيابها  بيآلإاتعبيع
ا سااًتبعيااعي اطبصعاااب راا ندي بأ ااخبعراا ث ب ااطبيعناايابيعاا ىبن  ااتمبصعثااهبجاادًيبواااب
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،بع ااثمبيعات فاا بيإلرااعي ايث بع تعثاا ب ااكعًيبعياااب فه كاا بعي ي اايايعف ااعابيعس اات ث بي
ب اخبعيريبإ ب   بيعات ف  .ص تعستهعاب

يع ااتدىبيع  ناايحبعااهب ااطبصرااعي اخبهاايب ييع عكااز ببأ ااتبيعيإثساا بيك اااعابلز ااتدابيعاادع 
بيع ىبالبثكفاب يوسًتبعييإثس به يبيعدع ب=ب يايطب ثكخ ب.

يعياناتبأطبنال اظبهنااتب جا بيع اااعبيع   إاخبوااابيعادع بيع ااتدىبيع اتعجابعات فاا ب
يع ف اااع بأنهاااتب  اااثلبوااااب  اااعبيالب   اااخب تعرثترااا ب اااتع  نابيع  اااتع بعه اااطب

البوث ااات رث اااعفب يع ياااايطب اااثكخ بلهااا يبيع اااكخبيعااادعي اببيعااايانابيع  اااعىب،بيي 
يعرااااادب/بايراااا بجاناااات ب ااااداعب:بب2/5/1992ي ساااايلبرااااايعبيعيإثساااا ب:بيعسااااتهعاب

يع عكااااازبيكتاااااتدث اب تعساااااتهعاب،براااااال ب،بيع ي اااااياب:ب  اااااتع.بيع  ينااااا بيع تعجثااااا ب
اي اات ب عكاازك بيعدي  اا بن اثاك بعي ااًتب اا طب لياا.بيع يااايطب اثكخبراانيثًتبالب يااااب

 نتبن ااطب،ب  ااتباج ينااتبواااب  ااتتخبدي  اا ب ااببيع   اات ياطب  نااتب،بلجتناابب  ااعيعت
يعه يبنعجيبرعع بيع  يلبعياب ييوس بيعيزيعابيك بلز تدابيعدو  بيعن  برنيث ب
يع تعثااا بواااابايناااايبيعساااتد بع  اااي  برااااعبيع  اااخب،ب اااكعًيب ساااد ًتب،بع اااثمبيعات فااا ب

بيإلرعي ايث ب تعستهعابي اخبعيريب،بإ ب   بيعات ف  ب.
:بهااا  بن ااات مبوساااوب اااطبيإااات  بناااتدعابيرااا ا نتبيع  ااايلبعياهاااتب اااطبقيااابببي  اااد

يع عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعي اياب تعسااتهعاب،بيهاااب ؤكاادبديطب  تعياا بيعااديعبيعرثتراااب
يع الث اااابيعااا ىبثساااي ب اااهبهااا يبيع عكااازب،ب تعجاااًتبلهااا يبعاااطبن ااايابلعي يكااايلب

دهتب.بي اطبإا بي  اب2011صن ت هبي ؤكدبأث ًتب ايعابه يبيع عكزبقلخبإيعابانتاعب
هيبث  تمبصعابيقف بقتنينث بيرثترث ب ر هدفبصعيتابيجيد بأيبعيابيكقخب  اادب

بديع بيي  هب   بيععقت  بيعرثترث بعيديع بييعإيعاب.



 

1194 

 مل ص الفصل الثانى

 وييق  الت  الكامل لبروتولول إتكاء المرلز األكاديمث اإلسرائ لث بالقا ر 
 جمهوري  مصر العربي 

 ي وزار  الخارج
 تطبيف العالقا  ب ن جمهوري  مصر العربي  ودول  إسرائ ل

 المرلز األكاديمث اإلسرائ لث  ث القا ر 
و ااًلبعاطبيال فاتقبب1983ي ادعبعرا ثًتبعات بب25/2/1982يقببواابب–يعستهعاب

 اااااتايبب8ثااااا بيديعااااا بصراااااعي اخبواااااابيعإساااااتوابيع يقاااااببلااااااطبج هيع ااااا ب  اااااعبيع عج
بياب:وسدبي فس بيع كي  تطبعياب تبا،1980

 (1مادة )

ي ف بيعاعواتطب،بعياابأراتمب لادأبيع  ت يا ب تع إاخب،بعياابصن اتاب عكازبأتاتدث اب
أواتدبيعجتناببيإلراعي ايابأطبصرعي ايابوابيعساتهعاب   اتعبصعاهاتبوث اتب  ادب اتع عكز ب

يعج  ثااا بيع اااعقث بيإلراااعي ايث برااا سي بلإن اااتابهااا يبيع عكااازبنثت ااا بعاااطبيكتتدث ثااا ب
بي بيإلنرتنث ب.يإلرعي ايث بعي يي بييع ي

 (2مادة )

بيع عكزب ن   ب ت  ب ن  ابا سًتبعيسييناطبييعن  بيع  ع  بي ت   بعهت
 (3مادة )

ث  لااااعبيع عكاااازبقنااااتابعال  ااااتال بلاااااطبيع ؤرراااات بيع  يث ثاااا بييع ي ثاااا بيع  ااااع  ب
ييإلرعي ايث با سًتبعيسييناطبييعن  بيع  ع  ب،بيرا اعبيعجتنببيع  اعىبيعجتنابب

بيال  تلبيع  ع  بيع ال   بوابه يبيع ددب.بيإلرعي اياب سنيي 
 (4مادة )

نثت ااا بعاااطبيكتتدث ثااا بأواااتدبيعجتناااببيإلراااعي ايابأطبيعج  ثااا بيع اااعقث بيإلراااعي ايث ب
يإلرعي ايث بعي يي بييع ياي بيإلنراتنث بواابصراعي اخبهاابيعجها بيع را يع بعاطبج ثابب

بيع  اي ت بيع تعث بيع ت  ب تع عكزب.
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عااات بصراااعي ايابثراااتعد بجهاااتزبالباز ااادبعاااطب  رااا براااثكيطبعهااا يبيع عكااازب اااداعب
أع تابصرعي ايااطبيك ع بجهتزب طبيعععتثتبيع  ع اطبا ساًتبع  اي ات بيع عكازب،ب
يعي عكاااازبيراااا  جتعب لناااااب نترااااببوااااابيعسااااتهعاب،بي عاااا با سااااًتبعيسااااييناطبييعاااان  ب

بيع  ع  ب.
 (5مادة )

ييع ي ث بييعإستوث بييع  ثبوابيع جتال بيع  يث ث بهدفبيع عكزبهيب ن ث بيعدعير ب
ييع ت ثكثاا بييكإع اا بييع تع  ثاا ب،بي ااطبأجااخب نفااا بهاا  بيكهااديفبرا ت ااعبيع عكاازب

بيكن ا بيع تعث با سًتبعيسييناطبييعن  بيع  ع  ب:
ير  اااااتو بي راااااتعدابيع ااااايياناطبيإلراااااعي ايااطبيعديعرااااااطبييعزي اااااع طب،بيعااااا اطبب–أب

باز ااادبعاااددبيعاي ااا بثسث ااايطبوااااب  اااعبلهااادفبيعدعيرااا بأيبيع  اااثب،بعياااابأطبال
بيع سث اطب تع عكزبعطب  ر بع عباتع ًتبوابأىبيق ب.

يكتاتدث ابعي ايياناطبيع  اع اطبثسد بيع  يي ت بييع راتعدي بواابيع جاتلبب–بب
بيع اطباعرليطبوابيع هببصعابصرعي اخبعهدفبيعدعير بأيبيع  ثب.

عرااطبعسدبيع ع ا ت بيع عيع  ب طب اللبيعريات بيع  ع  بيع     بعيديب–مب
ييع ت إاطبيعزي ع طبع  ت عابيعدعير بييع  اثبواابيع ؤررات بيع  إثا بييكتتدث ثا ب،ب

بييكع ا ب،بييع ك  ت بييع  ت  ب..بصع ب،با سًتبعيسييناطبييعن  بيع  ع  ب.
ا سااًتبعيساااييناطبييعااان  بيع  اااع  بث سااادبيعناااديي بعيديعرااااطبييع ااات إاطبيعزي اااع طبب–دب

بعراطبييع ت إاطبيع  ع اطبييع  تيطب  ه ب.ي  ثحبيعفع  بعه بع ستلي بيعدي
صن تاب ك   بعي عيجببع د  بيعديعراطبيعهرت  ابييع ت إاطبعتالبيعليداطبك تبب-هاب

ب سد ب رهثال بعدعير بيع يي ثببيع ي ث ب.
 ( 6مادة )

ث كاااطبعي عكااازبأطبثساااد بلعنااات عبز تعااا با تااايطب اااطبديعرااااطبصراااعي ايااطب ع ااا اطب
ع ك  ات بييكع اا بييع  ات  بييع ؤررات بيع  يث ثا بك ت إاطبإلجاعياب  اثبواابي

بييع ي ث بييع ت ثكث بييعإستوث بواب  عب،با سًتبعيسييناطبييعن  بيع  ع  ب.
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ثكااايطبيع عكااازبييعديعرااايطب  ااا بص اااعيفبيزيع اااابيع  ياااث بيع اااتعابييعإستوااا بيث  إاااخب
إاطبعي  اي ت بيع ي يعث ب،بعا ع بثساد بيع عكازبقت  ا ب  را تابيعديعرااطبأيبيع ات 

يع ع  اطبعي  خبواب  عبع ددباي ي بعيزيعابيع تعجث بقلخب يعدبقدي ه ب  هعب
يالع اااعي بب–ص يبعرلااا بب–عياااابيكقاااخبيكااا ع ب ي ااايابيع  اااثبيث كاااطبعيااايزيعاب

بعياب يي ثببيع  ثبعهؤالابيع ت إاطب.
ثسد بيع عكزبعيزيعابيع  يث بيع تعابنر  اطب طبيع  يثبيع ابقت بلهتبيع ات إيطبوااب

ب ابرل بيع ييوس بعياهتب.  عبييع
ثسد بيع عكزب سع عًيبكخبر  بأ هعبعطبأن ا هبيع ي ث بصعابيزيع ابيع  ياث بيع اتعاب

بييعإستو ب.
 ( 7مادة )

،بيث ااخب   ااياًلب ااهباااد خبهاا يبيعلعي يكاايلب ااازبيع نفااا ب ااطب ااتع  بيع يقثااببعيثااهب
  تقاداطبع دابإالإا بأعايي بيثرا  عبراتعىبيع ف ايلب اتبعا با ااعبأ ادبيعااعواطبيع 

يعاااعفبيآل ااعبك ت اا بلإنهت ااهب سااد ًتب راا  بأ ااهعبعيااابيكقااخب،بيي  ااهتدًيبع ااتب سااد ب
يقاااببهااا يبيعلعي يكااايلبيع يق اااتطبأدنااات بيع في اااتطبعاااطب كي  اه اااتب.ب اااععبوااااب

ب.ب1982ولعياعبب25يعستهعابواب
ب
ب
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 : من مصادر الفصل الخا  بالمرلز األكاديمث اإلسرائ لث
ال  ااعيقبيإلرااعي ايابعي سااخبيع  ااعىبوااابك لنااتبعتعجنااتبجييناابب ااطبع يثاا بيب–ب1

ب.ب1986يعستهعابب–يعفنينابعين عبب–يع تعث ب:بي  عيقبيع سخبيع  عىب
عي اااااااتابب–ب1988يعساااااااتهعابب–ي ااااااا ب  اااااااعب اااااااتع لعىب:بديعبراااااااانتبعين اااااااعبب-

ب.ب1990عندطبب–ديعبع ت بيعع مبعيت ببييعن عبب–يجييرثمب
ابها  بيعدعيرا بيرا اتابيع ت اثبج ثببيك  تثبييع  يي ت بيع  تعبصعاهاتبواب–ب2

يع  يلبعياهتب طب اللبيعن اعابيعدي يثا بعي عكازبيكتاتدث ابيإلراعي اياب تعساتهعاب
يهابن عاب  دعب تعيي بب1993ب–ب1988 ب اللبيعف عابBulletinييع  نين بلاب 

يإلنجياز اااا بيعااااددب ااااطبهاااا  بيك  ااااتثبكااااتطب ك ي ااااًتب تعيياااا بيع عجثاااا بييع لع اااا بواااااب
 طبيعن عاب،بيج ثبب تبرااعدب اطبأ  اتثبث ادب جاعدبعانا بع اتببيع ف ت بيك اعا

قت ب هبيع عكزبيكتتدث ابيإلرعي اياب تعستهعابيع تبأعساابوثاهب اطب  ت اعي بيهااب
ب تكرتمب ي ثابعهتب.

 Maurice shammas : Egyptian – born jewish personalitiesب–ب3

in the fields of Ecanamy and Art in twentieth – century Egypt , 
Bulletin of the Israeli academic center in cairo no – 10ب– July , 

ب.ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببp. 34 ,ب1988
 Shiman Shamir : THE JEWS OF Egypt A Mediterraneanب–ب4

society in modern times Bullein , no 10ب. p.22ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
ببببp.3 .بjanuary 1989بAsher ovadiah , Editorial , Bullein , , no 11ب–ب5
 Nill, shupak , comporative Aspects of Billical and Ancientب–ب6

Egyptian wisdom , Bulletin , , no 11ب. p.4ب
 Refael Yankeievitch , Egyptian jewry , during theب–ب7

Hellenstic Raman periody , Bulletin , , no 11. p.12ب
 Aviezer , Ravitrky , Influence of Muslim Philosophy ofب–ب8

Jewish philosophy , bulletin , no 11ب. p.18ب
 Hananel mack , Muslim Influences on jewish cultureب–ب9

during the middle a ges , Bulletin , no 11. p.21ببب
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ب–ديواااادبرااايا ب:ب يقاااببيع إاااخبواااابيع  اااتع اطبيع عجثااا بييع لع ااا بب–ب11ب–ب10
 طبن عابيع عكزبب1989انتاعبب11  ثب تعيي بيع عجث بييع لع  ب ن يعبوابيع ددب

بيكتتدث ابيإلرعي اياب تعستهعاب.
  اثبب–   يطب الاب:بنجابب  فيظبعريلبيكدببيع عجابصعاابيع اتع بب–ب12

 ااطبن ااعابيع عكاازبيكتااتدث ابب1989انااتاعبب11ابيع ااددب تعيياا بيع عجثاا ب ن اايعبواا
بيإلرعي اياب تعستهعاب.

ب–رتريطبري ا ب:بأدببنجابب  فايظبعرايلبيكدببيع عجاابصعاابيع اتع بب–ب13
  اااثب تعييااا بيع عجثااا ب ن ااايعبواااابيع اااددبواااابيعن اااعابيعدي يثااا بعي عكااازبيكتاااتدث اب

ب.1991انتاعبب–ب14يإلرعي اياب تعستهعابيع ددب
 Sasson Somekh : Husayn Fawzy , an Egyptian Intellectualب–ب14

 Bulletin of the israeil academie center in cairo , no ,ب1988 –ب1900
بp. 21 .بmy , 1992ب16
 , Asher ovadiah , the library of the jewish Heritage in Egyptب-ب15

Bulletin , no 12بjuly 1989ب. p.3ب
بShulamith Hareven , Language as Midrash, Bulletin , no 14–ب16

january , 1991ب,p.8ب
بHayim Be`er , Jerusalem , city on the Edge , Bulletin no 15ب–ب17

, September , 1991ب, p.19ب
بAbraham Haim , Jewish Roots in Spain , Bulletin , no 16ب–ب18

may 1992ب, p.37ب
 Gabriel R.Warburg , Egyptian Historical weitings on theب–ب21

torca Egyptian sudan , Bulletin , no 16ب. p.14ب.ب
ي فت ااخبيعيساتاي بييع ايعبب  تدعبيع عكازبيكتاتدث ابيإلراعي اياج ثببب–ب22

يعن اعابيعدي يثا بعي عكازبيكتاتدث اببأعاديد  ا نهتبيع تاب اهبييعتي ت بييععرت خب
 ااااللبو اااعابيع  اااثب ب اااتعيي اطبيع عجثااا بييإلنجياز ااا بين اااعبب–يإلراااعي اياب تعساااتهعاب

ب.ب1980ي ت  ب  دبلدابع خبيع عكزبوابيعستهعابعت ب
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 مقدم  : 
عااااثمب  ااااتدو بأطبثكاااايطبيع جااااتلبيعإسااااتوابهاااايبيكتإااااعب  ااااتن بلاااااطبيع جااااتال ب

ع ااهاينابي ااتععر ب ااطبيالزدييجثاا بيع ااابيك ااعىبواااب ااديثب الثاابب ااببيعتثااتطبي
نهااااتب اتع اااا ب ااااتع الثببيوسااااًتبال فتقثت هااااتب ااااببيع ااااديبص   ت ااااخبلهااااتبيعديعاااا ب اااااثب

يع هاينابصالبأطبكخب  ت ال هتب  تيلبص فتابنياب طبيعت  تطبييعي ي بعياهتب
ن عًيبالر نكتعهتب  لثًتب  تبايقببيعن ت بواب اعمب اتع.بهايبأقاخب اتبثرا  سهبن ات ب

الزيعااا بد اااتاب،بفتقثااات ب   ااازلبعاااطب ااا  هبي ااادب اااتع  بي  اااي  بيااااطبألاااع بي 
 ااااهدي هب   ااااببيكع بجااااعيابيإلجااااعي بيع ااااهاينابوااااابيع ااااعببيالزيلب ااااهدياب
 يعرااال  با رااتقايطبجااعيابيال  ااعيقبيع ااهاينابيعاا ىبقااد بصعاااه بعيااابالاا ب ااطب
و اا ب ااتع عيمبيعااايعاب ااطبيع ااعيابي راايث بيعاانفمبييكعييحبعي ااهتان بلاادعيىب

 بيعااثمبل ااتفب ااتب راالببوثااهبهاا يبيعرااال بيع زعااي بي ااتب اادثب راال هب ااطبيعرااال
عان بيك  اااعبييعثاااات مبي  اااعيقب اااهاينابعي ج  اااببوااااب جاااتال ب رترااا برااا

عياااابأوااايي بإااايعابيع ااا ببيعااا ىبكاااتطبإااات عًيب ستي اااًتبعهااا يبيعتثاااتطبب ي اااعج بيعيجااات
د اتطبيعاا لبييعهاييطب،بأ اتبيع جااتلبيعإساتواب  ااكخبعات  وهاايببيزععا بوثاهبيعراايلث بيي 

كناااهباع ااادب  راااثمبيع ساااخبيع عجاااابييع  اااعىب،ب  اااوبأن اااتعبيعتثاااتطبيع اااهايناب
  دااادًيبعيااابيالر رااال بييالع ااعيفبلهاا يبيعتثااتطبييع ااد خبيعفناااب  دااادًيبهاايبأهاا ب
عاااابأتإاااعب يع ااادي خبيع اااابثرااا ابيع اااهتان بعياااد يلب نهاااتبصعاااابعاااتع بيعيجاااديطبيي 

ع ااا لابيعااايالبيقفااا بيع إسفااااطبيعيرااات خبيعإستوثااا ب  ت  ااا بيين  اااتعًيبعياااابيع رااا يىبي
يع سثساااااطبييع اااعوتابيعااايانااطبواااابج ثاااببيعنست ااات بيعفنثااا بييعإستوثااا بيقفااا ب تز ااا ب
عتتناا بيك اايعبع  ااخبصعاااب هزعاا ب سثسثاا بن اجاا بيإل ااعيعبيع ااهاينابييع  اات لب
يععراا ابييعاا ىبث   ااابعناادب يجثااهبيع ااييطبصعثااهب  اات وبيعااعو بيع اا لابيهاا  ب

ت بيع اااب اادإ بواااب جااتلبيع ستا اا بيعفنثاا بي ااتديعبيعدعيراا ب عكاازبعيااابيإل  عيقاا
 يعهتب طبجدلبي تبي   بدينهاتب اطبصجاعياي بي  تيعا بالر  اعيفب ادىب  ترا ب
يعجلهاااا بيععيو ااااا بواااااب اااااخبيع ااااايعي بيعرثتراااااث بيع تدإاااا ب اااااببيع اااااعقبعااااا   ب
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عياابعها يبيعف اخببىب  كخبرع ببيعتطبيع عكازبيعاع ثميال  عيقت بيعإستوث بيك عب
ب:بي ع بوابيع  تيعبيع تعث  جتلبيعفنيطب

لجتنااببيعفناايطبيع سيادثاا ب،ب إااخب:بيعينااتاب،ببمععاذا تعتععث بععالتطبيف الفتععث : أواًل :
ييععر ب،بييع وبيع عجيب،بييعن  ب،بععو ب  عب ن بأيي عبيعسعطبيع ترببع اعب
ونينااااًتبجداااااداب،بقااااد  بصعاهااااتب ااااطبأيعجااااتبييعيااااعبب،بألعزهااااتب:بيع  إاااااخبيع رااااع يب

ثفز اااااينيبوث اااااتب  اااااد ب.بي ااااابب اااااعيعبيعاااااز طب  ااااايلبيع  إيااااايطبييعراااااان ت يب ييع ي
ت ث "بي"ع ييعإ "،بان اعب ييع اعجيطبيأ  تببيع هطبيع يب ع  وبله ب،ب طب" إ      
عهاااا بيع ج  اااااببن ااااعابدينثااااا ب،بكن ع ااااهبصعاااااابأيبج تعاااا بي ثفثااااا ب سااااي بلااااا   ب
يعي اات  بيع اايبالبث  ع هااتبيع ج  ااب،ب  يعااييبصعاااب"ع اايز"بث  ااييطبعيااابجاايي زب

ديعااااا بيأيرااااا  هتب،بي   ااااادعب ااااايعه بأريفااااا بيع جاااااال بي اااااف ت بيعجعي ااااادب،بيع
يُثسااد  يطبواايبيعلااعي عبيع يثفز ينثاا ب كااخبي  ااعي بي لجاااخب،بي ااتعبكإاااعب اانه بقاادياب
عي ااا تببيع  اااعيب ييع عجاااي بوااايبيع  هاااعبييعرااايي ب،بي اااتع بإستو ناااتبيعاي ثااا ب

 ساايلب اا إيعبأيبب"  إايثاا "،بو  اادبأطبكااتطبيع اا عيفبأطبثر  ااهدبأ اادنتبواايب داإااه
لا ب  عبأيب إخب  ليب،ب تعب  عيوًتبأطبثكيطبيالر  هتدب   اهدب اطبوااي بأيب

ب ريرخب يثفز يني،بأيب سيع بيعد بويبص دىبيع رع ثت !!ب
ييع سثس بأطبن ات يبيع كا بيعيا اطب  تق اتبعيااب  اعب  ادبين هاتابيع يتثا بيي عاالطب

دي بي يثف ه ب،بقدبرته تبيعج هيع  ب ن ت بج تلبعلدبيعنت ع،بين ت بأنيعبيعرت
واايب اانببيعي ااببيالج  ااتعيبيعجدااادبعف  اايبيع  إياااطبييع اااعجاطب،بي ااتبا  ااخب
له ااتب ااطب هااطب.بي لااديبأطبيععؤرااتابيع  ااع اطبيعإالإاا بكااتطبلهاا ب اااخب   اايب
عي  إاخبيأهيهب،بوُث كابعطبيعع ثمبج تلبعلدبيعنت عبكا بكتطبث ابب  اتهداب

ث اعابعيااب  ايعب فاال بيع اعجا بأ ببأوال بيعران تبويب نزعاهب،بيكاا بكاتط
كيإااااي ب.بيُ ااااعيىبعااااطب يفااااهبأناااايعبيعرااااتدي بيع ااااهب تع  إاااااخب،بيكااااا بكااااتطبثسياااادب
يع  إياطبويب  ت هب!!بأ تبيعع ثمب  رنيب  تع  ب،بوسدب تع ب تع  إااخبوايبأ ادب

،بوايبديعب ات وبوايببع ن جا بوايب  راانثت بيعساعطبيع ت اييكوال بيعران ت ث بي
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عيب!!بين ااااطبن ااااهدب  عاننااااتبعياااااب اااادىبيع ساااايدبيعإالإاااا برااااالحبيعااااااعيطبيع  اااا
يع ت ث بيه  ت بن ت هب  هخبيعفطب   ي ًتبأهخبيع  إاخبييعاعب ب،بيه  ت اًتبالب

ب.ادينثهبصالبياله  ت ب العليبكعابيعسد ب!!
ب-يع الثااببيعفناايبثراا  دب ايع ااهب ااطب ااايعابيعااديعبيعاا يبثسااي ب ااهبأهااخبيعفااطبطبص

ويبعتع بيعااي ب،بوايبيع اعقبييعياعبب،بيوايبب-جيطبيعيابعأره بيع  إييطبييع اعب
  ااعب  ي ااًتب،بو ااببيع اا إاعبيعتلاااعبعيفااطبييعفنااتناطبواايبيعج ااتهاعبيع  ااع  ب،ب
يع إسفااااا بييع راااااثا ب،بي اااااببد ااااايلبيرااااات وبيإلعاااااال بييال  اااااتلبكريلثااااا بلااااااي ب
يع  ااااع اطب،ب ت ياااا ب  هااااتبأيع اااا بيعفنااااتناطبيأع ااااتعه ب،ب ااااتعبي  ااااعيقبيع ج  اااابب

 بونتنثهب،بهدوًتب هاينثًتبدي  اًتب،بي ت اًتب اطبألاييببيع الثاببيع ايبيع  عيب طبجه
يعا يببياطبأطبثكيطبيعفطبهيب  اتطبااعييداالبثكخبيإلرعي ايايطب طباعقهتب،ب  

بايعب نهبيع الثببصعابيعج تهاعبيع  ع  .ب
ي ببيع  لث بييالن  تعبيع يبث  اب هبيعفطبيع  عيبعيابي  اديدبيع اتع بيع عجايب

يعطبيعفناتناطبيع  اع اطبوايب را نسببيع الثاببث  ادب،بالبجاديلب،بصعااب،بوإطبأإاعب ا
ب-البقاادعب بب-يعج ااتهاعبيع عجثاا ب ااطبيع  ااثوبعي ياااعب،بيواايب ااتلب  ساا ب عاا ب

واااإطبيع كتراااببيع اااهاينث ب   اااتع ب،بيثكراااببيع الثاااببأع اااًتبععجثااا بييرااا  ب
ثب اببكاخب ت  ديدب  إاعبأيع  بيعفنتناط،بدع ب اطبيعليليا بييال ااعيببيعا يبث اد

ب تدإ ب الث ث بجداداب..هك يبث ي بيع هتان ب،بيعه يبث  ييط.
ثر  دب"بيع الثببيعفني"ب فهي هب طبيع فهي بيع ت بعي الثبب،بوإ يبكتطب *به يبيقد

قت ا بعالقات بيع  اتيطب يع الثببثسي ب فهي هبعيابيالع عيفب تعديع بيع اهاينث بيي 
ُثس اادب اهب:بيالع اعيفب تعديعاا بب  هاتبوايب   يا بيع جااتال ب،بواإطبيع الثاببيعفناي

قت  بيع القت ب  هتبويبيع جتلبيعفني،بي طب يعب ع ب: بيع هاينث بيي 
يع ااااعيفبيعفنااااتناطبيع  ااااع اطب تعتثااااتطبيع ااااهاينيب،بيز ااااتع ه ب عاااا بيعتثااااتطب،بب-

بي  تدق ه بيإلرعي ايااطبي  تعك ه بويبيكع تلبيعفنث بييالج  تعث ب.
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يعديعااا بيع ااهاينث ب،بي  ااتعك بيعفناااتناطبعااع بيكع ااتلبيعفنثااا بيع  ااع  بواايبب-
بيع  ع اطبويبيع هعجتنت بييعف تعثت بيعفنث بيع يبُ  سدبويبيعتثتطبيع هاينيب.

يع  ت ااخبيععراا يبأيبيع اا ليبيع  ااعيب ااببيعفنااتناطبيع ااهتان بييإلرااعي ايااطب،بب-
يعاااااع بيكع اااااتلبيعفنثااااا بيإلراااااعي ايث بوااااايب  اااااعب،بيي ااااا عي بيإلراااااعي ايااطبوااااايب

بييال  فتال بيعفنث بيع يب ست بويب  عب.يع هعجتنت ب
صنهاااااتاب ستا ااااا بيعفناااااتناطبيع  اااااع اطبعهع اااااتلبيعفنثااااا بيإلراااااعي ايث بييعفناااااتناطبب-

بيع هتان بويبيع هعجتنت بييع  توخبيعديعث ب.
:  َ واب داإهب ببيكتع بيكن تابيإلثاتعث ب"ب تااب"ببموقف الوزار  الرسمث : ياتيًا

نااهباؤ اادبيث ااثبعياااب عج اا بيعت اابب رااناب أعيقبأتاادبيز ااعبيعإستواا بيع  ااعىبواات
يع لع  بصعابيع عجث بي يز  هتبواب  عبصالبأنهبيع لاعبأطبيع الثابب اببصراعي اخبالب
اااا  بصالب  ااادبأطبا ي اااخبيعفيرااااانايطبييإلراااعي ايايطبصعااااب  تهااادابراااال  ب،بك اااتب
نسياا ب اا ثف ب"بيع ياااعب"بيإل تعي ثاا بعااطب"بوااتعيقب راانا"ب  تاااد ب أطبيع نتوراا ب

ن ببيعاينركيب عرهبيه يبا ايببيع   اعبيعتت خب اطب االلبيع  ع ا بعياب 
 تع ع حبيع  عىبياعحبير هبعيابيع ج  اببيعاديعاب اطب االلبيإلعاال بيعاديعاب
ييعيساااتاي ب اااببيزعيابيع تعجثااا بواااابيع اااتع  بيجاااتابهااا يبيع  اااع حبعساااببي هت ااات ب

زب  ن بب ع   بيجه بصعابيعيز عب تع الثببيعإستواب ببصرعي اخب طبأجخبيعفيب
،بي عا بب2009يع داعبيع ت بعياينركيب اللبيالن  ت ت بيع اب جاعىبيع ات بيعساتد ب

عسااببصجااعيابيعاايز عب ااييعًيب اا فثًتب ااببص اادىبيع اا  بيإلرااعي ايث بيي عالنااهبعااطب
ير  ديد بعز تعابصرعي اخب،بييوسًتبع  ك بيإلعال ب"  ثو"بوإطبيعيز عبعو بيع  يا ب

بعيابرؤيلبا   طبه يبيال هت ب.
نسياااا بقنااااتابيع نااااتعبيعف اااات ث بيواااااب يق هااااتبعيااااابيع اااا ك بيعديعثاااا بعي  يي اااات بيب

  ااع  ت بعياايز عبواااب سع عهااتبيع  ناايطبلاااب"بيز ااعبيعإستواا بيع  ااعىبث ياا بل الثاابب
 أتادبيز اعب:بب28/5/2008إستواب ببصراعي اخب"ب ااثبثسايلبيع سع اعبيهايبل اتع  ب

راااثتقب ي اااث هب بوااااب27/5/2008يعإستوااا بيع  اااعىبواااتعيقب رااانابيعإالإاااتاب 
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ع  ع حبعهبا  ي بل خبألاببأنهبث ي بل الثببإساتواب اببصراعي اخب  جاعدبأطب يقابب
ي فااااتقبرااااال ب ااااببيعفيراااااانااطب،بيكااااتطب راااانابيع ع ااااحبعع تراااا ب ن  اااا بيك اااا ب
يع   اااادابعي عجثاااا بييعإستواااا بييع يااااي ب اينرااااكي بقاااادبقااااتلب"بص يبيجااااد بك ت ااااًتبيي اااادًيب

ابعد بعيابيعنت ببيإل ييناب"ب  رطبعي اب"ب صرعي ايثًت بور قي بلإ عيقهبي ع بو
بيع ىبقد بير جيي ًتب   طبيجيدبك ببصرعي ايث ب تع ك  ت ب.

يوابوسعابال سا ب اطبنفامبيع سع اعب:بيعأىب رانابيعا ىب ايعابيزيعابيعإستوا بكتإاعب
عت ااًتبأطب  تع ااثهبأ عجااييب  ااع  ت هب ااطبرااثتقهتبيقااتلب"بكناا ب اانف اًلبب22 ااطب

يه يبيع  لاعبث ناب تع عجث بعد بيجيدبأىب اابييع لعبب طبصع ت هب أىبيعنت ب 
أنااهب ااطبيع ااا بيعتلاااعبعااد ب عج اا بك ااببصرااعي ايث ب ؤكاادًيبأنااهبايااببعراا ثًتبيعسثاات ب
ل ع ب  ثفًتبأطبعطباه  بص يبي  عبيع   بعيابه يبيك عب،براعبأطبيعيز عبأتدب

 ادبعرا ب اعيعب تع ستلخب  تع  هبعي الثببيعإستواب اببصراعي اخبييعا ىبعا با  سا ب 
إالإاطبعت ًتبعياب  تهدابيعرال بيع  ع  بيإلرعي ايث بقلخب يقثببي فتقبرال بلاطب

البان يااااابص ااااتع ب عاااا بيي اااافًتبيع الثاااابب:بيقااااتلب،بيإلرااااعي ايااطبييعفيراااااانااطب
يعإسااتواب ااببصرااعي اخب  نااهب" ياا بعتااطبعيانااتبين  ااتعبيعي  اا بيع نتراا  بيع ااابراا   اب

 ااببيعفيرااانااطبيي  يب اادثب عاا برادًيبوااإننابراا تيطبعناد تب يقااببصراعي اخبيعرااال ب
  اادبراادبوااابيع اا بيكيلب ااطبأجااخبهاا يبيع الثاابب"بي  هاادب راانابيع  ااخبعياااب
صقت  بجييعبإستوت بص يبي  اعبع الو ب"بكاي ااعيب ت رايعيب"ب اداعًيبعت اًتبعياينراكيب

كنناابرا ع خبعياابإلراعي اخبأطبأعااطبواابها يبيع ن اب،بب"بصناهب كراب:بيقاتلب
ع  ب ؤكاادًيبأنااهبلاا لبكااخب ااتبليراا هبعي  تو اا بعيااابيع ااعيثبيعاهاايدىبوااابيع  اات

ب  عبي ع ث بيع  تهدبيعاهيدث [ب.
 ااطب  ااع  ت هبأنااهبالبايجاادبوااتعيقب رااناب ن اا بيث كننااتب ي ااثاب يقاا بيعاايز عب

 عج اا بك لهااتب ااطبيعنت ثاا بيعرثترااث بأيب ااطبجهاا بأدناااب  ااكي ب ااببصرااعي اخببعدثااه
  عطبعسادبص فتقثا براال ب اببيعفيرااانااطبيأطبها يبث ي ب تع الثبب  هتبكتطبيأنهب

 يقفهبيع  يطب ي بيعن عبعطب ع ث هبعياينركيبييعهجي بيع ىب دثبعيثاهب اطب
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ب يع ن  ااااات بيع اااااهاينث ب  ااااادب  اااااع  ت هب  اااااعقبيعت اااااببيع اااااابأدعاااااابلهاااااتبأ ااااات
بير جيي ت بنييببيإل ييطب.

ب1981إتل ب نا بعات بيعنست ت بيعفنث بعهتب يق بموقف التقابا  الفتي  :  ياليًا :
،بيقاادبأتاادبيعفنااتطب"رااادبعي اااب"بع ااثمبي  ااتدبيعنست اات بيعفنثاا ب أطبقااعيعي بيععي ااخب

يع  إايثااااا بييعراااااان ت ث بب–رااااا دبيعاااااداطبيه اااااهبي جيااااامبيعنست ااااات بيعفنثااااا بيعاااااإالثب
هيب ي هبقعيعبيع جيمبيع تعابييع سلخبيهاابإييلا بعاطبب1981عت بب–ييع يرثسث ب

 ساايقبيعفيرااانااطبي راا  عبواابصعالنهااتبأطبديعاا بب  يااعب تدي اا بصراعي اخب ن هاا 
بصرعي اخب طبيعناخبصعابيعفعي  .

يوااااااب ي اااااياب ىب اااااي بيعساااااببز اااااتعابوناااااتطبيعتتع كااااات اعب"بجااااايعمبلهجااااايعىب"ب
إلرعي اخبأ دعبيع  فايطبلثتنًتباؤكدبعيابي  عي بقاعيعي بيعنست ا ب ااثبجاتابوااب

ع  ي ثاا بعي اا فااطبعيااابوسااعاب نااهب وااابيعيقاا بيعاا ىب ؤكاادبوثااهبقااعيعي بيعج  ثاا بي
  عبكتو بأ كتلبيع الثببيع هناابييع   اابييعنساتلابي ناببصقت ا بأثا بعالقات ب
 ااببيع ؤررااات بيإلعال ثااا بييعجهااات بييك ااا تابيإلراااعي ايااطب  ااااباااا  ب  ع اااعب
ج ثببيكعي ابيع عجثا بيع   يا بي اياببيعج  ثا بيع  ي ثا ب اطبأع ات هتبج ث اًتب

 الثاااببي تيااا بيع جيااامبلي اااببأرااامبيع  ترااا  بيإلع ااازي بيعااادقا ب ساااعيعي بعاااد بيع
نساااااببب–ييع  داااااببع ااااطبا ااااتع بيعسااااعيعبويج نااااتب تعرااااادب"ب كااااع ب   اااادبأ  اااادب"ب

ان ااعبوااابع اايد بيعاااي اب ااتكهعي بعرااتع ب  ااثبلهااتبصعثااهبيعز اااخب"بب–يع اا فااطب
جاايعمبلهجاايعىب"بع اايبنست اا بيع اا فااطباؤكاادبواهااتبراافع بصعااابصرااعي اخبيعي ب ب

"بي   نابعرتع بلهجيعىبلاطبناتع طب،ب تع  اتعىب ا فثًتبالبااعىبي عدبيعنسابب:ب
طبكااااتطبأثاااا ب ااااعيعي ب   ااااعبعيااااابيع اااا فااطبيعراااافعبصعااااابأىب  كااااتطب  ااااابيي 

صطبرافع بصعاابصراعي اخب:بابكنساببعي  فااطب يز نابأطبأقيلعتطب ف صرعي اخ..
  ااابيعاايب ااطبنتواا اب ااتابث  ااخب اا تعبها اا بيك اا بيع   اادابأ ااعبا  ااتع ب اابب

ببقااعيعي براات س بعيج  ثاا بيع  ي ثاا بعنست اا بيع اا فااطبيع اااب   لااعب عاا بيكراا ب اا
ب الث ًتبعي القت ب ببصرعي اخبديطب ريغب سثساب.
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الااديب ااطبرااثتقبيع ااييدثبأطب يقاا بيع ستا اا بعياااببمحاولعع  تحل ليعع  : رابعععًا :
يع رااا يىبيععرااا اب يقااا برااااعب لاااد اب   ناااابأناااهبعااايالبيك ااايي بيععيو ااا ب اااطب

ج  ثت هاااتبيع  ي ثااا بيعااايالبيع يقااا بيع ااا لابيعاااعيو بعي الثاااببأع اااتابيعنست ااات بيب
تقثاا بيع  ااؤي  بوااابكت اابب  كاا بيال فبهععج ااتبيكااتطبهناات ب الثااببإسااتوابيونااابكناا

 اااطبيعييجاااببقثااات بهااا يبيع الثاااببين اااعًيبكطبيع جاااتلبيع ااا فابييعفنااااببدثفاااادبواااإط
يب  ااتبالبع  ااتقًتب تعستعاادابيع اا لث بيهاايييعإسااتواب  ااكخبعاات بهاايبيك ااهعبييكتإااعب

ث كااطبص فااتابأ ديإااهبأيب راا عهتبوااإطبيع الثااببراااعبقاات  بوااابهاا يبيع جااتلب  ااكخب
  عيقت ب   ددابصالبيعر ابي   ببعي ستبب طبا  عقبه يبيعسعيعبيعيبأطبهنت ب

أنهاااتبالب  يااايبأطب تااايطبوعدثااا بيقتعااادابيعاااعو بهاااابيعرااات دابييع ااااب   يااا بز ااات ب
ابه يبيع   تعبوهاب يتزلبيعتثتطبيك يعبي   ت خبيعجهت بيععر ث ب تزدييجث بو

يع ااهاينابي لييااهبوااابيع نتراا ت بيع   يفاا بلعرل هااتبوااابيع الثااببيعتنهااتب  نيعاا ب
 ف ااخبهاا يبيع اايوبييعااعو بيع اا لااطبيعااد بعساادبي فتقثاا برااال ب راايغبعهااتبهاا يب
يع الثببي لعع بي   ت خبوابيعدي خبلنفابيعنث ب ايلبي  ات بأىبصجاعياي ب الث ثا ب

عاايز عب  نااهبعاايبعياا بليجاايدبأىبك ااتببصرااعي ايابرااث عقهبعياااب ااطبقلاااخب  ااع حبي
يعااعر ب ااطبصلدي ااهبعرل ااهبواااب عج اا بيع دااادب ااطبيعت ااببيع لع اا بييراا  ديد بعز ااتعاب
صرعي اخبي ع بواب ات هبيع تعجابصإعب  ي بيعهجاي بيع ااب انهتبعيثاهبيع اهتان ب

يات بيعياب ع ث هبعياينراكيبي اطبهناتبواإطبيع يقا بيععرا ابعات  بيعايالبيع اي
يع اا لث بيع   إياا بوااابيعنست اات بيعفنثاا بييع هنثاا بيكاا ع ب ااعوتابيعفنااتناطبييع إسفاااطب
عتااتطبيال  ااعيقبيع ااهاينابقاات ب رااعان بيعيرااوبيعإسااتواب إي ااتب اادثب ااببيع الثاابب

بيعزعيعاب.
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وحتععث  1977خامسععًا : مععن تععاريخ التطبيععف الفتععث بعععد زيععار  السععادا  للقععدس 
2011 : 

ًتب اااااببلديثااااا بيع القااااات بيععرااااا ث بلااااااطب  اااااعبييعتثاااااتطبلااااادأبيع الثاااااببيعفنااااايبو يثااااا
يع هاينيب،بيع يبيو   هتبيعع ثمبيع  عيبيعرتل بأنيعبيعرتدي بلز تع اهبعيسادمب

 ب،بوستنينًتبع بث دبيال  تلب تإلرعي ايااطب"جع   "ب  مبيك اطب1977ويبنيو لعب
بلإ كااتطب ااطبعااثمبعدثااهب ييقاا بقي ثاا ب ااي  يعسااي يبيع  ااعيبييع عجاايب،بي ااتعب

،بب ييع الثاااابب  هااااب تإلرااااعي ايااط ااااطبيعفنااااتناطبيع  ااااع اطبأطبثسي ااااييب تال  ااااتلب
   تعكااااا بيعن ااااات بب-ي اااااتبزيلبث  اااااابب- ت ااااا بأطب إاااااخب عااااا بيع الثااااابب  ااااايب

بيعرتدي يبيع   دبعياي .
يواااايبهاااا يبيإلاااااتعبث كااااطبأطبناااا كعبأراااا تابعفنااااتناطبيع عوااااييب  القاااا ه ب تعتثاااااتطب

لبع عبيع اع  ب،بييع  إاخبيععي اخبصاهاتببيع هاينيب،بيعج تبيو  عييبلهتب!!بأ إت
بنتوبب،بيع يبكتطبويبو عاب طبيعف عي بقت دًيبعات عابيعع ثمبج تلبعلدبيعنت عب!!
يقلخبأطبن نتيلبيع فت اخبيع   يس بله اطبيع  إياطب،بيراعه ت،بنيسيبيع يابعياب

ب1977ز تعابيعرتدي بعيسدمبعت ب   ب  تهعبيع الثببيع يبأ كطبع دهتب ن ب
بب:ب-و عابيع  ثب–ب2011بي  ا

 ب،بأيب  دبأثت ب طبز تعابيعع ثمبيعرتدي بعيسادمب،بأقات ب1977 بويبدثر لعب1 
يعفنتطبيع  كاييبيع  عيب علدبيعف تحب عري ب  ع ًتبعيي ت هبويبيعسدم.بي لديب

،بص بع ب تطب  تهدابيع يحبلاطب  اعببصرعي اخكتطب  يهفًتبعيابيع الثبب بببهأن
بدبُعسد ب  دب،بيع بثكطبيع الثببيععر يبقدبلدأب  دب.ييعتثتطبيع هاينيبق

 بأإنااتاب يقثااابب  تهااادابيع اايحبيع  اااع  بيإلراااعي ايث بواايبيي اااناطبوااايب اااتعمب2 
 ب،ب ااتع بيع ااتزفبيع  ااعيبع ااعب يع ااادبواايبي  فااتال بيع يقثاابب تعلااا ب1979

يكلاااث ب،ب اااتع زفبعياااابجا اااتع ب،بعثكااايطب اااطبأيي اااخبيعفناااتناطبيع  اااع اطبيعااا اطب
به بيعن ت بويب عي عبيع يحبييع الثبب.ير  د 
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ي  ااخببيع اا  بيع لع اا ب،بأطب ااث يطبلاع اازب ب ااطبيعس ااابيع اايب ااعيمبعهاات3 
 ب،ب1979هت فثًتبويبأعستبب يقثببي فتقث بيع يحبيع  ع  بيإلرعي ايث بويب تعمب

 تع اعجاا بيع  ااع  بيع ااهاعاب عاياااب ااعيد ب،بعث ااع بعياهااتبيعجنرااث بيإلرااعي ايث ب،ب
،ب تع  اتعبأطبيع اعجا بيع اهاعابيعاد بكراعاباهيدثا ب،براتوعب  ا ببي زيثتبأ اعىب

أوعيدهااتبعيتثاااتطبيع اااهاينيبعساااببصعاااالطبقثت اااهب.بيقااادبأعيدبلاع ااازبأطبثرااا فادب اااطب
 ااهعاب عايااا بي كتن هااتبعاادىبيع  ااع اطبواايبيع ااعي عبال فتقثاا بيع اايحبييع الثاابب،ب

طب ااعدبعياااب،بعو اا بأبيأرااي  يعتااطب عايااا ب،بيع اايبكتناا بقاادبيع زعاا بيعينااتاب
كخبيع  تيال ب بعيو  ب  ز ب1995يوت هتبويبرن ب كتع  بلاع زب،بي ي ب  اب

بيإلرعي ايث بعال  تلبلهتب،بيي رعي هتبعي  ت خب ببيع ديبيع هاينيب.
 ب،بي ااااا ع بيع  إااااخبيع  اااااعيبع ااااعبيع اااااع  بواااايبيعفااااااي ب1979 بواااايبراااان ب4 

وثاااهب  ااا بيك ع كااايبب"أ اااتن ي"بيعااا يب ااايعبوااايبويراااااطبيع   يااا ب،بيي ااا ع ب
ب.يع  إياطبيإلرعي ايااطب

 ب،ب كاعبيع  إاخبيع  اعيب2005 بويب  كعي هبيع يب دع بوايبلاديثت بران ب5 
يععي ااخبصاهااتببنااتوببكااا بكااتطب ااطبيعاا اطبرااتعدييبيعااع ثمبيعرااتل بأناايعبيعرااتدي ب

،بك ااتبأتاادبيععجااخبواايب ااييعب اا فيبعسااببن ااع ب 1 صرااعي اخيبص  اات بيع اايحب ااببواا
ب. 2 يع هايني يحبييع الثبب ببيع ديبيع  كعي بأنهب طب ؤ ديبيع

   ايدبب-برااعبيع  اعيفبيق هاتب- ب،بقت بيع  إخبيع  اعيب1980 بويبرن ب6 
 ب ويب عيابين فت  بيكق ا ب2002قتلاخبلز تعابيعتثتطبيع هاينيب،بيويبرن ب

ث ااايدبيععجاااخبوثك ااابب ساااتاًلبوااايب جيااا ب"عيزبيعايرااا "بيعستهع ااا بااااديوببوثاااهبعاااطب
يي،بي ااااطبانرااا بب  إيااايطبأ إاااتلب رااااطبوه ااايبيج اااتلب اااديق ب عجااااهبلإراااعي ا

ريث تطب طب نت له بيعف ع  ب اتك  بيع   ادابي  جتجاًتبعياابيع ادييطبيع اهاينيب
 ب،بالبثك فاايب   اايدبقتلاااخب تالراا  عيعبواايبع يااهب2006عيااابعلنااتطبواايب ااا ب

غبلز ال اهبهاؤالابيثرا عب اطبلاخبثرا هزبنييثتبيع رن بويبيك ا بيع   ادابكرفاعبعي
ب!!ب  يقفه
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وااايب اااتع مب،بعلااادب ب،بأقااات بيع ر  اااتعبيعإساااتويبيع  اااعيب1981 بوااايبايناااايب7 
  ع ًتب  كايثًتب،بُعع بوثهبلجتنببيكع تلبيعفنث بيع  ع  ببيك دبج تلبيعداط

أع تلب  كايث بصرعي ايث ب،بيأوال بدعت ث بعيتثتطبيع هاينيب!!بي ع بعيدالع بعياب
بيع الثببيعإستويبلاطبيعديع اطب!!

يبيع ااات بنفراااهب،بقت ااا بصديعابيع القااات بيعإستوثااا بلااايزيعابيع تعجثااا بيع  اااع  ب بوااا8 
،بيأيوااد ببصراعي اخل ن اث ب  اع بعيي ات بيععرات بيع  اعيب    ايدبرا اد بوايب

وعقاااا بيع يرااااثسابيع عجثاااا بييعفعقاااا بيعسي ثاااا بعيفناااايطبيع اااا لث ب،ب  اااا بأوااااعيدبيإلديعاب
ب.!!ببهنت إل ثتاب فال ب

تهعاب،بأقت بيع جيمبيكعيابعيإستو ب فاًلب يرثسثًتب ب،بيويبيعس1982ويبرن بب 9 
ع ااااتزفبصرااااعي اييب ااااتببيراااا هب عي اااايب ااااتع ا  ب،بي عاااا ب تع  ااااتيطب ااااببيعراااافتعاب

بيإلرعي ايث ب تعستهعاب.
 ب،ب هد بران تبق عبيعناخب تعستهعابعع اًتبعفااي ب يعاعيحب1984 بويبرن ب10 

ث بجاااايالط ،بيقاااادب اااا بييعجرااااد بيعاااا يبأن جااااهبيع ناااا عبييع  ااااعمبيإلرااااعي اييب  ناااات 
بيع ع بع رتبب عك بيع ن عب وتعيقب لعي ب.

يعراايات بيك نثاا بيع  ااع  بعااطبيعساا  بعيااابب  بأعيناا1992 بواايبولعياااعب11 
،بتبوااتعمب اا  يب  ااعي يبل ه اا بيع جرااميإلرااعي ايث بوت ساا ب  ااعي يب،بيييعااده

يقاادبي  ااحب ااطبيع  سثساات بأطبيعف ااتابيإلرااعي ايث بقاادبأقت اا بعالقاات ب ااديق ب اابب
عددب طبيع  إال بيع  اع ت ب،بيكتنا بيع  إيا ب اع هتطبيز اي هاتبنتدثا بيعجناديب

ب طبيع  إال بيعال يب كع بأر تؤهطبله يبيع  ياب.
يراجخببرع يبعيابرتع بيعتثاتطبيع اهاينيب، بزيعبيع ؤع بيع 1994 بويب12 

ي ااطباي هااتب ااتعبيععجااخب ااطب،ع ياا بصعااابصرااعي اخ"ب"ع ي ااهبهاا  بواايبك ااتببراا ت ب
بيع الثببويب  عب!!بأ هعبدعتا

 بيع ساابيع  اعمبيع  اعيبيععي اخب  رات بيعاداطب  اافا ب1996 بويبرن ب13 
أإنتابيجيد ب  دان بعندطب   دبيع  فااطبيإلراعي ايااطب،بيأجاعىب  اهب اييعًيبُن اعب
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وااااايبص ااااادىبيع ااااا  بيإلراااااعي ايث ب،بي ااااااطبييجه اااااهبيع ااااا  بيع  اااااع  بلهااااا يب
ويبص دىبيعنديي بيع ت ا بعي  اتيطببعتد،بأ عبيععجخبعياب تبو خبلخب"يع الثب"ب

عيفنتناطبيإلراعي ايااطب،بيقات بلز اتعابيعتثاتطبيع اهاينيب تعف اخب،بيهايبيعز اتعابيع ايب
بأد بعف يهب طبنست  بيعران ت ااطب!!ب

ب-أيبوايبأيي ااعبعسادبيع را انثت ب ااطبيعساعطبيع ت اايبب- بوايبيعف اعابنفرااهتب14 
،بيقات ب تعيناتابوايب ادطببزيعبيع اعببيع  عيب اد  ب اتعحبيعتثاتطبيع اهايني

،بديوابباطبييجاهب تالرا نكتعبع يا بيعز اتعا ب،بي ا1948ويراانث ب   ي بويبيع ت ب
 ب،بيأناااهبعوااا بأطبا ااا  بجاااييزبرااافع ب1948عاااطبنفراااهب  ناااهبرناااابيراااوبعاااعبب

 تع ااات  بيإلراااعي اييب!!بعرااا بأطبيع  اااعيفبأطبيع ااات  بيإلراااعي اييبالباي اااببعيااااب
ن تبعيابيعق ب نف ي ب.ب !!جييزبيعرفعبيي 

 ب اااتوحبيع  ااعمبيع  ااعيبيععي ااخبايرااا ب2000 بواايبديعاب هعجااتطبكااتطب15 
 ااااتهاطبيع  ااااعمبيإلرااااعي اييب"بعاااات يمبرا ااااتي"ب،بيرااااوب  اااات ب ااااطبيع  ااااعجاطب

جععب تهاطب ع ب  نهب اتو هبلاديوببصنراتنيب،بص بالبيبييع  إياطبييعنستدبيع عبب!!ب
 عمبيإلرعي اييبثر اثببأطباعو بادًيبُ د بع  تو  هب،بو البعطب  تا بيع 

ب ببيعس تثتبيع عجث ب!!
 ب،بُعااااع ب تعسااااتهعابيعفاااااي بيعرااااان ت يب"بيعراااافتعابوااااايب2005واااايب ااااا بب 16 

طبعي الثااابب  ااا نهبيينسرااا بيعاااعأىبيع ااات بييع ساااتي يبيع  اااتعا"ب،ب ايعااا بعاااتدلبص ااات ب،ب
وااتع   بيع لااع بواي ااًتب ستي ااًتبعي الثااببواااب اااطبعأي ب  ااعيطب  نااهبواااي ب الث ااااب

ب ت  ثتزب.
 بعيابهت لبديعاب ن دىبديوايمب،بيعا يبير  اتو هب دانا ب اع بيع اا بوايب17 

 اببيع اديبب ب،بأ دع بيع  إي بثرعيب  اع  ت بديعثا بعي الثاب2006 هعب تايب
:"بن اطب جلاعيطبعياابيع  ت اخب اببيإلراعي ايااطب  اابالبيع هاينيب،بي  تبقتع اه

 هتبها  ب  اادبن ا  بعياابأنفرانت"ب،بيقادبي ااع بيع  إياا بعي ن اخب اطب  اع  ت
نكتعب. بأطبقيجي ب تر هجتطبيي 
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 بكرااااعب اااااعببيكيجااااعيبيع  ااااعيبيع ااااتع يبد.بجااااتلعب2007 بواااايبأت اااايجعب18 
يعلي تجيبقعيعب  عبيع الثبب،ب   اتعك هب تعيناتابوايبيع فاخبيعا يبأقت  اهبيعات فا ب
يعاهيدثااا بيعساااتهعاب،ب  نترااا  ب اااعيعب ت ااا بعااات بعياااابصن اااتابيع  لااادبيعاهااايديبوااايب

أدىبيعلي اااتجيبيي اااداب اااطبأراااتنيبيع اااتععب اااالحبجاااتهاطب   اااببيعساااتهعا.بيقااادب
يعراااال  ،بوااايب  ااايعبيعرااافاعبيإلراااعي اييب،بي رااا ببعيااات ب،ب نهاااتبيع لع ااا بيع ااايب
اجادهتبيعلي تجيب االق !!بيقتلبيععجخبويب  ع  ت بال س بلجع ادابيعاعأيبيع ات ب

،بيرازاب  اتصنهبا  نابأديابيكرنث بنفرهتبويبيعسدمب،بي اخبألاابب،بيأعب:بيعتي  ث ب
ب،بيعي ب ب،ب  ج بأنهباع دبدعيابيإلرعي ايااطبصعابيعرال ب!!

 ب،بيزيعابيعإستوااا بيع  اااع  ب ااادعيبيع يراااثستعبيإلراااعي اييب2008 بوااايبصلع اااخب19 
 دينثتلب تعنلاي  بعي زفبويبديعبيكيجعيبيع  ع  ب!!بيعي ياث بعياب يا بيع ااياب

يقب رانيبواايبيعادوتابعاطب ااتعنلاي بيع الث ثا بيع ك ايو ،بينلاعىبيز ااعبيعإستوا بواتعب
 تع  تع ب  طبُثر يطب"أن تعبيعرال "ب،بي اطبيع اديو اطبعاطبيع ا بيعفيرااانيب،ب
يع بثفرعبعنتبيعيز عبكا بثكيطبيع عاب"صرعي ايثًتب"ب،ب هتجعًيبصعابويرااطبيع   يا ب

ب. طبيانهبيك ييب،بيثكيطب نت عًيبعي  بيعفيراانيبويبيعيق بنفرهب؟!بب
عك ب"عااتع بيعفااط"بيع  ااع  ب،بقاعيعبيعنست اات بيع  ااع  بيعفنثاا بيع اايب بكراع ب اا20 

 بعطبلثاببأعلاي بيع ينثا ب2008،بع  يطبويبأررامببصرعي اخ   عبيع  ت خب بب
يعيلنتنثاا بهثفااتابيهلاايب  لالاايبأناات بع ااعك بهيي اا بصرااعي ايث ب.بيقاادب ااتيلب  رااطب

لب  تثاا ب ساايقبصنااهبث ااتيب:بجااتلعب،ب تعاا بيع ااعك ب،بنفاايب ه اا بيع الثاابب،بقاات اًلب
يع عك ب طبيعراعق ب،بص ب ساي ب اعكت بصراعي ايث ب راعق بأراتنيبيع اعك بييرا يالعهتب
،بديطبأطب ؤديب سيقبيع يتثا بيعفكع ا بعااب"عاتع بيعفاط"ب،بعا يبوإناهبكيا بأواعيدًيبوايب

ب.يعديع بيع هاينث ب تال  تلبل ي بيع عكت ب،بيي عتدابيع سيقبع عك هب!!ب
يعفناااتطبيع  اااكاييبيع  اااعيبيع ساااث بل اااتع مب،ب ب،ب اااتع ب2009 بوااايبايناااايب21 

جيعمبيعلهجيعيبويب  عياب"بكتع كت اعب طبأجخبيعرال ب"ب،بييع يبرتوعب  نهب
عثاتلب،بلادأ ب   اتابوايبيعااي بيكيلبوايب"ببديع بيع هاينث ب،بيق ابواهتبأعجابعي
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،بيين هااا ب  نتق ااات ب اااببيإلراااعي ايااطبوااايب   ااا ب رااا   عاب"بصراااعي ايث ب تعسااادمب
ب.!!يعسع   ب طب خبألابب تعيطببكت اعبلليدابيعتتع 

يع ااااتبُن ااااع بأ  ااااتعبيعز ااااتعاب،بييجااااهبيعلهجاااايعيب ي ااااببز ال ااااهبواااايبنسااااتل يب:ب
يع ااا فااطب،بييعفنااااتناطبيع  اااكايااطب تعسااااتهعاب،بلااااععبيععجاااخب ااااتبو ياااهب  نااااهبعراااات ب
عاااتع يبث ااا بعاااهبيعرااافعبكيب كاااتطب!!بيأناااهبزيعبيعديعااا بيع اااهاينث بك  ااايبوااايب

،بأهااا بعرااات يب«ب الن اااي»عتع ثااا بأرراااهتبيعفناااتطبيعفعنرااايبيع اااتع يبج تعااا بعرااا ب
يعفعنراث ب،بيعا يبأن ا بج تعا ب عرا بيعتتع كات اعبعيرا ع  ب اطب«بعي يند»  ثف ب

يعس ببييع ي بييإلعهتبب يلبيع اتع ب،بيعنيينهاتب"ب اطبأجاخبيعراال ب"ب،بيقادب هلا ب
بابأيبيعج تعااا بع  اااع بأع تعهاااتبلعي اااتبيجعيكراااخبيجناااا بيأ ااااعًيبعي ب  ب،بيأناااه

يعلهجيعيبابيع  عيبيعي اادب تعج تعا ب،بيأناهبالبثرا اثببيع  يا بعاطبيع  اتعك ب
أنهبقتلخبعرت اطبصرعي ايااطب،بيقت ب اتع ييعببلإرعي اخويبيع  عياب،بيكخبعالق هب

ب  ه ب!!
 ب،بُعاااع بوااايب هعجاااتطبكاااتطبيعفعنرااايبيعفااااي بيك ع كااايب2010 بوااايب اااتايب22 

 اااتع بوثاااهبيع  إاااخبيع  اااعيب تعااادبيعنلاااييب اااببيع  إيااا ب"يعي  ااا بيع تدعااا "ب،بيعااا يب
ب.يإلرعي ايث بعازيعب تهيب

ب***
 من الاختراقات وردود الأفعال حولها :صخر  سادساً : نماذج 

ه يبيع  ايعب اطبيعدعيرا بهايبراعدبعي داادب اطبيال  عيقات بيع ااب ادإ ب عيجاًتبب-
قاات بي ااتبديعبعااطبيإلج ااتابيع اا لابي  ااابيعسااعيعي بيععراا ث بي ال راات بيال  عي
ب يعهتب طبجدلبي ع ب عكازًيبعيابيع جتلبيعفناب ي يابيعدعير ب:

نسياا بجع اادابيع ااعقبيكيرااوبل ااتع  بكععاةر إسععرائ لث يحاضععر  ععث القععا ر  :   -
 لعًيب طبيعستهعاب  نييطب"ب تععبصرعي ايابث ت عبوابيعستهعاب"بب2005 تايبب29

ي اخبيعااا ىبأ ااا حبأ ااادب،بيناااابيع لاااعب:ب]لاااعر بعوااا بيع الثاااببيعإساااتواب اااببصراااعب
يعإييلاااااا بيكرترااااااث بعج تعاااااا بيع إسفاااااااطبيع  ااااااع اطب،بيجااااااهبيع عكاااااازبيكتااااااتدث اب
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يإلرااعي اياب تعسااتهعابيعاادعيابصعااابعااددب ااطبيع إسفاااطبييعت ااتببييع عيتاازبيع اا توث ب
اينثاااهبيع اااتععبب7ييإلعال ثااا بع  ااايعبناااديابأدلثااا بثر  اااا بواهاااتبيع عكااازبااااي ب

ايسااااب  ت اااعاب  ناااييطب"بهاااخبايجااادب ااا عبيإلراااعي اياب"بأهاااتعيطب اااتل تىب"ب ااااثب
رثتراااابواااابصراااعي اخب؟ب"بي ناااتقلبيع اااتععبيإلراااعي اياب ااااللبيعناااديابديعبيع ااا عب

صع  ااتدًيبعياااب لع ااهبيع ت اا بواااب،بيعرثترااابوااابيع ج  ااببيإلرااعي ايابيع ااداثب
ك ت  بيع  عبيعرثترابااي بأعج اطبعت ًتب،بك تبثك  ب طب االلبن ات مبع ا عياب

عديدبو اااخبيع ااا عيابييع ااا عبيإلراااعي ايابيع اااداثبوااااب ييجهااا بصراااعي ايااطب  اااع طب
يكز ااااات بيعرثتراااااث بييالج  تعثااااا بييك القثااااا بيع ااااااب   ااااا ب تعثاااااًتب اااااتع ج  بب
يإلرعي ايابي  كعبأطب"بأهتعيطب تل تىب"ب تععبصرعي ايابث ثلبواب خبألاببيعهب

ب"بدايينًتب  ع ًتبثييببعياهتبيعات ببيعرثترا[ب.14أتإعب طب"
ي  ااادبب2005واااابرااال  لعبب  إسعععرائ لث بمهرجعععان اإلسعععماة لي  :ةعععري  ععع ل -

يو  ااتحب هعجااتطبيإلراا تعايث بيعااديعابعهوااال بيع رااجايث بييععيي ثاا بيعس اااعابيرااوب
ر وبعياب رؤيعابيعإستو بصإعب ع ا ب راعحب"بلناابراي  ب"بي  اعابأتإاعب اطب

بإالإاطب رع ثًتب نه بع يزبوابيعنسدبييإل عيم.
تطبأر ااببيعنسااتدبييع  اايعب اااثبنسااخب"ب ااع  ب اادثب ااتدثب  ااعبوااابيع هعجاا

يع هاااادىب"بيع اااا فابيعاااا ىبراااااابيع ااااؤ  عًيب لااااعًيبن ااااهب:ب]بأإااااتعبعااااع بيعفاااااي ب
يإلرعي اياب"بيعي   بيع  عياب"ب طبصن تمبيع ن   بيعديعث بعي عجثا بييع ياي بييعإستوا ب"ب
يث بيعاينرااكيب"بوااابو تعثاات بيعااديعابيع تراا  بع هعجااتطبيإلراا تعايث بعهوااال بيع رااجا

ييععيي ث بيعس اعابر اببنساتدبيعراان تبيع اعببييع  اع اطبصالبأطبصديعابيع هعجاتطب
ع  يعبللثتطبعر ابأ اتع بدب"بعيابأليب تدىب"برتعع بصعابياليع ىباعأرهبيعنتق

وثاهبصعاابأطبيع اا بيقاابب"بعرالببونااب"بيهايبأطبلعناات عبيعاينراكيبا  ا طبأعج اا ب
اااداب"بي  اااعبعي  ااتعك بوااابيع راات س بأوااال بأ اادهتبواااي بهناادىب  نااييطب"بلديثاا بجد

و ع بيعفاي بيإلرعي ايابعاطببيع ع اببيع ي يابعيابيعفاي ب تا تًبيععر ث بيكتطب
اع اا بيع ااا بيأتاادبألاايب ااتدىبواااب  ااع حبعيكتعاا ب"بوااعينمبلااعمب"بأطب هعجااتطب
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يإلراا تعايث ب"بعاا بيعااطبثراا حبكىبواااي بصرااعي اياب ياا بيعن ااعبعااطبجهاا بصن تجااهب
كطب عاا با  ااتع ب اابب لااادأبتعثاات ب هعجاااتطبيإلراا تعايث ،بو  ااطبيع  ااتعك بواااب

عواا بيع الثااببيعإسااتواب ااببصرااعي اخبيع اااب تزيعاا ب   ااخبيكعي ااابيع عجثاا بي س اابب
ألنااااتابيع اااا ببيع عجااااابيعفيراااااانابيالب  كنااااهب ااااطب  سااااا بأ ال ااااهبللنااااتابديع ااااهب
يع راااا سي بعياااااب ااااعيببأع ااااهب،بييراااا اتابيعلثااااتطبأطبثراااا ببيعي اااابب ااااطبصديعاب

طب  اااد تب  تااادبأطبيع هعجاااتطبث اااتوظبعيااااب ييقفاااهبواااابعوااا بيع  اااتعك بيع هعجااات
بيإلرعي ايث بوثهب[ب.

ب25نسي بجع دابيعج هيع  بل تع  بب  ل  تسج لث مصرى يصور  ث إسرائ ل : –
 سع اااعًيبص  تع اااًتب  ناااييطب"بص هااات بجداااادبع  عجااا ب  اااع  ب"با ناااتيلبب2007أت ااايجعب
ييعاا ىبث كااابعااطبعت ياا ب  ااع  بك با بلياادىب"برااالبيعفاااي بيع رااجاياب"يع سع ااعب

اهيدث ب  هببعز تعاب خبألاببيثسيلبيع سع عبيع ىبأعد بيع  فاب"ب رت ب توظب"ب
:ب]بوج ابعتدبيع داثب عابأ عىبعطبيع الثببيعإستواب ببصرعي اخبييعرلببعع ب
يعفاااي بيع رااجاياب"برااالا بلياادىب"بعي  عجاا بيع  ااع  ب"نتدثاا بكت ااخ"بواااب هعجااتطب

بعران ت اب  لاب لا[ب.يع عقبيكيروبي
يواابوساعابأ اعىب]بإااتعب  ا بيعنساتدبيع اعبب اادب"براالا بليادىب"بواابيع هعجااتطب
يك لاااييبا ه ااايطبيع  عجااا بنتدثااا بكت اااخب اااتع الثبب،بواااإعاب  اااابث اااخبيعراااان ت ايطب

بيع  ع يطب ه  اطب تع الثبب ببصرعي اخب؟ب.
ع  عجاا بيعنتقاادبيعرااان ت ابأ  اادب ااتعحبع اادبعواا ب  اا بيعنسااتدبيع ااعببعفاااي بي

يع  ااع  ب"نتدثاا بكت ااخ"بيثساايلب:ب"ب ااتهد بيعفاااي بيأع ساادبأنااهبراااإاعبجااداًلبييراا ًتب
 اايلب رااا ع بيع الثاااببوهااايبأيلبوااااي ب  اااعىبث اايعبوااااب اااخبألاااابب"ب،بصناااهبوااااي ب

"بدقت  بث  خبعنييطب"رالا بليدى"بعي  عجا بيع اابب105 رجاياباي خب د هب"ب
دىبكنهاا ب يااثوب ااطبجنرااثت ب  كااابعااطبعت ي هااتبييع اااب  االههتب تعرااالا بيعلياا

يأ اايلب   يفاا بو  هااتب"ب ااتعىب"ب ااطب ييعااادب"بيعسااتهعاب"بكبباهاايدىبيأ بصثاتعثاا ب
كتإيعثكثااا بعتنهاااتبيع نسااا ب"بيإلراااال ب"ب  ااادبزييجهاااتب اااطبييعااادبيع  عجااا بيع ااا فاب
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يع  ااااعيفب"براااا دبكت ااااخب"بييعفاااااي بث كااااابعيافااااخب"بنلاااااخب"بيلااااطب"بدنثااااتب"ب ااااسثس ب
بيع  عج ب[ب.

بتععان " ةمععرو واكععد " للتحق عع  لمكععارلتف مععف إسععرائ لث  ععث  عع ل  :إحالعع  الف –
عياابأإاعبب2007يعفنتطبيع  عىبيع تببع عيبييتدبأ اخبعي  سا بوابأررامب

  تعك هبوابواي ب يلبيعع ثمبيع عيقابيععي اخب"ب ادي ب رااطب"بي عا بكطب ااخب
نثاتبيعاياطبيعفاي بكتطب  اإاًلبصراعي ايثًتبيع فت ااخبيع لاعبث كاطب كاعب سع اعب جيا بد

 ااثبثسايلبيع سع اعب:ب]بأ اتلبب26/8/2007يع اب ت   بيع ي ايابي عا بل اتع  ب
نساااببيع هااطبيع  إايثاا بيع  ااع  ب"بأ ااعفبزكاااب"بيعفنااتطب"بع ااعيبييتااد"بعي  سااا ب
ع  ااااتعك هبواااااب  إاااااخبواااااي بعااااطبيعااااع ثمبيع عيقاااااب"ب اااادي ب راااااطب"بأ اااات بونااااتطب

تب  اد بيع الثابب اببصراعي اخب،بيقاتلب"بصرعي ايابيهيب تبيع لع هبيعنست  ب عقًتبعسعيعه
صطب يق بنست  بيع هطبيع  إايث بيي احبوااب  تع ا هبعي الثابب اتبث نااب:بزكاب"ب

يع ااازي بيكع اااتابلهااا يبيع يقااا بعتاااطبيعفناااتطب"ع اااعيبييتاااد"بيعااا ىبااااؤدىبديعبزيمب
ص ااادىبلنااات ب"ب ااادي ب"بقااات ب تع  إااااخبأ ااات بوناااتطبصراااعي ايابي  ااااعبعاااديعبيعاااع ثمب

يأ تفبأنهبعر بيع  تقب"بع عيب"ب داإًتب تعنست  بعطبثكايطبهنات ببيع عيقابيععي خ
 هاااتيطبيراااا  ب  ي ياااهبصعاااابيع  ساااا بوااايعبعيد اااهبصعاااابيعساااتهعاب،بعتناااهب كاااعبأطب"ب
ع اااعيبييتاااد"بأي اااحبأناااهبعااا بثكاااطبث يااا ب   اااتعك بوناااتطبصراااعي ايابواااابيعفااااي بقلاااخب

لع ااتنابب يقث هبعسدبيع  اخب ااثبكاتطبيع اداثبااديعبعاطبقثات بوناتطبأ ع كاابأي
"ب[ببBBCعيسثاات بلااديعب اادي بوااابيعفاااي بيعاا ىب ن جااهبها اا بيإل يعاا بيعلع اتنثاا ب"ب

يقااادب ااادعب كااا بيعلاااعياابعياااابيعفناااتطبع اااد بكفتثااا بيكدعااا ب ااااثبيعدبوااااب ااا ك ب
يإلعااال بيع عجثاا ب"ب  ااثوب"ب سع ااعًيبلاا ع بثساايلب:ب]بأ اادع بنست اا بيع هااطبيع  إايثاا ب

إخبيع تبب"بع عيبييتدب"بيع ىبي ه ب اؤ عًيبيع  ع  بقعيعًيب  فظبيع  سا ب ببيع  
 ااتع الثبب ااببصرااعي اخبع  ااتعك هبوااابيعفاااي بيعلع اااتنابيعجدااادب"بلاااطبنهااع طب"ب اابب
  إااااخبصرااااعي اياب،بهاااا يبيقاااادب راااالببهاااا يبيعسااااعيعبوااااابر اااابب   اااا بيع اااا فااطب
ييإلعال ااااطبيعاا اطب  ااعييبيع ااؤ  عبيع اا فابيعاا ىبعساادب ااؤ عًيبإلعااالطبن اجاا ب
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ااااتعلييب  ااابب"بييتااادب"ب ااطبجااادييلبيعنست اا ب ت ااا بأنااهبأ اااعبيع  سثساات ب اااثب
بعيابير ت تلبيع  خب تعفاي بعر بيع ج بيع ابأإتعهتبواب  عب[ب.

:بأيعد بجع ادابتائل إخواتث ويالط روايا  إسرائ لي   ث ملتب  اإلسعلتدري   –
 لعًيب يلبي هت بيعنت ببيإل اييناب"ب  راطبب2008 تايبب5يع  عىبيعاي بل تع  ب

عييثااااات بصرااااعي ايث بع ك  ااااا بب3"بعاااايز عبيعإستوااااا بل   ااااخب راااااؤيعث بد اااايلببعي ااااا
يالراااكندع  بيهااا يبناااابيع لاااعب:ب]بي هااا بيعنت اااببيإل اااييناب  راااطبعي اااابيز اااعب

"بعييثات بب3يعإستو بوتعيقب رناب تع الثبب ببصراعي اخبي  ياهب راؤيعث بد ايلب"ب
عإستوا ب  جيامبصرعي ايث ب ك   بيإلراكندع  بياتعابب"بعي ااب"بواابيج  اتابعجنا بي

يع  ببأ مبيع ىب هدب  اادب ع ثحبيعيز عبع ن بب داعبعات بيعاينراكيب   اعب
يع الثببيعإستواب بب"بصرعي اخب"ب،بيعدب"ب رناب"بقت اًلب:ب"بهت بيععييثات بدىبعايب
 يجاايدابيأنااتبأ عقهااتبقاادي  ب،بو نااتبعراا ب اادبيعاهاايدبيعراا ب اادبيع الثاابب  ااعطب

ب20يأ تفب:ب"بأنتبييق ب دبيع الثابب نا بأطبا  س بيعرال بيع سثسابييع ت خ،ب
 اات ه براان بت كًتب"بيأناا بالب راا اثببأطب ساا بأعت ااًتب،بييجااهب داإااهبععي اااب اا

يي داب"بوعدبيعنت ببيإل ييناب"بن طب دبيع الثببنهت ثاًتب اببصراعي اخب  اابعايب ا ب
ب فتقبرال ب ت خب"ب.يعسدب
ويتععرج  روايعع  مععر   20تائعل رئععيس تحريععر مجلعع  " أكتععوبر "  ععزور إسععرائ ل  –

:بنساااخب يقاااببعجنااا بيع ستا ااا ب تإلراااكندع  ب قاااتاببدي بكاااي  ب لاااعًيبعاااطببةبريععع 
لييراا بب-رال بيإل اتعابصعاهاتبب– عج  بعييث بصرعي ايث ب  نييطب"ثترا اطبيع لع ا "ب

  ااععبيع اا يطبيإلرااعي ايث بينت ااببع ااثمب  ع ااعب جياا بأت اايجعبيع اا فاب" راااطب
واابب2007ي  عج اطبيع عببوابانتاعبرن برعيم"بييع ىبكع  هبيعج  ث بيعديعث بع

ي  فتلبيعرافتعابيإلراعي ايث ب فنادقبيعفيعراازينمبي  فاتاًلب  اديعبيع عج ا بيع عجثا ب
عيعييثاا بيإلرااعي ايث بيثساايلبيع سع ااعب ااتع يقبب:ب]بأإااتع بعييثاا ب"بثتراا اطبيع لع اا ب"ب

راااوبعيتت ااببيإلرااعي اياب"صايااابع اااع"بيع دااادب ااطبيالن سااتدي بييع  ف اات بوااابيعيب
يع ااااا فاب  اااااد تب عج هاااااتبيعتت اااااببيع ااااا فاب" رااااااطبراااااعيم"ب  اااااععبيع اااااؤيطب
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يإلرعي ايث بينت ببع ثمب  ع عب جي بأت يجعبييزع هاتبيكتع اتبيكهاعي بييعج هيع ا ب
عي ااا تو ب ااااثبيع لاااعبع ياااهب الث اااًتب عوي اااًتبوااااب اااخبيال ااا اللبييإلن هتتااات ب

 بعيعيثاا بيكرااليعث بيإلرااعي ايث بيع راا  عابيهاايب ااتبنفاات ب"ب راااطبرااعيمب"بواااب ااييعب
 ؤكدًيبأطب عج  هبعيعييث بعثر ب الث ًتبصن تبهيب  تدلبإساتوابااد خب ا طبع ياهب
يع هنااااب  اااثفًتبأطبيع عج ااا بهاااابيعرااالاخبيعي اااادبعي  اااعفبييع  اااتثلب اااببيآل اااعب
 رااال بي  ااددًيبأنااهبك اا فابعااهب اياا بيع ع اا بوااابيع عج اا بيع لع اا بييعراافعبصعاااب

يع  فااطب  د بيع الثبب ببصراعي اخبعاطب يي اي بصرعي اخبيعطبث ن هبقعيعبنست  ب
ب  عيعهب[ب.

ن ااع بجع ااداب"بااادث ي بأ عينااي ب"بيع ااهاينث بالتطبيععف بععالرق  الكععرقث :  –
..بب2007انااتاعبب20-18أطب ااخبألاااببراا  سدبوااابيعف ااعاب ااطبب2007وااابانااتاعب

يع هعجاااتطبيعرااانيىبعياااعقابيع اااعقاب   اااتعك بعيق ااات ب اااطب  اااعبي صراااعي اخ ب
 عىبينساًلبعطب دين بصعثك عينث بأيعد بيع لعبوإطب]بيع هعجتطبثسات بي رببديلبأ

عيراان بيعإتعإاا بعيااابيع ااييعابيث ساادبيع اات بع ااخبيثسااد بعااعي بعيق اا هبينااديي ب
ع ساااااث بأديابيععق اااات بي  ااااعأمبيع هعجااااتطبعيق اااا تطبصرااااعي ايا تطبيه ااااتب"بأيع اااا ب

 بديلب"بعيق اااا ب ااااطب   يااااب500 ف راااااعب"بي"بثتعاااااخب ااااي بب"بيث ااااتع بوثااااهب"ب
يع ااااتع بي   لااااع ب ااااخبألاااااببوع اااا ب هلثاااا بع ن ااااثوبيعرااااثت  بي تعف ااااخبقت اااا بيزيعاب
يعرااثت  ب ااتع عي عبعي هعجااتطبواااب ا هااتبيعدعت ثاا بيجااتابوااابدعاايابيع هعجااتطبأنااهب
را  اا طبصقت اا براايقبرااثت اب ااعقابثراا اب"ب ااتطبيع ياياااب"بعيااابيراا براايقب

عي بيجاادال بيعااعقابيع ااتزيعي بيع ااهاعب  ااابيع راااطبي  ااتابوثااهبيع يااابييع جاايه
دعاا ب اا ثف ب"ب  ااتع  ب"بوااابييأرااتنابأ بكيإااي بيعلاادبيعيهااتببيوع اادبيكاااعل[ب

 سع اااعبعهاااتبأطبيعاااعقابيع اااعقاب"بواااطباهااايدىب"بيأطبيه  ااات بيعاهيدثااات بواااابيعف اااعاب
يك اااعاب ااتععقابيع ااعقابعااثمب ااداإًتبيأنااهب ااعيثب  اا ع بلاااطبيعاهاايدبييع  ااع اطب

  ااااعبي صرااااعي اخ ب ااااطب اااااللبصقت اااا ب ااااطب اااا نهبأطبالنااااابجراااايعبيعرااااال بلاااااطب
ب رت ست بيععقابيع عقابلاطبيعستهعابي خبألاب.
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يوابوسعابال س ب]بييع إاعبعيده  بأطب ن   بيع هعجتطبي ادعاب"بأيع ا ب ف رااعب
"ب    ب يق ًتب تر هتبعياب  ك بيالن عنا ب تعييات بيع عجثا بييع لع ا ب  ادحب

ًيبي ساااتال بي ساااتاببوااااادايب ناااهبأراااتناب"بأ بكيإاااي ب"بي"عاياااااب اااعيد"بيث ااا ب اااايعب
نهااتب اازيعبيعسااتهعاب ااطب:بصع ااعي بأد هااتبيواااب  ع فهااتبلنفرااهتبعيااابيع يقاابب ساايلب

أجاخب  تعرا بيع  اتعابيع عجثا بعتااب  راهتبي    ا بوااب  عو هاتبيوه هاتبي اا  ي ب
أ يلبيع يرثسابيع عجث بييععقابيع عقابييج   ا بواابنااتقبز تعي هاتبيع   يفا ب

  ااااعبيأ ااااهعهتبيقتلياااا ب"بوثفااااابعلااااد ب"بي"داناااات"ببعيسااااتهعاب اااا تلعبعيق اااات بوااااا
ي"عيراااا"ب..بيثك ااا ب يقاااببيع هعجاااتطبأطبعيق ااات ب صراااعي ايثت  ب اااتعكطبيع ااات ب

 بواااب هعجااتطبيعااعقابيع ااعقابيعاا ىبأقااث ب   اادبونااتدقبيعسااتهعاب2006يع ت اااب 
يث اا ب اايعًيبعهااطب ااببعيق اات ب  ااع ت بييعااعيقابيع  ااعىبيع ااهاعب"ب   اايدب

بيع دين ب"اير بيع  عى"ب.بع تب"ب نساًلبعطب ت ب
 كاع بجع اداب"بيعلاداخب"بل اتع  بب:  ع ل  إسعرائ لث بفتعدق الفورسع زوتز ةري –
،ب ي اايعًتب  نااييطب"بونااتنيب  ااعباعو اايطب الثااببيعفيعرااازينمبب11/7/2008

يقت  ا برايدياب ااتع ا  اطبيثسايلبيع ي ااياب:ب]بالاديبأطبيععهااتطبيإلراعي ايابعياااب
عااع بيعفااااي ب راالببو ااتععر ب ااطب  يااا بيعلااداخببيع الثاابب اابب  ااعب اااتزيلبقت  ااتًب

يإلرعي اياب"بز تعابيعفعق ب"ب فندقب"بيعفيعرازينمب"بلادعياب اطبيعرافتعابيإلراعي ايث ب
بع ددب طبيع   ثت بيعرثترث بييإلعال ث ب[ب.

نسيا بأث ااًتبيع لاعبي كااع بب2008ايعااايبب19ينسااًلبعااطب ا ك ب"ب  ااثوب"بل اتع  ب
بتًب  يناابًتبث  لااعب  اادثتًب ت ابيعااديعابقاادبعواا بعع ااوثااهبأطب  هعجااتطبيعسااتهعابيعرااان

بعسعيعي بيع ستا  بيعفنث بييعإستوث بعيديع بيع لع   ب.
يوابوسعابأ عىب طب سع عب"ب  ثوب"بثسيلبيع سع عب]بيقدبعلعب تعي بكيهاطبرفاعب
صراااعي اخبواااابيعساااتهعابعاااطبرااا تد هب  اااع بوااااي بصراااعي ايابواااابيعساااتهعاب   لاااعًيبأطب

كخبأ ااادبأهااا بيعيرااات خبعي سع اااببلااااطبيع ااا يببيقتعااا ب"ب ااا ابيع جاااتلبيعإساااتوابث ااا
صطبعاع بيعفااي ب:بكيجاع"بيع   دإ بيععر ث ب تر بيعرفتعابيإلراعي ايث بواابيعساتهعاب
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ث  ابوابصاتعبيعن اتات بيعإستوثا بيعجتع ا بيع ااب  ااهاتبيعرافتعابيإلراعي ايث بييع ااب
لااااطبي ااا  بن اااببعاناهاااتبهااادفبيع سع اااببعاااثمبلااااطبيع كي ااات بو راااببلاااخب

بيع  لاطبيع  عىبييإلرعي ايابأث ًتب[ب.
ب***

وبتفصعع ل بعععي أدوار الفتععات ن والكتععال المسععرح  ن ممععن طبعععوا مععف إسععرائ ل 
 تورد التفاص ل التالي  والتث سب  إ راد ا مختصر  :

ك ااتبراال بب–يع  ااعمبيععي ااخب راات بيعااداطب  ااافاببحسععا  الععد ن مصععطفث : –
اطبي  عقييبيع  عبيعفنابعي الثببيراتوعبصعاابكتطب طبأيي خبيعفنتناطبيع ب-يأ عنتب

صراااعي اخبي ااا كعبيع ساااتع عبأناااهبكاااتطبعاااهبأ ااادقتابلهاااتب جع ااادابيعع ااات  بك اااتبيعدب
  ااع حبعااهبإل اادىبيراات خبيإلعااال بيإلرااعي ايث بعنااد تبراا خبرااؤياًلبثساايلب:بع اات يب
ثكع بيع  ببيع عجابصراعي اخب؟بيكاتطبجيي اهب:ب  ااطبقاتلب؟بيع ا ببيع عجاابث ابب

داطب  اااافابي رااات بيعاااداطب  اااافابث اااببصراااعي اخب،با ساااابيع ااا بب رااات بيعااا
بيع عجابث ببصرعي اخ به يبيقدبقت  بيعنست  ب  اببير هبصإعبيعز تعاب.

 ااطبأتإااعبب-ك ااتبراال بيأ ااعنتبب–يعتت ااببيع رااع ابعيااابرااتع ببةلععث سععال  : –
راعي اخبيقادب ا بو ايهب اطبي  اتدب يع   ثت بيع ديو  بعطبيع الثاببلااطب  اعبيي 

صإاااعبز تعي اااهبيع  تاااععابإلراااعي اخبيقااادب اااعحبعجع ااادابيع اااعقبيكيراااوب أطبيعت اااتبب
راعي اخبيأطبعياابيع إسا ب يعرال ب ببصرعي اخبهيبيعفاعابيع ا ث  بلااطبيع اعببيي 
أطباديوببعطب ع بيالب إنثهبأث ب ييق ب ا بييع سثس بعثرا ب يا بيعج اتهاعبعتاطب

تبيعيااااابيعفااااعدبهاااايبيعاااا ىبث ااااخبصعاهااااتبيثكااااتوحب ااااطبأجيهااااتب  اااااب إلاااا ب اااا  ه
يإلرعي ايااطبييعفيراانااطبأطباعر ييب طبأجخب  سا بيعرال بياللدب طبيإلنر تبب

قت  بديع بويراانث  ب.ب67صعاب ديدب بيي  الابيع ر يانت بيي 
يهااا يبيع اااييعبكاااتطبعيااااب يفثااا ب سااادث ب راااع ث بعيتت اااببوااااب اااخبألااااببي عااا بوااااب

عب ب اااثب اا بيإلعااالطبعااطبعااع ب رااع ث ب"بكت ااببواااب ااه2002 ااتعمبعاات ب
يع راااخب"ب اااطب  عثفاااهبيعناااد تب ااا براااؤيعهبعاااطب يقاااا بعاااع بيع راااع ث بوااااب عياب
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]بكااااخبيع يقا اااات بوااااابيع ااااعقبيكيرااااوبرااااا  بوهااااخبص يب:بيالن فت اااا بيعإتنثاااا بقااااتلب
عع  بيع رع ث بأثات بعيلااطبهاخبيع يقاا بث  لاعب نترا ًتب؟بيع ي اًتبواإطبيع إسا ب

 بيعراال بورايفبالبان ايخب تع يقاا بيعتاطبهايب  نااب  ا  بيعفكاعابي اطبث اتعب
ث ااتع بأىب يقااا بثكاايطبوثااهبع ااخب ااطبأجااخبيعرااال بي ااييوس ابعيااابيع رااع ث ب

ب بيعثر بعهتبعالق ب تع عيفبيع تعث [ب.2001كتن ب ن بعت ب 
،بي اا بو اايهبعيااابب2001يقاادبرااتوعبعيااابرااتع بصعااابصرااعي اخبعي ااعابيكيعااابعاات ب

 يع ااادب"بك ااتببأإااعبهاا  بيعز ااتعاب ااطبي  ااتدبيعت ااتببيكااتطبع ثرااهبيق هااتب"بوااتعيقب
واب ؤ  عبعيرت خبيإلعال بيع داإ بوااب"بل اعبرا ببب2004 تع بوابأيي عبعت ب

"بيقاادب اا ب  اايعهبعيااابجاات زابصرااعي ايث بيالااازيلب  ااتعكًتب  ااابيآلطبوااابو تعثاات ب
   يفااا بأ اااادإهتب  اااايع بع ااااع بيعفاااااي بيإلرااااعي اياب"بيعيسااااتابيك اااااع"بوااااابقتعاااا ب

عابييعاااا ىب  ااااع ب   ثاااا ب"بأنااااثمبعااااع ب فناااادقب"بيعفيعرااااازينمب"بيرااااوبيعسااااته
ب ن يع"بيعفا ب طبعجتلبيكع تلبييع تعجث بيع  ع  ب.

يعا ىبراال بيإل اتعابصعااابز تع اهبإلرااعي اخبلن اعبهنااتب اتبك ل ااهببمعدح  صععال  : –
 لااعًيبب2001انااتاعبب25 اا ثف بيعجز ااعابيعراا يدث بيإلعت عينثاا بوااابب ف ااثاًلبعنااه

 اايث ب ااد  ب ااتعحبي كااث بواااب  نااييطب"ب راالببيعينااتابوااابصرااعي اخب:ب ج ااادبع
ي  تدبيعنست ت بيعفنث ب"بيثسيلبنابيع لعب:ب]باجعىبي  تدبيعنست ت بيعفنث ب   عب
  سثسااات ب اااببكاااخب اااطبيع ااااعبب اااد  ب اااتعحبييع ااااعبب كاااث ب رااالببرااافعه تب
عيينااااتابلإرااااعي اخبل   اااااعي بصرااااعي ايث بيقااااععبيال  ااااتدب ج ااااادبع ااااي  ه تبع اااااطب

 بيع  سثساات بيراا نتدًيبصعااابيعسااعيعبيعرااتل بيعاا ىبيالن هااتاب ااطبيع  سثساات بي جااعىبهاا 
أ دع بي  تدبيعنست ات بيعفنثا بلاعو بيع الثاببي ناببأع ات هب اطبيع  ت اخب اببأىب

بجه بصرعي ايث بعر ث بأيبراعبعر ث ب[ب.
ييعاا ىبراال بيإل ااتعابصعثااهب،ببالبهجععورى  ععث معععري لاريلععات ر  ععث إسععرائ ل : –

رافعببعاطب26/7/2008يع عجاابل اتع  ببيكهاعي بنيعدبهنتب ف ثاًلب تبك ل هب جيا 
جايعمبلهجايعىب"بصعاابصراعي اخبي  اتعك هب   اع بلهاتبعب"عرت بيعتتع كت اعبيع ها
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يجاااتابواااابيع  ساااا بيعااا ىبأعد اااهبجاهاااتطب   ااايدبأناااهب:ب]راااتوعبعرااات بيعتتع كااات اعب
ييعفنتطبيع اتع اب"بجايعمبلهجايعىب"بصعاابصراعي اخبي اتع بوااب  اع ب ا ب ن ث اهب

  ااا بعناااييطب"بعراااي بكتع كت يع ااا ب اااطبأجاااخبب2008ابوااااب اااهعبايناااايبيع ت ااا
يعرال ب"بييع ىبكتطبدعتبصعثهبيععرات بيعفعنرااب"ب الن ايب"بيااتفبعاددًيب اطبلياديطب
أيعي تبلهدفب  سا بيعراال بعلاعبيععراي ت بيعتتع كت يع ا بلععتثا بيك ا بيع   اداب

عكاازبي  تيناا بيعسن اايث بيع ت اا بعفعنرااتبوااابيعساادمبيراافتعابوعنرااتبواااب ااخبألاااببي 
 ااااث يطبلاع اااازب تعساااادمبيعي ب بيجااااا بع اااا بي ااااتع بوثااااهبلهجاااايعىبعااااطب  ااااعب
ييإلرااعي اياب ث ااتلبكث ااكتبييعفيراااانثتطبلهااتابنجااتعىبي ياااخبألاايبععواا بي  ااعيطب
 اااااطبأ ع كاااااتبييعثت اااااتطبي عكثاااااتبيريثراااااعيبييعجزي اااااعب،بييرااااا  ع بع يااااا بلهجااااايعىب

لهجاايعىبز تع ااهبع  اات   بيع  ااع بأعج اا بأثاات ب[بيوااابوسااعابال ساا ب]بعاا بانكااعبيع
إلرعي اخبيديوببعطبنفرهب  نهبونتطب عباديوببلعري ت هبعطبيع سايقبيعفيرااانث ب
،بوابيعيق بيع ىبأعري بوثهبدعيابعنساببيع  كايااطبيعفناتطبيعرات بيعتتع كات اعب"ب
  ااافاب راااطب"بوتع اا عب ناا بلاادابيعفكااعابوااابديلبأيعي ااتبوث ااتبييواا بلهجاايعىب

البثرا اثببأطبااعو بأىبب–ك اتبثكععهاتبدي  اًتبب–يقلخبيعدعيابكنهبونتطبعاتع اب
بدعياب طبأىبديع ب تدي بالبا نتزلبيثسد بأع تعهبك تبهابيك تباعيهتب[ب.

وتجاا بيعتت ااببل تعع ن الرملععث  ععدةو الملحعع  اليقععا ث اإلسععرائ لث لمسععرح تف :  –
يع رااااع اب"عاناااااطبيعع يااااا"بيعيرااااوبيع رااااع ابييعإسااااتوابلدوتعااااهبيع فااااتجاابعااااطب

هبعي ي  بيعإستوابيإلرعي ايابع  يعبعع ب رع اب  دبأطبكتطبيع الثببيدعي 
 اااطبيع  ينااااطبععو اااهبيع الثااابب  اااداب،بيقااادبن اااع بعاااهبجع ااادابيع ثاااتابواااابيع ااات ب
يع ت اب  ع  ت بنتع ا ب ادبيع اديبيع اهايناباا ه ه بواهاتب ا نه براعقييبنااب
ب رع ا هب ر ديطبيع جنيط بيأنها بقاي با يايطب اطبيإللاديابيث ث ايطبعياابصلاديا
يع ااعبب،بيوااابنفاامبيعيقاا بعواا ب ست اات ه ب  جاا بأنااهبعااطبث  ااخب اانه بعياااب
 ااب.بأ تبوابلديثت بها يبيع ات بوسادبوتجا بيعج ثاببلدعي اهبها  بيوااب سع اعبعاطب
يعييق  ب ن يعبلجع دابيكهعي بيع عجابثسيلبكت  هبواابجازاب ناهب:ب]بلادأ بيعس ا ب
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ناااطبيعع يااابا  اادثبعنااد تبقااعأ ب لااعًيب تع اا  بييع جااال بثفااادب اا طبيع ؤعاا بعا
ناهب:بص ي اييبيكقن ا ب"بيع ااب  اع بعيااب راعحبيعز تعا بيثسايلبيعطب راع ا هب"ب

دعتبيع ي  بيعإستوابيإلرعي ايابع  تهدابيع ع بي  نهبانتدىب تع الثببلاننتبيجاطب
بصرعي اخب تع  تعهتبديع ب  سد  بونثًتبيعيانتبأطبنر فادب طبه يبيع سد ب[ب.ب

ج ا ب اتع ؤع ب"بعانااطبيعع يااب"با  ادثبواابأ ادبيعلاعي عبيوابوسعابال س ب]بإ بويب
نااهبا  ااتهاب تع القاا بيعسيثاا بيع ااابأيع يثفز ينثاا بيث  ااعفب تعييق اا بي ز اادبعياااب عاا ب

 عجوبلانهبيجاطبيع ي  بيعإساتوابيإلراعي ايابي ناتدىبيعفناتناطبييع إسفااطبيع  اع اطب
ب تع الثبب[ب.

 راااعحبلع ترااا بيعفناااتطبعاااز بهااا يبيقااادبقاااعع بعجنااا ب  كاااث بيع هعجاااتطبيعساااي ابعي
بيع الاياب ن ث بعاناطب طبعجن بيع  كث بعيابصإعبه  بيعييق  ب.

ب تإل ااتو بع ااتبراال بي كعناات بوااإط:ب" البلتععاجث " يوتععث  ععث المعبععد ال هععودى  –
 ياثاا بعي  ااتيال بيع ااهاينث بع  رااثمب   اا بقاات بل يقاابب اا ك ب"بنااديابيعساادمب"ب

يع  ااع  بيعسااتهعابيهاا  بيع  ااتيال بث اا بيآلإااتعبيع ااهاينث بي عاا بوااابيع ت اا  ب
 ادع هتبعنت ااعب ااطبيعياايجابيع ااهايناب   ع كااتبي  ااع ب تفيهااتبل  ي ااخب  رااثمب

بيع    ب.
يوابيع ياث ب نتيلبعال  فتلبيع ىبأقت  هبيعرافتعابيع اهاينث بوااب  اعب  نترا  ب
 ع ث بيع  لدبيعاهيدىبي  تعك ب اعببيكيجعيبيع  اعىبيع اتع ابوثاهب ااثب سايلب

ع ااااب  ناااتيلب عااا ب:ب]يع اااخب  اااتعك ب ااااعببيكيجاااعيبيع  اااعىبيع اااتع ابد.بيعفساااعابي
جاااتلعبيعلي اااتجاب تعيناااتابواااابيال  فاااتلبيعااا ىبأقت  اااهبيعرااافتعابيع اااهاينث بييعات فااا ب

عااااات بعياااااابصن اااااتابيع  لااااادبب100يع اااااهاينث بيع  اااااع  ب اااااؤ عًيب  نترااااا  ب اااااعيعب
ابيعيرااوبيع ااهاينابوااابيعسااتهعابي  نتراا  ب ع ث ااهبقاادب راالببواااب ااد  بكلاااعابواا

يعإسااااتواب  ااااتبث إااااخب  تعفاااا ب ااااع   بعيسااااعيعبيعاااا ىب ي ااااز ب ااااهبيع ؤرراااا بيعإستوثاااا ب
ييع إسفيطب ن ب تبثستعببعساداطب اطبيعز اتطب  ستي ا بيع الثاببوسادبي فساييبعياابأناهب
الب الثااااببإستوثااااًتبأيبونثااااًتب ااااببصرااااعي اخب تدي اااا ب   ااااخبيعساااادمبي سثاااا بيكعي اااااب
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تجاب"ب ينتابأرنا هب"ب  ببيعرال ب"بعي اتععبيعفيراانث بييع عجث ب،بيقدبقت ب"بيعلي 
،بيرن هااتبيع اعجاا ب"بوتااادابب1958يععي ااخب"ب ااالحبجااتهاطب"بكااتطبقاادبأعفهااتبعاات ب

"بعيات بأجنلثا ب نهاتبيعيياا بب7كت اخب"بييكتإاعبصإاتعابأطبيعلي اتجابقاد بيكرنثا بلااب"ب
ابيع لع اا بيع ااابا  اادإهتب االقاا ب اادادابوااابيع فااخبيعاا ىب  ااع بيعراافاعبيإلرااعي اي

"ب   اااًتب  اااع طب اااطبلاااانه بيعرااافاعيطبيك ع كااااب80 تعساااتهعاب" اااتعي بكااايهاط"بي"ب
بييعلع اتنابوابيعستهعاب[ب.

ب***
 خاتم 
هاااا يبيعف ااااخبيع عكااااازبعيااااابيال  عيقاااات بوااااابيع جااااتلبيعفنااااابكجاااازاب ااااطبب ااااتيل

يال  عيقات بواابيع جاتلبيعإساتواب  اكخبعاات بي اتععر ب اطبأنهاتبي  عيقات بوعدثاا بصالب
ك اااتبأطب ب2011-1979واااابز اااطبيع الثااابب انااا عب اااتع ايعاببكاااتطأطب راااتععهتب

   بيع   ثت بيع ابي  هع بلعو بيع الثببصعاب جتلبيع الثبب   بد يلب
دعتيىبزي ف ب،ب إخبص تعاب ه  بعطب ييلبيع الثببيعإستوابييعفنابواب  عبص تطب

الراا  عبيع ااتلبي اادهيعبأتإااعبب2011انااتاعبب25ع ااعب رااناب  ااتع بيعاايالبإاايعاب
ب.بلبيع الثببيعفناواب جت

ب***
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 الفصل : مصادرمن 
صعاااديدبأث اااطبب-:بع  ااا بيعفاااطبييع  اااتلعي بب اااطب ااا كعي بيعفناااتطبصاهاااتببناااتوبب–ب1

ب .2005،ببب1يع ثتدب،بيعستهعاب،بديعبيعيجته ب،بط
 اااااااييعبصاهاااااااتببنااااااااتوبب اااااااببجع اااااااداب" ااااااااي بيك ااااااا "بيعستهع ااااااا ب،بل ااااااااتع  بب-ب2
بب .27/6/2005
 ي اااياب  ناااييطب"ب ااادبب–يعث بيعت عينثااا بجع ااادابأرااالب–"ب جيااا بيع اااعبب"بب–ب3

ب.ب2008رل  لعبب29ب–يع الثبب"ب
ب9/9/2008ب–"  ك ب  ثوب"بب–"بوتعيقب رناب"باعو بي هت هب تع الثببب–ب4
ب.
ب–قناااتابيع ناااتعبب–يز اااعبيعإستوااا بيع  اااعىبث يااا بل الثاااببإساااتواب اااببصراااعي اخبب–ب5

بيع يقببيالعت عينا.
ب– جااددب ااطب ااتببيع رااعحبييعااعقاب"ب  اعب:ب راا ع بيع الثاابب ااببصرااعي اخب ب–ب6

بنساًلبعطب يقبب ع ع  تب.ب–ب2008انتاعبب26 ي يابلجع دابيع ثتابل تع  ب
 ا ك بيع ي اتنااطبب–"بيع  فايطبيع  ع يطبثاتعليطب   تر  بيع ا  ااطب"بب–ب7

ب.ب2008أررامبب21يع عببل تع  ب
ب.ب2002ولعياعبب28جع دابيع عقبيكيروبب– ييعب ببعيابرتع بب–ب8
 سع اعبب–  اثوبب–صرعي اخب   عقب ستا  بيع  ع اطب فاي برات طبجنراثًتب"بب–ب9

ب.ب2008ايعايبب19ل تع  بب–عتدلبعلديعع ث ب
ي ي ياب  نييطب"ب إسفيب  عبا جتدعيطبوابز اتعابعياابب48 يقببععببب–ب10

ب.ب4/1/2005ب–رتع بإلرعي اخب
ث ب ااااد  بجع اااادابيعجز ااااعابيعراااا يدث بيإلعثك عينثاااا بي لااااعب"ب ج ااااادبع اااايبب–ب11

ب.ب2001انتاعبب25 تعحبي كث ب رلببيعينتابوابصرعي اخب"با تع  ب
 اتايبب29ب–جع دابيع عقبيكيراوبب– تععبصرعي ايابث ت عبوابيعستهعابب–ب12

ب.ب2005
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ب–ب2005 سع عبعطب هعجتطبيإلر تعايث بيعاديعابعهواال بيع راجايث بران بب–ب13
ب يقببصاجابواي .

 ي ياب  نييطب"بي هت بب–ب2007أت يجعبب25 ب"بجع دابيعج هيع  ب"بل تع ب–ب14
جدادبع  عج ب  ع  ب راالا بليادى بهاخباادعيبعي الثابب اببصراعي اخبعي ا فاب

ب رت ب توظب.
ص تعاا بيعفنااتطبيع  ااعىبع ااعيبييتاادبعي  سااا بع  ااتعك هب فاااي ب ااببصرااعي ايابب–ب15

ب.ب26/8/2007 ي ياب  جي بدنثتبيعياطبل تع  بب– يلب دي ب راطب
 اا ك بيإلعااال بيع عجثاا ب   اااثو بب–ع ااعيبييتاادب ااطب ه ااا بيع الثااببلااعياابب–ب16

ب يقببيع  ك بعيابيالن عن ب.ب–ب11/12/2007ل تع  ب
عييثااات بصراااعي ايث بب3نت اااببص ااايينابث  اااخبيز اااعبيعإستوااا ب راااؤيعث بد ااايلبب–ب17

ب.ب2008 تايبب5 ك   بيإلركندع  بجع دابيع  عىبيعاي بل تع  ب
ب2007قتاببدي بكي بل تع  باناتاعبب–كندع  ب يقببعجن بيع ستا  ب تالرب–ب18

ي ااااييعب اااابب  ااااعج بعييثاااا بيعثتراااا اطبيع لع اااا ب"ب راااااطبرااااعيمب"ب  ااااععبيع ااااؤيطب
بيإلرعي ليث ب  جي بأت يجعبينت ببع ثمب  ع عهتب.

نساااًلبعااطب ديناا ب"بب2008انااتاعبب–جع اادابااادث ي بأ عينااي بيع ااهاينث بب–ب19
 ي ااياب  نااييطب"بيع الثاابب ااتععقاببيجياادنتبابيع ععاا ب يرااخب اا عهتب"بيالعت عينثاا 

ب ت ببيع دين باير بيع  عىب.ب–يع عقاب"ب
 ي ااااياب  نااااييطب"بونااااتنيب  ااااعباعو اااايطبب11/7/2008جع اااادابيعلااااداخبب–ب20

ب الثبب"بيعفيعرازينز.
  سااااا بعيتت  اااا بب–إاااايعابعراااات ابيعتتع كاااات اعب اااادب"بجاااايعمبيعلهجاااايعىب"بب–ب21

ب.ب26/7/2008بجع دابيكهعي بيع عجابل تع  ب–جاهتطب   يدب
  ااادبي هت اااهب اااتع الثبب اااببصراااعي اخب:بعانااااطبيعع يااااب:بعاااطبأعدبعياااابهااا  بب–ب22

ب.ب26/1/2008 ي يابلجع دابيكهعي بيع عجابل تع  بب–يع هت عي ب
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،بي ي اياب ايلبيع  اتيال بب3/12/2007  ك ب"بناديابيعسادمب"بل اتع  بب–ب23
ببيع اا ك بعياااب يقااب–يع ااهاينث بع  رااثمب   اا بعرإااتعبيع ااهاينث بواااب  ااعب

بيالن عن ب.
رعي اخبب–ب24  سع عبب–هخبر تيطبهثفتابيهلابليي  بيع الثببيعفنابلاطب  عبيي 

ب.ب14/8/2008 يقببدنثتبيععأىبل تع  بب–ص  تعىبعيتت بب   دبيع  عىب
ب
ببب
ب
ب
ب
ب
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صرعي اخبوابوع ب الث هتبيعإستوابيي  اعيقبيعن  ا بيع  اع  ب،بيع داادببير  د  
 اااطبيعيرااات خ،بكاااتطب اااطبألعزهاااتبصن اااتاب ؤررااات ب ك اااتبهااايبيع اااتلب اااببيع عكااازب
يكتتدث ابيإلرعي ايا بأيبيع  تعك بوابصن تاب  تعفت بديعث ب ك تبهيبيع تلبواب

  تع بكيجنهتجطب بيع  هيعبصعال ثًتب تر ب30/1/1997بعيرال بيع  تع بيعديعا
 ب،بأيبواابيعاادين تع ب نراا  بصعااابيع داناا بيع اااب ااهد بأيعااابيج  تعت ااهبيع  رثرااث 

 نت ااعب   تيناا ب  هااتب تع  ثااًتبي ي بي  ااتلب اا جهزاب  ااتلعي بي تعجثاا بيعاادوبب 
 ب.بهاا  ب1998ب– الدهااتبإلن ااتابج  ثاات بعيرااال ب إااخب ج  ثاا بيعسااتهعابعيرااال ب

ييع الثاااابب اااااللبيعف ااااعاب ي اااايابيعدعيراااا بيع ؤرراااات بع لاااا بديعًيبوااااابيال  ااااعيقب
يعااعأىبعياااب بيعتنهااتبرااععتطب ااتب ال اا ب،بيوسااد ب  إاعهااتبراايياب1979-2011 

يع اات بأيبيعن  اا ب،بكراا تببعااداب،بع ااخبوساادينهتبعي  ااديقث بيعتتوثاا ب،بيرااثتدابعيحب
يالن هتز ااااا بعااااادىبيعسااااات  اطبعياهاااااتب ت ااااا ب اااااطبيعجتناااااببيع  اااااعىب،ب تإل اااااتو ب

راازا بب– دي ثاا بيع راا  عاب اادبيعاا الدبيع عجثاا ب  ت اا بعلنااتطبع  تعراات بصرااعي اخبيع
ي عيجهتبيعدي   بيع ابنف بعنهتبيعطبن ل هاتبعرلا ه بيع اتدق بواابيعراال ب،بكاخب
 عاا بأي ااخب ااتن اب ياا بيع ؤرراات ب ااطبيإلرااعي ايااطبييع  ااع اطبصعااابيعف ااخب.ب

زب اتبعر ب ع برن تيلبهنتب نتيلبألاعزب اتبو ي اهب يا بيع ؤررات بيع الث ثا بيألاعب
هتبوااابيع ثااتابيراا   برااا  ب اات ل هتب ااطبأيلبصن اات بيجااهبصعاهااتب ااطبين سااتدي ب،

بيعرثترث بييعإستوث بيع  ع  ب.
  كي بيعنييابيكيعابع تبثر ابل  تع بكيجنهاتجطبعي الثاببب30/1/1997واب*ب

 ااببصرااعي اخب سثااتدابكااخب ااطبعافااابيع اايعابيعلاادبيع اان  براا ادبينفااعب ااطبعجااتلب
رعي ايابيعرت ساطبيقت  بواب  عب  ال بيير  ب دبه يبيعرثتر بييع يرتدبيإل

إ ب ي بع يثا بصن اتابها يبيع  اتع بصن اتاب ج  ثا بيعساتهعابعيراال بواابيع  تع ب،ب
 إسفااااًتبيرثترااااثًتب  ااااع ًتب ين ااااعبوااااابنهتثاااا بب30 بي اااا  ب ااااييعاب1998يع اااات ب

يع يرااايع بقت  ااا بلهااا  ب،ب ااايلبهااات اطبيع ؤررااا اطبيع الث ا ااااطبديع بعديدبو اااخب
بت ت بي ييجهت بعدادابنلعزهتبوابيع  تيعبيع تعث ب:يك 
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 صولاً : رؤ  ومواقف النخبة المصرية للرد على رنشاء ت الف كوبنهاجن :

 نيعااااا بعديدبيعف اااااخبيعإستوثااااا بييعرثتراااااث بعين  ااااا بيع  اااااع  بعياااااابصن اااااتاب   اااااتع ب
كيجنهااتجط بيجااتا بوااابأريلهااتبع ااداطبهاا يبيع  ااخبي  اا هب  نااهبأديابال  ااعيقبيع سااخب

ع ج  ببيع  عىب،بي  نهبا د بيع ديبيع هاينابيالبثسد بأث ب د  بع  عبييك  بيي
يع عجثاا ب،بي ااطبلاااطبيعدعيراات بييعااعؤىبيع ااابين سد ااهبجااتا بهاا  بيعدعيراات بييعلثتناات ب

يع تدعبعاطب عكازبثتواتبعيدعيرات بببيع ه  بيع اب   نهتبك تبب   تع بكيجنهتجط 
بوابيآل اب:ييع ابنيجزهتب،بب1999ييك  تثب تعستهعاب

اعىبأ ااطبيراكندعب  نرا بب ث بحيف المعتون بع " قراء   ث خطال التطبيف " – 1
عجنا ب  اع  ب را سي بب–عت بيع عك بيع  لث بع ستي  بيع هاينث بي ستا ا بصراعي اخب

يالر رااال بهاايب لنااابن ع اا بيع  اا بأن اا  بوااابيع راا انت بع ييجهاا بيع الثااب بأطب
يعسليلب ياع بيهادفبيع  ا ب اطبيع اعياب،بوابيع عياب،بيهيبيع نتزلباييعث بيب

يهيبيالع عيفب تك عبيعييقببديطب ستي  ب،بي طبأجخبأطبثكيطب ع ب لاععًيب،اللادب
 ااااااطبيراااااا  دي ب عرااااااتن ب ااااااطبيعاااااا عي ببييع لااااااععي ب،ب ااااااطبأجااااااخبصعااااااتدابيع  ااااااكاخب
يكااادايعيجابعس ااتثتبيع ااالفبييع ااعياب،ب  ااابا رااناب ها اا بيع سااخبعسلاايلبيعييقاابب

بيعجدادب.بيع ر هدفبييعيع 
ييع  ت بب"بع  يث بيعرال ب"بريفبا لاطبيعست يمبيعا ىبث اتيلبيع اديبوع اهبعيااب
يك ااا بيع عجثااا ب إاااخب:بيع يع ااا ب..بيعنااازياب..بيعراااال ب..بإستوااا بيعراااال بييع ن ثااا ب..ب
يع ي اااااا بيع   اااااتدلب..بيع  عوااااا ب..بيآل اااااعب..بيع اااااعقبأيرااااااث ب..بيإلعهاااااتبب..ب

ب اياب..بصع ب.يع الثبب..بيعث اطبييعثرتعبيإلرعي
يالبثك فابيع اديب تع  اخبعياابواع ب عا بيعسات يمب،بصن اتبث  اخبعياابأطب ييت اهب
 ا بي  عيقب ت ي بكتو بيع جتال بيعرثتراث بييالق  اتدث بييالج  تعثا بييعإستوثا ب

  راااااثمبب–يع  اااااتيطبيعراااااثت ابب–نااااازابيعراااااالحبب– إاااااخب:بيع  اااااتيطبيالق  اااااتدىب
يال فتقاااات بب– يجثااااهبيإلرااااال بب–يااااث ب نسثاااا ب نااااتهعبيع  ب–يع ؤرراااات بيع  اااا عك ب

بصد تلباعفبإتعثبوابيال فتقت بيهك يب.ب–يك نث ب
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عتااطبيع ااديبث اااابأه ثاا بق اايىبوااابهاا  بيع ع ياا ب ثس اادب ع ياا بصن ااتاب  ااتع ب
 بال  اااعيقبيع ساااخبيع عجاااابي تعااا ي ب  ااادبأطب لااااطبعاااهب اااطب1997كيجنهاااتجطبعااات ب

ع اع طبعت اًتب ييعسايلب اللب جعج بيع الثبب بب  عبي  ادب اعيعب اتبثساعبب اطب
ي طبأجخب  سا برع بيال  عيقبوهنت بب– بريلث بيع  تدب1997هنتبعطبعت ب

ب عكازبي تإا ب يجهبعجله بيع إسفاطب.
أطبالدأبيعرفاعبيإلرعي ايابيكيلبع ياهبب:ثسيلبأ اطبيركندعبب–ع يبع بثكطبرع  ًتب

 بيع ت ادابصعثاهب،بوابيعستهعاب،بل رايث بيعتت اببيععي اخب يواا بيع كاث بيع سايقبيع تدثا
 طب عج  بك  هبي ريثسهتبوابديع بيعتثتطبيع هايناب،بيكتطب عا ب ياع ب سادث ب
يعيجهبيع  تعىبإلرعي اخب،ب  د تبعاتثلبيع ا ببيع عجاابيعس اخبييع اد اعبييعااعدب

بييال  اللبييالر ثاتطب طبجتنله ب.
يقااااادبكاااااتطب عااااا بيي ااااا ًتبوااااااب ساااااتلبدينثاااااتلبلياااااي بواااااابجع اااااداب"بديواااااتعب"بواااااااب

عند تبعي بعيابز تعابيعرتدي بصعابصرعي اخبقت اًلب:ب"بأ تب طبب–ب10/11/1977
نت ا ناااتبواااإطبيعراااتدي بث ااااابصراااعي اخبلز تع اااهبأق ااااب ااادب  كاااطب،بيهااايبعاااثمب
يالع عيفب   بيجيدبصرعي اخب،بلخب  ديع بيجيدهتب.بالبلخبيع عيواًتب تكادايعيجثا ب

بيع هاينث بيع ابأد بصعابقثت بصرعي اخب"ب.
يعيالثت بيع   دابيك ع كث ب تع  خبعياابعجاوبيعاديلبيع عجثا بلإراعي اخبيقدبيه   ب

،بيعلاااعبدث بيعلاااعب ااانتدا بيع  ي اااخبيعديعثااا علاااعب ااا ك ب اااطبيع  اااتع ببيالق  ااات
يك  ااتثبيع  ااا عك بييع ااادع ببيع  ااا ع بيعسااادبريراااي ب اااطبيعناااديي بيعجت  ااا بلااااطب

ث ب اتدعابعاطبيع عببييإلرعي ايااطبواب جتال ب   دداب،بيقادبعلاع بيإثسا بعرا 
يكتعا بيع ن ثا بيك ع كثا بيع  اعو بعياابأ اييلبيع  ينا بيك ع كثا بواابلياديطبيع اتع ب

 اااتع بواااابصعاااديدهتبإ ااااتنابيزيعي بيها ااات ب كي ثااا بأ ع كثااا بيع ااااعبب–يعإتعاااثب
 ؤرراااات بي عيتاااازب ت اااا بعي  ااااثبيع ي اااااب،بيقاااادب نتيعاااا ب ياااا بيعيإثساااا بأه ثاااا ب

ته بيعسدعابعيااب سادث بأراتنادبعي ع يا بيع إسفاطبواب  هادبيع ناس بعيرال ب،بيي  ال
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يعجداداب طبيع  تيطبييعرال ب"اجاببأطباي اببيع فكاعيطبيعجاتلبيعإستوا بديعًيبهت اًتب
بوابيع  خبعياب   ا بيععيي وبييع القت بلاطبيعديلب"ب.

يقدب  دد بيع دي خبيع اب  بيع عي عبعهتب اطبقلاخبيع ؤررات بيععرا ث بيك ع كثا ب
ؤرراات بوااابيعليااديطبيع عجثاا بييع ااابعيحب اا ا هتب  اا بييإلرااعي ايث بي  اا بيع 

يع إسفاطبيع عببيع ع  ااطبل   بيكن   بيع عجث بأيبيعييق اطبواب يس بيع يع بب
،بأيبيعااااييه اطبوااااابرااااال بديطبرااااندب ااااطب ااااازيطبقاااايىب،بأيبيعااااييق اطبواااااب إلااااا ب
ع  اات بيع ااعيابيع  ت اا بواااب ياا بيع ع ياا بديطبيعن ااعبييإلدعي بع فتعاااخبجداااداب

ب دثبكخباي ب،ب ج خب طبيع عياب،ب تع ب عك بدي   ب. 
ب–خبي  ااعيقبجلهاا بيع إسفاااطبيع  ااع اطيقاادبلاا لبيإلرااعي ايايطبكااخبيعجهاايدب ااطبأجاا

لديثا ب اطبواع بأنفراه بعيااب  ا ب ن ادثت بيع إسفااطب،بب-يوسًتبك ااطبيراكندعب
 ااعيعًيب تع  ااتيال بيعدؤي اا بال  ااعيقبيع هعجااتطبيعراانيىبعيرااان تبي  ااع بيعت ااتبب
صعاااب  ااتيال ه بوااابصن ااتمب  اا ع بوااابيعرااان تبي يجثااهبيعاادعيي بعاا   بيعت ااتبب

بييكد تابعز تع ه ب.
،بيوااابيج  اااتابب1980انااتاعبب23يقاادبك اا بيعاادك يعبيععي ااخبع اااتدبع اادىبواااب
ب–يع ت ببعع تر بيعج هيع ا ب نا ي بب–    بيعفنيطبيع ت   بعي جيمبيعسي ابعيإستو ب

عبعراا اب:ب"بصطبيإلرااعي ايااطبع اادييب  ااتع.بعااطب ياا بيع  ااتيال بقاات اًلبواااب   اا
رااعي اخبعااطبعرااتع بيعرااال  اا   ب ااطبيع ااتلبإلن ااتمب  اا ع بلاا ،بيقاادباطب  ااعبيي 

 يايطبجنثهب لد ثًتبعه يبيإلن تمب،بيي  يبي  تمبيك عبأتإعب طب عا ب،بب12عع ييب
واااالب اااتنببكنهااا باع اااديطب ي ااااخبعراااتع بيعراااادبيعاااع ثمبيعراااتدي بي  تدع اااهبعاااطب

بج ثببأن تابيع تع ب"ب.يعرال بصعاب
يعااطبب-يوسااًتبعع ااتدبع اادىبب–"بصطبيع  اايعاطبيإلرااعي ايااطباي اات ه بالب  ااعبعهااتب

يع  تدلبيعإساتواباع اديطبأطبا  اتدعييب  ناتبيع  اتع بييع راعحب..بصعااب  اع بيعاداه ب
نااهباع اادبصك ااتببرااانتع يب   ااتزيطب،بيعساادبقااتلبعااابأ اادبيع  اايع طبيإلرااعي ايااطب

يعب  عبيجدهتبراعب تب  يعب،بصنهبعند تبزب:ب،بيقتلبب  ي عب  عبكيلب عا
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أنااهبعأىب  ااتهعبيع  ااتعابييع سااد بيينلهااعب،بيايااببصعاااتا بوع اا بعتااابث اايعبيب
  عبلييق هتب،بيالب تنببأطب  يعبلجتنلهتبصرعي اخبيث ع ب عا بعياابيع اتع ب،ب
ييإلرعي ايايطبريفبثسي يطبله يب،بيه باعجيننتبواب ع ب،بيعتطبن طبنؤجخبصعاب

اطب الثببيع القت ب،بصطب الثببيع القت بالبث  ابصالبعاطباع ا بيعفاطبييعإستوا ب 
ك اااببأناااثمب ن ااايعبوااااب جيااا بأت ااايجعبث ااا تاب اااطب اااوابب1980،بيواااابايناااايب

يع الثاااابب،بوااااالب  ااااتدلبلاااااطبأراااات  ابيعجت  اااات بيالبيكد ااااتابيالبيكا ااااتاب،بو فكااااعب
 اخبي ن اي ب  عىبيي دبهايبد.ب رااطبوايزىبهايبيعا ىبراتوعبي ت اعبواابصراعي

بيعدك يعي بيعف ع  ب..بصع ب"ب.
كتطب ع بهيبيعي بب  ادب يقثابب  تهادابكت اببدثفاادب..بعتاطب  ادب يقثاببيال فاتقب

قلياااييب تعراااال بيعاااطبنكااايطبن اااطب يتاااااطبأتإاااعب ااانه ب،بيكإفااا ب عااا بب–يعفيراااااناب
يعدعتثاااااا بيعيعجثاااااا بييإلرااااااعي ايث بيع ااااااداثبعااااااطبيعرااااااال بييعع ااااااتابيراااااايا بيع كاااااا ب

 ااتوع ب  هااتب عاا بصعااال ب  اا بيكن  اا بيع عجثاا ب  اااب اا  كطب ااطبيعفيراااانابي 
بصعاتاب ععث بع  عوت ه بيعيقيعث ب.

أ اات ب  اا بيإل ااديعي ب ااطبك ااببب-ثساايلبأ اااطبيرااكندعبب–يهكاا يبيجاادنتبأنفراانتب
بيدعيرت ب،بجتا ب  لاعًيبعطب ع بيع يي خبل  ددب عي  هب.

"بع ي بصعاابصراعي اخبيع خبأ اعب ي بيإل ديعي بكتطبص ديعبيعتت ببعيابرتع ب
،بيقااادبيع ااا ب صعاااتدابيع  اااكاخبيكاااادايعيجا"ب،بوهااايبن اااي مبجياااابع  يثااا بررااااخب

ير  د به يبيع  ايحبكيلب عابلييرا بيع ا فابيك ع كاابصدييعدبهن اع بيع ااب
يقببوع ر بعهتب،بييع ابثر هدفب ك ت هبه يبصثستاب  ع طبواهتب،ب اثبثسد بنفراهب

 بيعفعدثاا بيوايراايفبيك اايابيإلنرااتنث ب،بيهكاا يب نت اااًلب ااطبأجااخبيعرااال بييع ع اا
اناي بعياابراتع ب اطبراع بعست ادىب ياتاعبعيرات دب،ب ااثبالبثساد بع ي اهبصعااب
صراااعي اخبك اااتبقاااد بأقعيناااهب اااطبيعااا يهلاطبصعاااابهنااات ب  ااا ب ااازيع بيع  عوااا ب   عوااا ب

   اااادبب–يعجاااتعبأيب  عوااا بيع اااديبأيب  عواااا بيآل اااع بعتاااطبيعج ثاااابب عياااابراااتع ب
عااز بيك اااع بقاادبيراا  د ييبنفاامبيع لااععي بييعاا عي ببب–وااؤيدبأ  اادبب–  ااافاب
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ييع ستعنت بيع اب دعخبعيابيع يعابيإلاجتلث بعي ديب،بييع اب ر هدفب عرا بوكعاب
يعسلااايلبلااا ع بيع   اااخبي سدث اااهبوااااب ااايعابصنراااتنث بع  ااا بقتليااا بعي فتعاااخبيع لاااداب

بييع القب.
نسدثاا بعاا   ب ياا ببنااهب]بي ااطب اااللبقااعيااي  يااابأ اااطبيرااكندعبصعااابيعساايلب:بص

يإل ااديعي بانك اا بعنااتبهاا يبيعنراااعبيع اانتعاب ااطبيع فااتهث بيع ااابااا  ب عي جهااتب
ب يع بي  عيقبعسخبيعن   بيعسخبيعج تع بيع  لث بوابنفمبيعيق ب[ب.ب

ب***
يواااابجااازاب  اااعب اااطب  إاااهبيع   اااازبث ااااعبأ ااااطبيراااكندعبصعاااابأطبجااايهعبدعاااياب

ال بيع ىب سد هبصرعي اخبث نااب   تع بكيجنهتجط ب سي بعيابأطبعد بيعسليلب تعر
  ت ااعاب يع ااعب بيهاااب راا ع ب ااؤدىبعي ااعيبب،بيوااابهاا يبيع ااددبثفااادب يرااكندع ب
هااا  بيع سيعااا ب سيعاااهب:ب]ب  ناااابيالن ساااتدبيع يجاااهبع راااتعبيع رااايث بي اااتبثايااا بعيثاااهب
ن ااتبث نااابعااد ب اايوعبيع ااعيطبيع نتراا  ب يعرااال ب،بصننااتبنل يااابيع ااعببييعس ااتلب،بيي 

يع ل ياب،ب اثبي  اللب اازيطبيعسايىبع اتعحبصراعي اخب،بيعاد بعي ريث بأيبيعرال ب
 يوعبلا  بديعث ب نتر  بعهاعيفبيع عجث ب،بيالبلا ا بصقيث ثا بيالب  اابلا ا ب  يثا ب

 ااثب  اتناب   ا بيكن  ا بيع عجثا ب ااطبوساديطبعي اععث ب،بها يب تإل اتو بصعااابب–
هخبهاب ريث بب–عد بي يحبرثتقب ي بيع ريث بيعييق  بأيب ع بيعرال بيع زعي ب

دي  اا بأيبرااال بدي اا بثراا ندبصعااابقتعااداب ااطبيع اادلبييعع ااتبيع   ااتدلبي ااازيطبقاايىب
ب   تدلب  تتومب؟بأ براعب ع ب؟ب.

ب–يثسيلب:بأ تبيعجتنببيآل اعبيعا ىبااعدد بيع ا  ايطبوااب را ع بيعراال بييع اعبب
هيبيع داثبعطبيعرال بك نهب خبرا عىبعتاخب  اتتينتب،بلاخبييعن اعبصعاابيعراال ب

بنهبإتل ب عكزىبواب تع  بيع  ع  بييع عيببكتن بير إنتاب.ك 
ييع سثسا بأطب  تيعاا بيعف اخبلاااطبيع اعببييعرااال بهااب  تيعاا ب اطبقلاااخبيع ااعي عب
كادايعيجثتبيعهز   بييالر رال بع  عيابيع يع  بييعد عبيإلقيث ابييع     ب،ب

طبيع  اعيبب اثب طبيع  عيفبييع ت ببأطبيع اعيبب ن ابب اطبأجاخبيعراال ب،بيي 



 

1236 

هاااابيعف اااعي بيكاااايلبوااااب اااتع  بيع  اااع  ب،بوثكفاااابأطبنااا كعبأطبيع اااعيببيع ااااب
ن ال بوااابراانيي ب ااتب  اادبيع ااعببيع تع ثا بيعإتنثاا ب،بويااطبنجاادب  ااس بوااابع اادب:ب

 بييع ااعيبب1973-19757 بي ااعببوا ناات ب 1953ب–ب1952يع ااعببيعتيع اا ب 
يكيعابييعإتنث ب بي عببيع ياعب1982،بب1973،بب70،بب67يع عجث بيإلرعي ايث ب 

 عجاًتبب150ي عببأويتنرا تطبييعليران بييعهعرا ب..بصعا ب،بوهنات ب اتبالبثساخبعاطب
،بيهنااات بب1945ي ااادي ًتب ااادنثًتبديع بواااابأن اااتابيع اااتع ب نااا بقثااات بيعراااال بعااات ب

جناادىبق يااييبواااب ياا بيك ااديثبيهاا يبهاايبعقاا بيع ااي ابوسااوبيالبب200.000 ااييعاب
دنااطب،بيجنااابعياااب عاا بأطبهناات ب عجااًتبث اا خبيعجع ااابييع  ااتقاطبيالبث اا خبيع اا

طب ج بيع رت عبيعنت جا بعاطب يا بب1945عتع ث بإتعإ بقدب   ب ن ب   ابيآلطبيي 
 ج ب رت عبيع عببيع تع ث بيعإتنث بيي  يبأ ا بب– سع  ًتبب–يع عيببكتطبث تدلب

صعاابب35عددبيعس يابيع دنااطبوإطبيع ددبيإلج تعابريفبث خبصعاب تبثساعبب اطب
،بب1990  ابب1945أرليعًتب تبلاطبعت ابب2340  بيأنهب اللب يايطبنرب40

 رااببقاايلبهتااادىبييعفاااطب اايويعبب–يكتناا بهناات بإالإاا بأرااتلثببوسااوبديطب ااعبب
وابك تبب"بيع عببي دبيع عبب"ب طب ع ب لاطبعنتبأننتبقدبالبنعرببواابيع اعبب

 رااببقاايلب يع رااكاب،بوااالبيع ااعببديطبب–يعتااطبيع ااعببهااابيع اااب عرااببوانااتب
ي سد ت بيجا  بيالبيعرال بديطب اعيطبي ساد ت بيجا ا ب.بيرايفب نت اخب عيطب

 طبأجخبيعرال بي  سثسهبيريفبث ي بيكوعيدب تعرال ب،بعتطب ت يبعيبينف خب ي ب
ك تبعلعبعطب ع بيعتت ببعيابرتع بعناد تبوكاعبواابب–يعفعدبعطبيك  بييع  بب

ثبعااااطبيع ساااايقبك ت ااااهب"بع ياااا بصعااااابصرااااعي اخب"ب ثااااتبعلاااادب ب،بالبديعااااابعي اااادا
يع تع  ثاا ب،بالبديعااابكطبثساايلبأ اادنتبعر ااعبكنااتبهنااتب ااطب الفبيعرااناطب،بوهاا  ب

،باجببأطبنسايلب:بأناتبهناتبيآلطبيأنا بهناتبيآلطب،بيعياناتببيا سيع بالب ي خبع 
بأطبن  ثبعطبيعاع س بيع ابن ثلبلهتب  ًتبوابرال  ب.

ناااااا بيعجهاااااايدبيع ساااااايقبيع تع  ثاااااا بعناااااادبعيااااااابرااااااتع بالب  ناااااااب ااااااا ًتب،ب ه ااااااتبكت
ييع  اا ثت بيع ل يعاا بواااب رااتعي هتب ااطبيكجثااتلبيع ت ااث ب،بي   اايعبأث ااًتبأطب
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يعييقاببيع  اتلب ياا بعي سث ااطبعيثااهبواابيع اعفبيعااعيهطب،بعتاطبيع سثساا برااعب عاا ب
وااتكع ب ياا بعهجثااتلبيع ت ااث بييععيهناا بييعال ساا بي ااطبهنااتبوااالبث اا بك اادبأطب

عيااب يا بيكع بعاثمب يتاًتبعيفاعدببا نتزلبعاطبران ث  عب نهاتبي اتع  بو اخبيع  اع
 ه تبعي بي     ب ع  هبيع ي ث بيالب يتًتبعجاخب ه تبكتن ب كتن هب،بيالب يتًتب

بع ت بع خبيالبع ر سلخب  ب،بأنهبكخب ع ب  ًتب.
عتطب ت يبعيبينف خبيعفعدبعطبيعج تع بينت خب طبأجخبأطبث س بيعرال بعنفرهب

بعث س بيع ع  بأث ًتبعنفرهب؟ب.
أنهبريفبانري بعطبأ  اهبيجياد بيياناهب،بلاخبيعت ي اهبيأراع هبوكاا بب طبيع ؤكد

ا اايه بيعفااعدبرااال ًتبراااعب ؤراامبعيااابعاايدابيع اا بك اا ت هبيالبعيااابيع ااعيطب
يع ي اايعث بيع تت اا بعيرااال بييع ت اان بعااهب،بإاا بث ااخبيرااكندعبواااب  يايااهبصعاااب

 بديطبيعسيلب:ب]أنتبهنتبأاعحبعيابكخبيع اطبا  دإيطبعاطبأه ثا بي اعيعابيعراال
ب عيعتابعي عيطبيع ي يعث ب طبعدلبي ييزطبقيىب.بيعرؤيلبيآل اب:

 اات يبعاايب نتزعنااتبعااطبكااخبويراااااطبإلرااعي اخب؟بهااخبراايفبا عكنااتبيع ااديب يعياااعبب
ب–يالراا   تعىبييعتثااتطبيع ااهاينا بناااداعب  ااعيعنتبيع ن اايىبيع  ااععىبيعي اااديىب

ع يع اااا ب ي نااااتبوااااابلنااااتابيع راااا سلخب؟ب.بهااااخب ااااطبيع  كااااطبو ااااخبيع راااايث بعااااطبي
ييع    ا بييع الثابب؟بيإلجت ا بيي ا  ب اتعا ببال.بع ات يب؟بكنناتبأ ات ب  ااعياب
  تت خب طبقلاخبيعياعببيععأرا تعابيالرا   تعىبييعتثاتطبيع اهاينابعيهث نا بعيااب
أ  نااتبيعيااابكااخبيعجناايبب،بن ااطبأ اات بعيع اا بيراا   تع  ب راا هدفب ن ااثوبيع  ااعب

فااابيعهيثاا بي  ز اا بي  اايثهب   ااتعابيعراايقبييعرااي  ب،بعاا ع بوهاااب   ااخبعيااابن
بيع ن ث ب[ب.ب

ب***
إ بثفندبأ اطبيركندعبعكازابأ عىب طبعكت زبدعياب   تع بكيجنهتجط بيهابعجوب
يع ن ث ب تعرال بي عىب يراكندع بواابها يبيع سات بأناهبعاثمبهنات بعجاوب اعاابلااطب
يابيعرال بييع ن ث بلدعاخبأطبأع تنثتبلاطبيع عجاطبيكيعابييعإتنث بكتن ب  سس بكع
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نرببوابيع ن ث ب،بييال  تدبيعريوا ابوابع عبر تعاطبكتطب  سسًتبعنر  بعتعث ب
،بب56 طبيع ن ث بي  عبوابع عبعلديعنت عبيواب خب عيببعدااداب  اعبب

ي ااااعببيعااااث طبيدعاااا ب عكاااات بيع  ااااععبوااااابيع ااااتع بيعإتعااااث بكتناااا بب1970،بب67
دي  ب تع عبب  سس بكعيابنربب ن يث ب،بلخبصرعي اخبنفرهتبيواب خبيعهتجمبيع

  س بأعيابنربب ن يث بيهنت ب جتعببأ عىبكإاعاب ؤكدب ع ب،بع ت يبص طبيععجوب
يع ااعاابلاااطبيعرااال بييع ن ثاا ب؟ب ااتعا ببهاايبجاازاب ااطبيعااعجوبيعتيااابلاااطبعنت ااعب
  عيابيالر رال بييع ن ث بييعهث ن بييع الثبب،بصنهب طب عيطبيع  اعيابيع هاث طب

طب ن ثااااا بيعاااااياطب  ااااا ي  ب تع ااااادلبيع ن  اااااعب.بيعاااااطبأىب ن ثااااا بن  ااااادثب،بعااااا
يالج  تعابأ بعطب ن ث ب   ي  ب تع ي بيالج  تعاب،بعطب ن ث ب  ادثب اايعًيب
وااابأ اايلبيعلياادبأ بعااطب ن ثاا ب لثااببأ اايلبيعلياادبلثااببيعساااتابيع اات بي    اا ب
عطب ن ث بزعيعث بي نتعث بأ بعطب ن ث برثت ث بيير هالتث ب،بعطب ن ث ب    دب

هبيي  اا تاب تجت ااهبأ بعااطب ن ثاا ب    اادبعيااابيعسااعي بعيااابإااعيي بيعلياادبي لعي اا
ييع  تدعبيع تعجث بييعاعجوب اببيع اعكت بيع   اددابيعجنراثت ب،بوثكفاابأطبن ااعب
صعاااب  اا بيإل  ااتاي بييكعقاات بيعديعاا بعيااابن ااي مبيع ن ثاا بيعراات دبواااب  ااع ب

ب لاطب يزي بي فهي هبيع ت يبهيب ع  وب تعرال ب؟ب.
ب%86 ااخبعيااابإيإااابيعااد خبيعسااي اب،ب ااطب ج ااخبرااكتطب  ااعب  ب%8هنات ب

هناات بب%8 ااطبج ياا بيعرااكتطب  ااثلبعيااابعجااببيعااد خبيعسااي ابيدي ااخب ااع   بيعااا
 ااااطب ج ااااخبيعااااد خبيعسااااي اب،بأ ااااتبرتعلثاااا بب%40ث  ااااييطبعياااااب ااااييعابب2%

يع اااااب  اااثلبعيااااابعجاااببيعااااد خبو ياناااتبأطبن  اااايعبد اااخبيكرااااعابب%86يعراااكتطب
 نترااببينراا  بيع اايياطبواااب ثاات بي راا يىبيع  يااث بييعععتثاا بيع اا ث بييع رااكطبيع
وساتعبيعفسااعن ثف ب،بيع ن ث بيع اطبا  دإيطبعنهتب ن ث ب  ،برا هدفبصرناتابيعيناابيي 

 رااا هدفب عكاااازبيعإاااعيابي يراااثببقتعااادابيعفساااعبييع  يااا ب  ااادبأطبكتنااا ب  اااتيال ب
يع ن ثاا بوااابع ااعبج ااتلبعلديعنت ااعب،بقاادبزيد ب ااطبيعناات عبيعسااي اب اااللب ااطب

لاخبنج ا بيعديعا بيع  اع  بواابب%6.7رانيىبقادع ب   يراوبب1966صعابب1956



 

1239 

واابيع  يراوبيقادبب%4ليا.بب1973  اابب1967  سا ب  دلبن يبوابيعف عاب طب
ب%17.8 اطبيعنات عبيع  ياابيإلج اتعابصعاابب%12.5يع فبب  ادلبيالرا إ تعب اطب

 ب،بييع فاابب راا يىبيعااد خبيع سثسااابعيفااعدب اا تإعب64/1965صعااابب59/60 اااللب 
عكايدبوااب  يراوبيعاد خبيرا  عبأتإاعب اطبأعج ااطبعت اًتب،برنيثًتب،ب  ادبب%3 طب

ب–ن ايبيعإياثبب–يقدب  ا بيع نتع بييعتهعجاتاب ا تلعبن ااببواابيالرا إ تعي ب
يزيدبب%19رااااانيثًتب،بييعتهعجاااااتاب   ااااادلبب%8.5ون اااااتبيعنااااات عبيع ااااانتعابلنرااااا  ب

عياابيع اييعابب%12ي%34  يروبيكجعبيع سثسابوابيعزعيع بييع انتع بلنرا  ب
ك اتبثسادعبد.بجااللبأ ااطبواابك ت اهب"بب–ب1965  ابب1958ف عاب طبوابنفمبيع

"بيعر بيع ا ي ت ببق  بدايطب  عبيع تعجث ب طبع عب   دبعيابصعابيعاي 
ب1967 طبجعيابيعهز   بواابب1967يع  عىبوابأعستبببيع ابييجه بيالق  تد

تعبييالن فت بيع دادبوابيع ييعدبيع ي ث ب طبيع  ال بيكجنلث ب،بيوسادب  اعبآل ا
يعل اااعيلبواااابراااانتابي اااعبب  ت اااخب تع اااعبيعل اااعيلبواااابيعرااايثمبيي راااالقبقناااتاب
يعراايثمبيين فاات بد ااخبيعرااثت  بو اااًلبعااطبيإلنفااتقبيعاا ىبوع ااهب هجاااعبن اايب

صعاااابأطبصج اااتلبداااايطب  اااعبب– ياااايطب ااا اب اااطبراااكتطب ااادطبقناااتابيعرااايثمب
بدثرا لعب31يع دنث ب   تبواب عا بيعادايطباي يا بي  يراا بيق ااعابيكجاخ بوااب

ب1300ز ادبعياابكتنا بالب ،بأىب  دبن ايبران ب اطبيواتابعلادبيعنت اعب،بب1971
أ تبعطبب–ك تبثسدعب تعدبصتعي بواب  إهبعطبيالق  تدبيع  عىبب– يايطبديالعب
وساااادبلياااا.بصج ااااتعاب داينثاااا ب  ااااعبيع تعجثاااا ب،بب1981صعااااابب1970يعاااادايطب ااااطب

اي اااااخب    يااااا بأنييعهاااااتبيع ااااادنابييع راااااكعىبييع ااااات بييع اااااتابي ي بيكجاااااخبيع
ب30صعاااابن ااايبب1970 الاااااطبديالعبواااابب5ييع  يراااوبييعس ااااعب،بزيدب اااطبن ااايب

 اطبيعنات عبب%141يكاتطبها يبيع ليا.بث إاخبن ايبب1981لياينًتب اطبيعاديالعي بوااب
عناادبلديثاا ب اايعابيعرااتدي بب%43 تع ستعناا بلنراا  بب1981يع  يااابيإلج ااتعابواااب
يطبيع دنثاا بزيدبصج ااتعابيعااداب1986  اااب ن  اا بب1981يع كاا بي ااطب ن  اا ب

لياايطبديالعب ابب عيعاتابأطبها يبيعاعق بالبث ا خبب45ييع ركع  بصعاب اتبثساعبب اطب
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الااااااطبديالعبواااااب ب8يع ااااابقاااادع هتب  اااا بيع  ااااتدعبلن اااايب رااااهثال بيع اااايعداطب
  دب ع بنرا اثببأطبن ناتيلبعيي اخبعداادابقادبأد بصعااب فا بب1986 ن   ب

رااستطبجاازاب ااطبيعاادا يطبي راايث بيعاادايطب اابب ياا بيع داينثاا ب إااخب ااعببيع ياااعبيي 
 يراااكي..بصعااا ب،بعتاااطب اااطبيع ؤكااادبأطبن اااي مبيع ن ثااا بيعرااات دب،بكاااتطبرااال ًتبوااااب
ي يلبيعدايطبصعاب ع ي بيع ايعاب تإل تو بصعابعد بيجيدب اايعب سثساابعيااب
 ر يىبأن تطبيإلن تمبيع   يف بواابيع ج  ابب،ب اببز اتدابعاددبيعفساعيابييع ه  ااطب

ثاا بعناادب  اا بيكوااعيدبيز ااتداب راات ت بيعفرااتدبعياااب رااتببز ااتدابيعإااعيي بيعليين
ييعإااااعيابراااااعبيع  ااااعياب،بيكااااتطب عاااا بن ي جااااًتبعي ن ثاااا بيعرااااال ث بيع اااااب ااااعيمبعااااهب
يع اااعكت بيع   دثااا بيعجنراااثت بي ؤررااات بيع  ي اااخبيع ت ااا  بعيياااعببيععأرااا تعاب
يالر   تعىب   ب تبثاي بعيثهبواب ااتببيع الثاببيع يع ا بيع اابالب فاعب نهاتب

ب"ب.
ب***

يركندعبعياب ج بأ اعىب اطب جاعبدعاتاب  اتع بكيجنهاتجطبيهااب اعيعاببي عد
يهنتبثر  هدب يركندع ب،بيع  ياب تعييق ث بعندبيعن عبعي عيابيع عجابيإلرعي اياب

 سااايلبأ ااادب ؤررااااب  اااتع بكيجنهاااتجطب أ  ااادبواااؤيد بواااابك ت اااهب"بصراااعي اخب عااا ب
"بب؛دبيع اااهاينابيع جهااايلب"بييعااا ىبثاتعلناااتب تعييق ثااا بييالع اااعيفب تعديعااا بييعيجااايب

 اثبع بث دبييعدًيبعد بيالع عيفب  د تبيع عفبيع تع بكيهب"ب،بيهنتبااعىبيراكندعب
أناهبان يااابأياًلبأطبن يقاا بعتااابناا فه براايثًتب  نااابيعييق ثاا ب،بإاا ب  اادب عاا ب  نااتيلب
 فهي بيالع عيفبييعيجيدبييعييق ث بعندبأهخبيع الثبب  نابيع ريث ب  تبهايبقات  ب،ب

أطب هز بيويرااطبالبث كطبأطب  يدب،بييع سثسا بأطب عا بث نااببوإرعي اخبالبث كط
عااد بأ سثاا بي  ااعيعث بأىب اا ببواااب ستي اا بيع   ااخب،ب اااثبث  ياا بقاايابأتإااعب
يث لعبدي  اًتبعاطب تعا بيق  اتدث بيرثتراث بيعراكع  بأو اخب،بي تع اتعابواالبكاتطب

بع ب.ث  بعداجيلبأطبثستي بيالب  ببوا نت بيالبعيرثتبوابيع عببيعإتنث ب..بص
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و يااا بهاااابيعهز  ااا ب اااطبيعااادي خبيع ااااب اااؤدىبصعاااابيعيقيعثااا بك اااتبرااا تهتبكيااايوثمب
 س يدب،بعتطبيعيع ببأث ًتبأطبهاؤالابيعاييق اطبعا بثرا عييبأنفراه بع ات يبالب تايطب
صرعي اخبييق ث بهابأث ًتب.بيكا بع با رتاعييبعتابا فه ييب يا بيع تعا بيع ؤررا ب

عتااااب راااكطبقياااببأ اااديثبيعساااعطببعيااااب ج يعااا ب اااطبأراااتااعبقلاااخبيع اااثالدب ااا  ا
بيع  ع طب،بأاطبيعييق ث بواب ع ب؟ب.

إ بن  اب  دب ع بعي داثبعطبيالع عيفب تعديع بي تعيجيدب،بيهنتباللدبأطبن  اعفب
لاطبيالع عيفبلديع بصرعي اخببقدبيع عفبلإرعي اخبعتطبهنت بوعقبج ث ًتبأطبيع تع ب

رااعي اخبهاايبأ ااعبييقاابب،بيجاااطبيالع ااعيفبليجاايدبصرااعي اخب اااثبيالع ااعيفبليجاايدبص
عتااطبيالع ااعيفبلديعاا بصرااعي اخبث نااابيالع ااعيفب ااتإلقيث بيع  اااطبييع اا ببيع  اااطب

ث ناابيع اعيفب اطبب– رببيعستنيطبيعاديعابب–يريا برثتدابيع  ببعيابيإلقيث ب
يعرااااثتدا بب–يع اااا ببب–جتنلنااااتبن ااااطبيع ااااعبب   ااااعيعث بديعاااا بصرااااعي اخب يكع ب

بينابيي  العهبعفيرااطب.ي تع تعاب   عيعث بيع  عيابيع ها
ب***

  اتع بكيجنهاتجطب ا طبز اتع ه بإلراعي اخببيإ بثفندبيركندعبواب  إهبوكعاب ؤررا
 اااا  ابلهاااادفب   عواااا بيع  اااا ب ااااطبيعاااادي خ بي ااااعدبهاااا  بيع جاااا بوااااابكااااخبيعت اااابب

يعلاادابالبأ اادبثراا اثببأطبانفاااب سااًتبوااابيع ااتدعابعاانه ب،بيهنااتبثساايلبيرااكندعب:ب
 عو بإتنثًتب،بياللادبأث اًتبأطبن  اعفب ا طبهنات ب س ااعًيبع  عو بأياًلب،بيالبأه ث بيع 

واااب  عواا بيع ااديب ناا بأطبلاادأبيع ااعيابي تعاا ي بواااب ع ياا بيع راايث ب ياا ب  اادبأطب
يع سدبيع   بأطبيع  عو براعب عيع  باتع تبن  دثبعطبراال ب،بيواابيع سثسا ب

ب!ب.وابيع عببيالبوابيعرال بيع زعي بصطبهؤالابع بث عوييبيع ديبال
أطبن اابيع  بك  ت هب،بوسدب  رر ب ج يع ب طب عيتزبيك  تثب إخببياللد

 ؤررااااااا بيعدعيرااااااات بب–  عكااااااازبيعدعيرااااااات بيعرثتراااااااث بييالرااااااا عي اجث ب اااااااتكهعي ب
 عكااازبيك  ااتثبيع ااات ببع ن  ااا بب–ديعبيعجياااخبب– ؤررااا بيكع بب–يعفيراااانث ب

راته  ب يا ب عكزبيعفتعيجتبعيدعيرت بييعن عب..بصع  بيقادبب–يع  ع عبيعفيراانث ب
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عراا بأطب   ااهتبأرياا بأليي ااهبي   ااهتبب–يع عيتاازبييع ؤرراات بواااب  عواا بعي ثاا ب
 عا ب تإل اتو بصعاابأطبهنات ب  ا بيع ات إاطبيعا اطبيهلاييبب–ث تنابأ دبيع  تناتاب

د.بب–د.بعلاادبيعيهاااتببيع رااااعىبب– ثاات ه بع  عوااا بيع ااديب إاااخب د.ب رااطب ت اااتب
   ايدبرا ادبب–ؤيفبرايث بد.ب   ادبعلادبيعاعبب–د.بلثتطبني ه بب-أنثمب تث.
صلعيهث بألعيلب..بصع  ب  تبج خبيعيييابي  ثتطباهيبرفتطبهعكتلابب–علدبيع تهعب

صطب"بيع ر يىبيعإستوابعي  يثبيع عجث ب يلبيع عيابا فايقبعيااب اتبعادانتب:بثسيلب
يك ت اات ه ب،بييع جهاايدبيعاا ىبال عينااهب اااطبب–صعاااب اادبكلاااعب،بصننااابأعىبن ااعي ه ب

باب اع س ه به با  ًتب،بصننتبديطب ر ييه بكإاعًيب"ب.أجخبوه به يبيع ي يب
يقااادبينايسااا ب يااا بيع ؤررااات بيهاااؤالابيكواااعيدب اااطبأه ثااا ب  عوااا بيع اااديب،ب  عوااا ب
طبصعي ثااااا بع اااااان بيجاااااتدابديطبيال  اااااتلب تع اااااديبيديطبيعااااا هتببصعثاااااهب،ب ااااااثب

يع  ااايلبعياااابيع  عوااا بعهاااتب  اااتدعب   اااددابي   يفااا بيعاااثمب اااعاًتبيال  اااتلب
 ساااتلبصعثاااهب ااطبأجاااخبيع  ااايلبعياااابيع  عواا ب،بعرااا بأطب عااا بي ثفااا ب تع ااديبييالن

أجهزابيالر   تعي بأيب تك عىبص دىبي ت فهاتب،بعتاطبعياابيع إسا بدي  اًتبأطبالب
ا يوبلاطبي ثف بجهتزبيالر   تعي بيي ثف بيع إس ب،ب تإل اتو بصعاابصنناتبن لاعب

كتواااااا بيآلطبع اااااعبيع  يي اااااات بيأديي بيال  ااااااتلبيع تنيعاااااايجابيع يجاااااايدابعاااااادىب
يع ؤررااات بيع  إثااا بيعنااادب  ااا بيكواااعيدبأث اااًتبيعاااطباع ااا ب عااا ب اااطبيع  كاااطب
يع  اااايلبعيااااابيع  عواااا ب،بيعياااااب ااااديعبيع ااااتع  بيع  ااااعىبي تعاااا ي بعيااااابجتناااابب
يع  عو ب،بكتطب طبيعالث ابأطبا  ب نتيلبأ ديإهبيعتلاعىبييع ايعىبعلاعبيرات وب

 ااعب،بوكااا با رااناب   ااددابع  عواا بيع  يي اا بيعنسااخبيع  عواا بديطبيال  تاات بيع  ت
ع ت اثبأطبثك ااببعاطبيع ااعببيع اايالث بأيبيع اعببيكيعااابييعإتنثا بأيبعااطب ااعبب

ب..بصع ب.ب1948وا نت بأيب عبب
يع س اايدبب– اطبيع ؤكاادبأنااهبعاطبان سااخبعتااابث اثلبواااب ياا بيع  اتع بيع ااابع ياا ب

أنهبعثمب عاًتبعي  عو بأطبن هببعتابن تثلبعدينتبي تع ي بعند تب تيطبيك ا ب
يابعوا بيع الثاببييع القات بيعالث ثا ب اببيع اديب،بعتاطب اتب ادثب  ادب ج   بع
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 جعأبيع   بي  دىبعيابيع  ع ت ب   بزع ب سادث بيع  عوا ب اطبب2،بب1أيرييب
قااعبب،بيجااتابعنااتب تعدعتثاا بييع ااعي عبييإلعااالطبعااطبصرااعي اخبييعف ثاات بيعج ااثال ب

،بيكاا طبراااعه بين تواا بين اات بيع ااييعاب،بيقااد بعنااتبيع ااهتان بواااب اايعه بيعنلاياا ب
هااايبيعااا ىبي  اااخبيكع بيااااعدبيكهاااخبي ساااطبيكافاااتلب تإلاااادزب  رااا  تب كاااع ب

بجع دابادث ي بأ عيني  ب"ب.ب
يأ اعًيبان هابأ اطبيركندعبواب  إهبيعجتدبصعاابن ات عب  اددابااعدبلهاتبعياابدعاتاب
  ااتع بكيجنهااتجطبي ااطبعاا بعفهاا ب]ب اااثبثاااخب ااطبيجهاا بن ااع بجاايهعبق ااتثتب

بي ايابهاب:يع عيابيع عجابيإلرعب
بي  اللبيكع بيع عجث ب.ب–ب1
بأادايعيجثتبيع هاينث بيع ن ع  ب.ب–ب2
بيع الق بيع  يث بلاطبيع هاينث بوابصرعي اخبييالر   تعبيع تع اب.ب–ب3
يع نااااتقابيعجاااا عىبلاااااطب  ااااعيابيع  ااااععبييع ن ثاااا بييعي اااادابيع عجثاااا بيجاااااطبب–ب4

بيع  عيابيالر   تعىبيالر ثاتنابيع هايناب.
ب***

يحمعل ةتعوان " ركعو  المسعتقبل " جععاء  لمؤلعف  عذه الموسععوة ث بحعط (  ع2)
ب-يهايب  ادعبراتل بب–بضمن األوراق البحيي   عث لتعال )تحعالف لوبتهعاجن(

جتابوثهبأطبكت ببه  بيعرايعبثس بعيابراعبيع تداب،ب ت عًيبأ ت ب ي بيع ع   ب
يعب ابب طب إسفانتبيع  ع اطبييع عببيع اب ادعيبعي ايبب–يع  اي بع رطبيع ظبب–

يع ااديبييع اااعاب اا  اب ااطبأننااتب إااخبكااخبألنااتابجايااابيعاا ىب  ااتعفبعيااابأطبنراا ثهب
 جاخبيعيرو بع بأتطبأ  اخبأطبق ث ب إاخبق اث بيع اعيابيع عجاابيع اهايناب،ب
    اخبيعياا مب،بأيب   اتمبأ اايعهتبيوعيعهاتبصعااابصث ااتحب  ادبكإااعاب اتبأع اا ب ااطب

بأ  تعبيد تابعلعب راع هتبيع   دابعسعطبكت خب.
يواب  إنتبيع ىبن تع بوثهبيعساتابيكيربب طبيعن   بيعيانثا بيع  اع  بعياعدب*ب

يييق ااًت،بيأطببطبدعااي ه ب  هتو اا ب نايسااتًب:بصعياااب ؤرراااب  ااتع بكيجنهااتجطبقينااتب
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 بناع هاااتبعياااابدعاااتابهااا يبيع ثاااتعب  ثاااتعبيع رااايث  ب تفاااابإ ااا ب راااتؤال بع ثرااا
 :برتؤال بهايع يإلجت  بعياهتبوابص هتعب هتو ب نا بدعي ه بعي ريث بيب

هخب دثب  يلب تب سثساابدي اخبيعتثاتطبيع اهاينابي جات بالث ا بيع ديينثا بب-أب
بيعيتع  بعيثهب عجحبكف بيع ييعب بب إسفابه يبيعتثتطبي  اي هب؟ب.

يعجهاااادبيعاااالز بوااااابيع ااااييعب ااااببويراااااانابب–ك إسفاااااطبعااااعببب–هاااخبلاااا عنتبب-بب
ب هتان ب؟ب.يعدي خبلنفمبدعج بيإلع تحبوابيع ييعب ببيع إسفاطبيع

هاااخب اااطبلاااداخب سثساااابعتاااخبهااا يبيع  ااا وب..بهاااخب اااطبلاااداخب رااا سليابجاااتدبب-م
بي   يطبيعتدل؟ب

*بوااااااب ساااااداعنتبأطبهااااا  بيكرااااا ي ب،بان ياااااابأطب رااااال بأىب اااااييعب زعاااااي ب،ب ااااابب
صراعي ايااطبراييابيع  فاييبع اتاابيعإستواا بأيبيعرثترا بأيب زقيهاتب،بي هاعييبلاايجهه ب

بيع سثسابيع ىبن عوهبجادًيب.ب
وابصجت  ب  يي   بعياب ي بيكر ي ب،ب قينتبواب  إنتبراتع بيعا كعبي  عقات ب*بيب
ب ب:1997يع ت ب
يعرؤيلبيكيلبأطب ع ا بيعييقببيعرثترابييعإستوابيع هاينابدي اخبويراااطبب-أب

 ؤكاادبأننااتبأ اات بألياا.بيأع اا بع  اات بيت  ااتلبيع  ااعيابيإلرااعي ايابوااابويرااااطب،ب
ايااببيع العااببلهااتبأيبيع ااييعب  هااتبعتااابيأطبعااثمبهناات بأىب  اايال ب سثسثاا ب  

 نفااا بصعاااابهااا يبيعتثاااتطبون سااا ب اتعلناااتبلاااداًلب اااطبيعجيااايمبعياااابيعع اااا ب يوساااًتب
ك دثبيالل تتعي بيعيف ث بعيرادبعافابيع يعابيعا ىبقاتدب  اتع بكيجنهاتجطبصعااب

بأطبرسو ب.
بيه  بهاب سثس بيعييقببيع هايناب  عقت ب تعداب:

 يثااتعبديالعبلن اااببب8.9هااابب1997ابعااطبعاات ب جاا ب ازينثاا بيزيعابيعاادوتب–ب1
 طبيع ازينث بيع ت  ب بب ال   بأطبه  بيع ازينث بعيدوتابعاطبراكتطبالبب16.5%

 الااااطبي ااببجلهاات بععجثاا بكيهااتب سع  ااًتب اات   بأ ااتبيواا بي فتقاات بب5از اادبعياااب
بعر ث بأيب ف خبيعسيابيع فعي  ب.
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 بوااب  ااداعبأراي  بيعااد تعبصراعي اخب   اخبيع ع  اا بيع ت را بلاااطبديلبيع اتعب–ب2
ب ب.19/10/1997يع ت خب ييعسيلبع  ثف بجيعنتديبجنا بيعديعث باي ب

ليااايطبديالعب ااطبيعيالثاات بيع   اادابب84عيااابب1948  ااي بصرااعي اخب ناا بب–ب3
بيك ع كث بوسو.

أعاااا ب   سااااخبويراااااانابي   ع اااايطبب25وااااابيعرااااجيطبيإلرااااعي ايث بقعي اااا بيعاااااب–ب4
ب ب.97 بب  ن   بيع فيبيعديعث بع  يثت ب   اببجردىبينفراب 

نت  ًتبه بأع تابيعتنثر بب120نت  ًتب طبب76يعث اطبيإلرعي ايابث يزبعيابب–ب5
ب. ستعد!ب4عبيع زعي بالبث إخبريىبي تبثر اب تعثرتعبيعديعابعي يي

 طبيع ف بب%80لعنت عبدعتابيعرال بييع ييعبيع هتان بثر   دبيعسدمب،بيب–ب6
طب طبأىب فتي ت برثترث بقتد  بأ تبلعنت عب ت اخب"بييعجيالطبي ثت بجنيببعلنت

اعدهاااتب اااطبيع اااف بع عوااات بب%7يعيثكااايدب"بو ااادثبيالب اااعمب ااااثبالبثسلاااخبرااايىب
 عكهاتب:بي عدهتب  فعق بييو ب يييخبير ثاتنابعركعىبلاطبيعسعىبييع دطب ث ناب

ثكااايطبأو اااخب اااطبصعات هااات بييع   اااي ب اااطبهااا يبج ث اااهبراااسيطبي فاااتقب"بأيراااييب
و يابأىبأرتمبثكيطبيع ييعبيعإستوابأيبيعرثتراب  ابلاطبيع ؤ ناطبي يي  هب"ب 

بله يبيكيريي ب.
ب5 يااااايطب،بيعاااادده ب ااااتعمبويرااااااطبب3.2عااااددبيعفيراااااانااطبوااااابيعاااادي خبب–ب7

 الااااطبي ياا بيعالج اااطب ااطبيع يفاات بيع عوااي بيع ااييعب يعهااتب  اااب ااببدعااتاب
طبرااا هببهاااؤالاب؟بيعرااال ب  اازببيع  ااخبي عكاا بيعراااال بيآلطبيراعهاات بوااإعابأااا

بيعيابأىبأرتمبرا  بيع ييعبصالبص يبكتطبهؤالابأ دب يفت هب!!ب.
 ر يان بدي خبيع ف بيرازابب245عددبيع ر يانت بيإلرعي ايث بث خبصعابب–ب8

بيهاب زديدب ير ًتبيهاب لان بيو ب  يعبهندرابيعركعىبعديينابدقا ب!!ب.
ابعافاابيع ايعابيكتوا بأعيطب إسفيب زببيع  خبيإلرعي ايابيها ب اطبأ ادقتب–ب9

ب2000لعناات عب ازجه بيالرا عي اجاب  اابعاات بب1996دعاتابيع اييعبيعايه ابعات ب
بييع ىبيعدبوثهب تباياب:
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يعسدمبيعتلاعىبإياثب.ب ي دابعت   بصرعي اخبي   برثتدابصرعي اخبيعيعسدمبب–أب
بيع ف ب.

صطبصجااعياي بيعف ااخبب–نهااعبيكعدطبهاايبيع ااديدبيك نثاا بيع ااعقث بإلرااعي اخبب–بب
لاطبصرعي اخبي ج  ت بيع عبب   بير جت  بال  ثتجت بيك طبيإلرعي ايابييع فتظب

بعيابيعهيث بيعاهيدث ب.
يعرثتدابعياب يعبيكعدطبي  تلبرعببيع  عبيع ا بييع ناس بيع   دابلاطبب–مب

بلا بع  بييع ياخبي نتا بأ عىب ايث بك طبإلرعي اخب.
بيعرثاعابيإلرعي ايث ب.بيإل ستابعيابكخبيع ر يانت بيعست   ب   ب–دب

و ياااااابأىبأراااااتمبص طبراااااا  ب"بيع اااااييعب"بي ااااابب اااااطبص يبكاااااتطبدعت اااااهبيعف ياااااايطب
ييع عكايطبييع اطب هلييبصعاب كيجنهتجط بييعستهعابي خبألاببها بأ ا تببيععؤثا ب

أنناتبأ ات ب  ت ا براال ب،بب لجحبعيانتبيع   ب عابأ عىبعاادعييعرت س ب؟بيهخبرا
ب طبصعثك بيع ز دب.يأطبه يب كال بجعياد ب!!ب.بص

 سيلبأ ديثبيع ستع عبيالر عي اجث بيعديعث ب  سع عبيع  هدبيعديعابعيدعيرت بب–ب10
أطبلثتنهاتبب1997عندط بعطبلثتنت بيعسيابيع ركع  بإلرعي اخبعت بب–يالر عي اجث ب

بيع ععببكتع تعاب:
بأع بجندىب175بقيي بعت ي ب–ب1
بأع بجندىب430بقيي بي  ثتاث ب–ب2
ب الفبجندىب605بسيي بعندبيع  ل   ج بيعب–ب3
بأع بجندىب134بيعسيي بيعلع  ب–ب4
بد ت  ب4300بد ت ت بيعس تلبيعع ثراب–ب5
ناااااااااااتقال بب–يع عجااااااااااات بيع دععااااااااااا بب–ب6

بيعجنيد
بععج ب9880

بقا  ب4500بقاببيع دو ث بيعيج ت بيع ييع  ب–ب7
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بات عاب699بيعات عي بيع ست ي بييعست وت ب–ب8
بات عاب126بي  يعهيثكيج عبيع رب–ب9
بريي  ب2بيعييي ت ب–ب10
ب تعي بث  خبعؤيرًتبنييث ب100بيع ييع  بأع ب/بجيب–ب11

أ ااتبأرااي  بيع ااد اعبيع اات خبوثساادعهتبيعاا   ب  ت اا بقنلياا بنييثاا بيقاادعي بكث تيثاا ب
براعب  ديداب.

*ب  ااادبهااا  بيال  ااات ث برااا عنتبأع ااااتاب  اااتع بكيجنهاااتجطب:بهااا  بهااااب  ت اااا ب
و يابأىب،بثس ب؟بييع اب  يع بصعابإتن بعركع  بيعثمبديع بيعرال بيعيدث  بيععق

بأرتمبرا  بيع ييعبي بب طب؟ب.بببببب
*بإاا ب يجهنااتب تعرااؤيلبيعإااتنابكع ااتاب  ااتع بكيجنهااتجطب:بهااخبلاا لبأ اا تبب
ب–وكاااعابيع اااييعب اااببيع اااهتان ب،بيكااا ع بن اااطبيععيو ااايطبعي اااييعب اااببيع اااهتان ب

لاانفمبدعجاا بيإلع ااتحبوااابيع ااييعب ااببيعجهاادبيعااالز بعي ااييعب ااببويراااانابيعاادي خب
بيع إسفاطبيإلرعي ايااطب!ب.

بييإلجت  بقا ًتب،بالب..ب-
 إي ااتبب-عاا بنلاا لبج ث ااًتب،بيعجهاادب،بيعاا ىبثراا حبعنااتب اا طبثساا بيعاا   ب  لج ااًتب

ب تع عيعابيع تع  ث بعي ييعب ببيإلرعي ايااطب؟!ب.ب-ثف خبأ  تببكيجنهتجط
جت  ااا بييع ؤررااات بيعإستوثااا بييع ي ثااا بصطبع اااعي بيع ااا عياب،بييعت اااتببيأرااات  ابيع
 بي اتب  اادهتب؛ب ا  مبيع تجاا ب1948ييالج  تعثا بعياابي  ااديدبويراااطب  ااتبقلاخب

صعااااب ييعناااتبي راااتعد نت؛ب ااا  مبيع تجااا بصعاااابجرااايعب ااايداب سثسثااا ب  اااده بلااازيدب
عي ابي تدىبثرتعده بعيابيع  يدبيروب ي بيعإتن بيع ركع  ب دادابيعتعيهثا ب

بعسنرتنث ب ي هتب.
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صننااابهنااتبأؤكاادبعيااابأطبيعاا نبب  اا ع ب،بييع ااا ب  اا ع بلاااطبكااخبيع إسفاااطبب*
يع عبب  طبث تيعبيع هتان بي طبااعو بيع اييعب  ها  ب جات بيع يقا ب اطبقايىب

بيع ج  ببيعفيراانابيعإستوابييعرثترابييع ي ابيع سثساب.
يعاا ىب يجهنااتب ااهبصعاااب  ااتع بكيجنهااتجطبيراااعه ب ااطبدعااتاببأمععا السععؤال اليالععط :

ييعب ببيإلرعي ايااطب،بي ديعب ايلبيعلاداخبيع سثساابعها  بيع  تعفات بهاخبايجادبيع 
،بع راااتؤلب:بيعلاااداخبيع رااا سخبيع سثسااااهااا يبيعلاااداخب؟بقيناااتبواااابيإلجت ااا بعياااابهااا يبي

ييع ااابثساايلبراا  تنهبب–اناياا ب ااطبدالعاا بيآلثاا بيعسع نثاا بيععي  اا ب،ب اادادابيععيعاا ب
أطبيإلث تطب تعجهاتدب أيب:برلينت بأىببي  تعابواهتب:ب ييع اطبجتهدييبوانتبعنهدانه 

عتخبب–ص يبجتزبيعي  بب–يعن تلبييعتفتحبوابعي بأ عى بهيبيع ف تحبيعر عىب
عراكع ًتب تعنرا  بب–يق  اتدثًتبب–رثتراثًتبب–يعلدي خب،بعيابكتو بيك  داب؛بإستوثاًتب
بك  نتب،بيكقاتعنتب ج    بأيب  فعق ب.

"بهيبيعيي بييعلداخبيعي ادب،ب جت به  ببطب"بيعجهتد:بص*بي تبعنتبن جخب اطبنسيلب
يعس ث ب  دادًيب.بيعر بأطب  اثت بيعييقببيع ركعىبييالر ثاتنابي عكا  بيعن ت ب
يع تت بوابيعتثتطبيع هاينابيديعبعجتلبيعفكعبييعرثتر بييعداطب،بج ث هاتب ؤكادب

البو عت بأهخبيع ييعبيع  لي بوابيع  تادبعيابأطب يااعهتبعطبا  بصب–ديطبعنتابب–
 تعجهااااتدب،بييعجهااااتدبيعاااا ىبنس ااااد بهاااايبيعجهااااتدب  تعتي اااا بي تعرااااالحب  ااااًت بيه ااااتب
 ك الطبع   ه تبيع   بيو بنر ب  عواابيوها ب ي ايعابكلجادثت بيع اعياب

بيعنت ع بي تع  هب.
ي"بيعجهاااتدب"بث نااااب ااااطبا اااعج بصعاااابرثترااات بيإستوااات ب،بي اااييعي ب؛ب اااييعًيب ااابب

 ااييعب ااببيعاا ي بي ااببيع ااتع  ب ااييعب اابببيآل ااعبيع عجااابييآل ااعبيإلرااال ابأياًلب،
ص كتال بيعفكعبي واتقبيالج هاتد،ب اييعب ابب راث اابيع اعببيأهاخبيع اعقب،بي ابب
  اااتعي بيع اااعقبيع تزرااا بيعييعاااداب،ب اااييعب اااببويراااااناابيعااادي خبيوااا بلعنااات عب
يعؤث بي دقبي الب زياادابأيبيدعاتابأيب  جااخب،ب اييعب ابب جاتعببيع ستي ا بوااب

ي اابب إسفاهااتب،ب ااييعبيع سااتي اطبيع جتهااداطبوااابويرااااطب ااطبيعجناايببيعيلنااتناب،ب
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كتو بيعف ت خبييال جتهت بيع اطبه بيع  عيابيإلنرتنابيعي ادبوابويرااطبيع ىب
بنفه هبينسليهب.

*بيي  يبأ كننااتبأطبنساا  بيوسااًتبعينسااتطبيعراات س بي ساايابعياااب كيناات بيعلااداخبيع عجاااب
 اببلاداخب أهاخبكيجنهاتجطبي اطبيعإستوابيعي ادبيعا ىبن يتاهبييع ااعيحبوااب  اتدب

راااتاعه بيالاااازيل بوإنناااتبرنرااا عدبي سااايابيع رااا سلخبيعاااطبثسااادعبأ ااادبعياااابع اااي هب،ب
ي  اااتدع هب إي اااتبثف اااخبأ ااا تببوكاااعابيع اااييعب اااببيع اااهتان ب،بييع اااابرااا تيطب
ن اج هتبيعي ادابهاب"بع يابيع ر سلخبيع عجاب"بعتاابثسلاخباث اًتب،بعي اثًتب،بلا  حب

ب ب"ب.ويرااطبعياب ت دابيعي ت
ب***

ي  يااب( و ث بحيف المعتون بع ) يقا   الهزيمع  ( للمفلعر د. ر  ع  حب عل 3)
وثهبصعابأطبيعتثتطبيإلرعي اياب،بعطبا  ياب طبعن ع  هبييرا   تع  هب اطبأجاخب

كطبيع ن ع  بيالر   تع  بهاب ديد بييجيد ب،بيكناهبواابيعنهتثا بب؛يعدث سعياث ب
 ب،بيكطبيعدث سعياثاا بهااابجاازابالبا جاازأبيعيجااهبيكتإااعب ااعي  بعي ن ي اا بيعيعجثاا

ب طبيع ن ع  بييالر   تع  ب.
يعند تبن  يعبل راتا ب،بأنناتبن ابب يا بيعدث سعياثا ب ابب ا يببيع اتع بيع اعب،ب
وإنناااتبواااابيعييقاااببقليناااتبأطبنرااا   عبلاااديطبجاااايلبيالبراااالحبيع اااانتبيالرااا   تعب

الابيعيعببوابأياتننتب  اعًيبعنتب،بي ت  ثتعنتب،بأيبعيابيجهبيعدق ب،ب ت  ثتعبيك
،بوتعن  اااا بيع  زيعاااا ب،بيع اااااب  ااااتعمبديعبيعيكاااااخبيعيعجااااابيعاااا ىبثراااايقبكوكااااتعب
يعهث ن ب،بعثمبعهتبج اتهاعب،بيعاطبثكايطب،بيرا  سابيكاثاًلبعي اتعمبالباجادبيعادع ب
يالبيع رااتندابصالب ااطبيع ااتعمبيعيعجاااب،بيأ  اااب ااتبأ  اات ب،بأطب تاايطبيعن  اا بواااب

،ب  اب ن  عبعىبيإلرعي اياب ال ًيبأ اعًيبعهتيالر   تعزع هتبير  جهبصعابيعتثتطب
بعياب  يجهتبيع اب عو هتب،بي فع بعياهتبيالر   تعبييع لبيعدث سعياث ب.

صطبكاااخبيعااادعتيىب ااا هببلناااتبصعااااب يااا بيعتينثااا بيع زعي ااا ب،بوهاااخبرااا   تع بقااايىب
،ببصطبإستوااا بيعهز  ااا .بيعدث سعياثااا ب اااطبأجاااخبصقت ااا بيك  ثااا بيعيالعيعثااا بيعجدااااداب؟ب
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دو ااا بيعن اااببيع إسفااا بصعااااب لنااااب ااا تعبيعهث نااا بيعيعجثااا بي  تيعااا بوع اااهبعيااااب
يع  يبب،بيوابنفامبيعيقا ب،بواإطبيعتينثا بنفراهتب يسااب  فهاتبواابيعياعبب،بقلاخب
أطب يعد،ب رلببيعسليث بييع عقث ب،بو جتيزبيع ديدبيعسي اب،بك يا برعجااب  اتع ب

 ي ب يجاهبعن اعىبيي احببكنهتبقي ث ب ديدث ب،ب؛ ببأ خبيع ن ي  بيعيعجث ب
.بوهخب  ادب عا بننراتقبيعياب  تيعا ب ن اثوب ثت ناتب،بعياابيعان وبيعيعجااب،ب  ااب
ن اا حبراايقًتب سياادًيب  رااي ًتبرعجثااًتب،بنس ااخبقث نااتبي ستعااادنتبي تع  نااتب؟بيهااخبث كااطب
أطبثكيطب ع باع سًتبعيرال بأيبهيبنهتث باع  بإستو بيعهز  ا ب،بيي  يبكتنا بدعاياب

ييعرال ب،بهاابواابجيهعهاتب ايلبيع اعيابيع عجاابيإلراعي اياب،ببيع ييعبييع فتي 
طبع بثكطب،بوتع ا يدب،بيها يبأ ا  ب و   يعبأطبيع عياب ي يعهبيع عبب،بيي 

بيإلث تطب[ب.
ب***

يعياب ي بيع  ناب هببيع ت اثبيعساي اب  رااطب  ياي  بوااب  إاهبيع  نايطبلااب"ب
بيعنييىبيإلرعي اياب"بجاخب..ب"بيالر  الا..بب؟!بي بب طبن  تيعب؟!صعاب طبن جه

ب.
ب***

غ عر رسعمث  .. إسعرائ لث –الرد ةلث الدةو  لحوار ةربعث ( وتح  ةتوان " 4)
للمهتدس أبعوالعال ماضعث رئعيس حعزل الوسعص المصعرى وأحعد أةضعاء حرلع   "

 ب اددب1997واب ي بيعف عابيع اب هعبواهاتب  اتع بكيجنهاتجطب بمقاوم  التطبيف
أياًلبيهنااتبثساايلببدب ااطب  دااادب فهااي بيعرااال   نااهباللاابعد بعياااب  ااتع بكيجنهااتجط

ألااييع الب:ب ااطبيعييجااببيال فااتقبأياًلب اايلب فهااي بيعرااال ب،بعتااابا رااناب  اادب عاا ب
  دادب طبه بأن تعبيعرال بيع اطباجببيع ييعب  ه ب،بي طبه بأعديؤ بيعييجبب
عزعه بي ستي  ه ب،بوإ يبي  ت نتبصعاابيإلااتعبيع ن ايابعيثاهبواابقاعيعبيع سراث ب

،بييع  ااادنت ب  ثاااتعًيبعي  ااانا بب1947تدعبعاااطبيعج  ثااا بيع ت ااا بعه ااا بعااات بيع ااا
ييعفااااعزبلاااااطبأن ااااتعبيعرااااال بيأعدي ااااهب،بوراااايفبنال ااااظبعيااااابيعفاااايعبأطبيع ااااعبب
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ج اااث ه ب ترااا إنتاي بقيايااا بهااا ب"بأن اااتعبيعراااال ب"ب،بيأطبيإلراااعي ايااطبج اااث ه ب
 ااتبهاايبأ  اادب ااطب تراا إنتاي بقياياا بهاا بأعااديابيعرااال ب،بلااخبصطبيع ااعبب هلااييبصعاااب

ك ديدبنهت ث بلانه بيجاطبيإلرعي ايااطب،بيأ  حبيعاعفبب1967 ع بيقليييب ديدب
يع عجابثسلخبعر ثًتب طبيعنت ث بيعرثترث بليجيدبصرعي اخبلان تبال زيلبصرعي اخب  اتب
واهاااتبأن اااتعبيعراااال بيأعاااديؤ بعيااااب ااادبرااايياباعو ااايطبيجااايدبديعااا بويرااااانث ب

ايااطب  اتبوااه ب  راكعبيع  اخباعو ايطبيالنرا تببوتكريلث بيعرت س ب طبيإلرعي 
ب طبيعسدمبيع عقث ب،بيعيدابج ثببيعالج اطبيعفيراانااطب.

طبيع اعيابأ ا حبلااطبأن اتعبصب:لبأليبيع االبك تبقتب–ع ع بعند تبازع بيع   ب
يعراااال بيأعدي اااهب،بيعااا بث ااادب اااعيعًتبلااااطبيع اااعببييإلراااعي ايااطب،بهااايبقااايلب اااعييغب

 بيإلرااعي ايااطب ااطب راا يعا ه بيعج تعثاا بواااب  إااعبع يثاا بي  تيعاا ب ك اايو بع لع اا
يع ريث بيهاب ر يعث با   خبيزعهتب  تع بيع  خبك اتبا   ياهب  اتع بيعيثكايدب،ب
صطبأن ااااااتعبع يثاااااا بيعرااااااال بي  ااااااي هتبأاااااااعيفبوااااااابع يثاااااا بيع ااااااعيابيع عجاااااااب
يإلرااعي ايابيعتااطبا فااتي ب ييق هااتبينفي هااتب ااطبيعرثتراات بيععراا ث ب،بو اات يبو ااخب

عبيعرااال بوااابصرااعي اخب ااطبأجااخب  سااا بيعرااال بيع ااتدلبيعساات  بعيااابصعجااتابأن اات
بيع سيقبصعابأ  تلهتب.

يأاااطبهاايب  رااكعبيعرااال بيإلرااعي ايابيعاا ىباااؤ طب تعرااال بيع ااتدلب  فهي ااهبيعاا ىب
  دإنتبعنهب،بيي  يبكتطب يجيدًيبو ت يبو خبعييقايفبأ ات بايواتطبيع  اددبييع ااعفب

بوابصرعي اخب؟.
عبيعراال ب اطبأجااخبوا بيع  اتعبعياابألناتابيع ا ببيعفيراااانابي ات يبو اخبأن ات

يعااا ىبث اااتناب اااطبأز ااا بيق  اااتدث ب تنسااا ب،بييع ااا ي حبيع ااااب ع تاااببكاااخبااااي بوااااب
يكعي ااابيع   ياا ب،بعراا بأنااهب ااطبيع فااعي بأننااتبن  اادثبعااطبأطب عاا بيع  رااكعب
ث إااخبيآلطبن اا بيع ج  ااببيإلرااعي اخبيعااهبك ياا بلعع تنثاا بقيثاا بيقااتدعاب،بلااخبأتإااعب
طب  ااطب عاا بأنااهبكااتطب يجاايدًيبوااابيعراايا بيعتنااهب لنااابنفاامبيعرثتراات بيعست  اا بيي 

إتعابع تبهابعيثهبيآلطب. بكتطب  يعابأقخب دابيي 
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عطب سثس بع يث بب-ثسيلبألييع الب ت ابب–يجنتابعياب ع بناعحب ع بيع رتؤلب
صطب ااطبيعيي ااحبأطبب:يعراال بيعجتع اا ب ناا ب دع ادب،بيهااخبهاااب  إااخبراال ًتبعااتداًلب

يع فاتي ب  ا نهب نا ب دع ادبب– تك عىبب–اجعىب   نهبيع فتي بأيب تب يق ب تب
البث ديبأطبثكيطبصنهتابع تع بيع عببوابأو خبيك ييلب،بيهدن بعثمبأتإعبوااب
أري هتب،بوتعفيراانايطب   بريا بيع ك بيع ي ابث اتنيطب اطبيعثا مبييإل  اتطب،ب

ث بيعرال بع ب  نببصرعي اخبيأعج  ب الااطبويرااناب تعمبيع  يث بيع فتي ث بيع ي
 طب طب عببعيابعلنتطبييع تتبب     بقتنتبواب خبيجيدب  ركعبيعرال بوااب

بيع ك .
صطبيكز اا ب ت ااطبوااابيع سااخبيإلرااعي ايابيعاا ىب رااثاعبعيثااهبيكيهاات بييكرااتااعب،ب

بي  ك هبإييل بإستوث بي تع  ث بالبا نتزلبعنهتب.
الراا عي اجث بي  تعراات هتب ناا بصن اات هتبطبعسااادابصرااعي اخبيأإاا باؤكاادبألااييع الب ت اااب

 نتق اااا بجاااا ع ًتب اااابب س  ااااثت بيعرااااال بعلااااعبكااااخبيع كي اااات بيع   تعث .يقاااادبأد ب
يع نايساااات بييع رااااي ت بيع ااااهاينث بييإلرااااعي ايث ب ناااا بيعلديثاااا بصعاااااب هاااايعبيع ااااعياب
يع عجااابيإلرااعي ايا،ي جيثت هبوااابيع ااعيببيع اااب اان هتبصرااعي اخبعيااابيع ااعببلاادعيىب

دييطبيع اعبب تعا،يجادعيىبيك اطب اتعابأ اعى،إ بيع هداادبييإلعاديدب تعثاًتبيعيقتث ب طبعا
اخب  اتبواهاتبأن اتعبع عببأ عىبوابيع ناس ب  ا ب يفهتبج ثببيعسيىبواابصراعي 

أتإاااااعبيع نت اااااعبيإلراااااعي ايث بدعااااايابعي اااااييعبهاااااابيع نت اااااعبع يثااااا بيعراااااال ب،بصطب
يع رياابيع ديينابيع      بييع   لإ بلإييل بيع  عيابيع هاينابييالر ثاتناب

ق ااات بيعااااعفبيآل اااعبوااااب يهااادوهتبيك ااااخبهااايبيالع فاااتفب ااايلبهااا  بيعإييلااا بيي 
  تهت بجتنلث ب  تادًيبعالر رال بعه  بيعإييل بصطبعا بثكاطبقليعهاتبييع  اتثلب  هاتب

ب"ب.
*بإ بثسيلبأليبيع الب:ب"بصطبيعدعيابعي ييعب ببأن تعبيعرال بي  تث بيعرال ب طب

يو عي اات ب  اا عاب   إااخبواااب   اااخبيع ااعبب راا يعث ببأعدي ااهب  اايىبوااابدي يهاات
يع ااادييطبييع اااعيببيع ااااب اااهد هتبيع ناسااا ب اااطب ااااللبيعسااايلب  رااا يعث بيع إسفااااطب
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يع  ع اطبي  اتعك هتبواابيع  ل ا ب ادبصراعي اخبييع ا بعياابكعيها هاتبييع ايياب
واااب يجثااهبرثتراات بيع ع ياا بيعراات س ب اادبصرااعي اخب،بي عاا بل لع اا بصرااعي اخب ااطب

هتبعااطبعااد بيالراا سعيعبوااابيع ناساا بيهااابيع راا يعث بيع اااب سااببوااابصاااتعب راا يعا 
ب–يواااابصااااتعبع يثااا بيعراااال بب–أ كااات بيعساااتنيطبيعاااديعابيع ااات ب،بيث كاااطبعي اااعبب
بيع اتع  بل   اخبصرعي اخبيع تدغب تع دييطب"ب.

*بك اااتبأطبين اااعيطبيع إسفااااطبييكتاااتدث ااطبيع  اااع اطبوااااب اااييعي ب اااببن اااعي ه ب
 يه بعيابيالن عيطبوابع يث ب"ب كتو اب"بإلرعي اخبعر بيرا  عيعهتبيإلرعي ايااطبث 

بوابيق بع يث بيعرال بيعو بيالنر تبب طبيكعي ابيع   ي ب.
ي هاادفب ياا بيعاادعيي بوث ااتب هاادفبصعثااهبج ااخب  ااعب سااي بلااديعبيعيرااثوبيكجرااعب
 ثرااعبلاااطبيع ااعببييإلرااعي ايااطب،بيهاا يبث ناااب  ياااب  ااعبعااطب يق هااتبكاااعفب

فبواااااب ن  اااا بيعاع اااا بك جااااعدبيرااااثوبيهاااايب ااااتبأعيناااا ب  ااااعبععجاااابييعيقاااايب
ي إسفيهاااتبعو ااااهب اااعيعًيبي تااااعيعًيب،بهااا  بعر اااا بصراااعي ايث بدواناااا بوااااب  اااااادب  ااااعب
يي  عيجهااتب ااطب  تدعاا بيع ااعيابعااثمبوسااوبعيااابيع اا ادبيع رااكعىب،بيعتااطبعياااب

بيع  ادبيعرثترابييعإستواب.
ب–ابيع عجااااابواااااب  تدعاااا بيع ااااعيببطب  ااااعبكتناااا بي تزيعاااا بيعاااااعفبيعااااع ثميعتاااا

بيإلرعي اياب،بيريفب  خبك ع بواب تع بي   ت ب ببصرعي اخب.
صطب  اااا يطبيعاااادعيابعي ااااييعبلاااااطبأن ااااتعبيعرااااال بث نااااابأث ااااًتبعاااازلب عكاااات ب
يع ستي  بييعن تلبواابويراااطبي تعجهاتب،بيعث ا  ييبأعاديابيعراال بيعا اطباجابب

ب ستي  ه بييع  تع ب ده ب.
"بأيب"بيكاالاب جاتع اطب"ب اطب االلبصقناتابصطبيإلرعي ايااطبا  إيطبعطب"بر تراعاب

بيع  ع اطب   يث بيع الثبب"ب.
ب***

 قضعي  الحعوار معف الميقفع ن اإلسعرائ ل  ن( و ث بحط متم ز يحمل ةتوان " 5)
،بب" للباحط د. ةمرو لمال حمعود  ومحاول  اختراق جبه  الميقف ن المصري ن
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 ب اااطبيع ؤررااات بونااادبيع ت اااثبيكرااامبيع اااابقااات بعياهاااتب  اااتع بكيجنهاااتجطبيرااااعب
ييكواعيدبيعااديعاطبعي ااييعبلااطبيع إسفاااطبيع  ااع اطبييإلراعي ايااطبيجاادأب  إااهب رااؤيلب
 ه ب:بع ت يبيع ييعب اببيع إسفااطبواابصراعي اخب؟بيهاخبهنات بن ات عب اطب العاهبعهاتب
ااات ببصاجااتلابع  سااا بيك ااتنابيعيانثاا بييعسي ثاا ب؟بيع اات يبهاا يبيع يقااا بوااابهاا  ب

بيعدعيابي طب نتو ب   ددابي طبأاعيفب  نيعاطب؟ب.بيكثت بعي عكازبعيابه  
كطب،بهااايبيع الثاااببيعإساااتوابيي  اااعيقبجلهااا بيع إسفااااطبيع  اااع اطببيعهااادفبيعاااع ثم

يع الثببيالق  تدىبع با  دب فن ب طبيع فست بييع ايكثال بيع جتع ا بييعراثت ث ،ب
يوااااابصااااااتعبدي ااااعاب  اااااديداب ااااطبيع القااااات ب..بي تزيعاااا بيع كي ااااات بيإلراااااعي ايث ب

ع   تق  ب عىبأطب  تهدابيعرال ب بب  عبقدب  يع بصعابنياب طبيعرال بيع اتعدبي
ييعهدنااا بيع اااابعااا ب  يااااعب  هاااتبأوكاااتعبييجاااديطبيع ااا ببيع  اااعىب جااات بيع  اااعياب
يع اهايناب،بيقادبع اببيع إسفايطبوااب  اعب  اتبعاديب ج يعا ب  انا  بديعًيبهت اًتب

لناااتابعياااابصع ااازي ه بواااابيع ستي ااا بييعااادوتابعاااطبيعإييلااا بي  اااكاخب"ب ااات وب ااادب"ب
بيعياناب،بعيابيععر ب طب  تازي ه بيعفكع  بيأعيينه بيعرثترث ب.

:ب اااعببي ترااااعبيع ع تاازي بيعفكع ااا بيع اااابباألولييع الثااببيعإساااتوابعاااهبهاادوتطب:ب
 ااكيهتبيع سااخبيع عجااابييعيجااديطبيع عجاااب اااللب راااعابيع ااعيابيعاي ااخب ااببيعتثااتطب

ن اتمبعؤىبوكع ا ب  ا عك بابعيي اوصن ات:ببوالهدف الياتثيع هايناب،ب ععجثا بب–يي 
رعي ايث ب  س اب تع دع عبعيابيع فتهث بييع ع تزي بيع اب  اكي بعادىبيع اعببب–يي 

ب.
:ب"بوابيع  اثبوااب اتع  بيع الثاببيثسايلإ بث عابيع ت ثبد.بع عيبك تلب  يداب

يهكااا يبلااادأ ب  اااتيال بيع الثاااببيعإساااتوابوااااب ااايعاب  اااتيال ب   اااددابي عراااي  ب
تعهج ت بيع الث ث "بييع ابأ   ب كخب يجت ب ن   ب   ت   بأر تهتبيع   ب" 

،بوسادبراعىبيق هاتبواابب1977 ن بز تعابيعع ثمبأنيعبيعرتدي بعيسدمبوابنايو لعب
يعاديي عبيعرثترااث بيع  ااع  بأطب ناات  بلاجاااطبع ااثمبيعاايزعيابيإلرااعي اياب ناا ي بقاادب

ااطب اتعز طبوااب سد بعيع ثمبيعرتدي ب ست   ب   خبع ع طبيرا ًتبع إسفااطبيأتاتدث 



 

1255 

يإلراااعي اياب،ب اااطبأجاااخبب– ساااخبيك  اااتثبييعدعيرااات بيع ت ااا ب تع اااعيابيع عجااااب
بص  تده بعطب ييق ه بيع ؤإعابواب  تديابيع  عيابيع هايناب.

وهاااااخبكاااااتطب اااااطبقلااااااخبيع ااااادو بوااااااب عااااا بيع يقاااااا بأطبُا اااااعمب عكااااازبيعدعيرااااات ب
يعيهاااتببيعفيرااااانث بييع اااهاينث ب  ؤررااا بيكهاااعي ب اااطبع اااي  هبيعااادك يعبعلااادب

بيع راعىبييكر ت ب ت  ب تدقبييكر ت بج اخب اعبيراعه ب؟ب.
،بص يب كثااتطبب1979يإلرااعي ايث بعاات بب–إاا بعساابب يقثاابب  تهاادابيعرااال بيع  ااع  ب

 ؤررااابث هااعب ااطبيي ااناطبي ن اايب ااببيكثاات بعث اا حب عكاازبإسااخبعااهبيزنااهبواااب
يرااااوب"بيع الثااااببيعإسااااتواب،بهاااا يبيعتثااااتطبأاياااا بعيثااااهب"ب جياااامبرااااال بيع ااااعقبيك

ي نلإ بعطبعجن بيع القت بيع تعجث ب تعتينجعمبيك ع كاب،بي هدفبعر ثًتبصعااب
 سع ااببيجهاات بن ااعب اا يبب ناساا بيع ااعقبيكيرااوب تعنراا  بع ي اايابيع راايث ب
يعراااي ث ب،ب اااطبيع ن ااايعبيك ع كااااب اااتعا بب!بيجان اااتبهدواااهبيع سثساااابع اااخب  يااا ب

اااتعب ااعقبأيراااابييرااببييراا  بعي ااييعبيإلرااعي ايابيع عجااابيد ااعبصرااعي اخبوااابص
اعيطبي الثببيع القت بوث تبلانه تب. بث  بيعديلبيع عجث بكيهتبيأث ًتب عكثتبيي 

ي عأمبه يبيع جيمب راتعدبيز اعب تعجثا بيعيالثات بيع   ادابيعراتل بييعا ىبع اخب
كرفاعبع الد بوابيعستهعابص تطبع ي بيعرتدي بعيسدمبي  ااب يقثابب  تهادابيعراال ب

هبأتاااااتدث ااطبيرااااافعيابرااااات ساطبيعجاااااتلبأع اااااتلب،بيث ااااا بيع جيااااامبواااااابع اااااي  
ي اااا فااطب..بي  اااايعابرااااكع تع  بيع  ااااخبوثااااهبي نرااااا بأن ااااا هبيعراااااداب/بلعجااااتعاب
صلعيهث بزيج بيعدك يعبر دبيعاداطبصلاعيهث بعاتع بيالج  اتاب تعجت  ا بيك ع كثا بوااب
يعستهعاب،بيع ثمب عكزبيلطب يديطبعيدعيرت بيإلن ت ثا بييعا ىب  اتعكهبوااب يتا اهب

بادابلعجتعابأث ًتب.يعر
ي ااطبأهاا بيع   ااثت بوااابع اايث بيع جياامب،بيعلعيوثراايعبيعاهاايدىبيك ع كاااب"ب
ر ثفطبكيهاطب"بين عًيبعإسيهبوابديي عب نتع بيعسعيعبوابيعيالثات بيع   اداب،بواإطب
يعااااع ثمبيعرااااتدي بقاااادبيق ااااعحبيراااا هبعيااااابثترااااعبععواااات بعنااااد تبايااااببيك اااااعب

 كااطب اطبأجاخبيع ي اخبع رايث برثتراث بيعن ث  بعف حبقنتابي  تلب يفث ب تك عب
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طبكااايهاطبهااايبيع ااا ابيع نتراااببوهااايبث إااااخب:بص..بوساااتلبعاااهبيعاااع ثمبيعراااتدي ب
ب"ب.بTJEESTABLISHMENTيع ؤرر ب

يعي جياامبأن اااا بكإااااعاب اااطبناااديي بيعسااتاي ب ااابب فكاااع طبيرترااا بواااابكاااخبديلب
يع ناسااا ب،بي اااييعي ب اااطبأجاااخب  ساااا ب اااتبيرااا هدوهب اااطبع يثااا بي  اااعيقبعجلهااا ب

إسفاطبي يااطب ييقفه بي ها  بيع نت ب تر  عيعبعي اييعي بلااطبصراعي ايااطبيعاعببيع 
ب"ب.

عسادبعب  عبواب رتعبيع الثاببوثسايلب:ب]إ بان سخبد.بع عيبك تلب  يدابصعاب ايب
 ااااخبيع الثااااببيعإسااااتوابعيااااابيراااا  ثتابن اجاااا بيع  ااااتعبيعاااا ىبوع ااااهبيع إسفاااايطب

   اخب  هاتبب1993ن بيع  ع يطب يلبدعت هب،بصعابأطبجتا بع اتحبيع ع ا برا
ي فتقبأيرييبلاطب ن   بيع  ع عبيعفيراانث بي كي  ب زببيع  خبوابصراعي اخب،ب

بيي  يب  يج ب الث ث بجداداب لدأب طبصرعي اخب يجه بصعابيع إسفاطبواب  عب.
ون وبيعجنعيلبيعرتل ب   ثتهيبلايادبوابصجعيابي  تال ب  ج يع ب طبيعثراتع اطب

،ب  يناًتبأناهب   ددابي   بأرات  ابيعجت  ات برت يع  ع اطبي  فااطبواب ؤر
ث إخبج تعا بأن اتعبيعراال بواابصراعي اخب،بيك ابب اببز اياهبيكتاتدث اب"بايرااب
لطبأ ا اتىب"ب  ا بيع ساتال بوااب اف  ب"بيع اييعبيعساي اب"بيعا ىبث اعفبعياهاتب
يكر ت بعافابيع يعابلجع دابيكهاعي بيعستهع ا ب.بي  ا ن بها  بيع ساتال ب ييوسا ب

ه بعياااابصقت ااا بديعااا بعيفيرااااانااطب،بوااااب اااخب ااا تنت بأ نثااا ب   راااف ب اااطبجاااتنل
ي نهااااتبعااااد بيعاااا  ياب ااااطبيع عرااااتن بيعنييثاااا بيإلرااااعي ايث بأيبيعاااانابعيااااابعاااايداب
يعالج اااااطب..بيي ااااخبيع اااالجحبييع ااااي بلايرااااابلااااطبأ ا ااااتىبأطبيراااا هزأب  يقاااا ب
يع إسفاطبيع  ع اطبيعيابيك ابأهخبيعثرتعب نه بععو ه ب ر ع بيع  اتيعب ابب
يعثرتع اطبوابصرعي اخب..بلخبي  ب يقفه ب  د بيعفه بع ست  بيع  عبي  ركه ب
ب  يهت ب إخبيعسي ث بييعيانث بعر بع عبيعتينث بييع عكت ب   ددابيعسي ث ب!ب.

يوااااابيعيقاااا بنفرااااهبي  ااااخب عكاااازبجااااتوابعيدعيراااات بيالراااا عي اجث بوااااابصرااااعي اخب
JAFFE CENTER FOR STRATEG ICSTUDIESتعادك يعبرا دبب 
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اتع ًتبصجاعياب اييعي ب ابب إسفااطب  اع اطب  عكازبيلاطب ياديطب..بب() اطبصلعيهثيعد
 يرااث ًتبعاادي عابيع الثااببيعإسااتوابواااب ااخب ناات بيالع  اات بيعاا ىبرااتدبأجااييابيع ااتع ب

بيع عجابعسببص يع بيك  تعبعطبي فتقبأيرييب.
يع بب عكازبيلاطب ياديطب  اتباع اهب عكازبجاتوابيإلراعي اياب عي اًتب ا طبيع عكازب

ب–يع يراتدبب–ببعجت   ب خبألااببييإاا بيع اي بلجهاتزبيع  اتلعي بيإلراعي اياب ت 
يقاادب ااعأمبيع عكاازبوااابلديثاا بعهااد ب ر  ااتعبع ثراا بيعاايزعيابجيعااديب اات اعبع اا يطب
يالر   تعي  ب،بيقدبلدأب عكزبيلطب يديطبريري ب طبه  بيعيستاي بدي خب يست ب

ع  اعىب"بعياابراتع ب"ب ثس بيراعب  يطبعنهتب،ب تع بواهتبيعتت اببيع راع ابي
يعااا ىب هاااببلنفراااهبعز اااتعابصراااعي اخبيعاااتدبعثك اااببك ت اااًتبعاااطبيع ج  اااببيإلراااعي اياب
ي دىب  دنهب  تبدوببعيابرتع بعي اتع  ب تع الثبب اببصراعي اخبراع  ًتبي كاخبقاياب

بيوابج ثببيع جتال ب!ب.
كاا ع ب هااعبوااابعييقبيلااطب يااديطب اا ابااادعاب"بأ اااطبيع هاادىب"بكااتطبث  ااخب

عبيعاي بي  دب ع بأن  بديعًيبعين عب  إع بكإاعًيب،بإا ب  ران بأ ييعهاتبلجع دابأ  ت
كإااااعًيبن اجااا ب  ااايعهتبعياااابعسااايدبن اااعبعت اااتببصراااعي ايااطب  ااادبز اااتعي ب   ااادداب
عهرااا ت بأ ااااطبيع هااادىبإلراااعي اخب..بيقااادبعي ناااتب اااطب  اااتدعب   اااددابأطبيعراااادب

ه  بواااب هاادىبقاادب  ااخبعيااابيعقبعا تعاا بيعت اابب  راا تعبع ث اا بنراالثًتبراات
ب  راطبأ ييلبديعبيعن عب.

إ بان سخبد.بع عيبواب  إهبصعابأ دبألاعزبععيلاابيع الثاببوااب  اعب،بوثسايلب:ب
كنااهب اادادب،ب"با  اااعبيع ااعابوااابيعااديعبيعاا ىباي  ااهبيعاادك يعبراا دبيعااداطبصلااعيهث ب

يالن  ااتعبييع يرااببوااابأن ااا هب  ااكخب إاااعبعي جااببييعده اا ب ت اا بواااب جااتلب
واب ااببصرااعي اخبرااييابواااب ستال ااهبيع ااابان ااعهتبأيبعستاي ااهب  ااجث هبعي الثااببيعإساات

يع ابث سدهتب،بيكتطبيكر ت ب   ادب راناطبهثكاخبقادبك اببوااب ؤعفاهبعاطب اعبب
                                                 

   تصررريل للررر تور سررعر الرررين إبررراهيم عثىرراد رده علررى الررر تور وررريف  تاتررة فررى نرررو  روا  ابررن  لرررو  يررو

 اإلسرائيلى " –جلسة " فن إدار  الصراع العربى  21/1/1997



 

1258 

أت ااايجعبأناااهبوااااب س ااا بيعرااا  انت ب هاااع ب ج يعااا بأايااا بعياهاااتب"بن  ااا بيعساااياب
ييعنفي ب"ب طب  نهتبيعدك يعبر دب..ب ا  ب جاتعبراالحبيعجاتلبأع اتلبيعجاتلب

 بيعجتلبل عيلبيأتتدث ااطب..بكتطبعه ب ا إاعبكلااعبعياابيعساتدابي انتع ب  تلعي
يعساااعيعبواااابيع اااتع بيع عجاااا.بيهنااات بيع اااوبيعااا ىبا لنااات بيكرااا ت ب   ااادبراااادبأ  ااادب
يعتت ببلجع دابيكهعي بيع ىبث جببيع ييعب ببيعثرتعبيإلرعي ايابيأن تعبيعراال ب

اب افيفبيإلراعي ايااطب،بهنت ب..ب ف ع ًتبأطب ع براؤدىبع ع اخبيع نتق ت بو
يهاااايبعدثااااهبكااااخبيعإساااا ب ااااتعنفمبوااااابصديعابيع ااااييعبع ااااتبث  يتااااهب ااااطبكفااااتاابي ااااعفب
ين تعث بر رتعد بوابيع  تيعبييت  تفبنساتطبيع ا  بواابيع  ا ب،بي ي اا ب

ب ع بع تعحبيع  ي  بيع عجث ب"ب.
ثس ااادبد.بب–*بإااا بجاااتا ب كي ااا بيعيثكااايدبواااابيع كااا ب  ااادبيالن  ت ااات بيك ااااعاب

يييجااهبع ااثمبيع كي اا بلنثاات اطبن نثااتهيبيع ااتع بيع عجااابب-1996 ت اات بع ااعيبين 
 ياعرااا ب ااادادابيعوااا بع نفاااا ب ييعاااادبيالنرااا تببيع ساااععابواااابي فتقثااات بأيراااييب
يع نسي  ب،بيأنهبرث  اابقاد ًتبواابلناتابيع را يانت ب،بيرااعب عا ب اطب فاتهث ب

كع اث بيرثترت بعن ع  ب..بأعجك بدعتابيع الثببواب  عبيع اطب  عييبأطبي
يع ااابيقفااييبعياهااتبقاادبلاادأ ب ه اازب  ااداب،بكطب اايقفه بأ اا حبث إااخبعاادىبيعتتواا ب"ب

يبأطب اع ب"بيع ي اادب ثتن ب  اابعي ادبيكدناابعه اتنابيع عجثا ب"بيعتاطبوث اتبالاد
بكتطبقدب  كطب نه ب..بو    ييب يتااطبأتإعب طبيع ي ب. ببيع   دىب"

"بلادأ بيع يجا بيع الث ثا بإ بثسيلبد.بع عيبك تلبوااب ي ابب  اعب اطب  إاهب:ب
يعجداداب ببعو بيع كي  بيإلرعي ايث ب نفاا ب يعادبيالنرا تببأيب اتك عىبصعاتداب
يالن  تعب طب دان بيع ياخبي هثا  بيكجاييابالنهثاتعبع يثا بيعراال بواإ يبلإراعي اخب
 يجاا بالراا عي اجث بيالق ااعيببراااعبيع  ت ااعب،بوااتعيثكيدبا  ااددبي ااعو بلان ااتب اازبب

ل لثبا  تيعبي   خب طبيكلييببيع يفث بع ياا بيع نات بلااطبيع  خبيع  تع ب
يع إسفاطبيع  ع اطب  ابالب  رببجله بيع  ددبي زديدب  ركًتبي ال  ب..ب ت  ب
يأطبيع إسفاطبواب  عبنج ييبوابصن تابكثتنت ب س بع عابأثت بدعتابأ ت بدعتاب
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 بع ستي اااا بيع الثاااابب إااااخبعجناااا بيعاااادوتابعااااطبيعإستواااا بيعسي ثاااا ب،بييع عكاااا بيع اااا لث
يع ااااهاينث بي ستا اااا بصرااااعي اخب.بييعيجناااا بيع  ااااع  بع ستي اااا بيع الثاااابب،بيي  ااااتدب
يعفنااتناطبيعي ااا بيع إسفاااطبيع  ااع اطبيأد ااتابيكقااتعث بيهاايب ااتبأزعااعبيإلرااعي ايااطب
  داب،بيكتن بعهب جيثت هبوابيع  تو بيإلرعي ايث بيواابرااخبيال  جتجات بيع ااب

ب.تعجث بيع  ع  صرعي اخبعيزيعابيع  سد هتبرفتعاب
يعيااب اا ادبعييقبيلاطب يااديطبيعإساتوابإ اا ب  تيعاا ب اطبقلااخبيعتت اببعيااابرااتع ب

صرااعي ايث بعاادع بيع ااييعبييعرااال ب،بب–ييعرااادبأ اااطبيع هاادىبإلعااالطبعجناا ب  ااع  ب
  ياااطبواااابيعساااتهعابي كاااع بيع ااات  ت بأطبصعاااالطبهااا  بيعيجنااا بكاااتطب ساااععًيبعاااهبااااي ب

يعتااااطبجيجهااااا بلجااااايبي نااااات ب ااااادادبأإنااااتابناااااديابعساااااد ب اااااتععييقبب21/1/1997
يالع عيقبييع دبو   ا بيعفكعابعر ب   بيعسيي  بيع ابيزع بإ برا ل ب  ا خب
أر تاب إسفاطبي ت إاطبي   ثت ب  ع  بيانث بأاي بعياهاتبواابيعست  ا بعسابب

ب"بأعديابيعرال ب"ب!.ب
 ت عبواابعييقبيلاطب ياديطبيع ت اثبب28/1/1997ي اللبأرليابيي دبلدأباي ب

ب ا تىبيأعس هب"بايرابرتع دب"بيإلرعي ايثتطب طب زببيع  خب"ب.ايرابلطبأ
ب-يوسااًتبعياادك يعبع ااعيبك ااتلب  اايدابب–ي ااتع ييزىبن ااوب جياامبيع ااعقبيكيرااوب

 اعمب  اد بيعلعيوثرايعبرا ثفطبكايهاطبب1996يعسدبيج  تعاًتب تعساتهعابواابنايو لعب
ب د ااااااانتًبب 1 عاااااااادعابل  اااااااع حبعي  اااااااععبع اااااااتبهااااااااللبلجع ااااااادابيكهاااااااعي بيعستهع ااااااا 

يالراا عي اجث بيعجداااداب سيعااهب"بإلاا بأطبيع الثااببيالق  ااتدىبعاا باااؤ ب ف يعااهبيأطب
ي عاا بوإنااهبرااادعيبع ساادب ااؤ  عبب–يعرااال برااا  س ب ااطب اااللبيع الثااببيعإسااتواب

عي إسفاااطبوااابكااخبديلبيع ااعقبيكيرااوبيجععتثاا بديعثاا بعيااابرااعيعبوكااعابيع ن اادىب
 ااعيفب تراا ب"بديواايمب"بيالق  ااتدىبيع ااتع ابعي ااعقبيكيرااوبي اا تلبأوع سثااتبيع 

رااعي ايااطب  اا ب  ياا بي عثاا بديعثاا ب راا  عب ي تع ااتعابث كااطب  اادب إسفاااطبعااعببيي 
ي ن سدبكخبعت بوابص دىبديلبيع ناس بع  كخبعؤث بيعساتدابيع إسفااطب اطبيع  اثوب

بصعابيع ياعب!ب.
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ي تع ييزىب..بثف حبيكر ت بعافابيع يعاب ف  بيع ييعبيعسي اب عابأ اعىبع ساتلب
صرااااعي ايابهاااايب"بصاياااااب ااااتعيزب"ب ااااداعب عكاااازبجااااتوابيإلرااااعي ايابباي ااااخبعتت ااااب

عيدعيرت بيالر عي اجث بث ددبوثهبعيابأه ث بيع الثببيعإستوابييع ييعبيع ف يحبلاطب
رعي اخب. بيع إسفاطبواب  عبيي 

ي اااتع ييزىبدعاااتبيكرااا ت ب   ااادبراااادبأ  ااادبعي اااييعب اااببيعثراااتعبيإلراااعي ايابعيااااب
صنهبادعيبصعابيعفكاعابيعتناهبعاطبانفا هتب:بقتلبب ف ت بجع دابيكهعي بيعتنهبعي  

بصالب  دب  يعهبعياب ييوس بيعج تع بيعإستوث بواب  عب  ف هتب  اعبيك  ب.
ي تع ييزىب هعبعطبديعبيعإستو بيعجداادابيعثراتع  ب،ب عج ا بك اتبب"بيع يا بيك  اعب

ؤع ب..بهخبكتطباعوعف؟بهنت بيعرثترت بيع تعكرث بييعنزيابيع عجابيإلرعي ايابعي 
يك ع كابجي خبلناطبييعت تببا  دثبعطبيال  تال بلاطبيع ايعااطبيع  ع اطب
أرتراااًتبييع اااايعااطبيإلراااعي ايااطب،بيعتاااطبيعالوااا بعين اااعبأطبيعت اااتبب ااادعبعااات ب

إاا بث هااعبهاا  بيكثاات ب  عج ااًتبواااب  ااعب.بي ااتع ييزىبالاادأب اا  يطبلاع اازبب1990
أبجيعا بأيعيجثا بعي  ايلب  ي بإلن تاب  هدب اعقبأيرااابعيراال بلع ترا هبي لاد

عياااابدعااا بي  ي اااخبعهااا يبيعتثاااتطبيعااا ىباهااادفبصعاااابعسااادبناااديي بيأ  اااتثبيجاااعي عب
  ا عك بلااطبأتاتدث ااطبي إسفااطب اطبكاخبديلبيع ناسا بعتراعبيعج ايدبواابع يثاا ب

بيع الثببيعإستوا.ب
ث هاااعبصعاااالطبكيجنهاااتجطبيعااا ىبب-ثسااايلبد.بع اااعيبك اااتلب  ااايدابب–*بإااا بأ ااااعًيب

تع بععجااب/بصراعي اياب"بلااطبيع إسفااطب اطبأجاخبيعراال ب،بانابعيابصن تاب"ب  ا
يهيبجهتزب الث ابعهب عث بيديالببع خبع سدبعستاي بينديي بي ييعي بيث اتعمب
ديعب"بيعيااايجابيع اااتروب"بعياااابيكواااعيدبييعها ااات بييع كي ااات ب اااطبأجاااخبيع الثااابب
،ببيعإسااتوابيعتت ااخبي  ااادًيبعااطبأىبلناايدب   ااتع ب ااببيك ااتنابيع عجثاا بيع  ااعيع 

أنااهبااانابب–تابوااابيعنراا  بيإلنجياز اا بعسعااالطوااإطبأ اااعب ااتبوثااهب راابب ااتبجاا
عيااااب  تعرااا بيع  ااادىب كاااخبقااايابعتاااخب اااطبثسااا ب ااادبيعراااال بثرااا يىبوااااب عااا ب
يع ستي اا بيإلرااال ث بيع   إياا بواااب  ااتمبييعجهااتدبأيب اازبب بوااابعلنااتطبأيبأىب
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اخبأيبكت اااببأيب ااا فابأيبأتاااتدث ابأيب ااات ببعأىب  اااتع بع اااتب ف ياااهبصراااعي 
هعيعااا ب كي ثااا بأيبرااااعب كي ثااا ب جااات بصراااعي اخبي  اااعيعهتبيع اااعقبيكيراااااب

بيعجدادب!ب"ب.
ي ن هابد.بع عيبك تلب  يدابواب  إهبيالر س ت ابيع   ازبصعابن اج ب فتدهاتب
:ب"بييع ت خب..بأطبيع  تيال بالب ن هااب اطبأجاخبيع الثاببيعإساتواب ا ىبإ اطب..ب

طبوااابصاااتعبع يثاا بيع راايث بيعست  اا ب كااخبيأىبيراااي بع ي ااا بيع إسفاااطبيع  ااع ا
ريلثت هتبيه يبثرتعدبيعتثتطبيع هاينابعيابي  عيقبجله بيع إسفاطب  اابث ا حب

بعسخبيك  ب ت هًت..بيقثتد هتبيعفكع  ب   إعاب"ب.
ب***

"  عععذ ل المتاضعععل  تها ععع  الخطعععال التطبيععععث( و عععث بحيعععف المعتعععون بعععع " 6)
صعااابأطبيع اااتببيع الث ااابيعاا ىببناليسععارى المعععروف أحمععد بهععاء الععد ن كعععبا

ثسد ااهب  ااتع بكيجنهااتجطبث ااكخبواااب ن اايع بيع اات بن ي جااًتب ل اا اًلبعفكااعبينهزي اااب
  ااازيلبي  اااتدب،ب نسياااببعياااابيعااا ي ب،بييرااا  ال اب،بث   ااااب تدعاااتاي بهزعثااا ب
يهز يااا بالب رااا ندبصعاااابيعييقاااببعاااطبيكتعااا ب   يفااا ب  اااثحبعاااهبيع  اااع ب ترااا بيع ااا بب

ي  اادثب تراا بيعج ااتهاعبيع ااابعاا ب في ااهبألاادًيبوااابيع  اادثبينثت اا ب ف  ياا ب ؤهيااهبع
ث  ساعبها  بيعج اتهاعب،بيث ياطبعياابب–واابقاعيعابنفراهبب– تر هتب تععر ب اطبأناهب

بعؤيمبيك هتدبلعيا هب نهتبي طبجهيهتب،بك تبرث  ابوث تب  دب!ب.
رييكًتبين هتز ًتب،ب عييرًتب،بهال ثًتب،برت  اًتب،بب– طبنت ث بأ عىبب–يهيبث كمب

ع ببيع  ااايلب اااطب ييقااابب ااادادابيع لدأ ثااا بلاااخبييع ااااعفب،بوااااب ييجهااا بيعفكاااعبرااا
يع هايناب،بييع ديبيع تع  ابعه  بييعديع بيع زعي  بصعاب ييق ب دادابيع  تكاب
ييالن ثاااتزبييعع اااتاب،ب يااااتاب  رااا  براااال ث ب تدعااا بوااااب اااخبنااازياب  راااثااب،ب

اللدبييطب سيدبصعابب راث اب،با جتهخبأرمبيع عياب،بيثسفزب طبيع سد ت بيع ا
ن ت عب ي يعث ب،بي ياًلبع  يعي ب هنث ب،باهامبعنفرهب طب العهتبديعًيبع تدثاًتب
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،بيث ااانحبنفراااهبعلعهاااتبأه ثااا بعوث ااا بيع سااات ب!!ب.بإااا باااا هبب ااا  تطبصعااااب سراااث ب
بيع الث ااطبواب  عبصعاب:

يعساااتابيكتلااعب،بيهاايبيعاا ىب  ك ااهب" هيث اات "بصنرااتنث بعت اا ب،بي ااؤإعبباألول :
هب اااادابيع تنيعيجثااااتبيإلعال ثاااا بيع  ت ااااعاب،بوااااث طبأطبيعرااااال بقاااادبيراااا  بب،بوثاااا

وااابأطب ياايلبب–ك ااتبيعاادي بب– نايسااًتب ااطبوكااعابأطب"يع اايحب اااع"ب،بيهاايبث  ااخب
 يقا بب–عياابيكعجاحبب–يعراال براثكيطب اد اًلب ؤكادًيبعيع اتابييع ساد بيها يبهايب

إلعاال بي ييقا بيعساتابيكعاع ب،برااعبيع راثمب،بيع  ا إعبل يجاهات ببأجهازابي
بيعديع بيععر ث بيردن بيعن ت ب.

يهاايب يقاا بيعساااتابيعاا ىبان  اااب  اايعابأيب اا  عىبكجهاازابيعديعاا بأيببواليععاتث :
وهيب الث اب ان تبث تابيع يابيك  اعبعي الثابب،بي ادادبيع اديابب–عي كي  ب

عي الق ب ببصرعي اخب،ب ان تب دوبب ت ثكات بيعرايا بع يقا ب ناتق ب،بيهايبعيااب
كناهبااؤدىبديع بلعي انثا بب؛قتعد هبيعنرلث ب يق بالبقث  بعاهبيرااعبإتلا بي رتاب

طبكتطب يقفهب ؤإعًيبواب  كاخبيجهت بن عب"ب البعيحبواهتبيالب ثتابيالبصلدياب،بيي 
ثرااااثاعبعيااااابيع اااا  بيأجهاااازابيإلعااااال بب–وااااابيكريااااببب–يعج ااااتهاعب"بكنااااهب

  بيع راا تابلاااب"بييع ؤرراات بيع اا فث بيععراا ث ب،بيأ اعهااتبيع يثفز اايطب،بييع اا
بيعسي ث ب"ب.
 ع بيعجنتحبيع ىبثسيد ب  عع بيعفكاعىب،بي اي ت اهبيالرا عي اجث بع  اي ببواليالط :
طبكاتطبواابأع تقاهبعيو اًتبعن ت جهاتب،ب ادعكًتبع  تاعهاتب،بيهايبب–يع الثبب   اابيي 

 اااطبااادعيبعي ااييعب ااببيإلرااعي ايااطبث ااثوبدعي ااهب   ااعي ب ااطبيع  ف اات بيع اااب
نفاهااتبوااابجيهعهااتب،بي  اا ب ااطبعنت ااعبهاا يبيعسراا باااعجوبلاااطب  ااتدعبعياهااتبي 

دثك ت يع ت بيعست   بوابيع تع بيع عجابي تبقتد بصعثهب طبهزي  بيينهثتعي بي  ي ب
يإلرعي اياب  يس بعيابي  ديدبن ا بيعساعطبب–،بيجاطب ستابق ث بيع عيابيع عجاب

 ب،براثكيطبيع ت اب،بيث طب ي   بيع طبصإ ب! بأطب خبه  بيإل كتعث بيع ز ن
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يع د خبع يرثببقتعدابيع ع ت بيعدث سعياث بيجنتاب ج  ببجدادب  ساد بي   اععب!ب
ب.

دعي بنااات بب اااطبالرابععف  :بيهااايبيك اااعب،ب عااا بيعاا ىباااادعيبعي الثااببعاااطبيعااابيي 
  اااتعحبيرااا عي اجث ب عجااااهب تع اااديبيإلراااعي اياب،بي  ااا هب اااببيإلراااعي ايااطبوااااب

   يثااا ب ز اااا بييرااا  ب،ب رااا هدفببعالقااا ب ي بأ  اااتدبع ثسااا ب،ب دو اااهبكطبثساااي 
 ج اااخبيجااهبيع ااديبييعاادوتابعااطب  تعراات هب،بييع  ااتمبيع لااععي بعااهبيناالقااًتب ااطب
صدعي بع ا ب  نهبص باديوببعطبيع القت ب ببصرعي اخب،ب   ب  ابيعا عي بب،بصن اتب

باديوببعطب  تع هب ي هتب!ب.
 ااادي بيجهااا يبيع  نااااباااا هبب ااا  تطبصعاااابيعسااايلب:با اااامب اااطبث اااطبأطبأثااا ب نت

أ القثااا بعااااب"بع ااا  بكيجنهاااتجطب"برااايفب اااؤدىبصعاااابيع اااديده بع اااتبيع ز اااي بأيب
 عيج ه بع تب ااييبعهب:بيالبث ايدبها يبصعااب يقا ب ي ااب اطبها يبيعفاعدبأيب ي ب
ن تبثر ندبعأانتبه يبصعابوه ب ي يعابأع  بعييقابب اتب  طبيكوعيدبيع  تعكاطب،بيي 

تناتبع  ا بيع  ايال بيعا سثا بوااب  ب،بي سثس ب تبقا اي ب اطب راتعب،بيث كامبصدعي
يع ج  ااابب"ب،بي ؤكااادبوااااب  إاااهبأطبدعاااتابكيجنهاااتجطبهاااؤالابهااا بيع رااا فاداطب اااطب
بيع الثببيق  تدثًتبيرثترثًتبع ع بالبأ خبواب عيج ه بعطبأوكتعه بيدعتي ه ب!!ب.
*بي ن هابأ  دبلهتابيعداطب   تطبواب  إهبصعاابأطبصع اتحب"بج تعا بكيجنهاتجطب

ب–ن اااطب  تع اااابيالر راااال بعي اااديبيع اااهاينابب–  يث ناااتبب"بيآلطب تعااا ي بعياااا
 ترااا بيع الثاااب،بدعيمب"بيع  يااااعي بيإلقيث ثااا بييعديعثااا ب"ب،بي"ب ديببيعرااايي بوااااب
  عابيع يي ب"بي جع  نتبك مب ريث بيإل عاتطبيك ع كثا بيإلراعي ايث بيع فعي ا ب

يعع  اااا ببعيااااابأياتننااااتب تراااا بيعرااااال بيع زعااااي ب،بالااااديبأ ااااعًيب اااادادبيعيعي اااا بي إاااااع
ييع اااكي ب،بيثااااعحبيع داااادب اااطبعال ااات بيالرااا فهت بوث اااتبا اااابيع يقاااا بيعااا ىب
اع ا بوثاهبييعتثفثا بيع اابأدااع بلهاتبيع  يثا بلع  هاتب،بيثكفاابأطبنساتعطب سااتال ب
عافااابيع اايعابي ج يع ااهبوااابجع اادابيكهااعي ب اايلب ي اايابكيجنهااتجطب  ساايال ب

تداب إساااا بيع إسفااااطبيع اااعببلنثااات اطبن نثاااتهيبع اااثمبيعااايزعيابيإلراااعي اياب ااايلبصعااا
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 ييع  ع اطبأرترًت ب،بعتابندع ب نببي رتعبع يث بكيجنهتجطب طبيعلديثا ب  ااب
يعنهتثاا .بون نثااتهيباااعىبأطب يقاا بيع إسفاااطبيعاايانااطبيع ااعببييع  ااع اطبيع سااتي ب

 بواااابيجاااهب  ااااات بيعيثكااايدبث نااا بيع اااهاينث بهااايبيع س ااا بيعع ثراااع  اااتع ببيعه
نثتهيب"صطب  اعبيع القت بلاطبيع اعببييعاهايدبراا  ددبيإلعهتلث ب،ب اثبثسيلبن 

وابيع ديعمبييعجت  ت بيواابقتعات ب  ع اعبيع ا  بيواابيع راتجدبواابيع اعقب
يكيرااوب..بيعاارطبي  اادبع ااع طبراان ب سع  ااًتب ااطبعساادبأيلب  تهاادابرااال بععجثاا ب

عببصرعي ايث ب،بوإنهبالبايجدبقليلبإلرعي اخبوابه  بيعلي ست بعي  يث بييع إسا بعي 
،بوااالب ع اااا بعياهاااتبيرااا بصراااعي اخب،بيالبك ااتبب ساااععبواااابيع اااديعمبث ااااعبالرااا ب
صرعي اخبكديع بعهتبيع  بوابيعيجيدب،بيالبافخبا  ي بأطبصراعي اخبهاابجاتعابدي  اًتب
،بيالب ااا ثف ب  جناااببأتإاااعبأناااييابيع  اااع  بيع  ااا ين ب تعرااا ي ب ااادبصراااعي اخب

   ااااعب تع راااات حب جاااات بيعديعاااا بييعاهاااايدب،بيالبأىبقثااااتدابدانثاااا بوااااابيع ااااتع بيع عجاااااب
يعاهيدثاا ب،بيعااطبث اادثبهاا يبيع يااااعبص يبعاا بثساا بيع إسفاايطبييعسثااتدي بيععي ثاا بواااب

ب. 2 يع تع بيع عجاب تالن  ت بصعابيعدعيابعيسليلبلإرعي اخ
يهايب ااتبي افهب اا فابأ ع كااب اا طبن نثااتهيب"بثاتعابب   يثاا بررااخب اا بكت ياا ب

ييعاظبوااب راجدبأيب إسا بأيب  اابعي عببالبثرا إناب نهاتبافاخبوااب دعرا بأيب
  فاب،بيهابع يث بع بثرل بأطب دإ بلاطبأىبأعديابرت ساطب  اب  دب عيعب
قااعيطب،بيعااثمبع ااعي بيعرااناطب،بي  اادبزييلبج ثااببأراا تببيع اادياب،بك ااتب اادثب
لاااااطبوعنرااااتبيجع اتنثااااتبأيبوعنرااااتبيأع تنثااااتب،بك ااااتبهاااايب ااااتدثبيآلطبلاااااطبيع ااااعبب

تببيع ديابقت   بعيابيكع بواب تعا بيرا فزيزبييإلرعي ايااطب،ب اثب تزيع بأر 
 راااا  عا،بيقاااادبأدعااااابن نثااااتهيبلهاااا  بيع  ااااع  ت ب ي بيعاااادالال بيعيي اااا  بأإنااااتاب

 ،بيوااابهاا  بيعز ااتعاب1997ز تع ااهبأ اااعًيبصعااابيعيالثاات بيع   اادابيك ع كثاا ب ولعياااعب
قاااد بع اااثمبيعااايزعيابيع اااهاينابصعااااابيإلديعابيك ع كثااا ب ع اااا بجداااادابإلرااااعي اخب

 تهتب"ب ع ا بيع ايطبيع  اعياب"بيها  بيع ع اا ب ي احبلجاالابصراعي اخبيع اابأر
ر    نهتبيع ريث بيعيثكيدث بيع س ع  ب،ب  ااب  ادبعسادبكتوا ب  تهادي بيي فتقات ب
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ب اطبأعي ااابيع اف بيعيعجثا ب،ب"ب تع  ات بييعت ااتلب"ب%50يعراال ب،ب ااثبر  ا خب

ب. 3 
ي بواااابيعرااانيي بيع  اااع طبيي  يبكتنااا بع يثااا ب"ررااااخبيع ااا "بيع ايي ااا ب،بقااادبو ااا

وااااتع اييببيآلطبأطباج هاااادبدعااااتابب– ااااتع عيفبقااااتدابصرااااعي اخبأنفرااااه بب–يعراااات س ب
يإلراعي ايث بب–يعيعجثا بب–كيجنهتجطبع  ساا ب اتبو اي بوثاهب عا بيإلعاال بيك ع كثا ب

يععر ث بيع عجث ب،اييلبيعرناطبيع ت ث ب،بي  ا بدعاتيىب ز فا بعاطب جاتيزب"بب–
يالن ساتلب اطبيعيقايفبعياابيعع اا بصعاابيعف اخبيع اؤإعبيع اع ببيكاادايعيجاب"بيب

..بصعاااا بصعاااا ب،ب  ااااتعمب"بع اااا  بكيجنهااااتجطب"بكتواااا بأ ااااكتلبيالل اااازيزبيعرثتراااااب
ييعإسااتوابييكااادايعيجابأث ااًتب،ب ااطبأجااخبصتعيهنااتبعياااب يااتدعاب ييق نااتبيعيانثاا ب،ب
بييع  ياااابعاااطبقنتعت ناااتبيعفكع ااا ب،بييع ااازفب  هااا بعياااابني ااا بيعيثكااايدبيع يراااثسث ب،
 تع ااا وب إي اااتبك لهاااتب"لنثااات اطبن نثاااتهي"بيأعكتناااهب،بي اااطبقلاااخب"ب ااا  يطبلاع ااازب"ب
عااّعيبب"بيع ااعقبيكيرااوبيعجدااادب"بي اتن ااهب،بيهاايب ااتبا لاادىبيي اا ًتبوااابك ت اات ب

بعافابيع يعابيعيابرتع بي   دبع تب  ع بي طبع بعفه ب!ب.
ع بصعااااابصدعي بأطبيع  عكاااا ب اااابب  ااااتب-ثساااايلب اااا  تطبب–يثسيدنااااتبهاااا يبيع  اااايعب

كيجنهااتجطب،بيراااع ب ااطب رااتعي بيع الثااببييع ايثاابب،بعاا ب  اادب  عكاا ب رااثا بيالب
ن ااتب راا تيطبب–عيااابيكعجااحبب–هااابجيعاا برااع   بر  راا ب تع ااعج بيعست ااث ب،بيي 

  عكاا باي ياا بيع اادىب،برُ تراابب تعنسااتطب،باجااببأطبُث ااطب العهااتبع ااعي ب ااطب
يع ج  اببيقاتعت اهببيعهج ت بيع  نيع بيع  إاعب،بييع اب ر هدفبيع دادب اطبو ات 

ي  اديدبب–واابيكراتمبب–ع  تعبيع  إاعي بيع تعابع ي بكيجنهتجطب،بيعا ىبهايب
ع يااا ب"كت اااببدثفااااد"ب  اااتبث نثاااهب اااطب ؤررااات بيعالقااات بي  اااتعحب   ااات ك ب،ب

ب1977 عيت  بعياب دىبعسداطبكات ياطب نا بز اتعابيعراتدي بعيسادمبواابنايو لعب
بي  ابه  بيعي  ت ب"ب.
يعااا ىباييجاااهبيعسااايىبيعيانثااا بييعدث سعياثااا بوااااب  اااعببثميهااا يبهااايبيع  ااادىبيعاااع 

ييع تع بيع عجابيآلطب،بي  يجببعيابيع إسفاطبيعيانااطبأطباعر ييبع  يه بيع ستي ب
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ير عي اجث باي ي بيع دىب،ب    بواابيع  تعهاتبكتوا بعنت اعبيع اعيابي د ال اهب،ب
يفبي  ااببواااب راا تنهتبيراا نهت بكااخبيعساايىبيعفتعياا بوااابيك اا ب،بي ع ااابب ااف

يع إسفاطبيعيانااطب،بييعلدابواب  ي بيانث ب  تداب،ب ف حب  اات بيع الثبب
ي  عىبيكهديفبب–ي ي بكيجنهتجطبك  ا بوابه يبيعاع  بالبأتإعبب–يعإستواب

بيع ااعابيعتت ن بيعياهتبييعيا ب".
ب***

*بهاا يبيقاادب  اادد بيع ييقاا بييعت ت اات بيععيو اا بع  ااتع بكيجنهااتجطبييعتت ااف بعااطب
نهتبك ت ت ب ج تلبوه اب:ب  عبجعي  ب زببيع الثبب،يعاي بوابكيجنهتجطبأرعيع بي 

 ب29/1/1997جع اااادابيعدراااا يعبب–يي عااااالطب  رااااثمبيع  ااااتع بيع عجااااابيإلرااااعي اياب
عج ااااتلبب ز ااااا ب يتع ناااات بي 24/2/1997جع اااادابيكرااااليابب-ي ج ااااتلبيعيثاااااتناب

ب-بداخعلاااااااديع يث بقناااااااب-ب توثاااااااتبيع الثاااااااب بي 31/3/1997يعيثااااااااتناب:بيكرااااااالياب
 نااب-عالق ب  اتع بعافاابيع ايعاب تع  اتلعي بيإلراعي ايث  بي 17/3/1997يع عجا
يكرااااالياب-علاااااديعستدعبثترااااااطب-أوكاااااتعب ف ااااااب اااااالعا بي 1997يعدرااااا يعب–أناااااثم
يكهااااااااااتعابب-د. ت اااااااااادبع ااااااااااتعب-بصالبيع  يااااااااااث بثااااااااااتبكيجنهااااااااااتجط بي 31/3/1997
- بأ  اادد.أ  اادبايرااب-يعاع اا بصعااابيعساادمبالبث ااعب كيجنهااتجط ي 23/4/1997

ب ب.19/3/1997يكهعي ب
*به يبيعسدبقيجخب  تع بكيجنهتجطبلعو بييربب طبيع إسفااطبيع اعبب،بع اخبوااب
يعلثااتطبيعج ااتعابيع يقاابب ااطب  اات ب اانه ب ااتبثكفااابإل هااتعب جاا بيعااعو بيعاا ىب
أدىب اادع جثًتبصعاااب ااي بهاا يبيع  ااتع بيرااسيطب ؤررااثهبي ااثتابأهديوااهب  اادبعااداب

عاب ب:بلميقف ن العرلبيان ا هيعب طب  رثرهب،بيي 
،ب ج يعاا ب ااطبب1997ع ساا بوااابيع ت اا  بيعدن تعكثاا ب،بواااب  ااعبأثاات بانااتاعبي]ب

يع إسفااااطبيعجاااتلبيكع اااتلبيإلراااعي ايااطبييع اااعببييق اااييبلثتناااًتبأعيناااييبوثاااهبصن اااتاب
  اتع بديعاابصرااعي ايابععجااب ااطبأجاخبيعرااال ب،بيعاز ه بعياااب ي اادبيع اافيفب

يرااااوب.بييعيع ااااببأطبعااااددًيب ااااطب ااااطبأجااااخبلديثاااا بع ااااعبجدااااادبوااااابيع ااااعقبيك
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يع  ااتعكلطبوااابهاا يبيعيسااتابيع لااعبنفرااهب في ااًتب ااطبقلااخبيع إسفاااطبيع ااعببي  ااإاًلب
،بيواابها يبعجثا عه ب،بلخبييع لعبه يبيعيستاب  تعفًتب  لثًتبث لعبعطبصعيدابيك  بيع 

يإلدعاااتاب اااعقبك راااوبقييعااادبيعدث سعياثااا بواااالبهااا بير  اااتعييبرااااعه ب اااطب إسفااااطب
عيااابب–راا اي ييبيك ااعب ااببأثاا ب ج  اات بإستوثاا بأيب اا لث بلااخبقاات ييبيك اا بيالبي

 تع  ااخبيع  تاا  بعيثااهبوااابيع ااال ب  ااابين هااييب ااطبصعااديدبب–راااعباع ساا بيع إسفاااطب
بيعيإثس ب.

صطب ااتب اا بوااابكيجنهااتجطبهاايبعسااتابدلااع بيعأرااهبهعجااع بليناادث بيإلرااعي ايابيعاا ىب
 يثاا ب   ااي بي   ااتعدابث ااثلب تعثااًتبوااابيعاادن تع ب،بيهاا يبيعيسااتاب ااايابوااابع

  ااااااوبلااااادأببيدهاااااتابعتراااااعبصج اااااتابيع إسفااااااطبيع اااااعببعياااااابعوااااا بيع  اااااعياب
يع هاينابيعو بكتو بأ كتلبيع الثبب ببيإلرعي ايااطبي  را بها يبيعيساتاب  ت اًتب
 ببيعجهيدبيععر ث بلععتثا بيعيالثات بيع   ادابع عراا بيجايدبصراعي اخبواابيع ناسا ب

عب ع بيع اا ب اعيعًيب  اؤ  عب دع ادبيي فتقثات ب ن بي فتقثت بكت ببدثفادبصعاب ؤ  
أيرااييب؛بيكيهااتب  ااكخبيإلاااتعبيع عج ااابعيسااتاب،بيعاا يبويااثمب  ااتدو بأطبا جتهااخب
يعلثاااتطبيع ااااتدعبعناااهبأثاااا بص اااتعابصعاااااب ااا بيع اااايدابيعفيرااااانابيأىب ااااداثبعااااطب
بعديينث بيعديع بيع هاينث ب،بأيبيع دو بيع ر  عبعيهجعابيعاهيدث بصعابويرااطب.

يف بأطب   بيع اطب تعكييبوابيج  تابكيجنهتجطبث يييطب ييقبب  إث بي طبيع 
يإستوث بيعي ث بي  فث بجداعاب  طبانايسييب نهتبع د  بيع سد بيع عجابييع  تعفت ب
يع ااا لث بيع ااا ث  بواااإ يبلهااا با  إااايطبوااااب  اااتع ببكع ب  ااا عك ب اااببأن اااتعب

بيع  عيابيع هاينابيك ع كاب.ب
 إس بيع عجابلديعبيع فتي بيعرثترااب،بييإل عاتطبصطبيإثس بكيجنهتجطب اتعببيع

ع القت بيعسيىبيععيهن ب سليلب نتزال ب  اّخبلاديع بييع زي ت اهبيعيانثا ب.بصطبيع إسا ب
،به يب تب  ي نت بي تبنع دب يي اي بيعيواتاب اهب،بااديوببعاطبيعساث بيإلنراتنث بيعإتل ا ب

،ب بيث اااينهتهتبث ااااب سيقهاااتبيع تع  ثااايهااايب ااا اعبأ  اااهبييع اااتعثبيعاااثسظبعااا يتع 
بيث  خبعهتبصن تجهبيع  عوابعي  إخبييق هتبي ر  عقب هب.
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يي  اااا  ب يقفااااًتب ثتااااادًيبيأ ثتنااااًتب ؤ اااادًيبعي يقاااا بيإلرااااعي اياب ااااطبكتواااا بيعس ااااتثتب
يعجيهع اااا بوااااابيع ااااعيابيع عجااااابيإلرااااعي ايابكس ااااث بيعساااادمبييعجاااايالطبييعجناااايبب

اطبواااابأع اااه ب،بيعيلناااتناب،بيأراااسا بأثااا بص اااتعابصعاااابيع ااا بيع اااتع  ابعيفيرااااانا
ي طبهناتب اّكخبيعلثاتطب ناتزاًلبيي ا ًتبعاطبيع يقا بيع ا لابيع عجاابيعا ىبازع ايطب
  إايهبلخبقلخب  ثترت بأدناب  اب طبقعيعي بيع اععث بيعديعثا ب.بيجاداًلب اطبأطب
اؤكدبيع ج   يطبعيابيع  بواب ستي  بيال  اللب   ابيع يعبييك اكتل،بيهايب

 بيعاادعيابصعااابيإلنهااتابيعفاايعىبيراااعبيع  ااعيطب ااتبثكيفااهبيعسااتنيطبيعااديعاب،بي ااطبإاا
عال ااا اللبيإلراااعي ايابعهعي اااابيعفيرااااانث بييعيلنتنثااا بييعرااايع  ب،ب لنااا بيعيإثسااا ب
يع يق بيك ع كابيإلرعي ايابوابيع راتييابيع ت ا بلااطبأ اكتلبيع ستي ا بيع  اعيع ب
ييإلعهااتبب،بيجاااطبيعيت ااببي اات ببيكع بكاا ع بيت فااابيعلثااتطب تع ااداثبعااطب

يي رفااتلبيعاانابيع ااع حببيع ااعقبيكيرااوعابيع  ااخبعيااابصعااتدابلنااتاب ناساا ب ااعيب
عبناااييىبيعااا ىب راااياهبصراااعي اخبعيااااب  ااات عيااااب نسثااا بيع ناسااا ب اااطبيعراااالحبيع

يع  يببيع عجث ب،بيع يبالديب تبديع بوابيعلثاتطبعاطب ا تطبيع ادبيكق اابك اطب
بيكاعيفب داإًتب ت ًتبل   اطبرثتدابصرعي اخبوابيع ناس ب.

ر نكعبيع يق يطبأدنت بعستابكيجنهاتجطب،بييعلثاتطبيع اتدعبعناهب،بيكاخبن اتطبيي  بث
ا ع ببعيثاهبواإنه باهالايطب   اي بيع إسفااطبييعت اتببييعفناتنيطبيع اعبب،بييعنست ات ب
ييك زيببييععيي وبييعها ات ب،بأطب  ياطب يقفهاتبيعيي احبييع ترا ب  اابالبااّدعاب

  لاعبعنهتب،بيأطبث ينييب سه بوابأوعيدب  ديديطب  ب  إاخبيإلعيدابيع  لث بييع
يع  ااخبيع  اا ع بك إسفاااطبيانااااطب  ااعياب اافيوه بوااابجلهاا ب اا داب  لااعبعااطب

ب  تع بأ اخبواب ييجه بيع دييطبعياب  تعحبيك  بيع عجث بي ر سليهتب.
 : قائم  أولث بالسماء الموقع ن

بيعتت اببد.ب–يعساتابصلاعيهث بعلادبيع جاادبب–يعساتابصلاعيهث بأ االطب من مصر :
يعنسااتلابب–يعتت ااببصلااعيهث ب ن اايعبب–يعنتقاادبصلااعيهث بو  ااابب–صلااعيهث براا دبيعااداطب
يع ت ثبب–يع ت ثبد.بأ  دبعلدب بب-يع  فابأ  دبيعج تلب–ألييع زبيع ع عىب



 

1269 

د.بأ  دباير بأ  دب أر ت بجت  ا بب–يع ت ثبد.بأ  دباير بب-أ  دبيعنجتع
د.بأرا تابب- بأنايعبعكت ا يعتت اببأرات ب–د.بأ  دبيع اتيىب أرا ت بجات  ا بب–

د.بأ عفبلااي اب أرا ت بب–يعتت ببيعرادبثتراطبب–   يدبرتن ب أر ت ابجت    ب
د.بأعفاا بيععيجااابب–يعست اا بيع ااديلبعإ ااتطبب–يعتت ااببأ اااطبيرااكندعبب–جاات  ا ب

يع اا فث بأ اناا بب–د.بأ اناا بع ااادب كت  اا بيأراا ت ابجت  ثاا  بب– أراا ت ابجت  ثاا  ب
ب–يع ت اااثبأث اااطبيعراااادبعلااادبيعيهاااتببب– ااادبعياااابيع  عجااا بصن ااات ب  ب–يعنساااتلب

د.بجااتلعبع اافيعب أ اااطبب–يعتت ااببلهااتابيعااداطب اا  تطبب–يععيي ااابلهااتاباااتهعب
يع اا فابب–د.بجاااللبأ اااطب كت ااببيأراا ت بجاات  ا بب–يع جياامبيكعيااابعيإستواا  ب

ب–يعسااااتابج اااااخبعاثاااا بصلااااعيهث بب–يعسااااتابج ااااتلبيعيثاااااتنابب–جاااااللبعااااتعفب
د.ب ت اااادبع ااااتعبب–ت بعثراااااب أراااا ت بجاااات  ا بد.ب رااااب–يعتت ااااببج اااااخب اااااعب

يع ت ثبد.ب راطبألايبب–يع  فاب ت دب   يدبب– أر ت بجت  ابي لاعب عجيى ب
د.ب راااطب نفاااابب–د.ب راااطب رااااطبيعليااايىب ع اااادبكيثااا ب عجثااا بلنهااات بب–اتعااابب

 راااانتابب–د.ب رااااطبنتو ااا ب كت ااااببيأرااا ت بجاااات  ا بب– ك اااببيأراااا ت بجااات  ا ب
 ي اب  عييىب  ت ثبب–يزقب   فابيكت ب ب راطبعلدبيععبب– كديلب نت عا ب

يع ت ااااااثب تعاااااادبب–د.ب ااااااادعبصلااااااعيهث بب–يعتت اااااابب  ااااااداطب اااااا ت ابب–يكت ااااااب ب
د.بع اايىبعت اايعبب–يع  ااعمبع ااييطبيعتت اا بب–عجااتابيع اعرنااابب–يعرااعجتناب

ر دبيعداطبيه  ب ع اثمبي  اتدبيعفناتناطبب–عو  ب ي تبب– كت   بيأر ت ابجت  ث  ب
يعست  برييىب كعبب–يعستابريث تطبوثت بب–فعييىبيعستابر ادبيعتب–يع عب ب

يع ت إاا بد.براااهاعبب–د.راا اعبأ اااطب  ت ااثبي فكااع بب–يعفنتناا براا ث  بأااايببب–
د.بيع  اعييىب كت اببب–د.برهاعب عراب  ت إا بيأرا ت ابجت  ثا  بب–علدبيع تهعب

د. اااالخبلاااادعيطب أراااا ت بب–د.برااااادبيعس ناااااب  ت ااااثبيكت ااااب بب–يأراااا ت بجاااات  ا ب
ب–د.ب كعىبعثتدب كت ببيأر ت بجت  ا بب– ببد.ب ع  ب  ت  بيعتتب–جت  ا ب

 ااالحبعثرااابب– ااالحبعلاادبيع س اايدبب–يع ت إاا ب ااهاعابيع ااتزبب– ااتهند ب سياادب
يع ت اثب اثتابيعاداطبب– توابنتزبكت  ب كت   بي ا فث  بب– كت ببي  فا ب
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د.بعلااادبيع تراااوبعلااادبيع  اااااب كت اااببيأرااا ت بب–يعيااايياباي ااا ب راااي بب–ع اااييطب
د.علاااديع  ث بأناااثمب كت اااببيأرااا ت بب–يع ت اااثبعلااادبيع  اااادب اااييمبب–جااات  ا ب
ب–علاااادبيع  ااااث ب نااااتفب  اااا فابيكت ااااب بب–علاااادبيع ااااتلبيع ااااتقيعىبب–جاااات  ا ب

علادبيعيناابي ات ابب–يعتت اببعلادبيعيفاتعب اكعبب–يع ت ثبد.بعلدبيع ياث ب   ادب
د.بعلاادبيع اان  ب يث اا ب كت ااببب–يع ت ااثبعلاادبيعف ااتحبيعج ااتعابب– ونااتطب  ااكايا ب

عع اااااتطبب–د.علاااااديعياا ب   ااااايدب   ااااادب أرااااا ت بجااااات  ا بب–أراااا ت بجااااات  ا بيب
د.بعييااا بعلاادبيعااع  طبب-د.بعيااابيععيعاااب كت ااببيأراا ت بجاات  ا ب–ن ااا ب

وع ااادابب–عااازابعلااديع ن  بوهاااث بب–عاثاات بيكلنااايدىبب– كت  اا بيأرااا ت ابجت  ثااا  ب
 اعب بد.بوتعيقبأليبعثراب أ اطبي  تدبيع  ت اطبيعب–يعنستلب   فث بيكت    ب

د.بوع ااتلبراازيلب كت  اا بب–يعتت  اا بو  ثاا بيع رااتلبب–يعنتقاادبوااتعيقبعلاادبيعسااتدعبب–
وه ااابهي اادىبب–د.بواايزىب ن اايعب كت ااببيأراا ت بجاات  ا بب–يأراا ت ابجت  ثاا  ب
كت اخبب–وع دبزهاعيطبب–يع تععبوع دبأليبر دابب–و  ابوعمبب–   فابيكت ب ب

.بك تلبنجاابب ع اادبدب–ك تلبزي عب  لاعب عجيى بب–زهاعىب   فابيكت ب ب
ب–د.عايابيع عجاناب أر ت ابجت  ث  بب–كيث بع ت بيكافتلبجت   بيالركندع   ب

د.ب   ااادبأليز ااادب ع اااادبكيثااا بيع عجثااا بيعنيعثااا بب–يعساااتاب   ااادبصلاااعيهث ب لاااعي ب
يعفنتنا بب–يعتت ابب  راطبعاي بب–د.ب   ادبيعراكعيطب أرا ت بجات  ا بب–للنهت ب

د.ب   ادبب–يع اتععب   ادب اتعحبب–يع اييببيعتت ابب   ادبرايث ب–  رن ب يوا ب
د.ب   ادبعلادبيع اتهعبيعااابب ع اادبكيثا ب عجثا بب–علدبيع تع ب أر ت بجت  ا ب

يعتت ااببب–يعتت ااببد.ب   اادبع ااتعابب–   اادبعلاادبيعسااديمب  اا فا بب–انااات ب
يعسااتابب–   ادبواتا ب ع ااثمبيع ن  ا بيع عجثا بع سايقبيإلنراتط بب–   ادبعايداب

د.ب   ااايدبب–   ااايدب اااادعبب–   ااايدبأ ااااطبيع اااتع ببيعتت ااابب–   ااادبيع راااتااب
يعساااتاب   ااايدبب–د.ب   ااايدبعلااادبيعف ااااخب كت اااببيأرااا ت بجااات  ا بب– اااتهعب
د.بب–د.ب د  ب  افاب أر ت بجت  ا بب–يع ت ثب جدىب   ابب–يعيعديناب

يع ت إا ب ناابب–  افابع دىب ث  ب يع  ادبيكرل بعتيث ب سيقبيإلراكندع   ب
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يعنت ببيعراتل بد.ب اثالدبب–ر فتطب أر ت ابجت  ث  ببد. ناب–أ  دب تدقبر دب
يعرااافاعبيواااتابب–د.ناااييلبيعرااا دييىب كت  ااا  بب–يع ت اااثبنلااااخبعلااادبيعف اااتحبب– ناااتب

يعسااتابب–ث اااابقاااللبب-يع اا فابيي ااخبعلااديعف تحب–هااتناب ااكع بب– جااتزىب
د.بصلعيهث بيع ثريىب  ر  اتعب   هادبب-يع  عمباير ب تهاطببب–اير بأليع  ب

يع  ااعمبأ  اادبب–ص رااتطب كااعب نت ااببع ااثمب  ع ااعبجع اادابيكهااعي  بب– بيع  اااثو
د.بأ  ادبب–يع ا فابأ  ادب راطبب–ونتطبيعتتع كت اعبأ  دب جتزىبب–صر تعاخب
يع ت اثبأ  ادبناتجابب–يعساتابأ  ادبرع اببب–يع اتععبأ  ادبواؤيدبنجا بب– رطب
بونااتطب–يعتت ااببأث ااطبعلاادبيععراايلبب–أناايعبعلاادبيع ياا ب كت ااببي فكااع بب–ق  اا ب

يع اااتععبب–د.بإع اااتبعلااادبيعجاااييدب أرااا ت ابجت  ثااا  بب–يعتتع كااات اعبلهجااا بعإ اااتطب
ب–د.ب رات ب ناديعب  ر  اتعب   هادبيع  ااثو بب–ج تلبعلادبيعيناابعلادبيعجاييدب
ب–يع اا فث بعجااتابصلااعيهث بب–يعفنااتطب  اادىبأ  اادبب–يع ت ااثب راااطبعلاادبيعيناااب

د.برا ادبب–  ا بد.برت ابلدعييىب أرا ت بجاتب–د.ز نبب رطب أر ت ابجت  ث  ب
ب–د.برهت بهت  بب–د.بر ادبيع  عىبب–صر تعاخبعياب كت ببيأر ت بجت  ا ب

ب–يع ااتععب اا  تطبايراا بب–يإل يعاااب اافثبب اايلابب–د.براايزيطبوثاات ب الا اا  ب
د.بعتاادابراا بيعديعا ب أرا ت ابب–د.بعت  بيعدريقاب ع اادبكيثا ب ديبب ياييط ب

يع تععبعلديعع  طبيكلنيدىبب–علدبيعع  طبصلعيهث بهت  ب   ت ا بب–جت  ث  ب
يع ااا فث بييعتت  ااا بعلياااا بب–د.بعلااادبيعيفاااتعب كاااتيىب كت اااببيأرااا ت بجااات  ا بب–

يع ت إا بعاعببب–يعتت ببعلديعرال بزكااب  اتع بب–يع ت ثبع تدبجتدبب–يععي ناب
ب–عااااالابيعاااادابب  اااا فا بب–يع اااا فابع اااات بزكع ااااتبب–عاااازاب ياااااخبب–عافاااااب

ب–ونتطبيعتتع كات اعبع اعبرايث بب– تعبيع تععابعيث بيعجب–يع تععبعياب ن يعب
ب–يع  عمبكع بيعنجاتعبب–وع داب ععاب نتقدابران ت ث  بب–يع تععبو  ابعلدب ب

ب–يع ت إاا ب تجاادابعاادعابب– تجاادابعوتعاا ب نت ااعا بب–يع ااتععبكااع  بعلاادبيعرااال ب
د.ب   اادبعااينابعلاادبب–يع ااتععب   اادبراايث تطبب–يعتت اابب  فاايظبعلاادبيعااع  طب

يع ا فاب   ادبهاتنابب–يع اتععب   ادبعاادبصلاعيهث بب– ا بيععؤيفب أر ت بجت 
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يع ااتععبب–د.ب   اايدب ن اايعب أراا ت بجاات  ا بب–يع ت ااثب   اادبه اات بعجثااببب–
د.ب ااد  بيعجثااتعب أرااا ت بب–د.ب  ثاااتبز  اايطب أراا ت ابجت  ثااا  بب–   اايدبنرااث ب

ب– ناااااابأناااااثمب كت  ااااا بي ااااا فث  بب–يع اااااتععاب يااااا بعلااااادبيع ز ااااازبب–جااااات  ا ب
يع ت ااثبب–يع ااتععب هاادىب  ااافابب–  ع ااعبيكرااليا بب  ااافاب كااعىب ع ااثم

نتهاادبراا دبب–يع  ااعمبنت ااعبكت ااخبب–يعست اا بنااتداطب اا مبب–ثرااعىب  ااافاب
يعفنتناااا بب–يعفنااااتطبناااايعبيع ااااع  بب–يع  عجاااا بنلاهاااا بعافااااابب– أراااا ت ابجت  ثاااا  ب

 يديدب  عىب.ب-ثتر اطبيع ثت 
ب–دنااااااط بصلااااعيهث بيع  راااااب ع ااااثمبعي ااااا بيعت ااااتببيكعبمععععن  لسععععط ن واألردن :
يعتت اااببصرااا تعاخبألااايبب–يع اااتععبصلاااعيهث بن اااع بب–يع اااتععبصلاااعيهث بيع ااااابب

أراات  بيعع ثراااب ع اثمب  ع ااعبجع اادابيكهااتعا بب–د.بأ  اادبألاايب ااعبب–يعلناديعاب
ص ايابنفتاب ع اثمبعي اا بيع اعأابب–  تلبنفتاب ع ثمب  ع عبجع دابيعج تهاع بب–

ب–يع  ات ابجاييدبااينمبب–ليبرعجثا بلهج بأب–يعتت بب تر باييزىبب–يع عجث  ب
ب–يع اا فث ب ثااتابيع يثاا بعاثاا بب– راااطب جياااب نساااببيع  اات اطبيكعدنااااط ب

وع ا ب  ستعادب يااخبيعاعيينا بب–يعساتاب يااخبيعايي زىبب–يع  فاب تعدبيع اليلب
عي اااابب–ع اااادب اااساعبب–يعساااتابع اااتدبألااايب اااتيعبب–يعنت ااابب يااااخب اااديداطبب–

يع  ااات ابرااايث بب-يع اااتععبزهاااعبألااايب اااتابب–يعتت  ااا بعي ااا بيعهدهااادبب–ز اااتدي ب
د.بب–د.ب راتعداب ياااخبب–د.برااياتطبيعسرايمبب–د.برا اعب ا  ابب– ايثاب

ب–يع ا فابرايث بيع  اتعابب–ر ادبأليب ازعب نساببأا اتابيكرانتطبواابيكعدط ب
علدبيعاع  طبب–عتت بدييدبب–ع تدبرتن بب–االلبأليبع تع بب–د.ب الحبجعيعب

يع اا فابب–يع ااتععبع ااعبألاايبيعهاجااتابب–دعبثتراااطبيعتت ااببعلااديعستب–يعساتعناا ب
يع تععبب–يع  فابعلد ب  يدابب–ع عبيعنتدىب ع ثمب  ع عبجع دابعلدعجه ب

يع  ات ابراتن بزع سات بب–يعتت ببيع رع ابعلادبيعج اتعبأليرعجثا بب–ع عب  تن ب
يع ااا فابوهااادبيعع  اااتيىبب–و اااعىبق اااييعب أ ااااطبعااات بي  اااتدبيكد اااتابيع اااعب بب–

يع هنادمبعااثب الثال بب–يع ا فابواؤيدب رااطبب– عبجع ادابيع جاد ب ع ثمب  عب
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ب–يعتت اابب فااادبوياا بب– نساااببيع هندراااطبيع ااثمبج  ثاا ب نته اا بيع ااهاينث  ب
يع اااا ب ع ااادبب– تجااادابيع  اااعىبب–يع اااتععب   ااادب ااا عابب–   ااادبألااايب اااازعب

يععيي ااااب اااؤنمبب–يع ااتععاب اااابيع اااتث.بب–يعتت ااابب يراااابلعهي ااا بب–يعلعراايإاب
يعتت اابب يواا بب–يعنت ااببيعرااتل ب ن اايعب ااعيدبب–يعنت اابب   اادبعيث اا بب–يعاازيزب

يعتت ااااببنااااتجابعياااايلب يك اااااطبيكراااال بب–يعتت ااااببنز ااااهبألين ااااتلبب–  ااااتداطب
ب–يع اااا فابنااااييفبيعاااازعيبب–يعتت ااااببنااااته ب ناااازبب–ال  ااااتدبك ااااتببويرااااااط ب
د.بيعااادبب–يع ااتععبيعااادبرااا بب–د.به اات بر اااببب–ييع  اات ابهااتنابيعدجياا ب

يعتت ااااببب–ث ساااايببز ااااتداطب أ اااااطبعاااات بيع اااازببيع ااااايعابيكعدنااااا بد.بب– عقاااا ب
     ب  تداب ع ثمب  ع عبيع ع ا بب–يعدك يعابهدىبوت يعىبب–اير برث تطب

عاازبيعااداطبب–د.بنت ااعب   اادب  ااداعبيع  ع ااع بب–عرااتطبيعجلهاا بيعدث سعياثاا  بب–
 صلعيهث بيز تدب يعهبيعؤىب عيجاب ركع تع  بيع  ع ع .

أداببن   ب  ت ثبيكت ب بب–لث يطب  ؤع بيأر ت بجت  ا ببصلعيهث من لبتان :
ب–يععيي ثا بص اياابن اعب بب–صعثتمبألايبعزقب ع اثمبيال  اتدبيع  اتعابيع ات  بب–

جايعمب ن اا بب–جايعمبراا دب كت اببيأرا ت بجاات  ا بب–يع اتععبجيز ا ب ااعبب
 لاابب اتدقب ع اثمبيع جيامبب–يع  فابجيز  بر ت  بب– كت ببي  فا ب

د.بر تحبصدع مب ع ثمب  ع عبب–يعفنتطبرت اب ييطبب–تطبيعجنيجا بيعإستوابعيلن
راااهاخبصدع ااامبب–د.برااانتابألااايب اااسعيب  ت اااثبيأرااا ت بجااات  ا بب– جيااا بيآلديب ب

يع اااتععبب– ااافا بيع عجااااب كت اااببيأرااا ت بجااات  ا بب–  ااات بب جيااا بيآلديب ب
د.بعلااد بعزقب كت ااببيأراا ت بب–يعتت  اا بعت ااداب اعجااابصدع اامبب– اايقابلز اابب

كااع  ب ااعياب  فكااعبب–وه ثاا ب ااعفبيعااداطب  ت إاا بيأراا ت ابجت  ثاا  بب-  ا بجاات
ب–  راطبصلاعيهث ب  فكاعبيقت ادب زجاا بب–يععيي ثا بعاياابعرااعيطبب–يقت دب زجاا ب

يعتت اابب   اادب راااطب اا مبب–يعرااادب   اادب رااطبيك اااطب  فكااعبيعااتع بدانااا ب
كت ااببد.ب   اادبعياااب سياادب ب–   اادبدكااعيبب ع ااثمب  ع ااعبيعاع اا  بب–يعااداطب

ب–يعتت اابب   اايدبرااي دبب–   اايدب ااادعب  ت ااثبي اا فا بب–يأراا ت بجاات  ا ب
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د.ب فادبقاثلب كت ببيأر ت بجت  ا بب– ر يدب تهعب كت ببيأر ت بجت  ا ب
د.بب–د.ب انراااتلبج ااتب كت ااببيأراا ت بجااات  ا بب–يع ااتععب  ااافابرااله ابب–

بد.ب–ث سااايببيع ااالعييىب  راااع ا بب–يافاااتاب  اااتدىب  ت اااثبيأرااا ت بجااات  ا ب
 ث نابيع ادب كت   بيير ت ابجت  ث  ب.

 ومن سوريا :
د.ب ت اادبب–لاايعيابثتراااطب كت ااب بب–د.بأ  اادبيعلعقااتيىب كت ااببيأراا ت بجاات  ا ب

يع اااتععبب–يع ت ااثب  ااعبزكع ااتبب– راااطبيع ي اادي بب– ياااخب أراا ت بجاات  ا ب
يعتت اببب–يعنتقادبعلادبيعاعيزقبعاادبب–يععيي ابعلديعع  طب ناا بب– يقاب يديدىب

ب– تدقبجاللبيع   ب كت ببيأرا ت بجات  ا بب–د.بوث خبدعيمبب–ع  بو عىبك
ب–يع  ااعمب   اادب يااابب–يعنتقاادب   اادبج ااتلب ااتعي بب–يعتت ااببيعاااابب ز ناااب
يع  ااعمبب–يعفنااتطبناا اعب   اا بب–يععيي ااابنلاااخبراايث تطبب–يع ااتععب  ااديحبعاادييطب

بهاإ ب ساب.
ب

ام بياااان اللقااااء الاااأول باااين حركاااة السااالرد وت ليااال للثانيااااً : 

: 8/6/1998الصاادر فاى الإسرائيلية وجمعية القااهرة للسالام 

 :()قراءة نقدية

عجناااااعيلبيإلراااااعي ايابيع  ستعااااادب/ب يعد اااااتىب اااااتعبأيطب؛بيعناااااد تب اااااا بقاااااد تبب*
،بأع ااتببيعس ااعبيعج هاايعىبواااب اات ث ب  ااعبيعجداااداب تعسااتهعاب،بب8/6/1998

 سثااتدابيعتت ااببب–بييراا سليهبيعااع ثمب  ااتع ب ااببوع اا ب عك اااب"بيعرااال ب"بيع  ااع  
ييإلرااااعي ايث ب؛بعناااادبهاااا يبيعيسااااتاب،بي ااااتب ع ااااببعيثااااهب،بب–يععي ااااخبعافااااابيع اااايعاب

 سااعع بأ اااثتابعااداب،بي رااا  بق اااتثتب الوثاا برااات س بلااااطب يعسياا  ب اااطبيع إسفااااطب
ييعرثترااااطبيعااديعاطبصعااابيع ااييعبييع الثاابب ااببيعتثااتطبيع ااهايناب،بي يكتإع اا  ب

بعيابي  الفب يجهت هتبيعفكع  بييعرثترث ب.يععيو  بعه يبيع ييعبأيبيع الثبب
                                                 

 انظر : نص هذا البيا  المشترك فى نهاية هذا الفصل 
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*بيع خبألعزبق اث ب الوثا بلااطبيعااعواطب،ب ا ب را هتب؛بهاابواابالث ا بيعاديعب
يعااا ىب  اااايبب اااهب  عكااا بيعراااال بيع  اااع   بييرااا  عيعبي ااا بيع  تع ااااطبعهاااتب

 اااااطبأديي بيع العاااااببب–واااااابيعييقااااابب اااااياعابجااااادًيبب–  نهاااااتب جاااااعدبأدياب اااااياعاب
ديعابيع فتي  /بيع عيابلاطبيع كي ا بيع  اع  بييعتثاتطبيع اهايناب؛ببيعرثترابيي 

 يع  ياايابلاإعيداب اا لث بوااابيأطبواابيالراا س تلبيع تواخب ااطبقلااخبيعاع ثمبيع  ااعىب
عهاا يبيعفع اا ب،بيواااب ااعابأع اات هبعيااابب– رااناب  ااتع ب ب2011إاايعابانااتاعب

 ساادث ب ك اا ب رااتب ب تإلنجااتزي بييعلثتناات بيع اااب ي اايييبصعاهااتبعااهب،بي ع ااه ب
عيااااابصلااااعيزبيقاااات بب عاااا بيعيسااااتابوااااابيراااات خبيإلعااااال بيع ع ثاااا بييع سااااعيااببيع ااااداد

 يج ت ااا ب ااا ثف بيكهاااعي بيععرااا ث  ب؛بييع ساااتطبيع ااايعبيع  كتع ااا ب اااببيعاااع ثمب
ب.حب  تبع بثسيهبيي عالنهبعيابيع هيأ ثتنًتبيع  ع 

*بوااااابهاااا يبيعرااااثتقب،ب اااا ب راااا بق ااااث ب الوثاااا ب،بكتناااا بعس اااا بأ اااات بيع ااااعيقلاطب
 بيعهيجاا بيعرااال ث براااعبيع نرااج  ب ااببيع ناات بيع اات بيعاا ىب  ث ااهبييع  اات  اطبعهاا 

ق ا بيع ااعيابيع عجااابيع ااهايناب ناا بقاادي بن نثااتهيبصعااابيعراايا ب،بصنهااتبق ااث ب،ب
وعدًيبوابأ رطب ساداعبص  ات ا بعثرا ب  عكا  بيعثرا بب30أطبه  بيع ج يع ب 

 ات بيعرثترااب   لث  بيأنهتب جاعدبأدياباث ا بيقناتابإستوثا بصعال ثا ب،ب يفثا ب،بعين
يع  ااعىباع اادبلهااتبواا حب ااييعب ااببقاايىبا  اايعهتب اات   بإسااخبأيبديعبأيبيجاايدب

بدي خبصرعي اخب؛ب قيىبيعرال بيآلط ب.
ه يبيع ر ب  ب ف خبير س تلبيعع ثمبعه يبيعفع  ب،بي اتبيرا    هب اطب  اع  ت ب
يعديدبأو تلب،بك ف ب تب عابأع تابه يبيعفع  باييلبعت بكت خب يهيبيع ت ب

 ب..بعيابص فت هب30/1/1997ياب يقثبب تبثر ابل  تع بكيجنهتجطبوابيع ىب 
أيب   دبيع   ث بعيثهبي  اي عب  اعك ه  بعياابأنهاتب عكا ب ا لث بالبعالقا بعهاتب
  اانتابيعساااعيعبي  ااات يه بيأجهاااز ه بي ااهااا ب،بوكااتطبعساااتاب  اااتع بلهااا ب،بنساااا ب

ع ااا ث  بيعف اااخبييع رااا بواااابهااا يبيع ااا طب،بيوااااب ساااداعىبأطبهااا  بهاااابيعساااعياابي
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عدالع بير س تلب ع ثمبديع  بع  إياب عك ب زع بيناالقهتبيع  لاب،بي  ادهتبعاطب
بيع يجاهت بيععر ث بعهجهزاب.

*بييعاع  بهنتبأنهبقلخبه يبيالر س تلبيع توخب طبقلخبيعاع ثمبعها يبيعفع ا ب،بعا ب
 فكااااعبيرثترااااابععجااااابهاااا ب،بأع ااااتاب يع ااااؤ  عبيعسااااي ابب200ااااا  كطب ااااييعاب
 سادبقلاخب اهعبيي ادبعيساتابج  ا اابيعراال بيع  اع  بييإلراعي ايث بيع عجا بيع ىبين

يين ساادبوااابقيااببيعسااتهعاب،بعاا بااا  كطبهااؤالابيع فكااعيطبييعسااتداب ااطبيعيسااتاب ااتعع ثمب
  تع ب،بأيب  اابأ ادبيزعي اهب،بي  اادًيبعاطبيعنسادبيع يجاهبعها يبيع اا ب  اابعيااب

أطبيعدالعاا بيكهاا ب راا يىب أ اايلبيع ااثتو  بنتهثاا بعااطب يعاا كتابيعرثترااا ب؛بصالب
واااااابهاااااا يبيعرااااااثتقب،بأطب ج يعاااااا بهز يااااا بالبقث اااااا بيالبيزطبعهااااااتبدي ااااااخبيعتثااااااتطب
يع ااهايناب يسااابيع ع ااتببييعسلاايلب،بواااب اااطبالبايسااابهااؤالابيع فكااعيطبييعسااتداب
يع عببنفمبيعدعج ب اطبيع ع اابب،بهاخبرا لبأ ادبع ات يب؟بي اتبهاابدالعا ب عا ب؟ب

بعيراال ب !! يعساتهعابب طبيج  ثاأ ا تببكيجنهاتجب– اطب اتببأيعاابب–يهاخبرا لب
أنفره بع ت يب؟بيهخبث يدب ع بصعاب اايع ه بيع اث ب ا نه بأ بهاابعراتع بيديعب

ب؟ب.
*بييع    خبعيلثتطبيع تدعبعطبعستاي بيعستهعابيع اب   بواب كعىبهز   باينايب

 بث ااد بأيلب ااتبث ااد ب عاا بيعلااؤمب5/6/1998   دااادًيب اااللبيعف ااعاب ااطبب1967
ابيع ا ف ابالباي اظبكي ا بيب اثتر بي انهعبيعلثاتطب،بوتعساتعببيعفكعىبيعيي حبواا

 ويرااااااط بأيب يعااااياطبيع عجااااا بي ي ااااظب اااااياب  لاااااعي ب ت راااا ب اااان بعااااطبيهااااطب
ك اااتبب–ي اا  بيعاااعفبيع عجاااابيعاا ىب ااتغبيعلثاااتطب يكاا طبعيااابعأراااهب ا اا  ب

  ااا يببيع اااعقبب:وهااايبلاااداًلب اااطب يع ااا ببأيبيع ااا يببيع عجثااا  بثسااايلب–ثسيعااايطب
علثااتطب،بيهاايبلااداًلب ااطب يعااياطبيع عجااا براااجدب يع ااتع بيع عجااا بيكيرااو باااييلبي

 كااااخبدالع هااااتب،بييعساااادمبييك ااااطبييعرااااال ب،بكي اااات ب ااااثي بوااااابرااااثتقت ب ااااطب
يع  ااتعي بيع اتااا بيع ااابالبث كناا بأطب  اا اهتبيواا بأ اايلب فهي اا بي  اادداب،ب

بصنهبلؤمبيعفكعب،بيع ىباؤكد بأتإعب ال  ت نتبيع تعث ب:
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ت مب:ب]بصطب  يببيع عقبيكيروبيع إ ن ب تعجعيحبأ    ب بثسيلبيعلثتطبيع 1 
 بيكإااعاب  ااتبهاايبأ اايعبيببيعديع اا ب:بو  اادب  اامب ااعيببع ثراا عهساا ب ااطبيع ااعب

 نهتب،بييع دي ت بيعد يث بيع اب يف بيعياهاتبيآلالفب اطبيع ا تثتبواإطبيع اعقب
تلبيكيروبعنادبنهتثا بيكعفثا بيعإتنثا ب،بأ ا حب تعنرا  بعييتعلثا بيع   ااب اطبيععجا

ييعنرااتاب نرااابيعلثااتطبأطبااا كعبيكافااتل بهاايبيع تافاا بيكقاايىب،بييك ااخبيكع اا ب
بيع ىبان  عب طبيعسثتدي بيعرثترث بصنجتز ب[ب.

*بعاا با يقاا بيعلثااتطبيعاايب فسااعاب ااياعابأ اات ب سثساا بيدييوااببيجاا يعب ياا بيع ااعيبب
يع اااب"عيحب اا ا هتبيآلالف"بيعاا بثراا لب اات ييبيعلثااتطبأنفرااه ب ااطبيع جااع بعتاااب

تراااببأيبعياااابيكقاااخبعتاااابنلااادأبلديثااا ب ااا ث  بعهااا يبيعراااال بيع يااا بيع تافااا بث 
 ال اظبيع ااتعع  بيعزي فاا بيع اااب اثي بلهااتبيع  ااتعا بهااخبكاتطبيعاااعفبيع عجااابهاايب
يعرلببوابه  بيع عيببيوابيجايدبهاؤالابيع ا تثتب؛بصطب اثتر بيعلثاتطبيع ات مب

عيااابيع ااعبب،ب ساايلب عاا بي يسااابعيااابيكقااخبلن اا بيعجع  اا ب جع  اا بيع ااعيب ب
صطبكااخب:بيكاخب ساات  بيع ااتع  ب  ااتبواهااتبيع ساات  بيع اابك لهااتبيعاهاايدبأنفرااه ب ساايلب

لاااديثت بيع اااعيببلاااخبكاااخب اااعيعبهااا  بيع ناسااا بااااييلبيع  رااااطبعت اااًتبيع ت اااث ب
بكتن ب نايس ب طبدي خبيعتثتطبيع هاينابوي ت يب؟ب.

ن ت ببرثكيطب أرتمبييق ابعي  خ بك تبثسيلب–أىبيعلثتطبب– طبيع ف ع بأنهب
أعاااا بثكااااطب ااااطبيكدقب،بييكتإااااعب:بيعتي اااات بيع  ااااعىبيكراااا ت ب/بعافااااابيع اااايعاب

ي  عي ًتبعي ست  بيع تع  ث بأطبالدأب يعلثتطبيع تع  ا ب   تعي براعب ي  ر بالبث  ب
 نهااتبيهااطبي اا  بيعاااعفبيع عجااابيعاا ىب ااتع بواااب ااثتر بيعلثااتطبيهاايباااعفب

بكتطب  ث بعيابايلبيع وبع عيببع بث  يهتب!!ب.
 بلااادبأطبهاا  بيعلديثاا بيع ي  راا بعيلثااتطبعاا ب اا  بعلإااًتبيكتناا ب ناسثاا ب،ب ت اا ب2 

عند تبن يرخبقيثاًلبونسعأب]بعهر ب..ب ن ب يعابع ثمبيعيزعيابيإلراعي ايابلنثات اطب
ن نثااتهيبعي كي اا ب ناا بعاات اطبوااإطبع يثاا بيعرااال ب ت اا ب  يقفاا ب سع  ااًتب،بي ااكي ب



 

1278 

يعؤي بيعرثترااث براااعبيعراايث  بعس اا بكااؤيدب دعكت ااهبيكادايعيجثاا بيع ااابواات بأيينهااتب
بعياباع  بيعرال ب[ب.

ب***
صطبيع  ااااكي بكيهااااتبعثراااا بواااااب ج ااااخبأوكااااتعبب:*بصطبيعلثااااتطباع اااادبأطبثساااايلبعنااااتب

يرثترت بيعتثتطبيع هاينابيع ديينث ب  ت اثًتبي ت اعًي بلاخبهاابوساوبواابأوكاتعب
أ اتطب يعفساعاببيرثترت بلنثت اطبن نثتهيب؟!بيهنتبانس ببيع ا تببييالع  اتمبيعا ى

يكيعااا بوااابيعلثااتطب،ب اااثبأ اا تببكيجنهااتجطبيج  ثاات بيعرااال بالباااعيطبواااب
يع عيابيوابرلاخب يهب،بيوابالث  هبريىب   كي بيعرادبلنثت اطبن نثتهي بوإ يب
:ب ي به  بيع  كي ب،بي ا ب  اكاخبعايجاب اتروبعيثاهبعتاابث ا حب إاخبأراالوهب

 بواااإطبكاااخب  اااتتخبيع اااعياب ااات اعبعيااااب ااادبي ااا بيعلثاااتطب–عيلااااطبب– لاجااااطب
رااااا  خب؟!بهاااااخبهنااااات برااااا يج بأيبراااااا ث بواااااابيعن اااااعبواااااابالث ااااا بيع  اااااكاخب

بيع هاينابوابويرااطبيأدييع بي ات  هب..بأتإعب طبه يب؟!ب.
يعتطبهاخبهاابو ااًلبرا يج بيراا ث بأ بهايب   ادبيق ادبعي رااثحبيي عاتداب ياوب

نااابب ااا طبيع  اااكي بيكيعيقبأ ااات بيعاااعأىبيع ااات بيع عجااااب،بيع ييااايببعياااابأ اااع ب،بعثس 
ي  ااابيعاااي ب جاات بب1967ييعف ااخبيع ااز طبع ااوبيعرثتراات بيع عجثاا بيع هااتدطب ناا ب

ق ث بالب  يحبواهتبيع هتدن بأيبعي بيع ز ا بيعست   ب،بكت طبوابيعاعفبيآل اعب
بيع تت ب.

*بصطبأ روب  ت  ا بعس ا بيع اعيابيع عجاابيأ ديإاهبواابو اعاب كا ب  ازببيع  اخ ب
 هلثاا بعاادىبأ اا تببكيجنهااتجطبيج  ثاات بيعرااال بع ؤكاادبيإلرااعي اياب ياا بيعف ااعابيع

ل رتا بأنهتبكتن بيك عمبييكتإعبد يثا بيعنفاًتبعلاعبرانابيع اعيابيع ت اث ب،ب
يعن   اااخبوساااوبريراااي بيالع ااادياي ب ااااللبعسااادبيع رااا انت بعياااابعلناااتطب ي  عهاااتب

 بيريراااااي بيع ييجهااااات بيعدي ثااااا ب اااااببعجاااااتلبينراااااتابيأافاااااتلب1996    ااااا بقتناااااتب
 بي طبيعا ىبكاتطبث ادعبقاعيعي ب1993ب–ب1987 يكيعابعفيراانث بيالن فت  بي

أعا بثكاطبصراا  بعيلااطب عاا ب"ب ترااعبيع  ات بييع سااطب اتع س بعيف ثات بيعفيراااانثت ب
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يعن   اخبع يثات بيع  ا ابب ا هبب"بيع هادبيع  ث بوابن اعبعافاابيع ايعابي اعكت 
زببيعااااي ابيع ااااب  ااا بكتإاااعب اااطبع اااعاب الفب   ساااخبويرااااانابص اااتطب كااا ب ااا

 اااا ثف بيع ثااااتاب:بيع  ااااخبيكااااا بكتناااا ب  اااادبيعزنزيناااا بعياااااب ااااكخبقلااااعب ين ااااعب
ييع ااااب كاااع بأطبيعراااجاطبأ  ااادب اااكعىبيعفيرااااانابيع سياااهبعيلااااطبب19/6/1998

أرااعًيب  اعب اطبب63رانيي بي  اهبب4يجاع زبيالازيلبوابزنزين ب  ا بيكع ب نا ب
ب ب؟!ب.طب ن ب ك بلاع ز بوهخبو خبن نثتهيب ع بيع بنعبا يجيدب2800أ خب

 نتزابعياهاتبيآلطب؟بي اطبأ اتطبيعسادمب ريراي ب اطبي طبلنابيع ر يانت بيع اباُب
يعي ااادي بيعراااكنث بيع عراااتنث بيع اااابأ هلااا ب  تع هاااتبيع عجثااا ب؟بي اااطبق اااخبيع اااهادب

بو  ابيع ستقابييع هادبث اابعثتلب؟بهخبهيبن نثتهيب؟ب.يعدك يعب
بث اايحبأرترااًتب*بصطبهاا يبيع يااوبيع س اايدب،ب ااتعب ااطب هتواا ب ناسااهب  اااثبال

يعتاطبعناد تباع ادبن ات برثتراابأطبثرا  د بأديي اهبيعجتعاهبوها يبيع ياوب،بعينستلب
 اتعب اات  ًتبي ااتعب اإاًلب،بوتع ااداثبعااطبيع   ثاا بثراتيىبيعااد يلبصعاااب"بيع يع اا ب
ييع سد ب"بي"بيعسليلب تع لب"ب تعبعدثفًتبك تداثب"يعرال بيعيعدث "بها يبيع ياوب اطب

،بو ااتب ااتلب إسفانااتبيعجااتلب عكاات بيعرااال ب،با لنينااهب ااث بعجااتلبيعرثتراا ب،بعااتداب
طبوااااب يث ااادقيطبأنفراااه ب؟بيعيهااا بصالبص يبكاااتنييبهااا بأث اااًتب اااطبعجاااتلبيعرثترااا بيي 

بيعسنيي بيع يفث ب؟!ب.
ب***

 بثسااايلبوكاااعبيعلثاااتطبيع ااات مبوااااب جاااتلب  داااادبيكرااامبيع اااابر  اااكخب يجهاااًتب3 
طب ااديدب ااتبقلااخبيع اات مب ص:بع يثااًتبع  ااخب عك ااابيعرااال بيع  ااع  بييإلرااعي ايث ب

رااايفب تااايطبيكراااتمبوااااب سع اااعبيع اااديدبيعدي  ااا بلااااطبديعااا بب1967 اااطبايناااايب
صرعي اخبييعديع بيعفيراانث بيراث   بيعجتن اتطبكاله اتبواابيالع  اتعبيع سات  بيع ااب

بجع بعيابأع بيعييقب ب.
*ب اااعىب اااتبهاااابيع سااات  بيع اااابجاااع بعياااابأع بيعييقااابب،بعتااااباااا  بأ ااا هتبوااااب

  عيفبأنهبويراانثًتب أق دبقااتابرازاب/بأع  ات بعاثمبهنات ب ااابيالع  تعب..ب
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عيابأع بيعييقبب يب  طبا كعب،بريا بعتجزاب،ب ن ث ب  يقف ب،برجيطب ف ي  ب
ديعىبييرببيعناتقبوابعجتلبيعريا ب يعيانثا  ب  ناتزاب ا ت اب،ب،بورتدب تعابيي 

ثاعبصديعابنتق اا بي ااديدبراااعب رااب–ي راات ابعياااب الواا بيعرااادبثترااعبععواات ب
بعياهتب!!ب.

 اااتبيعجدااااادبوااااابهاااا يبيعجتناااببعتاااااباؤ اااا ب  ااااطبقلاااخبيعجتنااااببيإلرااااعي ايا ب  اااااطب
بيالع  تعب.

ابد*بيع س اايدبا  ااًتبهاايبيعجتنااببيآل ااعب..بيعتنهااتبيع ااثتر بيع ي  راا بييع س اايب
ييع ت ر بك  تببكيجنهتجطب،بلهدفب  ع اعبيع  راابييل العهاتب،بوتعا ىب ا ب اطب

 راا يانت بوااابب303رااعي ايااطب،ب اااطبن ااعييب ساات  بعيااابيكع ب اا ب  ااادىبيإل
   اابأدقبيأ اعب ايطبياعقبيع يي ال بدي خبيع ف بيعيعجثا بيقااتابرازاب

،بي ااااطب ااا ب رااايثحبيع راا ياناطبعيااادوتابعاااطبأنفراااه ب ااادب ب1998 عاا بيع اااتع  ب
عديب   يعبراعب يجيدبأرترًتبصالبواب يعجهتدبيإلرال ا بي   اتم بييالإناتطب

 اااطبقلاااخبرااايا بيع كااا بيعااا ي اب،بيكااا طبهااا  بهااااب ه  هاااتباااا  ب اااعجه تب تن  ااات ب
ب.يق  ي ب!!بيعي ادابيع  سن ب جت ب  لهتب

*ب ت يب  ب طب ست  ب..بعنك  بيعياتابقيثاًلبينعوببيالع  تمبيع ىباي بع تعي ب
به يب يعلثتطبيع تع  ا بع عك ابيعرال بيع  ع  بييإلرعي ايث ب.

،بي رااات  بيع اااف بهاااابب2كااا ب360ثسااايلبيعييقااابب:بصطب رااات  بقااااتابرااازابهااااب
 ييع راااا تابصرااااعي اخ بهااااابب1967ي راااات  بيكعي ااااابيع   ياااا بقلااااخبب2كاااا 5633
،ب رات  بيع اف بيرازابب2كا 26.863ي ج خب رت  بويرااطبهابب2ك 20770

 اطبب%40ي  دبأطب نتزلبععوات بيوا بي فاتقبأيراييبعاطبب%23 نهتب  خبصعاب
ب%0.8عييقابب=ب الفب را ياطب اتعب اتب  ساابعياابأع بيب5 رت  هتبع تعحب

ب طب رت ت بويرااطب،ب  ابه  بيعنر  باعو ب ن نثتهي ب سدث هتبع عوت ب!!.
ب طب ثت بيع ف بيرزاب  ادىبيع ر ياناطب.ب%80يثسيلبيعييقببأطب
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طبا  ادإتطبيع عجثا باعطب تب  ساب طب"بيعسدمب"بهيب تعابأيب تعب:بصيثسيلبيعييقبب
ث بييع رث ث بيأطبريا بيع كا بي  ت ع طب  ت ًتب إخبيآلإتعبييع سدرت بيإلرال 

بأطب   اب  تلعهتب طبيع تعمب!!ب.ب–و اًلبعطبأنهتبالب سدعبب–يع ي ابالب  ي ب
ب*بو ىبييقبب ت مبه يب؟!ب.

*بيأىب ساات  ب ياا بيع ااعيدبأ اا هتب  اااطبيالع  ااتعب؟ب تع  تااادبرثراا دبيإلرااعي ايايطب
قلاخبيكن  ا  ببكإاعًيبصطبيع عفبوع  ب طبيع اعبب يعايبكاتطبهاز اًلبي را   اًلب اط

ل يااا بيع سااات  بلاااخبصطبن نثااااتهيباعجاااببرااالبب  ااادد بصعااااابأطبإ ااا ب  سااات  بعياااااب
يكع  بالبث كطب جتهيهتب،بيهاب ست  بير ثالاب تعسيابعياابأع بييااطبعاثمب
عهاااا ب،بيعتااااطبأهااااخبكيجنهاااااتجطب تع ااااييبي ااااتدعييبلإعااااااتابيع ااااعيفب جااااتنابلهااااا  ب

ب؟ب. يع ست   بوهخبه يب نا ب؟بيأىبلؤمبه يبيع ىبايفهب
ب***

 بعند تبجاتابيعلثاتطبصعااب دانا بيعسادمبقاد هتبعناتب فساعاب ت  ا بيرااعب ترا  ب،ب4 
يك طبيع س يدبهنتبهيبصع تابيعاعفبيآل عبديطبأث بيع  تعبعي يي اخبيع تع  ثا ب

يع رااااث ايطب جاااات بيعساااادمب،بييعدانثاااا بيع ت اااا بيع ااااابثكنهااااتبيع ااااعببييع رااااي يطبيب
ن ب ي داب  يعابدي   ب،بيث اتدب  داادب  خبيعسدمب دا ثسيلبيعلثتطب:ب،بيعن   خب

 رااات  بيع دانااا ب..بيرااا يجدبعت ااا  تطبدي اااخبهااا  بيع ناسااا بيعليدثااا ب:بعت ااا  ب
،بيراااا  بعت ااا  بويراااااطبواااابيع ناسااا بيع عجثااا صراااعي اخبواااابيع ناسااا بيعاهيدثااا بيب

  دااادبي اابب ع ا اات بيك ااتتطبيع سدراا ب ااطب اااللبيع فتي اات بيراا نتدًيبعي فااتظب
ب ع  بيع  تدا ب.عيابيع سيقبيعدانث بيب

طبه يبهيبعاطب تب ع د ب"بصرعي اخب"بوهاب ع دب يعسدمبيع ي دا بيهاب ع دهتبص*ب
أعااا بععجااااب،بواااالب ااا مب اااطبب160عت ااا  بعهاااتبأ اااتبيع اااتعابأيبيع اااتععتطبييعااااب

صعاااااات ه ب ع ااااا بيع  اااااتدابييع نساااااخبلاااااخبييإلديعابيع ي ثااااا برااااا هتب يع كااااا بيعااااا ي ابأيب
،بيع داناا ب،بيعجتنااببيع ااتع  اب نهااتبتلااعب ااطيع ت اا   بيع هاا بهنااتبأطبيعجتنااببيك

يعع ز اا ب يع ااابعج ااتبثر   ااابوه هااتبعيااابأ اا تببكيجنهااتجط بهاا  بكيهااتبأ اايعب
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راايفب تاايطبواااب يع ت اا  بيع ي اادا ب ياا بيعيف اا بيع كثاا بيع اااب ااترهتبيعاااعفب
بيإلرعي ايابواب عكت بيعرال بييعطبيعاعفبيع عجاب،بواهتبعطبق دب.

كينهاتبق اث بع ازب:ب طبق اث ب يعسادم بأىببكرتملخبييع ااعبهنتبأطبيعجزابي
ي سدراات  بعاا باااعدبأ اا تببيعلثااتطبصجهااتدبأنفرااه بوثااهبلااعر بكااخبهاا  بيع نااتزال ب
يأعج ييبيع داثب   نهبصعابيع فتي ت ب،بيهابك تبنعىب فتي ت ب  يقف بيعج اتب
عطب لدأبألدًيب،بييت فابأ  تببكيجنهاتجطب  راهخبيع اتعابب،بيع اتعاببيعرثتراث ب

 ب تإلديعابييع ت   بيراعه تب طبيع فت اخبراعب ي بيعسث  ب تعنر  بعها  بيع ت 
بيعس ث ب  دادًيب؛بق ث بيعسدمب.

 بيث  ابيعلثتطبصعاب  كي بيعالج اطبعثفجعبوابيجهناتبقنتلاخبد اتطبراععتطب اتب5 
 نس ببيث هعب طب   هاتبيعيجاهبيع ات مبييع اااعبواابأطبعها يبيعفكاعبيعا ىبثك اطب

     طبيع ريث ب:بيععر ث ب ي  ب:بثسيلبيعلثتطبيع  رثراب ي ب  عكت بيعرال ب
ييعراااكتطبيعااا اطبيج إاااييب اااطبب1948يعدي  ااا ب ااااًلب ااات اًلبع  اااكي بيعالج ااااطب اااطب

 بصعااابهنااتبييعتااال بج اااخب،بيعتااطب ااتبهاايبيع ااخبهااخبث اايديطبصعاااب1967جاا يعه ب
ب ثكاايطب:بأع ااه ب،بيوسااًتبك رااوبيأعاادلبقييعاادبيع نااا ب..بيعلثااتطبث ااد نتبوثساايلب

 ااطب راات  بويرااااط بب%0.8  ااكخب ااطب أىب ياا بيع ااابرب–عيديعاا بيعفيراااانث ب
:بيع ا بواابيرا ث تببيعالج ااطبدي ااخب اديدهتبيوا بيالع  اتعي بيع ااب عيهااتب،بأىب

 الاااطبويراااناب اتعمبويراااطب؟بيهاخبب5ث اخبصعاابيعا ىبير ث تببها يبيع اددب
يع ددب؟بيهخب طب رت  بويرااطبعه يبب%50أيب  ابب%0.8    خبجيعيوث بيعاب

 ااااطبيع اااادلب عاااا ب؟بيع ااااااعبأطبيعلثااااتطبعاااا بثك اااا بلاااا ع بلااااخبقااااد ب  هاااادًيب جتنثااااًتب
عسراااعي ايااطب  اااد بأ سثااا بيعفيرااااانااطب رااا س اًلبوااااب أىبيدعاااتاي بال سااا ب ااايلب
يعالج اطبأيبير  تداب سيقبيع يتث  بهخبهنت بعاث ب جتنث بإلرعي اخب جات بها يب

طب ع ب؟بيع اعيفب اع حبيكت اخبي يإا بيع ي بيع ييي ب  ي بيعالج اط بأج خب 
ي ؤ طبعيثهب طب  ا بعؤراتابيعاديلبيع عجثا ب؛بأطب يا بيعالج ااطبثييا ب  جاعدب

بير ث تله بوابديع بع ب س بيعطب س ب!!ب.
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ب***
 بي  ا  بيعلثااتطبيع اات مبنفراهب   ااتعي ب  يهاا ب،برااعب  اادداب..بوثساايلب:ب]بصطب6 

ع  ع اتبهنات بعياهاتبأطب  تات  بكخبيعسيىبوابيع عقبيكيروب هاخب اد خبأإايجثاتبيي ب
 اطبأجاخبصعااتدابلناتابيع ناساا بعتااب تايطب   ااععاب اطبيع هدااادي ب اتع عببيراا تقب
يع رااايحبييع اااي عبييعفساااعب..بصطبيعراااال بيع ااات خباجاااببأطباهااادفبصعاااابلناااتابصقياااث ب
   اااععب اااطبأراااي  بيعاااد تعبيع ااات خب..بصطبيع اااعك اطب  يجهاااتطب تعناااديابصعاااابكاااخب

تااااب  ااايوب سااايابعياااابيع كي ااات بيع  نثااا ب !! بعتاااابيعسااايىبيع   ااا بعيراااال ب..بع
  خبصعابي فتقبعيابأرترهتب..بو  دب  راطبعت ًتب طبيع اعيببييع  تناتا،بواإطب
  يببيع اعقبيكيراوب را   بأطب  اثلبواابراال ب،بيها يبي اد برايفبث ا طب

بعه بيكجثتعه بيعستد  ب ر س اًلبأو خب[ب.
حبك اتبناعىب نفاًتبأطبأراي  بيعاد تعب*بصطبيعلثتطبواب  ت هب،بعا باا كعبيعايب اتع ي ث

يع اات خبواااب ناساا بيع ااعقبيكيرااوبراااعب يجاايدابصالبوااابديعاا بيي اادابهااابهنااتب
 صرعي اخ بوي ت يبعجزبعطب كعهتب عي  بوابلثتطب تع  اباؤرامبع القا بكلاعىب
لاااطب عكاات ب اا لث بكلااعىب عياااب اادبي اا بعافااابيع اايعا بأعثراا بيع ااعي  ب

يث ب؟بص طبع ت يبيع ايفبأيبيع جاخب؟بأث اًتبكاتطبييج  بوابه يبيع ست ب،بي ن بيعلد
ان ياابأطب تايطبيك تنا بييع ي اايعث بهاابنلاعيمبيعااديعاطبصعااب"يعراال "بيديو هاا ب
صعاب  دادبأتإعبع  ركعبيكعدياب؛بوهخب طبيعال ا بأ القثاًتبأطب ي ا ب عكات ب
  ععبياناب إخب   اتم بي يعجهاتدبيإلراال ا بي  ازبب  ب ا نه ب    اليطب

يعفسااعابيعإتعإاا ب ااطبأ ااخب:بطبيع ناا ب اادبيكلع ااتاب ااطبيع اادنااطب ين ااعبيث تعراايب
يعلثتط بواب اطبأطب  ت بيعلثتطبادعيبعي يوبعيابيع كي ت بيع  نث ب اطبأجاخب
يعرال بوكا بثكيطبرال ًتب ع بيعا ىباي ا بع يثات بيع  ع اعبيعايانابي  ع اعب

بصعااااايكع بيع   ياااا ب  نهااااتب صعهااااتب بيهااااخبأي ااااي بيع ااااييطبراااااعبيع رااااكع  ب
؟بلااخبهااخبث  ااخبيع راا سلخبأىبأ ااخب  ااعب فتي اات ب اا ث  بيجااتداب ااببصرااعي اخ
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واااب رااال  بديطبقاادعب ااطبيع  اا ثت بيع تدعاا بالراا عديدب ساايقب،بعاا بث اادبث اايحب
بصن تاب عكت بعيرال بأيب ي ثفهتبرثترثًتب،بالر  تد هتب.

ب***
ع ب   طبيعلثتطبيع  ا ع برات*بصطبيع  كي بيكرترث بيع ابن يابلهتب  تبرل ب

هاااابأناااهب   ت  ااا بج  ثااات بيعراااال ب يااا بيوكاااعبأ ااا تلهتب،بي  ت  ااا ب اااتبيعااا كعب،ب
واااابعسااادببي فاااتقب دع ااادبيأيراااييبيع ااااب يااا ثك لااايطب،بيثرااايتيطب ااااللبيعرااانيي ب

ا  اات ييطب ااببق ااث بيع ااعيابيع عجااابيإلرااعي اياب  نااا بكااتنييبأنهاا ببيع راا انت ب،
يعا ىبادعكاهبي   ت اخبب  ادبعطبييقببيجيهعبيع عياب ي هب،بلخب  ادبعطبيع نا 

  اا نهبأع ااابدعااتابيعرااال بوااابصرااعي اخبيهاايبأنااهب ااعيابقاات  بعيااابيعسااياب؛بي ت ااداب
يع فااتي بييع ااييعب،بييعرااال ب،بالب راا سث ب،بي اا ًتبي سااتابديطبي اا ال بع نت ااعب
يعسايابعيااابيكع ب،بلااديطبها  بيعساايابالبقث اا بعها  بيع عكاات بأيبعياعهااتب،بيجااديطب

وااابيعجناايببيعيلنااتنابيوااابويرااااط بعااطبيق اا ي بمبعهااتبهاا  بيعسااياب يع تزراا بن اات 
  ااايدبالبويراااااطبيالبيع اااف بيعيعجثااا ب،بيالب  اااابرااازاب..بوهااا يب اااعيابقااات  بعيااااب
يعيجيدبييعهيث بيعثمبعياب ااعبوااب اتعابأيبل اعب ثات بهناتبأيبصديعاب كا ب ي ااب

بهنت ب.
ب*بيع  اااااكي بأطبأهاااااخبكيجنهاااااتجطبي عكااااات بيعراااااال ب يااااا بااااااعيطب،بهااااا يبيعتاااااال ب"

يعاا ىبكااتطبا اايعابكالرااثكثًتب"بيواات بأيينااه،بواااب اااطبأطبيعرااادبلنثاات اطبن نثااتهيب
 ااهب اا تحب رااتابيهاايبيع اا ابيع يعاايدببه ث ااف ع تراا بيزعيابصرااعي اخبيق هااتب،ب

 ااطب اا  هبييع  ااعابوااابيع ت اا بب%90وااابيع  راااطبيكيعااابعي ااعياب،بي ااطب يفااهب
ب طبيع عياب.بيك اعابأتإعبج ع  ب نهبيأريله ب يعيدبوابيععجببيك اع

*بو ىبوكعب ت مبه يب،بيأىبديعبأتإعبلؤرًتب،ب ع بيع ىبالباعىب ت  هبصالب تب
اع د بعهبهايي بأطبااعي ب،بعرا بأطبيع سات  بكإااعاب،بييعيقات ببأتإاعبقراياب  اتب  ااب
!!بي اااطبأ ااا ب ااا طباي ااا ب تعرااايفث بييعتالراااثكث بييعج ااايدب..ب اااطبث اااعبعيااااب

عاهبعرا ب  ايال بيعييقابب اطب يعاهب؛بب- ميع اتب– يقفهبيوكع بييع ي ا بيعرثتراب
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أ ب اااطبااااعو ب عااا بيثساااعأبيعييقاااببيثاااايعبأديي اااهبوااااب ييجه اااهب رااا ندًيبصعاااابأ  اااهب
بي  تع هبي سهب؟ب.

ب***
 استمرارًا  ث الرد ةلث بيان المكترك :

ي يي ااًلب ابب اتبرال بوااابيعاعدبعياابيعلثاتطبيع  اا ع بلااطبج  ثا بيعساتهعابعيرااال ب
 بأ  بعديدبو خبإستوث ب   ي ب  جاعبدي يا بعياابعلاثبي عك بيعرال بيإلرعي ايث

أ اااب اااطبب( األول1)يو ااخب إااخبهااا  بيعيسااتاي بييعلثتنااات ب،بنن ساااب نهااتبيكهااا ب،ب
نست  بيع  فااطبيع  ع اطب  إي بوابيكايهتبيع ت ب  ن   بث اابقااللبيعا ىبقاتلب

بوابلثتطب يرببيق  بعيثهبيعنست  بييع دادب طبيع إسفاطبيع  ع اطب:ب
عسااتابلاااطبأع ااتابج  ثاا بيعسااتهعابب1998اينااايبب8وااابيعسااتهعاباااي بيالإناااطبعساادب

عيراااال بييوااادب اااطبج تعااا ب"بيعراااال بيآلطب"بيإلراااعي ايث ب،بيكاااتطبيع رااا يعيطبعاااطب
 ن اااث بيعيساااتابقااادب اااع ييب ااا نه بث لاااعيطبعاااطبيجهااا بن اااعبيع إسفااااطبيزع اااييبأطب

 فهااااي بيعرااااال بيعيإثساااا بيع  اااا عك بيع ااااتدعابعااااطبعساااات ه ب اااااعحبيععؤثاااا بيع اااا لث بع
بييرت خبيع  خبيع   ع بلاطب إسفابيعليداطب.

بي ه نتبأطبني حبيع تعاب:
طبأ ادًيبصص ب،بعثمب طبيك تن بيدعتاب  إاخبيجه بيعن عبيع  لث بييع إسفااطبب–ب1

ع بثفي به  بيعج  ث ب  وعيدهتبيع  ديداطبوابيع  لااعبعناهب،بعسادبعلاعبيع إسفايطب
 ايقفه ب اطبصراعي اخبعلاعبك ت ات ه بينست ات ه بيع  ع يطب،بأوعيدًيبيج تعات ،بعاطب

يع هنث بي   ي بيع ؤررات بييعها ات بييعج  ثات بيع ي ثا بييعإستوثا بيع اابان  ايطب
صطبنست ت بيع  فااطبييع  ت اطبييكا تابييع ثتدع بييع هندرااطبييع هاطبب.صعاهتب

يع  إايثااا ب،بييعجت  ااات بيناااييدىبأع اااتابها ااا بيع ااادع م.بيي  اااتدبك اااتبب  اااعب،ب
يع جيمبيكعيابعيإستو ب،بيج  ثت ب سيقبيإلنرتطبيراعهتب طبيعها ت بأج   بيب

عيااااب ستا ااا بصراااعي اخب اااتدي بيع ااا بيع عجااااب ي  ااا ًتبييكعي ااااب   يااا ب،بيوااااب
ب يابه يبيإلج تابث  حبصدعتابج  ث بيعستهعابعيرال ب زي عًيبعسعيدابيع  لث ب.
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 ااتاه بوااابيعت  ااتطبإاا بوااابصطبأع ااتابج  ثاا بيعسااتهعابعيرااال بيعاا اطبلاادأييبنب–ب2
يع يطبوابكيجنهتجطب،ب تر ب"بيع  تع بيعديعاب طبأجاخبيعراال بثرا  د يطبكي ا ب
يعرااال بيراا  دي ًتب  ااياًلبص بالبعالقاا بلاااطبيعدالعاا بيك اايث بعيتي اا بيدالع هااتبواااب
قت يره ب ااثب  ناابيع رايث ب اتك عبيعييقاببيعاد ب ستي  اهب،بيقلايلبيع  اتثلب ابب

،بي  ااااعقبيع ييإااااا بييعسااااعيعي بيعديعثاااا بي   راااا ب الث  هااااتببديعاااا ب ن هاااا بيع ساااايقب
بيع ن ع  بييع ير ث ب.

صطبع عكااا بيعراااال بيآلطبيإلراااعي ايث ب  ااا بيعجهااايدبوااااب  تع ااا بيك اااكتلبب–ب3
يكتإعبعنفاًتبعي كي ا بيإلراعي ايث ب،بيعتاطبعياناتبأالبنيفاخبأطبها  بيع عكا ب نايا ب

 ًتبالبث ااااابعي اااعببرااايىب اااطبيعإييلااا بيع اااهاينث بي   ااالثبلهاااتب،بي اياااببراااال
  اا بيعف اات ب ااطب ساايقه بي  اا فظبعنفرااهتب تعن اااببيكتلااعب ااطبرناات  بصرااعي اخب

بيالر   تع  ب.
صطبيعيإثسااا بيع  ااا عك بعج  ثااا بيعساااتهعابعيراااال بي عكااا بيعراااال بيآلطبالب  لاااعبب–ب4

نهاتب  لاعبعاطبيع  اتعحبيإلراعي ايث ب.ب:بصعطبيع  تعحبيع عجث بيالبنياتعابصطبقيناتب
ببوسااعي ب ااطبيعفساااعي بيعراا ببيع ت اا ب تعس اااث بيعفيراااانث ب نسيعاا ب عوثاااًتبصطبأعجاا

ب- ااترهتبدينااااخب تع ااخببقااديديطبأدناااب يااااعب ااطبيإثساا بع عكاا بيعرااال بيآلطبيب
يع  ااد هتبيعها اا بيع نفا ثاا بعي عكاا بيقاادبأراا ت بعياا بيالج  ااتابوااابجت  اا ب ااخبألااابب

سا بواااب ااف  بيع ااييعبقلاخبأتإااعب ااطبعات ب،بيعساادبن ااع ب عج ا بععجثاا بعهاا  بيعيإث
ب.ب23/4/1997يعسي ابلجع دابيكهعي بواب

    بيعيإثس بيع  ع  بيإلرعي ايث ب فسعي هتبيع نسيع بييع ر جداب سادعب اتد بب–أب
 ااااطبيع يتعااااات بيع تع  ثاااا بييكتت اااااببييع نااااتزال بيع ااااع   بأ ثتنااااًتب،بييع ييفاااا ب

تبيكيعاااابلااااطب اااتع  لاعبيع ي ااايىبواااابأ ثاااتطبأ اااعىبيهااااب راااتيىبلاااداًيب اااطبوسع هااا
يع   دىبييع   ادىبعيثاهب،بي يفاخبعنت اعبيع اعياب تع اداثبعاطب ا يببيع اعقب
يكيرااوبيع إ ناا ب ااتعجعيحب،بيع عهساا ب ااطبيع ااعيببيعديع اا ب،بكاا طبهاا  بيع ااعيبب
كتن بنزياب جنين بأيبكتعإ بالث ث بيع ب تطبعديينًتبيير  ات ًتبيين هتتاًتب،بيكراعًيب
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 ناااتبواااابيع  اااععبييعنه ااا ب،بييرااا نزيوًتبع ييعدناااتبإلعيد ناااتبيعيانثااا ب،بي  يثساااًتبك ال
بياتقت نتباييلبن  بقعطب طبيعز تطب.

لاجااااااطب،بيي فتقثاااات بأيراااااييب،بب–  اااااعبيعيإثساااا بصعاااااابأطب  ااااتدعابيعرااااتدي بب–بب
ييع  تهااادي بلااااطبصراااعي اخبييكعدطبو  ااا بيع اااتببعي  اااتثلبيع اااتع  ابلااااطبيع اااعبب

راعي اخب،بي يفااخبأطبها  بيال فتقثاات بو  ا  ،بيانااتبألاييببيعج ااث ب:برازيبعلنااتطعبيي 
االقب يي  اللبلاعي ب،بي  ي حب اديبي لعيبي ت ثالب،بيقتنتب،بيكرعبيع  ت بيي 

بيعنتعبعيابيكافتلبييعس  بيعاي ابعيابجنيببعلنتطبيير  عيعبيال  اللب.
عابيع  الثب  ادعكت بب–مب ُ عجببيعيإثس ب  إعبع يث بيعرال بصعاب  ن بن نثتهيبيي 

عاابيإلعهاتبب اطبيعجاتنلاطبو ايابب ناتبأطبنكا بب يتع ناتببأادايعيجث بوت  أيينهتبيي 
يعسع   بين نكعبع  عو نتبلجاعي  ب ازببيع  اخب،بوتع كي ا بيإلراعي ايث ب سثاتداب ازبب
يع  خبأن   ب  ت بيع ر يانت ب،بيييجه بيالن فت  ب تعس ببيع عمب،بينراف ب

ناا بوااابق ااببيعلاااي ب،بي تعراا بيع سااتببيعج ااتعابييراا  د  بكتواا بيراات خبيع 
يالن فت اا بييع   سياااطبيعرثترااااطب،بيأعساا ب تع  اات ب ااطبألنااتابيع اا ببيعفيرااااناب
صعااابيع ااعيابواااب ااعمبيعزهاايعب،بيكااتطب  ااعب ااتبرااجي هبوااابرااجخبجعي  هااتبيع ااعبب
يع اب ن هتبعياابعلناتطب ترا ب"بعنتقاادبيعي ابب"بي    ا بقتناتبعيااب را ببي اعأاب

زببيع  اخب نفاا ب  ااتع  هتب  اا بب اطب عيقلااابيك اا بيع   اداب،بكتناا ب كي اا ب اا
بأقخب،بي  يطبي كخبيع عابيع  عيابيالر   تعىبيع هايناب.

يعااااا ىبثس اااااابب242  ناااااتزلبيعيإثسااااا بعاااااطبقاااااعيعي بيك ااااا بيع   اااااداب:بقاااااعيعبب–دب
 تنرااا تببيعسااايي بيإلراااعي ايث بينرااا ت ًتبكااات اًلب اااطبيكعي اااابيع اااابي  ي هاااتبعااات ب

  فاااتظب  كاااتبييعنت اااعابيالع اااتب،ب،بيقاااعيعبيع سراااث بيعااا ىبا اااثحبعي اااعببيالب1967
يعاا ىبثس اااب  اا بيعفيراااانااطبيعاا اطبهجااعييب ااطبأعي اااه بعاات ابب194ييعسااعيعب
ه بييع  يث بعطبيع رت عبيع ابع س بوابيع يدابصعاب دنه بيقعيبب1948ي1947

له ب،بيعر بأطبيك  بيع   دابع ب ن  بيع عببريىبصن تفبجز ابجتا به  ب
يجهاا بيعن اعبيع ا لث بع  ناتزلبعاطبها  بيعسااعيعي ببيعيإثسا بيع ااب ادعابيع  لااعبعاط



 

1288 

 جعدب ع دبععرا بيع اديدبيعدي  ا بلااطبب1967يعديعث بو   لعب ديدب تبقلخباينايب
يعديع بيعفيراانث بيع   يع بيديع بصرعي اخب،بي رسوب  بيع ايدابي را لدلب اهب ا ب

تإااعب  ااعبأ يعراا تحبعهااتبب:أى،بيعديعاا بيعفيراااانث بوااابيراا ث تببهااؤالابيعالج اااطب
 ااطبأع بويرااااطبيع تع  ثاا بي  تااع بب%3ويراااانابوااابأقااخب ااطبب الااااطب7 ااطب

يعيإثس بعيااه ب اتق عيحب  يث ات ب اطبيعها ات بيعديعثا بوااب ستلاخبيع ناتزلبيعنهات اب
بعطب سيقه بواب دنه بيقعيه ب.

 فااااعدبيعيإثساااا بعس ااااث بيعساااادمبوسااااعابرت  اااا بي ي  راااا ب عج ااااتبث ااااا بصعااااابب–يب
ع لع ا بوهاا  بيعفساعاب اطبيعفساعي بيع نسيعا ب عوثاًتب ااطبر ي اهتب عج ا بعكثكا بعاطبي

يعيإثسااا بع عكااا بيعراااال بيآلط ب.ب سااايلبهااا  بيعفساااعاب:ب  اااخبيعسااادمب دانااا ب ي اااداب
طبث ااااثلب يياناااايطب ااااطبأ  اااايعابدي  اااا بيث ااااتدب  دااااادب راااات  هتبيثكاااايطب سلااااياًلب

يعاااديع اطبواااابيع دانااا بي  كاااطبكاااخبات فااا ب اااطبصديعاب ااا ينهتبيعدي يثااا ب،بيرااا يجدب
 تطبدي خبه  بيع ناس بيعليدث ب:بعت   بصراعي اخبواابيع ناسا بيعاهيدثا ب،بعت  

يعت   بويرااطبوابيع ناس بيع عجث ب،بيك طبيع دان ب  اديدهتبيع تع  ثا بعثرا ب
 سثسااا بجيعيوثااا بإتل ااا ب نااا ب  ااات بيعراااناطب،بيالبنفهااا بكاااا ب تااايطبيعسااادمب ي اااداب

 دان ب،بي تبيعاديعابصطبيعت   بعديع اطب،بي تبيع عيعابإلعتداب  دادب رت  بيع
كاااتطبهنااات بعت ااا  تطبعاااديع اطب،بصعاااابعجاه اااتب   يااا بليدثااا بيي ااادا؟بيالب   اااحب
أ  اتدبهاا  بيعفساعابصالب  اادبأراليعاطب ااطبن اعهتبعنااد تبأعينا بيع كي اا بيإلرااعي ايث ب
عاااطب  اااعيعهتبوااااب يراااثبب رااات  بيعسااادمبي يااا ب  يااا بعي ااا يطبيعليدثااا ب  ااا خب

ييع ر يانت بيع  ثاا بلهاتب ييع ااب  نااب ا بيع دان بيع تعث بييع يي ابييعسعىب
 بي   ااثاب ازينثاات بكلاااعابع  ااتع بب1967يع ز اادب ااطبيكعي ااابيع   ياا بعاات ب

جداداب ر جيببصعاابيع دانا بأعاديدًيبرفااعاب اطبيعاهايدبي اياًلبصعااب  ي اخبراكتنهتب
بيع عبب.

ابنن  ابصننتب،بن طبيع يق اطبأدنت ب،ب  إياطبعيها ت بيع ي    بيعلثتطب تعسيلب:ب]ب
صعاهاااتبأيبك  ت ااانتبناااعو ب  اااتدعابج تعااا بكيجنهاااتجطبيج  ثااا بيعساااتهعابعيراااال ب
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ينداطبكخب طب تع بوابأن ا ه بالدعت ه ب  إاخبيع إسفاطبيع  اع اطبي زي اعه ب
يإلعيدابيع اا لث بواااب جااتلبيع يقاا ب ااطبصرااعي اخبيق ااث بيع الثااببينااعىب ااعيعاب

ب.يعيانث بأتت اببي فع وبوابيع سيقبو حب تبوابيإثس ه ب طب
صننتبناتعببيع كي  بيع  ع  بيكتو بيع كي ت بيع عجث بيع ابأن   بعالقت ب ابب
صرااعي اخبأطب ساااببعالقت هااتبلهااتبيراا جت  بعي يقاا بيع اا لابيعاا ىبعواا بيع الثاابب

ب.[ي يي خب  لإهب تع سيقبيع عجث بيع  عيع ب
ب***

اإلسعال   ومن ردود الفعل الفلري  المهم  ما صعدر ةعن تيعارالرد الياتث : ( 2)
السياسععث ممععياًل  ععث مقععال مهعع  للكاتععل اإلسععالمث المعععروف    همععث  ويععدى 

 ( جاء  يف : 1998) وت و 
يقف ناتب ااببيإلعاالطبيعاا ىب ادعبقلااخبأثات ب  اا عكًتبلااطبيع ج يعاا بيع  اع  بيع اااب
أايسااا بعياااابنفراااهتبيرااا ب عكااا بيعراااال ب،بيجااااطب  إيااااب عكااا ب"بيعراااال بيآلطب"ب

أرجخب تبعدىب اطب ال  ات بعياابيعلثاتطب،بيرا   طبواابيإلرعي ايااطب،بيقلخبأطب
ب رجاخبهت لب    عب يلبيع عك بيإلرعي ايث بيع  كيعاب.
،ب ااطبيه ازبب1977 ع بأطب عك ب"بيعرال بيآلطب"ب هع بصعابيعيجايدب  ادبعات ب

يعااعأىبيع اات بيإلراااعي ايابن اجاا بيقااياب ااادإاطب ه اااطبه ااتب:بي ااايلبيعيثكاايدبصعااااب
اطبيز تعابيعع ثمبيعراتدي بعيسادمب،بيها يبيع ادثبيك ااعبيع ك ب سثتداب نت  بلاج

 ااطب اا تطبيال  ثااتطب ااتعجثلبصعاااب يجثااهبعرااتع بصعااابلاجاااطبوااابعاات بب350دواابب
دع بصعابيع  ر ب تعراال ب،بييال  ناتابعاطبي  ات ب اايي بجداادابث كاطبأطبب78

   حب  دعبهد بعهجثتلبيإلرعي ايث بيعستد  ب،بع بثكطبهؤالاب  ناااطب تعس اث ب
ن اااااتبكاااااتنييبيالازيعااااايطبعياااااابيالاب ااااات بعي  اااااعيابي عفيرااااااانث بيالبلنلااااا بيع نااااا ب،بيي 

يع هاينابي طبعأاه بأطبيعديع بيإلراعي ايث بقت ا بي راا برايات هتبعياابأع ب
ب–وااابعأاهاا بب–صرااعي اخبي ااتب سس ااهب  ااابيآلطبوثااهبيعتفتثاا بي ااطبإاا بو ااطبيع هاا ب
عااااد يلبوااااابااااايعبيراااا إ تعب  ااااتدعابيعااااع ثمبيعرااااتدي بعااااااب ااااف  بيع ااااعبب،بيي
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يعرال ب،بيجها يبيع فهاي بعوا ب  ا بيع راكع اطبيالع  اتقبلي ادي ه ب ااطبراز ب
،بي ااكيييب ؤرراا بعهاا ب  ياا بيراا ب"بهناات ب اادب"بب1982صرااعي اخبعلنااتطبوااابعاات ب

بعالر  تبب!ب.
 عكااا بيعراااال بيآلطبقت ااا بعياااابأت اااتفبيعاهااايدبيك اااكانتزب يعياااعجااط بي ااااعو ب

 ااااتبب ف ااايحبقاااتلبأ ااادبألاااعزبيكع اااتابع ااايث بيع اااعببيإلراااعي ايااطب،بيوااااب
طب ساايقبيع ااعبب راا ع بالب   ااناب،ب:بصيعنت ااااطبوااابيع عكاا ب ثااتتيفب ااتعيط ب

يعثر بعدىب  يي ت بأيبيه  ت بع ا ب   نه ب،بيعتاطبيه  ات ابا عكازبوساوبوااب
صرعي اخبيأ نهتبيهيب اطبث تع ب  بيكعي ابوإنهباناي بواب ع ب طبأطبه يب

 اااطبيرااايفبثرااا نفدبقييناااتبواااابيعااادوتابعاااطبأنفرااانتبواااابيع رااايحبعاااطباجياااببعناااتبيك
نت وب اتعزب  اعب تع عكا بهايبيعتت اببعات يزبأيزبك اببب– ييجه بعديابجاعيننتب

ن ااااتبهاااااب  اااا ب ثساااايلب:بصطب عكاااا بيعرااااال بيآلطبعثراااا ب ؤ اااادابعيفيراااااانااطب،بيي 
 ج يعااا ب اااطبيك ااا تابيعااا اطباؤ نااايطب ااا طبيع اااخبيعي اااادبعنااازيابصراااعي اخب ااابب

بثك طبوابيعف خبلانه تبلهديابيعديع بيعيث ب.بيع  ببيعفيراانا
ايفاا بيعن ااعبوااابهاا يبيعرااثتقب ااتبك ل ااهبيعرااادابهايانااتبكي ااتطبيع ت إاا بيعلع اتنثاا ب
يع      بواب  يطبيع عقبيكيروبعطبيعجنعيلبيعرتل ب يعد تىب اتعبأيطب،ب
يعااا ىبكاااتطبعياااابعأمبيوااادب عكااا بيعراااال بيآلطبيع اااابزيع بيعساااتهعابأ ااااعًيبييق ااا ب

إلعااالطبيعاا ىبن ااطب  اادد ب..بي ستعهااتبهاا يبأ ااع بصعثااهب ااطبقلااخبين ااع هبعيااابي
،بيكتطب    ًتبأ اًلبعي داثبعطبك تببب6/2/97  ثف بيع ثتابيعيندنث بواب

عيجنعيلبأيطبعطب تع  ب عك بيعرال بيإلرعي ايث ب،بعف  بيعرادابكي تطبيعن عبصعاب
 اادب د اا باي ياا ب،ب ب78أطبيعجنااعيلبيع اا كيعبين اا بصعاااب عكاا بيعرااال بوااابعاات ب

واااابقياااببيع ؤررااا بيإلراااعي ايث ب،ب ااااثبكاااتطب اااداعًيبع ك ااابب ي اااابدثاااتطبيعست ااادب
بعياادي عابيع عجيثاا بوااابيعجااثلب،بيع ثرااتًببيإلرااعي ايابييز ااعبيعاادوتابيكراال ب،بيع ثرااتًب

عسر بيع  تببوابيع ن  ا بيعاهيدثا بيع تع ثا ب،ب  ااب اتعبع ايًيب تعتنثرا بوااب
يرااا  عي بع ي اااهبصعاااابكااايطبيععجاااخبقتد اااًتب اااطبيعإ تنانثااات ب،بيأ اااتع بوااااب  ااات ب
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ع ا بيع ؤرراا بيع اهاينث ب،بيأطبين اا ت هبع عكاا بيعراال بعاا بااؤإعبعيااابوع ااهب
بيع هنث بي ر سليهبيعرثتراب.

ناهبعاتجزبعاطبيع  ت اخب اببيعن ات عب:بصيهاب   دثبعاطبيعجناعيلب يعد اتىبقتعا ب
 اال ب ااتعسيابيع  ع  اا بعيااابين  ت ااهبصعاااب ج  ااببيراا ثاتناب،بأقااث بواايقبأع بير 

 ااطبرااكتنهتبيعراات ساطب،بأ ااتو بأنااهبيأ إتعااهب ااطبيعن  اا بيإلرااعي ايث بيع ن ااتزابصعاااب
يعرااال ب،بعاا ب لياا.بلهاا بيع ااجتع ب ااتبلييااهب  اا بيع إسفاااطبيعلااث بيعاا اطبعتع ااييب
يع كااا بيع ن اااعىبواااابجنااايببأوع سثاااتب،ب ااااطبعيعااا ه بو تعااا بيع جعجااا بيع ن اااع  ب

ابيعاا ىبدو هاا بصعااابيعجهااعبلنساادبيع جعجاا بيين ااتزييبصعااابيع يقاا بيك القااابييع لااد 
  اااب  ناااب   ااه بيعاا  ياب ااطبلثاات ب  ااع ه بعي ااا ياب ااطبيع اا يعبلاااتعس يعاب

بييع نبب!.
 : األوطان ال تعوي* 

 فادنتبه  بيع يفث بوابقعياابيإلعالطبيع   ع بيع ىبعنتبعيثهب ال  ت بعدابوااب
ب سد  هتب تبايا:

يابيع اااتعابلنثااات اطبن نثاااتهيب،بلان اااتب*بصناااهبايجاااهبكاااخبنساااد بعرثترااا بع اااثمبيعااايزعب
ث  اااادحبع ااااثمبيعاااايزعيابيعرااااتل بيراااا تقبعيلاااااطبي يفااااهب اااا  يطبلاع اااازبيي  بالااااديب

،بييالن  اتعبعاهبوااب ييجها بيعيثكايدبيإلعالطبيك نهبنياب طب راي  ب ازببيع  اخ
وااتكه ب ااطب عاا بصنااهبالبايجااهبأىبنساادبعيرثتراا بيإلرااعي ايث بيعست  اا بعيااابيع يراابب

بابكتطب زببيع  خبعي دًيبواهتب.ييالر ثاتطب،بيع 
*بص اااتعابيإلعاااالطبصعااااب ااا بيعفيرااااانااطبواااابصقت ااا بديعااا ه بأ ااا   ب اااطبقلااااخب
   اااخبيع ت ااخبعتااطبيإل ااتو بيع تعإاا بعيااابيعسياا ب   إااخبوااابنااابيإلعااالطب

هابيكرتمبواب سع عبيع اديدبيعدي  ا بب67اينايبب5عيابأطب تيطب ديدب تبقلخب
يرااانث ب،بإا بص اتو بوساعاب سايلب:بيراث   بيعجتن اتطبلاطبيعاديع اطبيإلراعي ايث بييعف

كاله ااتبوااابيالع  ااتعبيع سااات  بيع ااابجااع بعيااابأع بيعييقااابب  اااثبااا  بصجاااعياب
  دثال ب   تدع ب..ب يث ب يلث بي  ثتجت بيع  لاطبيكطبيع ست  بيع ابجع بعياب



 

1292 

 اطبيع اف بيعيعجثا ب،بب%40يكع بأقت هتبيإلرعي ايايطب،بي   خب رات  ب  اتدلب
  ناااابيع  ااادثال بيع   تدعااا بأطبيعفيرااااانااطبهااا بيعااا اطبراااث ايطبييإلراااعي ايايطبو

برث   يطب.
*بيعفساااعابيع ت ااا ب تعسااادمب ي  رااا بي ييي ااا ب،بوهااااب ساااععبأنهاااتبرااا تيطب ي اااداب
  ااايعابدي  ااا ب،بديطبص اااتعابصعاااابيعديعااا ب ااات   بيعراااثتدابعياهاااتب،بيك اااعبيعااا ىب

رعي ايث بريفبثر  عيطب:بإ ب  اعبث اابينا تعًتب  طبيعي ببيععيهطبييعرثتدابيإل
صعااابص كتنثاا بأطبث ااثلب يياناايطب ااطبيعااديع اطبواااب  اااعبصعااابص كتنثاا بأطبث ااثلب

اااعب"يعليدثاا "بعاا  كطبكااخبابيع داناا ب  اااثبااا  بي ااببيك يياناايطب ااطبيعااديع اطبواا
ات فاا ب ااطبصديعاب اا ينهتبيعدي يثاا ب ال ااظبأطبيع ااداثب ن ااببعياااب جااعدب اا يطب

يعدي يثاااا ب،بيهاااااب راااا ع ب نف ااااي بعااااطب راااا ع بيعرااااثتدابليدثاااا بع ع اااااببيكن ااااا ب
يع  راااي  برااايفًت بيدي اااخبيع ناسااا بيعليدثااا برااا تيطبهنااات بعت ااا  تطبعياااديع اطب،ب

بوابيع ناس بيعاهيدث بييك عىبوابيع ناس بيع عجث ب.:بص ديه تب
ع فراااعبهاا  ب"بيعفاازيعاب"بان يااابأالبننرااابأطب  ااعياب اازببيع  ااخبيك اايابكااتطب

ىب جااتيعابعيساادمبصعااابيع داناا ب هااابيع ازع اا بيألاايبدثاامبثس اااب  اا بإااالثبقااعب
يراايييط بعيااابأطب ااد خبواااب ااديدبيع ناساا بيعليدثاا بيع ت اا بلهااتب،بيثاياا بعياااب
ه  بيعساعىبيعاإالثبيرا بيعسادمبي تايطبعت ا  بعيديعا بيعفيرااانث بعياابأطب  سااب
زيابيعي ااي بيعاا ىب ااتبب يعسادمبيع سثسثاا بعت اا  بإلرااعي اخبي راا اب"أيع اايث "بيي 

ابوابه  بيعنسا بوإطب اثي ب ازببيع  اخبيعا ىبي  ادحبيعلثاتطبزع اتا ب لاديبيعن
بأقعببصعابيع س يدبواهتب.

ااا كعبوااابهاا يبيع ااددبأطبع جياامبيك ااطبييك اا بيع   اادابقااعيعي بعاادابواااب اا طب
يعا ىباادعيبصعاابيالنرا تببيعتت اخبإلراعي اخب اطبب252يعسدمبأ هعهتبيعسعيعبعق ب

ااااعبجيعيواااب جع ااهبراايا بيال اا اللبعيااابيعساادمبيع ااعقث بيثسااععب اااالطبأىب ي
يكع بيهيب تبادعينتبصعاابيع راتؤلبعاطبيعرالببأيبيع ك ا بواابأطبثسلاخب  ا ب

ب!ب. كإاعب  تبقعع هبيع ن   بيعديعث يع إسفاطبيع  ع اطب  خبعي ر ع بأدناب
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واااابيع ااايدابيهاااؤالابب48ابا*بوااااب رااا ع بيعالج ااااطبصعياااتابث اااد نتبع ااا بويرااااان
ااااطبين اا ب يااايطب،بيقاادبنااابيإلعااالطبعيااابأطبعيديعاا بعاادده بيآلطبأعج اا ب ال

يعفيراااانث بيع اا بوااابيراا ث تببيعالج اااطبدي ااخب ااديدهتبيواا بيالع  ااتعي بيع اااب
 عيهااتب واااابيع نتق اات بيعرااات س بعيااابيعلثاااتطب كااعبأطبيعديعااا بيع ف ع اا بث كاااطبأطب
ب راا يعبب ياينااًتبأيبأتإااعبقيااثاًلب،بيي  يب  ساا ب عاا بو  ناات بأنااهبرااث ك بعيااابأتإااع

ب طبإالإ ب الااطبويرااناب تعنفابيكلدى ب.
أطب:بوابيإلعالطبأث ًتبأطبيعالج اطبيآل ع طبرا  ب  يث اه بلادع بديعااب،بأىب
بصرعي اخباعد ه بينهل بأ الته ب،بإ بيع تع بهيبيع ىبثاتعببل  يث ه ب.

يها يبيعا ىبناابعيثاهبيإلعااالطبلاديع بأقاخب كإااعب ااطبقاعيعي بيك ا بيع   ادابيواااب
وااابيع اايدابييع  اايث بب48يعاا ىبااانابعياااب اا بالج ااابب194يعسااعيعب سااد  هتب

بع تبأ تله ب طب رت عبيعثمبيع يدابأيبيع  يث ب.
راااااعبأطبأرااااعبب ااااتبوااااابيعاااانابأطبيإلعااااالطب  اااادبأطبي اااابب ياااا بيع يي اااافت ب
يع ج فاا ب،بنااابعيااابأنااهب  اادبيعي اايلبصعااابي فااتقبوااابيع راا ع ب،بوااإطبيعاااعواطب

ىبيدعااااتاي بال ساااا ب اااايلبيعالج اااااطبأيبا نااااتزالطب  اااايعابراااااعب  ااااعيا بعااااطبأ
بيع يتث ب.

 لاادأب ع ااتطبب–كيلب ااعابواااب ااتع  بيعيإاات  بيعرثترااث بب–يجهاا يبأعرااابيإلعااالطب
بأ  تببيكع بيع ي    ب طبيع يدابصعاهتب،بييع  يث بعطبيعياطب!ب.

عثمب ع بي د بيع لإابوابيع  اهدبيعتاطبيع لاثبا تاععبي ازديدبناتقاهبي راتعًتبص يب
هاااا يبيع فااااع وبيع اااا هخبوااااابيع  ت ااااخب اااابب   ياااا بعنت ااااعبيعس ااااث بين لهنااااتبصعاااااب

يعفيراااااااانث ب اااااا ب  يجاااااابب  ااااااتيعي بوااااااابرااااااعفب ييساااااا بلاااااااطب ج اااااايع اطب ااااااطب
يإلرااعي ايااطبييع  ااع اطب،بث إياايطبأنفرااه ب تعتااتدب،بيعاا بثكااطبيعفيراااانايطباعوااًتب

بوثهب..ب عىبأىبأنيياب"بيع ثتعب"به يب؟!ب.
ب***
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 للسلام : ثالثاً : صوهام جمعية القاهرة

بنؤكدبواب جتلبيعاعدبعياابين اا هت،بيواب جتلبنسدبأديابج  ث بيعستهعابعيرال ب،
أنهااتب  اادبعاادابأعاايي بعيااابصن اات هتبوااابيع راا انت بعاا ب ف ااخب ااا ًتبيعراا بأطبلثتنهااتب

ن اتبيع  رثرابثسيلبن ًتب:ب]ب يعرال بالبثس  عبعيابيعراال بيع عجاابيإلراعي ايابيي 
ع راكعىبييكي ااتابيالق  اتدث بييراا   تببيك ااطبث ا خب ييجهاا بق اتثتبيع ااييزطبي

ييعراااال بواااابيع يااااعبييعرااايديطبييع ااا عيابيعيعجثااا بي ييجهااا برثترااات بيع  اااتعب
 طبيعلثتطبيع  رثراب عجث بوابيع عيقبييعريديطبيعالثت..ييع سي ت ب دبيع  يببيع
بعج  ث بيعستهعابعيرال ب.

"ب ااااتع  بب1998 ااااتعمببهااا يب"بيعلعناااات عب"بي يااا ب"بيالراااا عي اجث ب"بعااا ب نجاااازب نااا 
  رااثمبيعج  ثاا بيع اا كيعاب"بو اااًلبج تهاع ااًتبأيبرثترااثًتبأيب  ااابوكع ااًتبيي اادًيب ااطب
أجخب ي بيكهديفبيعتلااعابيع اابأعيناييب  اداه بعهاتبراييابواابيعلثاتطبيع  رثرااب،ب

"بأيب  دبه يبيالج  اتابب1998أيبوابأإنتابيج  تعه ب ببيعع ثمب  تع ب"باينايب
ا  ايايطبأ اثتابكاتنييبعي فس ب جت ب ؤررابه  بيعج  ث ب،بأنه بب  ت عاب،بييع إاع

،بعياابطب ااًتبعيابيعيعقبأيبواب كت له البث كنهتبأطب  دثبأ اًلب،بي عر يب
ب30رالاخبيع إااتلبأعياطبقااتدابها  بيعج  ثاا ب"بي تع نترا  بكااخبأع ات هتبالبا  ااديطب

 ب1998ت ب ثس اادبعااوااعدًيب   ااه ب ي فاايطبعاادىب ياا بيعسثااتدي ب"بأطبهاا يبيع اات ب
رث هدب ؤ  عًيبج تهاع ًتبكلاعًيبعطب"بيعرال ب"بث سادبواابيعساتهعابيواابيعسادمبعسايىب
ي عكاات بيعرااال بوااابيع ناساا ب،بيأطبيعاادعيابعهاا يبيع ااؤ  عبيعاا ىبراؤراامبآلعثاات ب
ع خبجداداب،بييرا عي اجث ب  اع ب لدعا ب،برايفبان سادبعييؤهاتب"بعج  ثا بيعساتهعاب

بعيرال ب"ب.
ب.ه يبيع ؤ  عبيع زعي ب،بوي ت يب؟بع بنر ببأيبن تهد،بيبب1998عت ب*بين ع ب

*بعساااادب ااااعحبيعرااااادبعافااااابيع اااايعابيعنااااتا بيععراااا ابعهاااا  بيعج  ثاااا بع جياااا ب"ب
 ااا طب"بج  ثااا بيعساااتهعابعيراااال ب"بهاااابب27/4/1998عيزيعايرااا "بيع  اااع  بااااي ب

يعجناااتحبيعفكاااعىبع  اااتع بكيجنهاااتجطبيأنهاااتبرااا جعىبيعدعيرااات بييع  ااايثبيع   سااا ب
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اب،بن اطبيسدث بيععؤىبيع  تت ي بييع ي يعث بعيرال بيع اتدلبيع  تاتوي ياًلبصعاب 
ي تبب1998عت بنر لب:ب عىبأاطبأ دع هتبه  بيعج  ث بااي بب–للعيااب دادابب–

؟بهخبقعأبأ دبعهاتب اا ًتب،برايىب يا بيع  اع  ت بيععنتنا بيع اابأايسهاتبيعراادبب ال 
ست ه ااتب اتعع ثمب  ااتع بعافاابيع ايعابي ااع كهبيعادك يعبعلاادبيع ان  براا ادب،ب  ادبع

عسث تاب  نه تبثر نديطبصعاب"بيعديع ب"بيثر سيثتطبلهتبعر بأطبه يبهيب س خبوكاعاب
صنهاااتب  اااادابعاااطبيكجهااازابي رااا  دبقي هاااتبي اااععا هتب اااطب:بج  اااا ه بيع ااااب سااايلب

بيعج تهاعبيع اب ن دبيعرال ب.
هب"ب  اتع ب*بأاطبيإلن اتمبيعفكاعىبييع ي اابيعا ىبيعاد نتب اهب"بيعج  ثا ب"بي نتناتب ا

ب.ب30/1/1997كيجنهتجطب"باي ب  رثرهب
   اخب  س ا بث كنناتبأطبنايجزب اتبناعي ب اطبأرا تببوإناهبص يبكاتطبعناتبأطبنجاابب*ب

ب:بيع ر انت ب  س  ب  رثمبه  بيعج  ث  بوابيآل ا
هاااا  بيعج  ثاااا بيدعي هااااتبعثراااا بل تعجاااا بعااااطبرااااثتقب إثال هااااتب ااااطبدعاااايي بب 1 

ب–يع ثمبيع  عىبيعرتل بأنيعبيعراتدي ب ن ب  تدعابيعسدمبعب–ي ؤررت برت س ب
 فاع اهبي ن ا  هببي تيع بأطب   عقبيعنراعبيعإستوابيع  عىب"بيع  لاب"بيع  تد

ي لع هب،بعي الثبب ببيعتثتطبيع هايناب،بوج ثببه  بيعدعيي براسا بي ال ا ب
 يز ااببأدييعبجهز ااهباااد بعنهااتب،بصنهااتبص طبع  اا ب  جااعدبأطبعوااببيع ااتت ب،بأيبأ اادبأ

طب را ييبيي ات  بيي لاخب اطبيع را  ببب–را  دي بع ج يعا ب اطب"بيع اي فاطب"بيي 
ي اًتب اطب تع إسفاطبأيبيعرثترااطبييع ت اخبأطبيعاديعبيعا ىبكاتطب ايب–أطبا ر ييب

  ااتع بكيجنهااتجطب،بقاادبين هااابعراا ثًتبعاادىبيكجهاازابهاا  بيعج  ثاا بي ااطبقلااخب ااطب
 ااازيمبييكن  ااا ب  جاااعدب ااا يدبنجااا بن نثاااتهيبك تعااا ب ااا لث ب  لاااعب  ااادقبعاااطبيع

يععراا ابييع اا لابيإلرااعي ايابواااب ج يااهب ااالبع اايلب!!بيكطبيعااديعبيع اياايببقاادب
بين هاب طبأعيابويثمبعيابيع اخبصالبيعاتع ب.ب

ق اا بهاا يبيع ااعيابي ست سااهبي  رااثهبيع  جاادداب،بالبث كنهااتبأطب رااتعدبعيااابب ب2 
ت بصطب راان بوثااهبيعنييثااتبييو ع اانب– سااابعهااتبديعًيبنجاتحب إااخبهاا  بيعج  ثاات بأيب ُب
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عيد هاتبيع را سي ب،بوتكعي اابيع عجثا بيع ااب  اتدعب ديعًيبنت  ًتب اطب اييععبيعانفمبيي 
اي ثااًتب اااطبأجاااخبلنااتابيع رااا يانت بييعلااااي بيعفيرااااانث بيع اااب هاااد ب"بهاااد ب  ااااب

 نتزلبويراانث ب ن بقدي بن نثتهيبعي ك بأىبوابب106وابيعسدمبب1998نيو لعب
يع ااددبوااابعهاادبعيلاااطبيجاع اازبدعااتابقعي اا بيع اات اطبوسااوبيهااد بإالإاا بأ اا تفبهاا يب

يعرال بيأ دقتابج تع بكيجنهتجطبييعستهعابعيرال ب،بييعرايا بيعفيرااانث بعاتجزاب
يع ااابيعااد بلهااتبوااابييىب الن ث اااطب،بب%13عااطبو ااخبأىب ااااب  ااابدي ااخبيعااا

يع اطبه بيك  ب تع ييعبييع الثبب ببيإلرعي ايااطبق ي بيكرعىبب–يأهخبويرااطب
اعو يطب إخبه  بيعج  ثت بي عو يطبيرا س تلبأ ا تلهتبب–بيع  ع اطبييع عب

  ااادبز ااتعابجداااادابب16/10/1998يع اااعيفبعيااابراااتع بوااابيع ثاااتاباااي ب:ب"بين ااعب
إلرعي اخب"بييعاهيدبيع تدايطبوابويرااطب تع ستلخبان اعيطبصعااه بككت نات برع  ا ب

ع  رااتاب:بالبعاازي بعهااتبأقااعبب االهًتب ااتعسعيدبواااب دثساا بيع اييناات ب"بين ااعبيععييثاا ب
 رااا دبيعااا ىبع ااا بهااايبيآل اااعب   ااادقت هبوااااب  اااتع بكيجنهاااتجطببفيعتت اااببعؤيب

ب"ب.ب8/11/1998ي1يع ثتابجع دابيعيىبواب عيعاب تب دثب  هبوابصرعي اخب"ب
ص طبيع نت بلإج تعهبيالث  به يبيع عيابيعسدث ا بيعجداادابالب فها ب يا ب"بيعادعياب"ب

ن عبصعاهتبلع   بأ ثتنًتبي اتزدعيابواابأرياببيالب ي ب"يعيي "بيالب سث بعهتبيع  تعًيب،بي 
يك ثاتطبيعا يبكاتطباللادبعج  ثا بيعساتهعابعيراال بيعادعتي هتبواابراال بعاطبثا  ابأطب

  يطبيعج  ث بييع  تع بعطب خببيق هتبأط طبيع جتع ببهبكتط رك ب!بين طبأن
نفراه تب،بيأطبث ينتبأنه تبأ ا ب اا بجراث ًتب اتع ييعب اببيع اهتان ب إي اتبأعياطب

عتت ببييعرثترابيعفيراانابوث خب يعينابواب ف  بيع ييعبيعسي اب  ا ثف بي
يهااب اف  بث اعفبعياهاتب"بيثتعي فتعقا ب"بيعراادبعافاابب9/9/1998يكهعي بااي ب
ب.ببصطبيع الثببييع ييعب ببيإلرعي ايااطبعلثبيالب  نابيالبقث  بعه:بيع يعاب"ب

 ب2000ي اخب اااتايب عااات بين  اااتعبعلناااتطبعياااابصراااعبب2000يعسااادبإلااا بواااابيع ااات ب
 ب2006 بإ بيع ادييطبعياابعلناتطب 2000ييالن فت  بيعفيراانث بيعإتنث ب رل  لعب

 بأطبهااا  ب يعج  ثااا  بي عااا بيع  اااتع بكاااتطبج يااا بيع عي اااث ب2009يعياااابرااازاب 
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وت ااي بوااابرااثتقب ااعياب  اااعىبوع اا هبيع ديينثاا بيإلرااعي ايث بيع راا  عابيععيو اا ب
وثاااهبصعيدابي سااايقبيكااااعيفبكتوااا ب،بعسااادببأ ااااًلبكىب اااييعبأيب"ب الثااابب"بُ   اااع 

أإل اا بيكثاات بي ساات  بيع ااعيابو ااخبهاا  ب"بيكيهاات ب"بيعراا ب عاا بيراا  عبأ اا تلهتب
بواب عي جهتب!!ب.

ب***
 رابعًا : مؤتمرا  مكترل  جد د  :

 اؤ  عًيبعادعتاب،بب5/7/1999اي ببعسدبيث دإنتب تع  بيع الثببيع ؤررابأنهبقد*ب
عيدوببواابي جات ب راال بيع ر اب   تع بكيجنهتجط بيع  تع بيعديعابب تبثر ابلا

ب–جاث مبلثكاعبب–دناثمبعيمبب–  اث يطبلاع ازببدي   ب ببيإلرعي ايااطبي  اع 
ب–وثك ااااايعبليراااااتوتعث  بييع عكااااات بيإلراااااعي ايث ب  ااااااع  مبب– ثيااااااخب يعي انااااايمب

 اااازببيع  ااااخبب–يعرااااال بيآلطبب– ااااتمبب–صرااااعي اخب  تعثااااتبب–رث ااااعبب– ااااانيىب
ع اطب  سااب اطب ج  ثا بيعساتهعابعيراال  بي  ا بيع   اثت ببيإلرعي ايا بو االًب

 يأ اااادبو   ااااهبع ااااعيب يرااااابيز ااااعبيع تعجثاااا بيع  ااااعىبييبيكعدنثاااا بييعفيراااااانث 
عراا ب تع  ااهبيعاي ااخبواااابب2011انااتاعبب25يع ااتعز طبوااابيع  ااخبيع اات ب  اادبإااايعاب

ب.بيع  تيطبييع الثببيععر اب ببصرعي اخ بيير  عبيع ؤ  عبع داباي اط
دالعاا بعساادبهاا يبيع ااؤ  عبواااب وناادقب ااتع ي  بيعاا ىبأإااتعب ااج بطبنسااعأب*ب سااابأ

كلاعابيعسدب د ب ؤ  عًيب  عبعيسيىبيعيانث بوابونادقب العدبعياابيعجها بيع ستليا ب
بعفندقب تع ي ب طبنهعبيعناخ:

عكمبيع  كاخبيع ت بعها يبيع اؤ  عبيع ا ي بيععرا ث بييع  تلعي ثا بعاهب،بأتإاعبب 1 
،بيع اابازع هاتبأيبيع اابرال بي اتيلبيععي اخبعافاابب  اتبث كامبيع ا ي بيع ا لث 

يع يعابأطباعيجهتبعه يبيع  تع بعندبصن ت هب،بأيبعند تب فع  ب نهب،ب"بج  ثا ب
يعسااتهعابعيرااال ب"بييع ااابعاا ب اازدبعااطبإالإاااطبع اايًيب،بأريااله ب ااطبيععراا ااطبي ااطب

بيع   ت ياطب ببيكجهزاب،بيالبيجيدب  لابعه ب!!ب.
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 ااتعكاطبواابها يبيع اؤ  عبيع ز اابب،بيوساًتبع اتب ادعبعااطبي اتعن عبصعااب ع اا بيع 
 ن  ثااااهب،بوإنهااااتبالب  ااااديب،بأجهاااازابيزيعابيع تعجثاااا بيع  ااااع  ب،بي  إااااخبيال  ااااتدب

ي راا يلب ج يعاا بيع  اااخبب–يكيعيجااابوااابع يثاا بيع راايث ب  ثياااخب يعي اناايم ب
يك ع كابوابع يث بيعرال ب دنثمبعيم بي ر يلب ي بيع فتي ت بنت ببيز عب

جث بيععيرااب وثك ايعبليرايوتعث  بييعراادبثتراعبععوات ب،بو ااًلبعاطبيز اعبيع تعب
 تعجثاا بلع اتنثااتبيع ااثمبيعاايزعيابيع جااعىبيعرااتل بيع ااثمبيزعيابصرااعي اخبيعرااتل ب
ي ااات بب    ااا بقتناااتبيع اااهاعاب  اااث يطبلاع اااز بيعجاااخبيع يراااتدبيك اااهعب دثفاااادب

ب.]با  ًتب   ه ب تفب طبيع  تعك بيع بث  عب!!ب[ببكث  ا 
  سااب اطب ج  ثا بيعساتهعاببط يبأ فنتبعه  بيع  كاي بيععر ث ب،ب تب كع ب  إخب يي ب

 ب ااااطبأطبهاااا يبيع ااااؤ  عبث يعااااهب24/6/1999عيرااااال  ب ااااالحب رااااايناب عي ثااااتاب
 كي ااااا بيعااااادين تع  بو ااااااًلب اااااتعا ببعاااااطبب–ي ععااااات ب تعثاااااًتب يال  اااااتدبيكيعيجااااااب

 ب"ب،بيهيثاااا ب يع تعجثاااا بيع  ااااع   بيأجهاااازابأ ااااعىبرااااثتدث بوااااإطب ااااف ب"بيع اااا لث
يالن  تابصعاب  ؤررت بيع ج  اببيع ادنا بيع ااب  ايوبعياابيع كي ات بع  ساا ب
يعراااال ب ك اااتباااازع بأ ااا تببهااا يبيع  اااتع  ب ن سااااب  ت اااعابعاااطبهااا يبيع اااؤ  عب،ب
  ت اااًتب إي اااتبهااااب ن سثااا ب اااطبرتعاااببأن اااا بهااا يبيع  اااتع بي يااا بيعج  ثااا ب وااااب

اب يااعب عا ب،بث إاخب زياادابواابيعستهعا ب ن بصن ت هتبقلخبعت اطب  اثتب،بييإلدعات
ب.ساي بع بث دب    بأ دًيبعهر ب!!راعب  يهتبأيبأيينهتب،بأيبهاباعو بإ

ص يبكتطبه يبيع ؤ  عبك تبهيبيي حب طب  كايهبيجعنت جاهبث إاخبقناتاب يفثا بب 2 
عاا   بيع كي اات بييعااديلب،ب ااطبأجااخبيع اايوبع يي ااي ب راااعابيع راايث ب،بعراا ب

عيااببيًبقاتدعبكاتطبوهخب تعف خب اؤ  عب إاخبها يبب،بعد بصعالطب ن  ثهب ع ب عي  
ب؟ب.عقد هتبيجثبيععيحبواهتب عابأ عىبب طبيق هتين  تلب جإ بيعرال  ب

 ساااايلب ياااااعب عاااا ب،بيعنلاااادأب ااااطبب-يق هااااتبب–صطبيع ساااات  بيع  اااايوعابعيااااابيكع ب
يهااايبيع   اااخبل  اااكاي بيع كي ااا بيإلراااعي ايث بيعجداااادابب-ب1999عااات بب–أ ااادإهتب

 اااتعي بواااابصعاااديدهتب  رااا بأراااتلثببعتاااابث اااخبصعااااب اااكيهتببييع اااابيرااا  عبصاهااايد
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،بييعاا ىبعراا بري اا بيع نااتق ب،بيعااد بيالنرااجت بيعاادي يابلاااطبأعكتنهااتبصالببيعجداااد
أنهاا بي فسااييبج ث ااًتبعيااابالاي ب  ااتعي بيكعج اا  بيع ااهاعابيع ااابأعينهااتبع ااث بواايز ب

تبهيبيعديعابوابيالن  ت ت بيإلرعي ايث ب،بيهابع طبنراهتب يوابيعيتعبب طبنراه
ب–البعيساادمبعت اا  بعهاا  بيعديعاا بب–عهاا يبيع ااؤ  ع ب]بالبعديعاا بويراااانث ب راا سي ب

البعجثلبويرااناب ر سخب[بيي  يبأ فنتبصعاب ع ب،ب تبب–البع فكث بيع ر يانت ب
أعينهب تعي ب،ب طبالاي بجداداب   خب  ي ب يع ت داطبأيبيعالج اطبيعفيراانااطب

ببرااااااعبيع  اااااعيطب اااااطبيعجااااايالطبييعجنااااايببأيب  يااااا بيالنرااااا تب– الاااااااط بب5 
يعيلنتنا ب،بوإطبيعرؤيلبيعلداهابرتع هتبيعا ىبث اد نتب،بص طب اتبيعهادفب اطبها يب
يع ؤ  عب؟بص يبكتطب تعي بيعا ىبيرا  عب  را بأراتلثببوااب فتي ات ب ابب كي ا ب
لهاا يبيع  اااددب جااات ب يعراااال بأيبيع رااايث  ب؛بلهااا يبيعي ااايحبواااابيع يفااات بيكرتراااث ب

و يااااابأىبأرااااتمبرااااا  ب ي اااااخبعرااااتع بهاااا يبيع ااااؤ  عبصعثااااهبعالاااادأبع ياااا بيع راااايث ب
يع فتي اات ببييع ااابقثترااًتب تكرااتلثببيع  راا بيعراات س ب  ااببعوتقااهب ااطبيعاهاايد بقاادب
  اااخب اااببيع اااعببصعااااب   ااامبرااانيي ب اااالبوت ااادابأيبن اجااا ب سثسثااا  ب ت ااا بص يب

  عبكتنا بها  بيعاالاي ب  ييهاتب كإتوا بيي ايحب،بنرا يعببأطبيعاديعاطبعها يبيع ااؤب
ع بثال  يهتب،بأيب   نابأدقبع بثر   عيهتب  ابوابلعنت عبع يه بيع ز بب!ب

ب.
طب ااتعيطب يإلعهااتلابيعرااتل بييعال اا  ب:بص ساايلبب–أث ااًتبب–صطبيع ساات  بيعجداااداب

ب-  دبرالي  بير  ع بقعي  بيع  عبرنيي بب2013ييع ىب ت بوابنهتث بعت بب–
،بقادبين ازاب اطب اتعي ب  هادًيب االلبعاطب  ت اخبيعيثكايد بييع ىبكتطب را ياًلبيق هاتب

 فتي ااااااات ب  اااااااكاخبيع كي ااااااا بيع تعثااااااا ب فاااااااتد بأطبج ثاااااااببقاااااااعيعي بيعلناااااااتابوااااااااب
يع ر يانت بييعسدمبيع ابي    هتب كي  بن نثتهيبي  طبلعنت عب نفا هتبرثرا  عب
ديطب  داخب،بلخبينز دبع يتعابيعديعاطبعها يبيع اؤ  عب،بأطبي فتقاًتبعينثاًتبقادب ا بلااطب

 بيعجداااداب فااتد بأنااهبالبينراا تببو ياااب ااطبيعجاايالطب،بأيبيعجناايببأعكااتطبيع كي اا
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يعيلناااتناب،بلاااخبيأطبأىبي فاااتقب اااببيعفيرااااانااطبعيااااب يع ع يااا بيك ااااعا برااايفب
بث ع بعيابيإلرعي ايااطبوابير ف تابعت بعسليعهبأيبعو هب!!ب.

  ااتبث نااابل رااتا ب..بيعااديعيطبواااب يساا ب فعراا ب ااطبيعيعاايدب،بييكيهاات بييعرااعيبب
ىبقدبث جببيع   بأيبث ي هبنفرثًتبعطب تع بيع جازبيع اابث ث اهتب،بيعتناهبيع 

بالباييابألدًيب سثس بكينهب:برعي ًتبالبعجتاب نهب!!ب.
ع ااخبألياا.بدالعاا ب،بنراا ساهتب ااطبيعاادعيابع ساادب إااخبهاا يبيع ااؤ  عبوااابيعسااتهعاب،بب 3 

 اااتيلب ي ثفاااهب،بأناااهب جاااعدبصعثاااهب،بأيب اااطباععااات ب،بأيب اااطببتدعاااعرااا بعيااا ب اااطب
رعيب بأيب أيهت  بأيب  ث  بعيجهدبيج عاهبواابرااعب  ياهبأيبز تناهب؛بهاابوااب 

 ياا ب يع هنثاا بيع عجثاا بيععراا ث  بيع ااابالب اا  ي بألاادًي،بعراا ب ااييعابيعتااييعثبييع  ااطب
عياهتبيعياب  يجهتب،بصطبه  بيع هنث بيع اب  اتيلبأطب ي ا بنفاعب اطبيع إسفااطب

  كاااا بيع ن اااا  بييإلرااااعيابيع ااااتدىببييعرثترااااااطب؛بيعسااااتلياطبعيسثاااات ب تعي ثفاااا بدي  ااااتًب
ييكدلاااب،بعاا ب اا  ي بألاادًيبأنااهبعراا بع ااعي بيع ااؤ  عي بيع اااب يع هااتبيعيع هااتب ناا ب

 بييعهتدو بصعااب1999 عسدبيع ؤ  عباي ب  اب ب1978 يقثببي فتقبكت ببدثفادب 
يهاااتبأدعيمبكعأىبيع ااات بيإلراااعي اياب؛بقااادب هلااا بيرااا ساتببيي  اااعيقب اااتبثرااا اب اااتع

عااابيع  ااتدياببيعع ااتحب،بي سااا هاا يبيعااعأىبيع اات بيإلرااعي ايابأتإااعب ااثاًلبصعااابيع  ااددبيي 
ب.دي خبويرااطبي تعجهتي عببع تعريثس ب

صنهبعأىبعت بصرعي اياب  اتدبص طب تعرايثس بييع ن ا  بي تع سات  بيع تدثا ب،بقادبثكايطب
هناات بنفااعب ااطبيع إسفاااطب،ب   ااتا ب،ب اابب  اا بيع ساايقبيع عجثاا ب،بيعتنااهبهز ااخب

بتعيث ب سثسث .ي ندإعبي البو
صطبيعاااع ثمبيع  اااعىبيععي اااخبأنااايعبيعراااتدي بلااادأب  ااادب يقثاااببي فاااتقبكت اااببدثفاااادب

قت اااا بيع القاااات ب ااااببصرااااعي اخبعاااات ب 1978   بريرااااي ب ااااطبيع ااااؤ  عي ب1979 بيي 
يع ااالاه بيكاااتطبأريلهاااتباعكااازبعيااااب يعجييناااببيعنفراااث بييع  ياااث بيي  اااعيقبيع ج ااابب

د.بب–لب د.بعلدبيع  ث بع  اتطبيع هايناب طبيعدي خ بيكتطبوعرتطبه يبيع جت
  اطبرااعدب كاعه ببأناثمب ن ايعبيرااعه ب–د.ب   دب  الطبب–   يدب  فيظب
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 بي ييعاا ب ناا ب عاا بيع اااطبيعيسااتاي بييع ااؤ  عي بيعديعثاا بييع ااابوااابهاا  بيع يراايع 
كتنااا ب ععتهاااتبدي  اااًتبأجهااازابيع  اااتلعي بعياااابيعااااعواطب،بي تع نراااا ب اااببيكجهااازاب

صالبأطبب-ب1999  ااخب ابب ااؤ  عب اتع ي بيع اا كيعببك اتب–يعديعثا ب يع اادثس  ب
يع   ي بدي  ًتبكتن ب افعًيبكلااعًيب،بيكتنا ب عكات بيعراال بيعيه ثا بواابصراعي اخب
،بي  هااتبيعااعأىبيع اات بيإلرااعي اياب اادوببدي  ااًتبصعاااب ااديعبقااعيعي بأتإااعب  ااددًيب ااطب

ب1996يع كي ت بيع ابا  يعبأنهتب   دع ب ع اخبوااب اؤ  عب اع بيع اا ب اتعمب
إلنسات ب اث يطبلاع ازب  اادبيع  يثات بيالر  اهتدث بع  ااتمبييعجهاتدبيإلراال ابي ااتب

ع  ااايعببدعااتييعاا ىبب- ااال ب ااطب    اا بقتنااتب  ااادىبلاع ااازبديعثاا بيعرااال بنفرااهب
ب  تباؤكدب ع بعر بيعفتعقبواب ج بينيعث بيع ؤ  ع.ب- ؤ  عب تع ي بيع  كيعب

بعسادبيع ىتابه يبيع ؤ  عب ال  بيعسيلب،ب   طبه  بيعدالع ب،بأطب تبا  يع بعع
 ب،ب ااطبأنهاا ب  ساادب إااخبهاا يبيع ااؤ  عب،براايفبث اااايطب5/7/1999وااابيعسااتهعاب 

ع يث بيعرال بيع  يقف ب،بيأنه برثر ساليطب طب اللب ؤ  عه به يب،بقيىبجداداب
 رال ث  بدي خبيع ج ببيإلرعي اياب  ايوب سايابعيااب يع كي ا بيعجداادا ب،بعتااب

 جاعدببإلا بأناهلهاتبصعاابن ات عبصاجتلثا ب،بكاخب عا ب يي خبع يث بيع ريث بي  اخب
 اااؤ  عًيب ااالاهًتبعسااادبلااااطبب33إلااا بعاااد بجااادييهتب تع  ثاااًتبيعسااادبأ  اااانتبيبأيهااات ب،ب

راااعي ايااطبيعاااعببيي ااا بوثاااهب إسفااااطبيي عال اااااطب ااااللبيعف اااعاب اااطب   اااع اطبيي 
جااادبواااابن ت جهاااتبعيااااب ع اااا بيع ج اااببيإلراااعي ايابنيعااا ب ب1999 بصعااااب 1979 

 ال ااحبصاجتلثا بيعاا بني ااظبعهاتب إااتعًيب  ت ااعاب ي بقث ا بصالبوااابناااتقبيعادي يابأىب
يع ا  اااطب يهاا ب:بسااتوابييإلعال ااابيع عجااابلاااطبوع سااا ياا بيعليلياا بييع ااات طبيعإ

بيكقيث  بييععيو اطبعي الثبب يه بيكتإع   ب،بيه يب تع  وب تب ع د بصرعي اخب.
يجهاا بن عنااتب،بلااداهابا  سااابأطبن اااعبصعااابأطبعساادب إااخبهاا يبيع ااؤ  عب ااطبب 4 

ث اااعبيالبثفاااادبواااابيع ااادىبيالرااا عي اجابعهااا يبيع اااعيابيع  يي اااخب نااا بقاااعطب اااطب
يعز اااتطب،بي اااعع بوااااب ساااداعنتب،بعاااطبثااااتلبو رااابب  اااتعحبيك ااا بواااابويراااااطب
يع  اااااععاب تعتت اااااخب؛بيهااااااب  اااااتعحبانكعهاااااتبأ ااااااًلبوع ااااا بكيجنهاااااتجطبيج تعااااا ب
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يعتاطب اعع بث اخب  اابصعااببيع ي فاطبيع ت  اطبعهبواب يعستهعابيع اتطبيرازا ب؛
 ياا بيكن  اا بيع اااب   ت ااخب ااببيعتثااتطبيإلرااعي ايابيجانهااتبيجاااطبعالقاات بأيب ياا ب

نهتب  سدب إخبه  بيع ؤ  عي بصيععير  بوابصقت  بعالقت ب طب اللبيع فتي ب،بص ب
 الاااطبب3يع اب   اب ازينا هتبيعتلاعاب ا عددبأطبه يبيع ؤ  عبقدبُ  ابعاهب

ع ن  ب ي تع نتر  به يب  يعبتو بيعرال  بواب ستلخب إستو بيديالع بواب إلا ب إس
 اااطب  اااتيعبأ  اااتثبهااا يبيع اااؤ  عبيوساااًتبع اااتبهااايب  ياااطب ااا توثًت ب،ب ساااابببع اااثم

عاااااابي ااااا ال بأيعيقبقاااااياب  اااااابوااااااب يعاع ااااا بيع عجااااااب  ت اااااًتبصعاااااابيع رااااا سلخب،بيي 
يع فتي ااات ب،بوتع ؤكااادبعااادىبيع   ك ااااطبوااااب  اااتع بكيجنهاااتجطبييعاااعيعاطبعهااا يب

ؤ  عب تدثًتب ينس دبله بيال  تدبيكيعيجابي كي  بيعدين تع بي ث يطبلاع از بيع 
أطب إستوااااا بيع نااااا  بهااااااب يااااا بيعستد ااااا ب اااااطبقااااايىب  ااااازبب بي  اااااتمبييعجهاااااتدب

،بييع اااابهاااابيوااا بيكعاااعيفببأ ااا تببوع ااا بأيرااايييإلراااال ا بيعاااثمب اااطبقلاااخب
 ب  ععبيانابييعسييناطبيعديعث بي  اب تع  نابيعيعجابيع  ت عبييع  تدىب  عكت

كع ب   ي  ب،به  بيعسيىبيع اب طبيع ف اع بأنهاتب أيعيقبعي  ا  بيوساًتبعي فهاي ب
يالن هاااتزىبيععرااا ابيع عجااااب،بواااابأاااادىبيع فاااتي بيع عجااااب،بي كي ااات بيع رااايث ب
يععيهنااا ب،ب ايااايببواااابهااا يبيع اااؤ  عبصدين هاااتب،بييرااا لديعهتب ااا يعيقبيإستوااا براااعيلث ب

عبأ اا هب  سيعاا ب اادي ب عيالطبيعفعنرااث  بعنااد تبيراا هتب"بإستواا بيعرااال ب"ب،بيهاايبأ اا
أا هاتبب–رتقيهتبصعابيع س ي بقلخبقعناطب طبيعز اتطب،بو اع  ب كا ب اطبيعجاعي  ب

أاهاااتبب– كااا ب اااطبيعجاااعي  ببي اااتع الا بيع عجاااابيعجدااااد ع تااابب ترااا   بب–يع ع ااا ب
باع تبب تر   ب.ب–يعرال ب

إاااعبأثاااهب،بي  اااتعكثهب،بيج عكا ااا ب  يعبيع  ياااطبصطبهااا يبيع اااؤ  عب،بلجاااديلبأع تعاااه
ري ًتب،ب  ابعياب ي بيع كي ت بيع اب  تيلبير إ تع بع  ي  هتب،بوتع ىبيق هتب

ع اااتابج  ثاااا بيعسااااتهعابعيرااااال بيع ااااابث ااايلب،بي ي اااا ب اااايتعبيع ااااي فاطب ااااطبأب
عر بو يهتبيع  يي خببي دهتب ن بو عاب  ع ببه يبيع  تع بي سدث هب  لثتًبب  تيع

لعزهااتب"ب تإاااعب"بأيعيقبيع اايوبوااابأااادىبأب–هاايبيآل ااعبب–  ااددابب،بعااهبأهااديف
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 يع كي  بيإلرعي ايث بيعجدادا بواب ييجها بعاثمبيعث ااطبيع  ااعفبدي اخبصراعي اخب
وهاااا يب ااااا بوااااابيعفهاااا بييعسااااعياابعيييقااااببيإلرااااعي ايابيعجدااااادب/بيعساااادث ب؛بيعتااااطبواااااب

ع  ا ب ييجه بيكعديابيع سثسااطبعه يبيع  عيابيإلرعي ايابيع ادييناب،بيها ب  ااب
ب–  اااتمبب– ااازبب بب–ي تكراااتمب رااايع تبب1999تدبهااا يبيع اااؤ  عبعااات بين سااا

وهاااخبث سااادبهااا يبيع اااؤ  عبع اااد  ه بأيبع اااايثسه ب؟بيي  يبكاااتطبب يعجهاااتدبيإلراااال ا
ع د  ه بوكاا بيأجنادابيع اؤ  عبيأ  تإاهب  ااب يااعب عا ب،بيي  يبكاتطبع اايثسه ب،ب

قي هااتب  اااداهتببوكاا بقلياا بيكجهاازابيععراا ث بيع عجثاا بيع  ااتعك بأطب  ناا ب  ااتدع
بيعيابأع هتب..بوابيعستهعاب!!ب.

ب***
يعا ىبكيجنهاتجطب  اتع بععهايبأرايأبدعتثا بب 1999 عات ب اؤ  عبيعساتهعاببعسادبكاتط

 تيلبأ  ت هبأطبثريقي ب،ب تع  اتع ب  تعا ب ا لث  ب را هدفبص االلبيعراال بوااب
يالبيع ي اااايابأيبأجنااااداببتًب ال  ااااكااااتطب ناساااا ب يع ااااعقبيكيرااااو ب؛بوااااالبيع يقااااا ب

ي ااايعت هب  رااا بيالث ااا بيك اااديثبييع سااات  بيعجدااااداب،بيالبيع  اااتعكيطبعيااااب 
،بابيععرا ث   ا بيكجهازببت بق تثتنتب،بيكخب اتبواابيك اعبأط فتابنث بكت خب ج

يج فكااااااعبقت اااااعب،بأعيد بأطب  اااااتعمب نهجهاااااتبيعسااااادث ب يعااااا ىبإلااااا بو ااااايه بوااااااب
  بيع اي فاطبيع العبب   ياعي بيعدي خبيإلرعي اياب،ب طب اللبأدييعباؤداهتب 

يع يفاااي اطب اااطبيعج تعااا بيعإستوثااا بيعيانثااا بييعااا اطبث  ف ااايطبلهااا بواااابإالجااات ب
ببيعن ت عب  ا  بعه .ب ث ب ت  بعه  بيع نتر ت بو ربب،بو  عر 

*به يبيعسادبأإاتعبيع اؤ  عبيع ا كيعبعديدبو اخب ه ا ب  إيا بواابعوا بييرابب اطب
عسدبع بكيجنهتجطب،بعب  تدبع ؤ  عب  تيع إسفاطبيع  ع اطبعهب،بيعسده بع ؤ  

وابوندقب لعدب،بيقلخبين ستد بجتا ب عيابيعديدبو خبيعن   بيع إسف ب،ب اثبقتلب
طبعسااتابج تعاا بكيجنهااتجطبهاايبوااابيع سثساا ب:بصأ  اادبعاازبيعااداطبيعتت ااببيعسااي اب

 ااااؤ  عبعي ااااعبب تراااا بيعرااااال ب،بيأطبهاااا يبيع ااااؤ  عباهاااادفبأياًلبيأ اااااعًيبع  فااااا ب
ع بستابيعتعابواب ي ببيع عبب.يع يوبعطب كي  بياهيدب تعي بيي 
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تطبيقاادب رااتالبيعتت اابب:بكااا بنإاا بلج تعاا بكيجنهااتجطبيألااعزبن ااات هتبرااييابكاا
طبعناااخبجاات زابلااطبجيع اايطب،بي رااتالبأ  اادبعافااابيع اايعابأيبعيااابرااتع ب ع اا ا

عزبيعداطبأث ًتبعطبديعبيزيعابيع تعجث بيع  ع  بيأنهتبص يبكتن بو ااًلبعا ب ادعيب
ي ب ااهبو ااطبأعاااابج تعاا بكيجنهااتجطب اا بيع  ااتدعابعهاا يبيع ااؤ  عبيعثراا بعهااتب اا

بييعدعيابييع ع اببعه يبيع ؤ  عبيعفت حب.
يير  ع  بيع   بيع  ع  بيع را سي بيع  اتعكاطبوااب اؤ  عبيع الثاببي كاع ب
أطبواه ب ث يطبلاع زبيع جع بيع اهاينابيألايبيعسنليا بيعنييثا بيإلراعي ايث بيرافتحب

ع اطب،بك ااتبنجاادبدثفااادبكث  اااب ااداعبقتنااتبييعاا ىبي اا ع بواااب  ااحبيكرااعىبيع  اا
يع يرتدبيكرل بييع ىب تع بوابص  تلبيع اعببيكهيثا بيعيلنتنثا بك اتبقاتدبيعفع ا ب
يعاا ىبير ااتلبيع ااتع بيعنااييىبيع  ااعىبث اااابيع  اادبواااب ااتع مبيعراات بيعتتع كاات اعب
يعفيراااااانابنااااتجابيع يااااابو اااااًلبعااااطب  ااااتعك هب ااااببياهاااايدب ااااتعي بوااااابير ثااااتلب

بنت عبيررتطبكنفتناب.بلنااطبك تلبعدييطبيك تيع نت ياطبيعفيراا
يهاااابيعفاااعابب–يواااابراااثتقب   اااخبألاااعز بيع ااا  بأطبج  ثااا بيعساااتهعابعيراااال ب

كنهاتب  يسااب  ايثاًلب؛ب  اتع بيعساتنيطبب–يع  اعىب اطبج تعا بكيجنهاتجطبعيراال ب
 تعجثًتبو اًلبعطبي  عيقهاتبعه اطبيعساي ابيع  اعىبعا يباتعلا بيع ا ثف ب  يهاتب

بيانثًتب.كينهبييج ًتب
ييراا يعج بيع اا  ب يقاا بيع كي اا بيع  ااع  بيع ااابع لاا ب  ساادب ااؤ  عبج تعاا ب
كيجنهااااتجطبيع الث ااااابوااااابيعيقاااا بيعاااا ىبعو اااا بوثااااهبصقت اااا بنااااديابعااااطب  اااادثت ب
يع  عيابيع هاينابيعا ىبكاتطب ساععًيبعساد بوااب عكازبيع  ايثبيع عجثا بوااب اهعب

ب.ب1999 تايب
سياا بيع اا  ب س ع ااًتب ااطب**بيوااابرااثتقب   ااخب  نته اا بي كتو اا بيع الثااببن

يعاااعيو بعي الثااابب؛بيعساااتهعاباااااطبيعااا ىب اااتع بوااااب اااؤ  عبيوااادبيع هندرااااطبيكعدن
ي    طب ن ث بيعلبع خب  يعابع نته  بيع الثببيكطبصقت  بها  بيعايعلبالب
ا تي بكإاعًيبوإننتبنر اثببأطبنج يهتبوااب تعا بين ساتدبدي ا ب  اتبثراه بوااب يعثا ب



 

1305 

راا  عيعب اابب   ااثابنراا  ب ااطب ازينثاا بيعنست اات بيع  ااتعك ب   ااتاعبيع الثاابب ت
ع  ي ااخبأن ااا ب ستي اا بيع الثاابب ااببص ااديعب اليعاا بعف ااحبيع ا  اااطبييعيقاايفب

بوابيجهب يااعبيع نتهعبع تعحبصرعي اخب.
يوااابرااثتقب   ااخبلهاا  بيع ياثاا بيع ت اا بأعساا بيع اا  بيع  ااع  بيع راا سي ب*ب

 ااااات إاطبييعفناااااتناطبيع ااااايابعياااااابيع اااااؤ  عبيعااااا ىبعساااااد بن  ااااا ب اااااطبيع إسفااااااطبييع
يع  ااع اطبوااابوناادقب االعدبلاادعياب ااطبجع اادابيكرااليابيع راا سي ب،بييعاا ىب  ااع ب
ج بب طبع يزبيع  خبيعياناب إاخبث ااابيعج اخبيعو ا براادبأ  ادبيعلادبيع اتلب

يقااادبيرااا نكعببيع  ت  اااابيأث اااطبنااايعبيعجاااببهااااللب  اااادابي  اااافاب كاااعىب.
  نااهبأ اادب يسااات بيع ت ااعيطبعساادب ااؤ  عبعي الثااببعيااابأع ب  ااعبيي اافي ب

يع ثتناا بييالر رااال بيير ثااتلبيعتعي اا بيعيانثاا ب  اادبأطبراا حبعي ااهتان بيع جااع اطب
ل دنثمبأع ب  عبيعاتهعاب.يألعزبيع  تعكيطب ايعابعسدب إخبه  بيع ؤ  عي ب

كنهااتب  هاادبيكع بال  ااعيقبيع سااخبيع عجااابعت اا بييع  ااعىب ت اا ب؛بيع الث ثاا ب
ثتده بواااب ااخبألااابب اايلبيعرااال بيع زعااي ب تكيهاات بيع اااباعيجهااتبيع ا  اايطبيأراا

بييعع تابيالق  تدىبيع ىبرث  بيع ناس ب.
ي ااددبيع  ااتعكيطبعياااب ااعيعاب ف اااخبيدعاا بعجااتطب ستي اا بيع الثاابب ااببيع نرااا ب
 ااببيعها اات بيع اا لث بيع  تإياا بوااابأعجااتابيعااياطبيع عجاااب اابب ااعيعاب ي ااادبهاا  ب

 بيع عرااا ب اااطبدعاااتابيعجهااايدبواااابكثاااتطبيي ااادب  اااابا راااناب ييجهااا بهااا  بيعهج ااا
بيع الثببيأزال ه ب.

ك ااتبعع اا ب"يكرااليا"بعع ااًتب اايجزًيبعت ااتبب"  ااتع بكيجنهااتجط"بيع ااتدعبعااطب
ب عكزبثتوتبعيدعيرت بييك  تثبييع ىباعأرهبد.عو  برادبأ  د.

يوابرثتقب   خبع  تاعبيع الثببأ تع بيع  ثف بع ع بأوال ب تعستهعاب رمب
إعهاتلااطبي  ت اابد اتاب إاخبوااي ب"بوايقبع يعابيع عببييع راي اطبي  هاعه بك

يعس  ب"بعي  عمبيع هايناب نت  بجيالطب،بك اتبأ اتع بيع ا ثف بصعاابأطبقاعيعي ب
يع ستببيع يق  بعياب   بيعفنتناطبيع اطب يعااييبواابيع الثابب إاخب رات بيعاداطب
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  اااافابيعياااابراااتع بي اااد  ب اااتعحبيرااااعه بكيهاااتب لاااعبعياااابيعقب،بيعثرااا ب
ىبعسي ااات بعيااااه بعج اااتب رااالبب اااييطبجهااات برااااعبهنااات بجدثااا بوااااب يقثاااببأ

ب  عيو ب.
  اا بيعف ااتيىبيعدانثاا بيع ااابواااب عاا بيعيقاا ب"بيكراالياب"بجع اادابيقاادبع ااد بب-

  اا بيع ا  اااطب تع ثتناا بييعنفااتقبيأ ثتنااًتب ااتعتفعب إااخبو ااتيىبيع ااا بجااتدبيع اا ب
يرادباناتيىبييع ا بيعدك يعباير بيعسع تيىبيراعه بيقدبدع بعجن ب ستي  ب

 ااهاينث بيعااع ثمب  ااتع بعي ااد خب ااطبأجااخبصعيااتابأىب ااؤ  عبعي الثاابب راا س اًلبيع
ن ااعًيبع ااتبث إيااهب ااطب ااايعابعيااابيك ااطبيعسااي ابع  ااعبي اادىبيراا هتن ب ن  ثااهب
   تععبيع  ع اطب.بيأعس بيع  ثف بيع يابعياب   بيعفنتناطبيع عبب إخبأ ب

أيبيع  ت ااخب اابببكيإااي بيوع اادبيكاااعلبيراا دبيعااداطبيه اا بيعاا اطبعو ااييبيع الثااب
بيع هتان بورعقبيعاهيدبأع تعه بديطبأىب ستلخب تدىبن اعب سيقه بيعفكع  ب.

ب***
*ب ياااا بكتناااا ب  اااا بأديي بيع الثااااببعيااااابيع راااا يىبيعإسااااتواب،بو ااااطب يع عكاااازب
يكتتدث ا بي   تع بكيجنهتجط بصعاب ج  ث بيعستهعابعيرال  بي ج  ث بيع ديق ب

 بإلاااا بو ااايهتبوااااابيال  ااااعيقبيعإسااااتوابعراااا بيإلرااااعي ايث  بيكيهااااتبأدييب–يع  اااع  ب
جهيدهاااتبيع  ااانث بع  ساااا ب عااا بييع اااابيرااا  ع باايااا ب كااا بيعاااع ثمب يع  يااايا ب
 ب رناب  تع بيير  ع ب  د ب،بعج تبكطبيع ج  ببييع ساخبيع  اعىبأتإاعب اال 

ها يبيع الثاببأيبعج اتبعاديعبيعن  ا بيع  اع  ببيعو ًتبعي الثبب  اتب  ايعب اتن ي
يقثتد هاااتب ثااا بييعرثتراااااطبيع  اااتدىبوااااب ج ياااهبعهااا يبيال  اااعيقب،بيعإستوثااا بييكتتدث

يعج اااتبكرااا تببأ اااعىبأ هعهاااتبيع اااعيابيع عجاااابب ب،يعنتج ااا بع عكااا بيع اااتعاب اااد
يإلرااعي ايابيأتاادهتب.بصطبيعن اجاا بعيااابأثاا ب ااتلبهااابيعااعو بيع اا لابييعن لاايىب

ب.رنعىبأ إي بعهبوابيعف يلبيع تعث عي الثببيهيب تب
ب***
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 لرابعا مل ص الفصل

رعلان مشتري من حركة السلام المصرية و" حركة السلام الآن " 

 الإسرائيلية

8/6/1998 

صطب ااا يببيع ااااعقبيكيرااااوبيع إ ناااا ب ااااتعجعيحب،بأ اااا   ب عهفاااا ب ااااطبيع ااااعيبب
 ب،بيكإعاب  اتبهايبأ ايعب نهاتب،بييع ادي ت بع ثربيعديع  ب،بو  دب  مب عيب

وإطبيع يقبعيراال بعنادبنهتثا ببيعد يث بيع اب يف بيعياهتبيآلالفب طبيع  تثتب،
يكعفثاا بيعإتنثاا بأ اا حب تعنراا  بعييتعلثاا بيع   اااب ااطبيععجااتلبييعنرااتابعيااابجااتنلاب

يإلرااعي ايابهاايبيع تافاا بيكقاايىبييك ااخبيكع اا بيعاا ىبان  ااعبب–يع ااعيابيع عجاااب
ب طبيعسثتدي بيعرثترث بصنجتز ب.

يزعياب نت  بلاجطب،بصطبيع  تدعابيع جتع بعيع ثمبيععي خبأنيعبيعرتدي بيع ثمبيع
راعي اخب ييع ابجتا ب ن بع ع طبعت ًتبي ي ي بصعابي فتقث بيعرال بلاطب  عبيي 

رعي اخب. ب،بو   بيع تببعي  تثلبيع تع  ابلاطبيع تع بيع عجابيي 
يجااتا بي فتقثاات بأيرااييبي  تهاادابيعرااال بلاااطبصرااعي اخبييكعدطبك ااايي بهت اا ب

عاادىبع ااثمبيعاايزعيابيععي ااخبعيلاااطبعيااابنفاامبيال جاات بيإلاجااتلاب.بصطب  اادبيعن ااعب
  اتاباع ا بيعراال ب،بي اببيكراتمبيييعرادب ث يطبلاع ازبييعاع ثمبععوات بوااب

بعيإس بلاطبيإلرعي ايااطبييعفيراانااط.
يعهراا ب،بو ناا ب اايعابع ااثمبيعاايزعيابيإلرااعي ايابلنثاات اطبن نثااتهيبعي كي اا ب ناا ب

 ب دعكت اهبيكادايعيجثا بعت اطب،بوإطبع يث بيعراال ب ت ا ب  يقفا ب سع  اًتب،بي اكي
يع ااابواات بأيينهااتبيعؤي بيعرثترااث براااعبيعراايث  بعس اا بك اايدبعياااباع اا بيعرااال ب،ب
ي ااببيالنزعااتمبيع اات بعي اادهيعبيع ااااعبوااابع يثاا بيعرااال ب،بييعف ااخبواااب  ااتدعي ب
يعيراااتا بواااابيع ااات اطبيع ت اااااطب،بي  اااتعدبيع نااا ب ااادبيع ااادنااطبيكلع اااتاب،ب

يع    ااااالاطبعيااااااابيعجااااااتنلاطب،بييع يرااااااببوااااااابييرااااا  عيعبأع ااااااتلبيإلعهااااااتبب ااااااطب
يع رااا يانت بيإلراااعي ايث ب،بيو اااخب كي ااا بن نثاااتهيبوااااب الاااا بيع زي ت هاااتبا ساااًتب
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ال فتقثااات بأيراااييبييع ج اااادبيع ااات خبعي فتي ااات بلااااطبصراااعي اخبيكاااخب اااطبرااايع تب
يعلناااتطب،بواااإطبأع اااتاب  اااتع بصعاااالطبكيجنهاااتجطبي  اااتعكاطب اااطب عكااا بيعراااال ب

يعرااال بواااابصرااعي اخب"بيعرااال بيآلطب"بقااععييبأطبث ااا ييببيع  ااع  بيأتلااعب عكاات 
ب.خبيع اب    بي دوبب   يث بيعرال أاداه ب  ًتبعي  ثبوابيعرل

صننتبن  سدبيع ستدًيبع ثسًتبأطبيعاهيدبييع عببوابيع ناس ب،بك تب  ااعبيرا االعت ب
يعااعأىبيع اات ب،باعرلاايطب  اادابوااابيعرااال ب،بين ااطب س ن اايطبأطبيعرااال بعااثمبوسااوب

ن ااتبأث ااًتبث كااطب  سثسااهب،بيعهاا يبوإننااتبقععنااتبيع  ااخب  ااًتبع  ل اا ب عر ي ااًتبوثااهب،بيي 
يع اا لاطبيع عجااابييإلرااعي ايابعتاااب يجاادب اايياًتبوتعياا بي  جااددابعيااابيعسثااتدي ب
يعرثترث بوابيع عقبيكيروبعتاب رعاب تع فتي ت بي  خبصعابي فتقثت بعتدعا ب

ب ي خبصعابرال ب ت خبيعتدلبي  ييزطب.
سااادبأناااهب اااطب ااااللبع يناااتبوإننااتبن اااجببقااايىبيعراااال بواااابيع ناسااا بكاااايهتب،بصنناااتبن  

لااداخبعيااااع  بيع رااديدبيع ااتعاباا  اااإخبوااابب–لاااتع   بب–ييع ااتع بينلاااطبأنااهبايجاادب
ب ثتعبيعرال بيعجتدبييع سثسااب.

رااعي اخبي فس ااتبعيااابيع  ااتدبطب عك ااابيعرااال ص ابيع تعثاا بعتاااب  ااكخبيواااب  ااعبيي 
بيإلرعي اياب:ب–عبيعفيرااناب يجهًتبع  يهتب:بيع رت

صطبيع اا ببيعفيراااانابعااهب اا ب سع ااعبيع  اااعب  ااتبواااب عاا ب سااهبوااابصقت اا بب–ب1
ديع هبلجتنببصراعي اخب،بصطبيع اعيفبصراعي اخبلها يبيع لادأب،برايفبااؤدىبصعاابدوابب

بيع سد بوابيع فتي ت ب ببيعفيراانااطب.
واب سع عببريفب تيطبيكرتمب1967صطب ديدب تبقلخبيع ت مب طباينايبب–ب2

يع ديدبيعدي   بلاطبديعا بصراعي اخبييعديعا بيعفيرااانث ب،بيراث   بيعجتن اتطبكاله اتب
وااابيالع  ااتعبيع ساات  بيع ااابجااع بعيااابأع بيعييقاابب  اااثبااا  بصجااعياب  اادثال ب
   تدعااا بي  فااا بعياهاااتبواااابيع اااديدب يثااا ب يلثااا بي  ثتجااات بيع ااا لاطب،ب  ااااثباااا  ب

اطبيكعي اابواابيع اف بيعيعجثا بيرازاب،ب  تطبيال  اتلبييالرا  عيعبيعجيعيواابلا
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يكفتع بيع عيعبيع عبييع  ت عبلاطبهت اطبيع ناس اطب يث ب  كاطبيعفيراانااطب طب
ب.  بعي ن ث بيعركتنث بييالق  تدث يع   بب تكي تابيعالزب

يرثكيطب  سديعبيع ر ياناطبيإلرعي ايااطبيع اطبثسث يطبواب ييقبب سبب  دب  دادب
 اااخبيعديعااا بيعفيرااااانث ب،بيع ااايدابإلراااعي اخبييع  ااايلبعياااابيع اااديدبيعدي  ااا ب،بدي

يرا ف بيعاعوتطبعياابيع را يانت بيع ااب،ب  يث ب نتربب طب كي  بصرعي اخب
اااا  كطبيع رااا يانيطبيإلراااعي ايايطب اااطبيع ساااتابواهاااتب،بأ اااتبيع رااا يانت بيك اااعىب
وراااا  بصجالؤهاااتبيرااا   ب اتع ااا بيع رااا يانيطبيعااا اطبا سااايطب اااتالع عيفب تعراااثتداب

عفيرااانث بييال  إاتلبعهاتب،بي ااطبأجاخبأطب   سا ب رايث بدي  اا بيعتدعا بعاطبث كااطبي
ب فتدىبصجالاب ر يانت ب.

صطب كي اااا بصرااااعي اخبييعراااايا بيعيانثاااا بعياهااااتب الااااا بيالع زي اااات بيعييق اااا بب–ب3
عياه تبوابصاتعبيال فتقثت بيالن ستعث ب،بيأطب لدأب  دب ع بويعًيبيع فتي ات ب ايلب

،بيأطب   نااببكااخب نه ااتبعااطبي  اات ب ااايي ب ااطبجتناابببق ااتثتبيعي ااببيعنهاات ا
يي دب،ب ؤإعبراي ًتبعياابها  بيع فتي ات ب  اتبوااب عا ب  اتدعابيكعي اابيع ت ا ب

بأيبيع ت  بيجنتابأيب يرثببيع ر يانت ب.
الباجاااببعياااابأىب اااطبيعااااعواطبيعسلااايلبأيب  اااجثببيع نااا بييإلعهاااتبب ااادبب–ب4

بيع دنااطب  ىب كخبأيب طبأىبي جت ب.
يعسااادمب دانااا ب ي اااداب  ااايعابدي  ااا ب،بيث اااتدب  داااادب رااات  بيع دانااا بب  اااخب–ب5

يثكااايطب سلاااياًلبأطبث اااثلب ييانااايطب اااطبيعاااديع اطبواااابيع دانااا ب،بيأطبث  اااابكاااخب
 نه ااااتب ااااتع سيقبيعيانثاااا بييعدانثاااا ب،بي اااا  بي ااااببيكاااااعبيعليدثاااا بيع  فاااا بعياهااااتب

نهتبيعدي يثا بييع نرس بدي خب ديدبيع دان ب،ب يث ب  كاطبكخبات ف ب اطبصديعاب ا يب
،بير يجدبعت   تطبدي خبه  بيع ناس بيعليدثا ب:بعت ا  بصراعي اخبواابيع ناسا ب
يعاهيدث ب،بيعت   بويرااطبوابيع ناس بيع عجثا ب،بي ا  ب  داادبي اببي ع ا ات ب
يك ااتتطبيع سدراا ب اااطب اااللبيع فتي ااات بيراا نتدًيبعي فااتظبعياااابيع ساايقبيعدانثااا ب

بي ع  بيع  تدابعتخبيكدثتطب.
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 ب1948 طبيع رااااايث بيعدي  ااااا ب ااااااًلب ااااات اًلبع  اااااكي بيعالج ااااااطب  اااااطب   اااااب–ب6
 بيثكايطبعيديعا بيعفيرااانث بيع ا بوااب1967ييعركتطبيع اطبيج إييب اطبجا يعه ب 

ير ث تببيعالج اطبدي خب اديدهتبيوا بيالع  اتعي بيع ااب عيهاتبي ا  بيال فاتقبعيااب
يبيال فااتقب،ب ع ا اات بع  اايث بيعالج اااطبيآل ااع طبلاادع بديعااابي  اادبيعي اايلبعهاا 

واااإطبيعااااعواطبا ناااتزالطب  ااايعابرااااعب  اااعيا بعاااطبأىبيدعاااتاي بال سااا ب ااايلب
يعالج اااااطب،بييراااا  تداب ساااايقبيع يتثاااا بأيب اااا بيالراااا ثاتطبوااااابأعي ااااابيعديعاااا ب

بيك عىب.
صطبيعااااعواطبعياه اااتبيع ي اااخبصعاااابي فاااتقبعاااتدلبعياااابكاااخبق اااتثتبيعي اااببب–ب7

ييع ثااات  ب  راااعابيقااا ب  كاااطبيعنهااات اب يعالج ااايطبييع رااا يانت بييع اااديدبييك اااطب
بك تبهيب  ددبوابي فتقثت بأيرييب.ب1999 تايبب5ي تع  تادبعثمب  دب
 اللبتاتث : –السورى  –المسار اإلسرائ لث 

صطبيعرال بيإلرعي ايابيعرايعىبييإلراعي ايابيعيلناتناب،باجاببأطبثساي بعياابقاعيعي ب
عراال بيع اابييرا نتدًيبصعاابقتعادابيكع ب ستلاخبيب425ي338ي242 جيمبيك طب

   اااا طبيالنراااا تببيعتت ااااخبييعرااااال بيعتت ااااخب،ب ااااببيع اااادبيكق اااااب ااااطبيك ااااطب
بيع   تدلبعيج ثبب.
 اإلطار اإلقليمث 

صطبكخبيعسيىبوابيع عقبيكيروبعياهتبأطب  تات  ب اطبأجاخبصعاتدابلناتابيع ناسا ب
ب. عببير تقبيع ريحبييع ي عبييعفسععتاب تيطب   ععاب طبيع هدادب تع

 خباجاااببأطباهااادفبصعاااابلناااتابصقياااث ب   اااععب اااطبأراااي  بيعاااد تعبصطبيعراااال بيع ااات
يع ت خب،بييرات خب ي اايهتب  ااثبثكايطبقاتدعًيبعيااب  ل ا بص كتنثت اهبيالق  اتدث ب

ب طبأجخبع تابج ثببركتنهب.ب
صطب ااايي بو تعاا بعيااابهاا يبيعاع اا باجااببيعلااداب ت  ت هااتب ااطبأجااخب  سااا بهاا  ب

اب سااااااد بيع نت ااااااعبيكرترااااااث بييكهااااااديفب،بيكننااااااتب س ن اااااايطب اااااا طبهاااااا  بيع  ااااااتد
ييع عيع  بع  سا بيعرال بيع ت خبوابيع ناس ب،بواإطبيع اعك اطب  يجهاتطب تعنادياب
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صعابكخبيعسيىبيع    بعيرال بوابيع  ببيإلرعي ايابيوابيع اتع بيع عجاابيواابكاخب
يع تع بعتاب ؤ دبه  بيع  اتدىابي  ايوب ساياب   اتعدابعياابيع كي ات بيع  نثا ب

عيااابأرترااهتبو  اادب  راااطبعت ااًتب ااطبيع ااعيببييع  تنااتابعتاااب  ااخبصعااابي فااتقب
ييآلال ب،بوااإطب ااا يببيع اااعقبيكيراااوب رااا   بأطب  ااثلبواااابراااال بيهااا يبي اااد ب

بريفبث  طبعه بيكجثتعه بيعستد  ب ر س اًلبأو خب.
 ةن حرل  السال  اآلن اإلسرائ لي  :

ب يعد تىب تعبأيطب جنعيلب  ستعد ب.ب–ب1
بيع يي بيالق  تدث بلجت   بلطبجيع يط ب.بد.ب عىبأعنيطب أر ت بواب–ب2
بد.بديطبجتت ريطب أر ت بيعريي بيع ن ث ابلجت   ب خبألاب ب.ب–ب3
ب ي ابأيعجيلب كت بب رع ا ب.ب–ب4
 رزباهيدا بهتع خب يع ر  اتعبيع ن ث اابع عكا بيعراال بيآلطبيإلراعي ايث  بب–ب5
ب.
ب ب. اطبعي زب يع داعبيع ت بيع ن ث ابع عك بيعرال بيآلطب–ب6

بعطب عك بيعرال بيع  ع  ب:
بعافابيع يعاب كت ب ب.ب–ب1
بعيابيع يستناب   ت  ب.ب–ب2
برفاعبرتل  ب.ب– الحب رايناب   ت بب–ب3
بد.بعلدبيع ن  بر ادب  داعب عكزبيعدعيرت بيالر عي اجث ب تكهعي  ب.ب–ب4
بد.ب تعدبعلدبيعيهتببيعلععراب أر ت ب كيث باببق عبيع انا ب.ب–ب5
ب   ب  داعب  ع عبجع دابيعج هيع   ب.نتجابقب–ب6
بد.ب عيدبيه  ب أر ت بيعفيرف بلجت   بعاطب  م ب.ب–ب7
بر دبيعداطبكت خب كت بب  فابجع دابيك  تع ب.ب–ب8
بد.ب رطبيع اييطب أر ت بيإلديعابلجت   بعاطب  م ب.ب–ب9
بعلدبيعف تحبعرتتعب  فكعبيكت ببصرال ا ب.ب–ب10
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ب***
  وامش الفصل :

بنهبق خب.ص  فابيع ىبي  فاب  دب ع بيقاخبيهيبيعب–ب1
   دبيهلاب،بن نثتهيب:بصعتداب إسا بيع عبب اعيعاب اطب اعيعي بيعراال بب-ب2

ب.28/2/1997،بب3777،ب جي بيع  يعب،بيع ددب
يع  اااادعبنفرااااهب،بعااااطب سااااتلبعيتت ااااببيك ع كااااابصثااااه.بص .بعيزن ااااتلبواااااب"بب-ب3

بيعناي يع ب تث زب"ب.
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 مقدمة

تظععرًا أل ميعع  رصععد أ عع  الكتععل والدراسععا   ععث مجععال مقاومعع  التطبيععف  سععوف 
 تتاول  ذا الفصل تماذج من الكتل المقاوم  للتطبيعف التعث سعب  للمؤلعف أن 
 لتبها خالل " اليالي ن ةامًا من التطبيف" ب موضوع  عذه الموسعوة  ب وسعوف

والتث تختعار متهعا ياليع   الكتل  قراء  لتال ومفلرين معرو  ن لهذه اتقد   ت
بالقا ر  ب واليعاتث    1986األول  و )اختراق العقل المصرى( وصدر  ث  قص 

[ 1991ةلماء وجواسيس وصدر  ث لتدن ةن دار رياي العريس للتكعر ةعا  
كبعار  عو ولقد قا  بالمراجعا  لهعذ ن الكتعاب ن اسعم ن بعارزين معن المفلعرين ال

د. محسن خضر والياتث  و د. صبرى حا ظ ب أما الكتال اليالط  هو )وصف 
 ةن دار س تا للتكر بالقا ر  . 1989مصر بالعبرى( الصادر ةا  

*  ذا وسوف تورد أيضًا  ث  ذا الفصعل تمعاذج معن الكتعل واألةمعال األخعرى 
 ل  ن السعععف رين اإلسعععرائ ي   لكتعععاب  الصعععل  بقضعععي  التطبيعععف ومتهعععا تقعععدذا

وديف عد بععن سعلطان(  مععاذا ةعن  ععذه  –السعابق ن  عث مصععر )موكعيف ساسععون 
 األةمال جميعًا .

ب***
 اختراق العقل المصرى ( 1)

 دراس  وويائ 
 تالل ف : ر ع  س د أحمد
 تقدي  :  تحث رضوان

 1986 تا ر  –التاكر   القا ر  : دار التوتث للطباة  والتكر 
 عجاااابا  اااع بعهجاااي ب ااان  ب اااطبيعياااعبب نااا بأتإاااعب اااطب ااات  ابعااات بيعتع ناااتبيع

عرااااكع ًتبيرثترااااثًتبييق  ااااتدثًتبيأ اااااعًيبإستوثااااًتب،بيعساااادبي  ياااا بيكديابيالراااا   تعىب
طب اااااخبيع  ااااا يطب عيياااااعبب ااااابب يااااااعبيع ساااااببيعز نثااااا بييكااااااعبيعجيعيوثااااا ب،بيي 
يالراا   تعىبيي اادًيبدي  ااًتب،بي ااببلديثاا ب س اا بيعراا  انت بعااعفبيعااياطبيع عجاااب،ب



 

1316 

ااايعابعيياازيبييال اا اللب،بكااتطبأتإعهااتب كااتابي لإااًتبهاايب ااتبأ ااابأ ااكتاًلبييراات خب  
  اا ب فااتهث بيعياازيبيعإسااتوابييع ااابألعزهااتب ااتب  ااتعفبعيثااهب  ااتع  يثبيع  اا عك ب

 إاااخبب–ييع  يعااا  بيأث اااًتب اااتبقت ااا ب اااهب ؤررااات بيعياااعببيكيعيجاااابييك ع كااااب
بيعجت   بيك ع كث ب ي بيعديعبيع  يث ابييعرثترابيعهت ب.

عت  بأ  تدبه يبيع ايعبيع ىب دثبواب جتلبيعيزيبيعإستوابعي سخببيواب  تيع 
أ ااب،بيع عجابييع  عىبعيابيجاهبيع  داادبيهااب  تيعا ب  ادبيكيعااب اطبنيعهاتب

ك ااااتبب ي  ااااعيقبيع سااااخبيع  ااااعىب،بدعيراااا بييإاااات   بيهاااايب ااااطب اااا عا بيع ت اااااثب
،بب1985يع  عىب/بعو  برادبأ  دب،بيعسدب ادع با   اهبيكيعاابواابأت ايجعب

،بييع ؤع ب ت ثب تع عكزبيعسي ابب1986نف  بو  دعبا   هبيعإتنث بوابانتاعبيب
بعي  يثبيالج  تعث بييعجنت ث ب تعستهعابيعهبدعيرت بيك بب ن يعاب.

 البتاء العا  للكتال
..بكت خبث  يىبعياابإ اتنابيإات  بهت ا انسر بيعت تببصعابإالإ بو يلب،بيقر ب

اجث بيعإستوثا بعييالثات بيع   ادابيك ع كثا بي  نتيلب ال حبيالرا عي :بيعف خبيكيلب
وااااب  اااعبييعاااديعبيعرثتراااابعيجت  ااا بيك ع كثااا ب تعساااتهعابييع ااااباإلااا بيع ؤعااا ب

وا ناااتيلب تكعقااات ب:ب تعيإااات  بديعهاااتبيع جرراااابوااااب  اااعب؛بأ اااتبيعف اااخبيعإاااتناب
ييعيإت  بيع  عج  بعؤث بألنتابيعجت   بيك ع كث بواب  عبي را سلخبها  بيععؤثا ب

  ااعبي ااطب اااللبدعيراا ب الثسثاا بهت اا بعيلعيوثراايعبع  يناادبهنالاايلبواااب كاا ب
يرااا  عبواااابيعسثااات بلهاااتبأعجاااببرااانيي ب،بأ اااتب،بيكرااا ت بيعزي اااعبعيجت  ااا بيك ع كثااا ب

وا ناااتيلبوثاااهبيع ؤعااا ب اااتهعابيع  ااايثبيع  ااا عك بوااااب:بيعف اااخبيعإتعاااثبييك ااااعب
يعااطبوابه  ب  عبيعر  انت بييعإ تنانت بي  كعب تكر تابييعيإت  بأث ًتبيع  

يع تهعابيث ددب ييقببع يه بيديعه بواب د  بيع ؤررت بيك ع كثا بييع  اتلعي ب
بيعيعجث ب.

 مضمون الكتال
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الدأبيع ؤع بيعف خبيكيلب اطبك ت اهبل  داادبدقاا بكهاديفبيأديي بيالرا عي اجث ب
يك ع كث بواب  عب،بعتابث اخب اطب االلب عا بصعاابيإلااتعبيع ات بيعا ىب را حب

يك ع كث بييع  يثبيع   عك بواب  عبوث ددبيع ؤع بأعج  بأهديفببوثهبيعجت   
بعالر عي اجث بيك ع كث ب جت ب  عبهاب:

أ اا   بيع ناساا بيع اااب   اايىبصرااعي اخبلاادي يهتبي  ااديدًيبيراا عي اجثًتبك ااطببأواًل :
أ ع كاااتبيعساااي ا،بويااا بث ااادبيك اااطبيعساااي ابيك ع كاااابهااايب عااا بيعااا ىبا يقااا بعنااادب

ع كث  بأيب  ابيعستعابيك ع كث ب..بأيبيكيعيجث ب،بلخبهايبث  ادب  ديدبيعديع بيك 
عث  خب طبيجه بيعن عبيك ع كث بيع داإ بيع تع بأج ببعث  حبله يب أ نًتبكينثاًت ب
،بيعيثهبكتطباللدبأطب تيطبعه  بيع ناس بن اببدي خبيإلاتعبيك نابيك ع كاب

بيعتنهب   ازبقثترًتب  عكتطبيعتيطبيك عىب.
البعااااايوعب  تثاااا بأ ااااطبب– فهااااي بيك ااااطبيعسااااي ابيك ع كااااابب– فهااااي بي ااااايعبيع

صرعي اخب طبيعجردبيع عجابيع  ثوبلهتب،بلخبع  تطبراثاع هتبي فيقهاتبيع راكعىب
عياااابهااا يبيع  اااثوب،بيي  كتنثااا ب  داااابب اااطبث اااتيلبأطبا اااعمبلعأراااهبعاااطب اااديدب
يعهاادفبيك ع كااابيع اات ب،بيوااابهاا يبيإلاااتعبأ اا حبع  ااعب يقااببهاات بهناات،يهيب

 اااااااعيعابج يهاااااااتبجاااااااتعًيب ااااااا  يطبيعجتنااااااابب  اااااااديدبيعسااااااادعابييإل كتنثااااااا بي سيااااااا ب 
يك توع ،يعيثهب  ب  اادبرانتابعركع ًتبيد يلب  عب  ا ب  يا بكت اببدثفاادب

بيعرثترث ب.
صطب   اااع بلهااا يب اااتع بجااازاًيبهت اااًتبان ياااابيرااا  تع هبي ااا تطب   ا اااهبع  تاااادب

يعسااي ابيك ع كااابيهاا يبي  تثاا بيك ااطبيعسااي ابيإلرااعي ايابكت  ااديدب ااايىبعه ااطب
بهيبيعهدفبيكيلب.

عالراا عي اجث بيك ع كثاا ب جاات ب  ااعب،بوهاايبصث ااتلب  ااعببأمععا الهععدف اليععاتث :
صعااابأطب  اا حبعكنااًتبوااتعاًلبوث ااتبثراا اب  تإلج ااتابيالراا عي اجا بعااديلبيع ناساا ب
 جاات ب يع اااعبيعراايوا ا بعياااب  ااتع هتبيالق  ااتدث بييعرثترااث بوااابهاا يبيعجاازاب

 يبيإلج ااتابعااديلبيعسيااببيع عجااابث كنااهبأطبثرااته بوااابيعاادوبب  ااد ب ااطبيع ااتع بوهاا
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صت ااتلبيعت ت اا بيالراا عي اجث بيعراايوا ث بيع اااب   اادب اايلبيع ناساا بلاااطبأويتنراا تطب
يأإايجثااتب،بيهاا يبيإلج ااتابا ايااببديعًيب  يع ااًتب ع  ااع بدي يااهب،بي نااتر ب سثساااب

راك بي  ا عك ب،بلاطبأهديفبيا ي ت بديعهب،بي عيوا بيق  اتدث بيعراكع  ب   ت
ب جت ب تب   يع بيالر عي اجث بيك ع كث بعديهتبيكيلبديعثًتب:بيال  تدبيعريوا اب.
يعهدفبيعإتعثب:بث  ابعا  إاخبوااب فع ا.ب  اعب اطب يعسثاتدي بيع تع  ثا  بي فاتهث ب

وه يبيعهدفبريفباؤدىبصعاب ي بكثاتطبهالب،ب ا ا بب–يع ر سي  بب– يإلعيداب
يع ي ث ب،بو تب تع ب  اعيوهبيع عجث ب،بأ ع كتب ع دبله يبالبثر اثببأطباي ي بأاعيوهب

يهااايبديعب يعديعااا ببأطب راااسوبعاااطب  اااعبأهااا ب اااتبث ازهاااتب تع  ثاااًتبييرااا عي اجثًتب،
يعست اااااد ب اااااطب ااااااللبصوعيرهاااااتب  اااااطبث كااااانه بأطبث سساااااييبوااااااب  اااااع،ه يبيعاااااديعب
و يثًت؛يعنااااد تب  ااااخب  ااااعبصعااااابديعب يعديعاااا بيع ت ب ،وهنااااتبث كااااطبالراااا عي اجث ب

ج تا بأطب   س ب ااثب  ا حبيع يجهات بيع ت ا بعي ج  اببيع  اعىبأ ع كثا ب يإل
  ت ًتب إخب تقاب ناس بيعسيببيع عجا،يهيب اتبعا بثكاطب  كناًتبعايبأطبعلادبيعنت اعب

ب ا..عيابرلاخبيع إتلبوسوب!!ب.
صطبصوااااعيغبيع ناساااا بيع عجثاااا ب،بي  دااااادًيب  ااااعب ااااطبيعزعت اااات بيعيانثاااا بيع تع  ثاااا ب

لاااديعهتب،ب تعزعت ااات  يعه ااا ب،بعاااطبا اااد بوساااوب  اااتعحبيع اااديابيك ع كثااا ب جااات ببيي 
يعراااايوا ب،بلااااخبيأث ااااًتبراااايفبا ااااد بيع  ااااتعحبيك نثاااا بييالراااا عي اجث بعيتثااااتطب
يع هاينابي اثبص كتنثا بيع عكا بييع جايلبوااب ناسا بيع  اثوبيع عجااب:بثرا يىب
وااابهاا يبديلبيع  ااعقب،بيديلبيع يااعببيعسع  اا ب،بيع ااخب ااتب اادثبوااابيع ااعيقبواااب

 ااطب ااعببيع فتعااخبيعنااييىبيع عيقاااب،بي ااتب اادثبواااب ااينمب ااطبب1981ايعااايب
 عبب سعب ن   بيع  ع عبي طبقلخبصعالطب  ايابيعجايالطبعيساتنيطبيإلراعي اياب
ي طب  دبي ا اللبعلناتطبيياللا الابيعف ياابعإياثبأعي اثهب،بيع اخبواابها يب اتبثساي ب

ع تع  ثاا بكادعاخب اابعيااابأطبهادفبصوااعيغبيع ناسا بي  دااادًيب  اعب ااطبيعسثاتدي بي
ييإلعيدي بيع اااااعابيع رااااا سي ،ث إخبهااااادوًتبأ اااااثاًلبيواااااتعاًلبعالرااااا عي اجث بيك ع كثااااا ب
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ييإلرعي ايث ..يعطبنفها ب عا بجاادًيبصالبص يبأعادنتب"  ايع"بي  ااخبأي اتابيع ناسا ب
بلع  هتبعيبأطبعلدبيعنت عبالازيلبلاننت؟ب جعدب  اخبك تبثسيلبيع ؤع .

ثك ااخب يساا بيكهااديفبيعتلااعىبعالراا عي اجث بأ ااتبيعهاادفبيععي ااببييك اااعب:بوثاا  ابع
يك ع كثااا ب جااات ب  اااعبيهااايبهناااتبهااادفب يااا بيع   ثااا بيواااع بيعهث نااا بيع  نيثااا ب
ييع  ااااتع  بعيااااابيع ج  ااااببيع  ااااعىب   ااااتعابأتإااااعب  دااااادًيب:بويرااااف بيالراااا   تعب
وااعيغبيع ناساا ب يعجدااادبوااابأعياااب اايعهتبوااتك طبيعسااي ابييإلج ااتابيالراا عي اجابيي 

تع  ثاااا بج ث هااااتب ااااا  ابع تاااايطبيك اااايلبيع ت اااا بالرااااا عي اجث ب ااااطبيعزعت اااات بيع 
يعيالثاات بيع   ااداب جاات ب  ااعب،بعتااطبهاا  بيك اايلبالبثساادعبعهااتبيإلانااتابييإل ثااتطب
لإ تعهتبيعف يث بدين تبيإلااتعبيعإساتوابييع  اتعىبيع ات بيعا ىبثرا حبعهاتب اتع  ع ب

عهث نا "بي"يع   ثا ب،ب"يعهب،بيهايبهناتب"يالرا   تعبيعجدااد"دي يهب،بييعفتعيث ب طب ال
يع  نيث "ب،بي عا بكناهبواابيكهاديفبيعإالإا بيكيعاابقادب را اثبب  اعبأطب   اعدب

قثااتدي بيزعت اات ب تع  ثاا ب،بيعتنهااتبب–يهاااب تعف ااخبقااتدعابب–ي إاايعبأيبُ  ااعمبعهااتب
عااطب راا اثببيعفكاات بعنااد تبث كاا ب يعهااتبيعهاادفبيك اااعب اااثب ااطب العااهبراايفب

راا كت بانااتلثببيع  ااعدبيع  دوساا بوااابقيااببهاا يبث كااطب ااخبعنت ااعبيعف ااخبييعإاايعابيي 
يع ج  ب،يهناااتب ك اااطبيع ااااعبيع سثسا..و اااتبن راااع ب  ااا بهااا يبيعهااادفبالبثراااهخب

عاب دىبب–ير عجتعهبأيب  يث هبي تب تر هبيالر عي اجث بيك ع كث ب نهبادع ب يي 
 ااطب ست هااتبيوتعيا هااتبدي ااخبيعجراادبيع  ااعىبي  ثاااهبيع عجاااب،يهاا يبهاايبب-  اااد

بيك اع.يعهدفبيك اعبيب
هاا يبعياااب راا يىبأهااديفبيالراا عي اجث بيك ع كثاا ب جاات ب  ااعب..بيك ااتبن ياا بأنااهب
ك تبعتخبير عي اجث بأهديفب..بويه  بيكهاديفبيرات خب  سسهاتب..بو اتبهاابيرات خب

ب  سا بأهديفبيالر عي اجث بيك ع كث بواب  عب؟بك تبا  يعهتبيع ؤع ب.
 ااخبيالراا عي اجث بيك ع كثاا بيراات خبيالراا عي اجث بيك ع كثاا بواااب  ااعب:بعتاااب 

صعااااب  ساااا بأهاااديوهتبيعرااات س ب جااات ب  اااعبيرااا  د  بعااادابيرااات خب يزعااا بعيااااب
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يعن ايبيع اتعاب:ب"بيراات خبيق  اتدث ب/بيراات خبرثتراث ب/بيراات خبعراكع  ب/بيأ اااعًيب
بيرت خبإستوث ب"ب.

ييع ال ااظبأطبأثااًتب ااطبهاا  بيعيراات خبعاا بثراا  د ب   اازلبعااطبراايي ب،بأيبوااابو ااعاب
ا ااا بعاااطبراعهاااتب،بيعتاااطب"بيعاا كتابيك ع كااااب"بييعااا ىبلااادأب  داااادًيب اااببز نثاا ب نس

كاتطب  نيعااًتبوااابيرا  دي هبيعيراات خبيعراات س بي نرااسًتبب1974هناعىبكثراانجعبعاات ب
طبكاتطبيع  يااخبا ايابب ناتب صعاب ادب  اادبواابيع ناتر بي يز اببيكدييعب  ا نهتب،بيي 

بيع فعق بيعهتد  بلانهتب،بييع  إخبيعييق ابعهتب.
خبيالق  تدث ب:بث إيهتبدهاتعازبيالق  اتدبييع ج  اببيع  اعىبرثترات ب اتبوتعيرت 

رااا اب تالنف اااتحبيالق  اااتدىب،بييكدييعبيع  اااليه بييع اااااعابيع ااااب ؤداهاااتبها ااا ب
يع  ين بيك ع كث بدي خبيالق  اتدبييع ج  ابب اطب االلبأرياببيعايزيعي بييعها ات ب

 سااااد هتبيعيالثاااات ببيع كي ثاااا بيأث ااااًتب"بيعسااااعي ب"باي ياااا بيق اااااعابيكجااااخبيع ااااا
يع   دابعدع بعجزنتبيالق  تدىبييع تعاب،بلخبييع نحبيالق  تدث بيع ابالب عدب..ب
يج ث هتبيرت خبععجوبعجي بيالق  تدبيع  عىب  جي بيالق  تدبيعيعجابي  داادًيب

عياااابب– اااطب ااااللبيعيااايجابيالنف ااات ابيعجداااادبب–يك ع كااااب،بيعيراااثاعابيع  ت اااعاب
ع  ااعىب..بييعاا  ك بواااب  ااعب ااطب اااللبيع ااعكت ب اانتع بيعسااعيعبيالق  ااتدىبي

ب   ددابيعجنرث ب،بيع اب ديعبرتع ًتب طبيي ناطب..بيهيب تبث دثبيآلطبو اًلب.ب
يعرثترااث بب–أ ااتبيعيراات خبيعرثترااث ب:بوينااابعااطبيعلثااتطب،ب ااتبث اادثب ااطبيإلديعاب

يك ع كثاا ب جاات ب ااتنببيعسااعيعبيعرثترااابيع  ااعىب،برااييابعيااابيع راا يىبيع  ياااب
 اااطب ااااللبزعزعااا ب فهاااي بيعااايالابيعااايانابأيبيعي ااادابيعيانثااا ب،بي ااادعث بع  اااعب

يعااايالابيعاااات فاب تع ستلاااخب،بأيب اااطب ااااللبيع اااييطبيعديعثااا بأيبعااادىبيك ااادقتاب
يكيعيجااطبعيع بيكهديفبيك ع كث براتعف بيعا كعب،بنتهثا بعاطب اعي وبيعيرات خب

  د بريىب تنببيعرثترث ب تعيرت خبيالق  تدث بوابع يث ب  سدابي   تعدابالب
بيعسعيعبيك ع كابيالب  عبريىبه يبيع ج  بب:ب  عب!!ب.
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ين  ابصعابيعيرت خبيع ركع  ب:بيع خبواابرثترا بيي اناطبيع راكع  ب جات ب  اعب
،ب ااتبثكفااااب:بواا عدأبأناااييابيكرااي  بيأقيهاااتبوتعيثاا ب  ااادعبصعاااب  اااعب،بييع كااامب

وساااوبيعيرااااي بب  ت اااًتباااا هببصعااااب اااخبألااااببيعتاااطب رااا ع بيكراااي  بيععدا ااا بعثرااا 
يع رااكع  بيعي ااادابعيي ااناطب جاات ب  ااعب،بص ب اا  ابق ااث بصعاااتابيع رااهثال بأيب
يعسييعااادبيع راااكع  ب،بييع ااااب  يسااا بجااا يعهتبيكيعاااابعياااابعهااادبيعاااع ثمبيعراااتل ب

ب يعرتدي  بي  سلهتبيع نتيعي بيع   عك بييع ابن ث هتباي ثًتب.
  ااعبوهااابكتناا بيراا  خببأ ااتبيعيراات خبيك اااعابعالراا عي اجث بيك ع كثاا ب:ب جاات 

عدادابي  نيع ،بوهاب   دبع   خبيإلعال ب  نييعهبي سرث ت هبيع   يف ب،بييع  تدلب
بيعإستوابيععر ابي  هبيععر ا،بييع  عيعت بيع ي ث بييعإستوث بيع   عك ب.

ي  اادبيراا  عي بدقااا بعييراات خبيعإستوثاا بيراا  يابيع ؤعاا بيراااي اطب  اادد اطب،ب
 ندقبأيلبعال  عيقبيعإستوابييع ي ابيإتناه تب"رثتر به تب:بيعجت   بيك ع كث بك
بيع  يثبيع   عك بييع  يع ".

ين طبهنتبن تيلبأطبن بب   ًتب طبيعنستطبعيابيع اعيفبيأرافيهت،بيأطبن را ب
  فااات ثحبيعي  ااا ..بين ااا عب اااطب اااااعبيكلاااييببيك ع كثااا بيع ي ااادا..وابأ ااااكتلب

ب   يف بيه  بيعجت   ب  دبأه هتبيأ اعهتب.بببب
ت يبعااطب  ااتيعبوهاا بيعااديعبيعرثترااابعيجت  اا بيك ع كثاا بواااب  ااعب؟؟ب   ااتعابو اا

بأ عىب،بكا بنفه ب..بيوابأىبصاتعبنفه بيعديعبيعرثترابعه  بيعجت   ب؟؟ب.
  تيعبوه بيعديعبيعرثترابعيجت   بيك ع كث ب:باؤكدبيع ؤع بهنتبعيابأناهبيآلطب

 ثحب،بويسادبي  ياا بوساوبأ ا حبعياناتبج ث اًتبأطبن اببيك ايعبواابصاتعهاتبيع ا
يك ثتاب،بييه ز بيع ري ت بي ته بيع اابعطبيعاع  بيع  ثحب ت  ب اللب

يعرثتراااا"بيعااا ىبقت ااا ب اااهبي تزيعااا ب-طبيع اااداثبعاااطب"يعاااديعصيعرااا  انت ب ااااثب
 ؤدثهبيعجت   بيك ع كث بواب  عب،ب داثبثفع بنفرهبعيابكخبيعيانااطبواب

 بج ث ًتبأ ت ب  ادبيي احبي اااعبيع ناس بيع عجث ب ت  الفبين  تاي ه ب،بيث  ه
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عاااثمب اااطبرااالاخبع ييجه اااهبرااااعب سااادث بيعلاااداخبيك ااا بيك ااااتابيوااا حبيع يفااات ب
بيعسدث  ب.ب

صطبيعجت   بيك ع كث بواب  عبييع ابععونتهتب ن بع ع نت به  بيعساعيطب ي ابب
ديعًيب  يث ثًتبإستوثًتبهت ًتب تعنر  بإل دىبيع عي حبيالج  تعثا بوااب  اعب،بي اييزىب

يعاااديعبي  اا يوب اااهبعاادابأدييعبرثتراااث بهت اا ب زيااااد بوااابأه ا هاااتب ااببقااادي بهاا يب
ي تزيع ب  زيادبي إاعبيع دادب طبعال ت بيالرا فهت بب1970يعرتدي بعيريا بعت ب

،بييع اااداثبعاااطبيعجت  ااا بيك ع كثااا بوااااب  اااعب،بييعاااديعبيعرثتراااابيعااا ىب ي  اااهب
ق اا بإاا بثراا ايببث كننااتبيت  ااتوهب ااطب اااللبعااداب  ااتيعب،بثاع هااتبيع ؤعاا بعي نت

،ب ااطبدي ااخبي ااطب ااتعمبيع ااييعبأهاا بيآلعيابيأتإاعب ي اايعث  اطب اااللبيع  سااا بيب
به  بيع ؤرر بيكجنلث ب،ب يا  بعي ببيع  عمبييع خبيع  تعىبعه  بيعس ث ب.

ي ااااديعب اااايلبيعي ااااببيع  يث ااااابدي ااااخبيعجت  اااا ب،بي  دااااادًيب"ببالمحععععور األول :
ال اااظبعياااابيع ناااتهعبيع ااااب ااادعمبيع ناااتهعب"بي"بيعااااالب"بي"يكرااات  ا"ب،ب ااااثبث

دي خبيعجت   بي  ف ب ت  بيع نتهعب ي بيعالث  بيإلنراتنث ب،بيالل  اتدبيعتت اخب
،بلخبيينف تعهتب  هبيعتت خبعطبق تثتنتعطبيعس تثتبييع ست  بيع  ع  بييع عجث ب

يأرياببهاا  بيع نااتهعبااا  بيوسااًتبعياان وبيك ع كااابوااابيع  يااث ب،ب  ااتبثرااته ب تع   ثاا ب
أجثتلب طبيعاالببيك ع كااطب"بعي بيإستو بيقث ثًتبيرييكًتبعيابيععر بواب ي ب"ب

 طبأنه بث  ييطبجنرثت بععجث ب !! بي ز دبيعااطبلي بأطبأرياببهاؤالابيعااالبب
ثاا  يطب ااطبا ساات بيج  تعثاا بأعيااابدي  ااًتبيثال ااظبهنااتبأطبب-صطبعاا بثكااطبكيهاا ب–

يثا  ابيع  ياث بعيااببيع  عيوت بيععر ث بعياتعبب  اخبصعاابأعفاابديالعبرانيثًتب!
يعاع س بيالر هالتث بيك ع كث بعثكعمبوااه بها  بيعا سثا بييع ااب ي ا بوث اتب  ادب

بع د  بيكهديفبيعرثترث بيك ع كث ب  ادابيع دىبي  رتعاببييرت خب   يف ب.
يثااا  اب"بيكرااات  اب"بعثك ياااييبيع يسااا ب،ب ااااثبا  اااتالبعاااددبيكرااات  ابيع  اااع اطب

ب–ديدب زديجاايبيعجنرااث ب أ ع كاااب  ااعى بي ااااثب تعنراا  بعه ع كااتطبي اااثبااازب
ا زيادب ع ببيكر ت بيع  عىبيع ىبث  خب تعجت   بعث خبصعابب–يه يبهيبيكه ب
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 الفبديالعبوااابيع ااهعبلان ااتب ع ااببيكراا ت بوااابيعجت  اا بيع  ااع  بالبا  اادىبب3
بجنثهبوابيع هعب.ب200

 بيع اااب  ع ااببعيااابيعن   ااخبيع ااعديدي بيعرثترااث بييعإستوثاا بييالج  تعثاا بيع   يفاا
هاا يبيعي اابب،بيعيااابيعي ااببيع  يث ااابيعرثترااابدي ااخبيعجت  اا بييعاا ىباللاادبيأطب
ثف اب تع عيعابصعاب   ثا ب  ك ا بعي ساخبيع  اعىبدي يهاتب:باتع اًتب،بأيبأرا ت ًيب
،بيكنهااتبجااازاب اااطبيع  ياااث بيكجنلاااابواااب  اااع،بوإنهاااتب،بص ًيب،بن اااي مبرع ااابب يب

ك ااايلبيع ت ااا بيع اااابثساااد هتبيعن اااي مبيع عجاااابأ  اااتدبإستوثااا بي  اااتع  ب  ناااتوابيي
بييإلرال ابواب  عب.

ي اديعب ايلب سثساا بيع  ايثبيع ااب ساي بلهاتبيعجت  ا بيك ع كثاا ببالمحعور اليعاتث :
عطبيعس اتثتبيالج  تعثا بييالق  اتدث بييعرثتراث بيع  اع  بيهناتب إاتعبيع داادب اطب

دبأتإاااعب ااااطبن يااا بيع راااتؤال بيعاااطبنسااايلبيع ااالهت بييعسااايلبعي ؤعااا ب،بييع ااااب  زياااا
ب82دثراا لعبب23  ااي هتب تإلرااعي ايااطب،بي اا كعبيع ؤعاا بعيااابراالاخبيع إااتلبواااب

قاااات بأ اااادبأراااات  ابيعجت  اااا بيع  ااااع اطبيج  ااااع حبعيناااااب ااااطبع ثرااااهتبيك ع كاااااب
 تراااا سدي بوع اااا ب ااااطبيكراااات  ابيع ااااهتان بإلعسااااتابعااااداب  ت ااااعي بينااااديي بعااااطب

اااعيطبيعن  اااخبيعن    ااخبدالعاا بهاا  بيعييق اا بيأطب ااتبيع ااعيابيع عجااا/بيع ااهاينابيي 
 فابكتطبأع  بي تب فابا  ي ب  ج يع بيك  اتثبيع ااب ان بعاطب  اعبي هابب
يالب  ياا ب  ااعبعنهااتب ااا ًتبيأقااعببيك  ااتثبصعااابهاا يب ااتبقاات ب ااهبدك اايعب"عاينااتعدب
 تانااادع"بأرااا ت بيع ياااي بيعرثتراااث بلجت  ااا ب اااثكتريبييع ر  اااتعبيعرثتراااابعجيعاااديب

يع  ااايثبيالج  تعثااا ب تعجت  ااا بيك ع كثااا ب اااطب  اااثب ااات اعبرااات سًتبيز ااااخب عكااازب
 اايلب"يعج تعاات بيإلرااال ث بواااب  ااع"بيأ  ااتثبأ ااعىبعااطبيالق  ااتدبيع  ااعىب
يقت ب تال  تلب  ددب طبيع إسفاطبيع  ع اطبيهاعبب    تإاهب نا بو اعابصعاابأ ع كاتب
يالبن ياااااا بيعااااااطبن ياااااا بع ااااااتبو يااااااهبواااااااب  ااااااعب ااااااا ًتبييعجااااااداعب تعاااااا كعبأطبهاااااا يب

ي    ب، تإل تو بكرا تابأ اعىبب1948دىب تعببيع عببوابيعلعيوثريع:اهيب
بأيعدهتبيع ؤع ب ك ت هبيوابيعيإت  بيع عوس .بب
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ي ديعب يلب ي بيعجت   بيك ع كث ب تع دادب طبيعسيىبيعيانث ببالمحور اليالط :
يع  ع  ب،بي  دادًيب اتع إسفاطبيعثراتع اطبيع  اع اطبيجعجاتلبيعجاثلبيع  اعىب..ب

يكتلعب،بك تبثسيلبيع ؤعا ب،بكطبيعجت  ا بيك ع كثا ب  اثوبيهنتب ك طبيع ايعاب
نفراااهتب رااا تعب داااادىب اااطبيالنياااالقب ىبيع رااا يثت بيع   ااادداب؛بلاااداًيب تكراااييعب
يع  ثااا بلهااتبي ااعيعًيبلي ت فهااتبيين هااتاب  هااديوهتب  ااادابيع اادىب،بوااإطبديعهااتبواااب

ع  ت ا بيعجثلبيع  عىب،بالازيلب  ببيع داثبعناهبصالبواابصااتعبيع  يي ات بي
،بييع اب ديعب يلب تبثسي ب هبقر ب"بيإلديعابيع يثتب"ب تعجت  ا ب اطبصعااتابديعي ب

ي ااااتبثسااااد بعهاااا بأث ااااًتب ااااطبب–ع  اااا بع ااااادبيعااااييابب– دع لثاااا بعي اااا تطبيع  ااااع اطب
دعيرت ب جتنث بواابيعييات ب،بيأث اًتبيعادعجت بيع ي ثا بيع ااب  انحبع   اه بيوااب

،بيعسااادبكاااتطبعهااا يبيعاااديعبن ت جاااهب ي ااايعت بصديع ااا بييج  تعثااا بيعراااكع  بهت ااا ب
يعرايلث بعياابقاتعات بعدااادابواابيعجاثلبيع  اعىب ت اا ب يا بيع ااب    اااب
واااابيع ياااي بيع راااكع  ب إاااخب"بأتتدث ثااا بنت اااعبيع راااكع  بيع يثاااتب"بي ااا كعبيع ؤعااا ب
ييق اااا بهت اااا بيهااااابأطبأ اااادب ااااداعىبهاااا  بيكتتدث ثاااا بقاااادبقاااات بل الااااا بيعن ااااي مب

يابعراتع ب تجرا اعبوثاهب اطبدي اخبيعجت  ا بيك ع كابوابيإلديعابييع ىب  خبع
يك ع كث بقت بل الثسهبوابأتتدث ث بنت عب ترا ب"ب رات ت بيعسايىبيع ات ي بعيديعا ب
"ب  اااتبأدىبصعااااب يااا بجااااخب اااطبيع راااكع اطبثفكاااعبيوااا بيعااان وبيك ع كااااب،بيهااايب
يك عبيع ىبكتطبعهب عديدي ب ااعابعيابيع ر يىبيعرثتراابييك ناابييع  اتعحب

بعب.يعسي ث بع  
ي  كعبعو  برادبأ  دبأث ًتبييق  بأ عىبيهابأطبأ دبيع اداع طب"ب كيثا بيعادوتاب

ل دع مب تبأ   بوابيعجت   بيك ع كث بعيابب81/1982يعياناب"بقدبقت بعت اب
 اااديعبرااا ببرااانيي ب،بد اااخبواااابهااا  بيعتيثااا ب كيثااا بيعااادوتابيعااايانا بيهااااب ت  ااا ب

تبواايق بيث اا عبيع ؤعاا ب اات اًتب  ااع ًتب عساادبو ااب380عيجاثلبيع  ااعىب ااييعاب
 اطب جاا بيعن ات عبيع اااب ادإ ب،ب ت اا بيعسيناتبيع رااكعىبا  اكخبي   ااددبيعلاادي خب

بييع ثتعي بياعقبيإلديعابأ ت هبيو بيعاع س بيك ع كث بييع  تعحبيك ع كث !.ب
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يع  ايعبيععي ابب:بي ؤكادبيع ؤعاا بوثاهبعياابأطبيعجت  اا بيك ع كثا ب،ب ساد بنفرااهتب،ب
،بيع اتاب،بيعاهبأهديواهب  اادابيع ادىبلع سهبيعاهبات  اهبكن ي مبإستوابرعجاب،بعه

يالبث كاااطبوهااا بديعبهااا  بيع ؤررااا بيكجنلثااا بوه اااًتب ااا ث ًتبدين اااتبي ااا هتبوااااب
صاتعهتبيع  ثحب:بصاتعبيالر عي اجث بيك ع كث بوابيع ناس بيع ابانل نتبيع تع  ب،ب

جثااا ب،بك اااتبانل ناااتبيع ت اااعب  نهاااتب  ناااتق بجااا ع ًتب اااببأهاااديفبيأ اااتنابيك ااا بيع عب
ييع اااييهدبعدااااداب،ب تزعناااتبن ث اااهتب اااايلبيعرااات  بيع عجثااا بلاااداًيب اااتع عيقبيعلناااتطب
ي عيعًيب   عبيين هتابليالثتبي  تدب،بيعطبث دثبيع ستاب سثسابلاطبأهاديفبيك ا ب
يع عجثاا بيجاااطبأهااديفبيعيالثاات بيع   اادابيهااابيع سثساا بيع ااابعيانااتبأطبنرااي بلهااتب،ب

 ع كثاا ب،بكاا ديابإستوثاا بيرثترااث ب  ااتيلبلهااتبييع ااابوااابصاتعهااتب اا  ابيعجت  اا بيك
بيالر عي اجث بيك ع كث ب  سا بأهديوهتب،بواب ي به يبيع ستعببيع فسيدب.

هاا يبيعساادبقاات بيع ؤعاا ب   ااخبريرااي ب ااطبيعيسااتاي بييع ااييعي بيعفكع اا ب اابب  اا ب
يكراات  ابدي ااخبيعجت  اا بيك ع كثاا بي ااطب تعجهااتبيكتناا بأهاا بهاا  بيكراا تاب  ااطب

 اااتعم ب:بد.برااا دبيعاااداطبصلااعيهث ب،بد.بعياااابيعاااداطبهااااللب،بد.ب اااالحبيعاادي خبييع
قن اااي ب،بأ  ااادبإتلااا ب،ب   ااادب اااي تطب،بد. ت ااادبعجثاااببيعاااتدلب رااااطب،بن  ااا ب
جنان ب،بنلاخبعلدبيعف تحب،بد.بعياابعاياهب،بج اتلبزهاعيطب،بج اتلبيعاداطب رااطب،ب
عااااتدلبهاااااللب،بد.بعيااااابوه اااااب،ب رااااطبألاااايباتعاااابب،بعااااتدلب راااااطب،ب يراااااب

يوابيعف خبيعإتناب طبيعت تببثال بيع ؤع بيكوكتعبيعرت س بعق ثًتبعياببجندى.
ألنااتابيعجت  اا بيك ع كثاا ب ؤكاادًيبعياااب سثساا بأرترااث بيهااابرااعج ه بعااطبيااانه ب

بيق تثت بيه ي هب!ب.
 تهعابيع  يثبيع   عك ب ببيعيعبب:بيعيابي  ديدبيعف خبيعإتعثبادعمبيع ؤع ب

يع ااابأ ااتل بيع سااخبيع ي اايبيع  ااعىب اااللببأهاا بيع ااييهعبيالج  تعثاا بييعإستوثاا 
 سل ابيعر  انت بييعإ تنانت ،ب ي بيع ابأاي بعياهتبيع  يثبيع   عك بييع  يع ب
 ااااااببيع ؤرراااااات بيع  إثاااااا بيع عجثاااااا ب يك ع كثاااااا ب نهااااااتبعيااااااابيجااااااهبيع  ااااااياب
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ييإلرااااعي ايث  بي ت اااا بواااااب جااااتلبيع ياااااي بيالج  تعثاااا بيقاااادبقراااا بيعف ااااخبصعااااااب
بيعجز ثت بيع تعث ب:

بيعفعقبلاطبيال  تت بيعإستوابيجاطبيال  عيقبيع ي يب  د خبن عى .ب :أوالً 
ب تهعابيع  يثبيك ع كث بييكيعيجث بين ت مبعهتب.بياتيًا :
برانتع يبيع  يثبيع   عك ب ببيإلرعي ايااطب.بياليًا :

يواااب جااتلب  دااادبيعفااعقبلاااطبيال  تاات بيعإسااتوابيجاااطبيال  ااعيقبيع ي اايب:باااعىب
جاااتزبعناااتبيرااا  دي بيع ااانهعبيع اااتع  ابيعنسااادىبع نتق ااا ب اااتب ااادثببيع ؤعااا بأناااهبص ي

عييق نتبيع  تعىبيع عجاب اللبيع ت  ابعت بيك اعاب طب ايع ب،بوإطبإ ا بن اجا ب
يعإسااااتوابب–هت اااا بث كااااطبيالن هااااتابصعاهااااتب،بيهااااابأطبع يثاااا بيع اااادي ب ااااببيعيااااعبب

تبيعرثترااب بع  يفناتبي  اع  نطب يفهاتبي تن  ات بيكرا تببيعع ثرا ت ب–ييع ركعىب
عابيعسثتدي ب ييعإستواب،ب ت  بعند تب ف سدبيك  بصعابيإلعيدابيعرثترث بيع ر سي بيي 
يع تت  بيعسيث ب رثتر هتبي ؤررت هتبيالج  تعث ب،بعند  بثكيطبيع  ي بييع  ع  ب

بوسديطبيعسديابعيابيع  دىبأيبيع ييجه بن اج ب الز  بكث ب دي ب ببيعيعبب.
يعلدبيعنت عب،بين ي جابيع دايىبصر تعاخبيأنيعبيعنتبوابن ي جاب   دبعياب

يعراتدي بدالال ب ي ثاا ب،بوفاابيعن اات مبيكعج ا بيوسااًتبعاعأىبيع ؤعاا بكاتطبيع  اادىب
ييعدًيبصالبأطبيالرااا جت  بعاااهبي  يفااا ب اااطبن اااي مبب–يعإساااتوابييع راااكعىبب–يعيعجااااب

كتنا بيع ناسا بب-   دبعياابيعلادبيعنت اعب-صعاب  عب،بوفابيعن ي جاطبيكيعاط
ع عجث بقيث ب  ؤررت هتبيعجدادابيع يثت بيعنه ا بييع ن ثا بيع را سي بي اطب االلبي

يإلديع بيعاااييعابعيسثاااتداب تعي ثفااا بيع  اااتع  بيع ااااب ساااببعياهاااتب،ب اااطبهناااتبكتنااا ب
   ااااتله بوااااابب– ااااببيعفااااتعقبيع ااااتع  اب ااااتعا ببب–يراااا جتل ه تبعي  اااادىبيعيعجاااااب

ببهااا يبيع  ااادىبيوااا ب اااالل هتبيقي هاااتبيعاااد بيعع اااي بعاااهبي  اااكايهبعي القااات ب ااا
يع  تااعبيعيانث بييع  تعحبيعسي ث ب،بديطب فع وبأيبيو  ت بي اطبإا بعأىبيعياعبب
 ااعيعابأطبث اافابيع ناساا ب ااطبهاا  بيعسثااتدي ب،بوكتناا بيعنهتثاا بيعدعي ثاا بع   اادب
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ييعنهتثاا بيع  ااتله بع لاادبيعنت ااعب ااببهز  اا بب1840عيااابوااابي فتقثاا بعناادطبعاات ب
ب.ب1967

ؤع بوابن ي جابيع دايىبصرا تعاخب،بيأنايعبيعراتدي بييع ىب دثبك تبثسيلبيع 
ثساد بنفراهبأث ااًتبكادعاخب ااابب:يق  اتدثًتبيإستوثاًتبيعرااكع ًتبب– اطبيرا سدي بيعيااعبب

عياااابأناااهبوااااب اااتلبرثاااتببيعسثاااتدابيع  اااتع  بيعييعثااا بييعرثترااات بييع ؤررااات ب
 بيعيانثاا بيع راا سي ب،بوااإطبيراا سدي بيعيااعببث إااخب ااايعًيبالث ثااًتبواااب ااكخبيع القاات

يعديعث بلاطبيع ج   ت بيع ت   بي يا بيع  ليعا ب،بواتعيعببص طبكاتطبدي  اًتب را  دًيب
،بعي دي ب  نتب،بوسوبير  ديدبيع عج بيعرثترث بييالج  تعث ب،بييإلاتعبيع  تعىب

 ااطبيع هااتجع طبعييااعبب  نااهب،بكااتطبصج ااتاًلبعااديينثًتببيعاا بثسااخبأ ااديعاا ىبثراا سليهب
 عجاييبوااب ؤررات بيعياعببيعإستوثا بواديو ييببي ير ثًتبك تبازع بيعا   ب اطبيعا اط

عنهب تع  بي تع تاخب  اًتب،بي االبي ا ال بعن اعابين ستدثا ب فاعقبلااطبيإلنراتنابوااب
يعراااااثتقبيع  اااااتعىبيعيعجاااااابيج اااااتاًلبيجااااااطب"بيعييوااااادبيعيعجااااااب"بعناااااد تبي ااااااد ب
   تعي بيع عقبواب ايعهتبيك اعبوتو عراهتبيعا با فتعاخب  هاتب،بي اتعمبأرايأب

ياااعبب تع  ثاااًتبعياهاااتب،بو سااااداعنتبعي  اااتعابيعيعجثااا بواااابص اااتوت هتبصعاااااب اااتبواااابيع
يع ايعبيإلنرتناب ااب،بينسدب  تعرت به  بيع  تعاب اببراعهاتبي اببيع  اتعاب

بيعيعجث بعيابيجهبيع  ياب،ب ااب   ي ب  ت ًتب.
 ااطبهاا يبيع  هااادبث ااخبعي ؤعاا بصعااابن اجاا ب ؤديهااتبأطبينكرااتعب  ااتع  نتبيعسي ثاا ب

ين اااايابأنرااااتقبجداااااداب ااااطبيعسااااث بيعرثترااااث بييالج  تعثاااا بي اااادهيعبييالج  تعثاااا ب
ع يثاات بيعنهااي بييع ن ثاا ب،بيع اا وبدي  ااًتب تال  تاات بيعيعجاااب؛بيع ااخبوااابن ااي مب
يالنف اااتحب  ااااكخب لااااع عبيجنييثااااتب راااا س بعهز  اااا بيع سااااخبيع عجااااابيي  العااااهب  هااااادًيب

بال  اللبيعياطب تبثسي بكدعاخب ابعياب تبثسيعهبيعت تبب.
إتعبيعرؤيلب:بأعثمبهنت بوتعقبلاطبيعيعجابيجاطبصرعي اخبييعيالثت بيع   دابيهنتبا

،ب اااثبااا كعبأنااهبوااابدعيراا بهت اا بعتياايطبنيع ااتطب ن اايعابواااب جياا ب"برااتانمب
"ب،بك اا ب تكعقاات بيعااديعبب639اب1982ولعياااعبب5وااابب325يك ع كثاا ب تع ااددب
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ع الثاااببلااااطب  اااعبيع اااتع  ابيعااا ىب ي  اااهبيكتعااا بيع ن ثااا بيك ع كثااا ب نااا بلديثااا بي
رااعي اخبيأنهااتبواااب رااعي اخبواااب جااتلبيعااعجوبييعاادع بيع ااتدىبلاااطبعي ااتاب  ااعبيي  يي 
رااعي اخبواااب جااتلب عاات اطبوسااوبدع اا بيع  ااتع ببيع  اا عك بلاااطبعي ااتاب  ااعبيي 

ب يايطبديالعب طب اللبإالإ ب  تع ببكلعىب.ب15يعزعيع بييع  ثبيع ي يبلاب
 ؤعاااا بيعاااا ىب سااااي ب ااااهبيعجت  اااا بهاااا يب تإل ااااتو بصعااااابيعااااديعبيعهاااات بك ااااتبااااا كعبيع
،بوااايعدبويندث اااطبيك ع كثااا ب،بيعينااادييك ع كثااا بواااابلااااعي بييعساااتهعابي ؤررااات ب

يها اااا بيع  يناااا بيك ع كثاااا بي  هاااادبيعااااا"ص بأىب ااااابيك ع كااااا"ب،بييع عكاااازبيعإسااااتواب
 تعستهعابي عيتزبيع  يثبيك ع كثا بواابلياديطبيع  اعقبيع عجاابيأث اًتب اتب ساي ب اهب

يوع ادعلبناي طبيكع اتنا اطبب–ث بيعتلاعىب إاخبوع ادعلبصالاع بيع ؤررت بيكيعيج
 ااااطبعجااااوبلاااااطبيع ي ااااتابيعاهاااايدبييع ي ااااتابيع ااااعبب  اااا بدعاااايىبيع  ااااتيطبيع ي اااايب
ييع  يثبيع   عك بييع  يع ب،ب طبهنتبوإطبيع الق بياادابلااطبيال  تات بيع ي ايب

 بوااابيعيعجاااب تع ناساا بيع عجثاا بيجاااطبيعااديعبيع ااهاينابييعاهاايدىبلاادي يهتب ت اا
 ياا بيع ج   اات بيع اااب ياااببواهااتبعقت اا بيعديعاا بيعساع اا بعيااابرثتراات بيع  اايثب
يع  ااا عك بي  اااع بعي  ااايي ث بيعفعدثااا بييع اااابيزدهاااع بواااابيعرااا  انت ب،بيع اااخبوااااب
دعير ب"بيعن ي مبيع  عىب"بوابيال  اعيقبيع ي ايب،ب اتبقادبثفاادبراييابواابص هاتعب

ابيعااديعبيع  االي بيعاا ىب ي  ااهب جاا بيع اااعبيعسااتد ب،بأيبوااابيع اادعاخبعيثااهب،بيعياا
يع ؤررت بيع  إث بيع ابيزدهع بوابز طبيالنف تحبيالرا هالتابعياابيعياعببوااب

 ااتبثسااي بكاادعاخبقاايىبعياااب ااتبب–عهاادبيعااع ثمبأناايعبيعرااتدي بعيااابيجااهبيع  دااادب
بثسيلبيع ؤع ب.

ي طبهنتبأث ًتبكتطبصدعي بيعيعببكه ث بوه بيع ج   ت بيع ابثست يهتبأيبا  ت خب
،بي  ااااااابالب ااااااايلبو ااااااعي بيع  هااااااادبعالراااااا ياللبيالق  ااااااتدىبيع رااااااكعىب  هااااااتب

ييعرثتراااابيع ياااهبعاااثمب اااطبقلااااخبيع ااادو ب"بييعاااعأىبعي ؤعااا "بأطبثرااال بيو اااعيمب
،بقثت بيع  ي بيعفعنرث بواابلديثا بب1882  عب طبقلخبيال  اللبيعلع اتنابعت ب

 بيعسااعطبيع ترااببع ااعبلي اابب ؤعاا ب"بي اا ب  ااعب"بيعاا ىب إااخبيكديابيع عج ثاا
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عتااخبع يثااات بيعنهاااببيالق  اااتدىبييالج  اااتعابيعاا ىبعت ااا هب  اااعباايااا بيعف اااعاب
،بيعيثااهبععونااتباااييلبيع اات  ابعاات بيك اااعاب ااطب ااايعب1952يعراات س بعيااابإاايعاب
نهبثرل بيال  اللبيع ركعىبيعيعجابدي  ًتب  تيال بوه بيي  عيقبأيك  بيع عجث ب،ب

ي ثاااا بيع عجثاااا ب،بأىبأطبع سااااخبيك اااا ب ااااطب اااااللبن ااااتطبيع ي ااااتابييع ؤرراااات بيع 
يك نهبقتنيطبإتل بع ايعب ج   نتبيع عجابب–"ي  اللبيعياط"بكتطبثر سهب تن  ت ب

بي  اللب"بيع سخبيع عجاب"ب.ب– اللب ي بيعف عاب
ي طبإ بث خبيع ؤع بصعابن اج بهت  ب  ف ب  هبيهااب صطب اتبثرا ابيال  تات ب

،بابيعااياطبيع عجااات بيع  ااثبيع ي اايبواايع ي اايب ااتعيعببيعاااي ب اابب ؤرراات بيها اا
ا فاااابأرعي اااًتبرثتراااث ب لع جااا ب هااادفبصعاااابي ااا اللبيع ساااخبيع عجاااابأياًلب  هاااادًيب
ال ااا اللبيعاااياطبإتنثاااًت ب،بعاااثمب  ناااابهااا يبأطبهااا  بيعن اجااا ب نرااا ببعياااابكاااخب
أ ااكتلبيال  تاات بيع ي اايب ااببيعيعجاااب،بصطبهاا يبثكاايطبواااب  اايعنتب ك ااًتب نتوثااًتب

جااعي عبيرثتراات ب دعيراا بدي ااخب  اا بعيييقاابب،بكطب ااتبااا  بيواا ب اااوبقي ثاا بيب
يكقاااتعبيع عجثاا ب،بالب ؤي اا ابعيثااهباتع ااتبأدع ب اااوبييعاااب جاا بيأ  ااتدبهاا يب
يال  تت ب،بصالبأطب اتبنداناهبينن اهبصعثاهبهايب عا ب"يعنايابيع  ايي ا"ب اطبيال  تات ب
يع ي يب ببيعيعبب،بييع ىبا فاب يفاهبرثترات ب   اتعج بي  اتعحب اثس بعادىب

 ااات ب،بييع اااابثرااا إ عهتبلااايعابيعياااعببي  داااادًيب يعيالثااات ب  ااا بيكواااعيدبأيبيعها
يع   ااداب،بي اااطبإااا بصرااعي اخ ب ااااعبيرااا إ تعب،بوا ييياااخبواااب ااا  بي  ساااد بيهااايب
يك ااعبراااعبيع راا يعببك ااتبثساايلبيعت ااتببواااب ااخبرااثاعابيع  ااتلعي بيك ع كثاا ب
ييعيعجثااا بعياااابن اااتطبيعجت  ااات بييكرااات  ابييعفكاااعبلااادي خبأيااااتنه ب،بيوااااب اااخب

قت بيع ت ا بلااطبها  بيع  اتلعي ب،بييع  اتلعي بيإلراعي ايث ب"بيع يراتدب"بأىبيع ال
أننتبأ ت ب"ب  ك ب  رس بيكدييع"بييعثا ب  اتب ف اخب،بي دعكا بع  اتع هتبيأيعيثات ب
  تعكهاااااتب ااااابب ناس ناااااتبيهاااااابيع سثسااااا بيعيت  ااااا ب  اااااابيآلطبعنااااادبيعااااا اطبث  يااااايطب

يالازيعاايطبثراايقيطب ججااًتبلااإ الاب ااببيعها اات بيع  إثاا بيعيعجثاا برااتعف بيعاا كعب،ب
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رت ج ب سيلب تع  تيطبييال  تت بييت راتببيع لاعابيرااعب عا ب اطبيع سايال بيع ااب
ب إل ب ا هتبلخبي اعهتب.

 ع ااا بجدااادابع نااتا بيال  ااعيقب:بيثسااد بيع ؤعاا بك اافًتب ف ااثاًلبيهت ااًتبعااطبأهاا ب
يع ؤررت بيكجنلث بيع اب   خبواب  عبييعجهت بيع  اع  بيع ااب   اتيطب  هاتب
ي فت اخبه  بيكن ا بييك  تثبييع اب ديعبوااب ج يهاتب ايلبأ  اتابيع ج  ابب
يع  عىبرثترثًتبيإستوثًتبييج  تعثًتبيث ددبن ت مبعه  بيعها ت بوابيعفعيابيعإالإا ب

بيع تعث ب:
أواًل : المؤسسا  األمريلي  التث تميعل سعتارًا للتكعال الصعه وتث )داخعل مصعر 

 و ث المتطق  العربي (:
ب   بيك ع كث ب تعستهعابيجاعي ب.يعجتب–ب1
ب ؤرر بعينديبيك ع كث ب.ب–ب2
بيع عكزبيعإستوابيك ع كاب.ب–ب3
بيعستهعاب.ب– عكزبيع  يثبيك ع كاب  تعابق عبيعدي تعابب–ب4
ب ؤرر بويعدبويندث طب.ب–ب5
بها  بيع  ين بيك ع كث ب.ب–ب6
   لنااااابب ب–أىبب–  هاااادبيعااااابأ بب–  هاااادب ترت يراااا مبيوععااااهب تعسااااتهعابب–ب7

بجت   بيعستهعا .
ب ؤرر بعيكفيعبعه  تثب.ب–ب8
ب ؤرر بكتع نجاب.ب–ب9
ب  هدبدعيرت بيع عقبيكدنابيك ع كاب.ب–ب10
ب  هدبيع عجث بيعديعث بييع    ابواب نحبيعرال ب.ب–ب11
ب  هدبلعيكنجزب.ب–ب12
ب  هدبيع  عيابيك ع كاب.ب–ب13
بيكتتدث ث بيعديعث بع  يثبيعرال ب.ب–ب14
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ب عكزبيعدعيرت بيالر عي اجث بييعديعث بلجت   ب جيعمب تيط ب.ب–ب15
 ياتيًا : المؤسسا  اإلسرائ لي  )الوجف المباكر  ث مصر( : 

بيعرفتعابيإلرعي ايث بواب  عب.ب–ب1
بيع عكزبيكتتدث ابيإلرعي اياب.ب–ب2
ز تعي بيكرت  اب طبيعاهايدبيك ع كاتطبصعاابجت  ات ب  اعبييعاياطبيع عجاابب–ب3

بعه يب عاينتعدب تاندع .كن ي مب
 ياليًا : المؤسسا  المصري  التث تتعامل مف الجها  الوربي  :

 عكزبيعدعيرت بيعرثترث بييالر عي اجث ب تكهعي ب،بييع ىبا  ت خب  ت عاب ببب–ب1
ب–جاايعمب ااتيطبب–  هاادبيع  ااعيابيك ع كاابب– وايعدبويندث ااط ب  هاادبلعينكنجازب
تإل اتو بعي ؤررات بيكع تنثا ب إاخب وع ادع لبيكتتدث ث بيعديعث بع  يثبيعراال ب 

يهنت ب عيتزبأ  تثبأ عىبيعتنهاتب  اديدابيعن اتطب،ب،بوع دعلبني ط بب–صالع ب
بيرتع ًتب تبا  بن تاهتب طب اللب ا بقي ث بعيديع ب.

ييع اادع بب–يع ياي بب–ييع ياي بيعرثتراث بب–   بيكرات  اب كيثات بيإلعاال بب–ب2
ييالرااااكندع  بب–جت  اااات بيعزقااااتز  بيعاااااطب اااا مبلجت  اااا بيعسااااتهعابيبب–يآلديببب–

بييع ن يعابييكزهعب.
  ااا بيع ؤررااات بيع ااا فث بيع ع سااا بكتك  اااتعبييكهاااعي ب تإل اااتو بع  هااادبب–ب3

بيع  اثوبيعسي ا.
ي اااادابيع القاااات بيع تعجثاااا ب ااااتع جيمبيكعيااااابعيجت  اااات بيع  ااااع  بييعاااا ىبب–ب4

وبيعجت  ااات بأرااامب نااا ب  ااامبرااانيي ب  اااعيعًتب ااا  ًتب  ناااييطب   اااعياب اااعي 
يع  ااع  بييك ع كثاا بيث ااعفبعيثااهبيعاادك يعب/ب  ااافابكت ااخبيكراا ت بلجت  اا ب

بكيث بيع يي  ب.ب–يعستهعاب
إ بان سخبيعت تبب  دب ع بعي داثبيع ف ايابعاطبراانتع يبيع  ايثبيع  ا عك ب ابب
يع ي اااااتابيإلراااااعي ايااطب ؤكااااادًيبأطبأرياااااله بقااااادب عجاااااابوااااااب ؤررااااات ب"بيع يراااااتدب"ب
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ي مبعن ااتاه بااا كعبيع ؤعاا بعااطبيع عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعي ايابيإلرااعي ايث بيكن اا
ب تباياب:

،ب الثساًتبعلنايدبي فتقات بكت اببدثفاادبيعسادب اتعمبب1982أن اابه يبيع عكزبعات ب
ع يث ب رحب ن   بعي ج  اببيع  اعىبيج  تعثاًتبيرثتراثًتبيإستوثاًتب،بيع ابب اداع ب

مبديعًيبهت ااًتبوااابص  ااعيقبيعرااتل ب/ب ااث يطب اات اعبي ااداع بيع ااتعابجلعي اااخبييعجاايعب
ب  عب.

يعااا بثكاااطبرع  اااًتبأطباااا  بيت  اااتفب ااا ك ب جرااامب اااطبيك اااع كااطبييإلراااعي ايااطب
ي   بيع  ع اطب  طبث  ييطبدي خبيع عكزبي نايسيطبواب جرره ب طب العهب

ين عابراع   بعياابيك  اتثبيعرثتراث بييعإستوثا بب1985ي ع بوابأيي خبأررامب
ع عكزب ن بصن ت هب  ابيعاي ب لعزبعنتبيجي ايحبع ا بييالج  تعث بيع ابقت بلهتبي

يع اااعبيعاا ىبث إيااهبكاا دياب  سد اا بعي  ااتلعي بيإلرااعي ايث ب"يع يرااتد"بيكااا بأطب ااتب
ثسي ب هبه يبيع عكزب طب  داعبعي ابيي  عيقب ن  بعي سخبيع  اعىب اتبهايبصالب
 إاااتلب  ااايعبع اااتبان  اااعبيع ساااخبيع عجاااابوااااب تعااا برثاااتببي ااادابيع  اااخبيع عجااااب

 اا ع ب جاات بيع يييااخبيإلرااعي اياب،بوااتع عكزب ااإاًلبا  ااثبوااابيك اايلبيع عقثاا بيع 
،بيواااااابيعي ااااادابيعإستوثااااا ب اااااعىبيواااااابكثفثااااا ب ف اااااا ب  اااااعبات فثاااااتًبعي ج  اااااببيع 

ييع ست دثاا بلاااطبيعاهيدثاا بييإلرااال ب،بيوااابيع اا عبيع عجااابيع ااداثبيق ااتثتبيع  يااث ب
ز ااببيعااد خبي ثااتابيعلااديبييعزعيعاا بييع ثكناا بيعزعيعثاا بيير  ااالحبيكعي ااابيواااب يب

ييعلعجعب،بيكثفث بيعرثاعابعياهتبيواب  إاعبيعرال بعيابيع سخبيع عجابيراعهتب طب
بيك  تثبيعهت  بيع ابأعو بيع ؤع بوابنهتث بك ت هبقت   ب ف ايث بلهتب.

ي  كعبيع ؤع بوابه يبيعف خبأث ًتب تكرا تابييع اييع  بأ اديثبيع الثاببيعإساتواب
أنااثمب ن اايعبيد.ب  ااافاب ياااخبيد.ب:بتاب ااتعزاب إااخب ااببصرااعي اخبيديعبأراا 

علااادبيع  اااث بع  اااتطبيد.   اااايدب  فااايظبي   ااادب اااا الطبيرااااعه ب،بواااابهاااا  ب
يعجع  اا ب،بإاا بانهااابك ت ااهبيعهاات ب ااتق عيحب  ااخبقااي ابع ييجهاا بهاا يبيال  ااعيقبث ااعب

بعلعبإالثب عي خب:
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اطبأطبثفاااا حب ااااييعبييراااابب   ااااكتلب   يفاااا بلاااااطبكااااخبيع إسفاااابالمرحلعععع  األولععععث :
يعاايانااطبواايقبيع ااف ت بيوااابيعنااديي بييعيسااتاي بيعفكع اا بييعرثترااث بيع   يفاا ب،ب
 يلبأ  تدبي ايعي بيأرتعابب ييجها بها  بيع اتهعاب،ب  ناابها يبأطبثرا  عبها يب
يع يا ب ف ي ااًتبعتاخبيعاايانااطبعيااابكاخب ااف ت بجعي ادنتبيأطب سااتاببيع ؤرراات ب

بع  يثب.وابه  بيب–عطبق دبب–ييكوعيدبيع اطبإل ب يعاه ب
أطب  ااكخبعجناا بقي ثاا بييراا  ب،ب  اا بك ااتعب لااعياب  ااعبواااببالمرحلعع  الياتيعع  :

 جاااتلبيع  ااايثبيع ي ثااا بيعجاااتلبيعساااتنيطبييعس اااتابييعجت  ااا بي   اااثت ب  إيااا ب
عه اازيببيع  ااع  بعيااابي  الوهااتب  ااتبواااب عاا بيع اازببيعااياناب،بهاادوهتب س اااب

  نااااتبيع ي ثاااا بيع ساااات  بييع  ااااثبعااااطب ييجهاااا ب سثسثاااا ب اااايلبأ اااااعبق ااااتثتب ج 
ييعرثترااث ب،بيأطب ن ااعبن ت جهااتبعيااابيعااعأىبيع اات بيع  ااعىبييع عجااابلهاادفب ياا ب
عأىبعت بععجابقتدعبعيااب ييجها بيع ن اعواطبيانثاًتبييعساتدع طبعياابيع ثتنا بوااب

بأىبيق ب.
وهاابأطب   اع بأجهازابيعديعا بيع   يفا بي اتك ابيزيعي ببأما المرحلع  الياليع  :

ييعجهتزبيع عكزىبعي  تر ت بييع  يث بيأتتدث ث بيع  اثببيع  ثبيع ي يبييع تعجث 
يع ي يبي جيمبيع  ببيع  عىبع ييجه به  بيع اتهعاب ييجها بع يثا ب،بي سنااطب
يع ايي وبيي اببيع اديدبييعساايدبعياابن اتطبيعها ات بيكجنلثا ب،بيجهادفب  جاث ب
بأ ااعيعبيع اااتهعاب،ب ااتهعابيع  ااايثبيع  اا عك بييع  يعااا ب،ب تإل ااتو بع ن اااثوبديع

ب عيتزبيع  يثبيعسي ث ب"بيعيانث ب"بيع ابع ب ييثب  دب.
هاا يبيث اادبيعت ااتببعيااابيعااعر ب ااطبصاجااتز بيع اادادب ااد اًلباا ااًتبع نتق اا بي ييجهاا ب
يي داب اطبأها بق اتثتبيرا سالعنتبيع  اتعىبييعرثترااب،بن  اخبأطبثرا    هبأع اتلب

بأ عىب.
 (1986ةدد أبريل  –باريس  –)مجل  المتار تكر  ث 
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 دائرة ال وءفى ( 2)

 (اختراق العقل المصر  بين المنهج والضرورة)كتاب 

 تأليف : رفعت سيد صحمد

 ()عرض وتعليق : محسن خضر

اإاعبه يبيعت تببأتإعب طبق ث ب،بويسدب تيلب ؤعفهبيعجتدبأطبايسابيع يابعيااب
جتنببهت ب طبيعس تثتبيع ي  بيع اب  مبيع ثتابيعإستوث بيع  ع  بوابيي اداب اطب

 عي خبيعز نث بعي ج  ببيع  اعىب،بيهااب ع يا ب اتب  ادبكت اببدثفاادب..بأ اعبيع
ي ناااا بك ااااتبب  رااااطبعااااي ب   اااامبراااانيي ب ااااطبيع الثااااب بي ااااعيعًيب   اااااعي ب
يع اااؤ  عي بييعناااديي بييإل اااديعي بيع ااااب اااكي ب عيتااازبعي ستي ااا ب ااادبيال  اااعيقب

بعاابك اتبصقثاببيع ايحب اببصراعي اخب،بيي اياًلبيع هاينابعيإستو بيع  ع  ب  دب يب
عاتدلب راااطبيك اااعب يع الثااب بنراا اثببأطبن ااددب ي ااببك ااتبب ي  ااعيقبيع سااخب

يعجت  اااا بيك ع كثاااا بييع  اااايثبيع  اااا عك ب   ااااعب،بدعيراااا بييإاااات   بب–يع  ااااعىب
طبعااا بنرااا اببأطبب اااف  ب اااطبيعساااابب1100ييع اااتدعب اااؤ عًيبوااااب يع  يراااوب،بيي 

هبلبعيااابجهاا بيإل ااديعب ااطبواايقب ااف ت بيعت ااتبب!!باهاادىبيع ؤعاا بك ت اادنراا 
صعاب يعا اطبعا بثراساييب  ادب اطب إسفااب  اعبي ت إاهاتب بيهايب اتبث كامبيع يجاهب

اب تك اااايي بي   ااااخبييعاااايانابعيتت اااابب،بي ت اااا بيهاااايبا  اااادىبع ي ااااياب ياااا
  سثساااا بيال هاااات ب تع   ثاااا ب،بييعياااازيبيعإسااااتوابيعيعجااااابع  ااااعب ااااطب اااااللب ااااتهعاب

 يعجت  ااا بيع  ااايثبيع  ااا عك بأيبيع  يعااا ب،بي اااتهعابيع ييجااادبيك ع كاااابيع ؤرااامب
بيك ع كث بكن ي م ب.

بي نسر بيعت تببصعابيعف يلبيآل ث ب:
ب  عبوابيالر عي اجث بيك ع كث ب.ب-
يال جتهااات بيعرثتراااث بكلناااتابيع ااافيابوااااب  اااعب دعيرااا ب ادينثااا بعياااابااااالببب-

بيعجت   بيك ع كث  .

                                                 
  ربية عين ومست –قسم عصول التربية 
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بيع  يثبيع   عك بواب  عب.ب-
يعت اتبب اطبيجها بن عناتب..بي  اخبها  بيعف ايلب  ادابيإات  ب،ب   لاعبأها بأقرات ب

وتعيإثساا بيكيعااابعااطبيع ؤرراات بيك ع كثاا بيع اااب  إااخبراا تعًيبعين ااتطبيع ااهايناب
دي ااخب  ااعبيوااابيع ناساا بيع عجثاا ،بييعيإثساا بيعإتنثاا بن اات مب ااطبيك  ااتثبيعرااع  ب
يع ابأجعيهتب عكزبيع  يثبيك ع كابيع يجيدبوابق عبيعدي تعاب،بييعيإثس بيعإتعإ ب

 ااا بعاااطب  اااعياب اااعي وبيعجت  ااات بيع  اااع  بييك ع كثااا ب،بييعيإثسااا بييعيإثسااا بيععي 
يع ت رااا ب ساااتلبع اااالحبجااااللبنسااااببيع ااا فااطبيعدبيع ؤعااا بعيثاااهب.بييعيإثسااا ب
يعرتدراا بن اجاا ب  ااثبعااطبيعهيثاا بيعسي ثاا بعاااالببيعجت  اا بيك ع كثاا ب تعسااتهعاب.ب

 بييعاهايدبييعيإثس بيعرت   بعطب   بيكر تابيع اب   تيطب اببيعجت  ا بيك ع كثا
،بييعيإثس بيعإت ن بقت   ب تك  اتثبيع اابأجعيهاتبيع عكازبيكتاتدث ابيإلراعي ايابوااب

ب .1985-82  عبلاطبعت اب 
*بيعف ااخبيكيلب:بعااطب يقاابب  ااعبوااابيالراا عي اجث بيك ع كثاا ب ااطب اااللبديعب

 االلبع اع طببيفاوثال اظبأناهبك اببعياابعجاخب،ب،بعساتهعابيعجت   بيك ع كث ب ت
يع ؤع بعالر عي اجث بيك ع كث ب جت ب  اعب اطب ن ايعب اتع  اب ف  با  ع ب

يعتنهب ن يعب ل يعب..بيهيبث ددبأهديفبيالر عي اجث بيك ع كث ب جت ب  عبواب
بيكهديفبيآل ث ب:

 اااعيعابيرااا  تع ب  اااعبي ااا تطب   ا هاااتبع  تثااا بيك اااطبيعساااي ابيإلراااعي ايابب-
بييك ع كاب.

واااب يإلج ااتابيالراا عي اجا بعااديلببصث ااتلب  ااعبصعااابأطب  اا حبعكنااًتبوااتعالًبب-
بيع ناس ب جت ب يع اعبيعريوا ا ب.

صراااستطبي فع ااا.بديعب يعديعااا بيعست اااد بعاااطب  اااعبواااابيع ناسااا بع  ااا حب يعديعااا بب-
بيع ت ب ب.

ب ي بيع   ث بيوع بيعهث ن بيع  نيث بييع  تع  بعيابيع ج  ببيع  عىب.ب-
ب:ت خبو  ي ابوابيآل اطبيعيره يبعطبأهديفبيالر عي اجث بيك ع كث ب،بأ تبع
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يعيرااات خبيالق  اااتدث ب:ب اااطب ااااللبرثترااات بيالنف اااتحبيالق  اااتدىب،بييع  ينااا بب-
بيك ع كث ب،بييعسعي باي ي بيق اعابيك دب،بييع نحبيع ابالب عدب.

يعيرت خبيعرثترث ب:ب طب اللبزعزع ب فهي بيعيالابيعيانابأيبيعي دابيعيانث بب-
،بأيب ااااطب اااااللبيع ااااييطبيعديعثاااا بأيبعاااادىبب،بي اااادعث بيعاااايالابيعااااات فاب تع ستلااااخ

بيك دقتابيكيعيجااطب.
يعيراات خبيع رااكع  ب:ب ااطب اااللب يع اادبيكرااي  بيك ع كثاا بيع   يفاا بع  ااعب،بب-

بي طب اللبصعاتابيك ع كث ب رهثال بيقييعدبعركع  بواب  عب.
 ااطبيعيرت خبيعإستوث ب:بي   خبيإلعال بييع  تدلبيعإستوابييعلعي عبيع ي ث بيواابب-

ب–ب22ا  ااع بيع ؤعاا بع ااايعبيعن ااتطبيعإسااتوابيك ع كاايبوااابيع ناساا ب  ااف  ب
 بصالبأنااهب جتهااخبيع س اا بيعنت ااع  ب،بو اااطبعكاازبعياااب ع ياا ب ااتبقلااخب26 ااف  ب
ايعثااااهبي ااااتب  اااادبع اااااخبعلاااادبيعنت ااااع،بوإنااااهبا نااااتيلب عاااا بيعن ااااتطبوااااابب23إاااايعاب

ًتبلاادعاخب ناات ابيع  رااانثت بييعراا انثت ب،بي ت اا بأطبهاا يبيعااديعبعاا با فاا ب  ت اا
ن ااااتطب ؤرراااا بواااااعينكياطبييع ااااابقاااااد  بيعفكااااعبيعلعج اااات ابيع يااااا بعيااااابن اااااع ب
  رااااتعداب  اااا بيكتااااتدث ااطب،بييعيع ااااببأطب عاااا بيعن ااااتطبييتااااببو ااااعابيع  اااايلب

بيال  عيتابواب  عب!ب.
يوااابهاا يبيعف ااخبيعاا ىبث ااكخبيإلاااتعبيعن ااعىبعيدعيراا با  ااع بيع ؤعاا بعيي اابب

كثا ب..بي تااي طبأع ااتابها ا بيع اادع مبعيجت  اا ب،بيع  يث اابدي ااخبيعجت  اا بيك ع 
يعياااابيع  ااايثبيع ااااب ساااي بلهاااتبيعجت  ااا بواااابيع ج  اااببيع  اااعىب،بي ااايلب اااي ب
يعجت  ااااا بيك ع كثااااا ب تع داااااادب اااااطبيعسااااايىبيعيانثااااا بيع  اااااع  بي ت ااااا بيع إسفااااااطب
يعثرااااتع اطبيعجااااتلبيعجااااثلبيع  ااااعىب،بيعتنااااهبأرااااسوب ااااطبيع  ياااااخب اااادىب د اااا ب

يع بثكي بنفرهبعنتاب  يااخبيدعيرا ب يا بيع ناتهعبعتااببيع نتهعبع ي بيكهديفب،
نلاطبصعابأىب ادب ا  بيع كا بيعا ىبأايساهبعيااب ناتهعبيعجت  ا ب،بييع ااب   اازب
 تالل  تدبيعتت خبعطبيعس تثتبييع ست  بيع  ع  بييع عجثا بيينف اتعهتبيعتت اخبعاطب

وااااابب–..بيهاااايب يااااخب ي اااايظبوااااابيعدعيراااا ب،بيع  اااادبيعتت ااااببب28ق ااااتثتنتب با
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واب  يايهبعديعبيعجت   بيك ع كث بعيابعداب ست ال بكتطبقدبأجعيهتبب–رتمبيك
عيااااب اااف ت بجع اااداب يع ااا ب ب ااابب  ااا بيع إسفااااطبيع  اااع اطبي ااانه ب:برااا دب
يعداطبصلعيهث ب،بيعتدلب راطب،بيعيابيعداطبهاللب،بي ت دبعجثبب،بيعيابوه اا،ب

 ستليا بيع اابأجعيهاتبي الحبقن ي بيراعه ب..بصالبأناهبواابيعدعيرا بعا بثا  بصالب تع
 ببيعتت ببيالق  تدىبيع  عيفبعاتدلب رااطب..بيي  يبكتنا بيع ستليا ب اطبأديي ب
يع نهعبيعي فابيع ي يبصالبأطبيق  اتع بعياابعؤثا ب فكاعبيي ادبثسياخب اطبوتعيثا ب
هاا  بيكديابيع راا  د  ب..بيكااتطب ااتك عىبأطبا  ااع بكتإااعب ااطب ستلياا بيث  ااخب

بعياب  يايهتب.
ناب:ب يال جتهت بيعرثترث بكلنتابيع فيابواب  اعب،بدعيرا ب*بيوابيعف خبيعإت

 ادينثااا بعياااابااااالببيعجت  ااا بيك ع كثااا  بيرااا  تطبيع ت اااثبلدعيرااا ب ن ااايعابوااااب
 جياا ب  ااادلبصثراا بجيعنااتل بعااطب ألنااتابيع اافياب،بيال جتهاات بيعرثترااث بكلنااتاب

 لبيع اافيابيع ي عجاا بواااب  ااعبيع  ت ااعا بييع ااابأعاادهتبيعلعيوثراايعبع  يناادبهاناا
أرااا ت بيع ياااي بيعرثتراااث ب تعجت  ااا بيك ع كثااا ب تعساااتهعابييكرااا ت بيع اااتعابلجت  ااا ب
 انر تبيك ع كث ب..بيقلخبأطبنيعدب  ا بن ات عبيع  اثب،بييعا ىبثك ا بصعااب ادب
كلااااعبعاااطبالث ااا ب فكااااعبيين  اااتاي بيعجت  ااا بوااااب  اااعب،باجاااببأطبن ااااعبصعااااب

  نهجااهبيعن ااعىب ااطبب سااتعمبيع ؤعاا بعااطب  ياااخبن اات عب ياا بيعدعيراا ب،بيعجاهاات
نت ثاا ب،بي ااتع ايعي بيالق  ااتدث بييالج  تعثاا بييعرثترااث بواااب  ااعب  اادب ع ياا ب
يالنف تحب..بيهيب تبكتطباجببأطبا ن هبصعثهبيع ت اثبعو ا براادبأ  ادبييع ت اخب
عيابيع تجر اعبوابيالق  تدبييع يي بيعرثترث بعطب يعاداطبواابيعفكاعبيعنت اعى ب

ب.
 عبدعيراا ب يع ااادلبصثراا بجيعنااتل بعن لاااطب  اا بي ااطبيع فااادبأطبناايعدب  اا بن اات

ي جتهااات باااااالببيعجت  اااا بيك ع كثااا ب تع  ااااتعه ب ااااطبألناااتابيع اااافيابواااااب  ااااعب
بيع  ت عاب..بي ت  بأنه بان  يطبصعابا ست بيع ك بييعن تطبيالق  تدى.
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عاااطب ااادىبيالر اااعيببيعااا ىبي اااخبصعثاااهبهاااؤالابب–صعااااب ااادب  اااادبب–يهااااب ت ااا ب
ييقاااببيع ج  اااببيع  اااعىب،بيعاااطبيه ااازيزبين  ااات ه بيعااااالببييل  اااتده بعاااطبقاااث بيب

بعي ج  بب..بوكا بثفكعبألنتابيعن   بيعلعجييز  بيع  ع  ب؟ب.
،ب%11،ععجااب%70و طبيعهيث بيعرثترث بعي ج  ببكتن بيعن اج ب:ب   اعىبب-

ب .ب%10 ري ب
يعاااطبيعليااادبيعااا ىبا  اااتعبجنراااا هبعااايبأعااااا بعاااهبيع ع ااا ب،بكتنااا بيعن اجااا ب:بب-

ب .%6،بيع تع بيع عجابب%35كتب،بأ ع %74   عب
ب نه ب.ب%29ي رؤيعه بهخب  عب ن  ابصعابيع تع بيع عجابأجتبب تععو بب-
يع  ااخبدي ااخب  ااعب،بيو اايييبيع  ااخبب%66يعااطبيع  ااخب  اادبيع  ااعمبعواا بب-

بوسوبي  عيطب  ان ب.ب%13 تعجهتبييع اطبقليييبيع  خبدي يهتب
بسدمبيي فيهتب  نهتبعي   ب. طبأوعيدبيع ان بعيابز تعابيعرتدي بعي%63يييو ب-
ب.ب%55يعطبعأاه بوابأطب رتعدب  عبيعفيراانااطبدليي ترثًتبوسوبييو بب-
ب%33عياابأطب  اعباجاببأطب را ينابعاطبيع اعبب،بيعاتع بب%24ي عىبب-

ب.ب%37،بييع اطبكتن بصجت ت ه ب يثاًتب طبيع يقفاطب
عيمب،بيع القاات بيعسيثاا ب ااببيعااب%1يعااطبيع يقاا ب ااطبيعساايىبيع   اااب،بأااادبب-

بأادييبعد بيالن ثتزب.ب%42يع القت بيعسيث ب ببأ ع كتب،بيب%50يأادب
 طبيع ان بأطبعلدبيعنت عبزعث بععجاب س بع  عبييع تع بيع عجابب%8ي عىبب-

بأنهبقدب عبب  عب  ت ًتب.ب%38يعتعي  بيعسيث ب،بواب اطبيع لع ب
دب،بييعيواااب%30،بييع ااازببيعااايانابب%1يعاااطبيك ااازيبب،بأاااادب ااازببيع  اااخبب-
عياابب%35يييوا بب%43،بييعث ااطبب%4ييعنت ع اطبب%2،بييع ايعااطبب14%

ب.ب%57أطب سيث بيإلرال بر  خب  تتخب  عب،بيعتع ب
 سيثاا بيعساااتابيع اات بييعس ااتابعيااابيالنف ااتحبب%13أااادبتدىب،بيعن اات بيالق  ااب-

رثتراااااا بيالنف ااااااتحبيالق  ااااااتدىبييع اااااادب ااااااطبديعبيعساااااااتابيع اااااات ب،بب%49يأااااااادب
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ييال ا عيتث بب%50ييع ز دب اطبيالنف اتحبب%56ز دب طبيععأر تعث بييع اتعليطب تع 
ب.ب8%
يعاااطب اااع اله بعزع اااتاب  اااعبيع اااتع  ااطبجاااتابرااا دبزريااايلبي  اااافابكت اااخبب-

يأناايعبيعرااتدي بوااابيع سد اا بيأ ااابعلاادبيعنت ااعبي  ااافابيعن ااتمبي رااطبيعلنااتب
بوابيع ؤ عاب.

وثاهبيع ت اثبلااطببطبيع  يثبيع   عك بواب  عب،بيواعقب *بأ تبيعف خبيعإتعثبو
يال  تاااات بيعإسااااتوابييال  ااااعيقبيع ي اااايب..بي ااااعىبيع ت ااااثبأطبينكرااااتعب  ااااتع  نتب
يعسي ثاااا بييالج  تعثاااا بين اااايابأنرااااتقبجداااااداب ااااطبيعسااااث بيعرثترااااث بييالج  تعثاااا ب
ي ااادهيعبع يثااات بيعنهاااي بييع ن ثااا ب،بيع ااا وبدي  اااًتب تال  تااات بيعيعجاااابك اااتبوااااب

 بك اتبث ااب52واابعهادبيعراتدي ب اببن ي مبيالنف تحبيالر هالتابعيابيعيعب
يعتت اااببعي القااا بيعيااااادابلااااطبيال  تااات بيع ي ااايبيعيعجااااب تع ناسااا بيع عجثااا بيجااااطب
يعديعبيع هاينابييعاهيدىبلدي يهب،بيهيب تبكنتبنيدبأطبايساابيع ز ادب اطبيع اياب
طبكتطبقادبعكازبياله  ات بعياابديعبيع ؤررات بيك ع كثا بواابيال  اعيقب عيثهب،بيي 

ب– نااتبيعإستوثاا ب،بي ااطبأ اااعب ؤرراات بيع جراامبيع ي اايبيك ع كااابيع ي اايبع ثت
عااااااابجتنلهااااااتبب59 ؤرراااااا ب واااااايعدبويندث ااااااط باب–ك ااااااتبثك اااااا بيع ؤعاااااا ب ..بيي 

ي أع ثراااات بي يعايرااااثكت بيها اااا بيع  يناااا بيك ع كثاااا ب،بي  هاااادببM.I.T ؤرراااات ب
يع عجثا بيعااديعاب،بيواياا بيعرااال ب،ب عيجااببأراا تابيع ؤرراات بيك ع كثاا بيع اااب  إااخب

تعًيبعين ااتطبيع ااهاينابدي ااخب  ااعبوااابيعيإثساا بيكيعاااب ااطب ال اا بيعت ااتببراا 
 بي  هادب ترت يراا مبعي تنيعيجثااتبييعاا ىبثسابب عكااز بدي ااخبجت  اا ب84،بب83ا

يعسااتهعابك ااتبثك اا بيعتت ااببعااطب  اا بأن ااا ب يع عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعي ايا ب
يا بيع  ايثب تعستهعابي   ب  يإهبيع ابأجعيهتبواب  ع،ب عيجببقت   ب  ر تاب 

 بيثك  بيعتت ببعطبأر تاب  ا بيع ات ياطب110-105واب ال  بيعت تببا
 طبيع تعمب ببيعجت   بيك ع كث ب تعساتهعابي انه بعايناتعدب تانادعب،بيرات ابزجااداب
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،بي تعتي بكاعب،بيأع هبعثفاب،بيع   تعدب ث اخب،بي تعلبعثراب يعه بي  تال ب
بكث  ب.  ليه بي ال ب تع يرتدبييع  تلعي بيك ع 

*بيعسدب تيلبيع ت ثبعو  برادبأ  دبأطبثسد بع اًلبوكع ًتبيانثًتبث رببعهبواب
يع  دىبع  تيال بي  عيقبيعإستوا بيع  اع  ب،بييعت ا بعاطبجييناببها  بيع  يثا ب
،بيو حبأدييعبيع   ،بييع   اعب طبع يثت بي  عيعت بيأر تاب تتعل بعيااب

سيااهبوااابو ااعاب  ي اا ب ااطب ااتع  بيع ج  ااببيع  ااعىب،بيعيااابإستو ااه،بي إسفثااهب،بيع
  ااعب،بي ااتيلبأطبايسااابيع اايابعياااب  اا ب ااايطب اا ك ب  سااداب  إااخبهج اا ب
 عر بع  ااادبي فع ا.بيعاديعبيع  اعىبيعست ادبيعزعاهبعاطبديع بيعالث اابييع اتع  اب
واااابيعاااياطبيع عجااااب،بي  اااتيلبيع  اااكث بواااابععي ااا ب  اااعبيين  ت هاااتبيعساااي اب،ب

 تعتثتطبيع هايناب..بيجاعر ب اعيعابها يببي عكزبعيابعجوب  عبرثترثًتبيإستوثتًب
يعت تبب،بيأه ا هب،بصالبأطبيع ت ثبيقببوابأ اتاب نهجث ب،ب  ع نتبع   اهتب،ب
يأرفينااتبيعاا   بيآل ااعب،بأي ااي بيعت ااتببواااب  اا بأجزي ااهبصعاااب جااعدبيع ج ثاابب
ييكرييببيع  فاب،بص يب تب يينات ب اطب ن ايعب  إااب اتعاب،بي ابب عا ب  سااب

  ع اااا بج هاااايعبيعسااااعيابلهاااا يبيعجتنااااببيع ااااااعب ااااطبإستو نااااتببعيت ااااتببقث  ااااهبوااااا
 تع  ااااااتيطبلاااااااطبيك اااااات بببي  عيقهاااااتيع  ت اااااعاب،بييعاااااا ىبثراااااا هدفبص  ااااااتعهتبيب

يع اااهاينث بييك ع كثااا ب،بيهااايب اااتبث راااببعي ت اااثب اااطبو اااخبقلاااخبكاااخب اااااب،ب
يعناااد تبااااا  بوااااعزبهاااا يبيع يااااوبواااااب ييقااا بيعساااايىبيعيانثاااا بيع نت ااااي ب ااااطبأجااااخب

هااتبراايفبثكاايطبعهاا يبيعت ااتبب كتناا ب  ااا  بلانهااتب نترااببيراا ساللب  ااعبي ع  
بدييو هبيعيانث بيجهد بيع ي يب.
 (    1986)مجل  التربي  المعاصر    العدد اليالط   تكر  ث 
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يجهاا بيع اااب ااديعبيآلطبعناادبيعليي اا بيع ااعقث بعه اا بيع عجثاا ب،براا  ع باللاادبأطبيع يب
 إتعهتبيعتلاعابعياابيعييقاببيع عجاابواابيعرانيي بيعستد ا ب،بيرا  ثبيعإستوا بيع عجثا ب
عياااب عيج ااا بيعتإااااعب اااطبيكوكاااتعبييعسنتعااات بيع ااات ه بيع ااااب عرااا  بواااابييق ناااتب

إلعاتداب،بعيااب  اتع  هتاابب،بي فا حبيكلاييببيع عجاب،ب ن بعسدبيعرا  انت بيعت 
ن عبج ع  بوابيعتإاعب طبيع ري ت بيعفكع  بييعرثترث بيع اب ريي بصعابيع فكااعب
يع عجاااب،واااابرا اا بيعااايعاب الث ااا بيع  عكاا بيع اااابديع بعياااابهاا  بيع ناسااا ب نااا ب

  اادبع ااعبراانيي ب ااطبيقيعهااتبلز ااتعابيعرااتدي بيع  ااؤي  بب1967يت  ااتلبهز  اا ب
 ا ب  ع ي بيعرال ب ببيع ديبيع اهايناب،ببعيسدمب.بي تبجعىب  دهتب  تبععف

ييع ىب ت  بعنتبيقت ببيعجيع بيععيهن بوابيع عببلاطبيك  بيع عجث بيكخبأعادي هتب
يع سيادااطبلزعت  بيعيالثت بيع   دابعطبأنهاتبعا ب تاطب ع يا براال بيالب  اابهدنا ب

ن تب ع ي بصعديدب   ي بعجيع بيإلجهتزبعيابيع ي بيع عجابييععؤثا بيع  عجثا ب،ب،بيي 
يعتااطب  اادبأطبيراا لدع ب ااكخبيع ييجهاا بيعرااتوعاب   ااكتلبي ااثترت ب   اادداب ااطب
يع ييجهت بيع را  عاب،بي  ادبأطبيرا  د بع  يثا ب  ع اببيعنازيابلااطبيك ا بيع عجثا ب
يأعدي هتب،بي ع ب تع ريخبلعؤىبيع ديبصعابدي خبيعا ي بيي ا اللبعسيهاتبييع   اعمب

يبع ااتبأ كاااطبأطبث اااخبيع ااعدىبصعااااب اااتبوااابعساااعب  ااايعي هتبيقنتعت هااتب،بويااايالبهااا 
ي خبصعثهب طب دهيعبنجدب  هبأطبقاتعت بعع   ب اطبيعا ي بيع عجثا بالب سا ب
ن اتب  اتعببكا ع بوااب افيوهب،بي ادبألناتابأ  هاتب و رببواب ندقبأعدي هتب،بيي 
يقاادبأع تهااتب يييااخبراا ي بيع ااديبوااابلااؤعبيع سااخبيع ياااببيعرااياببعااطبعؤثاا ب ااتب

ب ر سليهتب طبجعي  ب.ب س عوهبواب  ب ي هتبيواب  
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ك ااااتببيعاااادك يعبعو اااا برااااادبأ  اااادب عي ااااتابيجييرااااثمب:بيع يييااااخببثك راااابعهاااا يب
كنهبثك  بعناتب  اكخب ف ااياب؛بيك ع كاب/بيإلرعي ايابواب  ع بأه ث ب تعي ب

ع يث بي  اللبأعاديابيك ا بيع عجثا بع سيهاتب،بي ييييها بواابعؤىب ي هاتبييالرا ثالاب
ثاا بص  ااتعهتبي  ااي ههتب،بي نسراا بيعت ااتببصعااابعيااابهاا  بيععؤثاا ب ااطبيعاادي خب ي
:بيع ييياااااخبيعإساااااتوابيك ع كاااااابوااااااب  اااااعهااااايب:ب سد ااااا بيإالإااااا بو ااااايلبأيعهاااااتب

يالراا عي اجث بييعيراات خب،بيإتناهااتبعااطبيعجت  اا بيك ع كثاا بواااب  ااعب:بجييرااثمب
وااابإثااتببعي ااتاب،بييعإتعااثب  نااييطب"ب  اا بيعياااتابيك ع كاااب:بصرااعي اخب  يييااخب

ديثااا بنال اااظبأطبهااا يبيع سراااث ب ي اااهبعي ي اااياباناااايىبعياااابوهااا بعي ااادًي"بي اااطبيعل
نت عبع سثس بيع القا بلااطبأ ع كاتبييع اديبيع اهايناب،بيعي اعي وبيع  ايىبلانه اتب
  اااثبالااديبأ ااده تبي  ااديدًيبعر اااعب،بي جيثااًتب ااطب جيثت ااهبيع عجت ثاا بيع   ااادداب،ب

ياله  اات ببيوااابهاا يبيعفهاا بث  ااخبيك ااخب،بيهاايبيعيالثاات بيع   ااداب،ب اا  ب اااز
يع يجااهبعيفااعاب،بيهاايبديعاا بيعتثااتطبيع ااهاينابوااابويرااااطبيع   ياا ب،بيهاا يبأ ااعب
الث ااابلااخبي اياايبب،بوتعيالثاات بيع   ااداب،بك ااتبك اا بعنااتب تع  هااتبيعاي ااخبواااب
  تثاا بعاادينتبيع ااهايناب،بي  ي يااهبي راايث هبي  ااجث هبعيااابيعياعراا بييزدعي ااهب

يعلعجع  بواب عجهتبيع ديينثا بيع  ا  بيعدي  بعي  بيع عجاب،بيك تبلعهن ب  عوت هتب
 دبيع عيقبي   هبيع عجاب،بهابيع اديبيكيلبع اات حبأ  ناتبواابيع اايعب،بيهااب
يع ابقتد بع يث ب  ااث ب  اعياب  اعبعلادبيعنت اعب،ب  ادبأطب تفيا بلع اتنثاتب
ل د اعب  عياب  عب   دبعيابإ ب  عياب  عبصر تعاخب.بيهاابأث اًتبيع ااب

 بيعرتدي بيع ت طب تعتثتطبيع هاينابي يا  ب  اعبعاهبقتد بع يث بيع عيفبن ت
بيعهتب طبقليهبي طب  د ب.

يعاطبأعاع بهناتبعف اايلبها يبيعت اتببيعإالإا بيعع ثراا ب،بوتعت اتبب  اتحبع اطباع اادب
أطبثساااعأ ب،بياللااادبأطبثساااعأ بكاااخب اااطباع ااادب  عوااا بيع فت ااااخبييع  يي ااات بيع اااتن  ب

ىبييع عجااب اطبيعي اهب،بيعتنااابع  يثا بيال ا اللبيك ع كاابيع ياث بعي ساخبيع  اعب
ر  نتيلب   بيعس تثتبيع اباناايىبعياهاتبأيباإاعهاتب،بيعاددًيب  اعب اطبيعس اتثتب
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يع ابا تت خبلهتب ي يابيعت تببي زديدب  إاعًيبوابيعييقببيع ىبا يجهبصعثهبيثا حب
صعاابيعفتعيثا بلااطبقعي اهب،بيقادبكاتطب اطبيعالث اابأطبا ناتيلبيعت اتببيراا عي اجثت ب

عإسااتوابيك ع كااابواااب  ااعبييراات يهب،بولااعر بأطبيعت ااتببان  ااعبوااابيع يييااخبي
،بعاثمبوسااوبانالا بعياابيك اا بيع عجثا بلع  هاتب تعا ب  اعب،بوإناهبثا ااحبصعاابأط

كطب  ااعبهااابقااتاعابيك اا بيع عجثاا ب،بيع اااب  اادبيعياهااتب اإ ااتب يجهاا بي  كاا ب
تع ا هتب،بإسيهتبيعركتنابييع تع  ابيعتإاعب طبيعديلبيع  ثا بلهاتب،ب  اابيعايبع

يعتااطبأث ااًتبكطبيعت ااتببك ثاا بدعيراا بجااادابع تعاا ب،با ااعمبلن اات عبقتلياا بعي الااا ب
عياب اتال بكإااعاب  تإيا ب،بو  ع اببن اي مبيع ييياخبيك ع كاابيع  ابب اطب االلب
 الثست اااهبوااااب  اااعب،بالبااااؤإعبو راااببعياااابيع ناااتا بيع عجثااا بيك اااعىب رااالبب

 ااعبيع  ااعيابيع  االي بلع  ااهب،ب اادي خبيع  اات عبي عي اهااتب،بيعتنااهبثرااته بواااب  عب
صنااهبص يب ااتبير رااتر هب  ااعب  ج هااتبي تع  هااتبي كتن هااتب،ب:بكطبيع نااا بثساايلب

طبكتنا بيع اييع  بيع  ت اعاب وإطب طبيع راعبعيابيكقاتعبيك ايعب ستي  اهب،بيي 
 ؤكاادبعنااتبأطبيكقاااتعبيك اايعب راا اثبب ااتعيعابأطب  اانحب ستي اات بأ اادب.بعتااطب

طب،بعياناااتب جنلهاااتبعي  اااعفبعياااابأهاااديفبيع ييياااخبهااا  بق اااث بأ اااعىبك اااتبثسيعااايب
ييرااات يهب،بيأهاااديفبيع ييياااخبيك ع كاااابث كاااطب ي ث اااهتبوااااب يااا بيعيتثااا بيعسدث ااا ب
يعجدااادابيع ااابقااتلبلهااتبنااتليايطبقلااخبأتإااعب ااطب   ااابعاات بيهاااب:بصطب ااطباع اادبأطب
ثرثاعبعيابيع تع باللدبيأطبثرثاعبعياب  عب،بو  عبهابأه بليدبوابيع تع ب

تبقتعهبنتليايطب،بي تبي  هبكعي عب طب  د بواب دعبك ت هبعطب  اعب،به يب 
،بي اااتب رااا ابأ ع كاااتبع  سثساااهب نااا بيعإااا ب ااايعجتطبيعراااثاعابيالرااا   تع  بعيااااب

بيع تع ب طبلع اتنثتب.
هااا  بيعيتثااا بيع تع  ثااا بعتاااخب اااطبثرااا هدويطبيع ناسااا بثسرااا هتبيعت اااتببصعاااابأعج ااا ب

تثاتطبيع اهايناب،بيد اعب  اعبأهديفبهاب:ب سيث بأ توعب  اعب  تثا بك اطبيع
واااابع يثااا بيإلج اااتابيالرااا عي اجابعياااابأطبيع ااااعبيعاااديه بعياااابيع ناسااا بعاااثمب
ك ع كااتب،بيالب  ااابيعتثااتطبيع ااهاينابيعاا ىبي  ااخبويرااااطبيدأببعيااابيق اااتاب
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ن اااتبهااايبيال  اااتدبيعرااايوا ابيعااا ىبث اااكخب أجااازياب اااطبيكع بيع عجثااا ب تن  ااات ب،بيي 
ع ناساا ب،بيإتعإهااتبيأ اعهااتبج ث ااًتبهاايب فع اا.ب اااعًيبعيااابيع  ااتعحبيك ع كثاا ب ت

  اعب ااطبيعسثااتدي بيع راا سي ب،بي ااطبوكااعابيإلعيدابيع راا سي ب ي هااتب،بيع  سااا بهاا يب
يعهادفباجااابيعهاادفبيععي ابب،بيهايبوااابيعييقاببُ  اادب اطبأ  اتدبهاا يبيعهادفبيعإتعااثب

بطب فعغبعساخصأيبن اج ب طبن ت جهب،بيهيب ي بيع   ث بيوعابيعهث ن ب،بكنهب تب
أ اااا ب ااااطب فااااتهث بيإلعيدابيع راااا سي ب  اااااب   اااايلب يست ثااااًتبصعااااابيع  تعاااا بييع  ااااياب
ييع   ثاا ب،بيهاا  بيكهااديفبيكعج اا بهااابوااابيعييقااببأعج اا ب جيثاات ب ااطبيع جيثاات ب
يع دااادابع ياا بيعيتثاا بيكرترااث بيعسدث اا بيعجدااادابيع ااابكتناا ب   ساا بوااابيع ت اااب

تبيآلطبليرااات خبجدااااداب ااات  اللب  اااعبعراااكع ًتب،بو ااات ب اااطبيع اااعيعىب  سثسهااا
يق  ااتدث بيرثترااث بيعرااكع  بيإستوثاا ب،بي  نااتيلبيعت ااتببهاا  بيعيراات خبيع   يفاا ب
لااااعر ب  اااات كهتبي تت يهااااتبوااااابأقراااات ب راااا سي ب ااااطبهاااا يبيعف ااااخب،بيقاااادبكااااتطب ااااطب
يع ااااعيعىبياله  اااات بل اااادي خبيكهااااديفبي عيتلهااااتبقاااادعبيه  ت ااااهبل ييواااا بيعيراااات خب

ع كاااب،بأيبيع جيثاات بيع   يفاا بع ياا بيعيتثاا بي فتعيهااتب،بوكااخبأهااديفبيع يييااخبيك 
يالر   تع  بيعسدث  ب،ب ع ابصعابيعرثاعابيعتت يا بعيااب  اعبيي   اتعهتبعي  اخب
 فتعيث ب  طبصاتعب  ك بيع  تعحبييع  يعي بيك ع كث بعي اتع بيعاديعبيع ناسا ب

بواه تب:بأىبوابيع تع بيوابيع  يعي بيك ع كث ب  ًتب.
يعي بيآل ااااعبي  اااتع هبهااايبهااادفبكاااخب  ااااعيابيي   اااتابيعااا ي بيعسي ثااا بع  ااا

يراا   تعىب،بيعهاا يبكااتطب ااطبيعالث ااابأطبااازع بيالراا   تعبيعساادث بأطب ه  ااهبهاااب
كنااهب؛ب  اداطبيع اا يببيع ااابثراا   عهتب.بيهايبأ ااعبكإاااعًيب ااتبقيجاخبلااابيالراا  فتفب

ايياب  تعي ب ي بيع  يبب،بيعتاطبعايبوها بيك اعبعيااب سثس اهب  اادًيبعاطبها يب
 تعي بيآل عبيع ابعج تبكتن بأتإعبصنرتنث ب طبيع  تعابيعيتز  بيالر  فتفب  

،براااانجدبأطب ااااهبقاااادعًيبكلاااااعًيب ااااطبيع اااا  ب،بوإ  ااااتابيع راااا   عب  فاااا حبيع ااااث  ب
ع  يعي بيعيزيابث  دب طبيع نتقهبعدثتن ه ب  ااب سيااد بآلديبب ت اد ه ب،بأىب لنااب

،ب  اتبوااب عا ب  يعه بيعتت خبعي تع ب اطبيعاداطبي  ااب فت ااخبيعرايي بيعااي اب
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  ااتع هب،بيكااتطبهاا يبيعهاادفبالبا  ساا بوااابيع ت ااابصالب تعيراات خبيع رااكع  ب،ب
و   حب طبيع  كطب  سثسهبيآلطبليرت خبعدادابأ عىب،بالب ر   دب نهتبيعيرات خب
يع راااكع  ب اااتعا بب،بيعتاااطب  تعكهاااتبي اااث.بيع ييجهااا بواهاااتب   ااا بأ اااكتاًلبجدااااداب

جازيابها يبيعف اخبعاطبُ  اداطبأرتراااطبي عيير ب،بيثك ا بعناتبيعت اتببوااب سثا بأ
هيبأطبه  بيع  يث ب  يا ب:بأيعه تب،بوابع يث بص  تابيع ي بع  يعي برزي هتب

 نت اااًتب ال  اااًتبالر  اااعيابيعفراااتدب،بولاااديطبيعفراااتدبييع فاااطبالبث كاااطبعهااا  بيعاااعؤىب
يعست   بعيابيع لبييع هتن بييع  يابأطب   ااب اتعسليلب،بنتهثا بعاطبأطب ن  اعب

عفرتدبعاثمبهايبيع ي ايابيكراتمبعيت اتبب،بيأطب  ت  ا ب اتبجاعىب،ب  ثحبأطبي
واب  اب نت ابيع ج  ببيع  عىبن اج بع يييخبيعنفي بيك ع كابعلعب ؤررت هب
 تعسعي ب تعابي تع  ينت بأ عىب،بعتاطبيعا ىباها  ب اتعجيهعبديطبيع اع باادع ب

 ا حبوثاهبأطبرتث بيع يييخبيك ع كاابهااب تعدعجا بيكيعاابيع نات بيع ال ا بيعا ىب 
يع ثتناا ب جااعدبيجهاا بن ااعب،بقاادبثراا هجنهتبيعاا   بيعتااطبثسااعب فيي اادهتبيعتإاااعيطب
 ااطبيع   اات ياطبلاايعابأيبلااديطبيعاااب ااببيع راا   ع طبيعجااددب،بولااديطبير  ااعياب
يعفرتدب  كخبعهاببالبا رت حبيعييقبب ببيع ين ب،بنتهث بعطب ريث بز ت بيك يعب

بعه ب.
  دب يييخبيعر ي بوابأعديطبيعجردبيعياناببوهيبا مبيععؤث :بأ تبيع  دبيعإتناب

صعاااب اادبيعرااس بييع جاازبعااطبيع  اااازب؛بنتهثاا بعااطبيعساادعابعيااابيع ستي اا ب،بولااديطب
ه يبيعا مبيع ىبالي.بأ ثتنًتب ع   بيع  ابالبثر اثببيعيزيابيعجددبي  اللبيع سخب
قنتعاهب اتع  يابعاطب  اتع هبي لنااب  اتعحبأعدي اهب،بوك اتبكاتطب اطب يع عجاب،بيي 

 ااعيعىب ياا ب ناات با  اايلبوثااهبيع ج  ااببلع  ااهبصعااابع ااتااب ااطبيعفرااتدبع  ع ااعبيع
يع ثتناااا بييع  تعاااا بييع  ااااياب،بوااااإطب ااااطبيع ااااعيعىبا اااامبيعااااعؤىبعتااااابااااانجحب
يالر   تعبيعجدادبوابقاببيعاع  بعياابيع اتع  ب،بيواابصجهات بيع را سلخبكي اتب

ياااابيعااادب  اااااب اااطبيع ياااااعبيعااا ىبالبا ييوااا ب ااابب  اااتع هب،بيقااااببيعاع ااا بع
يع ااتع  ب ااطبأعساادب عثاات بيعرااثاعابيالراا   تع  بيعجدااادابي ااطبأتإعهااتب عييراا ب،بص ب
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ث   دبعياابأ ادثبصنجاتزي بيع ياي بيإلنراتنث بيير س اتاي بعياي بيع را سلخب،بيالب
ث كطب  سثسهبديطبيع  خبعيابا مبعؤىبيع ي بعي تع ب،بيقثتد هاتبعلاعب راتعبب

،بيُ جهاااازبلااااادهتبعيااااابيع  ااااياخبصعااااابأطب  ااااببيع نجااااعبواااااب هااااعب  ااااتع هتب
 ر سليهتب،بي طبادعمبيع   وبيع تدىبوابيعييقببيع عجاابثك  ا بأناهبعاثمب  ا وب
وي اب،بيعتنهب جيثت بآلعثت بقاببيعاع ا بعياابيع را سلخب،بعتاطبُقااتابااعقب
ن اااتب  ج يعااا ب اااطب يع ع يااا بيعجداااادابالبث سسااايطبأهاااديوه ب تكراااي  بيع سيادثااا ب،بيي 

اب ز اا بيعايعابي  ايثهبيع اتع  ب،بييع اابانايببيكري  بيعجدادابيع اب نه بعي
واهتبيع  الابيعجددبعطبرتد ه بي يوعيطبعياه بع يثت براف بيعاد تابلإعيقا ب اتاب

بيجهبيك  بي  ع .بكعي  هتبوابيعي خبعيابأادىبألنت هتبأنفره .
يأه ث به يبيعت تبب   اب طبأنهبثك ا بعيساتعغبعاطبأطب  اعبيآلطبقادبأ ا   ب

ع كث ب،بالب   ببيع ؤرر بيع تت  بواهتبعيرثاعابيك ع كثا ب الب  ب ر   عابأ 
عياااابصعيد هاااتبيقعيعهاااتبيعرثترااااب،بيالب  لناااابكاااخبيع  ااايعي بيك ع كثااا بع   يااا ب
يعس ااتثتبيعرثتراااث بوااابيع اااتع بو رااابب،بيعتنهااتب   اااببكاا ع بع  ااايعي بيعتثاااتطب
تبيع ااهاينابعأمب عجاا بيعهث ناا بيك ع كثاا بعيااابيع ناساا ب،بويااثمبع  ااعبصعيد هاا
يع رااااا سي ب  ااااادبأطبكليااااا بهااااا  بيإلعيداب تع  اااااتعبيعإساااااتوابييالق  اااااتدىبي  ااااااب
يع ركعىب،بي اطبعدثاهبأىب ا بواابأطبها يبيع اكخبيعجداادب اطبيالرا   تعبأ ااعب
أعا ب ااعاب ااطبيع ااثي بيع سيادثا بيعسدث اا ب ااتبعيثااهبصالبأطباعيجابب فت اااخب ااتبجااعىب

 بقاتعااات بواااابع يثااا بيع اااعببيعيت ااا  ب ااادبيع اااعيقب،بيكاااا بأطبي ااا اللب  ااا
يع ساااخبيع عجااااب،بكاااتطبأتإاااعبوتعيثااا ب اااطبيال ااا اللبيع راااكعىبع يااا بيعلياااديطب،بويااايب
كتنااا بهااا  بيعلياااديطب   يااا بعراااكع ًتبالبعسيثاااًتبع اااتبأ كاااطبعهاااتبيع  اااتعك بلجنيدهاااتب
يأجهز هاتبيإلعال ثاا بواااب  عكاا بيع ااديبيك ع كااب،بلااخبييع زيااادابعيثااهبواااب  اا ب

اع هبعياهاااتبي  ساااا ب  اااتع هبواهاااتبيك ثاااتط،بعفاااع بصعيد اااهبعياااابيع ناسااا بيراااث
يجهتب،بيهاب  تعحب   تع بوابيع دىبيعس اعبييعاي خب  ًتب بب  تعحبيك  ب
يع عجث بي ات  هتب،بي طبا   خب تبجعىبأإنتابيع عببيع ابر ا ب  عبب  ع عب
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يعتي ااا بثك  ااا بكاااا بكتنااا ب  ااادعبيكيي اااعب اااطبيي اااناطبالب  ااا طبيع  يثااات ب
ن ااتب  اا ط كااخبيالراا جت ت بيعرثترااث بع  ياااعي بيع يقاا ب،ببيع رااكع  بي اادهتب،بيي 

يكااا بين ااد  بيإلعيدابيع  ااع  بيع راا سي ب  ت ااًتبي  اا  بكيثاا بإلعيدابأ ع كااتب،ب
يكا بكتطبيعن ت بيع  عىباه  بل يجاهت بيي ناطبأتإاعب اطبيه  ت اهب   اتععب
 ييانثاااهب،بي اااطبراااا ت بب اااتبراااث دثب  ااادهتباللااادبيأناااهبرثك  ااا بأطب اااتبراااثسد ب

يبكيهبعثمبصالبيعف ت ب،بويثمبع اطبوسادييبصعيد ها بيعيانثا بيع را سي بع  عب  دبه 
بأ خبواب اابريي ب.

ييع عيواب  ه ث به يبيعت اتببيججاديعاب ي ايع ب تع نتثا بي  اييببك ايوهبيقث ا ب
 ااتبقد ااهب ااطب  يي اات بالبااا  بهنااتب ااطب اااللبصهتعاا بيع اادثحبعيثااهب،ب  اااب   فاااب

يعت اا بعااطب  اا بهاا  بيع ااايبب  اا بعكاات بيع اادثحبعاي ااهب،بيعتااطب ااطب اااللب
  ابا جنلهتبيع ت ثبوابأع تعهبيعستد  ب.بيي  يبكتن بيع نتهعبيعجدادابواابيع ياي ب
يإلنرتنث ب   عب طب ايعابيعف خبلاطبيع ي بييع ي يابوابدعير بأث ب تهعاب،ب
وإننابر ه  بهنتبل   بب   ب إتعبيع ي بعيابيع ي يابوابه يبيعت تببيع ه ب،ب

زبواتنيطبقلااخبأتإاعب ااطبعجاببقااعطب اطبيعز ااتطبعاطبكثفثاا ب اا إاعبيقادبك اا بعناتبوعيناا
يعي ببيالر   تعىبيعتع هبعياب  ايعبيعا ي بيعسي ثا بعنفراهتب،بي رايخبع اتبب
ه يبيع  إاعبصعابدي يهت.بي طبأه ب إتعبيع ي بعيابيع ي يابوابه يبيعت تببهاب

دااداب،بأطبيع  ثبنفرهبث تناب طبوه بيع ت اثبعالث ا ب عثات بع يثا بيعراثاعابيعج
وتع  ثبيع ىبا  بواب نت با را ب ا امبيعاعؤىبيعيانثا بي  اي ههتبي  جاث بقادعاب
يع ي بيعيانث بعيابيعيعابييع  عو ب،بلخبييع اييع بلانهتبيجاطبيعتإاعب طبيع اتداب
يكرترث بع  عو بييق هتب،بنتهث بع تباديعبوابيع اتع ب اطب يعهاتب،بالبانجايب اطب

 نهاااتبا  يااا بواااابعأاااااب يثاااتببيع ياااااعي بب إاااتعبهااا  بيع  يثااا ب،بيأهااا ب اااتبأ ااات ه
يكرترااث بيع ااابين تلاا ب نااتهعبيع  ااثبيع داإاا بعااطبأواا بهاا  بيعدعيراا ب،بيج الااا ب
  اا بيع فااتهث بيعسدث اا بعااطبديعبيك  ااتثبي عثاات بع يثاات بيعرااثاعاب،بيقاادبأدىب
هاا يبصعااابأطب عكاازبيع عكااازبوااابيع  ااثبقاادبين ااببعيااابيع ااتدابأتإااعب نااهبعياااب
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ع ااتدابوااابيعت اا بعااطب عكثاا بي اا اللبيع سااخبيأإعهااتبعيااابع يثاا ب ي ااا بهاا  بي
بعؤث بيك  بع ي هتبيع  تع هتبيعي تع ب طب يعهتب.

يث تنابيعت تببوابه يبيع جاتلبأث اًتب اطبوها ب سياادىبعي جرامبيع ي اا بيع  ايثب
ييعدعيرت بيعجت  ث ب،بيهيبأ عبأنس  ب اطبيعيقايابوااب  ا ب هتيثاهب  ايثبيع ت اثب

اعب طبيعجز ثت بيع اب نتيعهتبوابه يبيع جتلب،بو ان اتبا ناتيلبيع تدق ب تعنر  بعيتإ
ديعبيكتعااا بيع  اااتلعي بيع عكز ااا بواااابيععقت ااا بعياااابيعت اااببا  ااايعبأنهاااتب ف اااخب عااا ب

 بيهاايب  ياااخب60ي  ااب   تاادب اطبأطبيعت ااتببعاا با  ا طبأثاا ب  يي اات براع  ب اب
صعااااببثك ااا بيعفهااا بيع سياااادىبعي جرااامب،بويااا ب  ااادبع يثااا بج اااببيع  يي ااات ب هااادف

ن اااتبصعااااب ي ثفهاااتبييع العاااببلهاااتب،بييرااا  دي هتبواااابواااع ب يإل تاااا ب راااع  هتب،بيي 
،بي عيج اااا بيع  اااتلعي بيك ع كثااا بعيت اااابب بي تاااع مبيععؤثاااا بيع    ااادابعي اااتع يعهث نااا

ثر هدفبيع  تدب طبديعهاتبوااب تاع مب يا بيععؤثا بيع    ادابيع ااب راته بوااب راااعب
ع  بيع فت اخب تعاع س بيع اب تفخب  سا ب ه  بيعهث ن ب،بي  ع عبيع  يي ت بأيب  

 ع ب،بون ت بيع  يي ت بيعجدادبأ  حبهيبأ اعبأديي بيع  تعابيع داإ ب،بيهنات ب
وابه يبيع جتلبك ع ب  يي  ب ياعابأيدب   ث هتبوابيعت تبب،بيهابص تع هبصعاب

 بيقااادبثكااايطب97"بيع ااا بك اااتلبأدهاا بع اااثمب اااعك ب سااتيعابيع  اااتنابيع ت اا ب"ب اب
رااًتبعهاا  بيع ااعك ب،بعتااطب ااتبع اا هبكطبثكاايطبأ اادبأع ااتاب جياامبأ نااتاب  اا بع ث

 ؤرر بعيابه  بيعدعج ب طبيع اايعابكتعجت  ا بيك ع كثا بواابيعساتهعاب،بعاثمب ا ىب
 تلب طبيك ييلبع تر هبعه  بيع عك ب،بيالب  اابأناهبكاتطب ر  اتعًيبع يا بيعرا يدث ب

  بواب ناس بيع عقبيكيروب،ب،بيعتطبكينهبيع  إخبيكتلعبعيكتع بيع  تلعي بيع عكزب
وسدبن ع ب  ثف ب"يعهاعيعدب ع لايط"بيك ع كثا ب ا طب اتبن اع هب اطبيإات  بيعيكتعا ب

ع اددب اطبيع ياي ببpay Masterص اتطبو اث  ب"يي اعبجاا "بأناهبكاتطبيعراادبيعاديوبب
ييع   ااثت بيع عجثاا بيعهت اا بيعاا اطبكااتنييبث  ااييطبعيااابعيي اابب ااطبيعيكتعاا ب،بيأنااهب

يع عجثاا بلااانه بيجانهااتب،بيكااتطبعيااابعأرااه بأناايعبيعرااتدي بييع ياا ببكااتطبه اازابيعي ااخ
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 راااطب،بيأ كااعبأطبيع ياا ب راااطبنفااابهاا يبيعن اا بيق هااتبيك   ااه.بأ ااتبيعرااتدي بيعاا ىب
بوي بثف خب ع .ب1958 كع بيعيإت  بأنهبكتطبعيابقيي  بدوببيعيكتع ب ن بعت ب

طب كتن ب ديمبيع ت ثبأ تب تعنر  بعه  تثبوإطبيك عبا  خبلنفمبيع ي ياب،بيي 
دو  اهبعي  ايفب اطبكإاعاب يا بيك  اتثبيع ااب ساي بلهاتبيع ؤررات بيكجنلثا بيج  هاتب
عي  يي اات بعااطبيع ج  ااببيع  ااعىب،بيهاايب  اايفب  ااعياب،بلااخبي اياايبب،بيعتااطب

يعت  بعطبالث  بيع القا بب:يع اييببأتإعبهيب تب  دبيع  يفب طبصجعياي ب،بأى
يعاع  بعيابيع را سلخب،بي عثات بيع ا إاعبعياابلاطب ي بيك  تثبيير عي اجثت بقابب

 راااتعبيع اااتع  بي رااااع هب،بوال ااا بواااابأناااهبكي اااتب  ساااد بيعديعااا بكي اااتبا زياااادبصدعيتهاااتب
كه ث بيعدعيرت بييع  يثبيعجت  ث ب،بي  رتعاب  دلبير فتد هتب طبن ت جهتب،بو  ادب
أطب اااع بأتإاااعب اااطب   اااابرااان بلااااطبيت  اااتفب ااا إاعبيع ااايابعياااابن اااعي بيعف ااا ب،ب
ييراااا  دي بهاااا  بيع سثساااا بيع ي ثاااا بوااااابي  ااااعياب عاااا بيع  ااااي عب،ب ااااتق بيعفجاااايابلاااااطب
يت  ااتفبيع  يي اا بييراا  دي ت هتبيع ي ثاا ب  ااابين ااد  بوااابيع  ااعبيع ااداثب،بلااخب
ي  ااايلبيك اااعبصعاااابقثااات بيع ااانتع ب ترااا إ تعي بكلااااعابوااااب جاااتال بيع  اااثبيع ي ااااب

،بيهاا يبأث ااًتبهاايب ااتببع يجثااهبيع  ااثبيجهاا ب رااته بواااب ااخب ااتبثستليهااتب ااطب  ااتتخ
ث دثبواب جتلبيع ياي بيالج  تعثا بييإلنراتنث بيع ااب را  د هتبيعاديلبيع  سد ا بوااب
يع  اااثوبيالراا عي اجابيعاا ىبثراا هدفب ها اا بيعييقااببعي راا سلخ،بييع اا إاعبعياااب  اا ب
 ثتعي اااااهبين ت جاااااهب،بي  تثااااا ب ج   ت هاااااتب  اااااتب رااااافعبعناااااهب  ااااا ب يااااا بيع  يااااااعي ب

 ااتب تعنراا  بع ؤرراات بيالراا   تعي ب،بي ت اا بوااابيعااديلبييالراا  ديدبع ييجه هااتب،بأ
 ي بيعنزعااا بيالرااا   تع  ب،بوسااادبأ ااا   برتا هاااتبهاااابقااااببيعاع ااا بعياااابيع اااتع  ب
ييع ع ااادبعي رااا سلخبواااابيعاااديلبيع ااااب  ياااابيعراااثاعابعياهاااتبييعااا  ك بوااااب سااادعي هتب،ب
بيعااثمبأدلبعيااابرثااتببيعاايعابي  يااخبصعيدابيالراا ساللب ااطبأطبيعااديلبيع ت اا  بال

ب ر فادب طب ي بيك  تثب،بلخبي ر  تحب ع ت هتب طب العهت.
يأ اعًيبي  دبه يبيع نتيلبيعرع ببع   بيعس تثتبيع ابثاع هتبه يبيعت تببيعسث بكن ب
أيدبعااايبرااااعبيع ت اااثبعنييناااهبيعجاااتنلابييرااا لدلبوثاااهب كي ااا ب"بيإلراااعي اياب"بكي ااا ب"ب
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هعبوااااب ااا طبيعت اااتببيع اااهايناب"بيع اااابيرااا نك بعاااطبك تل هاااتب،بإااا براااتعبعياااابيعااان
يعناااتي طبو ااايعهب،بكناااهبال ااا باااادع بأه ثااا بيعييااا بيكادايعيجثااا ب،بيأطبيالع اااعيفب
 تع ديبوابيعيي ب،بي لناب فعدي هبعطبنفرهبواهتبهيبيع ايعابيكيعابن يبيالع عيفب
لييق اااهبيع ييااايطبيعؤي بييع رااايث ب  فعدي اااهب،بوترااا   تدبهااا  بيعتي ااا ب اااطبقت يرااانتبهااايب

ع عيع  بالرا   تدبكاخب اتب  إياهب اطبييق ناتب،بييعا  ياب اطب إاتعبيع سد  بيكيعابيي
يع ديبيع د عابعيانتب،بواللدب طب  جثببُك  تلنتبيععيو اطبعرثترت بيع يييخبيك ع كاب
يع اااهاينابواااابيع ساااخبيع عجاااابيي  اااعيقبيعااا ي بيع عجثااا بالرااا  دي ب  اااايحبيعتثاااتطب

عابيعااادي  بياهاااتبيعاايبأطبعيبيع ااهايناب،ب  ااابث اااخب جااعدبكثااتطبرع اااببعيااابيك اا ب
هبيع   ي بع ات  هتبيع  عيع بواب ر سلخبأو خب.يع بث دب تر هديوهبععؤيهتبيعدي 

ن ااتب اااعقب هاا بيع كي اات ب ااإاًلبصع ااتابيعرااتدابيعجااددب  ثاا بيراااي ب ااطبيعيراات خب،بيي 
ثسليهاتبيعن اات بيإلعال اابيعجدااادب،بيعا ع بكااتطبالث ثاًتبأطب  ااتفبيع كي ا بيع  ااع  ب

 ب ادبيع اعيقبالب اطب  اتهعي بيعااالبب ادهتب،بأيب  تع ا بأإنتابيع عببيعي  ث
ن ااااااتب ااااااطبأطب لياااااا.بيع  ااااااتهعي ب يعج ااااااتهاعبعرثتراااااات بيع   ثاااااا بيع اااااااب ن هجهااااااتب،بيي 
ييع  تع اا بأراا تاب عيراايابيكااتال بيكن ااتابيعيعجثاا ب.بوساادبأ اا حبهااؤالابيع عيرااييطب

ع  يي ات بالبيكجتنببيع نديجاطبيعرت ااطبيعجددبعين ت بيع اتع ابيعجداادب.بوتعي ابب ت
بثسخبأه ث بوابيع ع ي بيع تعث بعطبيعي بب تع ست  بنفرهتب.

 وبف مصر بالعبر ( 4) 

 )تفابيل الاختراق الإسرائيلى للعقل المصر (

 تأليف : د. رفعت سيد صحمد

 1989القاهرة  –الناشر : دار سينا للنشر 

اب ا ادبث إخبه يبيعت اتببيعا ىبن اع بعاهبيعااي بيي ادًيب اطبيكع اتلبيعهت ا بعيا
ب.1977يع ييجه بيعإستوث بعي يييخبيإلرعي ايابييك ع كابواب  عب  دبيع ت ب

ييعت اااتببثااا  ابواااابصااااتعبريراااي ب اااطبيكع اااتلبيعفكع ااا بييعرثتراااث بيع ااااب تيعااا ب
 كعبك ت ات بدبعي ايابيك فهبمبيواابها  بيعريراي بنا ييجه بيال  عيقبيعإستوابيإلر
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عيرااات بعاااتدلب رااااطمبي  راااطب.ب ت ااادبعجثااابب عاااطبي  اااييابيع ساااخبيع  اااعى بيد
عااي بي ااتز بهت اا بعااطبيال  ااعيقبيعإسااتوابييالق  ااتدىبيإلرااعي ايابع  ااعب  اادب

يكاتطبعي ؤعا ب"د.بعو ا براادبأ  اد"بنفراهب  اتيال برات س بواابهاا يبب1977عات ب
ب-يع ااينابعين ااعب–بيب  ااعيقبيع سااخبيع  ااعب   ااهتب اا طبك ت ااهب ييع اا طب اادعب

ب ب.1986يعستهعاب
عثك ااخبيعاادي عامبيعث اا  بيعه اا بيعإستوثاا ب جاات بكتواا ب اادعبييعاااي بثاا  ابهاا يبيع  ااخب

ب:ب بعيابيعن يبيع تعار بو يلبع ثريع يييخبيإلرعي ايابييع  خبا تيطب طب  
ي  نتيلب تهعابص  اللبيع سيلبكإاتعبعات بع  يثات بي  اعيقبيعإساتوابب صل أول :

بيك ع كابيإلرعي اياب.
هااات بواااابصااااتعبيالرااا عي اجث ب:بيعاهااايدبيع  اااع يطب:بيعاااديعبييال جتب صعععل يعععان  

بيال  عيقبيإلرعي اياب.
بيع الثببيأز  بيعهيث بيع عجث بواب  عب"يعديعبييعن ت ع"ب.ب صل يالط :
رااانتع يبيال  ااعيقب:ب فت اااخبيال  ااعيقبيعإسااتوابيإلرااعي ايابع  ااعبب صععل رابععف :

ب ب.1979-1988 
" اااهاد"بي ااا ب  اااعب اااتع لعىبمبرااايث تطب اااتاعبيج ااااخبعلااادبب صعععل خعععامس:

بستدعبثتراط.يع
ي طبه  بيكجزيا..بي يعهتب ديعبيي داب طب  تعكنتبيعرثترث بييع  تع  بيعهت ا ب

يعيااازيبييال ااا اللبب  اااعب..ب اااط  عك ناااتب اااببيعتثاااتطبيع اااهاينابوااايقبأع بب-
يع سيااااب..يرااايفبنساااي بهناااتب اااتع عكازبعياااابألاااعزب اااتبي  ااايي بيعت اااتبب اااطبق اااتثتب

بي  يي ت بهت  ب.
 مريلث اإلسرائ لث بمصر والمتطق  العربي  :جذور اال تما  اليقا ث األ

اااعىبيعت ااتببأطبيع ااتع  بانل نااتبأطبأيلبيه  ااات بأ ع كاااب تع ناساا بكااتطب ااببلديثااا ب
يكااااتطبيه  ت ااااًتب   اااااع ًتب اااااطبعاااااطبب1815ي  دااااادًيبعاااات بع ااااعبيعسااااعطبيع تراااابب

يكجنلثاا ب  إياااطبعااهبوااابيعساادمبيعهاادبصعاااه ببييع  إاا يع جياامبيك ع كااابيع ااتاب
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ي طب  إاااا ب   اااااع  بوااااابيع داناااا بيع سدراااا بمبيكااااتطبالث ثااااًتبأطباييجااااهب  ه اااا ب تاااا
ب– ااات برثتراااث بيدانثااا بيقتنينثاا ب ااا   بص بكاااتطبيعساااتنيطبيع إ اااتنابسيع  إياايطبع

وااابها يبيعيقاا بث ااع بأىبن اتطب   اااعىبعي راث ااطبيعيااعجااطبمب ت اا بب-يعرات دب
عهاا  بيع س اات ببوااابيكن ااتابيإلرااال ث بيع اااب  إااخبع اايزًيبدانثاا بكتعساادمب.بين اجاا 

 يعاا بيالراا عي اجث بيك ع كثاا بيه  ت هااتبيعإسااتوابنت ثاا بيع  يااث بمبيكتناا بيعلديثااا ب
مب1824ث بعه بوابلاعي بعات ب رلب دعر بعب  ديعمبيك دبوتو  حبيع   عيطبأيب

ي اادع جثًتبأ اا  ب ااديعمبيع   ااع طب ع فااببصعااابيعتيثاات بإاا بصعااابيعتيثاات بإاا بصعاااب
 بيو   اااا بيع دااااادب ااااطبيعتيثاااات ب1901-1860يع راااا يىبيعجاااات  ابيوث ااااتبلاااااطب 

 بيكتناا بوااابيرااانليلبل عكثااتب1863يع ااهاعابمبييع اااب ااطبأه هااتبكيثاا بعيجااع ب 
 بيهااابيع ااابععواا بوث ااتب  اادب1866ييعتيثاا بيعلعي راا انث بيعراايع  بوااابلاااعي ب 

ب ب.1919 تر بيعجت   بيك ع كث بييعجت   بيك ع كث ب تعستهعابعت ب
سااتوابيك ع كااابواااب ناساا بيع ااعقبيكيرااوب ااببلديثاا بيعإبخيي   اات ثتبكااتطبيع ييياا

 دعرااا بأ ع كثااا بإتنيثااا بمبب36يعساااعطبيع  اااع طبقااادب زياااادب.بوفااايب عكثاااتبكاااتطبهنااات ب
يوااابب ااديعمب108مبيوااابصاااعيطب:بببهي ثاا  ااديعمبالب4 دعراا بأيعثاا بمبيب398ي

ب دعر ب.ب200 دعر بمبيواب  عبب95ريع تب
يع لع بيعيالثت بيع   دابعرا ثًتبلهاتبمبب1948يويعبصعالطبقثت بصرعي اخبواب تايب

مبيواااااب ي بيعيقاااا بقت اااا بيعجتهيثاااا بيعاهيدثاااا ب تعاااادع بيع ااااتدىبعيديعاااا بيعجداااااداب
ييرااا ت ي هب تعااادع بيعإساااتوابلااااطبيعاااديع اطبيك ع كثااا بييإلراااعي ايث بصعاااابيع ااادبيعااا ىب
ج خبيع   با هببصعابأطبيعديع اطب ع  ا تطبإستوثًتبأتإعب طبيع  تاه تبرثترثًتب

ب.
را  بعالرا عي اجث ب تع ثا بيعإتنثا بات  هاتبيع اتاب تعنتطبعيف عابيع تعثا بعي اعببيعيك

جااات بلياااديطبيع ناسااا بمبو هاااع بعااادابلاااعي عب  يث ثااا ب يجهااا ب يعإستوثااا بيك ع كثااا ب
عيااا بعي  ااتدلبيع  يث اااب"بيع ااابعسااد بيثاا  ابواااب سااد  هتب"ي فتقثاات بويعلبمي ااااعا

اعيطبوابعت ب  اعاباي يا ب  اابكتنا ب   ا بديلبيع ب   اابوب1949 بب عكثتبيي 
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كتناا بب1966يب1941يع ااعقبيكيرااوب  اا ع بوااابهاا يبيعلعناات عب،بولاااطبعاات اب
 اااطبج ثاااببيع ااانحبيك ع كثااا ب يجهااا بن ااايبيع اااعقبيجنااايبب راااثتبيعياااابب12.4%
ساااايطب ن ااااًتبعيسثاااات ب  ع ااااتلبعي  ااااثبأ ع كثااااًتبا يب251يع إااااتلبكااااتطبهناااات براااالاخب

ًتبصعااابيعيالثاات بيع   اادابيك ع كثاا ب  ااع ب761ييع اادع مبواااب  ااعبمبلان ااتبقااد ب
ب208صعاهاااتب ستلاااخببثاااتًبأ ع كب133عااانفمبيعياااع بمبي تعنرااا  بإلراااعي اخبوسااادبأعراااخب

أ ع كثًتبصعاهتبب158صعابيي ناطبمبيوث تبا  ي بلإاعيطبوسدب  إ بأ ع كتبباطصرعي ايا
أ ع كثاااًتبعيدعيرااا بييع  اااثبب239صاعينثاااًتبمبأ اااتب عكثاااتبوسااادبكاااتطبهنااات بب483 ستلاااخب

ب عكثًتب.ب655لخب ست
يوابجازاب  اعب اطبيعت اتببنجاد بثساععبأطبياله  ات بيعإساتوابيعيعجااب تع ناسا بقادب
 ااايعبي ااايع بيكن ااا ب اااللب سل اااب"يعراا انت بييعراا  انت "بصعااابأطب اادإ ب

ييع ااابب1979ي ياهااتبي فتقاات بكت ااببدثفااادبواااب ااتعمبب1977  ااتدعابيعساادمبعاات ب
يععراااا ث بمبوفاااااببيع اااف مبيأعا ااااهببد ااان بياله  اااات بيعإساااتوابيإلرااااعي اياب   اااع

بيعيإثس بيكيعابع ؤ  عبكت ببدثفادبجتابوابيعدا تج ب:ب
"بصطبيعرااال با  ااززب  القاا بيعرااي بل  ااتيطب ااببيعااديلبيع اااب    اابب  القاات باا اا ب

بيثال ظبأطب كعبيع القت بيعالث ث بجتابعيابن يب ج خب.
بيع تعاب:باعدبيعنابب1979يواب  طب  تهدابيعرال بيع يق  بواب تعمب

"با فاااا بيعاعوااااتطبعيااااابأطبيع القاااات بيعالث ثاااا بيع ااااابراااا سي بلانه ااااتبر   اااا طب
يالع عيفبيعتت خبييع القت بيعدليي ترث بييالق  تدث بييعإستوث بمبيهنتباؤكدبيعناب
صعاااازي بيعااااااعفبيع  اااااعىب تع  ااااتعبيع القااااات بيعالث ثااااا بعياااااب رااااا يىبيع القااااات ب

بيعدليي ترث ب.
بداباعدبوابيعلندبيععي ببيعنابيع تعاب: طبيع  تهب3يوابيع ي  بعق ب

يث  خبيعاعوتطبعيااب  اجثببيع فاته بيع   اتدلبييع رات حبيث  ناببكاخبااعفبعيااب
يعدعتثاا بيع  تدثاا بعياااعفبيآل ااعبمبيهنااتب ن سااخبيعاي اات بيإلرااعي ايث بصعااابيع  دااادب

واااتع اييببيكيلب  اااجثبب ياااااعب فاااتهث بيعناااتمبوااااب  اااعبواااابع اااتعاب،بيعااادقا ب
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 رت حبيع   تدل"بييع اييببيعإتنابهيب نحبع يثت بيع   اطبيعفكاعىب"يع فته بييع
ب.يع  تدث "ب–ع فتهث بيع ج  ببوابع تعاب"بث  نببكخباعفبعطبيعدعتث ب

ااااعدبواااابيعلنااادبب8/5/1980يواااابيال فتقثااا بيع  سااايدابواااابيال فتقثااا بيع  سااايدابوااااب
 االلبيعإتناب:ب بثر ابيعاعوتطبصعابوها بأو اخبع  اتعابيإستوا بكاخبااعفب اطب

  تدلبيع اليعت بيعإستوث بييع  يث ث بييع ي ث بي  تدلبيع ن جت بيع ت ثكث بييكإع  ب
ي  اتدلبيكع ااتلبيعفنثاا بي  اجثببصقت اا بيع  ااتع بيع ي ثا بييع تنيعيجثاا بي  ااتع ب
عطبيعفنيطبيع  ع  ب"بيهك يبانك ا بيع ايايببيإلراعي اياب اطب  اعبكات اًلبوااب

ت بييكهااااديفبيهاااااب لااااداخب فااااتهث بهاااا يبيعاااانابراااايياب ااااطب اااااثب  دااااادبيعيتثاااا
عا  يعااااييبصعاااااب ااااتبثراااا ثهبيعااااناب بوهاااا بأو ااااخبع  ااااتعابيإستوااااا ب؛بيع  ااااع اطب

يإلرااعي ايااط بأيبوث ااتبا  ياا بل  دااادبيعيراات خبيع ي ثاا بييعإستوثاا بيعااييعدابوااابيعااناب
بيهاب ت ي بع    بيرت خبيع ثتابيع عجيث بييعفكع  بواب  عب.

 اكتلبيع الثاببيع سياابييعإساتوابمبي اتباه ناتبهايبي  ت   ب  دب يقثاببيال فتقات بمبأ
 ع بيعجتنببيع   خب تال  عيقبيع سيابعي ج  ببيع  عىبكن ي مب.ب  ايعبع اتب

بان  عبيع سخبيع عجاب:
يهنااتبني ااظب اادي خبيكدييعبييعي اات  بيع ااابقاات بلهااتب  اا بيع اات إاطبيإلرااعي ايااطب

يع هاينث بيع  عيوا ببييك ع كااطبواب  عبيجاطبيع دادب طبيعها ت بييع ن  ت 
يك ااعىبواااب جااتال بيعرااثت  بييالق  ااتدببب–مبي نيعاا بأث ااتبع يثاات بيع الثاابب

ييعاااببيعنفرااابيع ااببيع عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعي ايابديعًيب ااتعزًيبوااابهاا  بيكن ااتطب
 طبيع الثبب طب اللب  ك بأ  تإاهبيعجاتلبيع  اتلعي بيإلراعي ايث بيعا اطبث  يايطب

ب.ب1982صن ت هبعت بب ييقببقثتد هبلدي يهب ن 
 اخل مصر بعد لامل ديف د :د المظل  األمريلي  لالختراق اليقا ث اإلسرائ لث

 كااعبيع ؤعاا بيعاادك يعبعو اا برااادبأ  اادبوااابجاازاب  ااعب ااطبك ت ااهبي اا ب  ااعب
 ااتع لعىبأطب عييالثاات بيع   اادابيك ع كثاا بعكااات زبعدااادابعال  ااعيقبيعإسااتوابدي اااخب

بطب:ب تعمبي ثف اهابعكت زب   عبييع ناس بيع عجث بيب
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يكيعااااب:بيال  اااعيقبيعإساااتوابيع ااان  بي  تيعااا بوهااا بيع ج  اااببيع  اااعىبي فت ااااخب
ع يثت ااهبيعرثترااث بييالج  تعثاا بي  ااداعهتبصعااابيي ااناطب اااثبيكتعاا بيع  ااتلعي ب

أرااتعاببين اا بعي ثاا ب  ااايعابب ع كثاا بمبلهاادفبصعااتدابلع ج هااتبيواا يع عكز اا بيك
بببككخب.  هادًيبعي  ك بوابيع سخبيوابيع ج  

قنااتابإلرااعي ايث ب ااطب اااللب  تعراا بديعب"ييعي ثفاا بيعإتنثاا ب:ب د اا بيالراا عي اجث بي
يععجو"بلاطبيعجهت بيع  ع  بيعإستوث بييع ي ث بيجاطبيعجهت بيإلرعي ايث بيع  عيو ب

واًتب اطبيع  تع ا بيع  اع  ب ابيعا   بيع  ت اخب  هاتبعالنثا بمبص اتب يبييع ابا 
 تناا بعاايعي ه ب بصطبهاا بك اافييبأيبيعنفاثاا  بعهاابأيب  ااث ب ااطب يع ستا اا بيع عجثاا 
ع د اااا بعي ثفاااا بصعاااااب اااااثبيع  ااااالابيعجااااددبب"بيعرثترااااث بمبيأ ثتنااااًتب   اااادبهاااا  بي

يالرااا عي اجث بيإلراااعي ايث بوااااب  اااعبييع اااتع بيع عجاااابواااا  ب جنااااده بعيااااب عي اااخب
ييواا بيراات خب  دعجاا بمبيثاا  ابيع  ت ااخب ااببيعجهاات بيك ع كثاا بيجااايلبيع اات إاطب

طب يع  اااخبيعجداااد بعهااتب اا بعجاااهبعلااعب ب هتبمبوااإ يب ااتبيا اا ااطبواااب سااد يك ااع ك
قنااايي بيعاااعجوبيع  عيوااا ب ب تعجهااات بيإلراااعي ايث بيع ااااب  اااببلاااديعهتبواااابجهاااتزب

بيع  تلعي بيإلرعي ايث ب"يع يرتد".
 اادادث بوااابجراادبيع ج  ااببيع  ااعىبمببيًبيكطبيعجهاات بيك ع كثاا بيع اااب  إااخبلااؤعب

مبوإننااتبراايفبنسااد بهنااتب ع ااا بأتإااعبهاا  بيكراا تاببجهاات بعدااادابيالب  ااعبعهاات
ب هعابيأتإعهتب اعًيبيهاب:ب

بيعجت   بيك ع كث ب   عبيجاعي ب.ب-1
ب ؤرر بعينديبيك ع كث ب.ب-2
بيع عكزبيعإستوابيك ع كاب.ب-3
ب عكزبيع  يثبيك ع كاب  تعابق عبيعدي تعاب تعستهعاب.ب-4
ب ؤرر بويعدبويندث طب.ب-5
بيك ع كث ب.ها  بيع  ين بب-6
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 ب"ب  لناااابب-أىب–  هااادبيعاااابص بب–  هااادب تراااتب يرااا مبيوعيعاااهب تعساااتهعابب-7
بجت   بيعستهعاب"ب

ب ؤرر بعيكفيعبعه  تثب.ب-8
ب ؤرر بكتع نجاب.ب-9
ب  هدبدعيرت بيع عقبيكيروبيك ع كاب.ب-10
ب  هدبيع عجث بيعديعث بييع   ابواب نحبيعرال ب.ب-11
ب  هدبلعيكنجعب.ب-12
بيع  عيابيك ع كاب.  هدبب-13
بيكتتدث ث بيعديعث بع  يثبيعرال ب.ب-14
ب عكزبيعدعيرت بيالر عي اجث بييعديعث بلجت   ب"بجيعمب تيط"ب.ب-15
  اااااعياب اااااعي وبيعجت  ااااات بيع  اااااع  بيك ع كثااااا بي ساااااع بيع جيااااامبيكعياااااابب-16

 ياااااايطبديالعب ساااااد هتبيع  اااااتلعي بب27عيجت  ااااات ب تعساااااتهعابمبي ازينا اااااهبيعرااااانيث ب
بع كث بيأجهز هتبيع  عيو ب.يك 

 كبل  مترابط 
ييعجهاااات بيعراااات س ب  ااااعي وب ااااطب اااااللبأجهاااازابيع  ااااتلعي بيك ع كثاااا بييإلرااااعي ايث ب

ع تاايطب؛ب ااتع عيتزبيع  إثاا بيإلرااعي ايث بيع تعثاا بيوسااتبعت ااتببي اا ب  ااعب ااتع لعىب
بيكهديفب:بب،بي ااعا ج    ب  ك ب نرس بيكدييعب

 قتصادي  :معهد موريس  ولك للبحوط اال -1
 ت ااا ًتبإل اااعيفبيعجت  ااا بب1964مبإااا بأ ااا حب نااا بعااات بب1954أن ااايابعااات بب

يع لع ااا بي ؤررااا بويعاااا بواااابلنراااايفتنثتب تعيالثااات بيع   اااادابيك ع كثااا بمبي ن اااابب
أ  تإهبعيابق تثتبيع ج  ببييالق  تدبوابصرعي اخبمبي  ادب يقثاببي فتقات بكت ابب

 بييالق  اتدث ب تعاديلبيع جاتيعابلدأباه  ب تعس تثتبيالج  تعثب1976عت بب–دثفادب
ب"ب  عبكن ي م"ب.

 مؤسس   وزتاسلث لالستيمار :  -2
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ييه  ااا بلااادع بن اااتطبيع ؤررااات بيع  إثااا بب1972ين ااا  بهااا  بيع ؤررااا بعااات بب
يإلرعي ايث ب تعثتبمب ت  بوابيعجتنببيع   ي ب تع  يثبيع اب جعىب يلبيع  بب

يع  ااتدًيبعيااابأ ااييلبهاا  بيعفيراااانابمبيث اادب  هاادب عي ااتطب ااطبأتإااعبيع ؤرراات ب
بيع ؤرر .

 ترومان للبحوط من أجل تقد  السال  :  –معهد  ارى سث  - 3
ب1966يث ادبهاا يبيع  هادب ااطبأها ب عيتاازبيع  اايثبواابصرااعي اخبمبيعسادبأن اامبعاات ب

مب بييع تع  ثاا بعااديلبيع ااتع بيعإتعااثي هاادفبأ  تإااهبصعااابدعيراا بيعجيينااببيالج  تعثاا
دعا بعاددبيعها ات ب إاخب ؤررا بايزنتراكابراتعف ببيث   دبه يبيع  هادب تعثاًتبعياا
ب نديقبهنعىبعي ن تلب.ب–يع كعبي ؤرر بعيثبجاي عب

بيث  ب  هدب عي تطبإالثبي دي بأرترث بهاب:ب
يالق  اتدبب– أ بي داب  يثبأوع سثتبيأ هعبأ  تإهاتب"بيعإستوا بيعرثتراث بوااب اتعاب

يعرثترات بيكوع سثا ببيإلراال بوااب–ابوابيعديلبيع   يف بواب عقبأوع سثتبيعرثتر
بيكدببيع  لابوابرتنتبيكانثتب ب.ب–يع ت ابييع ت عب

 ب بي دابيع عقبيكيروبيأه بأ  تإهت بيال جتهت بيكادايعيجث بييعفكع  بعي عيقب
 اتع  بيع القات بلااطبيع اعببييعاهايدبواابويراااطب نا بلديثا بب–   ب ك بيع  اثب

  يااث بب–يعاادعيزبوااابصرااعي اخبب–يع ااايعايطبييع ااث  بب–يع ااهاينابب–يالراا ثاتطب
 هيعبيإلرال بك ن عب طبعنت اعبيع اعيابيع عجاابب–يعنرتابوابيعديلبيع عجث ب

 اااايعابصرااااعي اخبوااااابيراااات خبيإلعااااال بيع  ااااع  بقلااااخبي  اااادب  ااااتدعابب-يإلرااااعي ايا
ب–يع   ااااث بيعسي ثااااا بيع  اااااع  بب–يعفكاااااعبيعرثترااااابكنااااايعبيعراااااتدي بب-يعرااااال 

بعاب ب.بيع  تتخبيالج  تعث بواب  عبيع  ت 
 م بي اااااداب  ااااايثب راااااثتب:بي اااااديعبدعيرااااات بيعي اااااداب ااااايلبيعييقاااااببيالج  اااااتعاب

بييعرثترابلليديطب رثتب إخبيع اطبييعثت تطب.
 مرلز ك لواح : -4
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ي   ااببهاا يبيع عكاازبجت  اا ب ااخبألاااببيهاايبييرااببيعن ااتطبي ااطبألااعزبأ  تإااهب ياا بب
ث بيع  ت اعابيع اب ن عفبصعاب عكت بيع ستي  بيعفيراانث بمبييع عكت بيإلرال 

بمبي طبن ت مب ي بيك  تثب:ب
ب–صاااعيطبب-يإلرااال ابيعإستواا بوااابيع ااتع  ب– بيعنرااتابوااابيع ج   اات بيإلرااال ث ب

ين  اتلبيع عكا بب–طبييال جتهت بيععيدثكتعث بواب ييقفه بيع تعثا بيإل ييطبيع ري يب
  ااايلبيالق  اااتدبب–ب1952لاااخبإااايعابايعاااايبيإلراااال ث بي هااايعبيال جااات بيع عجاااابق

 اااايعبيعن ااات بب– ؤررااا بيع  ياااث بيع اااتعابوااااب  اااعبب–عىبصعاااابيعيالعيعثااا بيع  ااا
ب–هلايطبيعنت اع  بب-  اعبوااب اخبيعراتدي ب–يعنست ات بب–يع  يث ابواب  اعب

راااعي اخبب– هااايعبيال جااات بيعساااي ابيع عجاااابوااااب  اااعب  الثاااببب– اااتع  ب  اااعبيي 
رعي اخب  بي يقا بب1973-1967يع عقبيكيراوبلااطب ب–يع القت بلاطب  عبيي 

رثترا بب–يع اعيابيعادي يابواابيع عكا بيعفيرااانث بب–يديطبوابع يثا بيعراال بيعر
ب ن   بيع  ع عب جت بأ ع كتب.ب

 مؤسس   ان ل ر بالقدس: -5
هتبعااادع بيع اااد ت بيكتتدث ثااا بعي ج  اااببيع اااهاينابيع اااتعدابيق  ااا بمب ااا بصن اااتؤبب

بي طبألعزبأع تلبه  بيع ؤرر بيع  يثبيع تعث ب:ب
يع ج  اااببييعلناااتابيعرثترااايبواااابيع اااتع بب–ابيعاااياطبيع عجااااب يع إسفااايطبييع ستعاااادبوااا

عت بييع عيابيع عجاب:بيإلراعي ايابليجاهب اتاببدانت ثكتبيع عيابليجهب–يع عجاب
عدعير ب ر سلخبيع القات بلااطبب1978يه يبيع  ثب  بعت بب-ص يب تبأ ابيعرال ب–

ب.ب1977  عبييعتثتطبيع هايناب  دب  تدعابيعسدمبعت ب
 قتوا  الربص :

ييعجهاات بيعراات س بك ااتبثساايلبد.بعو اا برااادبأ  اادب ؤعاا بك ااتبب"بي اا ب  ااعب
 ااااااتع لعى"ب   ااااااتيطب ااااااببيع دااااااادب ااااااطب عيتاااااازبيك  ااااااتثبيعرثترااااااث بييالق  ااااااتدث ب

ب–ييع داااادب اااطبيعجت  ااات بيع  اااع  بمبي ت ااا ب بكيثااات بيآلديببب–ييالج  تعثااا ب
  اعبمبريببجت  ت بأبيإلعال ب بوابب–يالق  تدبب-يع سيقبب-يع جتعاب–يعزعيع ب
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ييعاع ااا بأطب يااا بيعجهااات بمبي ت ااا ب ؤررااا ب"بوااايعدبويندث اااطب"بيرااا اتع ب ب
 جنااادبأقراات ب تعتت ااخ بدي ااخبكيثاات ب  اناا بلجت  اا بيعسااتهعاببع رااتلهتبيع رااتبب

طبي ثف هااتبيك اايث بعدعجاا ب ااعو بيه  اات ب ياا بيعتيثاات بعااب  ااعيعت هتبيع  إثاا بم
ييهتبيع ترخبهيبيع  ثبيهابيع  يث بييع  ثبيع ي ابع د  بيع ج  ببمبيأ  حب 

بعطبيع  يثبيع   عك بييع  يع ب طب ؤررت ب إخب"يعفيعدبويندث طب"ب.
وثسااااي بب1987ي هااااع بي ثفاااا ب ب سااااتيلبيك  ااااتث بدي ااااخبجت  اااا بيعسااااتهعابعاااات ب

 ااطبيع  ي ااخبأعاا بديالعبب650 ااطب لياا.بيكراا ت بيع سااتيلب تق اااتابيعجاازابيكتلااعب
ىبا تاااايطبعاااتداب اااطبيع  اااااداطبعنفراااهب،بي ااايزابيع   ساااابعيااااابوع ااا بيع  اااثبيعااا 

بييع دعراطبيع رتعداطبييع ت إاطبيع يتعب.
 اااطبعأراااهتبك اااتبثسااايلبيع ؤعااا بيعااا ب ت ااا بيعجهااات بيهكااا يباااا  بصوراااتدبيعجت  ااا ب

 ب،بلخبي  دبن تاهتبصعابيعجت  ت بيك ع كث بيعرت س ب تعجت  ت بيع  ع  بيعع ثر
قت اا بكيثاا بيآلديببيإلقيث ثاا بي ت اا ب أرااايط بييعزقااتز  ب،بو يااابراالاخبيع إااتلب

 تال  عي ب ببجت   بب30/11/1987ي  ابب30/11/1985جت   بيعزقتز  بواب
ابع ااعابقع اا ب   تو اا بيع ااعقث ب اانيك ع كثاا بلااإجعياب رااحب اات خبالإبجاايعمب ااتيطب

ي عاا بعي  ااعفبعياااب سي اات بيع ن ثاا بييعيقاايفبعياااب اادىب اا إاعبيعهجااعابييع اتعاا ب
ت بيإلن تجث ب تعسعىب ي بوسوب  ادبن ات مبييع ييعدبيع تدث بييع  ع  بعيابيع  عيع

 تبأر انت ب  تع  ي بيك ع كث بعي جرم بيهاب  ي بعهتبوعيعهاتبيعهاتب را يثت هتب
يي ت فهتبك تبعأانتب،بين ا بهنتبأث ًتبأطبها  بيع  يا بعهاتبواعيابأ اعىب اااعاب
 إااخبيع  ينااات بيكجنلثااا بي إاااخبواااعاب يع ر  ااتع طبيكجتناااب بي اااتبثرااا ابللااااي ب

يكجنلث بي تعلاي بيالر  تع  بيهابوعيابيجاي بعثمبعهتب طبهدفبريىبيع لعاب
  ااداعب  تيع هااتبأإنااتابهاا يبيالراا نزيفببيراا نزيفبيك ااييلبيع  ااع  بو اااًلبعااط

لبع يثات بيع جرامبيعياطبصعاب تعجهب،بصعابيي ناطبي اخبألااببرايياب اطب اال
  رس بيالث  بيراعبيعبلبيالر  تعي بيعيه ث بيع  ليه أيب طب اليع اب سي بلهت،

بيع ج  بب.
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صطب يالر  ااااااتعي بيكجنلثاااااا  ب  اااااادبيراااااااي ب ااااااااعابأ ااااااعىبعي يييااااااخب راااااا  د هتب
ب–يالراا عي اجث بيك ع كثاا بييإلرااعي ايث ب،بيكنهااتبيراااي بهت اا ب،بوااإطبيإل ااتعابصعاهااتب

  ادبهت ا ب،بيثكفاابيإل اتعابهناتبنسااًلبعاطبك اتببي ا ب  اعب اتع لعىبب–أث ًتب
ييعاا ىبث إااخب   ياا بيعليااديطبيعليااديطبب–تيعاطبيع ااعببصعااابأطب نتق اات بي  ااتدبيع ساا

عطبأطبعسيدبيع ر  تع طبيعا اطب  ات يييبب1988ك ف بوابولعياعبعت بب–يع عجث ب
 اااااااابب  ااااااااعب اااااااااللبراااااااا ببراااااااانيي ب ااااااااطبيالنف ااااااااتحبي ن  ااااااااعبلاااااااااطبعاااااااات اب

 الااطبديالعب..بي يقببيع لعيابأطب تيطبب703 بقدبليي بقث  هتب1983ي1976 
ب.ب1987 بيع يثتعبديالعب  ابيع ت بيع ت ابقث  بيع سيدبقدب جتيزب

ي  اااعبيكعقاات بيع اااب اادييعهتب ااؤ  عبيع سااتيعاطبيعاا ىبين ساادبوااابيعسااتهعابوااابولعياااعب
يع ت ابصعاابأطبها  بيال  اتاي بعي سايدبيع  عيوا بييع اابأ كاطب  اعهتبوساوب،ب

كتع اااعفبيع ااا ابب–يأطبأتلاااعبقااااتاب  ت اااخب اااببيع اااتعمبهااايبقااااتابيع عيوااا ب
  تقدب ببيع كت ببيالر  تع  بيكجنلثا بن ااعبأ  اتببلييا بقث  هاتببيقدب–ييع ثت ب

ب ب يايطبديالعبوابر ببرنيي ب.287 
يوابنفمبيعيق بليي بيع  تقادي بيالر  اتع  بعسااتابيع ا  بييع  ياث بييع اد ت ب

 ب83 ب ياااايطبديالعب..بييع  تقااادي بيالر  اااتع  بعسااااتابيعزعيعااا بييعاااعىب 117.6 
ب. ب ياينتًب53اينًتبييعرثت  ب  ب ي70 ب  يايطبديالعب..بييع نتع

ه يبيقدبليي بقث  بعسيدبيع يع دي بييع ستيال بييالر  تعي بيع ابأ كطب  اعهتب
 ب يثاااتعبديالعبيهااايب اااتبثفااايقبعقااا ب13.3عاااطبيعرااانيي بيعرااا ببيع  اااتعبصعاهاااتب:ب 

بيعسعي بيع دان بيع اب  ي بعياهتب  عب اللبنفمبيعس عاب.
تدث ب اااللبيعراانيي بيع  ااعبيك اااعابقاادب يالهااتبعااددبييع  ااعيفبأطبيإلديعابيالق  اا

 طبيع   ثت بألعزه ب:بد.بعلدبيع ن  بيعسثريناب،بيد.بعلدبيععيزقبعلدبيع جادب
بيد.بك تلبيعجنزيعىب.

 يااا بوساااوب  ااا بيإل اااتعي بعجااا يعبياله  ااات بيك ع كاااابييإلراااعي اياب تع ناسااا ب،ب
 ايابي اااتباه ناااتبهناااتبهااايبيعي  يااا بيك ع كثااا بيع راااتندابعال  اااعيقبيعإساااتوابيإلراااعي
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يع نلثاهبعياابيعاديعبيع اااعبيعا ىب ي  ااهبها  بيع ؤررات بواابيعاعجوبلااطبيع اات إاطب
يعاهاااايدبييإلرااااعي ايااطبيجاااااطبيع اااات إاطبيع  اااااع اطب،بي عاااا ب ااااطب اااااللبيعناااااديي ب
ييع  ااايثبيع  ااا عك بيع  يعااا ب،بيهااااب  اااتيال بعجاااوبقدث ااا بنرااالثًتب،بو ااااًلبعاااطب

د.بعو اا برااادبأ  اادبوااابك ت ااهبيع اات ب ي اا بيع  ااتيال بيك ااعىبيع ااابااا كعهتب
ب  عب تع لعى .

 : 1988 – 1977تماذج لعمليا  التطبيف اليقا ث ب ن ةامث 
ب–ب1977  ااادد بع يثااات بيع الثاااببيعإساااتوابلااااطبصراااعي اخبي  اااعب ااااللبعااات اب

هنتبن ات مبوساوبع يا بيع  يثات بعياابيع  اتعبكينهاتب ؤ اعي بع جا بينسد بب1988
يع  ااااع  بيإلرااااعي ايث ب اااااللب ياااا بيعف ااااعاب،بلديثاااا بوااااإطبينيعثاااا ب ااااايعبيع القاااات ب

يع    اااببع جع ااات بأ ااايعبيع الثاااببلااااطبصراااعي اخبييع كي ااا بيع  اااع  باي اااظبأنهاااتب
ي راا  بع  اا خب جااتال بيع ثااتابكتواا ب،ب ااطبيع جااتعابييعنسااخبصعااابيعإستواا بييعرااثت  ب
بيوااا حبيع اااديدبييكراااييقبي اااتباه ناااتبهناااتب،بهااايب عااا بيعجتناااببيع   يااا ب اااتال  عيق
يع يجااهبصعااابيع سااخبيع  ااعىبكن ااي مب  اايعبع ااتبان  ااعبيع سااخبيع عجاااب،بيهنااتب
ني ااااظب اااادي خبيكدييعبييعي اااات  بيع ااااابقاااات بلهااااتب  اااا بيع اااات إاطبيإلرااااعي ايااطب

،ب ن  ات بيعاهيدثا بيع  اليه ييك ع كااطبواب  عبيجاطبيع داادب اطبيعها ات بييع
طبجاااتابيع ااادي خبلهااادفبيي ااادبهااايبيع  ااايلبعياااابأتلاااعبقااادعب اااط يع  يي ااات ببيي 

ييعلثتناات بيع ف ااايث بعااطبناايي ابيع ثااتابييع ج  ااببكتواا بواااب  ااعب،بي  ااداعهتب
صعاب خبألاببييي ناطبع ي بلدي خبعي عك بأيبعي  خبيعرثترابيع يجهب،ب طبهنتب
،بثاا  ابيعااديعبيع ااااعبيعاا ىبقاات ب ااهب،بيالااازيلبيعاهاايدىبيك ع كااابعاينااتعدب تاناادعب

،بي ااتع بواااب ااعببب1973 ااتطب ااعببيع اات بيعاا ىبع ااخب ر  ااتعًيبعجيعااديب اات اعبص
 سااات اًلب ااادبيع اااعبب،بهااايبأرااا ت بزي اااعبواااابيعجت  ااا بيك ع كثااا بواااابب1948يع اات ب

  اااعبيأراااا ت بيع ياااي بيعرثترااااث بوااااابجت  ااا ب ااااثكتجيب،بي  إاااخبديع بوااااابقثت ااااهب
لدعير بيع ثتعي بيإلرال ث بوااب  اعبييع يااعي بيالج  تعثا بييعرثتراث ب،بيقت ا ب

ايث بل  ي خبعاددب اطبأ  تإاهبيك ااعابيع اابقات بلهاتب االلبيعف اعابيع  تلعي بيإلرعي 
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 ااطب اااللبيع عكاازبيك ع كااابوااابيعسااتهعاب،بيهااابأ  ااتثبديع بب1986ب–ب1984
 يلب"بي   تال بيعإيعابيإلرال ث بواب  عب،بي  إاعب ع بوااب جع ات بيع اعياب

بيع عجابيإلرعي اياب.
  اااع اطبجيرااات بيع اااؤ  عبقتا ااا بنست ااا بيع اااثتدع بيعب1985يواااابأيي اااخبيع ااات ب

يعديعابال  تدي بااالببكيثا بيع اادع بواابيالراكندع  ب،بي  جتجاًتبعياابي ا عي ب
يعيوااداطبيك ع كااابييإلرااعي ايابوااابيع اااؤ  عب،بيوااابيع اات ب ي ااهب،بييكعاايي بيع ااااب
راا س هبييع اااب ي ااهب،بكتناا بيع ستي اا بيع  ااع  ب،بيعفعدثاا بأ ثتنااًتبييعج تعثاا بأ ثتنااًتب

 بلهتبيع إسفيطبييعاالببيج تهاعبيع  ببيع  عىب دبي  عي بأ عىب،بييع ابقت
صرعي اخبواب  ع بيعت اتببيعاديعابوااب دانا بن اعبواابيعساتهعاب،بكن اي مب  اعب

بعي الثببيع سياب،بيع ستي  به يبيع الثببأث ًتب.
ي  ت  ااااا براااااانتع يهت بيع جرااااامبيإلراااااعي ايابعياااااابيع ساااااخبيع  اااااعىب نااااا ب  يعب

قت بيعلعيوثريعبيإلراعي ايابب9/9/1981  بي  ابو ن ب ع بيع تعبب1980  تعم ب
راااا ثفطبكاااايهاطب،ب  ساااادب اااافست ب  إثاااا بهت اااا ب اااابب  اااا بأراااات  ابعياااا بيعاااانفمب
يع  اااع اطبيكاااتطبأ اااهعبهااا  بيك  اااتثبهااايب  اااثب"عؤىبيع اااعياب"بييعااا ىباهااا  ب
 تعجيينااببيالج  تعثاا بييعنفرااث بعي ااعيابي يع ااهبها اا بيع  يناا بيك ع كثاا بيجت  اا ب

يكتااتدث ابيإلرااعي اخبي إااخبيعجتنااببيع  ااعىبوثااهبكااخب ااطبد.بناي اايع بي ااتع عكزب
قدعىب فنابيد.ب   دب  الطبيعددب  عب طبيعرثترااطبيعت اتعب،بيوااب ساد  ه ب

بد.ب  افاب ياخبع ثمبيعيزعيابيع  عىبيعرتل ب.
يير  عيعًيبوابع يثا ب"ب ي اا ب  اعب"بصراعي ايثًتبعسادبأيلب اؤ  عبع ي اتابيعاابب

 اطب،بوااابوناادقبي عرااا بوااابيي ااناطبوااابيعف ااعاب ااطبيعنفرااابيع ااهاينابييع  ااعب
يكااااتطب  اااا بعنااااييطب"بيع  يقاااات بيعنفرااااث بوااااابيع فتي اااات بب25/1/80صعااااابب20

يعديعث ب الثسًتبعيابيع عيابيع  عىبيإلرعي اياب"بيقدب إخبيعجتنببيع  عىبوااب
ه يبيع ؤ  عبد.ب   يدب  فيظبيز عبيع   بيع  اعىبيعراتل بد.بعت ا بجااللب

يع اااا  بيع ااااثمبيعج  ثاااا بيع  ااااع  بعييااااددبيع اااا تابيد.ب   اااادب ر  ااااتعبيزيعاب
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 اا الطبع ااثمبقراا بيعاااببيعنفرااابوااابجت  اا بيكزهااعبيد.بعااتدلب ااتدقبأراا ت ب
يع  ث بع  ااتطبأرااا ت بجت  اا بعااااطب اا مبيد.علااادبيعاااببيعنفراااابيع رااتعدبواااا

أت ايجعب"بي  رااطب  ااعب،ب نيوث بييعتت اببيعادي  بوااب جيا ب"يع تع  بوابجت   بيع
عراااتل بواااابجت  ااا بيعاااديلبيع عجثااا بي اااتعا ببعااا بان اااعب ااااابعاااطبهااا يبيع ي ااا بي

 ااطبيعرااع  ب،بي  اادبعاات اطبب  عبواااب انااهب،بلااخب ااعبب يعااهبراا تعب    ااديع ااؤب
ين ااااااا بي ااااااااطبد.بعلااااااادبيع  ااااااااث بع  اااااااتطبنفرااااااااهب،بوااااااااب جياااااااا ب"بأت اااااااايجعب"ب

:ب بعي ناااتب ااا طبهااا يبيع اااؤ  عبقااادب ناااتيلبأعج ااا ب ي ااايعت ب،بهااااب6/6/1982 
يابيعاااااديعاب،بييع يي اااااخبيعنفراااااث بعي فتي ااااات بلااااااطب  اااااعبيع اااااد خبيعنفراااااابعينااااازب

رعي اخب إ ب فهي بيك اطبواابيع فتي ات ب،بيإلرعي ايث بب–ييع القت بيع  ع  ب،بيي 
يعديعثااا ب،بيعسااادب إاااخبصراااعي اخبعاااددبالب ااا مب اااهب اااطبيع ااات إاطبييع راااكع اطبيوااااب

بايث  ه بهتعيطب تع  بيعجنعيلبيع  عيفب.
 طبجيال ب ؤ  عي بيع ييعبيعنفراب،بي  ب ع بي  دب هيعبعسد بيعجيع بيعإتنث ب

واابعاايزيطبوااابريثرااعيبيكااتطب ي ايابيع ااؤ  عب"بيالع ااديابعيااابيإلنرااتطبييعسرااياب
عيثهبييع ايحب،بكاا بثكايطبواابيعنهتثا ب؟ب"بيعسادب إاخبيعجتناببيع  اعىبإالإا ب،ب
ها ب  رااطب  ااعبيد.ب   ادب ا الطبيد.عاتدلب اتدقبييع ا عبعاطبيع  اايعبد.ب

ىبيد.ب   اايدب  فاايظبي ااطبيعجتنااببيك ع كاااب  ااعبراا   ب ااطبصلااعيهث بيع  ااعييب
عي اااتابيعااااببيعنفراااابي اااطبصراااعي اخبرااا  ب اااطبيع ي اااتابيعنفراااااطبيع  ااا يياطبوااااب

بيع يرتدب.
يوابيع ت ب ي هبيوساًتبعت اتببي ا ب  اعب اتع لعىب،بعساد ب تإلراكندع  بيعجيعا ب

عي ب،ب ااثبيعإتعإ ب طب ؤ  عي بعي بيعنفمبيث دبه يبيع ؤ  عب اطبأ ااعبيع اؤ  
 اا بيعجتنااببيإلرااعي اياب  راا بأع ااتابا سااد ه ب اايي يبرتز اا بيعااع ثمبيعرااتل ب

عوت ااخب ايع مبطبجيع يطبوث تب  ادب،بيد.عالر   تعي بيع ركع  بيع ثمبجت   بل
،بيد.برلعي اخبكيهاطبأر ت بيع تع  بوابجت   ب خبألااببأ اتبيعجتناببيع  اعىب،ب

تطبيد.بعافابوااث بيد.ب االحبوسدب  بد.ب   دب  الطبيد.بعلدبيع  ث بع  
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 اطبيالنرا تببيإلراعي اياب:بيع ستدبيد.بعتدلب تدقبيكتن بيعس اتثتبيع اعي ا ب
 ر   ع ابثت ا بيأيواعيب،بي تبيع  وب هب طب ييق بعر ث بعي كي ا بيإلراعي ايث ب
واااب  ااتتخبيع ااديدبوااابات ااتبي راا سلخبق ااث بويرااااطبييراا  عيعًيبعي ااييعبأث ااًتب

عبديعبهات بواابراانتع يهت هبويسادبقات ب ن ايعب ترا س تلبكتطبعيتت ببأنثمب ن ايب
واااابيعساااتهعاب،بيي فااا ب  اااهبعياااابصجاااعياببن ن اااتلد.ب اااتاث بجااايعديطبواااابونااادقبيعتيب

عستاي ب  ت عابلاطبيع  تببيع  عىبييإلرعي ايابيو حبيع نتق ت بيع  ت اعابلاانه ب
ب.بديطب عطبأيبقايدبأيب ديدب ر س ب،بإ ب  ت   برييكه بصزياب   ه بيع   

ييراا  ع بيعنااديابأعجااببجيراات ب  يي ااي ب،بأ عجهااتب  اادب عاا بيعتت ااببيإلرااعي اياب
رتز  بوابك تببعهب تإلنجياز ا ب  ا بعناييطب"بيع  اثبعاطب را يعث بيع  ياث ب اطب

بأجخبيعرال ب"ب.
ي اااطبيعن اااتطبيع  ااا ع بيك ع كااااب/بيإلراااعي اياب اااتبقااات ب اااهبيع ااا فابيإلراااعي اياب

أراااات  ابعياااا بيالج  ااااتابوااااابيعجت  اااا ببع ثااااهبعثفاااااب ااااطبز ااااتعي ب   ااااث بك ااااد 
يك ع كثااا ب،بيهااايبأرااا ت ب  اااعىب ااازديمبيعجنراااث ب اااطبيع ه  ااااطب س اااتثتبيعي اااداب

يإلرعي ايابي تباع  وبب–يع عجث ب،بيعسدب  هب فست ب  إث ب يلبيع عيابيع عجاب
 هب طبق اتثتبيي  اكتال بي ع اببعياابها  بيع افست بز اتعي بعداادابقات بلهاتبها يب

ب  عىبوابيعستهعاب.يع  فابعهر ت بيع
يعييالثت بيع   دابواب تعابق عبيعدي تعاب عكزبعي  ايثبيالج  تعثا باي اببديعًيب
 اااااعًيب  اااتعكًتبواااابهااا يبيعجت  ااا بيك ع كثااا بيع اااابالبثسااا ب  تينهاااتبيعيع ااابب ااابب

ي اخبيع  إث بيالب س بعالقت بصرعبب–يإلرعي ايااطبييعاهيدبيك ع كااطب،بعندب ديدب
نهاتب   اعبيع اؤ  عي بيع ي ثا بيع   يفا بيع اابثسث هاتب  ا بعندبه يبيعنااتقبص بص

جت  ت نتبيعيانثا ب،ب إاخب اؤ  عبيع ياي بييعاتقا بيعنييثا بيع اهاعب،بيعا ىبعسادبوااب
،بي ؤ  عبيعستنيطبيعديعابيع ىبعسدبوابجت   بيعساتهعاب،بب1986يالركندع  بعت ب

سايلبعنهاتبلاطبيكتن بصرعي اخب  إي بليجيدبعياابدعجا بعتعثا ب اطبيعإستوا بييع اابث
ناااهبانااادعبأطب جااادبأتتدث ثاااًتبأيبصجيع ااايطبواااابك ت اااهب"بصراااعي اخب اااتع  ب   ااااب"ب
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رثترااثًتبصرااعي ايثًتبعاا باإساا بعيااابأااادىبيع يرااتدب،بي ااطب اااللب ن  اات بيإلعهااتبب
بيع هاينابوابيكعج انت ب.

يير إ تعبعيرانتع يبيعرتل بير اتابعددب طبك تعبيعاهايدبيع  اع اطبيععأرا تعااطب
يع ؤعاا بوااابك ت ااهبيعهاات بيراا ياللب تعاا بيالنف ااتحبيالق  ااتدىبييعإسااتواببك ااتبثساايل

لاااطبيع كااي  اطبيع  ااع  بييإلرااعي ايث ب،بواااب ياا براايقبيق  ااتدىب  ااعىب اات بب
عيرااااايقبيالق  اااااتدىبيإلراااااعي ايابيع لااااا بوثاااااهبيع  ااااايثبيالق  اااااتدث ب يع كت ااااابب

اللبيكتعا بيع ن ثا بيالر  تع  بيعاهيدث  بديعًيب تعزًيبيقت  بيإلديعابيك ع كث ب طب 
يعديعثااا بيك ع كثااا ب،بل ااا عاخبيع س ااات بأ ااات بهااا  بيع   ثااا بيعجدااااداب،بييوااا ب سع اااعب

أ كااطبصزيعاا بهاا  بيع س اات ب ااطباع اا ب  ااتع بب  اا عك بلاااطب:بلعي اايطبلعيكنجاازب
أإع تابيعديع اطبي اطب االلبنراعب ا ك بييرا  ب اطبيال  اتال بييع القات ب ف ات ب

يكر تاب كت خبيعتفعييىب،بع ا  بيعراتدي ببيج  تعث ب  نيع بي ؤإعابي طبه  
،ب  رااطبيع ينراااب،ب ااالحبنلهااتط بيعيكاااخبيع جااتعىبيع اات بعي ااعكت بيإلرااعي ايث ب
واااب  ااعب،بعإ ااتطبيع كااخب،بي هندرااتبيعااعىب رااطب جاادىبعلاادبيعيهااتببي   اادب
 ت ااادب   ااايدب،بي اااطبيعجتناااببيإلراااعي ايابكاااتطبثسااا بدي  اااًتبيع ياااايناعبيع  اااعيفب

بنرث برتؤيط ب.
هيبيعرانتع يبواب يع هبيع ت  بيع ابأعسل ب يقثببي فتقا اب"بكت اببدثفاادب"ببه ي

قيىب ن   ب،بعيابب هييع ىب يعمبلن تطب هايناب ن  ب،بيع ب تطبواب ييجه
يععر ب طبيع ايال بيع ابألديهتبيع دادب اطبيعسايىبيعيانثا بوااب  اعب،بيقادبث ايدب

يعراانتع يبعادىبيع إسفااطببيع ااب ات ل بها يبا ع بصعاب تعا بعاد بيع يقاببيع اتع  
ييعها ت بيع  ع  بواب اطبأطبيع هاينااطبكتنييبقدبأعدييبأنفراه بعهاتب،بي  اكخب
جادبيعيثهب،بكتطبالث ثًتبأطبا  تعدبديعه ب طب جعدبيعيستاي بيعفعدث بييع  يثب
يع  يعاا بصعااابلنااتابأاااعب ؤررااث بعي جراامبيكااتطبألعزهااتبيأتإعهااتبي ااي ًتبيع عكاازب

بيابوابيعستهعاب.يكتتدث ابيإلرعي ا
 التجسس المؤسسث )المرلز األكاديمث اإلسرائ لث( :
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ع ااتحب ااطبب1982  اادب يقثااببي فااتقا ابكت ااببدثفااادبي  دااادًيبوااابيع اات ب يجإث ااتزبيي 
عث إاااخبأ ااااعب  اااتهعب؛ب نااات ث بلااااجطب،بأن ااااابيع عكااازبيكتاااتدث ابيإلراااعي اياب

ص بب1977عابيعسادمبيال  عيقبيع هاينابعي سخبيع  عىبوابيع ع ي بيع تعث بع  اتد
نااااهبثسااااد بنفرااااهبكإاااااتعب ؤررااااابعي جراااامب،ب  جااااتيزًيبلهاااا يبيعجهاااايدبيعفعدثاااا ب،بص

ييع  اايثبيع  اا عك بيع ااابكتناا ب جااعىب  ااكخبراااعب ناا   بييواا بأ زجاا بيعها اات ب
صطبيع عكازبيكتاتدث ابلها يبأ ا ابأعقااب ايعبب.ييع ت إاطبوابصرعي اخبي  اعب

 ت  ااا بواااابدي ياااهب ااااللبعااات ابيع ييياااخبيعااا بثكاااطبرع  اااًتب،بييك اااعبكااا ع بأطب
إااااااالثب اااااا كت بعي جراااااامب كيناااااا ب ااااااطبعااااااددب ااااااطبيك ااااااع كااطبب1986ي1985

ييإلرااعي ايااطبييعاهاايدبيع  ااع اطب،بلااخباؤكاادبهاا يبيعااديعبيع جررااابيعجدااادب جااعدب
صعسااتابن ااعاب   نثاا بعيااابيك  ااتثبيعرثترااث بييعإستوثاا بييالج  تعثاا بيع ااابقاات بلهااتب

ع اااب لااعزبعنااتبيجي اايحبع اا بيع اااعبيعاا ىبيع عكاازب ناا بصن اات هبيهااابيك  ااتثبي
ث إيهبه يبيع عكزبك دياب  سد  بعي  اتلعي بيإلراعي ايث ب،بواتع عكزبقات ب اإاًلبل  اثب
يك اايلبيع عقثااا بعي ج  اااببيع  اااعىب،بي  اااثب:بأث ااًتبواااابكثفثااا ب ف اااا ب  اااعب

يواااابيع ااا عب،بات فثااًتب،بيواااابيعي اادابيعإستوثااا بييع ست دثااا بلاااطبيعاهيدثااا بييإلرااال ب
ابيع اااداثبييع ااا عيابيع اااعببيع  اااعيواطب  اااالحبعلااادبيع اااليعبكن اااي م بيع عجااا

يق ااتثتبيع  يااث بييعزعيعاا بييع ثكناا بيعزعيعثاا بيير  ااالحبيكعي ااابيدعيراا بأ ااييلب
لاااديبي  تو ااا براااانتابي ااااعيحبيع  اااع  ب،بيدعيرااا ب يز اااببيعاااد خبوااااب  اااعب،ب

رثاعابعياهاتبي ثتابيعلديبييعلعجعبعياب ديدب  عبيعجنيجث ب،بييع عقث بيكثفث بيع
،بيراعهاااتب اااطبيك  اااتثب ب ااا إاعبيعراااال بعياااابيع ساااخبيع عجاااا،بيأ ااااعًيبدعيرااا بكثفثااا

بيعهت  ب.
ي ااا ب  اااعب"بصطبن اااعاب   نثااا بعياااابهااا  بيك  اااتثبك اااتبثسااايلب ؤعااا بك اااتبب

ييع ىبأيعدهتب ف ثاًلب  طبيإت  بأ عىبهت  بوابنهتث بيعت تبب ؤكدب"ب تع لعىب
يع ؤرراابيعا ىبثساي ب اهبها يبيع عكازبيث ادبب  تبالباداب جتاًلبعي  ب دىبيع ااع

نفرااهبع  ااداع بععجثااًتب  اادبنجااتحبيعن ااي مبواااب  ااعبيع ز اادب ااطبصلااعيزبيع ااايعاب
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يع سثسثاااا بيع ااااابث إيهااااتبهاااا يبيع عكاااازبيكتااااتدث اب،بث رااااطبلنااااتبأطبنع اااادبلاااا   ب
يع ف اااخب عي ااخب ااايع ب ااطب اااللب  اات بب ااتع  بيأع ااتلبإالإاا ب ااطب داع ااهبهاا ب:ب

؟بيعاطب اتع  ه ب؟بعمبيأ ااعبعيوتدثاتب،بو ات يبعانه  اخبوتعجيب   يطب ت اعبيرلعب
بيأع تعه بيع اعابلخبييع  يق  ب؟ب.

ث ااااادبيعلعيوثرااااايعب ااااات اعبأيلبع اااااثمبي اااااداعبعي عكااااازبب)أ( كعععععمعون كعععععام ر :
يكتتدث ابيإلرعي ايابيقدبع خبوابيع عكزبع دابإالثبرنيي ب،بيأنهابع يهبواب

وااابيعدعيراات بيع ااعقث ب  ااف ببيهاايبث اادب ااطبك ااتعبيع     اااطب1984أت اايجعب
عت اا بي  ااعب  ااف ب ت اا ب،بياااييلبو ااعابصديع ااهبع ااخبعيااابصعااديدبيعدعيراات ب

ج اااببيع  يي ااات ب اااطب ااااللبيرااات خبيإلعاااال بيع  اااعىبي ت ااا ب اااطبيع ااا  بيب
يي رااا  بو اااعابع ترااا هب تعهاااديابيهااايبيآلطبرااافاعبصراااعي اخب،بييع جاااال بيع  اااع  ب

ب تعستهعا.
ب– بيع عكااازبيكتاااتدث يبوااايب  اااع طبيكيلب ااايعابع تراااب)ل( غبرئ عععل واربعععورج :

،بيهااايبث ااادب اااطبألاااعزبيع لاااعيابيإلراااعي ايااطبوااايب جاااتال ب اااؤيطب1984أت ااايجعب
يع اااااعقبيكيراااااوبي تع  داااااادب  اااااعبييعرااااايديط،بيأدىب  اااااااطبييعجااااايعمبوااااايبهااااا يب
يع ن اااببصعااااابز ااااتداب ااااث ت بيالراااا نكتعبع تع  اااهبيع  ااااعيفبواااايب جااااتلبج اااابب

ي ايث ،بيكتطبييعجيعمبن ثاًتبعييتثا ،بيقات بوايعبيع  يي ت بعجهتزبيع  تلعي بيإلرعب
كلاعاب طبيع ت إاطبيإلراعي ايااطبيعساتد اطبصعااببثهبع تر بيع عكزب تر س تلبأعديد يع

عتااطبهاا يبيع  هااعب،بييعدعيراات بيع ااابالااديب   ااهتبلع  ااًتبيعسااتهعابإلعااديدبيع  اايثب
عياااااابهاااايبص اااادىبيعيراااات خبيع اااااب يجاااا بصعاهااااتبيع  ااااتلعي بيإلرااااعي ايث بعي  اااايلب

يع  يي ت براعبيع ركع  بيجدأ بها  بيعيوايدبوايعبي ايعهتبصعااب  اعبواابج ابب
يع  يي اات ب ااطب  ااتدعب   يفاا ب،بي ااطبأ اا تابعيااابي  ااتلبيإااا ب   ااتدعب
يع  يي اات بيعرثترااث بييالق  ااتدث بي ااطبلاااطبهااؤالابيإلرااعي ايااطب  اا بيع اات ياطب

راااكع  بيواااابواااابأجهااازابج اااببيع  يي ااات ب إاااخبقرااا بيك  اااتثبواااابيع  اااتلعي بيع 
يع يرتدبييزيعابيع تعجث بيإلرعي ايث ب،بك اتبقات بيع عكازبل تياا ب  ا بيع  اع اطب
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لإعااااديدبدعيراااات بعااااطب  ااااعب،ب   ااااهتبا  ااااخب ااااتع  يث بييعجيينااااببيالج  تعثاااا ب
ييعإستوثاا بعي ثااتعي بيعرثترااث بييعفكع اا بواااب  ااعب ت اا بيع ثااتعبيعااداناب،بك ااتبأقاات ب

عي عكزبعطباع  ب يجثهبيعدعيابصعاه بييعجيعمبأث ًتب تع  خبعيابكرببأ دقتاب
عز تعابصرعي اخبيجه  بيعاع س بث كاطبيع  اعفبعياابعنت اعب اطبلااطبهاؤالابثراهخب
 جنااادهتب،ب  اادبص  ااتعهتبعي ال  اا بييعدعيراا بعي  ااخبع ااتعحبيإلرااعي ايااطبي عاا ب

ب1927  دب يع اهتبيير  دي بيإلرعياي بيع تدث بيكتطبيعيليعمبقدبيعادبواابيع ات ب
ت   بأع تنثاتبيعسث اع  بوااب عا بيعيقا ب،بيع اخب اببأراع هبواابراطبوابلععاطبع

يعرتدرااا بصعاااابويراااااطب،بيع اااخبأ  تإاااًتبل تياااا ب اااطبع اااثمبيعااايزعيابيإلراااعي اياب
ع عيابيي  عيمب  عبيعرتل بير  بعيلاطبعطبكثفث ب  ااخبيعديعبيع  عىبوابي

،بعااطباع اا بيع جااتيبب اابب  اا بيع  ااتدعي بيعرااي ث بي ساادث ب ااطبراات  بيع ااعيا
يع نتزال بيإلقيث ث بك تبرتعدبوابصعديدبيعدعير بأث ًتبيعلعيوثريعب   يطب ت اعب

بع ثمب  هدب ايييحبعيدعيرت بيكوع سث بييع عقبيكيروبيق  ي ب.
طبثفاا حبييراا اتابييعجاايعمباااييلبيعراانيي بيعااإالثبيع ااابع ااخبواهااتبوااابيع عكاازبأ

طبيع اااااات إاطب اااااات بيعاي ااااا بيع  ااااااع اطبييع داااااادب ااااااألاااااييببيع عكاااااازبيكتاااااتدث ابع 
ييع     اطبيإلرعي ايااطبييكجتنببيع اطباع تديطبيع عكزباي ثًتب،بيأنهابع يهب

 بيع خبصعابصرعي اخب،بعثك بب  كعي اهبعاطب  اعب1987وابأيي خبنثرتطب ألع خب
ب،بيك ع بيع ستع عبيع ابايل ب نهبعطب ي بيعف عاب.

دابي   يفااا ب،بيهااايبيع اااداعبيع اااتعاب،بيث ااادب اااطبنيعثااا بجدااااب)ج( أكععع ر ةو اديعععا
  ت ًتبعطبكخب طب   يطبب ت اعبيرلع اخبوتعجيعغبيعي اطبكتنتب     اطبوااب
يعدعيرااات بيع اااعقث بمب  اااف بعت ااا بي  اااعب  اااف ب ت ااا بمبوسااادبع اااخبعيوتدثاااتب
 دعرتبلجت   ب خبألاببيوابوطبيع  اتعابيع  اديدب ف اعابيعساعيطبيعيرااابمبي ليا.ب

ييع ااكخبأث ااًتبيعاادب ااطبألااي طبعت ااًتب سع  ااًتبيهاايباينااتنابيك ااخبب55 ااطبيع  ااعب
ينث بيأ  اااابو اااعابافيع اااهبوااااب ااادىبيع ستا ااات بلااااطبأإاناااتبيراااتعصايناااتنااطبوااااب

  اااازيمبيعااااهبيلناااا بيي اااادابمبزيعبب1949تطبيع ااااخبصعاااااب ااااخبألاااااببواااابيع اااات بيعاينااا
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 اااعابقلاااخب يعثاااهب ن ااا هبواااابيع عكااازبيكتااااتدث ابب15عيوتدثاااتب  اااعبأتإاااعب اااطب
ك ااتبأنااهب اادادبياله  اات ب ااتعفطب،بع  بي  ااعفب العهااتبعيااابكااخبيع  تو اات بيع  اا

يع   اااتعىبيعفععاااينابييالرع ساااابمبي عكااازب  اااف بأرتراااث بعياااابيعفاااطبيع   اااتعىب
ك اتبأناهبعياااببطيإلراال ابييع راث ابمبي  را بعيوتدثااتب تعهاديابييع عكاازبيع اادادا

يعاااااابيعيااااا بكااااات ياطب تع  اااااتعي بيع  اااااع  بيل ااااادياب اااااطبيعفععينثااااا بوتإلرع سثااااا ب
ي ت  بيعاعزبيع   تع ا بمبيعدثاهب يتات بونثا بيثرا اثببأطببييععي تنث بييإلرال 

باج  ببيع ه  اطب تعفنيطبي   دثبيإلنجياز  بييعسياخب طبيع عجث ب.
ي طبيع  يقببأطباعكزبيع عكزبيكتتدث ابواابديع اهبيع تعثا بأىبواابو اعابعيوتدثاتب

ي لاااااديبأطبيع اااااا ب،بعياااااابا سااااا بيع   اااااتع اطبييعفناااااتناطبيع  اااااكايااطبيع  اااااع اطب
يع اااب ت  اا بهاا يبيك ااعب راا  تبأيعد ااهبيع اا  بيع  ااع  بب–إلرااعي ايث بيع سلياا بي

بيير ساتببنيعث بجداداب طبيعفنتناطبيع  كايااطبييع   تع اطب.ب ر هدفبرزي
يإلراعي ايث ب االلبيعف اعابيع تعثا بع ات بب–ه يب تر  عي ب ايعبيع القات بيع  اع  ب

سااد بك ااتببي اا ب  ااعب بث1989ي ت اا بيعراانيي بيعسع  اا ب ااطبعت نااتب ب1977
ب تع لعىبيع دادب طبيع  يي ت بيعهت  بعطب ي بيع القت بن كعب نهتب:ب

 ( التطبيف  ث مجال البحوط الفتي  والصحي  :1)
 سع ااعي ب  اا بب1987 اا كعب اا ثف ب"يعجاااعيزيعث بليراا "بيإلرااعي ايث بوااابراال  لعب

رعي اخب نفا يطبرايثتبيديطب   ب"بلعنت جاًتب اطبأجاخبيع اب اجاععنييطب"ب  عبيي 
بجتابوثهب:

"بواااب جااتلبيع  اايثبيعالثاا باجااعىبيآلطب  ااتيطب  ااعىبصرااعي اييبمبهاا يبيع  ااتيطب
 اااثبواااباااي ب ااتبأ اادعب جياامبنست اا ب،بكااتطبقاادبلاادأب ناا ب  اامبراانيي ب  اا ب

يكا تابيع  اع اطبلثتناًتبن اع هبيع ا  بيعسي ثا بوااب اتببيالج  تعثات ب  ادبأطب
جاعياي برايفب   ا هتبيعنست ا بواابأعيطبيعلثاتطبعاطبصيقدبدو  بيعنست  بإ طبن ع ب

سا ب ييجهااا بيكا اااتابيعااا اطبا  ااات ييطب اااببصراااعي اخ..ب لااادأبهااا  بيإلجاااعياي ب اااتع  
بيعف بيعن عبصعابر ببيع ؤهخب.
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عاطباع ا بجت  ات ب  انحب اهتدابعي ثا ب ىبك ع برجي بيعنست ا بعاد بيع عيوهاتب ا
ب.ب  زييع بيع هن بتصرعي اخبي  تهدهتبيع ي ث بيأنهتبعطب  عحبع ت يه

 ااتععر ب ااطب عاا ب ساايلبيع اا ثف ب"بأجع اا ب"  اايثب  اا عك "بواااب جااتلبيع اا  ب
يع ت اا ب ساا بنجت ااًتبكلاااعًيبيأد بصعااابيع سياااخب ااطبيإل اات  ب ااتك عي بيالراا يي ث ب
يع  دث بيع ن  عابوابيع عقبيكيروبي طبإ بوسدبقعع بيعديع تطبيع  ابوابها  ب

بيع  عيعت بيع  إث بع  ر بأعيي بأ عىب.
طبواااااااب عكاااااازب"رااااااتنفيعدبكاااااايواط"ب ثف ..بأطبيع ي ااااااتابيإلرااااااعي اياايزع اااااا بيع اااااا

ه بوابجت   بعاطب  مبقدب اع ييبعي ا ثف ب ا نه بأ ا  ييب نا بلديثا بين عيا
طبها يبيع  اعيابهايبيكيلب اطب:بصه يبيع  عيابيع  ا ع ب"بأ ايابواابيعاد بيقتعا ب

بنيعهبواب ناس بيع عقبيكيروب.
 بعال ا عي بواابها يبيعلعنات عب  ادبأطبلادييب ايفهأييدع بيع  ثف بأطبيع  ع اطب
بوس ي ب    ب الفب نه بمبي عع بأعاديديًبب1979يج ت  بيع  اب الده بعت ب

ب طبيع ت ث بييعدييجطبييعدييبب سدعب تع الااطب.
ب،ب اع يقدبكتطبيع  خبوابيعلعنت عب عكزًيبعيابيك اعي بيع اابانسيهاتبيع  اي ب

 اتزيلبعيجااعيزيعث بليرا "بأإ اع بب ااعب  عبانسيهبيعا  تببيقادبأإ اع ب"بييعتاال 
طبعا  إاًتبب33يعجهيدبيع   عك بعي ي تابيع  ع اطبيإلرعي ايااطبي  كنييب طبن اعب

به  بيك عي بوابيع جال بيع ي ث ب.
يوابه يبيإلاتعب...ب يجهبيعدك يعب يييعبعز تعابيعساتهعابعاداب اعي بك را ت بزي اعب

واابعادابب-بع بيإلراعي ايايع اتب-لجت   بعاطب  مبك اتبي ا ع بيعادك يعبكايواطب
ب ؤ  عي بوابيعجت   بيع  ع  بيوابصرعي اخبأث ًتب.

 اتبيع اابعبي طبنت ث بأ عىبقات ب عكازب"كايواط"بل  اي عباع سا بيعت ا بعاطبيع ال
 راا  د هتب  ااعبمبيقاادب ااعحب"كاايواط"بأطب  ااتدلبيآلعياب ااببجت  اا بعاااطب اا مب

  اتبأدىبصعااب سيااخبيع  ع  بج خب نهتب عكازيب   اازًيبعيدعيرات بواابها يبيع جاتلب
ك ااتبأدىبصعااابز اتدابيع  ااتيطبلااطبيعليااداطبمبيأطبيعسااعيعب،بيإل ات  بلهاا  بيك اعي ب
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يع تاب ترا  عيعبواابيع  اتيطبع  را بأعايي بأ اعىبراث كطبيع ي اتاب اطبيع  ااب
يأ اااتفب،بواااابأ  اااتإه ب ااايلب  ااا بيك اااعي بيك اااعىبيع ن  اااعابواااابيع ناسااا ب

يكراع  ببيداطبهابأ ا هب اتب تايطب تع القا كيواطبأطبيع الق بيع اب عجوبعي تابيعل
 ازيطب تع كتابييع ي بيأطبيع  خب  ه بكاتطب  اادًيب  ت اًتبعاطبيع  ع اطب ب-.بيأط

نتواا اب نهاتبعي ااتاب  اعبعيااابصرااعي اخب..بأاااخب جاتلبيعرثتراا بيأناهبكااتطب  إت ا ب
بيأ عىبأاخب نهتبعي تابصرعي اخبعياب  عب.
عياااب راا يىبيع اا  بيعنفرااث بمب اااطبييي ااي بصرااعي اخبأث ااًتبع يثاات بيع الثاابب

مبب1987 اااؤ  عبيع ااا  بيعنفراااث بيعااا ىبعسااادبواااابنااايو لعببراااجي ب  ااايعهتبواااا
ييعاع  بهنتبقيلبيعدك يعبج تلبأليبيع زي  ب،بعسدب رعنتب طبقلاخبعسادب اؤ  ع طب
واااب  ااعبإل ااعيعنتبعياااب ستا اا بيإلرااعي ايااطبيهاا  بيع ااعابكنااتبرن رااعبيجاايدب

بيال  تدبهنتبعيبقتا نته ب.
كتنااااا بنست ااااا بيكا اااااتابيع  اااااع اطبمبقااااادب ااااا ع بد.بألااااايبيع ااااازي  ب اااااطبص اااااعي بيب

يإلرااااعي ايااطبيأعيااااطبص تعاااا بيع راااا يعاطبصعااااابيع  سااااا بع  ااااتعف ه بعسااااعيعبيعج  ثاااا ب
يع  ي ث بعينست  بيعتطبع بانف ب عا ب  اتبأدىبصعاابينرا تببعاددب اطبيكا اتاب اطب

د.هناااااتابرااااايث تطب اااااديلبعإ ااااتطبمبيبيع ااااؤ  عب  ااااادب فتجاااا  ه ب ت ااااا عي بيهاااا بد.بيع
  ادبعي اهب   اتعك بصراعي اخبب–ع ت بيعي تدبيينر ببأث اًتبد.بأ  ادبعكت ا بيد.
ك تبع بث  اعبد.قادعىب فناابيقتا ا بيع اؤ  عب   ا بيعاديلبيع عجثا بيقت ا بب–

ك ااتب ااتعك بوثااهبيعج  ثاا بتراالع م"بل ياثاا بنفساات بيع ااؤ  عبمب ااعك ب"أ ع كااتطبأ
بيإلرال ث بيع تع ث بعي   بيعنفرث ب.

 تطبيف  ث مجال اآليار :لمحاوال  ل( 2)
قبيإلراعي ايابا كعبيع ؤعا بد.بعو ا براادبأ  ادبهناتبأناهبن اعًيبكناهبعاثمبعال  اعي

وإنااهبي  اادبصعااابيآلإااتعب ت اا ب  اادب ااتبقتعااهبلاااجطبعيرااتدي ببعي سااخبيع  ااعىب ااديد
طبأجاااديدىبهااا بيعاا اطبلناااييبهااا  بيكهعي ااات "بيكاااتطبصقيع اااهبيع اااهاعاب"بب1979عاات ب
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ت بأهعي ااات بيعجاااازابييق هاااتبعااا بااااعدبيعراااتدي بييت فااااب تل رااات  هبثسااا براااتع هتبأ ااا
بيع ته  بيع  عيو ب!!

قثات بي  دبرنيي بث  ابيعدك يعبأ  دبقدعىبع ثمبها  بيآلإتعبيعراتل بعاث يطب  ادب
د.قاادعىبعااث يطبأطب:ب"ببعيابلإقتع ااهب ااطبها اا بيآلإااتعبثاا  ايع ااثمبيعاايزبيز ااعبيعإستواا ب

عو اااااهبيع رااااا  عبعي  اااااتيطب اااااببيع  إااااات بب اااااطبأز  اااااهبيك ااااااعاباعجاااااببصعاااااابيًبجااااازا
ع تلبيعنهببيع ابقت  بلهتبيإلرعي ايث بيع ابايل بيع جيابصعاب  عبيك فهبك

صرعي اخبعرإتعبيع  ع  بوابرانتاب  اعًيبصعابأناهبقاتي ب ايياًتبصراعي ايث بعدااداب
 تيعااا بععقيااا بيع فااات عبيكإع ااا بيع اااابقت ااا بلهاااتبجت  ااا بعااااطب ااا مب تع ساااتلعب

بيعاهيدث ب.
تاادبد.بقاادعىبوااابيعنااديابيع ااابن   هااتبعااهبيعيجناا بيعإستوثاا بلنست اا بيع اا فااطبوااابيأ

ع  اعبييع اتع بيعي عبميهااب   اخببأطبصراعي اخبهاابيع اديبيكراتم1988ب اتعم
جتهدابعياب فع .بيعفكعبييعيجديطبيع  عىب اطبهي  اهبيعإستوثا بييع عيإثا ب ي ا ًتب

بأنهبع بازعبصرعي اخبيعطبازعيهت.
 جاال  الف زياء:( التطبيف  ث م3)

ي عىبيع ؤع بهنتبأطبع يثت بيع الثببيع سيابقدبي  د بع  خبصعابقرا بيعفاز اتاب
 كيث بيع يي بجت   بيعستهعابمبو  دبعدابجيال ب  إث بعه يبيعسر ب اببيإلراعي ايااطب

مب ااااا  ابجيعاااا بأ ااااعىب ااااطبيع  ااااايثبب1987ي  ااااابب1983 اااااللبيكعاااايي ب ااااطب
ثكطبلعيوثراااايعبيإلرااااعي ايا/بهااااتعىبعالاااايعب1988يع  اااا عك ب اااااطبقاااات بوااااابانااااتاعب
 ااتطبيعيإااا بيع ااي ب تع يرااتدبي   يثاات بي  اايثبيزيج ااهبيع اااب   ااخب   هاادبييازب

 ا  خبلعنات عبي فتعخبدث ين بي نتع بيكري  بيعنييث بيإلرعي ايث بلز تعابيعسر بيب
سر بيعفاز تابيعنييث بجت   ب يعز تعابعيابعسدبنديابعي ث بكع تابها  بيع دع مب

عاب ااايلبيع اااايعبيع ي اااابيإلراااعي ايابمبيأجاااعىبيع ت اااثبيإلراااعي اياب العهاااتبيعساااته
رااعي اخبييجااهبيعاادعيابع ااددب  نتق ات بعداااداب اايلبص كتناات بيع  ااتيطبلاااطب  ااعبيي 
 طبأرت  ابيعجت  ت بيع  ع  بعز تعابصراعي اخبيأ تاا بيعجهات بيع را يع بيعز اتعاب
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وااتب ااطبعدبيعف ااخب رااع  ب ت اا بمبيعجاا  بع ااد بك اا بجنرااث بيع ااا بيكجنلاااب يب
صالبأطب تب عحب هب"بهتعىبعا كاط"ب  دبعيد اهبإلراعي اخبواابيع ا  ببيع دي ابم

هناات بك اا بعااطب فتثااتبيعز ااتعابيهدوااهب ااطبيعي هااتبو اااًلبعااطب   ااد بيع  ساااعب ااطب
قاااادعبعي ااااتاب  ااااعبييالراااا  فتفبلهاااا بيي هت ااااهبع اااا تببيع ي ااااتاب ااااطبيع  ااااع اطب

يع يااااااعبي  يفهااااا بيع ي اااااابب تالن ااااايتلب تعرااااا اب يااااا بج ثاااااببيك اااااييلب اااااطبديل
يير اتاب تعف خب ي ب  ك ب طبيع القت بي يقثببعددب طبيال فتقت بيع  إث بلاطب

 ااااتطبمك ااااتب كااااع ب عاااا ب اااا ثف ب بلجت  اااا بيعسااااتهعابيجاااااطب  هاااادبييازبكيثاااا بيع ياااايب
بيعجاعيزيعث بلير .

 ( محاوال  التطبيف الس تمائث :4)
عابجييعبا كعبيع ؤع بد.عو  برادبأ  دبوابك ت هبي  ب  عب  تع لعىبأنهبيي 

أرتعاببيع الثببيعإستوابيع   تدابمبلاعز بيعراان تبكا ديابهت ا بواابنااتقبع يثات ب
ابعااااداباااااعقبكااااتطبألعزهااااتبراااايقبيعفااااادايبمبيع الثااااببيعإسااااتوابيي  اااا  بهاااا  بيكديب

ييكواال بيع  عي ا ب  ت اعابواابديعبيع اع بيكتنا ب    هاتب اطبصن اتمبيي  ااعيمب
ابراايقبيعفااادايبواااب  ااعبي اا هع ب ااعك تطبو ياااببراالاخبيع إااتلبواا،ب ااهايناب
 بيأ اااااااا   تب   اااااااات الطب اااااااابب ااااااااعك بيع يز ااااااااببب1988-1987-1986 أعاااااااايي ب

يع هاينابيعيابعأرهتب عك بكتنيطبك ا تلهتبجايالطبيجيي اتمب  اكخبراتوعبمب
هت تطبيع عك تطبه تب"ب تو ابوادايبواي بي يببوادايبواي "بواتكيعابعع ا بوااب

اعكت ب اطبصن اتمبيع اعك بيع اهاينث بي ايعا ب ات بيكرييقبكن ي مبواي ب رزيبأ 
ب تععزبلعيوريط. مبييعإتنث بعع  ب"قتنيطبنيعوا"بع نيعب

جااداعب تعاا كعبأطب اات ببيع ااعك بيكيعااابيهاايبصاهااتبب ااتو ابيع ااسا بيك اايعب
بع نابب تو ابع ثمبرعو ب نتع بيعران تب!!

أطب نت  بب1987ه يبيعسدب عددبوابيكيرتطبيعران ت ث بيع  ع  بوابأيي عبعت ب
جيالطبيع  عمبييع ن عبيع هاينابيع  عيفبي عك ب"كتنيط"بعسن تمبيعران ت ابمب

"بييع يجاااايدابليرااااوبيعسااااتهعابي نتقياااا بيكيرااااتطب1ث ااااتيلب ااااعيابديعبرااااان تب"كااااع  
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يعرااااان ت ث ب  ااااع  ًتبع اااات ببيعرااااان تبيع اااا كيعاب" راااااطبيعسياااا "بعااااطبي  ااااتال ب
بأجعيهتب بب   ب ر يعابكتنيطب.م

ث اااًتبأطب اااعك بكاااتنيطب   اااع ب تعثاااًتبع  اااتاعبيالنهثاااتعبيقااادب ال ااا بي ااا كعبأب
أ ااااال بيع ن جاااااطبيإلرااااعي ايااطب ناااات  بجاااايالطبييلااااطب تع ااااهب"ااااايعي بجيااااايم"بواااااب

صثاتعثاتبيجييا بيع رات عب اتبب-يعرثاعابعيابيعراان تبيإلثاتعثا بعلاعب اعك بكاتنيطب
ي ايثتط،بفبأطبيع ااعك بقاادبأررااهتبصرااعبثسااعبب ااطبن اا ب يثااتعبديالعبهاا يبييع  ااعيب

أ ده تباثتعب هاينابرتل بيهيب نت  بجيالطب  عمبواي ب"ويقبيعس ا "بييعإاتناب
بلايعيطبرييثمب ن بعدابرنيي ب.

قاادبقت اا ب ااعك بكااتنيطبيإلرااعي ايث بلااإرعيقبيعراايقبيع  ااعىب تع دااادب ااطبهاا يبمبيب
يكوال بيع اب ع تزبعياب  جاادبيع را   عبيعيعجاابي لع اعبرثترا هبيع ديينثا ب إاخب

واايقبيعس اا "بييع يفاا بعين ااعبهنااتبهاايبأطب"رعواا ب اانتع بيعرااان ت"بعاا ب  اادعبواااي ب"
قاااعيعيبيي ااادًيبع  اااتدعابهااا  بيكواااال بأيبعاااد بيرااا اعيدهتبمب  ااايدابصعاااابقت  ااا بهااا  ب

بيكوال بن كعب تبايابعيابرلاخبيع إتلبوسوب:ب
  إااخبوعينكايناعيبيرايزيطبجايعمبب1981 أ بعستابيعج تلعاب:بأ عيمب نات  بجايالطب

ب.مبك تبث ع بوادايب تو ابواي ب1987وابران تبأيدايطبعت ب"عع ب
 اااثتعابب–  إااااخبعيجاااع ب ااايبب1975 ب بع نااا بيع اااتمب:بص اااعيمب نااات  بجااايالطب
بين عزب عع بوادايبوسوب بكيعبوادايبواي ب.

  إاااااخب ااااكيكيبب1983 م بين ساااات بيع  ااااالقبيكراااايد:ص عيمبراااات بوااااتاعبراااا نلعمب
بريجا وادايبواي  ب.

  إاخبهي   ابكي ب واداي بب1985نجتب:بص عيمبرت بوتاعبر نلعمب د بين ست بيعنا
يهااببوااادايبواااي ب،بيراعهااتب ااطبيكوااال بيع ااابي ااي بصعااابع ااع طبواي ااًتبعع اا ب

ب،بج ث هتب طبصن تمبيع عكت بيع هاينث برتعف بيع كعب.ب1988ب–ب1987عت اب
ببيع ا فابييع  تاًتب   تيال بيع الثببيع ي ابييعران ت ابييع رع ابكتطبيع الث

يع خب اطبأ اهعبوعراتطبيع الثاببيعإساتوابييع ا فاب،بين ت جهبعدادابالب   اب
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،بيع اا فابع  ب تواخ ب ااطبيع القاات ب ااببيعاهاايدوااب  ااعبييعاا اطبث  ف اايطب ل اات
يع  عىب:بأنثمب ن يعبييع ىبث دبن ي جاًتبوع ادًيبعسنراتطبيعساتدعبعياابيع  ايلب

ع ىباؤكدبقديابه يبيع ا فاب طبيع دبصعابيع دبوابز طبقثتراب،بيهيبيك عبي
عيااابيع عييراا ب،بيع ااخبز ااتعي بأنااثمبعيتثااتطبيإلرااعي ايابيك ت ت ااهبعنهااتبأ اا   ب
 اااطبيعتإاااعابييع فتهااا ب  ااااثبث ااا بب  اااعهتب،بوساااوبن ااااعبصعاااابص ااادىبيعاعي ااا ب
يع ع  ا بل ي بيعز تعي بييع اب ؤكدبأناهبقادبن ال بأز ا بكلااعابلااطبأناثمب ن ايعب

 يجعبييع ىب ي بأنثمبواب ن  ه بواباناتاعبي الحب ن  عب ع ثمب  ع عبأت
ب4500عنااد تبيع ف اا بقث اا بواات يعابيع يثفاايطبيعااديعابيع ااتاب اا نثمبصعااابب1988

بجنثهبييع ابكتن ب يجه بواب ج يهتبصعابأ دقت هب طبقتدابصرعي اخب.
:بيهنااتبااا كعبيع ؤعاا بوااابك ت ااهببمحععاوال  التطبيععف مععف الكععبال المصععرى  – 5
 الثاااببعاا ب  يقاا ب  تيال اااهبعيااابجااثلبيع ااات إاطبأطبيعب"ي اا ب  ااعب ااتع لعىب"

ييعفنتناطبييع  فااطب طبيعاهيدبييع ؤررت بيك ع كث بييإلرعي ايث بيع  اليه بلاخب
  دي بصعاب  تيال بصرعيابيع  تببيع  عىبعي هتببصعاابصراعي اخبييع  ايلبعيااب
 ب هتدي بعي ث ب طب ديعرهتبيجت  ت هتب،ب تععر ب طبقعيعبأريببيعنست ت بيع هنثا

يع  ااااع  بلااااعو بيالع ااااعيفبل ياااا بيع ااااهتدي بلااااادبأطبيإلرااااعيابيإلرااااعي ايابأ اااااب
طبكتن بإ تعًيبجتو براعب ي بقث ا ب،بص ب اعيىب ا ثف ب  اي ب ل   بيعإ تعبيي 
يع اعب بها  بيعييق ا بعاتعابب  ااعىب هاببعيدعيرا بوااب ااخبألااببنسااًلبعاطب جياا ب

جااازاب ااعمبراان  ب ااطبع اا بيعب28أ ع كثاا بقت ياا ب:ب    اايدبواايزىب ااتبب  ااعىب
وسااععب،ب  يهاات بيع اايحب ااببيع ااديببيًب اات اًلب ااهتد هبلاااد ب،بعتااطبعأرااهبكااتطب  ياايا

 جعجا بيعرانيي بيعاطبب1984يع هتببعيدعير بوابصرعي اخبيكتن بيعلديث بوابعت ب
ع ااااب جععهااتبع جااعدبكيناااهب  اا بيإلهتناات بييعااإالثبيع ااابق ااتهتبواااابصرااعي اخ،ب

عيااابدليااي بب1987خبوااابايعااايبااادعمبوااابصرااعي اخب،بويساادب  اابععجثااًتبي  ااع تًب
 دعر بوتادعمب   هدبيياز اتطبعي ياي ب،بيهايبوااباع ساهبالرا ت تلبدعيرات هبيع يثاتب
وابأع تنثتبيعيعجث ب،باعيىب   يدبويزىبيعاتعاببيع ا ث ب  تنت اهبقات اًلب:بعناد تب
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ب ايايطبان اعيطبصعاّاب تع  اتعىبععجثاتًبكن بأ عمبيأ جايلبواابيع اييعابكاتطبيإلراعي
ص بثسيلب،بطبعندبه يبيع دب ب،بيع ب  يق بعن ع  بيإلرعي اياا زيزهيث هعيطبي  
 ي ب عابأيقف ناب عا بيع ديدبوابيعسدمبيعسدث ا بيايلا بصلاعيزب:ب   يدبويزىب

عاا بث اادقبعجااخبيعلاايعثمبأنناااب  ااعىبيع ااابيع اتقاا بعياااب،ب  سااا ب   ااا اب
 ااطببيكع ب،بييعااإ طبيعاا ىبدو ااهبيعاتعااببيع اا ث ب ستلااخب  اايعهبعيااابيعاادليي 

عيااب اهتدابرااعببيع  هدبيإلراعي اياب  راببعييثا بيع جيا بيعاهيدثا بهايب  ايعه
ب.   عفبلهتبعي ثتًب
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مقاومة التطبيع والعادوان الاأمريكى " كتاب ( تلخيص 5)

 " الصهيونى

  نييطب"ب ستي  بيع الثبببيدعيرت بييك  تثب تعستهعابك تب دعبعطب عكزبثتوتبع
يعااا ب اااطبيع ااات إاطب"ب،بيقااادبجاااتابواااابرااا  بييع ااادييطبيك ع كاااابيع اااهاينابع ج 

 ااااثب ناااتيلبيع  اااثبيكيلبعيااادك يعبعو ااا براااادبأ  ااادبق اااث بي  اااعيقب،ب  ااايثب
يع سااخبيع عجااابيع ااابثسااي بلهااتبيعيااعببيعيااابعأرااهبيعيالثاات بيع   اادابيعجال هااتبواااب

بيع ناس بصرعي اخب.
يعيعببُاج  يطبأطبيع عيابيع ر سليابرثكيطب اعياب  اتعي بيأوكاتعبب فكعيب-
إستوت ب تكرتمبي طبإ بكتن بأه ث بيعيزيبيعإساتوابييعفكاعىبعي ساخبيع عجااب اطبيب

أجخب عراا بيي  االلب فاتهث بجداادابواابيع ساخبيعج  اابيع عجااب  اتبث ادثب   ثا ب
ثاا  ابهاا يب  زي نااًتب اابب ي ااا بيع ياا بوااابيعيااعببع د اا ب،بإستوثاا بيوكع اا بعييااعبب

يعاا بجاااتداب اانه بال ااا اللبيكهااديفبيعرثترااث بييالق  اااتدث بييالج  تعثاا بوااااب  ت
يع ساااااايلب   اااااات ك ب ااااااببيعياااااازيبيعفكااااااعىبييعإسااااااتوابع  سااااااا بيكهااااااديفبيع يراااااا ث ب
،بييالراااا   تع  بيعسدث اااا بييع داإاااا بييع اااااب  إيهااااتبيع ااااعكت بيع   ااااددابيعجنرااااثت ب

يث  حبيع  ثبيع ي ابييع يا بييع  ا يييطب اهب جاعدبأديي باث ا بعيراثاعابدي اخب
ب ي بيكياتطبي تعجهتب.

يعتت ااببعاااعقبيال  ااعيقبيأديي ااهبي تع  ااهبيأطبيكجهاازابيالراا   تع  بي ااتبإاا بأ ااتعب
   هب طب اوبق اعابياي يا بيع ادىبهاابأراتمبها يبيال  اعيقبيأها بأديي اهب:ب

ييع  إثاااا بيع  اااا عك بييع ااااديعمبيإلعااااال بييع  ااااتدلبيعإسااااتوابييع  ااااعيعت بيع ي ثاااا ب
 ااعاباي ياا ب،بإاا بكتناا ب ات بيعيعجثاا بيع ن  ااعابوااابعجاايابيع ااتع بيع عجاااب ناا بو تييعج

ي فتقثااا بكت اااببدثفاااادبييع اااابد ااان بياله  ااات بيعإساااتوابيإلراااعي اياب   اااعبيأعا اااهب
أ  تد بيععر ث ب اثبجتا ب ع   بوابلنيدبيال فتقثا بإا بواابيال فتقثا بيع  سايداب

ي اايعابع تراا هبب1982 اا بصن ااتابيع عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعي ايابب8/5/1980واااب
عثكااايطبقتعااداب  سد اا بع  سااا بيال  ااعيقبعي ساااخب؛ببعجااتلب ااطبيع يرااتدبيإلرااعي ايا
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يع  عىب  دب اوب  نهج ب تع  تيطب اببيع ؤررات بيعيعجثا بيع ت يا بوااب  اعب
ب.

إاا بيراا  ع بيعتت اابب ااتع  بيعراافعيابيإلرااعي ايااطب تعسااتهعاب ااطبصعثااتهيبلااطبيعثرااتعب
وااعيث بدي اا ب   ااابجاادعيطبلااطبعاات اب ااعيعًيب  ي ااثهبرتراايطبي ااث يطب اات اعبيي 

لعيهث ب بييعجيعمبيدثفادبلطبرياتطبي رثفاب تز اخبيجدعيطبلطبعت اب.يي 
إاا بااادع بعااديعبيع عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعي اياب تع  ااتع بيعاا عيابيعإسااتوابعيراافعيابإاا ب
ديعبيعسن ااايا اطبيإلراااعي ايا اطب تعساااتهعابييإلراااكندع  ب تع  تعه اااتبيعااا عيابيع جاااتعىب

بعيرفعياب.
ناب تعساتهعابي ااطبأه هاتب:ب اعك بدع ااتبإا باا كعبيع ؤعاا بأها بيكاالابيع ااديبيع اهايب

 ترا تاخبي ج ابب اااديعبع تع اعبيعل اعيلبيراعهااتب اطبيع اعكت برااييابواابيع جااتلب
بيعزعيعابأيب جتلبيالعت عينثت بييع جتعىبأيبيع جتلبيع نتعابييع ال اب.

أ ااتبيع  ااثبيعإااتنابييعاا ىبأعد ااهبأ تناا بيإلعااال ب تعيجناا بيع عجثاا بع رااتندابيع ستي اا ب
و نتيلبكثفث بيالر فتداب اطبيع جعجا بيعيلنتنثا بوااب،بابعلنتطبيويرااطبيإلرال ث بو

 اثبكتطبعالن  تعبيعيلنتنابعيابيع ديبيع هايناب،بدع بيالن فت  بواب  عب
 إااتع بيعتلااعىبب24/5/2000يينراا تببيك اااعب ااطبيك اااعب ااطبجناايببعلنااتطبواااب

 ستي ااا بعياااابيع ااا اداطبيع عجاااابييعاااديعابيكاااتطبعاااهب اااعديد بيعنفراااابعياااابقااايىب
بيع الثببي رتندابيع ستي  بي تك ابواب  عب.
ويرااانثًتبأيبععجثاًتبأيبديعثاًتبإا ب:بيقدب نتيلبيع  ثبييقاببيالن فت ا بيعاعيهطبرايياب

إااا ب ناااتيلبيع س ع ااات ب،بيع اااتجزبعرااا ثًتب،ب ناااتيلبيعييقاااببيع  اااعىبيع ساااتي ب ااا لثًتب
 ا بواابويراااطبيع  يث بع ستي  بع يثا بيع الثاببوااب  اعبي راتندابيعسايىبيع ستيب

 اااطبييقاااببيع لاااعابيعيلنتنثااا بييعفيرااااانث بييع ااااب اااطبأه هاااتبنلااا بيع الوااات بيعدي يثااا ب
ييع ي دب ي بهادفبيي ادبيعاد بيعرا تحبليجايدبينسرات بدي يااب ه اتبكاتطب ايع ب

بأيب فته هب.
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أ ااتبيع  ااثبيعإتعااثبعهراا ت بوااتعيقبيع  اااعىبو نااتيلب وااتقبيالن فت اا بوااابعت هاااتب
ديثا بيع  اثبأطبيع ات بيكيلب اطبيالن فت ا بنا عبعناهب اثبأي احبواابل،بيعإتناب

يقدبيع  دبيعفيراانايطب،بأع ب   سخبب30يأتإعب طبب  تبب2000أع ب هادبي
عياب جهيدي ه بيع ي ث ب  ابي اي بعي  يثات بيالر  اهتدث بديطبأدنااب راتعداب

لخبعيابيع كامبوسادبي  ا  ب  ا بديلبيعجاييعب يقفاًتب  تدثاًتب،ب طبديلبيعجييعب
،بت  بيي    بيرت خبعادابع عقيا بي ايلبيع راتعدي بعيادي خبيعفيرااانابعالن ف

يقاادب نااتيلبيع ت ااثبيع يقاا بيعااعيهطبي ثااتعبيع ااعببييعرااال بإاا بيعاادييوببيع  عكاا ب
الناادالابيالن فت اا بييراا  عيعبيع ستي اا بإاا بين كتراات بيالن فت اا بأيبيعإاايعابعياااب

 بعي  ع اااعبإااا بأع بيعييقاااببإااا بيالن فت ااا بي رااااعهتبعيااااب ااااابيع اااعببيع ااا لث
 ناااتيلبيع  ااادثت بيع ااااب ييجاااهبيرااا  عيعبيالن فت ااا بلااانفمبز  هاااتبيقي هاااتبي واااتقب
يع رااا سلخبأ ت هاااتب اااطب ااااثبيع  ااادثت بيرااالخبيرااا  عيعهتب اااببيع  تاااادبأطبيع ااا بب
يعفيراانابيرا اتابعرا بكاخبها  بيع  يقات بييع  ادثت بييع  ا ثت بيع ته ا بأطب

عي ايااطب،بيأطبثكلاادبيالق  ااتدبع اااخب ااتعيطبواااب  سااا بيك ااطبعسراا ث ااا ب ياا ب
ب رت عبوتد  بقدع ب   عي بيع يثتعي ب.

أ ااتبيع  ااثبيععي ااببعي ااادبيكق ااعىبو نااتيلبق ااث بيكرااعىبيع  ااع اطبيعن ااع  ب
يعتثااتطبيع ااهايناب،بيقاادبأي ااحبيعتت ااببيعيااع ب ااطبواا حبهاا يبيع ياا بيع نراااب

هتتات بأعا بأرااعب  اعىبيو احبيالن ب65 ف خبوتعخبيهيبيعإ عبكعييحب ييعاب
يع هاينث بيك  بيعيجهبيعسلثحبعيتثاتطبيع اهاينابي يعثا بيعاعأىبيع ات بيع  اعىب
ع   ثاا بيعإااا عبعهاااؤالابيع ااهدياب اااببصج اااتعبيع كي اا بيع  اااع  بال  ااات بيإلجاااعياي ب
يعالز  ب دبيعتثتطبيع هايناب طب جع ابيع اعببي  اتت  ه بجنت ثاًتبي  ايث ب

يع اااهدياب.بإااا بأ اااتعببيع ااا تثتب ااابب اااعيعابك ااا ب ساااتلعبيكراااعىبينساااخبعوااات 
يع ت ثبعيجعي  بيع هاينث بيع ابيع تل بواب  ب اهدي نتبيأراعينتبرايياب تع  اتجعاب
وابأع ت ه بيع  ع  بأيبصج تعه بعياب فاعبقلايعه ب  ااداه بي ناببيعا ات بييع اتاب
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عاانه ب  ااابق ااييبجيعااًتبيعا ااًتبيراعهااتب ااطبيعجااعي  بيعي  ااث بيعالصنرااتنث بيع اااب
ب.ابواب  بأرعينتلهتبيع ديبيع هاينيع ت

إ بأيعدبيع ت ثبجتن ًتب طبيع عيوت ب جع ابيع اعببيع اهتان بأنفراه بع اتبجاعىب
عي هديابييكرعىبيع  ع اطب إخب هتدي بيع  ادبي  ثتطب ع ثهبلاعيبقت ادبيعت ا ا ب

ييع عيوات بيع ساد بي  ثاتطبعات يمبنإ اتطبأ ادب نفا ىبب1956  ال بعات بب890
ب.ب1956  ال بعت بب890ا  ب جزعاب ع بيع ا بيأ دبأوعيدبيعت 

ب1967جندىب  عىبيويراانابوابيع ع لبب300قثت بلنثت اطبيعث تزعب س خبب-
يراعهااتب ااطبيالع عيواات بيعفعدثاا بيع اااب ؤكاادبق ااخبيكرااعىبيع  ااع اطب  اادبيقاايعه ب
وااابيكرااعب،بإاا بأيعدبيع ت ااثب ااهتدي ب  اا بيع  ااع اطبيعاا اطبنجااييب ااطبيعس ااخب

ناادىبوه اااب   اادبيع عيقاااب،بييعجناادىب اا  تطب إااخبد.بأ  اادب اايقابيعفنجااعىبييعج
علدبيعر تعبجتلعبيع رايابيراعه ب طبيعجنيدبيع اطبك بب بيعنجتاب طبيعي  ث ب

بيع هاينث ب.
يقدب كعبيع ت ثبأطبه  بيعجعي  بالب راسوب تع ساتد ب  اابواابكاخبيعساييناطبيعديعثا ب

ب5710لاااعق بب1950ي نهاااتبيع  اااعىب  اااابيعساااتنيطبيإلراااعي ايابيعااا ىب ااادعبوااااب
لج خبه  بيعجعي  بالب رسوب تع ستد بيهيبيع لدأبيع ىب تت ييب هبع يزبيعنتز  بوااب
يع ااااتع بلاااازع بي اااااهتده بعياهاااايدبوااااابأع تنثااااتبك ااااتب اااادثبكديعاااا بيا  ااااتطبواااااب

بيكعجن اطبيقاليمب تعجاب فعنرتب.
أ ااتبيع  ااثبيع اات مبعي هناادمبيعزعيعاااب  رااطبهت اا بو نااتيلبيال  ااعيقبيعزعيعاااب

 اع بع رهبكخب ايياطب  اعىببياب طبأ اعب تبث كطب؛بكطعبيهيب ي ع  
وساادبع ااببايراا بييعااابيع ااتل هبوااابيزيعاب،ب ت اا بيع اات ياطب تعساااتابيعزعيعاااب

يعزعيع بديعًيب   ع ًتب اببيعتثاتطبيع اهاينابعيس اتابعياابيع  ت ااخبيالرا عي اجث ب
يع  اااع  ب إاااخبيعسااااطبييع ااااتامبييعس اااحبييكعزبيق اااببيعراااكعبييعفييتاااهبوااا  ب

 ع اابب   اايلبيعساااطبيع  ااعىبياااعد ب  ااعب ااطبيعليع اا بيع تع ثاا بعيساااطب 
يجثاا بي ياا ب  يهااتبصرااعي اخبي يقاا ب  ااداعبيع اااتامبيع  ااع  بعهرااييقبيكيعب
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  دبير اعيدبل يعبي  ال ب طبصرعي اخبيأ اببب  دبص تل هتب  ع بيع فطبيعلني
 بعيرايقبي لاادي بصراعي ايثبي  ساتيب يع يزبيع  عىب تإلادزب  دبي يلب  ال بي

يع  عىبيع ىبو حبعياب  عيعثهب ف خبرثتر بيع   عبيع     ب طباير بييعاب
يع ااتل هبوااابيزيعابيعزعيعاا بإاا ب كااعبيع ت ااثبأهاا بيع ااعكت بيعزعيعثاا بيإلرااعي ايث ب
يع ت ياااا بواااااابيعرااااايقبيع  اااااعىبي نهاااااتب اااااعك بكتع اااااخبي ك ااااابب اااااعك بأجعيالنااااادب

 ا بي ج يعا ب اعكت بي ج يع بيع يعجابيعزعيعث بي عك ب تنيجع طبيراا بأجعب
هع اااازيب،ب ثفااااتب،بكاااااللبي ااااعك بلثكاااايبو اااااًلب ااااطبيع اااا إاعي بيع ااااااعابعي لااااادي ب
يإلرعي ايث بييع اب نهتبيعف خبيعتييىبيعتلدىبييع ر  بيعي ي ابييعرعاتطبييع  يا ب

بيع سيابييع س بيعد بيع  ك بوابيعليل.
 ب انه بوااؤيدبإا بأيعدبيع ت اثبقت  ا ب اا ه بيع ا  ااطب اببصراعي اخبواااب جاتلبيعزعيعا

أليبهادببي  اديحبع ات ب اتدعمبي يرا بعلادبيعاع  طبيعياابألايبجتز ا بيأث اطب
بأليب دادبيرت ابيعفثالعاب ع بيعجتريمبيعفثالعا ب.

إااا ب ناااتيلبيع ت اااثب  ااااات بصراااعي اخبعيراااثاعابعياااابيع ثااات براااييابواااابيكع ب
يع   يااا بأيبرااا لهتب اااطب  ااازيطبراااانتابيعجااايوابأيبيع ااا إاعبعيااااب  ااا ب  اااعب

بيطبوابديلبيع ن ببع نبب  عب طبص ديثبنه  بزعيعث ب ت ي ب.ييعريد
أ تبيع  اثبيعراتدمبعيادك يعبعلادبيعاع  طبيعتع  اابو ناتيلبيع رايث بيعرثتراث ب ابب
صرااعي اخبلاااطبيع  كااطبييع راا  اخبيوااابيعلديثاا با رااتالبيع ت ااثبهااخب ااطبيع  كااطب

بصاجتدب ريث ب ببصرعي اخبيهخبهاب  كن بأ ب ر  اي ب؟ب.
طبيع راااا  اخبييع اااا ببأيبواااابطبيع  كااااطثبلاااااطبيعرثتراااا بكينهااااتبواااايثفااااعقبيع ت اااا

ييع رااا  اخبهااايبيع  كاااطبيعي اااادبع تع ناااتبيع عجثااا بإااا بثرااا  ع بيع ت اااثبيع يقااا ب
يإلرااعي اياب ااطبع يثاا بيع راايث بيعرااي ث بيث اااعبع يقاا بصرااعي اخبيعااعيو بعن اات عب

يعاا بأيرااييبعراا بكااخبيع نااتزال بيعفيراااانث بأإنااتاب  ت إاات بأيرااييبيعرااع  بإاا ب  ت
وع ب رايث ب   اًتبعي ازيمبيإلراعي ايابوااب عيابيالن فت ا بي ييوسا بأااعيفبععجثا ب

وساعيعبيقا بصااالقبيعناتعب،بعياب ع بهيب ا بيرا عي اجابقت اخبعيرثترا بيع عجثا ب
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ب%12 تهعهااتبييع فااتي بعياااباااؤدىب   ااًتبعيقاا بيالن فت اا ب،بييعس ااتابعياااب 
يع اابناابب1967عااب اديدبييع ايدابصب%22 نف ي ب هيهي بلداًلب طبب طبأعي  ب

يعسااادبينس ااا بيع ع يااا بيالن ستعثااا بواااابي فتقااات بأيراااييب  يفااا بب242عياهاااتبقاااعيعب
بق ث بع باي ز بيإلرعي ايايطبل نفا هتب.ب34يعياهتب

يث اااعبيع ت ااثبصعااابأننااتبأ اات ب  ااعجاطب   يفاااطبعهز اا ب:ب  ااعمب اا لابي  ااعمب
صن اتبث   ادبعياابب،عر ابلاعيقعياابي اعجثحبكفا بأ ادبيعرثترا اطبعياابيك اعىب

 دىبنجتحب  دبعيي خبيعسيابكىب نه تبيهيبيع  دبيعا ىب ي اببوثاهبيالن فت ا ب
يعفيراااانث بيعااديعبيكتلااعب  ااابيآلطبييععهااتطبعيااابأطبيع  ااعمبيع اا لابهاايب ااطب

ب: طبإ بن   بإالثبير عي اجثت بيهاران  عبوابيعنهتث ب.بيب
يقعيعي هاتبيها بأ ا تببدعتابيع خبيعري ابي   ركيطب  جعبيع اععث بيعديعثا بب-

يكاااا ع بقاااايىببيهااااؤالابث إياااايطبيعراااايا ب  ااااكخبأرااااتمبوكااااعابيع اااايحب ااااببصرااااعي اخ
يالنف اااتحبييع    ااا بييعسااايىبيعيالعيعثااا بيكااا يبوااااب ااافيفبيعساااي ااطبييعثراااتع اطب
يعاادث سعياااطبي   ااه بواااب اافيفبيع ااايعااطبيهااابيراا عي اجث ب ج ااخبيع ااعياب

يع  عىبيإلرعي ايابيالبث  لعنه تبكاًلبيعفيراانابيإلرعي اياب ر ساًلبعطبيع عياب
بيي دًيب.

إ بصطبهنات بيرا عي اجث بإتنثا بيها بدعاتابيع اعببيعن ت ثا بلهادفب  ع ا بيعس اث ب
رثتراثًتبلهادفبيرا دعتابيعساايىبيع تع ثا بعي ايوبعيااابصراعي اخبيعتانه با ي اايطب

 بإتعإااا بيهاااابيع اااخبيعراااي اب،بييرااا عي اجثبيايع اااعببعياااابنفااامبيكرااامبي  اااتد
وااااب  اااعبيديلبيعاااايقبهااايبيع اااعيابيعااايانابيعالق اااهبب اااعيابيعاااع ثم   لاااعبيع

واااااابيع اااااعيابيعااااايانابهااااايببسعياثااااا ب،بي   لاااااعبأطبيع اااااديبيعاااااع ثميعجدعثااااا ب تعدث 
يال  تااااااتعبيك ع كااااااابيع ااااااهاينابيع ااااااتع ابييع ااااااديبيع  ت ااااااعبهاااااايبيع ااااااهاينث ب
ييع ن ااااع  بيإلرااااعي ايث بيأطبيعاع اااا بإلنجااااتحب هاااات بهاااا  بيع ع ياااا بهااااابيعجلهاااا ب

ثاا بيعدث سعياثاا بيعتااطبهاا  بيالراا عي اجث ب تزيعاا بالب جاادباع سهااتبعيج ااتهاعبيعيان
بيع ع   ب.
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إاا بث اااعبيع ت ااثبصعااابأطبأرااييببيع فتي اات بيعاا ىب ااخب راا  عًيب ناا بأطبين هاا ب
ب338ي242  ابيعاي بييع ىباديعبعياابأراتمب اطبيعساعيعبب1973 عببأت يجعب

عثااا بن ت جااهبواااابيعييقاااببك ااف بيالن فت ااا بيعفيراااانث بيع تراااي ب ااادىبه ت اا هبيهزب
يع  ياااابو  ااادبرااانيي ب اااطبيع فتي ااات بوااااب دع ااادبيأيراااييبي اااع بيع اااا بيأع  اااتب
يق   ااا بيعسااايي بيإلراااعي ايث بيكعي اااابيعفيرااااانث بيع  اااععاب ف اااخبأيراااييب  ع ااا ب

بكت ي بيديطب عمب.
ي  يابيع ت ثبصعابأطبأز  بيع سخبيع عجاب ت طبواب ي بيعن عابيع ي ثا بيع اتجزاب

طبدعير بيعييقببدعير بعي ث ب ي يعث بيه يب تبث ناببها يبيع ساخب اطبييع  يق بع
صن ااااتمبيراااا عي اجث ب سثسثاااا ب   ت ااااخب اااابب  اثاااات بيع اااادييطبيإلرااااعي ايابيع راااا  عب
ي   ااعبراااييكهبواااب ج يعااا ب اااطبعديدبيكو ااتلبيع ي ثااا بيع تافثاا بيعرااات   بوااااب

بيع ثتلبييع  يه  بع ييلبالب   بعيييقبب  ي ب.
ابن اات عب ااعببأت اايجعبيعالق هااتب تع راايث بيعرثترااث بعي ااعيابإاا بأ ااتعبيع ت ااثبصعاا

يعايانابواابيع ناسا بإا بيرا  ع ب عي اخبيع اعيابيع عجاابيع اهاينابيل اديًاب اطب
ييع ع ياااا بب1957يي فااااتقبولعياااااعبب1956يقااااعيعبيع سرااااث بي ن هاااااب  ااااعببب1948

أيبقلاايلب  ااعبب1967صعاااب ااعببب1957يعإتنثاا ب لاادأب  ااتبين هاا بصعثااهبي فتقاات ب
ي ن هاااب   تهاادابكت ااببدثفااادبوااابب1970ايعااايبب31عابعيجااعزبيعإتنثاا بواااب   ااتد
ب.ب1973 عيعًيب تعسابب  عببأت يجعبب1979اينايب

ييعجاازابيك اااعب ااطبيعت ااتبب اا خب  اا بيع ال اا بييعيإاات  بيع ااتدعابعااطبيعيجناا ب
يع ت اا بع  ت  اا ب عكاا ب ستي اا بيع الثااببي ييجهاا بيع  ااعيابيك ع كااابيع ااهايناب

 ااطبيعلثتناات بييع يساات بيعنست ااث بيع ااابأ اادع بين   هااتبيعيجناا بي   اا طبعااددًيب
 إااخبيع يساا بيعنست ااث بيع  نيناا ب اا طبيإلعهااتبب اانتع بأ ع كثاا بييع ستي اا ب  ااعياب

إاا بيع ااؤ  عبيع اا لابيع ت اادبب16/10/2001يراا نهت بيك اا بييع ااابعسااد بواااب
عي اااببلعناااات عبع ياااابع ستي اااا بيع  اااعيابيك ع كااااابب29/9/2001يع ن سااادبواااااب

 هاينابوابيع ناس بإ بقثت بيعيجن بلإ اديعبعاددب اطبيعلثتنات بيع نتدثا بلإنسات بيع
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ويرااااطبييراا نهت به اا بيك اا بي يعا هااتبإلدعي ب ااتبث ااثوب تك اا ب ااطب  ااتاعب

 . هددبيجيدهتب
 (مركز يافا للدراسات واالبحاث بالقاهرة -ىكاتب صحف –محمود سامى  -)عرض وتلخيص
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نوات فى بلاد المصاريين س 7كتاب"  ( قراءة نقدية فى6)

للسااافير الإسااارائيلى الأسااابص فاااى القااااهرة )موشااايه  "

 ساسون( 

،بن ااايدب جاااددًيبعي يفااات بيعيت  ااا بب2011يعااااي بوااااب  اااعبي  ااادبإااايعاباناااتاعبب-
ع فاا حب،بيع ف ااحب ااتبكااتطباجااعىبوااابز ااطب  ااتع ب،بييعاا ىبكااتطبث اادب ت اا بواااب

تدابيعيانثا بيواابإييلا ب جتلبيع الق ب ببصرعي اخب،ب  إت  ب فع وبكت اخبواابيعراث
يك طبيعسي ابيع  اعىبييع عجااب،بيها  بيع اتلبال ازلبك اتبهاابعهرا ب  ادبإايعاب
كتطبأ دبعكت زهتبيعدعيابالر عديدبيعتعي  بيعيانث ب،بيع خبيع يدابصعابيإت  ب عا ب
يعااز طب ه اا بي ااطبألااعزبهاا  بيعيإاات  ب اا كعي بإااتنابيأ اااعبراافاعبصرااعي ايابواااب

يع ىباي  ب  نهبيع هندمبيع سثسابع القت ب  عب  عب"ب ي ثهبرتريطب"ب،ب
،بييع اا كعي ب   ااخبعنااييطب راا ببب1978 اببيع ااديبيع ااهايناب  اادبكت ااببدثفااادب

رااانيي بوااااب اااالدبيع  اااع اط بي ايع هاااتب ااا  اب  اااتبي  ي اااهب اااطبأراااعيعبي سااات  ب
جداداب،بع بثك  بعنهبعر ثًتبوااب  اعبيواابعتع ناتبيع عجااب  ااباي ناتبها يب.ب

يبيع ىب رايخبصعاناتبيععونات ب،بأ اتبيكها بييك ااعبويا بن عواهب،بعاطبييعسياخبجدًيبه
ق دبيعطبع دبقلخبيعن ت بيعرتل بيعيتعقبواب   ا هبعيي ناطبي خبألاب،بيجاتاب
يعرفاعبيإلرعي ايابواب  عب  ي ثهبرتريط بوابز طبيعراتدي بي  اتع ب،بز اطب

  اطبيه  اييب س اتثتبيعفرتدبييع   ث ب،بعثساد بعناتب اتب فاابعناتب،بي تع  اتعىبيي ادًيب
رعي اخبي دعبعنتبعدابأع تلبوابه يبيع اددبويسادبيرا فد ب يع الثببلاطب  عبيي 
كإاعًيب اطبيإل اعيفبييع  ت  ا بعياابيع عج ا بيع عجثا بيعتت يا بع ا كعي بها يبيعرافاعب

  ااب1981يإلرعي اياب"ب ي ثهبرتريطب"بواب  عبييع ىبي  دبع يهبواهتب اطب 
عهاا يبيع ااهايناب  اادبكناازًيبرثترااثًتب  يي ت ثااًتبب ب اااثبكتناا بهاا  بيع اا كعي 1988

 ه ااااًتبعديعرااااابيع القاااات ب ااااببيع ااااديبيع ااااهاينابيعي سااااتي اطبعي الثااااببأث ااااًتب،ب
يأ اااادع بديعبيعت ااااتببيع عجااااابوااااابيعسااااتهعابيد  اااا ب،بعاااادابا  اااات ب ااااطب ياااا ب
يع عج ا بيع   اازابواابلديثا بيع را انت ب،ب ااعىب ات يبثسايلبعناتبرترايطبيكاا بنسااعأ ب
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 عناااد تبزيعبب1977دبز اااطبيع   ثااا بييعااا لبييالرااا لديدبييع   ااادب اااطب  اااايطب اااتب  ااا
عنااد تب ن اااب  ااتع بعااطب كاا بيعاا الدب؟!بب11/2/2011يعرااتدي بيعساادم بي  اااب

ب؟ب.ب2011كا بنر  ادبقعيا هب  ايطبإيعابانتاعب
وابيعسدمبب1992يجديث باه نتبيإل تعابصعابأطبه  بيع  كعي ب دع ب اللبعت ب

 بث بو ايلبع ثرا الدبيع  ع اط بيي  ي بعيابإ تنب   بير ب ر ببرنيي بوا
ييع دااادب ااطبيع نااتي طبيعجتنلثاا ب،بو اااًلبعااطب سد اا ب سياا بيع ااهاينابيع  ااادب/بأ ااتب

بصلثتطبيث كطب ي ثابألعزب ست  بي ي يعت بيعت تببوث تباياب:
ب بيع ييعي بيعرع  بيعتت ي بلاطبيعرتدي بي ي ثهبرتريطب.1
 رااناب:بأعكااتطبيع كاا بيع  ااعىبب–عبيإلرااعي اياب بيع ااييعي بيعرااع  بلاااطبيعراافا2

علادبيعهاتدىبقناداخبب– اتهعبأ ت ا بب–اير بييعابب–ك تلب رطبعيابب–  تع ب
بيراعه ب.ب– في بيع ع  بب–ع   بعلدبيع جادبب–
رااعي اخبيديعبيعراافتعابيإلرااعي ايث ب3  بيال فتقاات بيعرااع  بلاااطبيع كي اا بيع  ااع  بيي 

بيعهت بوابه يبيع ددب.
يع فثااا بييع القااات بيع ت ااا بيع اااابأقت هاااتبيعرااافاعبيإلراااعي ايابوااااب بيعن اااتات ب4

ب ب.1988-1981  عب اللبيعف عاب 
 بع يثااا بير ثاااتلبيعراااتدي بك اااتبعت اااهتبيعرااافاعبيإلراااعي ايابع  ااا بلي  ااا بيهااايب5

باجيمب ي بيعرتدي بوابيع ن  ب.
 ب فت اااااخبيال  ااااعيقبيإلرااااعي ايابعيزعيعاااا بييع اااانتع بييعإستواااا بيع  ااااع  بيديعب6

بتعابيإلرعي ايث بواب ع ب.يعرف
ب- بعؤث بيعرفاعبيإلرعي ايابع  يثت ب ستي  بيع الثببيع ري  ب ريث تطب تاعب7

 ن ااث بإاايعاب  ااع بيعي زعاا بيع ااابعت ااهتبواااب  ااعب ااطبقإل ااخبنست اات بيع اا فااطب
بييع  ت اطبييكا تابيراعهت.

 ياا بهااابألااعزب ي اايعت بهاا  بيع اا كعي ب،ب اابب فت اااخبأ ااعىبدقثساا بيهت اا ب،ب
يلبهاا  بيع اا كعي بكااتطبعنااتب ال  اات بأرترااث بيقاا بن ااعهتبوااابز ااطبيع  يااياب اا
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 راااناب  اااتع ب،بين راااببأنهاااتبال ااازيلبقت  ااا بواااابز اااطبيعإااايعي بيع اااابي  اف هاااتب
ييع ثااتعي بيع   اا بك ع كااتبييع ااابعج ااتبعسااد ب  هااتب اافست برت  اا بع اايعاب كاا ب

 ااهايناب،ب  ااعبيراايع تبيعالثااتبي ااينمب ستلااخبيع الثااببيع راا  عب ااببيعتثااتطبيع
ث نااااابصعااااتدابصن ااااتمب رااااناب  ااااتع بيع ااااهاينابيعتااااطبلي ثاااا ب،بيق ااااعابصرااااال ث ب

بعهر بيع دادب،بأ تب ال  ت نتبيعجدادابونرجيهتبوابيآل اب:
 التجسس ةلث السادا 

 بعيااااب ااان اااتع  ياب اااتعسث بوااااب رااا ع بعاااد بيع  بصدعاااتابيعرااافاعبيإلراااعي اياب1 
دعاااتاب كاااابي لااااثبيعتاااطب اااتع  بكتلانااا بيعراااتدي بواااابيعاااات عاب يعف اااخبيكيل بص

رتريطبيديع هب صرعي اخ باؤكدبعيااب إاخبها  ب يعساث  بوتع  ان بييع جرامبرا  ب
الز اا بعهاا ب،بين  ساادبأطب راا ع بيعتتلاناا بهاا  ب ف  ياا ب.بيأنااهب تعف ااخبكااتطبا جراامب

هكاا يبك اف بيإاات  ب،بعياابيعراتدي بيعيااابن ات ب ك ااهبلع  اهبلاخبي  ااعب ي هاتب
ياب تعساااتهعاب ااااللبيعإ تنانااات بييع اااابأ ااادعنتهتبواااابيع عكااازبيكتاااتدث ابيإلراااعي ا

يع يفت بيعتت يا بب–ك تببعنتبث  خبعنييطب يكعبيعجييرثمبواب  عبيع  عير ب
 ب،ب1993ب–يعسااتهعابب– ك  اا ب اادليعابب–عي عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعي اياب تعسااتهعاب

يكا ع ب ااتبك ااف هبأجهاازابيك ااطبيع  ااع  ب ااطبع يثاات ب جراامبي اا كت ب جراامب
ب–ن ااااعبعنهااااتبواااااب اااا  بيع  تع اااا بيع  ااااع  بيعتلااااعىب يكهااااتعا ب  عيواااا بيب
إاا بيع اا  بييإلعااال بيع ااتابييع راا سخبب2000 يعيوااد بقلااخبعاات بب– يع اا ب ب

ب  دبه يبيع تع  ب!!ب.
 أكاذ ل وحقائ 

 بصطبأ اااعب اااتبك اا بعناااهبرتراايطبوااااب سااداعنتبواااابيعف ااخبيكيلبهااايبهااا  ب2 
،بطبجاعيابي فتقثا بكت اببدثفاادقي اهب ايال  ثتزي بيع ااعابيع اب  اخبعيثاهبهايبيب

ثسااتفبن ااتاهتب رااال ث بيي  يع ااخبأ اعهااتب عاا بيع  اااادبيعتت ااخبكتلااعبقاايابععجثاا بيي 
يع  اااااتدىبيعااااا ىبناااااعي بن اااااطبيع اااااعببن اااااتاًتبالث ثاااااًتبي  راااااسًتب اااااببهيثااااا ب  اااااعب
ي  اتع هتبيعسي ثاا بيع  ت ااعابيثكفااابعي اادعاخبعياابيع كرااببيعهت ااخبيعاا ىب  ااي ب
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راااعي اياب اااتعبلإ كتناااهبأطبا جااايلبواااابيعساااتهعابعيثاااهبصراااعي اخبهااايبأطبيعرااافاعبيإل
يث لعبيع رتو ب طب ابيع  تدىب اثبثساطب ي ااثبالاازيلبثسااطبرايفهبيع اتعاب
أ ا اااتى بصعاااابيعسااادمبيهااايب  اااطبعياااابنفراااهب،بلاااخبهااايبقاااتدعبعياااابيع ااالجحبعيااااب
دعتابيالن رتببيع زيعبإللاعيهث بي يرااب هنات بأدعا بيدعيرات ب تع  ثا ب يع تع  بيي 

صلااعيهث ببأ فااتدبرااادنتطبيعاهاايدبيع يجاايداطب فيرااااطبيآلطبعثرااييبهاا ب يإساا ب ؤكاادبأ
دعيرات بد.بك ااتلبيع اايالا ب}بصنهاتب ي بيالدعااتاي ب  اادب:بعيثاهبيعرااال ب،بين ااعب

ب خبألاببييي ناطب!!ب{ب.ب–عهر بب–إيعي بيععجثببيع عجابيع ابعكل هتب
 بواااب ب ااطبأهاا ب ااتبك ااف بعنااهب اا كعي بيعراافاعبيإلرااعي اياب  ي ااثهبرتراايطب3 

يعف خبيكيلب ي بيال  تال بيعرع  بيع ابكتن ب جعىبلااطبعجاتلبيع يا بواتعيقب
عثاااتمبرترااايطبلهااادفبصقناااتابيع يااا بل يقثاااببراااال ب اااببصراااعي اخبعااات ب ،بب1948يي 

ييع اااعبواااابهاا يبيك اااعبهاايبأطبهااا يبيع ااات بكااتطبعااات بيع ااعببيع عرااا بيع اااابعيحب
طب،بيث  ااخب اا ا هتبع ااعي بيآلالفب ااطبيع ااعببييع  ااع اطبعيااابأع بويراااا

ب400 اااطبويراااااطبي ع تاااببيع اااهتان ب  اااتابيعرااافاعبرترااايطب اااييعابب%70وثاااهب
     ب دبيع  ببيعفيراانابأ هعهتبداعبثتراطب،بوابيق بيعجعي  به يب؛بكاتطب
   بيع كت ب ن ي مبوتعيق باجعيطبيال  اتال بيع فثا ب اببيعتثاتطبيع اهايناب

يلبهاا يبعي اااتع  بيكعييحب،بإاا بثااا  ابيعاااي ب اااطباااديوببعاااطب عاا بيع هااادب،بواا ىبيل ااا 
بيع هدياب؟ب.

 ااببب-  دااادًيبب– بصطبيعيسااتاي بيعرااع  بعي اا تببيع  ااعىب،بيكنااثمب ن اايعب4 
يع ااا تببيإلراااعي ايابي اااببيعرااافاعبيإلراااعي ايابك اااتبيعد بواااابيعف اااخبيكيلب اااطب

كطب؛بيعت اااتبب،بن  سااادبجاااتز اطبأنهاااتبعااا ب ااا  بلن اجااا باا ااا بي ع اااث بإلراااعي اخب
 ن ااث بإاايعاب  ااعبيعاا ىبن اا بي ااايعبوااابنفاامبيعف ااعابيع اااببيع اادياب زيااادب ن ااي م

ين ي مب"بيع تبب"بيع  عىبريث تطب تاعبيراع  بب–ع خبواهتبرتريطب تعستهعاب
و اًلبعطبيق  ت ب ي بيع  تببيع يعايدبواابأري اهب  ادبكت اببدثفاادبعرافتعابيع اديب

 بقهااتب،بلااخب ااببيع ستا اا بيع ن  اا بييعدي  اا ب  ااابيعااايبيعبي  يبب2012-2011عاات ب
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 بعينست ات بيع هنثاا بيع  ااع  بيج اا بنست اا بيع اا فااطبيع اابان رااببصعاهااتب2013 
 أناثمب ن ايعبيعافااابيع ايعابيعلادبيع اان  برا ادبيرااعه ب ااطبيع ا  ااط بكثاا ب
ب-عالقاات ب الث ثاا ب ااببصرااعي اخب.بلااخبيقاات بلإاايعاب انااتاع بيع ااابأات اا ب   ااتع ب

 اااطبهناااتبالب   ااايعبأطبهااا  ببيوساااًتبع  لااااعي ه ب،ب-يعتنااازبيالرااا عي اجابإلراااعي اخب
يعيساااتاي بقااادبأ ااا بلن اجااا بصاجتلثااا بع اااتعحبصراااعي اخبيهاااابواااابيع   اااي ب ييقااا ب
وعدث بعدث  بيعنفبب،بعدث ا بيكإاعب،بأ اتبأناثمب ن ايعب"بي يقفاهب"بواإطبيع اداثب
،بعنااهبعاااهب ي ااابب  اااعبا فااا بيقث ااا ب اااتبقد اااهبهااايبيرااااع ب اااطبأ ااادقتابصراااعي اخب

يأطبثك ااببوااابرااجيه بيع ااتع  اب"بكااتنييبو راا  سييبعواا بيع اا اعبيعاايانابعهاا ب
بث ليطبصرعي اخبوابيعيق بيع ىب س خبوثهبألنتانتب"ب.

 اختالق تاريخ صه وتث  ث مصر
 بي تعنراا  بعيف ااخبيعإااتناب ااطبيع اا كعي ب   ااهبيع ؤعاا بيع ااهاينابع ياا ب5 

 ااتع  ب ااهاينابعااهبواااب  ااعب،بوااإطبكااتطب ااطبكي اا ب سااتلب  اا طبهاا يبيعجاازاب ااطب
ابأطبيعاهااايدبث ااتيعيطبنرااا  بيع اااتع  بصعااااه ب،بأىب اااتع  ب،ب اا كعي ب رترااايط بوهااا

ث تيعيطبصاجتدبي  ديدبعه بعر ب ديثبينساتعت بعأرث بيأوسث بعداداب،بيه بع ع ب
البثاا عيطبجهاادًيبواااب زي ااعبيعيقاات ببييآلإااتعبييعيإاات  ب،بلااادبأطبيع سثساا ب  ااخبدي  ااًتب

ك ااتبثساايلبب–بأقاايىبيأ ياادب،بي  ااعبيع ااابجتلهااتب  ي ااثهبرتراايط باااياًلبيعع ااتًب
ب70يعاا باجاادبواهااتب ااطب إااتعباهيدثاا ب زعي اا براايىب  جااع بيب-وااابهاا يبيعف ااخب

عجاًلبيي عأابي    ب  تلدب  عرهتبنرتاب ري ت ب،ب  عبه  بع ب  اعفبيعيجايدب
يعاهااايدىب اااتع  نابيعااا ىبثس اااد ب رترااايط بصالبكجييراااثمبعياااابيع ااايياناطبوااااب

ىبيعسااداعبيعاادك يعبصلااعيهث بك ت اات بيع ااتع بيكإااعىبيع  ااعب:ب  ااعبيعسدث اا ب ين ااعب
 اااتعح ب،بأ اااتب يراااابعيثاااهبيعراااال ب،بي اااطبيه ااادىبلهدثاااهب،بوهااايب تع  اااًتبيييق اااًتب
عابأع ب  اعب،بأ اتبيعا اطبين اسييبيعاتدي بيكا لي بوها ب ب–ان رببصعابيإلرال بيي 

ها بأجااديدبب–  ااب فاع ب ا  بعييثا برترايطبي ااطب اتلههب اطبعي اتابصراعي اخب
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 اااتاب ييإااات  بيع  اااعبيع اااا  بيع اااابك ااا بعنهاااتبيعرااافاعبيإلراااعي اياب،بيك اااببيع ي
بيعنستببأ اعًيب ؤكدبه  بيع ست  ب.

*بص طب....باهااايدبيعااااي بث  لاااعيطباهااايدًيب اااز فاطب،ب نسا اااابيع اااتع  بأرتراااًتبيأىب
بدعتابراعب ع بعتعبعطبيع   بي البرندب.ي

ي بب ع بأ اعب تبنر  فهب طبعييث ب ي ثهبرترايطبواابيعف اخبيعإاتنابهايبأطب
يال زيلب ف ي  بأ ت بعجتال بيعرفتعابيإلرعي ايث بيج ت  بوابأيي عبب  عبكتن 

عهاادبأناايعبيعرااتدي بيعاا ىبا  لاادبيعاااي بيعاا   ب ااطب اازيعىبيع ااتع  بواااب  عي ااهب،ب
عراااا ب فع اااااهبوااااابق ااااتثتبيأ ااااطبيعااااياطب ااااطب اااااللب  تهاااادابيع ااااتعب ااااببيع ااااديب

 اااببيع اااهايناب،بهااا يب يالنف اااتحبييال  اااعيقبيع اااهاينابع  اااع برااااعبيع ن ااا وب
يع عيت بيع ر  عبعي ز ا بييع زي عبعرإتعبييع اتع  ب،بث ادثب  اي هًتب،بيجيليا بأ ات ب
يكجثااتلبيعجداااداب ااطبيع اا تببيع عجااابييع رااي بواااب  ااع.بي ااطبإاا بان ياااب اا وب
 عك بهؤالاب يع ت ت ت  بيع اطباع ديطبزىبيعرفعيابوابقيببيعستهعاب،بين  سدبأطب

،بي  دبأطب  ايدبعهاتبهال هاتبب2011نتاعبأجهزابيك طبيع  ع  ب ت  ب  دبإيعابا
يكعي  هتبيع ابأوسدهتبصثتهتبيعن ت بيعرتل ب،بقتدعابعياب ع بيهاب ع  ا ب تعف اخب

بعياب ستي  بيال  عيقبيإلرعي ايابع  عبييع ييهدبيك اعاب ؤكدب ع ب.
ب***

 ساسون والسال 
عيااب بيوابيعف خبيعإتعثب طب  كعي ب  ي اثهبرترايط بييع  نايطبلااب"بن اعاب6 

بيع ثتابيعاي ث ب"ب،باه نتبأطبنرجخبيعنستطبيع تعث ب:
اللاادبلديثاا ب ااطب  ع ااعبكي اا ب يعرااال  بيع اااب  ااعددبكإاااعًيبعيااابعرااتطبرتراايطبب–أب

يوااابأتإااعب ااطب يقاا بي جاات بأتإااعب ااطب اا اب،بوتعرااال بيعاا ىبثس ااد برتراايطب
س ادبيك تبادعكهب،براعبيعراال بيعا ىبثفه اهبيع عجاابيع راي بي جانحبصعثاهبيوساًتبعي 

يعسع ناااابيع ااا ثحب،بصطبيعراااال بيعااا ىبثس اااد برترااايطبهااايبراااال بيع   ااادىبعيااااب
يع ا ب،بييكع بييع سااادابيهاايبراال بالبثراا نك ب،بيالبا جااخبأ ا ت هب ااطب ااطب
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يع عببيع ري  بعياب  تزطبيع اييع  بعيجاثلبيعرايعىبقلاخبأثات بي تع نراا ب ابب
علاد بث  اخببج تع بيعن عابي تبثر اب اتعجثلبيعرايعىبيع اعبييعا ىبهايب جاثل

ع  اااي  بيي اااناطبي اااخبألااااببيأنساااعابييعدي ااا بيعهااادفبيي ااادب اااببيع اااهتان بهااايب
ه يبيع دييطبيك اعبر سهب اتع  باي اخب اطبيع ادييطبعيااب:ب فكث بريع تب،بنسيلب

يعفيراانااطبيعيابجنيببعلنتطبيجاعي ب،بلخبيوابز اطب رترايط بنفراهبُ اعبب
 ىبكااتطبا  اادقبوثااهبراافاعه بيع فتعااخبيعنااييىبيعرااي ابعي ااعيقبوااابنفاامبيعيقاا بيعاا

  ساايال بيع ااببييع راات حبييعرااال ب،بيهاايب يعرااال  بيعاا ىبب-رتراايطبب– تعسااتهعاب
صعاابيعده ا بب-يوساًتبع ا كعي بها يبيعرافاعبب–دوببعت ي بيع يثفيطبيع  اع  بيق هاتب

ييع هج بعياب رتريط بعلعبأرال بيع يثفيطب،بقت ي بعهبي  جتع بيواعاب  ع  ب
 برال ب  ك بوي ت يب ع تليطبه  بيعجعي   ،بصطبه  بيع ت ي ب أعثر بهنت بي فتقث:ب

 فه بيعرال ب   ناب يتاعب  ت ًتبع تبثفه هبرتريط ب،بي رال هت برااعب راال ه ب
،بصنهبرال بيع ري  بيع ؤ ن ب  طبأعاديانتب صطبجن اييبعيراي بواتجنحبعهات ب،بأ اتبيطب

 ثتا ب طبهناتبيجابببيع دييب وتع اطب تع اطبييع تدىبأ ي  ب،ب يعت بوابيعس تا
كنهتب ييإا بكإااعًيب اطبعلاثبيعراادب/ب؛ب  ع عبكي  ب يعرال  بيي عتدابيال  عي بعهتب

برتريطبلهتبعلعب  كعي هبي طبعلثبكثتنهبيع هاينابعلعب تع  هبكيهب.
ب***

 ااتبعااا بثفه اااهبيعرااافاعبيإلراااعي ايابيكراال ب/برترااايطبهااايبأطب  اااعبعثرااا بب–بب
عابيوااااب عيرااا بيك اااطب،بيعثرااا بيعااايز عبأيع ااا بيعااا اطبيع ساااته بوااااب  ااا بيع ااايي

اير بييعابأيبيعيز عبك تلب راطبعياابأيبيع ادعيب االحب راطبيجادعبه ات ب،ب
  ااطبيعدب كااعه بواااب  كعي ااهب،ب  ااعبهااابيع اا ببيعاا ىب  ااديد باااي ب ييجااد بواااب

 ياينااًتبيهااابيع ت اا بأعاا ب ااهادبيعاا اطب اات ييبدوتعااًتبعااطبيع سااادابيعااطبب56  ااعبب
ياًلب يعثمبعفيرااطبك تبكاتطبيالاازيلبا  ادقبيعا    بيع  ي  بيعسي ث بع  عبأ

  اااعبهااااابيعنست اااات بييعج تعااات بييعجااااثلبيعاااايانابيعجاااتلبيع ااااعا بيعيانااااايطب
يعثراا بهااابيعن اات مبيع ااابقااد هتبرتراايطب،بي  ااعبأ اااعًيبهاااب ز نااب بيع تد اا ب
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يع  اااع  بواااابلاااا برترااايطب،بييع اااابير  اااهدبزيجهاااتبعياااابأاااادبجناااعيال بديعااا ب
ز ناابب  إااًتبعااطبعس اا ب لاازبكلنت هاات!!بي  ااعبهااابعت ياا برتراايطبيعاا ىب  د ااهب

يع يثفااايطبيع اااابهتج  اااهب،بيهاااابيآلالفب اااطبألناااتابيع عكااات بيعثراااتع  بييعنت اااع  ب
ييإلرااااال ث بيعاااا اطبث اااا يطب نتق ااااه ب ااااببرتراااايطبيقي ااااهبواااااب سد اااا بصدعيتهاااا ب
يعرثترااااب،ب يعاااثمبك اااتبزعااا بعياااابعراااتطب  ااااعفبصراااال اباااادعيبعيراااال بوااااب

عفبعااهبيراا ًتبيالبعراا ًتبلاااطبإنتثااتبيع اا كعي بي ااطبإاا بن  اايعبأنااهب  كعي ااهبيعاا بن اا
البع ااتبجياامبي  ت ااثب طبكااتطب سثساا بوهاايب اا ابراااعب  اااعفبيي  عااثمب سثساا بيي 
 بب ي ثهبرتريطبيع ىبرته ب طبقلخبواابي ابب اعي وب زعي ا باؤكادبواهاتبأطب

ي ااطبإاا باللاادب ااطبهد ااهب،ب اات وبيع  كااابايجاادب  اا بجاادعيطب يع رااجدبيكق ااا ب
تدبلنتابيعهثكخب،بوكا بثر سث ب ع ب:ب   اعفبدانااب راي  با  اتيعب ابب  ابث 

ب طباع دبهد بأيعابيعسلي اطبيإتعثبيع ع اطب!!ب.
؛ب*بعيابأثا ب اتلب..ب  اعب تع  تاادبعثرا بهاؤالاب،بي تع  تاادبرترايطبث يا ب عا 

كنهب كابيالبث  سدبأنهب اطبيعي اتاب  ااثبالباع ادب يا بيع زعا بيع اابعاتلببُدعا
واهتبصعاببت برنيي هبيعر ببيع ابق تهتب تعستهعابييع ابع بنر ببأنهبقدبدعواهتبااي

 ت دابأ دبقتداب  عبيع سثسااطبيعثمبيع ز فاطب طبعجتلبيع  يياب رناب  اتع ب
،بأيبأ دبيعرثترااطبيع  لااطب،بأيب  ابأ دبيعرافعيابيع اعبب..بوساوبأهاخبيع كا ب

طب!!بها بيعا اطبكاتنييباجيرايطب طبيع ت  اطبعيي ناطبي ت  ابيع ت  اطب ياعبص رات
ب  هب،بيعيابير  ثتابيك نه باع تليطبو اًلبوت  ًتب!!ب.

 كعل  ر ي التطبيف
 بأ تب تعنر  بعيف خبيععي ببييع  نيطبلاب واب ييجها بيعييقاب بواإطبكاتطبعناتب اطب7 

  يا بعيثهبوهيبأطبرتريطبيع عفبيجنفرهبأطبيع  ببيع  عىبيع سثساب   إاًلب
يكا اتابإا بيعفناتناطب عراا بب–يع ا فااطبب–ثا بيععي ادا:بيع  اات اطبواابنست ت اهبيع هن

ب   بيعهفيي  بكتن ب  تع  بع الثببيع القت ب  هب.
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صنهتبعرتع بليثي ب سًتب ي بيع ابيع عفبلهتبرترايطبعلاعبإنتثاتب  كعي اهبيهاابأليا.ب
ب طبأىب  يا با كعب!!ب.

إطبوقلث  ب ؤع  ب،بأ تب ريث تطب تاع بييع ىبي فهبه يبيعرفاعبيع ديب   تعي ب
راايث تطب ااتاعبأ ااعفب ااطبهاا يبيعراافاعبيديع ااهب،بهكاا يبرااجخبيع ااتع  ب  اادبزييلب
ع ااعب  ااتع بيعاا ىبق يااهبوااابزنزين ااهب،بي ااتبقاات ب ااهب راايث تط بث اادبع اااًلب ايعثااًتب

 بث  را هبعنادب ب2011ييانثًتب تعدًيبيكاخب ا بب  اعبيعااي ب   ادبإايعاباناتاعب
عيثاااهب،بيقلاااخبأطبث ااافهبيعرااافاعبيإلراااعي اياب اااهادًيبأثاااًتبكتنااا ب  اااال بيعهجاااي ب
كنااهبق ااخبك ااتبااازع بألع ااتابصرااعي ايااطب!!بيهاا بب؛بيكراال برتراايطب  اافت برااا  ب

وابيعييقببكتنييبجييرثمب،بعيثهبأطبثستعطب تبو ياهب،ب  اتب ساي ب اهبصراعي اخباي ثاًتب
 جاات بأافااتلبيعجااتلبيالن فت اا بوااابيكع بيع عجثاا بيع   ياا بيكااخب ااتبث اادثبعهاا ب

يعرااجيطبيوااابيع ؤرراات بيععراا ث بيعاهيدثاا ب..بثكفااابعي اادعاخبعيااابأطب ااتببدي ااخ
و يااهبراايث تطب ااتاعبكااتطبو اااًلبيانثااًتب ت  ثااتزب،بلااخبهاايبو ااخبن راا هبرثراا  عب

بأتإاااعب اااطبرااايث تطب اااتاعب ااادبيع اااهتان بوااااب2011يراااثكلعب  ااادبإااايعاباناااتاعب
بطبأيب طبث ك ب  عبأ بع باع ب!!ب.يب  عبرييابع ابيإل ييطبأيبيعريفا

ب***
 جريم  التطبيف

 بأ ااتب تعنراا  بعيف ااياطبيع اات مبييعرااتدمبوإنااهبث كااطب  ااعبعأانااتب  اا طب ااتب8 
ب كع برتريطبوث تباياب:

 اااا ب يقاااببب-عياااابعكااامب اااتب كاااعبرترااايطبوااااب  كعي اااهبب–أإل ااا بيكثااات بب–أب
يكداببيعتلاع/بنجابب  فيظب   طب تج بصرعي اخبصعابيعراال بيع اخب فتي ات ب

 بي اتبجاعىبلادي يهتب،بييع اي اخبيعا ىب20/10/1991ع ادب يعرال ب  دب ؤ  عب د
 باؤكاادبهاا  بيع سثساا ب،بيوااابيعييقااببأطبأدا ااًتب2013 اا ب  اا نهتب  ااابيعاااي ب عاات ب

كلاعًيب إخبنجابب  فيظب،ب إخبرااع ب اطبيكد اتابيعت اتعب،بكناتبنف اخبعها بدي  اًتب
واااتك عبأالبا  اااتاييبأ ااايعبيعرثترااا ب،ب كاااخب ف اااثال هتبيع  ت اااعابيرااااعبيعيي ااا  ب
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 ال اا بعااهبعجتعااهبيعااهب نتهجااهبيأرااتعا هبيع  يايثاا بيع ااابث جاازبيع دااادب ااطبيكد ااتاب
عطبصدعيتهاتبأيب  اابي  عي هاتب،بي اطبلااطبها  بيك ايعب ا  اب را ع بيع ايحبأيب"ب

صطبب؛يعرال ب"ب ببصرعي اخب كخب  ساادي هتبي اعيإهاتبيعاي اخب،بي را سليهتبيعيات  ب
رثتراا ب،بأتإااعب ياايدًيب ااطب يآلعيابيعرثترااث  بيكدبب،بأراا ابكإاااعًيب ااطب  اايال بيع

يعات  اا بيراااعبيعييعثاا ب!!ب،ب ت اا بأطبأ إااتلبرتراايطبي رااي ا  ب ااتجعييبكإاااعًيب
ب  ييق بنجابب  فيظبيع ؤ دابعيرال ب ببصرعي اخبعهر !!.

أ اااعب ااتب كااع برتراايطبوااابهاا اطبيعف ااياطبهاايبأطب  ااعبقاادبيق اا ب ااببب-ب
ي فتقث بعي  تيطبيع  ا ع بوااب   يا بب57 دًيبصرعي اخبوابو عابالب  جتيزب هعًيبيي

،بيع جتال ب:بيهيبعق بعيبإل  ب   هبعتتطب إاعًيبعيده  بييعععببوااب طبيي ادب
واااتع  عيفبأطبهااا  بيال فتقثااات ب ؤكااادبيقااات ببي  اااددب  رااا سلخ بي اااطبيعييجاااببأطب
قعيعهااتب ااطب جياامبيع اا ببيع  ااعىب  اادب اادييال ب ثكاايطبقاادب اا بدعيراا هتبجااادًيبيي 

ير  بي      بوهخب  ب ع بو اًلب؟بيعيي حبأنهبع با  بيهنتب ت طبي نتق ت بيب
يع ااايعابيي  يبكااتطبهاا يبيع ااددبيعهت ااخب ااطبيال فتقاات بقاادب اا ب اااللب ااهعبوااابعاات ب

وابز طبيع  ييابب2011  ابعت بب1979؟ب عىب ت يب  ب اللبيعف عاب طب1981
انا بع  اعب  تع ب،بز طبيع الثببيع جاتناب اطبأجاخبيع يع اثب،بز اطبيع   ثا بيع ه

أر ي بن  سادبأنهاتب  اعيع بي ي ا بييإلجت ا بعنهاتبالب ها بوساوبيعا اطبث اايطب.ب؟!ب
يعاي بواب  عبييع اتع بيع عجاابلاخب   اخب  يع ا بيعا اطبراث  يطبرادًيب،بيقادب  ادب
ه  بيال فتقت ب طب ع  ب عك ه بي طب ر سليه بككخب..بيع اييببص طبصعتدابو حب

ابيع را سلخب ي اهب.بوهاخبثف اخبإاييعباناتاعب ي بها  بيال فتقات بيعراع  ب ع اًتبعيا
بي كت ب تب  دبيعإيعابأ برثر  عيطبعياب ااب  تع ب؟!ب.

ب***
 أسرار اغتيال السادا 

  ااادبيع فت اااخبيع إااااعابيع ااابراااتقهتب رتراايط بعاااطبع يثاا بير ثاااتلبيعراااتدي بب-جااا
بييع ابع بأيعدهتبوابيعت تبباه نتبأطبنرجخب تباياب:
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طبثسث اااييبي  فاااتاًلبأ تعراااادب/برترااايطبيعجاااتلبرااافتع هبعااا بثكاااطب اااطبيعال ااا ببأواًل :
يد ب  اادثسه  بيعااع ثمبيعرااتدي بعاا باجاا بب– اات  ًتب  ااادبيعيفااعيطبك ااتبثراا ينهب

  دب..بصطبه  بق ث بأ القث ب كخب  نابيعتي  بيهاب ؤكدبوابجيهعهاتبيع سثسااب
بنها بالبثفه ايطبرايىبعيا بيع  اتعحبيع ت ا بيالكنيعث بهؤالابيع  عب"بيعاهايدب"ب

طبأ هعييبراعب ع ب. بثسث يطبيزنًتبع  تععبيآل ع طبلخبا   ديطبصهتن هتبيي 
نهااتب ؤكاادبأأ ااتبيعرااتدي بنفرااهبي فت اااخبييق اا بير ثتعااهب،بوااإطبأهاا بدالع هااتببياتيععًا :

واااب  نتهااتبيك اااعب ااايعابيالنفااعيدب ااتععأىب ااطبقلااخبيع ااتت ب،بي ااايعابيالراا هتن ب
،ب  اااادًيبعاااطبيع فت ااااخبباتنابيع رااا ست تعس اااتثتبيعسي ثااا بعااا الد ب،ب يااا بألاااعزبيع  ااا

يع إاعابععييث بيعرافاعبيإلراعي اياب،بييع اابثفها ب نهاتبأطبصراعي اخبكتنا بعياابعيا ب
 تالر ثتلبيأنهتب   ي ب  يي ت ب ه  بعطبدييوببيأ  تدبه يبيع  خبدي يثاًتبيديعثاًتب

بيع ب ت  بعنهتب  دب!!ب.
يااا بصعاااابيعاااع ثمبيعراااتدي بأ اااتب نااات  بلااااجطبويسااادبك اااف بلعقا اااهبيع   جبياليعععًا :

   يعًيبأنهبأ اببيع بثس خب،بيع هتطبيعرال بعدىبيإلراعي ايااطب  ا ابيعاع ثمب
"بيعرتدي ب"براعبيع   يعبع ايهبأيبق يهبيع ع بكتن ب د  ب لاجاط بوثهبقيث ب
عييتثا ب،بعثرا ب  ااًتب لادعاخبي  فاتعه ب  ااادبيعيفاعيطبإاتناباااي بير ثتعاهبأ ات بيعراافتعاب

ألابب،بيك ع بوابيعستهعابدي اخبيع  لادبيعاهايدىب  اتعابعادعا بيع  ع  بواب خب
بيعتطب يوًتب  طبرث  اب  د ب!!ب.

ب***
 التطبيف الزراةث وتدم ر مصر

 بي تعنراا  بعيف ااخبيعراات بب ااطب اا كعي برتراايطبييع  ناايطبلاااب رااال بي ن ثاا ب9 ب
بزعيعث  ب،ب طبيع ه بأطبن اعبصعابعداب ال  ت ب:

  عبعلعب تع  هاتبيع  ت اعبصعاابأطبا يجاهبلديثا بث  دبكخب   خبقد بصعابب–أب
كنهبادع بأه ث بي ايعابأطبث تخبيع ا بب اطبكادبب؛صعاب يعزعيع  بعتابث عجهتب

ااد ب،بيكطبيعزعيعا ب،ب  ادبأ ا ببيع جاتال بواابع يثا بيال ا اللب،بيدي  اًتب ا  اب
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  اادبي اا اللبيع  ااتنببييع ؤرراات بيع دنثاا بي ؤرراات بيع كاا بي اانتع بيعسااعيعب،ب
ب–  داااادًيبب–جاااتعاب،بيراعهاااتب..ب يعزعيعااا  بكه ا هاااتبيع ااا يج هتبوااااب  اااعبييع 

كتناا ب اا  ابدي  ااًتب  اادب اااوبيدعيراات بيجااعي عباي ياا ب:بيهاايب ااتبأدعك ااهبلاا كتاب
صرعي اخبيعجتلبرفتع هتبي لعيؤهتبيعزعيعايطب،بي طبإ بجتاب  اثاهتب  ادبيع دىب

ث ادب ق ا بجلاخبيعاإيع ببيير عي اجثًتبي تب هعبواابأيعيقبي ا كعي بيعرافاعبرترايطب
ب2011  اب  دبإيعابانتاعبب–يع ىبا فابج اًلب سثسثًتبع بث يطب  دبب–ك تبثسيلب

عااطب فت اااخب ج ااهبييع ااابال اا بأنهااتبراا  هعباي ااًتبي  اادثبن ت جهااتبيع ااد عابب-
عيلنث بيعزعيعث بيع  ع  بيثكفابأطبن ي بأطب  ت اخبيكعزب،بيعساطبيراعهتبوااب

ب–  اادب يقثااببي فتقاات بكت ااببدثفااادبب–عن اا ب سع  ااًتب  ااعبقاادب اا ب ااد اعهتبصعااابي
ن اجااا بيالرااا  تابصعاااابن ااات حبيع لاااعيابيعاهااايدب،بين اجااا بيالرااا  تن بللااا يعبعهااا  ب

ييعن ااات مبعداااادابواااابعهااادبايرااا بييعاااابيعااا ىب،بيع  ت ااااخبأ ااا ب اااطبصراااعي اخب
ير  عبيز عًيبعيزعيع بكتإعب طبع ع طبعت ًتب اللب ك بيع  ياياب   اتع  بواد عب

عاا ب ااد اعًيب ن  ااًتبيعنااد تب اايك بيد ااخبيعرااجطب  اادبيعإاايعابد ااخبوااابق ااتثتبيعزعيب
هت  ث بالبعالق بعهتبلجعي  هب ببيع ديبيع هايناب دبيعزعيعا بي اد اعبيعزعيعا ب

ي  بيالازيلبعطباع  بعددب اطبعجاتلبيكع اتلبيأ اده بث ادعب،بصرعي ايثًتبأث ًتب
أ اااده بيرااا هببثتًبي ايصراااعببيًب لااااعبب150 ااا ثف باي ثااا ب ت ااا بيث  اااخبعدثاااهب اااييعاب

يع عكااااب  ااا ع بي ااات ببهااا  بيع ااا ثف باااادعابي ااااًلب تعيانثااا بيهااااب ناااهب
بلعيا!!.
عياناااتبأالبننراااابأطبأ ااااعبيع  اااتع ببيعزعيعثااا بيع اااابأ  ا هاااتبيع  تع ااا بب–بب

يع  ااع  ب،بيعاا بثاا  بيعراافاعبيإلرااعي ايابرتراايطبلإ ااتعابعهااتبواااب  كعي ااهب كااتطب
 بي إااااتع بيع ااااد عابعالق  ااااتدبيعزعيعاااااب  ااااعياب ي اااااخب ثاااات بيعناااااخبصعااااابصرااااعي اخ

يع  ااعىبوث ااتبعاايب اا ب،بيكااتطب عاا بنهتثاا بع ااعبيعرااتدي ،بيراعهااتب ااطبيع  ااتع بب
ييال فتقااات بيعراااع  بيع اااابي اااي بك اااتب ااا كعب  ااادبيع  اااتدعبيع  تاااادابصعااااب ت ااا ب
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و ااعاب اايعابرتراايطبب-يراا  اطبي فتقثاا بواااب جااتلبيعزعيعاا ب اااللبو ااعابيعإ تنانثاات ب
ب ع  بيإلرعي ايث ب.ع ي بيع القت بيع 

ب***
 حصاد التطبيف الحرا   ث زمن ساسون 

*بن يااابيعاااي بي  اادبراانيي ب ااطبن ااعبهاا  بيع اا كعي بيع ه اا بعرتراايطب،بييع اااب
 بعتاابنلناابليادًيبجداادًيب لع اًتب اطبيع   ثا ب2013   ابأه ث بقعيا هاتبإتنثا بيعااي ب 

أطبنؤكادبعياابأناهببأنهبيجيجهبعت ب تعنر  بعيت اتببككاخباه نات:بييع الثبب،بنسيلب
رااعي اخبييع اااب ي تعف ااخبكااتطبرتراايطبهاايب  هناادمبع يثاا بيع الثااب بلاااطب  ااعبيي 
بال زيلبيع القت ب راعبعيابهدىب طبن ت  هبي طبيكرمبيع ابلنتهتبعياهتب.

صالبأطبألعزب تبن اعمب اهب اطبها  بيع ا كعي بيع اااعابيعااي بي  ادبيعإايعابي  اابالب
بوابعهدب ي ثهبرتريطب تباياب:ا تععبيال  عيقبييع الثببك تب دثب

أريااااببج تعاااات بيع إسفااااااطبييعساتعاااات بيع تدثااااا ب ااااطبيع ااااا ببيع  ااااعىبعااااا بب–أب
  جاااتيببلجدثااا ب اااببع يثااا بيع الثااابب اااببصراااعي اخب،بهكااا يباؤكااادبيعرااافاعب ي اااثهب
رتريطبواب  كعي هب ر ببرنيي بواب الدبيع  ع اط بلخبيث يطب عيع هب طب ع ب

 اخبثال ساهباايا بها  بيعف اعاب كنا بأعاثلبواابي طبيع  يعبيعدواطب تع زع بيع ىب
 بنع اادبع يفاهب أ ا ااتى بأطبثرا  عبواااب2013وستعا ب انتعث ب:برتراايط بييعااي ب 

 ي بيعفس  بلخبيأطبناعد ب طب الدنتب  دبإيعابع ث  بالازيلبادنرهتبيجيد بويقب
بأع هت.

ابطب هاات بيعراافتعابيإلرااعي ايث بوااابيعسااتهعبأأتااد ب اا كعي بيعراافاعبيع ااهاينابب–بب
  جاااااتيزبيك ااااايعبيعرثتراااااث بييع  ااااات ال بيعرثتراااااث بلااااااطبيع كاااااي  اطب يع  اااااع  ب
ييإلرعي ايث  بصعابأ يعبأ عىب ااعاب إاًلب:ب  اثبيعيجايدبيعاهايدىبيع  اعىب اطب

اهيدثاااًتب  اااع ًتبوسااااوبث ث ااايطبوااااب  اااعبيوساااًتبكقااااييلبب70جداااادبعرااا بينااادإتع ب 
ن ااتب–رتراايط ب اب عيتاازبيك  ااتثبيع ااابيعسثاات ب  ع ااتلبيع ااالابي ااع ث بيع  تلاادبيي 

 سااي ب تع جراامبيع ي ااابييعرثتراااب ن ااي مبعاا ع بيع عكاازبيكتااتدث ابيإلرااعي ايا ب
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يي  اااعيقبيع ؤررااات بيعزعيعثااا بييع ااانتعث بييع  يث ثااا بييعإستوثااا بييال  اااتلب    ااا ب
يع رتجدبي ساتعت ب طبيع هنااطبيع  ع اطب ن ي مبيع القاطبييع عوااطبيراعه ب

ي ايابوااااااب  كعي اااااه بيهاااااابأي اااااتابال ااااازيلبقت  ااااا ب  اااااطب كاااااعه بيعرااااافاعبيإلراااااعب
البوااإطبب2011ييع ايايبب اطبإااييعباناتاعب أطباي ف اييبصعاهااتبي ييجهينهاتب  اجتع بيي 
بإيع ه بع ب ت  خب  دب!!ب.

وااااابب-ص ااااتطبز ااااطبيع  يااااياب  ااااتع بب–كتناااا بيعسثااااتدابيعرثترااااث بيع  ااااع  بب-جاااااب
ع هب؛ب تنف اتحبنرالاب ج يهتب   ت خب ببع يث بيع الثببيع ابثسيدهتبرتريطبيرفت

يزعيابب: تراا إنتابأعج اا ب ااطبيعاايزعيابيع  ااع اطبكااتنييبا  اات ييطب تنف ااتحبأتلااعبيهاا 
يع تعجث  ب،بوهخبال زيلبنفامبيكدييعبقت  ا بب-يع  تلعي بب–يعزعيع بب– يعرثت  ب

ب  دبيعإيعابيع ت يب؟بأالبث إخب ع ب ععًيبعيابأ طب  عبيكعي  هتب؟!ب.
 اااتبواهاااتبي اااتبأ ااا نت بعياهاااتب،ب  اااخبهت ااا بي فااااداب  اااخبهااا  بيع ااا كعي ب كاااخبب-د

ع نتابيعسعيعبيع عبب،بيعي إسفاطبيع عبب،بيعي  ببيع عجابلإج تلب،ب ت  بواب
رعي اخب،ب يا ب ه  بيكثت ب،بأثت ب تب  دبإيعي بيععجثببيع عجابيع ابعكل هتبأ ع كتبيي 

يوااب ساد  هتب،بيكثت بيع ابي  يوبواهتبيع  ب تع تاخبوابق تثتبيعإيعابييع ستي ا ب
ب؛بويرااطب.بق ث بق تثتبيع عب

*بصطب ا كعي ب ي اثهبرترايطبعرا بأنهاتبك لا بواابز اطبيعإ تنانات بي  كاابعاطب
ع عب رناب  تع ب،بصالبأنهاتب فاادبجادًيبواابك ا ب اتب فااب،بيواابيع نلثاهب  اتب
هاايبقااتد بيأ اااتع ب.بصنهااتب اا كعي بعي راا سلخبيعاا ىباااعيدبوثااهبأطبا تااععب يعن ااي مب

،بعساادب ي هااتبأ ااعىب،بيأنهااتبعثراا ب اا كعي بعي ت ااانااتا بععجثاا بيع  ااعى بواااب 
ك ت اات ب ااهاينث بعدااادابعراافعياب ااهتان بواااب  ااعبيواااب ااالدبيع ياااعبيع عجاااب

قييعدبعركع  بأ ع كث  بيعتنهتب  اخب ا كعي ب ه ا بي اااعابي را  دبب9يع   خب 
 اعهاتب اطبكينهاتب  ا كعي ب ؤررا  بث اتيلبقاتدابيعتثاتطبيع اهاينابيعااي بي  ادب



 

1399 

إيعي بيععجثببيع عجاب   ث بقث هتبيأوكتعهتبعياب تقاب الدنتبيع عجث بعزعابيع الثبب

تعي بأهخب يعإيعي  بعيثهب،بي طبهنتبث  ابيع   اعبي عيعابيالن  ت ب!!ب  .يي 
ب اث أمركز يافا للدراسات وال -كاتب ب فى -)عرض وتلخيص:اسامة عبدال ص

 (بالقاهرة
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صر من الكاوليرا رلاى الصهاينة فى م" كتاب ( تلخيص 7) 

 " المطبعين

يع اهتان بوااب  اعب دعبعاطب عكازبثتواتبعيدعيرات بييك  اتثب تعساتهعابك اتبب"ب
"بع ج يعاا ب ااطبيع اات إاطب،بيقاادبقااد بعيت ااتببيعتت اابب ااطبيعتاايعاعيبصعااابيع ا  اااط

يعفيراااانابعلاادبيعسااتدعبثتراااطب اااثبأي ااحبأنااهب ااببصقاادي بيعرااتدي بعياااب يقثاابب
ب  ب ثت نتب  اي ت بجداداب إخبيع الثبب.  تهدابكت ببدثفادبيق  

كنهااااتب  إااااخبيعساااايابيعتلااااعىب ي بيع جاااا ب؛بيكعااااديابعكاااازييبدي  ااااًتبعياااااب  ااااعبب-
يعراااكتنابيع اااؤإعب  ييعدهاااتبيع ااا   بيع اااابعااايبيرااا يي ب ااااعبيرااا ياللبعتاااتطبعهاااتب
يعي تع بيع عجاب  طب  عب،بع ع بكتطب عكازبيع ديبعياب عيعابأطب تايطب  اعب

إاا ب تاايطبأيلبديعاا بععجثاا ب يقااببب1949هدناا بوااابولعياااعبعاات بأيلبديعاا ب يقااببيع
  هااااتبي فتقااااًتبعيرااااال بي  اااادب ااااعيمب  ااااعب ااااطبيع ييجهاااا بيع عجثاااا بوكااااتطبيع الثاااابب

بييع ا  يطب  طبأه به يبيإل عيمب.
عي ت ااثب،بيع ااهتان بواااب  ااعب  ااابإاايعابايعااايب:بيعف ااخبيكيلبجااتاب  نااييطبب-

  ااًتبعييجاايدبيع ااهاينابواااب  ااعبرااادبعلاادبيع اان  بعلااديعع  طب،ب اااثبقاات ب  عب
وااابب1936يكااا بأطبيعساايىبيعيانثاا بعاا ب ي فاا بعيس ااث بيعفيراااانث بصالب  اادبإاايعاب
  ااتبب1945ويرااااطبيعاا ب  اا حب  اايعًيبأرترااثًتبصالب  اادبيع ااعببيع تع ثاا بيعإتنثاا ب

دوااببيع  ااع اطبصعااابصدعي بأطبيعسي ثاا بيع  ااع  بالب تفااخبيك ااطبع  ااعبلااخباللاادب
قي ثا بأ ا خبيأعا بصالبأطبها يبياله  ات بلادأب تالن راتعب  ادبب طبيالن  تابعج تعا 

بيجدأبص ثتابيع فهي بيع ا بعه  بيع  ع  ب.ب1973 عبب
يكجتناااببييعاهااايدبوااااب  اااعب:براااثاعبيكعثاااتطبيك اااتعبيع اااال بعياااابيع ثاااتابب-

بيعرثترث بييالق  تدث بواب  عب اللبيعن  بيكيلب طبيعسعطبيع  ع طب.
ابعياااااابيالق  اااااتدبيع  اااااعىب ف اااااخبيال  ثاااااتزي براااااثاعبعأمبيع اااااتلبيكجنلاااااب-

يكجنلثااا بعهجتناااببوااااب  اااعبوااااب   يااا بيع نااات اب.يقااادب عكااازبيكجتناااببوااااب
 سع  ًتب،بيقادب ييجاد بأراعباهيدثا ب اطبيكإع اتابب%80يعستهعابييإلركندع  بلنر  ب
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:ب ااطبأ اا تببيعلنااي بييكع ااتلبيع جتع اا بيعتلااعىبي ااال بيكعي ااابكااتطبألعزهااتب
بعيديىب ن هبي ي اعىبي ثكيع خبيراعهتب.قاتيىبيرييعمبيب

يعن ااتطبيع ااهاينابواااب  ااعب:ب ااهد بهاا  بيعف ااعابن ااتاًتب ي ي ااًتبعي عكاات بب-
يع اااهاينث بوااااب  تيعااا بعجااا ببأإع اااتابيعاهااايدبصعاهاااتبيقااادب  اااطبقاااتدابيع عكااا ب ااا طب

كطب  اااعبكتنااا ب  اااا ب ه ااا ب؛ب  اااعبث كاااطبأطب تااايطبقتعااادابعن اااعبيع عكااا ب
ب.بعيستد بأيبيع يهببكيعي ت

  ب تي طبعيي وبي عكات ب اهاينث بكإااعابوااب  اعبكاتطب اطبأه هاتب:بعي اا بب-
لعكي نااتبيج  ثاا بأ ااخب ااهايطبيج  ثاا بيكدببيع لااعىبيج  ثاا بأ  ااتاب ااهايطب
يألناااتاب اااهايطبي ااا تطب اااهايطبج  ثااا بز ااااعب اااهايطبيألناااتاب اااهايطبعه ااات ب

ب.ب1912ب–ب1904يي  تدبأافتلب هايطبيكيهتب  رر بلاطب
ايناب:ب  ب  كايهبع  بكخبيعاعيي وبييع عكات بيعاهيدثا بوااب  اعبيال  تدبيع ه
إااا ب  اااكي بك ا ااا بعراااكع  ب اااطبيع رااا ياناطبييع  اااايعاطبب1913ي  رااامبعااات ب

يعاهيدبع رتعدابيإلنجيازبوابيع عببيع تع ثا بيكيعااب،بي ا بيو  اتحب ك اببع جناادب
  اااايعاطب"ب اااطبيع40يعاهااايدبواااابيعساااتهعابييإلراااكندع  بي تعف اااخب تينااا بيعت ا ااا ب"ب

بيعاهيدب طب  عبيويرااطب.
صطبزع تابيقتدابيع عك بيع هاينث بواب  عبكاتنييب اطبيع   اثت بيعاهيدثا بب-

 ي بيعنفي بيالق  تدىبيعسيىبيع ع بكتن بعالق بيعن ببيعرثتراث ب تعساتدابيعاهايدب
عالقااا ب  اااتدلب  اااتعحبوكاااتطب يت اااابيعن اااببيعرثتراااث بعاااطبيعن اااتطبيع اااهايناب

ي ااخبيك ااعبع  تعكاا بهاا  بيعن ااتات بلااخبييع  ااتعك بواهااتبجاازاًيب ااطبيع اافس بلااخب
ر تعاخب دقابيراعه ب. ب إتلبز ييعب ت تبيي 

كتطبعد ب لييعبيعهيث بيع عجث بع  عبوابيعاابيعن اببيعرثتراث بعات اًلب اؤإعًيبب-
واااب سااعجه ب ااطبيعسثااتدي بيعاهيدثاا ب نااًتب اانه بأنااهبث كاانه بيع اا إاعبعيااابيع كي اا ب

 ع  اااا بب–رثتراااثًتبييق  اااتدثًتبب–ت بهااا  بيعن اااببيعلع اتنثااا ب ااااثبكتنااا ب اي ااا
ب تكريبب تع كي  بيعلع اتنث ب.
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عاا ب  لياايعبق ااث بويرااااطبي ااديعثت هتبوااابيعااابيعن ااببيعرثترااث بصالبواااب يقاا ب
يإل اااييطبيع راااي اطبي ااازبب  اااعبيعف اااتابوسااادبعأييبأطبيع اااعيابواااابويراااااطبلااااطب

عاادي خبلان ااتبين اايخب رااي اطبي هاايدبي ااطبإاا بين كاامب اايقفه بعياااب  ااتدياباهاايدبي
يعا   بيآل ااعب تعهيثا بيع  ااع  بييالرا ساللبيعرثترااابع  اعبديطبيه  اات بااا كعب

ب تعس تثتبيإلقيث ث بيعيابعأرهتبيعس ث بيعفيراانث ب.ب
يواب خبو خبيعلعجييز ا بيع  اع  بوااب  ساا بيالرا ساللبيعرثتراابييالق  اتدىب

كجنلثا بي تع اتعابيع   ثا بع  عبيقببيعساتابيكتلعبواب عي بيع   ث بعيعأرا تعث بي
عين ااتطبيع ااهاينابباتنثااتبي ااطبإاا بعجاازبعااطبي  اات ب يقاا ب  ااتدييعرثترااث بعلع 

ن عًيبع الق هبيع  ث  ب ببلع اتنثتبلاخبي اخبيك اعبك ا تبب  ا بيع ايكثال ب
؛ب  تيناااًتبيق  اااتدثًتبب1948يع جتع ااا بعي  اااتيطب اااببيعتثاااتطبيع اااهايناب  ااادبقثت اااهب

عااطب  اتعحب  ااعبأيبيك اا بيع عجثاا ب،بيي  يبأرااسانتبع  ساا ب  ااتعحب ي ثاا ب  ااادًيب
يع ت ابعيابيع ت عبعفه ب تهعابيع الثابب ااثب يجادبإ ا بو ات ب ي ب  اتعحب
واابيع  ت اخب اببصرااعي اخبي اطبإا ب ااعيمب سايال ب اطبقلاااخبيعفيراااناب اتابأع ااهب
ييإلرعي ايابهيبيع تع بيعجدادبوالب تنببعدانتب طبيع  ت خب  هبيعتطبعياب ر يىب

اايعبيعاابيع  اع اطب االلبن ا بيعساعطبيع ن اع ب  سثسا بين  اتاب  اعب  اعب 
يع عجابيأه ث ب ييجه بيعتثتطبيع هايناب  اكخبأ ا حبوثاهبيع ا  ايطبا  عجايطب
ب طبص هتعب سثس ب  ت يه ب ببيعتثتطبيع هايناب يوًتب طبعدابيعف خبيع  لاب.
 اخبيوااااابيعف ااااخبيعإااااتنابيراااا  ع بيعتت ااااببعلاااادبيعسااااتدعبثتراااااطب  ااااتيال بصرااااعي

،ب1948  ا بيعجاثلبيع  اعىبواابويراااطبعي  ت خب اببإايعابايعاايب ااثبلادأبلهزب
إ ب تي طبيع  تطبيك عيعبيي   تلبيكع تلبيعفدي ث بوااب ناسا بيعسناتاب  ادبصعياتاب

يعت اا ب  ااعبو ااعاب ااطبيع جاازبيعرثتراااب  اادبصقتعاا بب1951وااابب1936  تهااداب
ب كي  بيعن تمب.

 الوااًتبع   ياا بيكااادايعيجثت بيعرثترااث ب ن ااث بيع اا تطبيك ااعيعبكااتطبث ااكخبي ب-
بوسدب  بيع ايعابييال  عيتابييإلرال اب.
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كتنااا بيعرااافتعابيك ع كثااا ب تعساااتهعابهاااابيعرااافتعابيعي اااادابيع اااابُألييااا بل  اااع بب-
يعجثلب دبيع يتث بلاخبن ا  بأ ع كاتبلع اتنثاتب  اد ب  ع ا بقيي هاتب ادب عكا ب

بيعجثلبيع  عىب.
لاادبيعنت اااعب اااطبكااخبيع نت اااعبيع اااايعث ب  اادبنجاااتحب عكاا بيعجاااثلب  ياااابعب-

عثكااايطب يسااا ب؛بيعااااطب ااات وبي  اااتلب تعرااافتعابيك ع كثااا بهااايبعلااادبيع ااان  بأ ااااطب
ي  تلبك تبأطبيعرفاعبيك ع كابجثفعىبكتوعىبكاتطبهايبيعرافاعبيكجنلاابيعي اادب
وااابيديابيع ياا بوااتعيقبقلااخب هت ااهبع نفاات بيكيعيجاااب.بك اااتبيقفاا ب عكاا بيعجااثلب

ا ساا بيع  ااتلبيأعااد  ب  ااافاب  ااثمبي   اادب رااطبيع سااعىبب يقفااًتبعاادي ثًتب ااط
ب.ايلابواب  نببيعنراعب كفعبيعدييعع جعدبقثتد ه تبال  جتمب 

يأعياااطبعلااادبيعنت اااعبأتإاااعب اااطب اااعاب اي اااهبعلناااتاب  اااعبعياااابراااعيعبيعن اااي مبب-
يهنتبأ ر بصرعي اخب تعسي بع  ا هتب طبنسخب،بيع عكاب  رتعدابيعيالثت بيع   داب

يع  تدهااتب ااطبصرااعي اخبصعاااب  ااعبو فساادبيع لااععبيكيلبعيجيدهااتب،بأ ع كااتبع عكاازب
قيي هاااتب اااطب  اااعب اااتبا اااثحببو ااااًلبعاااطب اااييطبأ ع كثااا بعياااابلع اتنثاااتبعرااا ب

ع فااعغبإلرااعي اخب،بعراا بيععراات خبيع ااابأعراايهتبعلديعنت ااعبإلرااعي اخبعلااعبعه اااعابي
ييت ف ببيراتابأيعيجااطبأنهبالبانيىبيع  دىبإلرعي اخب،بلخبيع فعغبعلنتاب  ع

لع اتنثتبيأ ع كتب تعيعيدبيع افيث ب اطبقاتدابيعجاثلب  اد بيع اعياب اببصراعي اخبلاخب
ييعد يلبوابأ الفبعركع  ب ببيعيعببيعتطب  ادبجاالابيعسايي بيعلع اتنثا بعاطب

ب  عب.ب
جاعياب  ادثال بعياابيع اديدبب-  لناب ي ثهب تع  ب يقثبب يحب بب  اعبلاخبيي 

ع ببيعتاطب  ادبن اعبيعناي ايع ب اتث زبا ثحبع  عبيع يي اخب اببقااتعبيع اعقبيعرا
بأ  تعبه  بيال  تال ب يقف بوج اب.

زيدبينزعااتمبصرااعي اخب  اادبينراا تببلع اتنثااتب ااطبيعسنااتابوست اا ب  اادابيع اادياي بب-
ع رااا اطبي اااي اعبيكي اااتابعياااابيكع ب،بيدلاااع بيع  اااتلعي بيإلراااعي ايث بعاااداب
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 ااتفبهاا  بيع ااؤي عي ب فجاااعي ب   ااتعحبأ ع كثاا بوااابيعسااتهعابييإلرااكندع  بي اا بيت 
ب تع دو ب.

ي ببهزيلبيع يق بيع  عىب طبيع دييطبب1955  دبعدييطبصرعي اخبعيابرزابب-
يناااادع  بين فت اااا بوااااابيعساااااتاب  اااادبأطب اااات بثرااااثاعبعيثااااهبيإل ااااييطبيع رااااي يطب

يين هاااا بيالن فت اااا بل  ااااكخبواااعقب ااااطبيعفاااادي ااطبأع سااااييبلإرااااعي اخب،بييع اااايعايطب
 اااديدا.بي  اادبعوااا بأ ع كااتب رااايثحب  اااعب،ب راات عبوتد ااا بواااب ااااللبأرااتلثبب 
ب ب.1955وكتن ب فس بيكري  بيع  ثكث ببيي جهبعلدبيعنت عبعي  ركعبيع عق

يأ اا بعلاادبيعنت ااعبقنااتابيعراايثمب  اادبعواا بأ ع كااتبييعلناا بيعااديعاب  ي ااخبيعراادب
إاا بيإلناا يعبيعراايوا ابعااديلبب1956يع ااتعاب،بوكااتطبيع اادييطبيعإالإااابعياااب  ااعب

بيع دييطب.
يع اااايعي بأعاااا بثساناااًتبالبثسلاااخبيع ااا بأناااهبالب  اااتثلب اااببيع اااهاينث بع اااخبهااا  ب

ايعاااايبيع  اااع  بب23 ايسااًتب.بك اااتبو  ااا بيع ديينثاا بيإلراااعي ايث بعاااايطبقااتدابإااايعاب
ي ت اااا بعلاااادبيعنت ااااعبعيااااابيع اااااعبيإلرااااعي ايابك ااااتب هااااعبيع  ااااازبيك ع كاااااب

ب–ب1952 اع اا بإلرااعي اخب ااتبد ااطبين سااتلبعلاادبيعنت ااعب ااطبيع ع ياا بيعيانثاا بيعسُب
 بي نهاااتبصعاااابيع ع يااا ب1961ب–ب1955 بصعاااابيع ع يااا بيعسي ثااا بيع سد ثااا ب 1955

ب ب.1970-1961يال  عيتث ب 
أ تبوابيعف خبيعإتعثبوك بب   دبرا بيعديع بعطب  عبييع  عيابيع هايناب

 اااثب نااتيلبيع ياااعي بيع اااب اادإ بواااب يقاا ب  ااعب،بب1981صعااابب1973 ااطب
و  دب  يدب  عب  دبب1973ي اياب  دب عببيععر ث ب طبيع عيابيع عجابيإلرعب

 اا دب تع ااتعابيع يقاا بيعفيراااانابييع عجاااب  ااكخبعاات بب1967،بب1956عاادييناب
كثاااببيير راااال ب  اااعبي يااااعب يقفهاااتبكطب عب؛بعااا يبكاااتطباللااادب اااطبيعلاااداب   اااعب

   اهب تع اعيعاب ياااعب اتقابيع ييقا بيع عجثاا ب  اتبواهاتبيعفيرااانث بنفراهت.بي  اادبا 
أيعد بيعتت اببع اتع  بيع ااعيابلاداًيب اطبيع  اال بيع ايالث بإاا ببيرا  عي ب اتع  ا

يعواا بب1973  ااابب1947 يقاا ب  ااعب ااطبيع ااعيابيع عجااابيع ااهايناب ااطب
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قعيعبيع سرث بييإلج تابيع عجابعيابعو بيع يحبيع نفعدب ببصرعي اخبإ بيع دييطب
ابي  تيع بصاجتدب  ي خبعيردبيع تعابيعو بأ ع كتبييعلن بيعديعب1955عيابرزاب

إا ب ا  ث بقنااتابيعرايثمبإا بيع اادييطبيعإالإاابييناد تعبيع اادييطب  ادبيع يقا بيعااديعاب
ييالن يعبيعريوا ابعديلبيع دييطبإ بيقيفب  عب دبصرعي اخبي دب يا ب ياديدب
ي ااادب لااادأبأازنهاااتيعبيعااا ىبكاااتطبث ااااابقااايابأتلاااعبإلراااعي اخب ستلاااخبيع اااعبب،بإااا ب

راعي ايث ب   ااعًيبعي ادييطببي تبيقببقليهاتب اطبيرا فزيزي بأ ع كثا ب1967عدييطب يي 
إ بادع بيعتت ببع يق بيعديلبيع عجث ب  اؤ  عبيع عااي بييعاالاي بيعاإالث ب،بإا ب

إااا بب1973يع اااتدعب اااطب جيااامبيك اااطبإااا بيرااا  ع ب اااعببب242قلااايلبيعساااعيعب
 اطبب%99ينسالبب يق بيعرتدي بيع ت بع تبكتطبانتدىب اهب اطبقلاخبيقيعاهب:بصطب

 رال هبيع ت بعهناعىبكثرانجعبييإلديعابيك ع كثا بإا بأيعيقبيعي   بوابادبأ ع كتبيير
صعالنهبيعرسيطبيع ت بل يقثبب  تهدابكت ببدثفادبيع ابأ عجا ب  اعب اطب  تدعا ب
يع عيابيع عجابيإلرعي اخب بب ييوس بيعرتدي بعيابيجيدبلنيدبرع  بوابيع  تهداب

ف ااخب ااتب سااادبيإلعيدابيع  ااع  ب ستلااخبصعاااتابكااخبيع رااهثال بعيجتنااببيإلرااعي اخبعث
بث تابيق  تبث تاب.
يإلراعي ايابب–ثر  ع بأتع ب  ثمب راعابيع الثببيع عجااب:بيوابيعف خبيععي بب

ليوااادبقتلاااخب اااث يطبلاع ااازبب1994ييعااا ىبلااادأبعيااااب رااا يىبعجاااتلبيكع اااتلب نااا ب
ي ييعاا بيعيواايدبيالق  ااتدث ب ااطبعجااتلبيكع ااتلبيعسااتاي ه ب ااببقااتدابصرااعي اخب إااخب

زبيز عبيع تعجث بي ث يطب  ع  بيز عبيالق  تدب،بعازعيبوتا ر تطبي ث يطبلاع 
إاا ب  ااتعك بعجااتلبيكع ااتلبيع  ااع اطبواااب ااؤ  عي بيق  ااتدث بوااابصرااعي اخب إااخب
 اااؤ  عبيعسااادمبيالق  اااتدىبيعإتعاااثب ااايلبيعرااايقبيع اااعقبأيرااااابيعااا ىب  اااع ب

ب طبعجتلبيكع تلب طب   ي بديلبيع تع ب.ب2000 ييعاب
ع اابعو يهاتبعي كي ا بيع  اع  ب  اعيعابيقدب يابعجتلبيكع تلبوااب ساتع عه بي

كطب ع بران عب وتقًتبيير  بأ ت ب  عب،بك تب؛بيع  تيطبيالق  تدىب ببصرعي اخب
زع ييبوابه  بيع ستع ع.بإ بير  ع بيعتت اببيع الثاببواابيع جاتلبيعاازعيعابيعا ىب
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كتطباععات بايرا بييعااب  اا ثًتب.بإا بدعا بصعاابج  ثا بيعساتهعابعيراال بيج تعا ب
كسااااتاعابعي الثااااببيعإسااااتوابإاااا بيراااا  ع بيراااا س تلب ااااا بيكزهااااعبرااااادببكيجنهااااتجط

اناتيىبعيودب طبيع ت ت ت بيعاهيدبوابيكزهعبيع ع  بيي عالنهبأنهبالبا  تع ب
 ببيإلرال ب،بإ بز تعاب   بيع  فااطبيع  اع اطبييكعدناااطبإلراعي اخبي يقا ب

بنستل ابيع  فااطبوابيعليداطبيع تر بصزيابهؤالابيع ا  اطب.
ثرااا  ع بلااادابأع اااتلبيعناااديابيع عجثااا بع ستي ااا بيع الثاااببيعااا ىبن   هاااتبعجنااا ببإااا 

ب ستي  بيع الثببيعنستلث بيع ت   بع جيمبيعنس تابعينست ت بيع هنث ب تكعدطب.
 ا بيكزهعبادعيبعز تعابيكق اابدع اًتبعالن فت ا بييعادك يعبيعسع اتيىباؤكادبب-

بهاينيب. ع  به  بيعز تعاب تدي بيكق اب   بيال  اللبيع 
ي  اااتدبيعت اااتببيع  اااع اطبثف اااخبعياااابراااتع ب اااطبع اااي  هبيواااتعيقب يع اااادبب-

ع ثمبي  تدبيعت تببيع  ع اطباهددب ت  ت بيإلجعيابيع نتر  ب دبنجاابب  فايظب
بص يبإل بقثت هبل يقثببعسيدب ببديعبن عبصرعي ايث بعن عبأع تعهب.

عي اخب تعتي ااا بلااادابأع اااتلبيع اااؤ  عبيع ااا لابيعإاااتنابع ستي ااا بيع الثااابب اااببصراااب-
إاااا بي  جااااتمبنست اااا بيع  ع اااااطبب2002  اااادبعساااادبيع ااااؤ  عبيكيلبلاااادلابب2006

ييع  ع اات بيكعدنثاا ب راالببيراا س تلبيز اااعبيع اا  بيكعدنااابعن اااع بيإلراااعي اياب
دينابنتوثهبوابيكعدطبإ بقثت بيودبويراانابصرعي ايابلز اتعابعيسااببيعجنايجابوااب

بنت بوع  بعي  تثلب.  تيع بعترعبيعج يدبي  تيع بصإ ت بأطبه
 رااا  ع بصث اااتطب راااايناب عي اااببيع ا  ااااطبواااابز اااطب:بيواااابيعف اااخبيععي اااببب-

يع يع  ب ااثبيع لاعبعياابراتع ب اإاًلبع ي اهبإلراعي اخب راثتع هب  جاعدبعسادبي فاتقب
كااا ع ب اااتبو ياااهبعافااااب،بأيراااييبععرل اااهبواااابك ااا بأراااييعبصراااعي اخب اااطبيعااادي خب

اانااطبوااابيعاادي خبا  ااتيعيطب ااببيع اايعابيج تع ااهب ااطبيع ا  اااطب،ب اا طبيعفيراا
بصرعي اخبوي ت يبالبنف خبن طبك ع ب؟ب.

كاا ع باااعدديطبأطبقاتعااًتبكلاااعًيب ااطبيع اا ببإلرااعي اخبانت ااعيطبيعرااال بيهاا  بب-
اهاات ه بأطبإ اا ب وع اا بيك  اا بكلااعىباااعيدبلهااتب ااديابيع راااتاب ااطبيع اا ببيع عجااابيي 
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رعي اخب ببأط يع ست  بعيابيكع ببوع  بإلقت  بيعرال بييع  تثلبلاطبيع عببيي 
كتدث اتبأيبيعيثكايدبأيب:ب نفاب ع بي ت  هب،بيكخبيعسيىبيع زجث بوابصرعي اخبريياب

  ف بعيابقدرث بيع ديدبيإلرعي ايث بي تب  بيالر ثالابعيثاهب اطبأعي ااب،بيع  خب
ععجث براعبقتلي بعي فتي بإا ب ع  ا بأطبيإلراعي ايااطبجااعيطبعناتبي ن ياابيع  اتثلب

يجااايده بوهااا  بيع ع  ااا ب نراااابأطبيع اااعببعااا بث  ياااييبأعي اااابب  هااا بيعاااد بصنكاااتع
لخبيإلرعي ايايطبها ب اطبي  ياييبأع انتبي اعدييب ا لنتبييع ادياي ه بعياناتب،براعه ب

الب ن هابوكا بنع ابلجاييعبيع   ادىبعياناتبلاخبين  اتثلب  اهب؟بأيبأطبجايهعب
طبيع هتان بيع عيابنفرابي ن يابيج ثتزبه  بيع ييجزبيعنفرث بييعفكع  بلاننتبيجا

ب.
إااتعاب  ااتيفب يكاا ع بصطبقاايىبيع اااعفبيع عجااابهاااب ااطب سااي ب تراا فزيزبصرااعي اخبيي 

،بيأطبيع ااااعببأ اااايمب ااااطب اااا لهتبي  ااااكثكهبوااااابجدثاااا ب رااااتعابيع ااااعببيعرااااي ث ب
يرال بي جاببيعتا بعاطب عداادبأت ي ا بيك اطبيعساي ابيع عجاابيأالبنيياابصرعي اخبع

يع نتق اااات بصعااااابيعاااادي خبيآل ااااعبي جااااببوهاااا بصرااااعي اخب ااااطبيعاااادي خب  ااااابننسااااخب
 بعي اااتعحبيع عجاااابكاااخبهااا  ب عي اااببيإلراااعي ايابنفراااهب ااابب ي اااا بهااا  بيع نتق ااات

ثااا بث اااتيلبيع ا  ااايطبأطبادعراااييبلهاااتبعيااااب ااا تفبيع سااايلب اااطبيع اااعببإااا بييه
ا    يهاااتب  سيعااا ب"بواااإطبجن اااييبعيراااي بواااتجنحبعهاااتب"بيكااا طبيإلراااعي ايااطبهااا ب اااطب

عااعفبيع   ادىبيعاثمبيع   اخبأع اهبانتديطب تعراال بين اطب اطبناعو بيك نناتبي
بيع  عدب   هب.

إااا ب ن ساااخبعلااااعبعاثااا بواااابيعف اااخبيعراااتدمبعي ييجهااا بيع ااا لث بع يااا بيعااادعيي ب
يعراااتقا بعي الثاااببييع  اااتثلب اااببيع   ااادىبيع اااهايناب اااعيعًيبلإدينااا بز اااتعابليفااايعب

إ ب  تعك ب  ع اطبواابيو  اتحبيعجت  ا بيع لع ا بصعاابيع  ات طبب1924عفيرااطب
يعفيرااااانث بإااا بي ااايلبيعااادع بيع  اااعىب عي اااهب اااببقاااعيعب1939–1936 اااببإااايعا

 سرااث بويرااااطبإاا بيع ع ياا بيعنت ااع  بإاا بيعرااتدي بيعاا ىبجااتاب   ااثتابجداااداب ااطب
يع اااابأإاااتع ب يجااا بب1978قلاااخبعسااادبكت اااببدثفاااادبب1977لانهااتب  تدع اااهبعيراااال ب
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ر ااببعااتع ب اادبيعرااتدي بي اادبيال فتقثاا بيرثتراا هبيع ااابأد بالن اازيلب  ااعب
بع تع بيع عجاعطبي
ب.ب1978  رثمبعجن بيعدوتابعطبيعإستو بيعسي ث بعت بب-
  دب تي طب ج ببكيجنهتجطبعي عي عبعي الثبب ببصرعي اخبيعساد ب اؤ  عب فنادقبب-

إ بعسد بيعسايىبيعيانثا ب اؤ  عًيبع ستي ا بيع الثاببعسادبواابونادقبب1999 تع ي ب
ب600جاتيزب ا بكتوا بأاثاتفبيع  اخبيعرثتراابوااب  اعب  اددب  ايعب،ب لعدب

   ث بيانثا بينا عبعاطبها يبيع اؤ  عبي اتب اهد ب اطب اعي ب ا لابوتعاخب ادب
بيع الثبب.

 ااا ب  راااثمبيعيجنااا بيع عجثااا بع راااتندابيع ستي ااا بيإلراااال ث بواااابعلناااتطبيويراااااطبب-
ي سععهااااتبد.بعو اااا برااااادبأ  اااادب،بيكاااا ع بيع عكاااا بيع اااا لث بع ستي اااا بيع ااااهاينث ب

ع  ع  بع ييجها بيع اهاينث بي ستي ا بي ستا  بصرعي اخب،ب تإل تو بصعابيعيجن بي
يع الثااااااببيأث ااااااًتبيعيجناااااا بيع اااااا لث بيع  ااااااع  بعي  اااااات طب ااااااببين فت اااااا بيع اااااا بب
يعفيرااااااناب،بييعيجناااا بيع  ااااع  بيع ت اااا بع ستا اااا بيعراااايببييع ااااعكت بيع ااااهاينث ب

ببيع هندراااطبعي  ات طب اببيع ا ببيعفيرااانابي ج اييك ع كثا بييعيجنا بيع ا تلث ب
ييع ااعيقب،بو اااًلبعااطبع ااعي بيع ج  اات بيع نته اا ببيع  ااع اطبعن ااعابويرااااط

عي الثاااببييع اااابكين هاااتبيعنست ااات بيع هنثااا بيع   يفااا ب إاااخب  اااتع بيعسااايىبيعيانثااا ب
أت ااايجعبيع ااااب تفيااا ب   اااتع  بيعااااالببيعفيرااااانااطبب6يع  اااع  بي رااا إ عىب

ب تعستهعاب.
ي بإ بير  ع  بيعتت   بع  تيال بيال  عيقبيع هاينابعيدي خبيع  عىبإا ب  اك

زييمبيع  ااع اطب ااطبصرااعي ايثت بي اعهااتبعيااابأ ااطب  ااعبيعسااي ابإاا ب  رااتالب
كطب،بيعتت   ب:بهخبنج  ب  تيال بيال  اعيقبيإلراعي ايابع  اعب؟بيإلجت ا ب االب

يال  ااعيقبيراا جتببعااهبأوااعيدبوسااوبأ ااتبيع اا اعبيعج  ااابيع  ااعىبييع عجاااب ااتزيلب
 . دبيع الثبب كتو ب كينت هب

 مركز يافا للدراسات بالقاهرة(–باح  وخبير سياسى -الخيرلى ابو ع-)عرض وتلخيص :د
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 ( فى مفهوم التطبيع8 

 () د. ربراهيم علوش
لاادعيابب7/3/2012  ت ااعابأعسااا بواايب ج ااببيعنست اات بيع هنثاا بواايبع ااتطبواايب

يع الثااااببييع ااااعي بيع اااا ليب“ ااااطبنست اااا بأا ااااتابيكراااانتطبيكعدنااااااطب  اااا بعنااااييطب
ب.عاث ،ب تال  عي ب ببد.ب ثتاب”يع عجي

ب***
واايب  ع اا بيع الثااب:ببراال بأطبععونااتبيع الثااببواايب ااتداب  نااتيلب عاا بيع اا طب  نااهب
ج خبيع القت بالث ث بلااطبااعواطبعثرا بيع القات بلانه اتبالث ثا ب تعثاًت،براييا ب
كتن بالث ث برت سًتبأ بال،بي  نهبع يث بي اعيعابدي   بي اياًلبع  ساا برتثا ،بالب

طبيع الثاب،ب تعنرا  بع اعياب:بصراع   .ببيقيناتبب ايابيي دابعتلعابرع   بأيبرااع
يك  بيع عجث ب ببيع اديبيع اهايني،بهايبنهاعبيأديابيعسيثا بجيهعهاتبكراعب اتجزب
يع اادياب ااببيع ااديبيع ااهاينيب   ااكتلب   يفاا ،برااييابكتناا بإستوثاا بأيبصعال ثاا بأيب

راااا عي اجث بأيبراعهاااات.ببيرثتراااث بأيبيق  ااااتدث بأيبرااااثت ث بأيبدانثاااا بأيبأ نثاااا بأيب
تااطب ياا بيعن ااعبعااطب ااكيه،بوااإطبو اايىبيع الثاابب ااببيع ااديبيع ااهاينيبا سااابع

يي اادًيبيهاايبج ااخبيعيجاايدبيعاهاايديبواايبويرااااطبأ ااعًيبالث ثااًت،بي تع ااتعيبوااإطبأيب
ع اخبأيبقايلبأيب ا  بأيب ساتعمبااؤديبصعاابيع  ت اخب اببيعيجايدبيعاهايديبواايب

بويرااطبك  عبالث يبث  خبويباثت هب  نًاب الث ثًت.
عاااطبيع ناااتق ب اااببيإل لع تعثااا بييع اااهاينث :بيقااادب”بيععجثاااببيع عجاااي“ب ااايلبيل  اااتد

قدبعكز ب”بيععجثببيع عجي”ال  نتب  كعًيبويبأتإعب طب تدابأطبإيعي ب تبثر ابب
عياابق ااث بيعدث يقعياثا ب ااتع  نابيعيعجاي،ب   نااابيالن  ت ات بييع  ددثاا بي اادييلب

                                                 
  نظراً لألهمية البالغرة والييمرة اا اديميرة والسياسرية لهرذه الم اضرر  )الرراسرة( الترى ععررها المفضرر والمىاضرل

 اليومى د.إبراهيم علوش رعيىا ضرور  تضميىها فى هذه الموسوعة اهميتها لليارئ ولهذا العمل . )المؤلف(
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كاازيب ااببيإل لع تعثاا بيعراايا بي ااتب اات ه،بيأنهااتبأه ياا ب ناا بيعلديثاا بيع نااتق بيع عب
ب تب فتد بعيابه يبيع  اد:ب2011ييع هاينث ،بيقينتب ن بلديث بعجثببعت ب

واااإ يبلااادأنتب اااطبوع اااث بأطبيكراااتمبهااايبيع ع ااات بيعفعدثااا ،بيأطبكاااخب اااطبث اااا ب
يع ع ااات بيعفعدثااا بهااايبيع ااادي،بيكاااخب اااطبثراااهخبنايهاااتبهااايبيع ااادا ،بث ااا حب اااطب

ي يااا بيعنااات يبييعاااديلبيع عجثااا بيعراااهخبعنااادهتبأطبن  ت اااخب اااببيعيالثااات بيع   اااداب
يع ت  اا بعه اات،بالبعيااابأرااتمب  ااتع  هتبواايبيع ناساا ،بييال ااافتفبيعساات  بعياااب
يكراااتمبيعساااي ي،بلاااخبعياااابأراااتمبيع ااا تعي بيعرثتراااث بيع ااايباعو ينهاااتبع  ع اااعب
  اااتع  ه بيعرثترااااث .ببيقااادبعأانااااتب اااتبجااااعىبوااايبيع ااااعيق،بعياااابراااالاخبيع إااااتلبالب

 ب1عيابيك ع كاايبوااايبيع ناساا بهااايب  اااعيا:بيع  ااع،بين اااعفب تع ااتعيبأطبيع  ااا
ب”.بدث يقعياي“ ب يالفب3 ب فكث ،ب2هث ن ،بي

 ااااببيإل لع تعثاااا بييع ااااهاينث ،بيهاااايبب نااااتق بيعااااع ثمأ ااااتبص يبلاااادأنتب ااااطبأيعيثاااا بيع
ب  ااادبواايبيالن فت اات بيع اا لث بيك اااعا،ب يع نااتق بيعاا يبال  نااتب ياا ااهبصعاااب ااد 

عناادهتب  اا حبيعااديلبييعساايىبيع اايبوااإطبيال ااافتفبث اا حب   يفااًتب تع ااعيعا،بيب
  كخبعت سًتبأ ت بيع  تع ببيإل لع تعث بييع هاينث بقايىب ادثس ب تع اعيعا،ب  ااب
عااااايبكتنااااا بعناااااتب ال  ااااات بكلااااااعابعياهااااات،بيعااااايبكاااااتطب نتق اااااهتب اااااببيإل لع تعثااااا ب
ييع هاينث بنت  ًتبل رتا ب اطب  ااوبقايىبيع يع ا بوايب ترااعبيعاديلبيع عكز ا ،ب

س بأيبكيع ااااتبيع اااا تعث ،بيع  ثساااا بع  اات هاااات.ببواااايب ياااا ب إااااخبايريرااااالوثتبيعراااات 
يع تعااا ،بالبنراااسوب اياااببيإل اااالحبييع ياااااعبا  اااًت،بيالبنراااسوب اياااببيع سااايقب

بيعفعدث ،بيعتننتبن  عطب تع دبيكدناب تبايي:ب
أطبثكاايطب اات بب عاا بيع ايااببراااعب ااع  وب  جنااداب تعجثاا بأيب  القاا ب اابب ب1

بيع تعمبيالر   تعيبيع  تدي،
بالبثكيطبجزاًيب طب  عياب فكث بيعياطب تر ب يااعبيعن ت .أطب ب2

طبإ اا بعيي ااخب ي اايعث ب   ااتله بعي ااعي بيع اا ليب:بصيقينااتبواايبأتإااعب ااطب ااتداب
 عااا بيع اااز عبيع  فجاااعب اااطبب–ب1يع عجااايبعناااد تبلااادأبوااايب  اااعبي اااينم،بي نهااات:ب
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ب  ًت،ب عي وبصوستعبيع  بب تع ب–ب2 اتع بيع  تببييع فتاب ر ييه بيع  يث يبويب ط 
ب–ب3 اااببير  اااعيابيعفراااتدبي    اااهب تع  تثااا بيعرثتراااث بعياااابأعياااابيع رااا يثت ،ب

يع فاااع وب اااتعإعيي بيع ت ااا بيي   اااتابيعااا الدبعااانهعبيق  اااتديبعالعيعااايب  ااااعفبالب
يع   ثاااا بعي ااااتعمبيعهااااطبيعسااااعيعبب–ب4ثالاااا ب  ااااابواااايبيعيالثاااات بيع   اااادابنفرااااهت،ب

ب–ب5يع ااديبيع ااهايني،بيعرااثتديب ساايىبيعهث ناا بيع تعجثاا بي  تعراا بيع الثاابب اابب
  تدعابيعسعيعبيعرثتريبعي يياطبي سهبويب سع عب ؤينهبيع ت  بص تب  اكخبق  ايب
  ت ااعبأيب ااطب اااللبييجهاات ب ااكيث ب إااخب جياامبنااييببالبثيناايبيالبثراا طبي اا ب

ب… ف ايهبعياب سترت بيكجهزابيك نث بييعريا بيع نفا ث 
طبيع اااعي ب ف  اااخب:بصبعااا ع ،بيهااا  ب يجهااا بع اااطبا  ااااديطبيعتاااال بوساااو،بعااا بنساااخ

نهبي  عقبص لع تعثت،بيأطبإ  بقيىبين هتز  بع ب ايسهبعكلا ب يج اه،بصص لع تعثًت،بلخب
يأطبيع عي بيع ف سدبعيلعنت عبيعإيعيبييعسثتدابيعإيع  بث  حبوع ر برهي بعال  اعيقب
ييالن عيف،بيأنهبث  حبقت اًلبعي ي ا بع  ي  بيإل لع تعث بييع هاينث ،ب ت  ب

ي بيعنزعا بيع را سي ،بص يبوسادبلي اي بيع اديابعس لع تعثا بييع اهاينث ،بويبيعاديلب 
بيث  حبعع  بعالن عيطبويبيع الثب.

:بيعدث يقعياثاا ب2011يقينااتب  اادبي  ااتحبيع اايعابصعاااب اادبيعيإثااتطبواايبنهتثاا بعاات ب
وااايبيعياااعببن ااا  بوااايبيعاااديلبيع عكز ااا بيعسي ثااا بيع رااا سعا،ب  ااادب تاااع مب فهاااي ب

ي اااا بييكقااااتعث ،بي  اااادبيعإاااايعابيع اااانتعث بيع ااااعيبيع يياناااا ،بعياااااب رااااتببيعايب
يعنه اا بييع نااي ع.ببأ ااتبيالن  ت اات بييع  ددثاا بيع اايب تااعمبيالنسراات ت بيعات فثاا ب
بييع عقث بييع  ت ع  بييع نتاسث بوهيبي ف بعيد تع،بيع فكث بيعديلبييع ج   ت .
ابيع  ااعيابيعاادث يقعيايبيع سثساايب تع ااتعيبهاايبيع  ااعيابيعاايانيبييعسااي ي،ب  ااعيب

كناااااهبث سااااا بيع اااااعيطبب؛بيع ن ثااااا بيع رااااا سي ،بي  اااااعيابيع  اااااععبعاااااطبيإل لع تعثااااا 
واايب ااخبيالنسراات بو  هاادب”بيعدث يقعياثاا “يع ي اايعث بعي ج  ااببيعاادث يقعياي،بأ ااتب

بعي عيببيكهيث بييعد تع.
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طبيع  اااععبيعسااي يبييعراااثتدابه ااتب اااعاتطب ااعيع تط،برااااعبكاااتوااط،ب:بصص طبقينااتب
عجااي،بي تع ااتعيبوااإطبأيب  ااعيابدث اايقعيايب سثسااي،بعيدث يقعياثاا بواايبيعااياطبيع 

كنساااث بعيدث يقعياثااا بيعيالعيعثااا ،بالبلااادبأطبالااادأب  يعيثااا بيع اااعياب اااببيإل لع تعثااا ب
بييع هاينث .ب

عتاااطب اااتب ااادثبكاااتطبعكااامب عااا ب تع ااا و.ببو  ااادب راااعبب ساااتع عبعيراااث بيرااااعب
هااعب ب  أعيرااث بعااطبي  ااعيقبيع ااعي بيع اا ليبيع عجاايب ااطبقلااخبيإل لع تعثاا ،بلااد

رل بأطب اعقناتبصعاهاتبوايب،ب”يععجثببيع عجي”اقر ت ب  ؤي  بعيابيجهب تبر يبل
ب،بي نهت:بب" ديعثت بيع د خبيكجنليبويبيعياطبيع عجي"يعق ب   بعنييطب

 ببببديعبيإل لع تعثاا بييع ااهاينث بيعيي ااحبواايب  ااعيابصرااستطبيعن اات بواايبعالثااتب1
إاًل،بييعيايجيبيع اهاينيبيريع ت،ب اطب االلبديعبيع اهاينيبهناعيبلعناتعبعثفايب ا

يعقااا بأعااااي بصلعي ااازبيع ااايب ااااعحب  اااعيابصراااستطب:بن اااعبييعيالثااات بيع   اااداب وااايب
يعن اات بواايبراايع ت ،بأيب ااطب اااللبيع ييقاا بيع  يناا بواايبيراات خبيإلعااال ،بأيب ااطب
 اااللب جياامبيك ااطبيعااديعي،بأيب ااطب اااللبأقااعبب يفااتابيإل لع تعثاا بييع ااهاينث ب

ب  يعبويبعلنتط ،ب14ويبيع ناس ب  إاًلب يق بقيىب
عالثااتبيراايع ت،ب”بإااييع“ بينك ااتفبعالقاات بيع نرااا بييع ااعيت بيإلراا عي اجث بلاااطب2

 اطبجهاا ،بيجااطبيإل لع تعثاا بييع اهاينث ب ااطبجها بأ ااعى،بي اطب عاا بيع القا ب اابب
بيع هاينيبهنعيبلعنتعبعثفيب إاًل،

عفبعااطباااعحبأيب نااتق ب ااببيعااا”بيععجثببيع عجااي”ا ااتبثراا ابلاا”بإااييع“ بيل  ااتدب3
يإل ااااااااالحبيعدراااااااا يعيب“يع ااااااااهايني،بييع عكااااااااازبعياااااااااب ي اااااااايع ب-يك ع كااااااااي
،بديطبيع رااتمبللنااابيع   ثاا بييع القاات ب ااببيع ااديبيع ااهايني،بي ااطب”ييالن  ااتلي

 عاااا ب  ااااع  ت بعي اااادبيعيني ااااي،بزعااااث ب عكاااا بيعنه اااا بيإل يينثاااا ،بواااايب  هاااادب
يي ااااااااناطبعرثتراااااااا بيع ااااااااعقبيكدنااااااااابيع ااااااااهايني،ب  اااااااادبعسااااااااتابعييني اااااااايبواااااااايب

الب”بيإلراعي اييب-يعنازيابيعفيراااني“طبصويب ع بيع  هدبقتلبوثه:بب30/11/2011
،بيأناااهبجاااتابعي  ااادثبعاااطب اااينمب”يإلراااعي ايااط”ث نثاااه،بكناااهب ااا طبيعفيرااااانااطبي
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ي  ي  هبيع ت  ب هك ي! ،بيأ تفب  طب زجهبع بث ببويبلعنت جهبيالن  اتليب
نرا ب ببيعنت يبيع يب،بيأتدبعيابيع ”صرعي اخ“ ا ًتبث نببص كتنث بن يابعالق ب بب

ب…عطبانساب
 بينك اااااااتفب جااااااا بيال  اااااااعيقبعلاااااااعب ن  ااااااات بيع  ي اااااااخبيكجنلااااااايبي ااااااا كت ب4
،بيهاايب ااتبيإاا بعااهبأتإااعب ااطبكت ااببواايبعيرااثتب” ساايقبيإلنرااتط”ي”بيعدث يقعياثاا “

بييع اط،بنتهث بع تبك  هب   بيعت تببيع  ع اط،بب
يع ناسا ب اببب بينك تفبيع  تع بيع يبعسد هب   بقيىبيإلراال بيعرثترايبواي5

يإل لع تعثااا بيك ع كثااا ،بي اااطب عااا ب اااتب اااعحب اااهبجثفاااعيبوي  اااتط،ب راااتعدبيز اااعب
يع تعجثاا بيك ع كثاا ،بع اا ثف بااادث ي بأ عينااي ،بييع اايب عج اا ب نهااتب اا ثف ب

طبإ ا ب فته ااًتب ابب عكاا ب:بص،بقااتلبواهاتب9/12/2011يع اعببيعااي ب س افاات بوايب
بعي اجث ب ببيعريفااط!ر ييإل ييطبيع ري اطبويب  ع،بي نرثسًتبي عيت ب

 طبهنت،بع ب  دبيعس  بق ا بين اعيفبعاطبجاتدابيع اييببي ياوبعهيعيثات ،بلاخب
  ااد هتبصعاااب  تعراا بيع الثاابب ااببيع ااديبيع ااهاينيب  ت ااعا،بيعااثمبوسااوبيع نرااا ب
يك ناااايبييع رااااكعيبييعرثتراااايب اااابب ياااا بيعناااات ي،بيعاااا عيابيع رااااكع  بعس لع تعثاااا ،ب

يع اخبألاعزب إاتلبعيااب عا بصعاالطبيإل اييطب ت ن بيع اديبيع اهاينيبيعيعا اه.بب
ييعريفااطبويب  اعبي  اعي ب  تهادابكت اببدثفااد،بيكتنا بيرات خبصعاال ب ا ابقادب

دبيعت ااات ني،بيعناااتا بيإلعال ااايب ترااا بعاااطبيعااادك يعبرااا ب18/2/2011نسيااا بوااايب
طبصراايب“واايب  ااع،بواايب  ااع  ت بعااهبعيااابقنااتاب”بيإل ااييطبيع رااي يطب“ج تعاا ب

راااعي اخ،بيعج تعااا ب“يك ع كثااا :ب”بطص عتع ااا بي فتقثااا بكت اااببدثفاااادبلااااطب  اااعبيي 
 ان ااتبكتناا ب نااتق ل،بيعتااطبعنااد تب اا ب يقث هااتبيُأقااع ،بأ اا   بييق ااًتبي  تهااداب

يعج تع ب   ع بج ثببيع  تهادي بيعديعثا بيع ااب“،ب  ددًيبعيابأطب”اجببي  عي هت
ب”.يق  هتب  ع

يبيقاااااادب تااااااعع ب إااااااخب ياااااا بيع  ااااااع  ت ب ااااااعيعًي،بي نهااااااتب ااااااتبنسي ااااااهبهاااااا ع مبواااااا
وااايب  اااعب”بطايإل اااييطبيع راااي “ج تعااا ببعاااطب ا انااات بقاااد  هتب28/11/2011
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ع كي  بيعيالثت بيع   داب يلبعاد بصعياتاب  تهادابكت اببدثفااد،بي اتبن اع ب يقابب
عااطبد.بعوااا ب لاااب،بنت ااببع ااثمب اازببيع ع اا بب12/1/2012يع عجثاا بناا بواايب

 بيعثاات بلاعناازبييع ديعاا بيإل ااييني،ب  اادبعست ااهب اابب رااتعدبيز ااعبيع تعجثاا بيك ع كثاا
أطبيعديعاا بيع  ااع  بعياهااتبيع زي اات بيأطب  اايلبأيب“واايب سااعبيع اازب،ب ااطبأطب

ب…يع “.بب زببعيابأريلث بلعع تنث بواهد به  بيالع زي ت بييال فتقثت براعبييعد
يكاا ع بثراااعبراايفايب اازببيعناايعبعيااابنفاامبيع نااييلبك ااتبك لاا بيكتعاا بيع اا تو ب

أجااعىبثرااعيب  ااتدبيع   اادثب تراا بب:21/12/2011يعفعنرااث بواايب سع ااعبعهااتبواايب
يعريفيبيع  عيب ستلي براعب رليق بعلاعبيعهات  ب اطبيعساتهعاب ابب”ب زببيعنيع“

ث  اااااع بج ثااااابب“ص يعاااا بيعجاااااثلبيإلراااااعي اييبيعااااااي بيكعج اااااتابقااااتلبواهاااااتبصطب زجاااااهب
يع يبيق  هتب  عب  تبواهتبي فتقث بيعراال بيع يق ا ب اببصراعي اخبعات ب”بيع  تهدي 

ب.1979
يقفييب دبيق  ات بيعرافتعابيع اهاينث بوايب”بيإل ييطبيع ري يطب“تع بيث تعبأطبج 
 تعسيلبييع  خ،بيأنه بأعينييبييعريفايطبعد بيع  تعك بويبب9/9/2011يعستهعابويب

يق هت،بك تب اتيعييب ناببيع   اتهع طب اطبيق  ات بيعرافتعاب”ب   ثحبيع رتع“ج   ب
يبيراا ياللبعه ااديثب  اا بعنااييطبيك ااطبييعن اات بواايبيعيقاا بيعاا يبين ساادييبوثااهبأ
ب…عي يوبعيابيع ع ت بأيب  جاخبيالن  ت ت به ه بيعع ثري

يإل ااااييطب“يقاااادبكااااتطب اااادعبيعااااداطبيعلثااااتنيني،بيع عيقااااببيع اااات بيعرااااتل بعج تعاااا ب
يناهبي يب يعا بيعج تعا بيعرايا ب“ب2006وايبرايع تبقادبأعياطب نا بعات ب”بيع ري يطب

،بيقاادبأعااتد ب”خواايبد  اا بوراا تيطب راا  دابإلجااعياب  تدإاات برااال ب ااببيرااعي ا
لااثب ياا بيع ستلياا ب ااببب2011واايبلديثاا ب ااهعب ز ااعيطب”بيإلرااعي ايث “يعسنااتابيعإتنثاا ب

يع يفز يطبيإلر تني،بعياب دبقيلبيعج تع بنفراهت،ب   ادبيع ستليا ب ابب يثفاهبعلادب
يع يااث ب اادي بيع اايبقااتلبواهااتبأطبإ ااطبرااسيطبيعن اات بيعراايعيبهاايبيالع ااعيفب  اا ب

صرعي اخب يجيدا،بيهنات بقاعيعي ب“ يبقتلبواهت:بصطبيعتثتطبيع هاينيب تعيجيد بييع
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ين  سااادبأناااهبص يبب1967يع اااععث بيعديعثااا بيع ااايب اتعلهاااتب اااتع يدابصعااااب اااديدبيع ااات ب
ب“.ببنف  به  بيعسعيعي بث كنهتبأطب  ثلب رال 

،بعياب رابب2006ي  كعبأطبيي ناطبلدأ ب  يلبيع  تع  بيعريع  ب ن بعت ب
بيي ناطبلير بيك ع كث .لعقثت بيثكايثكمبيع يبرعج هتبيع

يالبننرااااابا  اااااًتبيعفاااااادايبيعاااا يب هاااااع بوثاااااهب راااا  بيعس ااااا تني،بيعناااااتا ب ترااااا ب
عياااااابيع يفز ااااايطبيعفعنراااايب اااااببإيااااا ب اااااطبيع إسفااااااطب”بيع جياااامبيعااااايانيبيعرااااايعيب“
راااثمبيعتثاااتطبيع اااهايني،بيك اااتب كاااع ب ع اااث بيعااا كعىبيعرااا اطبع ”بعي ايااطيإلراا“

يير  اتو بيع يسا ب“ عا بيعفااداي:ببعاطب21/2/2012  ك بيعي دابيإل  تع  بويب
يع ييع اا بعيااابص اادىبيعسناايي بيعفعنرااث ،بعاادًديب ااطبيعت ااتببيإلرااعي ايااطبييعاهاايدب
ب يكتن بق ا تنيبيع اا بيع عجايبيعي اادبرااعبيعاهايديبوايبيع يسا .بببيعا ب  ا إ
يعس ااااا تنيبصعجتلهاااااتبلااااااإرعي اخبييإلراااااعي ايااط،ب  راااااببيع  اااااتهد،ب ااااااثبقتعااااا ب

   مبيع تج بعيجيدبديع بصرعي اخبلجتنله ،بيأ تو بأطبصطبيع عبب:بيعس  تنيب
 ااااداثبافيهااااتب ااااببز ايااااهبيعاهاااايديبعااااطبيعرااااال بكااااتطبع  اااا بعتافثاااا .ببيقتعاااا ب

صنهتب ه  بي ع تحبأتإعبعند تب   دثب بب  ابصرعي ايي.ببي ا كعب:بيعس  تنيب
أطبيعس  تنيبع يبويبيع جيمبيعريعيبيع سث بويب اتع م،بييع اتعابب  اعيعاب

ب”. ركعيبإلرستطبيعن ت بيعريعيبيع د خبيع
ب”بيعإااايعابيعراايع  “ي ااطبيعيي اااحبأطبق ااث بيع الثاااببلاادأ بعنااادبج تعاا ب قلاااخبأ اااد 

اي خب طبلداب ي بيعإيعابك تبنعىب إاًلب طب إتلب  تعك بيعنت اببيعراتل ب ا  يطب
وثتنااتبناع نراا اطبواايبلااعيغب”بيإلرااعي ايث “يع   اايبواايب ااؤ  عبعه ااطب ااببيعنت ااا ب

بك بيعيز عبيع هاينيبيعرتل بنت تطب تعنركيبي  ع ط.،بي   تعب2007عت ب
عتطب ؤ  عب تع مبيع يبعساد بيع اهاينيبيعيثكايديبيع هاييمبهناعيبلعناتعبعثفايب

،بييع يبأإتع بيع  اتعك ب2011ع رتندابيع  تع  بيعريع  بويبأيي خب هعب  يزب
وثهب الوًتبويب فيفب ي بيع  تع  بنفرهت،ب  ب   تعك بعددب طبع ايزب اؤ  عب

وااايبرااايع تب يهااا بيعااادعيجي.ببي اااطب”بطايإل اااييطبيع راااي “عثاااتبي  إاااخبج تعااا باتأن
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”.ببيعإاايعابيعيالثاا “يع  ااعيفبأطبعثفاايبنفرااهبكااتطبقاادبع ااببديعًيب عكز ااًتبوث ااتبثراا اب
ي تإل تو بعي الق بيعياادابلاطب ي بيعنت يبييعإيعي بيع عجث ،بوإطب   ث بعثفيب

ليا بعيجادل،بعج اتب تايطبيع  لااعبنفرهت،ب كخب تب   يهب طب  ن ب الث ثا برااعبقت
،ب ت اااا بديع بواااايبنسااااخبعرااااتع ب”يععجثااااببيع عجااااي“يك إااااخبعااااطب سثساااا ب ااااتبثراااا اب

 طب   عديبيعنات يبب4/6/2011يعا  ن بيع يب نتقي بأ  تعهتبيرت خبيإلعال بويب
ويبعالثتبصعابلنثت اطبن نثتهيبع ثمبيزعيابيعتثتطبيع هاينيب  دبعستابيك اعب بب

ب…ب  بويبيعسدمبيع عجث بيع   ي عثفيبع دابرتع بين
يع خبكخب تبنسينت بعثمبصالبعأمبجلخبيعجياد،بعتطب ع بالباه ،بوتع الثبب الثب،ب
يعاثمبهنتعاا ب ايابيراا هبن ا بقاا يعابأيبإيااثبدعاتعابأيبعجاابب الثاب،بي ااتبعأاناات ب
عيااااابيع ااااهبثكفاااايبعناياااا ب ك ااااًتبقتا ااااًتب ااااتع الثبب ااااببيع ااااديبيع ااااهاينيبعياااااب

،ب  ااابديطبأطبنااد خبواايب  ياااخب”يععجثااببيع عجااي“ثراا اببيع  ااعيابيعرثتراايبع اات
ب ر نسبب  يال ب عك ب  تمبويبيعرثتقبيإلقيث يبييعفيراانيبيعدي يي.
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لام س( لقطات من كتاب م مد ربراهيم كامل عن )ال9)

 ال ائع فى كامب ديفيد(

بدأ الكتال بمقدم  مهم  للسياسث وللمتاضعل الراحعل  تحعث رضعوان : إن  عذا 
المؤلفا  الويائقي  المهم  والمبلعر  التعث صعدر  ضعد التطبيعف من عد الكتال ي

ب ن العدو اإلسرائ لث والتظا  الساداتث جاء لتعال " السعال  الضعائف  عث لامعل 
ديف د " لمحمد إبعرا ي  لامعل وزيعر الخارجيع  األسعب  والعذى صعدر  متعف ةعد  

تععف  تععا . وسععوف تالخععذ م 1987 تععا ر  –طبعععا  ومتهععا طبععع  لتععال األ ععالث 
المقدمعع  الرائععع  التععث لتبهععا أسععتاذتا الراحععل المتاضععل الكب ععر  تحععث رضععوان 

مععن  امععل تفسععف مععف خاتمعع  الكتععال لمععا   هععومعهععا مقدمعع  محمععد إبععرا ي  لا
تلخي  واف للمفاوضا  التث جعر  بع ن السعادا  وب جع ن ولعارتر  عث لامعل 

( ب 1978ه ر  )ديف د  ث الواليا  المتحد  التعث تمخضع  ةتهعا االتفاقيع  الكع
والتععث بسععببها اسععتقال محمععد إبععرا ي  لامععل مععن الععوزار  بعععد التتععازال  الكي ععر  
والمؤلمعع  التععث قععدمها السععادا  إلسععرائ ل ب مععاذا قععال  تحععث رضععوان مععن  ععذا 

  اا بعنااييطب"بأهااييلببالكتععال وتلععك االتفاقيعع  ومععاذا قععال محمععد إبععرا ي  لامععل
ع نت ااخبيعساادث بييعتلاااعبيعت ااتبب كي اا بثف اا حبي:بيالر رااال ب"ب سياا بو  ااابع ااييطب

 ه اا بجااتابواهااتب:ب ان ااتبي ااببيعاايز عبيعرااتل ب   اادبصلااعيهث بكت ااخب،ب  ااايطب
ك ت هبيع ىبأنتب رلاخب سدث اهبعساعياب  اعب،بيه از بنفراابيه ازيزًيب ادادًيب،بيعتنااب
 جيد بي ج ي بلعجتاا بجا لب،بيإ ات ب ف  يااطب  اابالبألاديبأ ات بيع ؤعا بوااب

سابييعتت اخب،بوي اتبين اعفب  ادبأطب  تدعناتب اداإًتباايثاًلبأتإاع بعاطبينف تعابيع سث
يعت ااتبب يعرااال بيع اات ب ب،بي  اا بعااطب كع اات بيكثاات بيع ااابرااجخبأ ااديإهتبواااب
هااا يبيعت اااتببي  ااا بعاااطب كع ااات بيع ثاااتابيع اااابج  ااا بلانناااتب نااا بإالإااااطبرااان ب
  ااا بقلاااخب ااا عا بيعت اااتبب،بيرااا تابيعناااتمب اااهب،بي اااداإه بعناااهب،بيع اااخبهااا  ب
يع كع ت بيع اب اديع بأ ات اب،بهااب اتبهزنااب اطبيكع اتقب،بوسادبي  اتعبيع اتبب
يع ياعب   دبصلعيهث بكت اخبأطبان ا بصعاابيعيجنا بيع يثاتبعي ازببيعاياناب،بيع ااب
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أ    ب  دبقياخبيع زببيعيانابيعجدادب،بيكتطبأقعببصعاابيع ا تب،بكاتطباتع اًتب
كناا بأ  ااعفبلع تراا هب،بوااابكيثاا بيع ساايقب،ب كااتطبيع اازببيعاايانابيعجدااادبيعاا ىب

أ دثبيك زيبب،بيأ يعهتب،بويا بثكاطبعاهبراندب اطب اتلبيالبجات ب،بي تع اتعابكاتطب
يع ر سلخبيع ىبان  ع ب   تااعبيعرثتر ب ي بيكثت ب،بأطبا سااب زجاًتب ا اخبيكإاعب
،بقياخبيع ظبوابيعلعيزبييع هيعب.بيع ع بوإطبي  ثتعب   دبصلعيهث بكت اخب،بها يب

لاااديع ب،باع ساااًتب اااتقًتب  فيواااًتب اااطبيعجاااتنلاطب تع  اااتعبببيع ااازبب،بيعااا ىبي  اااتع
ييع س ااات ب،باااادلبعياااابأطب يساااهب نااا بيعلديثااا ب،ب يااا ب جتهااادبعناااادب،بالب  ثفاااهب،ب

عز هبيع يي  ب،بيع ياابقاتدعبأطبأ ايعبعيساتعغبيعجتناببيع يساابب اإانايع دي دبيالب
و ااعاب ااطب   ااث ب   اادبصلااعيهث بكت ااخبهاايبأطبأعيىب  ااهدًيبعأا ااهبلنفراااب اااللب

ين  ت ت بعت  بع   بنفرابواهتبعطبدي عاب  عبيعجداداب،بيقدب تابيع اظبأطب
ثكااايطب نتوراااابيز اااعًيبواااابيعست  ااا ب،بيأطبثكااايطبهااا يبيعااايز عب اااطب ااازببأر ااابب
يكريلث بواب  عبص ب عمبعيابزعث بيكريلث بيي ه هب  تبع با ه هب هبزعث ب طب

ثالبثراااسوب،بيكتنااا بقلياااهب،بيعااا ع ب  اااد بعاااهبيع كي ااا بكاااخب ااانيفبيع  ااااادبعتااا
يعراااعيىبييإلنجياااازبواااابيع كي اااا بواااابهااا يبيع يقااا بوك ن ااااتبكناااتبناااناحبلعؤيراااانتب

 ااااطبيعنااااتمبيالبيع اااايفب ااااطبهاااا  بيعن اجاااا ببيايع اااا عب،بيعاااا بثكااااطبأ اااا عب  اااا
يع   ي  ب،بوسدبكتطب  ابي يعاب  تطب إخب   دبصلعيهث بكت اخب،ب ا تطبأتإاعه ب

ب ت ي بيع اب  ي بيعنفي بييع تلب.ان  ع ب ر سلخب تهعبص بيج  ببواه بيع كتابييع
يعتااطب   اادبصلااعيهث بكت ااخبيي  يينااهب إااعييبأطباؤ اادينابواااب  عك ااابيالن  تلثاا ب،ب
يأنااتبزعااث ب اازبب ااياعبيعرااطب،بقياااخبيع ااتلب،بالبجاات بثرااند ب،بيالبنفااي باؤ ااد ب،ب
يعتاااانه ب  اااااييب  ااااااب،بثسااااد يطبع ااااايياناه ب  عكااااا بليياااا بيعيتثااااا ب اااااطبيع جاااااعدب

ااااي بد يااا بقرااا ب  اااعبيعجداااادابويجاااد ب   ااادبصلاااعيهث بييع اااجتع ب،بيوااااب ي ب
كت اااخب،ب  ااا سطبيعيجاااهب،بثرااااخب اااطب ااادع بد ب،بصإاااعب اااعجت ب تعراااثتطب زقااا ب

  ااعبعااطب ااال  بهاا يببيا ال رااهب،بيك ااف بعااطبهاا يبيع اادعبيعساايىب،بيعااطب اا
يع اا تببيعاا ىبناا عبنفرااهبعجهااتدبثكااتدبثكاايطبدي ثااًتب،بكتناا بص اادىبيقت  ااهب،ب س ااخب
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ع  ااااعىبيعاااا ىب لااااعابعسنجيااااازب،ب  ااااتبعاااا بثراااا  هب ااااتع  بأ اااااطبعإ ااااتطبيعاااايز عبي
يالرا   تعبيع ال اهب،بوسادبرااا بصعاابيعراجطب،بيرايوبواايقبعأراهبراا بيع ااي ب،ب
راااستاًتب وي اااتبق اااابعاااهب اااتعلعيااب،بكتنااا ب،بهااا  بيع  نااا ب،ب ز ااادًيب اااطبيع اااسخب،بيي 

بععه  بيعرجطب،بيير يعي ًتبع عفبيع   ث ب،بي   اًلبآلال بيع ع تطب.
أطبثكيطبز اخب   دبصلعيهث بكت اخبواابيال هات بييعراجطبي اع كهبوااببي تابيعسدع

يإلوعيمبييع يدابصعابيع ثتابيعايثس ب،ب  دب هيعب  نث ب طبيالع ستلبييعساادب،بعا ب
ثكااطب اات ًتبكراات عبيع اا تط،با  ااثبعااطبيعي ثفاا ب،بيثفكااعبوااابيع راا سلخبلااخبكااتطب

وكتناااا بهاااا  ببجنااادثًتب ااااتتابيعراااالحب،بان  ااااعبيع  عكاااا بيع اااابا ااااي بر تعهاااتب،
ب–أ ثتناًتبب–يع  عك بيع تهعاب،ب  عك بيعرال بيع ت ببوابكت ببدثفاادب.بيأ  ايعب

أطبيعساادعبعاا باج ااببلاااطب   اادبصلااعيهث بكت ااخبي   اادبأناايعبيعرااتدي بوااابيعج تعاا ب
يع اااابنااا ع بنفراااهتبع اهاااعبيعاااياطب اااطبيإلنجياااازبي ااانت  ه ب،بصالبعاج   اااييبوااااب

ببرتثاا بيعيعي اا ب،بالبن اااعبعااهبوااابيعرااجطبيعاي ااخب،بإاا بعاج   ااتبوااابرااجطبرع اا
يع تع  ب،بيالب لثهبعهبواباعي  بيرعي ببيعرثتر ب،برجطبالي.بوثهبيع عفبرتا هب

،بيجناا ب ااطبجناات باًلبيواااعًيبعثكاايطب ن ج ااًتبعيعي اا ،بي نفاا بأتلااعبديلبيكع ب اات
يكع ب،بعي   اا بييالراا ج ت ب،بيعتااطبيالراا   تعبعااعفبكااا بث اايلبهاا يبيعن ااث ب

زمبوثهبعددًيب طبيعرتدابييع كت بيع  اع اطب اببااعيزب اطبيع  اعبصعابج ث ب،بص ب
يطب  د اتاه بك يراًتبيأتيي اًتبيها با ياثكتدبثا تييطبع اي بيعناتمبأ ثاتاب،بيث اعجيطب

يث ر يطب فتهه ب ا اعيفبأعران ه ب،بيكا نه بالبثف يايطبصالبيع االلبيعا ىبأ ت اهب
 بواابأع ب اطبعه بي ج نليطبيع     ب  داثباي اخبإسااخب،بعاطبيع  اتدغبي سها

عههاا بيعاا ىبي فاا ب  هاا ب رااببيعإتلاا بوااابإاايعي ه بصأع بيع ااعبب،بأيقفهااتبعياااه ب
يع  دييع بعيابأطبث ي ييبعهبلاي بيع  ع اطبعث  ابعثاًلبوثس يه بوعدًيبوعدًيب،بوكاتطب
ويقبكينهبرفت بد تاب،بصعهًتبأع ابث  تمبصعاب طبث   بلاد .ب هبب   دبكت خب

تر هبيكيعيجابكت ببدثفادب،بيق اابهنات بأثت اًتب،بصعاب  ث بدييدبيع ىبن عوهب 



 

1420 

يعيادبب-كتنا بيقت  هاتبقايي بيعس ا بيع  ثفا بيع  هيا ب،بيع ااب  ا نهتبها يبيعت اتبب
ب!ب.يعرال بيع ت بب-يعيتدعب

يع تبدعا بكت ببه  بيع سد  ب،برتاع بنفرابكا بأ ن بيأ  بك تببه يب
عياااابيكع بيع عجثااا ببيعراااال بيع راااكاطبيعااا ىب  ااازقب،بي ناااتإع بأ اااالؤ ب،بيراااسو

 تي بجا ب،ب   بيع  تبببأ الابث  يهتبي لي هتبأتي بيعجا ب،بيوابيع ايينت 
ييعنراايعبوااابيعراا تاب،بيأعجااببأطباج  ااببعيااابيعجثفاا بهاا يبيع اااييطببوااابيكع 

يعيتدعب،بي ع بيعااعبيعتترعب،بيعتاطبعاثمبكاخب اتبالاديب  يساًتب  رات ثًتب،ب  لاع ب
بع ب،بي  هع بكجيهع ب.هك  
أهاا يبيعت ااتببيعفاا ب،بق اا بيكثاات بيع ااابكتلاادبأهييعهااتب،ب ناا بي  ااتع ب:ب بعنفرااابقياا

يعرتدي بع ثمبج هيع  ب  عبيز عًيبعي تعجثا ب،بوهاابق ا ب،بأ ب تايطب ا كعي ب
عهااا يبيعااايز عبيع اااتببيعااا ىبوجاااع بيع  نااا ب يه ااا بيع  لااااعبييع  اااي عب اااتعسي ب اااطب

 ايعب را  اي بالب ج  ابب كت طبنفرهب،بييع ايىب طب ييه اهب.بأ ب تايطبعييثا بك
بصالبوابكتليمب..بييقف بأ ت بعفظبكتليمبايثاًلب:ب

عساببعيد اهب  ت اعابب1977دثرا لعبب24وإطب اتبعتنات ب   ادبصلاعيهث بكت اخب نا ب
 طبأع تنثتبيع ابكتطبث  خبواهتبرافاعًيبع  اعبواابعت ا  هتبلايطبع ادابرانيي ب،ب

 ااببيز ااعبيع تعجثاا بعساادبعااتدباي ااًتبصعااابلااا بعدايااهبي ااهع بأ  اادب اااع براا ادبنت
عاعفب انه ب؟بع لعبيبيعرتل ب،بوعأىبأهيهبوابينف تلبراعب فهي ب.بوي تبر عه ب ت

،بأنهبأ  حبيز عًيبعي تعجثا ب.بعاناهبع اثمبأعين بأطبيإل يع بيع ر يع بييع ع ث ب
يعج هيع اااا ب،بلااااديطب جااااعدبيإل اااااتعب،بيهاااايبعاااا بث اااادبع  ااااعب،بصالبكطبع ااااثمب

عياااابي اا بز اااتعابعراا ث بع  اااعب،بوكاااتطببج هيع اا بأع تنثاااتبهي ااي ب ااا ا بكااتط
بيعييجببأطبث  عبيعز تعابكتع تدابيع     ب.

كتن به  بوت   بعييث بيعس  بيع ابع بب   دبصلعيهث بكت خبديعبيع ايع بواهتب،ب
عيااابيعااعر ب نااهب،بي ااالبيراا   ينهب،بي  اا بيك ااديثبييعيقاات ببكيهااتب،بوااابرااثتقب
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قاادبأ ااتل ه بعيإاا بعنثفاا بب–   اادًيببصالب–أ اا هب ااتعجنيطب،بوكااتطبيك اااتلبج ث ااًتب
بعرلببراعب فهي ب.

يقاادبعلااعب ؤعاا بك ااتببيعرااال بيع اات ببعااطب ااد  هبعهاا يبيعن اا بوسااتلبوااابيعف ااخب
يععي ابب اطبيعت اتب:ب"ب يساا بواابيعلديثا بها يبيعن ا بلده ا بعا ب يلاثبأطب اخب  يهاتب
 ااا يعب تعي ااابب رااالببصه اااتلبيعراااتدي بك ااا بعأااااابوااااب ااايعابهااا يبيع ن ااابب

يع عيفبيعدقثس بيراعبيع تدث بيع ااب يس هاتب  اتدعاب يعراتدي  بيزيدنااب ت  بواب
ص بكاتطبيع را  اخبعيااب،بر  ًتبأننااب ا ع ب ا ننابيق ا بواابوا بالبواعيعب ناهب

خب ناهب  اابقلاخبا اتع بكياهبأطبأعوا بيع ن اببأيبيرا س  دبأطبأ ثببيعن  بعيابيع
اب عجااببصعااابأتإااعبأطبأ اايال بالع  ااتعي ب   ياا ب  الق ااابيع   ااث ب تعرااتدي بييع اا

صطبعو اابعي ن ابببص ،ب طبإالإاطبعت ًتبيالع  تعي بيانث ب اطبيعنت ثا بيع تعثا ب
ي  ااادبصعاااالطب  ااناااابراااث هعبك يسااا بجداااادابواااابريراااي بيالرااا ستال بيع اااابلااادأهتب
صر تعاخبوه ابي   هب   دبع ت بي يجدبينا تعًتبرا ًتبيث اكخبعا ا بعيراتدي ب

ب  مبيع  تع بيكدناب"ب.
عي تعجث بوابأىبديع ب تع يعابب    بيع  كاب ال  بأطبث اطبيز عكتطب طبيع

،بواااابهااا  بيعف اااعابيع عجااا ب اااطب ثاااتاب  اااعببيًبيع اااابعااااطبلهاااتب   ااادبكت اااخبيز اااعب
يعرثترااث ب،بوااالبأقااخب ااطبأطبثكاايطبيعاايز عبيع   ااتعبقاادب ااتعمبيع  ااخبيعدليي تراااب

يعجدااادب،بب نااتا ب تعنراا  بعياايز عيعوااابو ااعابراات س بوااابيع ناساا بيع اااب   لااعبأهاا ب
و   دبكت خبكتطبأتإعبع يهبواابأيعي اتب،بعياابأطبيعايز عبالبثفتجا بل  ااناهبصعااب
 ااادبرااا تابن ااا بهااا يبيع  اااااطب اااطبيإل يعااات بيع  يثااا بييع تع ثااا ب،بيعااايالبأطب   ااادب
كت ااخبعاا بثكااطبا  اايعبيع ااتع بيعيع ااببيعاا ىبراااد خبوثااهبلد يعااهبيعاايزيعابييعيعي اابب

ع ااابرااايستهتبوااابهاا يبيع ن اابب،بكنااهبعاايبييع ده اات ب،بلااخبيعف اات ببييكهااييلبي
ن اتبي  ااعبعي  اتعك ب يايببعيابيعيابب،بيععفبأناهبعا با  اعبع ن اببيز اعب،بيي 

 نهااتب،بصالبص يببياوااب ااؤي عاب اادبيانااهبيأهيااهبيقي ااهب،بيأنااهبعااطبث االعبعياااب اا
بوسدبص رترهب تع عفب،بيوه هبعيييجبب.
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عتااطبقلااخبهاا  بيالراا ستع بيع ااتبعااعفب عاا بكيااهب،بعاا بالاا بأ ت ااهبصالبأطبثراا ساخب،بيب
  اادب  رااهبواااب ن جااببكت ااببدثفااادب ىبيكرااييعبيع تعثاا ب،بيي  تا ااهبلاهاايدب ااطب

كنهاااا براااالابيع ااااهتان بيعااا اطبعت اااييب ثاااات ه بثف يااايطب  ااااتلب؛بااااعيزبيع اااثتااطب
يع  ااانس بعه ااا بيع عجثااا ب،بييعااا اطبص يب تي اااييبكاااتطبكال هااا بو اااثحبيكواااتعاب،بيي  يب

ثر ببكقدي ه بيقببيعإ تلاطب،بيي  يبن عييب ااتاعبب  عكييبينرتلييبعيابيكع بال
ب طبعاينه ب ععبيع سدبييعتعيهث بييع يان ب:ب

عنفراهب  ادبأطبي اخبصعاابقاتابيعايكعبيعا ىبيقاببباك بب   دبصلعيهث بكت خب نتجت
وثهب:ب"ي   ابرتعت بيعياخبيث لابيعناي بأطبان اينابي اايفبوااب هناابريراي ب

يع ت بوهتب ن يبعياب  دب الفبيك ثتلب طب   يا ب طبيعهييجمبييع  تيفبييع 
يانابي ادًيبأعزلبوااب  راكعب  اثوب اهبيكراييعبلااطبقاي ب   اه بالبااعيقبعاهب
ب ااتبأقاايلب،بييعاا   بيآل ااعبالبثاثسااهبي عو ااهب.بي هااتج نابكااييلثمب  اا  بيأعىب

ااا ااايعًيبي  اااتهدب  اااتبقاااعأ بيرااا   بع تب ف ياااهبيع  اااتلعي بيك ع كثااا بي ن  ااا ب  
عتاااخب  اااكخبأيب ااا  عب  ااا برااا تعب اااتدثبييث ب،ب ااات يبعااايبق ياااييبيع يراااتدبيإلراااعي ا

بعتع بأيب ع ب زعي ب فتجمب"ب.
ال برااايع"ب تع ااا وبهااا يب اااتبأع اااد ب:بيعتاااييلثمبيع اااابيج   ااا بعيااااب ؤعااا بك اااتبب

 سعأبك تببيعرال بيع ت بب  مبعيابيعاعر ب اطب راتا ببعند ت،بو ن ب"بيع ت بب
عاااا  ت عب،بيعيااااابيعااااعر ب ااااطبع ااااتعابيع ؤعاااا بيزهااااد بيع اااادادبوااااابيكرااااييبب ىبي

يق  ااتد بيع اادادبوااابيكعفااتظب،بيهاايباااعيىبيعيقاات بب،بيث اا بيك ااديثب،بي عراا ب
 يعًيبع   اثت ب  عيوا بيرااعب  عيوا ب،ب  امبأطبيعتت اببثرا دعج ب  رايي هب

ي نساخبصعاابقاتابهاياب  اعيقابعوابيععييث بب هي دقبقيعهب،بيأ تنبيعج اخبيك ت ب،
وابرات  هتبيع فتع ا بييعياثالطب،بي  امببي يهيي بعيابأع هتبيع ثتااطبييك تعر

 ااا طبهنااات ب اااؤي عاب ااادادابيعسااا حب،ب ااادبكاااخبيع اااعوتابييك ناااتابيعااا اطبجاااتاييبصعااااب
طبيك ااااعبأ ااااعبص ن جااااببكت ااااببدثفااااادبعثفتي ااااييب ناااات  بلاجاااااطبي ي ااااابدثااااتطب،ب

طبهناات ب ع اا بوااابيك اا بييع اااتاب،بيقااعابيع جاا ب تع جاا ب،بي ب فتي اا بو اااًلب،بيب
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يعييقاااببأطبهااا يبيع كاااتطب ساااعبع ااات  بالب ااادعيبصعثاااهبصالببصالبأطدعاخب،بييعااادعاخب تعااا
بث  تع ا بياعجع   ب دلعبي نف بيأطبيع اطبا هليطبصعاهتبعيابأقدي ه ب،بأ ا هب ا
بيع اب سي ب،بع يفظبأنفترهتب،بي فسدب ثت هتبيهابالب دعىبيالب  عفب.
كااتطبيي  ااتع ب ااطب   اادبصلااعيهث بكت ااخبأطبأناايعبيعرااتدي ب هااببو اااًلبصعااابهاا يبيع 
 اطب اهباتعبب ر  تعًيبينت  ًتبي دثسًتب،بوإ يب هباعىبيعرتدي بقدب هث بعتخب تبثُب

ب نتزال بيأنهبا نتزلبيثسلخبي يقبب،بعي ثًتبراعب  اعب،بر ادًيب،براعبعيو ب.
 ت ف بيع سثس بيععها  بوابه  بيعس ث بيعيعجثا ب،بوا  مبأناهبكاتدبا  نا بيجيامب

،بيهيبالبث عفبرلثاًلبصعابيعني ب،ب ت يبثف خبث ترببنفرهب،بي   ابيعرتعت ب
ب.؟ب؟بيكا با  عفب؟بهخب طبرلاخبصعابيعنجتاب

يين هابكال ب   دبصلعيهث بكت خبصعاب تبك  هبوابيعف خبيع ت مبييكعج اطبأنسخب
الب ن ااهب:ب"راادًيبأتياا بيعااع ثمبلهااديابيأ تناا بيقااياب،بعرااابأطبثفااا بي ه اادىب،بيي 

ب  ابيأع ا ب  اعىب"ب.ويثسلخبير ستع اب،بيقدبألعأ ب 
ين ااعبصعااابهاا يبيعيفااظبيع رااثوبيعاا ىبا  اا طبهاا يبيعسااعيعبيع ااااعب،بينساا ب  ااف ب

ب ت  بأ ت بع تعا:بردًيبأتي بيعع ثمبلهديابيأ تن بيقياب.
كطبيععجاخب؛بين عبصعابه  بيعتي ت بلهديابأياًلب،بإ ب   تن بإ ب سياب،بن  بلهادياب

ف ااخبعفااعطبيع اا تببيع اااب  اا بوااابيعاا ىبث اااعببيالباناات ب،بيالبث ااعفب اات يبث
ث اا عبلهااديابع ااا بيا  ناناا ب،باع اا بيعسااعيعب،بإاا باه اادىبصعااابيعراالاخبيعراايىب

راااات س ب،بيرااااكان ب اااات ي ب،بيث  ااااابصعاااااب  اااااع ب.بالب اااااعفبعااااهبعاااااطب،بيالب
ث اعببعهبع بب،بصنهبثسيلبعنفرهب:بر و خبكا يب..بيعاثكطب اتبثكايط.برا قيلب

اببيعاترثا بك ن اتبأ دإاهبتع ب،بيرا  كي  بيع  ب،بيع نالا بيعرا تابعياابيك
ب داإًتبالب اعبوثهب،بيالبدوببصعاب تبث  هبيع ي بيع  س ب.

يوابه  بيع نتر ت بث ا عبيعاياتاب ا طب  ادإه بأتلاعب انه بيأع ا ب،بيأنها بعيااب
يعااعر ب ااطبيع اايعجتطبييعرااياتطب،بوهااا بأقاازي ب،بي  اادإه بيعاا ىبث اافببيجااايهه ب

بليييطبايعهب. تع سثس بع القبالبثايعينه،بيالبا
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صطبيك تناا بهااابب.أ اتبيك تناا بوهااابجاايهعبيعس اا ب،بي ساااببيعف ااخبوااابيع كتثاا ب
بيععرتع ب،بيهابيعنلياب،بيهابيعدعيابصعابيع  ب.

يك تن ب  مبيثراببنيعهاتب تافاًتبعه  اتعب،ب لاددًيبعي ي ات ب،بأ اتبيعسايابوهااب
يابالب ااا ببيالب  ااااي بيعهاااديابييك تنااا ب،بواااتعسيابالب تااايطبصالب تك تنااا بي تعهاااد

ب جاعبلخبقيلبع اطبواب ي بع ا ب.
يع تبعسدب   ادبصلاعيهث بكت اخبيع از بعياابأطبا تااببيعراتدي ب كي ا بيع ا بقاتلب
عاااهب:ب"بعسااادبياي ااا بعياااابيع  اااعيابيعااا ىبقد اااهبعااا بأ ااامبيعاااع ثمبكاااتع عبلإااااتعب
يعرااال بيع اات خبيعاا ىبنراا هدوهبييعاا ىب اادد ب  تع ااهب  اا بيي اايحبواااب ات اا ب

رااعي ايابعناادبز تع اا بيعساادمب.بوتع  ااعابيك ع كااابعراا بيعاع اا بوااابيعتنثراا بيإل
رعي اخب ر ساًلب  ت ًتبع تباجعىبوابيع ف بيعيعجثا ب صعابرال بكت خبلاطب  عبيي 

وااالبعي ااا بلانه ااتب  اا طبيع اازي طبلاااطب ااخب  ااكي برااانتابي ااخبيع  ااكي ب،بيراازاب
ابرال بلاطبيعفيراانث بيهابيك خبير تيطبيعن اج بأطبان هابيك عبصعاب  تهد

رعي اخبوث تب  سابيع ف بيعيعجث بيرزاب   بق  ا بصراعي اخب  اتعمبواهاتب   عبيي 
ب  اثاهتبع  به  بيكعي ابوابيعنهتث ب"ب.

عساادبكناا ب ناا ب اا تىبيراا عجببدي  ااًتبوااابيع ييقاا بيع تعياا بيع ااايعابيعنااديابيعاا ىب
 بهاايبيجهاهبقراانااطب ااتعنكي اعبيعايناتنابأ اات ب ث ااخب اتعنكي اعب اااخبيعليساتطبص

ا يطبياناهب اطبأجاخبيع اتمب.بيهايبيعناديابيعا ىب اترهبيعتت اببيعفعنراابوعينراييب
كيجاعبواب راع ث ب واابرالاخبيع اتم ب،بيقادب كع اهبي   ادبصلاعيهث بكت اخبا يراخب
صعابيعرتدي بعتثالبايقببيعلثتطبيع ىبأعد بكتع عب تع  تدغبيع اباي ز هاتبيكااعيفب

ب.ب
مبيع  عيابيك ع كابورثكيطب اًلب نفعدًيب"بصن بص يبيق  بعيابي فتقث بعيابأرت

ب،ب كخبيع  تااعبيعطبننجحبواب ديابأ دب ياعب ع ب.ب
ي ااااخبيع رااااع ث ب  ت اااًتبقااااتلبيعراااتدي ب:ب"بأنااااتبأعيااا ب ااااتبو ياااهب،بير   ااااابواااااب
  ااااتدع ابصعاااااابيعنهتثااااا ب.بوساااااتلبعاااااهب   ااااادب،بص طبوااااا عجي بأطب سلاااااخبيرااااا ستع اب،ب
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 ب ث اااخب ااتالنكي اعب  ااابالبا اايعطبيكببيكتع رااع ث ب  ت ااًتبق ااخبياللااطبلاااد بأ اات
واااب ثتناا بيانااهب  اادبأطب ااتعببوااابراالايهبيألياااب ااالاب راانًتب.بيكتناا بيراا ستع ب
   دبصلعيهث بكت خب،بوسدبكتطبز ثاًلبعيرتدي بواابيعراجطب،بهاابيعاع ا بصعااب اتب

بأت يجعب،باي بق خبيعرتدي ب.ب6 دثبوابيع ن  باي ب
ب*****

الكتعال  قعد لتعل مقدمع  معوجز  لكتابعف حملع  أما محمعد إبعرا ي  لامعل مؤلعف 
نيو لعب   ع طبيعإاتنا بب9واباي ببةتوان " قص  األكهر العكر  " وجاء   ها :

يقاااا بيعااااع ثمبيععي ااااخبأناااايعبيعرااااتدي ب  اااا بق اااا ب جياااامبيع اااا ببب1977عاااات ب
يع  عىبعثسيلبواب اتببعر اب:بصنهب ر  دبعي هتببصعابأىب كتطبر ثًتبيعياب

بتابأىبجندىب،بيعيبكتطبيعتنثر بيإلرعي اياب.يعرال ب،بي سنًتبعد 
يعااا بث اااعبأرااالياب  اااابيجاااهب نااات  بلاجااااطبع اااثمبيزعيابصراااعي اخبدعااايابعرااا ث ب

ب19عيراتدي بعز ااتعابصراعي اخب،بيقلااخبيعااع ثمبيعراتدي بيعاادعيابيع اااب  اددبعهااتباااي ب
ب.1977نيو لعب   ع طبيعإتنا ب

ىبصر تعاخبوه اابيرا ستع هبيوابيعاي بيع  ددبعيز تعابأعيطبيز عبيع تعجث بيع  عب
،بي   ااهب  اادبرااتعت بقياياا ب   اادبع اات بيز ااعبيعديعاا بعي اا يطبيع تعجثاا ب،بيقاادب
رااتوعبيعرااتدي بصعاااابصرااعي اخبوااابنفااامبيعاااي ب  اادبأطبعااااطب اااعمبرااتعاب كاااتطب

،بييقا بيعراتدي بعايسااب تب خب ن اببيز اعبيع تعجثا ب اترعيًب   دبع ت ب،بلان
ب.1977 ع طبيعإتنا بنيو لعب  ب20 ات هبوابيعتنثر باي ب

،بيرتوع بوابب1977دثر لعب كتنيطبيكيل بب24  ب  اانابيز عًيبعي تعجث باي ب
رااعي اخب،بيواااب ب5يعاااي بيع ااتعابعال اا عي بواااب  ت إاات بيإلراا تعايث بلاااطب  ااعبيي 

.براااتوع ب اااببيعاااع ثمبيعراااتدي بصعاااابيعيالثااات بيع   ااادابب1978رااال  لعب أايااايل ب
،بي نات  بيك ع كاابكاتع عبيعراتدي بييعاع ثمع  يعب  ت إات بكت اببدثفاادبلااطب

بلاجاطب.
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رااال  لعب أاياااايل بقاااد  بيرااا ستع ابعيااااع ثمبيعراااتدي ب  ااادب ااااداثبب16يواااابااااي ب
يرااا  عبن ااا براااتع بيقليهاااتب،بعتناااهبايااابب ناااابعاااد بصعالنهاااتب  اااابن ااايدبصعااااب

بيعستهعاب.
رل  لعب أاييل برتدع بيعيويدبيعإالإ ب يع  عىبييك ع كاابب17واب رتابيك دب

ييإلراااعي ايا بكت اااببدثفاااادب اااات عي بيعهيثكااايج عبصعاااابيعلاااا بيكلاااث ب ااااثب ااا ب،ب
يع يقثببعياب تبععفب ت فتقثت بكت ببدثفادب،بي ييع بيعزالزلب  دهتبعياابيع اتع ب

أتلعب ي يابجدعابوابيعسعطبيع  ع طبعيااب را يىبب–ي تزيلبب–يع عجاب،بيجدأب
بيع تع بأج بب..

ب****
لف  الويائقث الكب ر العذى تجعاوزه ةعدد صعفحاتف ي  خت  محمد إبرا ي  لامل مؤ 

صفح  بفصل ختامث يحمل ةتعوان )التوقيعف(  عذا تصعف لعاماًل تتكعره  600الع 
بباةتباره وييق  دامو  ةلث حج  الجر  الذى ارتكبف السادا   ث لامل ديف عد :

راال  لعبب17وااابيعاااي بيعإتعااثبع ااعب ااطبلااداب ااؤ  عبكت ااببدثفااادبيع ييواا بيك اادب
كناا ب تعجااًتب ااطبيع ا اا ب  اادبأطب نتيعاا بصواااتعىبعنااد تب اا ع بب1978 أاياايل ب

  عكاا براااعبعتدثاا ب جااعىبواااب ااتع بيال  فااتال بيع   ااي ب ااتع ا  ب،بوااد ي هتب
لديوببيعف يلبكعىب تبث دثبويجد هتبقدب ياعب كيهتب  ت ًتبو  يا ب طبيكإتثب
،ببيع اااع حبيعااا ىبكاااتطبلهاااتبيوااااب  عهاااتبن ااال ب ن ااا بيعياهاااتب ن اااداب رااا ااي 

إا بيع  اعىب يفهتبإالإ ب ستعدبيعيابيع ت وبعيس بإالإ بأعال بكلاعابهابيع يا ب
يع ي بيك ع كابوتع ي بيإلرعي اياب،بيأ ت بيع ت دابكتن ب ج يع ب طبيععجاتلب ساي ب

بل ع اببي بب ستعدبواب فيفب  عي  ب.
ي ااا كع بعياااابيعفااايعبأطبيعااااي بهااايب يعااادبيع يقثاااببعياااابيال فتقثااات بيعااا ىب ااادد ب

ثمبكتع عبيأنه بث ديطبيعستع بع جعىبواهتب عير بيع يقثببيأطب عا بقادبث ادثبيعع 
وابأىبرتع ب طبرتعت بيعنهاتعبي  يتناابيعا ععبوسادبأ ررا بوجا ابأناابأييجاهب
  ااكي بعاا بأوكااعبواهااتب ااطبقلااخبيهااابأنااابيعااد بيعرااتدي ب  ااد بص يعاا بيراا ستع اب
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 يقثببعياااابيعتاااطبعااا باااادعبل يااادىبعياااابيإلااااالقبأطبأ ااا ع بواااابيال  فاااتلب اااتع
ي فتقثاات بكناا بأعتع ااهتب ت اا بوااابيع ت اا بيكناا بعتز ااًتبعيااابأالبأ ااتع بوااابهاا  ب
يع عير ب،بيعتطبكا بث كطب لع اعبرثاتببيز اعب تعجثا ب  اعبعاطب  ايعبها  ب
يع نتر  ب؟بيعيبكنتب تعمبه يبيع  ركعبيعي اطبالر ا  بيع  تاخبييعهاعبب  اكخب

ب تبيعتطبوابه  بيع  ادابأاطبيع فعب؟ب.
عابير عي  اب ه ي ًتب ن يخبيع تلبي  دهتبللعه بد خبيعرافاعبيك ع كاابيعد بص

هاع تطبأاي مبعا لعنتب  نهب سععبأطب   ب عير بيع يقثببعيابيال فتقثت ب  دب هعب
يعاي بواب تع بيال  فاتال ب،بيعنادب يتدع اهبيالرا عي  بنتداا بعيثاهبوجا ابويقا ب

تلب ااتبهاااب؟بقياا ب:بعساادبي عجاا ب  ااهبصعااابيع ااتعمبيقياا بعااهب:بعاادىب  ااكي ب،بوساا
أنا ب  يا ب ات يب ادثب،بعسادب:بثتبصعهاب.ب ت يب دثب؟بقي ب:بستلبأاي مبو سي بير

أ لع  ب طب هيعبأنابر و خب ع ب تبع بن ي خبصعابي فتقب سليلب،بوستلب:به يب
ناااابأ فهااا ب يقفااا ب،بوسيااا ب:بصطبيع  اااكي بعثرااا بأناااابيرااا سي بيعتناااابي ب سثساااابيب

يعيقاااا بيع ااااتعابيأنااااتب  اااا  بعيااااابعااااد ببيعااااد بيعرااااتدي ب اااا البأعيااااطب عاااا بوااااا
ب  يعىب عير بيع يقثببيالبأدعىب ت يبأو خب؟ب.

سياا بعااهبيهاايبان ااعف:هع تطبأعجاايبأطبوسااتلبأاياا مب:بدعنااابأوكااعبوااابيك ااعبو
  ادهتب راتع بي  اخبلااب،بيبالب سي بي  اب:با سابه يبيع ي يابرعًيبلاننتبوستلب

سي : ت ي؟بقتل:عسادب ساععبأطب جاعىبأاي مب يثفينثًتبيقتلب:بعدىبأن تاباا  بنرلثًتبو
ب عير بيع يقثببوابيي ناطبلداًلب طبكت ببدثفادب.

 عج بعي  اب اببأ  ادب اتهعبيعي ا بعاهب ف اثاًلبيع اداثبيعا ىب ا بلاناابيجااطب
يعراتدي بأ اامبيأنهااا ب اداإابقاات اًلب:بأنااتبالبأراا اثببأطبأوها بهاا يبيععجااخب،بهااخب

ق اا هب؟بيقاتلب اتهعب:بها يبهيبرت مبأ   بأ بهيب ات طبعنفراهبقلاخبأطبا ايطب
رؤيلب  اعب،بيعتطبا اخبصعّابأطبيعع ثمبكتع عبقدب  عهبيرععب اهبوسادبلناابكاخب
  تعهبعيثهبييإ بوابيعيد بيع  ريع بأتإعب  تباجبب.بيعندبعيد نتبألييا ب ا طب
يعع ثمبيعرتدي بقدبر لبعيّابو هل بصعابير عي  هبيكتطباجيمبواابيع اعيمب ابب
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ي اااااعمبرااااتعابيأ ااااعفبرعجااااتلبيأراااات  بيع ااااتزب،ب رااااطبيع هاااات ابي رااااطبكت ااااخب
يعنااد تبي اااي بنهااا بييقفاااًتبييراا سلينابل ع اااتبب اااتعبيك ناااهبعاا باعنااااب نااا ب اااداب
يدعتنابصعابيعجييمبلجتن هب،بي اخبعابأطبيعجيبيع  ث بعيابيعجير بجيبك ابب
يك ننتبواب    بوسدبكاتطبيع اداثب فا  اًلب  اي هبو اعي باي يا ب اطبيعراكي ب،بيالب

عااااابقااااعببيع يقثااااببعياهااااتب،با  ااااع بصعاااااب  ي اااايابيال فتقثاااا ب  ااااكخب  ت ااااعب،بيي 
يأ رر بأطبيع ت ع طب  طبواه بيعرتدي بث  عيطب  نه ب سد يطبعياب  ا  ب

أ تبأنتبوسدبيع ز  ب،بالبا  ثبعيابيعلهج بأيبيالع ثتحببياأيبعيابيكقخبعياب 
يعرااااكي بيع اااات بوساااادبكناااا بأ اااا عب تنس اااات ب اااادادبيالبأ كااااعب ااااطبيعاااا ىبقااااتلب ااااطب

يعااا ىبرااااإاعب  تع ااا بيعفيرااااانااطبهااايبأطبع اااتعاب سع اااعببياطبيع اااصع ت اااع طبي
راااعب  ت ااعب،بوسااتلبيعااع ثمبب يع  اااعبوااابيال فتقثاا بقاادبي اا  ب  ااكخبراات 

صطبهااا  بيع  اااتعاب:بوسااادبقاااتلبعاااابيعاااع ثمبكاااتع عب،ب عااا بصالبيعراااتدي ب:بعااا بث كاااطب
يعاا ببIT WORLD COST ME MY CHAIRرا فسد بكعراابيعع تراا ب

تاا حبج ااتحبعرااتنابيينفجااع بقاات اًلب  ااي بعااتلب نف ااخب"بأهاا يبهاايبأراا اببأطبأ
ع ثمبأقيىبديع بوابيع تع ب"؟بأها يبهايبيعسادثمبيعا ىبكاتطباادعابأطبيعادوتابعاطب

يلااطبكاا يبييلااطبكاا يب..ببه ساايقبيإلنرااتطبييع  ااتدغبييعسااث بهاايب  اايعبرثتراا هب؟بصناا
   اااعبأ اطبأجااخبأطبث ااخبع ثراًتبك ع كااتبإ ااتنابرانيي بلااداًلب ااطبأعجاببث اا اب

ب  بب  ت يهب؟بثتبعهب طب توهب ساعب"ب.
يرتدبركيطب ال بييعج ثببا عقاببعدبيعراتدي بيكنا بأ ا عبأناهبعايبكاتطبأ ت اهب

وسادبأ امبأطب اتبو ي اهبرااعب يجاهب،بركاطبواب ي بيعي   بكر د بوااب ادعىب
ن ااتب يجااهبصعثااهبأث ااًت.بيعتااطبالااديبأطب ااتبأنساا نابأنااهبكااتطب ع  ااًتب صعااابكااتع عبيي 

ب ي يابير ستع ابرعًيب  ابان هابيع هعجتطب.بعيابأطبا سا
ي  اادبو ااعابقهسااهبيعرااتدي ب  ااي بع ااا بدعي ااابهااهب،بهااهب..بهااهب..بيقااتلبيهاايب
ث اابباااد بعيااابك فاااب:بأ ااي بأناا بثااتب   اادب االبرثتراااب،بيقياا ب:بص يبكتناا ب
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هاااا  بهااااابيعرثتراااا بوإنااااهبث ااااعونابأالبأتاااايطبرثترااااثًتب..بينهاااا بيعرااااتدي بييقفااااًتب
بيينف بيعج بب.

 التتازال  : مذبح 
يع بثسنبب نت  بلاجطب كاخب اتب  اخبعيثاهب اطب ناتزال بيهاهات بأطبث ا ببنه اهب
 ااطبأتااخب ساايقبيعياااعبأيباع اايىب  ااؤ بيريايااهب ااطب ااعببد اات ه بيي   ت ااهتب،ب

ثكخبيع بث خبوااب يا بيعراتعت بيك ااعابيعرات س بعياابيع يقثاببي اخبث ت اعبب وي
ال ازب ناهب ناتزاًلبيعياب ناتزلب،بعيعاادبيعع ثمبكتع عب تإلع تحبييالر جديابييعيعادبيي

واالباجادبكاتع عب،بيقادب ات بوع را بيع يها بعيااب يقثاببيال فتقثا ب ا ىب اكخبي ا ىب
 نت ًتب طبأطبث يدبصعابيعرتدي بيثس ابب طبع  هب يا بب–إ طب اللبه يبيعاي ب

بيع نتزال ب..بيهخبث اعبيع تابأتيهتب  دب   هتب؟ب.
اجادبوااب    ا بيع ناتزال بها  ب،بوسادبأ اعببيكتن بيكن اتاب  اييعابكاخبراتع ب  ات

لاااجطبعيااااب اا فبيإل اااتعابصعاااابع ااتعابعاااد بجاااييزبيت رااتببيكع ب اااتعسيابيقاااتلب
 ساببادىبيالبأيقببعياهتب.بيكتن بيعن اج بأطب  و بيإل اتعابصعاابها يب:بعتتع عب

.بي  اا ي  ب تعياا بيراا اتاب242يع لاادأبيعااديعابيعاا ىبكااتطبا  اادعبدا تجاا بيعسااعيعب
ع تعاب كاخبأجزي اهب اطب اتببب242أطبث ا بعندبيإل تعابصعابيعسعيعببأرت  بيع تز

بيع  يث بيعنرلاب.
يواب ستلخبكي  بيعتت خبيع ابأ توهتبكتع عبصعابع تعابيع ك بيع ي ابأ عبلااجطب
عياااابيعااانابعياااابع اااتعاب جيااامبصديعىبلااااطبقيرااااطبأ ااات بع اااتعابرااايا بيع كااا ب

يع راات خبيإلديع اا ببيع  ياااب  ااابااا سيابي   ااتابهاا  بيعراايا بيثس  ااعبعيااا
ي جعدهاااتب اااطبيال   اااتابيع  اااع  ابييعس ااات اب.بي ااا و ب اااطبيع اااتدابيع   يسااا ب
راعي اخبعياابيإلجاعياي بيع ن  ا بع اخب  اكي بيعالج اااطب،ب  تال فاتقبلااطب  اعبيي 
يعفسعابيع ابكتن ب نابعيابأ  بقعيعي بيك  بيع   داب  اطبيالع  تعبعندب  اثب

كتن ب ناب عي  بعياب ا بيعالج ااطبواابه يبيع ي ياب،بيهابيعسعيعي بيع اب
بيع يدابييع  يث ب.
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يعااا با اااع بلاجااااطبوساااعابأيبن اااًتبأيبكي ااا بث ااا  ب نهاااتب ااا بأيب ااا هب ااا بعي ااا بب
يعفيرااااانابصالبيد يهاااتب ات  اااهب اااتبلااااطب  اااي ههتبأيبص ااافتابيعيااا مبييعي اااي ب

بعياهتب.ب
يعرااا بوااااب اااددب  اااعبكاااخب اااتبوع ااا هبصراااعي اخب اااطب  ااادثال بواااابيعي  ااات ب

ابيعتاااطبيعجع  ااا بيع اااابالب ي فاااعبعياااع ثمبكاااتع عبهااااب  ااايعهبعي اااييطبيك ااااعب
يإلرعي ايث بيع ابأد بصعاب  فبيعنابعيااب ج اادبيع را يانت بيإلراعي ايث بوااب
يع ف بيعيعجثا بيرازاب االلب ادابيعرانيي بيع  امبيالن ستعثا ب،بيهااب اتدابأرتراث ب

،بوساادبكااتطببكااتطبا  راا بلهااتبيعجتن ااتطبيع  ااعىبييك ع كااابلإ ااعيعبعيااابيعرااييا
 كاا بهاا يبيعااناب  اادبأ اا بأ ع كااتبليجهاا بيعن ااعبيإلرااعي ايث بوث ااتبا  ياا ب   ااتعك ب
صرعي اخبوابيإل عيفبعيابريا بيع كا بيعا ي ابييإل ساتابعياابقيي هاتبيع   يا بوااب

 تإل اتو بصعاابأ ا هتبب–لخبي  دهتبب–يع ف بيعيعجث بيرزاب اللبيعف عابيالن ستعث ب
يا بيعرثتدابعيابيع ف بيعيعجث بيرزابصعااب اتب  ادب  تبأع  بعيثهبصرعي اخب طب  

ين هاااتابيعف اااعابيالن ستعثااا ب،بكاااتطب كااا ب ج اااادبيع رااا يانت ب ااااللب يااا بيعف اااعابهااايب
يع اا تطبيعي ااادبيعاا ىبثكفااخبيقاا ب اادهيعبيك ااييلبوااابيع ااف بيراازاب  ااد بصقت اا ب
 راا يانت بجدااادابأيبيع يرااببواااابيع راا يانت بيعست  اا ب تعف اااخب.بوساادبكااتطبهااا يب

ع هااات ب يااا بيكعي اااابقا ااا بيعيابييالرااا ثاتنابهااايبأديابصراااعي اخبواااابب   تعيالرااا
قا ااا بيزععهاااتب تع    ااالاطبيع هييرااااطبيعااادانااطب اااطبج تعااات بجااايلبأ اااينث ب
يأ إتعهتب،ب  تبا ي بأي تعًتبثر  اخبعالجهاتبي اؤإعبعياابيعاات ببيع عجاابع يا ب

يعراال بلااطب  اعببيكعي ابيعيابكإتو هتبيعركتنث بيع عجث ب،بأ تب تعنرا  بإلااتع
راااعي اخبوسااادب  ااا طبلاااديع ب  ااادثال بكإااااعاب البث ناناااابواهاااتبصالبأنهاااتبكعرااا ب،بيي 

يعساث  بلاطب  عبيجاطبيعس ث بيعفيراانث ب،بوسدبق  بعيابأىبوكعابعالع  تطب
لاااطبيالنرااا تببيإلرااعي اياب اااطبرااانتابي رااايث بيعس ااث بيعفيرااااانث ب،بلااخبلييااا ب

رااعي اخبعيااابي  اات بيعيقت اا ب اادًيبأنهااتبعاا ب  ياا بقثاات بيع رااال بيعتت ااخبلاااطب  ااعبيي 
يالنراا تببيإلرااعي ايابيعتت ااخب ااطبرااانتابنفرااهتبلااخبأ ااا بصعثااهب كاا ب  نااهب  اادب
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عأمب   اااادبيعاااا ىبااااا  ب  اااادب يقثااااببب-يالنراااا تببيإلرااااعي ايابصعاااااب ااااوبيع ااااع لب
  تهدابيعرال بواب داب  عييحبلاطبإالإ بي ر  بأ هعب سي بعالقت بالث ثا بلااطب

رعي اخب    خبيالع عيفبيعتت خب  تبواب ع بصقت ا بيع القات بيعدليي تراث ب  عبيي 
نهاااتابيع  اااتعبيالق  اااتدىب..بصعااا ب،بأىباااا  بكاااخب يعالقاات بيق  اااتدث بيإستوثااا بيي 
 عاا بيجاازاب ااطبرااانتاب ااتزيلب  اا بيال اا اللباعوااعفبعيثااهبعياا بصرااعي اخبيقيي هااتب

 ايايطبقت  ااا بعيثاااهب راااال هتبي اتعي هاااتب  اااعب تع عكااا ب،بييع رااا يانيطبيإلراااعي
ث  ااعيطبي لناايطبوااابثت ااا بيواااب راا   عي بعوااحبيراعهااتب،بيثس اايطبعاياا ه ب

بعيابع تلب تامب ع بيع ا بث ع يطبي يهيط.
ب ايلبيع الهابيع  لث ب:

كتن بعيدابيعسدمبيع عجث ب الث  بيع تلب طبأيعيثت بيه  ت ت نتبيقدبقد بيعجتنبب
ث اااًتبعااايدابيعسااادمبيع  اااعىبعاااداب اااثترت ب  ااا نهتب،بيعسترااا بيع  ااا ع بلانهاااتبج 

يع عجثاااا بيوسااااًتبع لاااادأبعااااد بجااااييزبيت رااااتببيكعي اااااب ااااتعسيابيكتناااا بيع ااااثترت ب
يع  اااع  ب ااانابأث اااًتبعياااابعاااد ب سراااث بيع دانااا بيكفتعااا ب ع ااا بيع اااعيعب تعنرااا  ب
عيج ثببصعابيك تتطبيع سدرا بلاديطب  ااازبصالبأطبصراعي اخبعو ا بكاخب اثترت نتب

ب الث  بيع تلب.
دب   ن ب  تع  هب   طبيعسدمب ثترت بعت   ب ت   بأ تبيعجتنببيك ع كابوس

 عكزبعياب ع  بيالن ستلبي ع  بيع  تدابيأطب تيطبيك تتطبيع سدرا ب تعنرا  بعتاخب
دثتن ب ت   بإلديعاب  إيابها  بيعدثتنا ب،بصالبأنهاتبعا ب   اع بصعاابيعراثتدابعيااب

بيعسدمبأيب  اعهتبيعنهت ابيعه يبكنتبنعو هتبلديعنتب.
 بيال فاتقبلااطبيعع ثراااطبكاتع عبييعراتدي بعياابصراستطبيإل اتعابصعااابيواابيعنهتثا ب ا

يعسااادمبواااابيال فتقثااا بنهت ثاااًتب،بيأطبث اااتععب ي ااايابيعسااادمبعاااطباع ااا ب ات ااات ب
   تدعااا ب ي ااا ب تال فتقثااا بلااااطبيعاااع ثمبيعراااتدي بييعاااع ثمبكاااتع عب اااطبجهااا بيجااااطب

قفاهب اطبيعع ثمبكتع عبيع ثمبيعيزعيابلاجطب اطبجها بأ اعىب،بث اددبواهاتبكاخب يب
 ي يابيعسدمب،بوك ببيعع ثمبيعرتدي ب ات ًتب   ينهبأطبيعسدمبيع عجث بجزاب
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البا جزأب طبيع ف بيعيعجثا بي جاببأطب   اببعيراثتدابيع عجثا بيعدبعيثاهبيعاع ثمب
 ي اهبثكتع عب  نهب يساب ات هبيأنهبرا  ثب  يعاب نهبصعابع ثمبيعيزعيابلااجطبع

علاااعبعناااهبيعرااافاعبجيعااادلعمبواااابب.بيأطبيع يقااا بيك ع كااااب اااطبيعسااادمبهااايبك ااات
ييعرفاعبب1967ايعثهب   يز بب14 ات هبأ ت بيعج  ث بيع ت  بعه  بيع   دابواب

،ب ييع يقاا بيك ع كااابالبب1959ايعثااهب   اايز بب1ليراا بواااب جياامبيك ااطبواااب
ث  عفب   بصرعي اخبعيسدمبيع عجث بيعتاطبلااجطبعوا بقا ثاًتبأطبث اددبيع يقا ب

يعانابيك ع كاابرااعبيع  ت اعبراتع بيعا كعبع  اثاببله يبيعي يحب،بيييوا بعيااب
بيع ي يا ب.

يك بب نت  بلااجطبصعاابيعاع ثمبكاتع عب ات اًتب  ا ينهبأطبيعتنثرا بيإلراعي اياب
قتنينااااًتبا اااايلبيع كي اااا بيإلرااااعي ايث بب1967ايعثااااهب   اااايز بب28قاااادبأ اااادعبواااااب

هبويراااطب"بيأناب–ريات بيع  اع ببييإلديعابعياابأىبجازاب اطبأعي ااب"بصراعي اخب
أطب دانا بب1967يوسًتبعه يبيعستنيطبوسادبقاعع ب كي ا بصراعي اخبواابايعثاهب   ايز ب

يعسدمب ي دابيالبث كطب سرث هتب،بيأنهتبعت   بديع بصراعي اخبيعدبعيثاهبيعاع ثمب
كااااتع عب  نااااهبراعرااااخب اااايعاب ااااطب ات ااااهبصعااااابيعااااع ثمبيعرااااتدي ب،بيأطبيع يقاااا ب

بيك ع كاب   طبيعسدمبهيب تبرل ب كع ب.
ج بصعابيع  يا بعيابقث ا بها  بيع ات ات بيع ااب اديعبيعياب   اهتبيعر بواب ت

 إااخبيع ااايلبيع  االث بيع إل اا بعياااب ااعيجثحبيع الهاااب،بكااخب  ااتطبثراااعبيعياب
يع  اااتطبيعااا ىبأ ت اااهبديطبأطباي ااا ب اااهبألااادًيب،بيثكفاااابأطبأ ااااعبصعااااب اااتب كاااع ب
 ي ااااابدثااااتطبوااااابك ت ااااهب  اااا طبهاااا  بيع ات اااات ب ااااطبأنااااهباتع ااااتبأطبيع اااااتلاطب

وإنه اتبالبايز اتطب،ب ع كابييع  عىب  يلبيعسادم بعاثمبعه اتبالث ا ب نفا ثا بيك
صرااااعي اخب تالنراااا تبب ااااطب ياااا بيكعي اااااب،بي تع ااااتعابوياااا ب ت ااااعثبصرااااعي اخبلهاااا  ب
يع ات ااات بيعااا ب  اااتع بوااااب  تدعهاااتبيعااا بثكاااطبعااادىبعيااا ب  اااتباجاااعىبلااااطبكاااتع عب

فاعبنلااااخبيقااادب  اااعبصعاااابيعرااا،بييعراااتدي بيجاجااااطبوااااب يااا بيعراااتعت بيك ااااعاب
يع عجاااب اااداعبيإلديعابيعستنينثاا بعناااد تبعياا ب ااا  عبهاا  بيع ات ااات بيع   تدعاا ب ااايلب
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يعسدمبيكتطب نزعجًتبيعجتنابلإع تحبأطبأ هببويعًيبعيع ثمبيعراتدي بكليياهب ا طب
ه  بيع ات ت بعثر بعهتبأث بقث  بقتنينث بأيبع يث ب،بيأنهتبعطب  خبيع ي ياب،ب

،بوسيااا بعاااهب:بلاااخبي هاااببأنااا بيأ اااعحب عااا ببيعااا بأرااا اببأطبأ لاااع بأناااابيرااا سي 
لااااخبناااا هبب  ااااًتب:بعيااااع ثمب ااااطبيعنت ثاااا بيعستنينثاااا بو ناااا بأقاااادعبعياااااب عاااا بوسااااتلب

صناااب   ااببيعجي ااهبأطبثسااي بلاا ع ب:بيراا  يعابأنااتب ااعحبيعجتنااببيعسااتنينابوسياا ب
بي د ب.

يقدبعتدبصعّاب  ادب اييعابن ا براتع بيكاتطبيجهاهب ات  ًتبي لاديبعيثاهبيالنف اتلب
س  بيع تعث ب:بصنهبعند تب هببصعاابيرا عي  بيعاع ثمبيعراتدي بيجادبيقابعيّابيع

واااتن  عب  اااابين اااعيوهب،بأطبلاجااااطباااازيع بعاهن اااهب تع ي اااخبصعاااابي فاااتقبيعراااال ب
صناااهباع ااادبأطبث اااع بعيثاااهبيعاااعأىب:بيد اااخبصعاااابيعاااع ثمبورااا عهبع اااتباع ااادبوساااتلب

 ف اخب:بي بيعستنينابوث تبا  ي ب تع ات ت بيع   تدع ب يلبيعسدمبوستلبعاهبيعراتد
 تع ااعحبيعنااد تبين هااابيع عجاااب ااطب عاا بقااتلبعااهبيعااع ثمب  ااي بهااتدغب هاا بب:ب
هاخبعاادث ب امب  ااعب ع ادبأطب  ع ااهبعيااّاب،بوساتلب:بالبثااتبراثتدابيعااع ثمب،بوسااتلب

 بصعث بك اتبعأاا بديطب ستا ا ب  ص طبير بب تبر قيعهبع ب،بعسدبير يعرتدي ب:ب
أبك اتبث اث يطبعنااب،بيعتاطبيعيا بناابالبيرا  ببيالبأقاعب:بص طبأجخبأالبثسايلبأ ادب

أطبكخب تبقي هبعابقدبد خب طبأ نابيعث نابي اعمب اطبأ ناابيعثراعىب،بصنكا بوااب
يزيعابيع تعجثاا ب  ناايطبأنكاا ب فه اايطبوااابيعرثتراا بيعتاانك بالب فه اايطب ااا ًتبعياااب
يإلااالقبيعاطبأعااعبكال كا بأيب ا كعي ت بأىبيع فات ب  ادب عا ب،بصناابعجاخبأع اخب

عيثاااتبالب رااا اث يطبصدعيتهاااتبأيبوه هاااتبيعرااا بوااااب تجااا بصعاااابيوساااًتبالرااا عي اجث ب
ب ستع عك بيعرفرات ث بيعهت ف ب.

ييز عك ب   دبكت خبثرببيعاي بأ ت ابيعع ثمبكتع عبأالبثفه بأطبيعع ثمبكاتع عب
بهيبيعتتع بيعع ثرابيع ىبأ يز بإلقت  بيعرال بيع ت خب؟ب.

  اادب رااناطبهثكااخبيرااك بيعااع ثمبلعهاا بإاا بأ ااتفب:بإاا بأالب  ياا بأطبقع  اا ب 
عسيببن ت بيع ك بيأنتبالبأ تعاب  تبان ع بباهتج نابوابكخب كتطبيأنهبا   عبعيا ب



 

1434 

 طبأتت اببير توت بلاديوببيع سادبيكرايدب،بيعتناابعاطبأراك بعيثاهبواابيعنهتثا ب
ير قاببعقل هب،ب ف خبيآلطب تالن عيفبيالب  يدييبع   لييبعأرابي  ث ييبيق اب

بعر ب.  رتنادك بيعستنينث بيعفت
يكتطبيعتال باندوبب رعع ب طبو بنلاخبيع عجابيهيبثساب تبجعىبلجدث بيكتنا ب
أع ت هب تزيع ب  اعج ب طبهيلب تبقتعهبعهبع ثمبيعج هيع  ب،بيعند تبين هااب
 طبكال هبين تل نابني  باي ي ب طبيع   ب،بي عبيعليث ب تبث   بين عبصعااب

بوابيع   ب.لده  بإ بع بايلثبأطبين  بصعابي تعكناببايع عج
بهليببيع ت ف ب:

وااااب اااييعابيعراااتع بيعرتدرااا بهلااا بوجااا ابعيااااب  راااكعبكت اااببدثفاااادبعت اااف ب
 فتج ا بواديىبيعععادبيع اببيعلاعقبيهايا بيك ااتعبرز اعاب را  عابيقيا بعز ال ااب

طبيعر تابراعبعي ث بع تبرث دثبيعاي ب،بيكن بأعادب سال ااب:بصوابيالر عي  ب
طبيز ااعبيع تعجثاا ب:بصفاعبأاياا مبيقااتلبعااابعيراافعبصعااابيي ااناطبعنااد تبايلنااابيعراا
أ اكع ب:بكنهباعرببوابعست ابوسيا بعاهب؛بوتنمبرثايلناب  دبقياخبوابيع يثفيطب

،بيع بأوه ب تبادعي بعثكي نابعا لعناابأطبواتنمبراثكي ناب،بعناد تبقاتلب:ب   ادب
نهبع بث عفبيوه ا بأناهبثس ادبيالرا ستع ب،بوسيا ب:بعسادبيعاد ناب  نا بعاطب  لاعبص

وستلب:بصنابع بأ لع ب،بور ع هبلده  ب:بص طب طبو خب،بوستلب:بالبأر اثبببأ دًيب،
أطبأ لع بوابيع يثفيطب،بي يي ب ت عًيبوابيك عبي  ادهتبلادقت  بايلناابواتنمب،ب

،بوسياا ب كااخببيايقااتلب:بع اات يبالب   ااعبكقااد بعاا ب  ااعي ًتبين  اادثب  اا بيع اا
 بيرااا تيطبواااابراااعيعبيعتاااطبيع ت اااف بعياااابأ ااادهتبو جاااتببأنهاااتبرااا ن هاب راااعع

طبيرا  عبنازيلبيك ااتعب فثفا بي بين  تع ب،بيو اًلبهدأ بيع ت اف ب  ادهتب سيااخبيب
  سا اا ب،بو  اا  ب  رااث بي عجاا بي اا لنابأ  اادب ااتهعب  اااب ااتببيراا عي  ب
وتنمبيين عفب،بيعند تبد ي بير سلينابوتنمب تل رت  هبيع توث بيدعاتنابصعااب

 ااطبب–ث ااتعكهبيالراا عي  ببيعاا ىبكااتطب–يعجياايمب،بي  اادهتبلدقثساا ب ااعمب ينااداخب
صناااهبوااااباع ااا بعيد اااهبصعااااب:بص ااادىبيعياااعفب ااات اًلب سا ااا بيراااي بعياناااتب،بيقاااتلب
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يي ااااناطبعيااااابيعفاااايعبعس ااااعيفبعيااااابصعااااديدبيع ع ا اااات بيعالز اااا بعي يقثااااببعياااااب
يال فتقثاات بوااابيعلااا بيكلااث بقلااخبي اايلبيعيواايدبي  اادبين ااعيوهبراا عنابوااتنمب

طبيعاتدبث  يه اتبإا بقاتلب:بعسادبأ لعناابع تبأ ببأطبأ عجهبإا بقات بيأعادب  اعيجا
يعااع ثمبيعرااتدي ب  اادب هااعبيعاااي ب تراا ستع  بيعساادبأرااف بعاا ع بجاادًيبيعتنااابأقاادعب
 يقفاا بيأ فه ااهب،بواان طبك ااتب  ياا بلياادبدث سعياااابثساادمب ع اا بيعااعأىبيقاادبأراا ب

يقادبي  اد  بيعاع ثمبيعراتدي ب،بيعع ثمبكاتع عبلاديع بوهايبثكاطبعا بي  عي اًتبكلااعًيب
إنتبعاااطبعالقت ت اااتبيعسدث ااا ب،بي اااطبنااات ا ابأ اااببأطبأؤكااادبعااا بصناااابكإااااعًيبي اااد

را  كعبدي  اًتب اتع اعب  ت يناتب  اًتبويسادبكنا بدي  اًتب اع فًتبجاتدًيبيي ا ًتبيأعجايبأطب
ن خبأ دقتاب،بي كع بوتنمبعياب تبقتعاهبيعلاع بعاهبلاديعىبعاطب ساداعىبعاهب،ب

صنااااب:ببواااتنمبع اااتبيع اااع بعيثاااهبواااابيال فتقثااا بليجاااهب اااتاب،بوسيااا بنايرااا ع
أع ع بعياهتب طبأرترهتب،بوهابالب  ديبأطب تايطبنرا  ب نس ا بي ز عوا ب اطب

عساادبأ اال بل ا اا بأ ااخبكلاااعابوااابيعيالثاات ب:ب،بيقياا بيعاا ي ا  ااعيابلاااجطبعي كاا ب
يع   دابيع ابكنتبنن عبعهتبلإعجاتبب،بين فاظب  اتدغبيعاع ثمبي يرايطب،بيج ا ا ب

صنكاا ب:بقبيإلنرااتطب،بيقياا بأ ااخبأتإااعبوااابيعااع ثمبكااتع عبيعاا ىبكااتطبانااتدىب  ساايب
  ياااا  بعاااطب اااييقفك بيع  ينااا بيعإتل ااا ب  ااا طبيعنااازيابيع عجاااابيإلراااعي ايابيعاااطبكاااخب
يع  تدغبيعديعث ب،بيأعدد  ب  عيعت ت ب طب ناي ب تبا سلياهبلااجطبي اتباعو اهب،ب
ي تعر  بكخبيع ييطبعيابيعرتدي بي د بيوابيعنهتث ب ي ي  بصعابها يبيال فاتقب

 عقبيكيروب  سادًيبيعطبث س برال ًتبلخبرثكعمبيعفي ابيع ىبراز دب  كي بيع
ييال اااعيببيعااد بيالراا سعيعبواهااتبيراا ند يطبعيااابهاا يبيال فااتقبيعاا ىبرث اا  ب
يعراااتدي بيقااادبااااؤدىبصعاااابيإلات ااا ب اااهب،بيرااااهزبيعاااديلبيع عجثااا بيع   دعااا بيع ااااب
  ااتدقت بيراا  خبعيااثك بنس اا بكااخبيع اا يببيع عجثاا ب،بيأ ااتب  ااعبوراا ن هابصعاااب

يعطب سلخبأث بديع بععجث به يبيال فتقبيع ىبعاطبانفا ب،بيكاخب،ب بوابيع ناس بيع زع
 اتبهنات بأناهبراثاي باادبلااجطبوااابيع اف بيعيعجثا بيرازابع ا هتبيعاطبث سا بهاا يب

ب اًلبعينزيابلخبراز د بي   تاًلب.
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يقتلبوتنمب:بعسدبي  خبيعع ثمبكتع عبيعاي ب يثفينثًتب تع ي ب راطبيدعت بعز تع هب
تبوابجدابل سدث بيعادعيابصعاابيك ااعبوهادبعز تع اهب،بوسيا ب:بصنه اتبعاطبيكي برفاعن

بث  عيبيقدبرل بأطبقي به يبعيع ثمبكتع عب.
يقااتلبوااتنمب:بي ااتبهاايبعأثاا بوث ااتب راا اثببأطب ف يااهبع رااتعدابيعااع ثمبيعرااتدي ب
،بيآلطب؟بقيااا ب:بعسااادبوااات بيكييطبيأ ااا   بيعفع ااا ب تالر راااال بع اااييطبلااااجطب

ي   بوابجلانك بيوابجلاطبيعرتدي ب،بقتلب:بصناابيع اعفبيه يبيال فتقبرث خب
  طبيال فاتقبعاثمب ن افًتب  ت اًتبيعتناهب اايابصعاابيك ات بيراث  خبيعاع ثمبكاتع عب

أيجااهبيعاانسابوثااهب ااطب اااللب فتي اات بيع كاا بيعاا ي ابيهاايبث اا عبب ت ياا عياااب
 اااتع زي بقااايىبن ااايبع اااخب ااامبعي ااا ببيعفيرااااانابيراااثكيطبوااااب عكااازبثرااا حبعاااهب

 بعندبصعتدابين  ت هب،بيعتدبثر لب تبيع ىبثر اث يطبع يهبع راتعدابل  سا ب ع
عثمبأ ت ك بصالب رتعد هتب تعثًتبييق  تدثًتبوستلب:بعسدب تي  ب:ب  عب،بوسي بعهب

 ببيز عبيعزعيع بيعاي ب تعف خبعز تدابك ثت بيعس حبييع عابيع ابنسد هتبعت ب،بوسي ب
عب   ااتمبصعاااب الااااطبيعااديالعي ب:بصطبيع راا ع بعثراا ب راا ع بدقااا بي عاب،بصطب  اا

  اااب  ااادبلنااتاب عيوسهااتبيع نهااتعابييعيقاايفبعيااابقااد اهتبيعتااطبهااخبر راا حبعتاا ب
بصرعي اخب  طب ف يييب ع ب؟ب.

يكتنااا بيعراااتع بقااادبقتعجااا بيعإت نااا بييعن ااا بو اااتو  بواااتنمبي عجااا بيكتنااا ب
كتنا بيع ست اببكيهاتب  ادابيع ت ف بقدبهدأ ب  ت ًتب،بيعند تبي اي بيالرا عي  ب

اي اا بعياااب اايعاب ااطبيعلعناات عبيكااتطبث اا خبرااتع بيدقثساا بصقااالابكااخبينسيهااتبيبع
يكااتطب ااطبيع ساااععبأطبب– اااطبأع ااتابيعيواايدبب–ااات عابهيثكاايج عبيأراا تابعكتلهااتب

اعكببيععؤرتابيعإالإ بات عابيي داب  ًتب سيببواابيعنهتثا ب،بيهناتبهلا بواابيجهااب
لعناات عبث ااددب يقااببوساادبكااتطبيع،ب ااعابإتنثاا ب  ااكي بعااد ب  اايعب عيراا بيع يقثاابب

ناااازيلبيعااااات عي بيعهيثكاااايج عبدي ااااخب دثساااا بيعلااااا بيكلااااث بنفرااااهبإاااا بيالن سااااتلب
 تعرااثتعي بن اايب اات  اب  ااعبصعاااب ااد خبيعستعاا بيع ااعقث ب اااثباجااعىبيال  فااتلب،ب
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يأ رر بأنابيق  بوابيعف ب طبجدادبي  يس ب  تعابلهع تطبأاي مبيعا ىبكاتطب
بر عكلهتب.ير هبلاطبقت   بيععكتببوابيعات عابيع اب

يكتناا بااات ع اب سيااببوااابيع تراا  بييععجاابب  ت ااًتبيدعااا ب ج يعاا بعكتلهااتبعي يجااهب
صعاب كتطبيإلقالابيكتطبثراعبصعابجتنلاب رطبكت خبوعأا بأطبأ لع ب تر ستع اب

هاا يبراااعبب: اااثب اا ع بأنهااتبراا  عفبواااب اااللبرااتع بو  اات هبيعاا هيلبيقااتل،ب
 اادبصقااالابيعااات عابأإااع ب ااببعاا بثكااطبأ اات اب ااطبراالاخب  ااعب،بي :ب  ساايلبيقياا ب

أاياا مب  ااكي اب اااطبجدااادبورااا عناب:بهااخبأناا ب   تااادب ااطبأنااا بالب ع اادب  ااايعب
بىب تبث كطبع يهب.عب:بقا ثًتب،بوستلب:بر  عير بيع يقثبب؟بقي ب

يعنااد تبه ااا بيعااات عابواااب هااا وبيعلااا بيكلااث بكتناا بيعرااثتعي بيع    ااا ب
ي ااادبي  ااااب راااطبكت اااخبععكتلهاااتبواااابيالن  اااتعبيكاااتطب كاااتنابواااابيعراااثتعابعقااا بيب

ييع هاات ابيع ااعيب  ااادىبيع اات وبيع عيوااا بعااابيي جهنااتبصعاهاااتب،بصالبأنناااب يقفااا ب
البأع ادبأطبأعكاببوسادب اتاب ناابأايا مبواابيعز ات ب،ب  ج دًيبأ ت ب تلهتبيع ف ايحب

صالبأنابع بأعلثبأطبعأا هبقتد ًتبن يىبعيابعجخب،بيعكبب  نتبيعرثتعابي لديبأنهب
  ناااهبعاااطباعكااابب  اااهب،بيكاااتطب راااطبيع هااات اباإعإاااعبكاااتطبا ااااعبرااات  براااثتع هب

وسدب يي برتتنًتبيقيلابادقب سيابيعا ب يلاثببتأ تبأن،ب يلب ي يابيعسدمببيا  
يعراااثتعابأطبيقفااا بأ ااات ب اااد خبيعستعااا بيع اااعقث بيقااادبيقااا بأ ت هاااتب ج يعااا ب اااطب
يعجنااايدبيك اااع كااطبييعنااايعبان  اااثب اااطبيعنجااا بيع  يااا بوااااب اااد خبيعستعااا بينااازلب

هثتبلنتبثاتب   ادب:بابي رطبكت خبيقتلبيك اعبي تببيعرثتعاب ف يحب رطبيع هت 
،بوسي ب:بالبعطبأ  عبي تحبيع هات اب:بكاا ب ات يب  اخب؟بيكتنا بيعراثتعي ب
يع اب    نتبقدبلدأ بوابيعي يلبيرثتع نتب  يخبيع كتطبيع ييجهبعي د خب،بيقتلب

قثابب؟بيقيا :بيع هت اب:بهخب طبيع  سيلبأطبيز عبيع تعجثا بالبث  اعب فاخبيع يب
عسع اتحبيي  اتع بيعيقا ب،بوا ري ب راطبكت اخبباصنابع بأ  عبيأعجيك بالبديع

 اااتببيعراااثتعاب.بأ اااتبهع اااتطبأايااا مبوسااادبنااازلب اااطبيعراااثتعابيوااا حبيع اااتببيعااا ىب اااطب
نت ا ابي تو نابقت اًلب:بأ  نابع ب  اًتبرا ادًيبثاتب   ادب،بإا بأ ادعب  يث ت اهب
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ونادقب تدثرايطب،بيينايسا بيعراثتعابصالببعست دبيعرثتعابل ي اخبيز عبيع تعجثا بصعاا
أنهااتبعاا ب يلااثبأطب يقفاا بأ اات بص اادىبيعليي اات بيع دادثاا ب،بيعااتيدنابيعسياا بصالبأطب
 تعمبيعليي  بقات ب ف  هاتبيأدىبعاابيع  ثا بيع راكع  بي  ا بيعراثتعابوااب اييعاب
يي ااناطب ااتعاب كااتل يلبهاااخبي تع رااي بيع  ااع  بيع ست اا بوااابأ اادبيع ثااتداطب  اااب

بيعفندقبي  د بصعابيعجنتحبيع   ابعاب.بي ي بصعا
بأهعي ت بأجديدنتب:

كتطبأيلب تبو ي هبأطبأ   بد ًتبرت نًتبإا بيع ادا بلاجات  ابيايلا ب اطبع اعيب
  ااادىبأطبثاياااببعناااتبيع  اااتابواااابيعيعوااا ب،بيأدع بيع يثفز ااايطبيكاااتطباااا ثببيق هاااتب
 بي ااايلبيععؤراااتابيعإالإااا بعيستعااا بيع اااعقث بي ااايجهه بصعاااابيع ن ااا بيع اااابي ااا 

ويقهتبيع ن دابيع ابرا  بعياهتبيع يقثببي يفهتبيع يا بيع  اعىبييع يا بيإلراعي اياب
ي  يراااه تبيع ياا بيك ع كاااب،بيديىبيع  اافا بعناادبيقاايفبيععؤرااتابيعإالإاا بعياااب
يع ن اا ب،بيكااتطبيع اادعييطبع  اايعبيع فااخبث اا يطبأع ااتابيعيواايدبيعإالإاا بواااب

 بيع ت اااا ب،بيديع بكت ااااببدثفااااادبي ج يعاااا ب ااااطبعجااااتلبيعتااااينجعمبييع   ااااثت
عدرااا بيع يثفز ااايطبن ااايبيع ااادعي طبي يقفااا بع  ااا بعيااااب س ااادب اااتلبواااابيع ااا ب
يكيلبكاتطب ااطبيع فااعي بأطبأ ااييهبإاا بعااتد بصعااابيععؤرااتابيعإالإاا ب،ب اااثبلاادأب
يع فخب كي  ب طبيعع ثمبكتع عبأ تدبواهتب تعع ثمبيعرتدي بيع ثمبيعيزعيابلااجطب

 راااالببنييثته ااااتب،بكت ااااببدثفااااادب اطبكااااتطبيعف ااااخبعه ااااتبوااااابنجااااتحب ااااؤ  عبياااايع
يع تع ا بيعز ه اتبعيااب  ساا بيعراال ب،بإا بعاع ب  ا يطبيال فتقثا بيع ت ا ب
لإااااتعبيعراااال بواااابيع اااعقبيكيراااوب،بي  ااادهتبي فتقثااا بصااااتعبيعراااال بلااااطب  اااعب

رعي اخبيعي اطبرا  ب يقث ه تبيعياي ب. بيي 
عبعياابكاخب اتبي تي ب  د بيعع ثمبيعراتدي بو يجاهب تع اكعبييع عواتطبعياع ثمبكاتع 

:بعسادب جتابوابرلاخب  سا بيعرال بيقاتلب   هب طبيق ب،بيقت ب هب طبجهد
ناهبعثرا دنابأطبأقايليع ز  ب  طب تيطب ع كًتبكت اًلبواب راعابيعر صنا ب:بال ب،بيي 

قدبيوا بله يبيالع زي ب  عفب،بيدعت بصعاب يي ي بجهيد ب  ابا  بيع ي خبصعاب
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طبيع ااا ببيعفيرااااانابوااااب سثسااا بيعراااال بيرااا ت تلب رااااعابيعراااال ب  اااتباؤكااادبصث ااات
بيع ر هدفب.

ي تي ب  دب ع بلااجطبيقاتلب:بصطب اؤ  عبكت اببدثفاادباجاببأطب  اتدب را ا هبصعااب
 ااؤ  عبجث ااابكااتع عبيعاا ىبلاا لبجهاايدًيب ااجتع بيج ااتعابإلنجااتحبهاا يبيع ااؤ  عب،ب

يع  ااخبييعجهاادبيع ااتقبب– راابب جعج ااابيع تع  ثاا بب–يع ااخبلجهاادبييج هااتدبثفاايقب
بهبأجديدنتبعند تبلنييبيكهعي ت بواب  عب،بيديىب   بي  فا ب.يع ىبل ع

أنااهبعاا بب: ااطبييقاابب جعج ااابيعلاجانثاا بب–يعرااابأطبث اادقنابيعسااتعغبعنااد تبأقاايلب
ن تبعطبع ادبيرال بص اعيعبع يهاتب تايطب ت ا بعيلناتاب ثسخبه  بيع  تعابيع  تاًتب،بيي 

عي ات بيعجاازابكنساا بعياهتب تعسدعبيع ىبثر حبإلرعي اخبواباي ب تب تع اتع ا ب  ه
بلديث بع  سا ب ات ببأيرببيع بالب؟ب.

ي  ااااابلاااااجطبا  اااادثبعااااطب رااااتعبيع فتي اااات بوااااابكت ااااببدثفااااادبييعي  اااات ب
يع    بيع ابكتن ب ييجههاتب،بيعا باانمبأطبايادغبيعراتدي بليقت ا بعناد تبقاتلب:ب

طب ااطبلاااطبهاا  بيعي  اات ب ااإاًلبأطباي ااحب اا اب ااتب  نااهبرااث دب ست  ااهبيثيااتدعبص
يث ااايدبصعاااابلا اااهب،بيديىبيع ااا  ب اااطبجداااادبي ااا ع ب تإل ااافتقبعياااابيع اااؤ  عب
بيعرتدي ب.

ييجااهبلاااجطبيع ااكعبواااب ات ااهبع  ااتينابيعااع ثمبكااتع عبيعيااابعأرااه براااعيمب
وتنمب،بإ بيجهبيع كعبع  تينثهبهيبيعدده ب تالر بيكا يبيع اكعبكع اتابيعيوادب

ابعأرااه بيع  ااعىبيعاا ىبع يااييبلجاادبع  سااا ب ااتبن  فااخب ااهبوااابهاا  بيعي  اا بيعياا
بنت ببع ثمبيعيزعيابيع هت اب.

يعتد بعدر بيع يثفز يطب طبجدادب عكازبعياابيع س ادبيع اتعاب،بإا بأعياطبيعاع ثمب
كااتع عبأنااهبقاادب تناا بع  اا بيع يقثاابب،بيين هاا بيع يقث اات بإاا بقاات بيععؤرااتابيعإالإاا ب
ا  تنسيطبي هن يطب   ه ب   ًتب،بيعأا بيعع ثمبيعرتدي بث تن ب  اعيعابي اي ب

ق تلب  نت  بلاجطب،بي  جل بكا بثر اثببأطبثف اخب عا ب ابب ا ابقاتلبعاابيي 
بنهب"بأ وبيأ مبعديب"ب.:بصعنهب ن بأثت بقياي ب
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يوابيعي   بيع ابين ها بواهاتب عيرا بيع يقثاببدقبجاعمبيع يثفايطبواابرعو اابيعدب
صنااابراااعب يجاايدب:بصنااهب عيرااخبيكتعاا بعي  ااعزب،بوسياا ب:بع ااعيب  اادىبيقااتلبعاااب

  ابعطبيع يثفيطب طبجدادبيكتطبيع   دثب عيرخبيكتعا بطبي ببيعر تع بصي تب
أن تابأ عىبيير  عبعناطبيع يثفيطب،بالبثكتدبع عيبثيي بيعرا تع ب  اابالادأب اطب
جدااادبيأدعكاا بأطبرثااتببيز ااعبيع تعجثاا بيع  ااعىبعااطب  اايعب فااخبيع يقثااببقاادب
ثا بأإتعبيالن  ت ب،بيوابيعنهتث بي  ي ب تر س تلبيعفندقبيايل ب نهبعد ب  ي اخبأ

ب كتع ت ب يثفينث بعيعو اب.
يزيعنااابعااددبكلاااعب ااطبأع ااتابراافتع نتبوااابيي ااناطبييواادنتبوااابناي اايع ب،بيواااب
يعرتع بيعيي داب  دب ن   بيعياخبد خبصعاابرعو ااب راطبكت اخبي ااعمبراتعاب
ييع هاات ابيأ ااعفبرعجااتلبييعفع اا ب   اادبيع اات ابكلاااعبثااتيعيطبيعااع ثمبيعاا ىبكااتطب

كت ببدثفادب،بيقدبعلعييبعابج ث ًتبعطب  تععه ببثسث بوابيي ناطبأإنتاب ؤ  ع
يعاا ااا بن ااايىب،بيقاااتلبعاااابأ اااعفبرعجاااتلب:بصناااهب  ااادبين هاااتاب فاااخبيع يقثاااببعيااااب
ي فااتقا ابكت ااببدثفااادبأ اامب هااببيعااع ثمبيعرااتدي بصعااابيعراافتعابيع  ااع  ب اااثب
 سععبأطبثسث بلهتب اللب ادابيجايد بواابيي اناطبالع  اتعي بأ نثا ب،بيأناهبيج  ابب

اب  ع عبيع ا  بيع  اع  بعث اعحبعها ب اتب ا بيع ي اخبصعثاهبواابكت ابب ببعؤرت
دثفااادب،بييع ااوبيإلعال ااابيعاا ىبثراااعيطبعيثااهبي  اادبأطبين هاااب ااطب عاا ب،براا عهب

طبهنات ب:بصعؤرتابيع  ع عبعطبيعرلببواابعاد ب  ايعىب فاخبيع يقثابب،بيقاتعييب
رتدي ب ت  ت ب ديعب يلبير ستع اب طب ن لابكيز عبعي تعجث ب،بيعدبعياه بيع

 اا طبهاا يب اا ثحبياياابب اانه بعااد بن ااعبيع لااعبصالبعنااد تبثاا  طبعهاا بواااب عاا ب،ب
يأ اااتفبأطبيرااا ستع اب عجاااببصعااااب اااالفبواااابيعاااعأىبلاناااابيجاناااهبيأنااااب ااادثسهب
بي  إت  بيلنهب،بيع يبوهيبثر ععابن عه ب  البث رنابأ ده ب ريابوث تبقدبثك  هب.

ين  اااعبي ساااا بأ ااات اببيقااادبيع  ااا بنفراااثًتبعناااد تبعي ااا بأطب لاااعبيالرااا ستع بقاااد
  كي بيي داب سيسنابيهابكا بأعيدبصعاب  عبديطبأطبيع  وب تعع ثمبيعرتدي ب
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يجعنت عبرفع بعندبعجيعهبصعاب  عبيقعع بأطبأ هببيأقتلياهبيأ  ادثب  اهبوااب
بيك عب.

ي يجه بوابيعرتع بيع ت عاب طب  تحبيعاي بيع اتعابصعاابيعرافتعابيكاتطبيعراتدي ب
كثرااانجعب،بيعناااد تب اااعمبكثرااانجعبد يااا بصعثاااهبوااااب ج   اااًتب ااابب ااادثسهبهناااعىب

ن ا بعسادبب: تعيطبيعرفتعابيقادبدهالبععؤ  اابيقاتلب:بوثاهب تجا بثاتب   ادب؟بوسيا 
ايااااببوااااتنمب سااااتلي ابأ اااامبقلااااخب يتدع نااااتبعتت ااااببدثفااااادبيأليينااااابأناااا بأ لع ااااهب
 تر ستع ابعر بأن بايلا ب ناابيال  فاتظبلهاتبراعًيب،بيعي ا بأنا بيج   ا بأ امب

ع اا  بيع  ااع  بيأناا بأتااد بعهاا بن اا بيالراا ستع بيايلاا بعااد بلعؤرااتاب  ع ااعبي
ن ع ب،بك تبعي  بأن ب دد ب يعادًيبع  ث ا بيع يثفز ايطبلعجاتعيبيع اعزبراث خب  ادب
ن  برتع ب طبيآلطبيريفب ر ع بقا ًتبعاطب ي ايابيرا ستع ابو ات يبرا سيلب

بعهتب؟ب.
أطب لاادىببننااتبلياادبدث سعياااابيأطب ااطب ساا :بصيرااك بقيااثاًلبإاا بقااتلب:براا قيلبعهااتب

بعأث بي ر سلخبديطبأطبأ   بواب  ركعبيع ستلب.
يقي ب:ب كعًيب،بيكن بأه ب  فت   اهبوااب ي ايابعايد ابصعااب  اعبي ادىب  ادب

به  بيع سد  بعند تبر عناب:بي ت يب نيىبأطب ف خبيآلطب؟ب.
راا  هببيأعااثلب ااببعاات ي ابييعاادىبيعياا اطبعاا بأقاا ب  ه ااتب ناا ببياقياا ب:بالب اا

وااابيع ااتعمبأإنااتابدعيراا ه تبواااب  ااعب،بيقاادبكلااعيببع ااعبراانيي ب راالببيجاايدى
يأع ااادبأطبأرااا   بب تع  ث ااا ب  ه اااتبقلاااخبأطبث  ااا بكاااخب نه اااتباع ساااهبواااابيع ثاااتاب

بيثر سخب.
بقتلب:بي  عبع بأىبرفتعاب ع دهتب.

بقي ب:بعثمبعابعر  بوابيع  خبرفاعًيب،بوسدب    ب طب ع ب.
بي  عبأىبرفتعابيآلطب.ب–قتلب:بي  خبعتااًلبلديطبع خب

قياا ب:بكاااا ب   ااايعبأطبأعااااطبرااافاعًيبكنفااا برثترااا بأناااتبرااااعب ييوااا بعياهاااتب،بالب
بأر اثببأطبأو خب ع ب  تلب.
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 ا بيق ا بواابيا ًتب،بيرا عحبيبقتلبوابر بب:بعثمب طبيع اعيعىبأطب   اخب ا
بيعنزه بييعرثت  ب.
ب.بي لع  بصنابأع دبأطبأ ساب ببأيالدقي ب:بالب..بك تبأ

الد ب  اااب  اا بب اانه ب،بيراا عان براافاعًيبوااابسااتلب تنف ااتلب:بااااببيلاا ب ااببأيبو
يزيعابيع تعجثاا ب.بعيااابأىب ااتلبيعنااد تب ياااعبعأثاا براا عان براافاعًيبوااابيع كاااتطب

بيع ىب  دد ب.
بأ تبأنتبور عثلبواب  عب.،بقي ب:بيو خب تب   ب

يعاااا باااااعدبعيااااّابي عكنااااابي ااااعمب ااااطبيع ااااتعيطب،بي سااااا بديطبأطبأ ااااخب  ااااكي اب
بيأعيدبي دىبصعاب  عب.يع   سث بيهابأطبأرتدعبيي ناطب

بعجا ب زي بيعنجتاب:
راال  لعب أاياايل بوكيفاا بع ااعيبب19يعااتيد بيع  تيعاا بوااابيعاااي بيع ااتعابيعإالإااتاب

  دىب تالر  ال بعطب ييعادبيعع ثمب،بيعي بأنهبراج  ببوابيع  تحب  ع اتاب
عجن ااااابيع اااا يطبيع تعجثاااا بوااااابيعتااااينجعمبإاااا بااااازيعبيعااااع ثمبكااااتع عبوااااابيعلااااا ب

عابيعي يابوابيعرفتعاب،بي ت ببع عيب  عكت بيعع ثمبعطباع  بيكلث بيث يدبص
ي  تعهب   تطبيعع تر ب يثفينثًتب،بإ بأ لعنابأنهبرتدعبيعتتل يلبهااخب  ادبين هاتاب
يج  تعهبوابيعتينجعمبيأنهبواباع سهبعز تعابيعع ثمبكتع عبونزع بي يجه بصعاب

مب،بيعناد تبد اخبيعرفتعابيين  ع هبهنات ب،بي  ادب اييعابإياثبراتع بي اخبيعاع ث
صناااب،ب ااطب ااتببيعراافتعابكناا بوااابين  ااتع بو ااتو نابيقااتلب:بوثااهبصثااهبثااتب   اادب

،بييقاا بيع  اا دبوااابحب؟بقياا بعااهب:بعااطبأعاياا بصالبدقاات     ااببيأع اادبأطبأراا ع 
يعديعبيعإتنابيي جهبيعرتدي بصعابرعو بني اهب،بيد يا بيعيا بوساتلب:ب ات يب ع ادب؟ب

اب  ااااعب.بقااااتلب:بأعاااا بن فاااا بعيااااابأطبقياااا ب:بأع اااادبأطبأراااا   ن بوااااابيعراااافعبصعاااا
  ااا لنابواااابع يااا بيع ااايداب؟بيرنس اااابااااي اطبواااابيع ياااعببعيعي ااا بيرااا تيطب
 رعيعًيب،بيكتطب ع هبعياابأطبأ ا  هب س ايدًيب ناهبص هاتعبأطبيع االفبلانناتب
اعجااببصعاااب راات خبراااعبجيهع اا ب،بلاادعاخبأطبعالق نااتب راا  عابيأنااابأ اا  هبواااب
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قلخبأطبث عفبأ دبن  بيالرا ستع ب،بأ اتبيآلطبه يب:بع ي هبوابكخب كتطب،بقي بعهب
وساادبأ يعاا بكاااخبيع اا  بيعن ااا بك ااتبأ يابيع يثفز ااايطب ستلي اا بعلعجاااتعيبيع ااعزبيع ااااب

بأتد بعهتبواهتبير ستع اب،بو  ىب ف بأ هبب   بصعابيع يعبب؟ب.
يقتلب:بص يبأعد بعأاابأن   ب تعرافعب  ااب،بقيا ب:بالب..ببياو عددب   بيع 

،بواللدبأطبعت ي ابقيس بعيّاب طبجعياب لعبيالرا ستع بوساتلب:بأو خبيع يدابيآلطب
أن ب عبص يبأعد بيع يداب،ب  اب رتوعب؟بوسي بر  تيلبيعرفعبيعااي بنفراهبوساتلب

ب:ب ببيعرال  ب.
يكتنا بيعراتع بقادبليياا بيعإتنثا بييعن ا ب  ادبيع هااعبوهععا بصعااب ك ابب   اادب

أطبثساي بل ع ا ات برافعىبب تتعبواب لنابيع ك ببيع جتيعبعيرفتعاب،بيايلا ب ناه
رثكيطب ع ب   ًتبيعتطبر  تيلب،بينجحبواب جزبإالإ ب ستعادب:بيعاي ب،بوستلب

يع  جها بصعااب اتع مبييع ااببT.W.Aعيابات عاب عك بيع ايطبيعجيث بيع تع ثا ب
،بيكتن بيع  يتعبناي يع بيعديعابوابيعرت   ب رتابكتطب يعدبصقالعهتب طب اتع

ي ساا ب  اكي بيعي ايلبصعاابيع ااتعبقلاخب يعادببعابيك  دب تهعبيع عيب  ادى
بقثت بيعات عاب.

يأ اعًيبيجدنتبات عاب يتدعبيي ناطبصعابناي يع بي  ايهتبقلاخب يعادبقثات بيعاات عاب
واااااب اااااتعبناي اااايع ببوتع مبلإيااااثبرااااتع بيعتنهااااتبكتناااا براااا ه يع رااااتوعابصعاااااب اااا

 اخبيعدي يابيعثمبيعاديعابييع راتو بلانه اتب اييعابن ا براتع بعياابيكقاخبوت 
   ااادب اااتتعبلااايزيعابيع تعجثااا بيك ع كثااا بيع اااابيعاااد بلإعاااديدب ع ا ااات ب ت ااا ب
عي اااتقب تعاااات عابقلاااخبصقالعهااااتب.ي تعف اااخبعناااد تبه اااا بلنااااتبيعاااات عابوااااب اااااتعب
ناي اايع بيعاادي يابيجااادنتبرااثتعابلاايعثمبواااابين  تعنااتبعياااب اااتببيعااات عابيأ ت هاااتب

 ب راااعع بثرااا سهتبطبد يناااتبيعراااثتعاب  اااابينايساااص ي يراااثكخباعك اااهب ااات وبي اااتب
يع ي يراااثكخبيكاله اااتبثايااا ب ااافتعي هبيع زعجااا بديطبينسااااتابيالبا اااتعابلإ ااااتعاب
 اااعيعبأيبراعهاااتب..بي كعنااااب عااا ب  اااتبكناااتبن اااتهد بواااابيكواااال بيك ع كثااا بوااااب

يعاااا اطبدي ااااخبيعرااااثتعابب– اااااتعدي بيعلاااايعثمبيك ع كاااااب،بييعفااااعقبأننااااتبكنااااتبن ااااطب
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يعراثتعابأ ات ب اتببيعاات عابواابيعراتع بييقفا بلناتبب–ييعناتمبها بيعا اطبث اتهديننتب
يعرااات   بي  ااامبدقااات  بيكتنااا ب  عكت هاااتبدي اااعاب تعف اااخبي ن  اااعبي ااايعنتبيوسااااًتب

بع  يث ت بيزيعابيع تعجث بيك ع كث ب.
ي  دنتبصعابيعات عابوستد نتبيع  ثف بصعاب ستعدنتبيعج نتبأطبنعجوبأ ز ا بيعنجاتاب

يياب،بي نفر بيع  ديابيقي بي  دهتبلدقثس ب  عك بيعات عابإ ب  د بعيابيعه
ب  دًيبهللبأع ب  دبين ب ر ع  ًتبثتبألاب.:بعنفراب

***** 
انتهت شهادة م مد ربراهيم كامل وزير الخارجية الأسابص والاى  

لاام يت ماال ضاامير  حجاام التنازلااات الكبياار والخطياار الااى  قدمااه 

الساااادات للإسااارائيليين فاااى كاماااب ديفياااد ، فاساااتقال ، وبعاااد 

م مااد ربااراهيم كاماال شااهادته الموثقااة والتااى  الاسااتقالة كتااب

الفصال الاأخير منهاا كادليل وثاائقى علاى  يرادعلى ر  نا هنار اقتص

 .م الى  ارتكبه السادات فى حص مصر حجم الجر 
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 الخامسالباب 

 الاجتماعىالتطبيع 
(1979-2011) 
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لممتتووف ممرتئيممعن استخمممتنيمموئلنتتنلفيمما ستفنعلةمما تن  و اخةمم ت مم ت
 عضتنلوطبةعتفن ئوعنقتلل  و معتنل رمعطتطالم تنلةومعمتنل  وملمت ممت

قبىم تفنأر معت(ت،تئة انًات نهاتأمتهمه تنلفيما ستهم تنأ1979-2011)
فننطلىم تت– نقبًاتئلم ت نممت معتنعلةما تنل ىا ةم تفنةخ  ةم تت–وأ اعًنت

 مم تهممهنتنلةهممتت مممتلعنيمما تنيمموعنوا ة تخلامملمت،ت ا مم تبهممات عنرمم ت
قبح ةمم تف سييمما ت ئابعنوةمم تلنئممستنلرةممامتنلرممهافن تطالمم تنلةوممعمت

خلاهمات،تت(تفنل حىم 1978نلياقبى تخل توف ةعتنوةا ا تكا متلةةاملت)
(تبونةاممههات2011-1979ف   ممامتخا ممًات)ت نممام مم تئمم رت وممعمتن تف ا

ولعي ةًات،تفكامت متأبع تهه تنلفيما ست)نلوطبةمعتنلعيا(م (تفنلوطبةمعت
(تف)نلوطبةممممعتنليممممةاح (ت مممممتئمممم رت) فنيتنل رممممعيامتب يممممعن الةا 

آلةمما ت)نلو يممكتنأرممالة  تفنلو يممكتنليةايمم (ت تتفنلوطبةممعتخبممع
نمت مممتولمموتنلفيمما ستقبممأربعت مملعت مممتف مم تهممهنتنلقبممامتنحممافرتن  وممعت
تنل علف اوة تفنأ ان تنلعل ة ت 

ت***
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 الفصل الأول

 التطبيع الرياضى
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أنرتئتتتت الر ل ةاوتتتعرو الشتتتا ر ليتتتشالقعراوئتتت  عرل  تتتت   ر تتتنررحاولتتتسرائتتت     
عا تتتانر تتتنر لت القتتتارفرول ، تتتارذيتتت سرفروذتتت ر تتت  رر32 لتتتت ليتتتش ر ل  تتت  ر   تتتعر

باتت ار ا تتلر قذ ةلقتتعرل تت  روبشتتارذتتورر  تت رر2010ذتت رعتتالر لئتتقانر،تتت ا رأ،تت ر
 تحتتتتاار ل تتتت  ر ل  تتتت ار  ا تتتتعر بتتتتا   رواقتتتتعرالتتتت نرر ا تتتتسرائتتتت     رالتتتتاعو فر للتتتتالر

فرأعلالت تاراعتو رذتير و  تار(1)ائت      ل ،ت  ر ل   ارو ل ،ت  ر  ئ     يرذتير
  تتتت ار ل ت و،قتتتتعرو ،تتتتو سرت قإرةو،قتتتتعرائتتتت     قعرل تشا تتتتار تتتتار تتتتا  ر ل ،ت تتتت ر ل

فرو غتتتتتلرأنر لتتتتت ذ ر(2)ل تتتتتتول رتتتتتتا ة ر ل ،ت تتتتت ر  ئتتتتت     ير؛)حئتتتتتنريتتتتتحاتع(ر
للر ،ل ارر  ئ       ناانر تو شارفرذإنرر(3)ل ا لر نر قتحاار ل   ارويحاتع 

 رفروتحوةتتت ر قتتتاا نر ل ةاوتتتعرفر لتتت ذ ر ليتتتشال رل تتتاأ   تتتلرذتتتير  تتتت  نر  تتتا  ر
ر.رالإئتتت      قعتتتت   رو تتتاقسر الشتتتا رو ل ئتتتابلاسرفرالتتت رئتتتاحاسرل ت القتتتارور

ر،لئلر لإ  رال ر ل حاو ر لتالقعر:روآثا هر لئقائقعحولر لت القار ل ةاو ر
ت:ف ئاطع ت ةهفتتنلوطبةعتنلعيا(يتحفرتأف تمت

  لت القتتتتتار ل ةاوتتتتتي رفرا  تتتتت   ر تش تتتتت ربال تتتتت   ر لش  تتتتتيررق اتتتتتنرأنر، شتتتتت  
نر ل ت  و،ير ل   و،يرفرب ، ر:را ا عرع  اسر القشقعرال نر لاولر لش  قعرو ل قتا

ذير  الر ل ةاوعرفرئو ءرع  ر ئتو ر ل ئتابلاسر لاولقتعرو    ق قتعر ل ئت قعرفر
أورع  ر ل ئتو ر لتواار لتتا ةاليرفرأورالتبتاالر ل عالت نرو ل تا   نرو لشتا   نرذتير
حلتتتولر ل ةاوتتتعرفرو تتتوقرالتتت ر ،ت تتتاءرااذتتتعر تتتو ر ل لا شتتتعر ل ةاوتتتقعر لش  قتتتعر

ئتتتت وقعرار و  تتتتتر قتحتتتتاا سر ل ةاوتتتتقعر آل اولتتتتعر ل تتتت  و،قعرفروأنرت،ت تتتتير ش تتتت
رو  ذ ةلقعر ل توا ،عر ارأعوا  ار لش  رذيرت كر ل لا شعر.

وت القلتتارع تت ر لحالتتعر ل  تت ةعرفر لتتتير،حتتنرب تتاا ارفرذتتق انرتش ةتتتر  لت القتتار
 ل ةاوي رب ، ر:را ا عرع  اسر القشقعرال نر   رو ل قانر ل   و،يرذير  تالر

ل ئتابلاسر لاولقتعرو    ق قتعر ل ئت قعرفرأورع ت ر ل ةاوعررفرئتو ءرع ت ر ئتتو ر 
أورالتبتتاالر ل عالتت نرو ل تتا   نرو لشتتا   نرذتتيرحلتتولرر ل ئتتتو ر لتتواار لتتتا ةاليرف
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 ل ةاوتتتعرفرب تتتارقش،تتتير ،ت تتتاءرااذتتتعر تتتو ر ل لا شتتتعر تتتنر قتحتتتاا سر ل ةاوتتتقعر
ر.رائ      ل   ةعرل،ظا   ارذير

ةعرال،ظ   ت ار  ئ     قعرفرذيرأنرت ب رع  عر قتحاا سر ل ةاوقعر ل   ر:رأار
 لحار اا، رفر ث رع  اسرت كر قتحاا سربئا  ر قتحاا سر ل ةاوقعر لاولقعرفر
التتت رق  تتت ر ل تتت ا ،عرفربحاتتتلر شا تتتا ر ل تتت  رفرو ل تتتو  رفرالتتت رع  تتتاسرا ذ تتتعر
وح ق عرفرتقئ رع   لر  ت  نر ليش ر ل   ارعنر  ة ر ل ةاوعرفرو ئتغ لر

ر.رائ      ل   ةعرل   حعرر ق اا،قاسر ل ةاوقع
و نر ل القشيرأنرت ونر تحاا سر ل شباسر ا ثت ريتشالقعرفر ثت رات  ر للتالرفروات  ر
 ل تتارفرو ل تت  ر ل تتا   رفرواتت  ر لئتت عرفع تت ر أار قتحتتاا سر ل   تتو ر  ت    تتارفر

 حتاوقسرعتا رر(2011-1979)و لت القار ش ارفرائ     قارفروأنرتيت ار لئت،و سر
الشتتتا رفروأنرقح تتتلر ل تتت ا ،عربتتتاحت   ر ل عالتتت نرو ل تتتا   نرل ت القتتتارذتتتيرت تتتكر 

 ل  تتت ة نرلتتتا  لرفروبتتتاحت   رقعالتتت  لرذتتتير  تتت رفروبتتت نرت تتتونر  تتت رالو بتتتعر
ل ح ولرع  ر لشووقعرذتير قتحتاا سر لش  قتعرو    ق قتعرو لاولقتعر لتتيرائ     ر
اذتتتت رذتتتتير ل ح  ئتتتت     قعرفرو و بتتتتعر يتتتتا اعر ل ،ت بتتتتاسرو لإتتتت نرائتتتت     رتلتتتتا ار

 ل ةاوتتقعر لش  قتتعرفرأورذتتير ل حاذتت ر ق  ق قتتعرو لاولقتتعر لتتتيرقيتتا كرذ  تتار لشتت  ر
و ل   ةونرفراونر ذ رع  تيرلت تكر ل يتا اعرأور ،ئتحا رفرا تارقحتاارحالقتار
.رو تتتور تتتار  شتتت رت تتتكر ل حتتتاوقسرل ت القتتتار ل ةاوتتتيرقرتلتتت رذتتتير  و ت تتتارعتتتنر

ر. لئقائيرأور ق ت ااارأور لا ،ير حاوقسر لت القا
ر***

ت انةاتمتئطفعمتنلوطبةعتنلعيا(يت:
ر(2011-1979ا ارتالاسر  لرذت  ر لبحتا)رأ ارعنر  ا  ر لت القار ل ةاو 

ذتتير ت تتال ربال  تتا   رو لإ تتاسر ليتتشالقعر لبئتتق عرو ل ثقإتتعر لتتتيررذ تت رباائتتاا
تتتتتتابار ل شبتتتتاسر ل ةاوتتتتقعر ليتتتتشالقعرفر ثتتتت راتتتت  ر للتتتتالرفروت تتتتارذ  تتتتار ل تتتتت،إارفر

لوتتقعرفرو لح ةتتعر ل ا  تتعرذتتير لت،تتاذار لحتت ر ليتت ةترفر تتار ،ئتتا ارو ق،ت تتاءرفرو ل
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 لي    نر لئقائقعرو ل  ا  ر ق ت اعقعرفربإشت ر قئتتالا ارو قحت تا ر لئقائتير
ر ا،ظ ع.رو اا  رأنرولر لاولر لش  قعرفروذير   ر ا عو ق ت ااارذيرع 

قتتت ر ا تتتاسر لش  قتتتعر ئتتتتغ سرتش تتت ريتتتشو  ارال ةاوتتتاسر ثتتت راتتت  ر للتتتالرفرذتتتيرتو 
ل ا  لرال ارعنر يا   لرو واقا لر ل  حع ر.يشال ار،حو ارفرو  

رئ      ا  ر ،تال ،ارلت كر ل ش قاسرفروووش،ارذير لحئبانرأنر ل ذ ر ل   ار
فرو لت القار ش ارفر اءرذير     ريشالقار  ا   ةار نر لإ اسرو ل بلاسر ليشالقعر

قعرو ذو ارفرو  ت شسرذير ل  ت إعرفر لتير  ت شسرع  را   قعر لاولعر ل   و،
أغ ال ت ارا لكرع  رح را  ر للالرفرذإنرئتشير لاولتعر ل ت  و،قعرل و تولرلت تكر
 لإ تتتاسرو ل بلتتتاسرفرعتتتنر  ةتتت ر ةاوتتتات لر ل حالبتتتعرفرل، تتت ر عتتتت  ذ لرو التتتول لرفر
ق تتتتب ر تتتتنرأ  تتتت ر ل ئتتتتاعيرق تتتتت  نر ل  ت تتتتار ل  تتتت ارفرو  تحتتتتالر  ل تتتتا  ر

 ل تت  و،يرذتتير  تت رفرو تتنرو    تتارئتتا  رر ليتتشالير لإتتوق ا ر ل لتتاولرل  يتت و 
ر ليشو ر لش  قعر.

ا حارآلقتاسر لت القتارعال ر حاوقسر لت القار ل ةاويرا نرر  ئ      ونرقئت ا ر
فر ل  ا   ر ل   ةعرفر لتير يرظ   ر ل ثلإ نرذير لا شت لرل  قانر ق ت اع 

ار تتتنرفروتحوة  تتتالقتتتارفربغقتتتعر ئتتتت العرت تتتكر ل  تتتا    ل تتت  و،يرفرو ذوتتت لرل ت 
،ل عر للو رذير لاو عر ل ي و ر ل   و،يرفرال ر،ل عر ق ت  نرفرل ،ل  رئ حر

ذتتتتير قتتتتاا نرر  ئتتتت      ونر ل لاو تتتتعرالتتتت رئتتتت حرل عتتتتت   رو لت القتتتتارفروةتتتت،  ر
 ل ةاوتتعرفرذق تتارذيتت و رذقتت رع تت ر تتا  رعلتتوارفرذتتير قتتاا نر لئقائتتعرو ق ت تتاار

 ق تت  نرئت ةشارأور بايت  رفرأوررو لثلاذعرو لاال و ائقعر.رولقاروت و ةارأنرقاتونر
عرونر لالا قاسربئق عرفر ارا  سرثاالتأنرت ونر ل،تا جرعا  عرفرال رقر ا،ارأنرت 
روتو  رل غ  رذير ل  ة رفر   ار الر.

ل  ت ار حت تتالرر لت ح ت ر ليتتا ارل  تحتر  ئتت     قعذتير ت  ر   تتا رق اتنرذ تتلر
أحار ا،اقعر لال ة ا،قتعررتشا ارقع ر ،ت  را  ر للالر ل   ار)ع  ورراي(ر ا

)الو تئ وار(ر لتيرقلولرع  رتا ةال ارأحتار ل تا   نر  ئت       نر)أذ   تالر   ،تسر
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(رفروأنرت ئلرت كر ل حترئت ،ا ةو اسرل تشتاونرالت نر ل عت ر ل  ت ارو ا  ت ر
ةاوتتتتتير تتتتتار  ئتتتتت     يرفرو   اا،قتتتتتاسر ئتتتتتتغ لرت تتتتتكر لش  تتتتتعرذتتتتتير لت القتتتتتار ل ر

ر(4) ل   ة نرو لش  رع و ار!
ل  ،ت  ر ل   ار اولرل   ر للتالرفرل شت رر  ئ     قعوق انرذ لر غر ر لاعو ر

 با   رواقعر ار ل ،ت  ر  ئ     يرذيرذ ئ  نر ل حت عرفرا ارأيت ،ارذتير لالا قتعر
(ر2010فروق انرذ لر ل الر لا   رحولر ل با   ر لواقعرذير لث ث نر تنر تا ار)

و لإ ئ  ،يرفرذير  لرهللارفروت و ر لتقتا رر ل ،ت ال نر اولق ال  نر:ر ل   ارال نر
 لتتو ،ير ل  تت ار لتت  ذ رل ت القتتار تتنرأنرت تتونر ل بتتا   ر لا تتعرل با ةتتاسرأ تت  ر
ع  ر ا  ر لإ ئ  ،قعر ارذت نرائت     قعرفرأورع ت ر ا ت رأنرت تونر لت يت   سر
  ئ     قعرذير و ر سرئإ ر ل عالت نر ل  ت ة نرفرو   ا تعر ل بتا   رتحتسر لح اقتعر

ر ئ     قعرفر،وعار نر لت القارغ  ر ل باي . 
ع تتتت ر تابشتتتتعر احتتتتتا ار ل ةاوتتتتقعر لش  قتتتتتعرر  ئتتتتت      ا تتتتارق اتتتتنرذ تتتتتلر لحتتتت  ر
و حاولعر قئتإاا ر  ع  ير ل   و،ير ل و  رع   افرو ل   ةعر ل ال  رفرو لتش   

نراا،تتتسر ل ةاوتتتاسر.ذتتتيرذ ئتتت  نر  ئتتت       ، تتتارذتتتير لت القتتتارو ا تتتعر لو تتتوار و  
حتتتار آلقتتتتاسرا  ا التتت رذتتتتير  تتتالر لت القتتتتارر  ئتتتت      القعرتحظتتتت رباق ت تتتالر ليتتتش

وقرقسر ل ةاوتتتتقعر لالا،قتتتتعرو ل  ،قتتتتعفقر    تتتتونربتتتتا ير ل  تتتتاذإ، لر ق ت اعقتتتتعرلتتتت ف
ت تتتتتاكرال تتتتتلرذتتتتتيرفرو قحونرذ  تتتتتعرذتتتتتير قلتلتتتتتاءربال  تتتتت ة نفو لش  رع و تتتتتاقإوتتتتتت

ر.ا ارو ور ارئ تو ر نر ل، ا جر لتيرئ،و ر ل ،ائباسر لاولقعف
ت:تلوطبةعتنلعيا( ًات:تأ  ل تفن اهيت متن ال 

 تنر الت رأنرتظ ت رر ئت     رالتاأس ل ةاوتقعر لش  قعر ل لا شعررقحاث،ار لتا ةخرأن
فرع،تا ار ت  ر قتحتاار لإ ئت  ،ير1944واا،تسر لالا قتعرعتالررت كر لاولعر ئ قارف

ت ربتا رذتيرا تا ر لت ارع ت رذتفر ل عالت نرو ا،اقتعر ل  واقتعرعتنرعوتوةت ر ابشتاا
و ال  تاربشتالراتانر ل،تااار ا  تيرفر  ذ ئت  نر ،ت ر لث ث ،قتاس   ت  ر ل  توارالت 

 ل  تتتتت ار  شتتتتت ر  تتتتتار با ةتتتتتاسرذتتتتتير ا  وتتتتتير لإ ئتتتتت  ،قعرل تتتتت  ر  ر ليتتتتتش ر
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ذتتتتإنر قتحتتتتاا سرائتتتت     ر لإ ئتتتت  ،يروتتتتار لش تتتتاباسر ل تتتت  و،قعرفرو تتتتار قتتتتالر
 ال ت تارع ت ر ق،ئتحا ر لش  قعر ا شسر قتحاا سر ل ةاوقعر  ئ     قعرفرحتت رأ

بشتتتتارحتتتت  رر-ئتتتت وقعرو ق،وتتتت الرل تحتتتتاا سر او  قتتتتعر تتتتنرااذتتتتعر قتحتتتتاا سر آ
و ا قتتتتتتعر تتتتتنر لتئتتتتتتش ،قاسرفرو شتتتتتسربشتتتتتت رحتتتتتو اار لت القتتتتتتارفرر1973أ تتتتتتو  ر

 ل ةاوتتتير تتتتنر تحتتتتاا سروقعالتتتيربشتتتت ر لتتتتاولر لش  قتتتعرفراتتتتانرأال ر تتتتار يتتتتا اعر
با ربل ت رفررولشبت ر تار لإ ةت رل   ر ل ارذيرا ار لشاللرل ي  ئ      ر ل ،ت  ر

 لتو،ئتتيرذتتير بتتا   ر تإتتسرذ  تتار ل  تتا   ر لش  قتتعرذتتير ل تتا  اسرب تتوسر لإ ةتت ر
ل ت،ارب يا اعر ل عت ر  ئت     يرآ،تاارر   ا  ت   ئ     يرفروئ احر قتحاار

فربشتتتارأقتتتالر    تتتعر تتتنر(5)2009 ل إتوحتتتعرل تتتت،ارذتتتيرذال   تتت رر  لرذتتتيرب ولتتتعراالتتتي
ئتتتتت     ير لوحيتتتتتيرع تتتتت ر  تتتتتا رغتتتتتر رفرثتتتتتلر لئتتتتت احرل عبتتتتتعرتو تتتتتتر لشتتتتتاو نر  

ر.(6)2010يرذال    ر  ئ     قعريا ا رال  ربال يا اعرذير لب ولعر،إئ ارذ
 لش  تتاسرو لت القتتارث ثتت نرعا تتار تتنرورر ث،تت نشالتت رأ تتارع تت ر لئتتاحعر ل  تت ةعرفرذ

ق اتتتنر  تتتارأالتتت رروأ تتتلر حتتتاوقسر لت القتتتار ل ةاوتتتير  تبتتتعرفرر(1979-2011)
رع  ر ل،حور لتالير: ال ر تإا قعراا  راقإ ارر نر ،قار
تتت:ت1958ين ت
ل تتت ار لشتتتاللرل تتت  ر للتتتالر تتتو ر لت تتتإقاسر ل    تتتعرعتتتالر  تتت رتشتتتت  رعتتتنرر-

 لتتتتكر لشتتتالرفربئتتتتال ر تتتت   ر لإقإتتتارأنر  شتتتت ر ل ،ت تتتت رربالئتتتوةار لتتتتتيرعلتتتاسرذتتتتي
وةارئ     يرفر ت   ر لإا ررذ   ارل و،تاقالر لئت ل   ار با  ت نر ار ل ،ت  ر  

ر.
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ت:ت1974 اافت
 لتتتاولر لش  قتتتعرفر  ث تتتعرذتتتير ل وةتتتسرو لشتتت  نرفرتيتتتا كراولر تتت  رذتتتيرب ولتتتعرر-

واا،سرا   نرئ وقعرفرو لتير ئتواذت ار ا ،عر    نرذير لكر لشالرفر الشا ر آ
ئت     رفر و لاولتعر ل ت  و،قعرتيتت كرذتيرا  ارتحسرحالر لياهر ل و ل را  ةاارو  

ارل تت  ر للتتالر بتا   ر تتار ل ،ت تت ر     ،تتيرلتحا تتار لإتتا رر لب ولتعرفروة شتت ر ،ت ال تت
ر.ر(7)ل  ا لقعر لال و،رةعرذير ئابلعرا  ر للال بال  ارر لثالارور

*رذ رذت  ر لت القار ووار لا  ئعراا،سر لتئتش ،اسر ت ر ا ثت رت القشتانر ةاوتقانر
اتت  ر ل تتار ل  تت ارر ،ت تت  تتالرتتت:ت1199يممن  ةمم تفروذق تتار  تت ر، تتا جرلتت لكر

ذتتتير بتتتتا   ر تئتتتت سراتتت ار لشتتتتاللرفر، ا قتتتتاسريرذتتتتيرئتتت      ل ،ت تتتت ر  ر  تتتعب و 
قعرأ وتتتتقعر ل  تتتتا   ر  ئتتتت     أذتتتت  اربتتتتالش،ترو لتتتتتوت رفرول تتتت ارع تتتت ر،تتتترولرأحتتتتار

 ،ت تتاءر ل بتتتا   ررفرحتتتا  ر لش تتلر  ئتتت     يرفرر  لتتيرحتتتا ار   تتت رر ل  شتت ر ال تتت 
قعر ل  شتتتتت ر ل ،ت تتتت ر ل  تتتتت ار)أق تتتتتنر تتتت ح(ربتتتتتالش لر  ئتتتتت     يرع تتتت رأ وتتتتت

ر.(8)وةا ئ 
 حاذظعرلباراتفر لر ،  عرئ ،اءرذ ة را  ر للالرال،ااار  الرتتت:ت1199تف  تخات

فرالرةا  رلإ ئ  نر ل حت عرفرذيرتاعقلرلئ  عر لحالر لت  تيرفرح تارري الرئ ،اء
لش رث ار با ةاسر ارث ارذ نرذ ئ  ،قعرفر و لرأئالو راا  رفرور  رقعالوهر

و لكرحئب ار  وار،ا  ر لشر رارذير ل ئ ار ا   رفر ا ،عر للاارفرو  و ر
تفرحا ار    ر لإ ة رذيرت كر لإت  ر.

قعرفرو ل وتتو رئتت      اسر   وقر  إتتير تتارذتتير لتتكر تتنر حت تتاكرل عالتت نربالئتت
ر.لرةا  ر للاارقعرئ         ء ت ار ا ،قعرو  ا  ةعرفروح  ر لت ي   ر  
 ل،لتتتا رعتتتنر يتتتت  كرر21/1/1991**تكشمممة ترمممحةة تات رمممعتنلةومممامتات ممم ت

قع رت،ارائ      رذ رب ولعر   ر لاولقعرل تت،اروةتاع ر رال تولر رو تارتئتت ر
 تحاار لت،ار ل    رع ت ر ل عت ر  ئت      رو اعت رأ،ت رقعت را،تا رفروذت ر
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،إار   ا رئ  تل ر لإ ة ر للو  ر ل    رل   ر ل ار ار لإ ةت ر  ئت      رذت ر
رار لت رئتلالرذ ر ل، ئار.ب ولعر لشاللرل   ر ل 

عنرئإ رحئنر   إ ر  قار قتحاار لاول رر ال رف  تنليةاقتهنوهتوعلل**ت
ل ت  ر ل تتارلتئت قلراتت ارات  ر ل تتارل إ ةت ر لإتتا رربالتاو  ر  ئتت      رب ،ائتبعر تت و ر

رعا انرع  را،ياءر تحاارا  ر ل ارذ رائ     ر.ر50
ر***

اتنلرمممهاان ت ممم تنل  خممممتنرتحتتتسرع،تتتو ذتتت رت تتتكر لإتتتت  ر تتتنر لتئتتتش ،اسرورور*ر
بشار  ت    رنل رعي تتاتنشع ترحةة تات رعتنلةوامتاتوىعيعًنت ه ًات اءت ةهت:ت

أ ث ر نر و ار اءر لاو رع  ر ل ةاوعرذا   الوطر ل   و، رقلولرال ترأ  ع ر
 ليتتق ا،قعرحتتولر ل ةاوتتعر ل  تت ةعربشتتارأنرتغ غتت راث تت  نرذتت ر ق ت تتاارو لر  عتتعر

،تتتو  ر لإئتتتاارا  تتت ر  تتت رعتتتنر  ةتتت رتتتت وةجر ل  تتتا  سرو لثلاذتتتعرو تتتا اراتتت رأ
وتروة ر لش  سر ل شبعرو،ي ر   اررال نر ليتبا رعالت ريتباعر حا تعر..رو ت هر
 اقالرقحاولر ا ا نر لو ولرال ر ليبا ر ل    رو ل  و  رأنر ل  قار،قتالروقر

ت ا اونر ارقحاا.
 ،تعر  ئت اع  قعرو  رال ر ارذت  ر)و لحا ار ،ئح رع  رذت  ر لتئش ،اس(ذ ، ر

وأ تتالرذتت رذ،تتانر  تتتا رو  تت ر ل شتت ر تتار،تتاا رأ تت رذ ةتت رائتت      رل تت  ر للتتالرفر
 لإ  تت  ر   تتتا  تير لتتت  راتتتانرقلتتتقلر شئتتتا  نرذتتت ر ل ا ،تتتعر..راقرأنر تتتا  ر لإ ةتتت ر
وقع ر لر الكر لئاال رأح ار ذشتسر ذت ر لشت  رب  ةلتعر ا شتعرو  ت رتغ  ت ر

و رو تتتوهر ل تتت ا ،عر..رولتتتلر قتتت ار لإ ةتتت ر و ع تتتارتتتتا ة ر لإ ةتتت رحتتتت رقرقيتتتا ا
ذتلتتتتالربشتتتت و رل شتتتت ر تتتتار شظتتتتلر ا،اقتتتتعر ل  تتتت ةعر ا تتتتعرذتتتت نرر  ئتتتت      

 ذوتتتو ر  قشتتتانراقرذ ةتتت ر ا شتتتعر ،تتتا ر لئتتتوقار لتتت  رذالو توذ تتت رو و ذتتت  ارو لل،تتتا ر
ال، ترائتتعرأ تا  رر  ئ     ي لإ ة ر التر    ا ر لو ، رولل ر رة عر نر

ر.!ر
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شتتتار،تتتتا جرحتتت  ر ل  تتت جرو لشتتت و ر لش  قتتتعر لئتتت قعرالإئتتتلاطرذإئتتت     ر ا تتتعرب
 ل لا شعرو ئتشا ارا ا  سر ل  ت جرل ت القتار ش تاراونريت وطرو الت ر لتو ت رالت ر
حتتت رعتتتاالرل لوتتتقعر لإ ئتتت  ،قعروعتتتوا ر ا  وتتت ر لش  قتتتعر ل حت تتتعر..روذتتت رظتتت ر

ار   سر ئ     رأنرت  نر االو  ر ا ت  ر ل   تعرو ، ت لت   ار لش   ر ل ئت  ر
 قتحتاار ل  ت  رل تت،ارقعرفرو تنرأالت رر تار ت  ر ت لر لتئتش ،اسرت لت ر ل ةاو
ئتت     ر لاولقتتعرذتت رب ولتتعررائتت     قانر  بتتانر التتا جرب تتولت ر  تت ر لاولقتتعرل تتت،ارو  

و حتا ..رحتتت رت تإتتار ق تتعر تتو  رر لب ولتتعر ل وحتتا روةتئتت، رل تتار تت  رأ التت رعتتاار
أع  ربئ  ر لب وقسر لاولقعر..ر نر ل عال نر ل حت ذ نروةتلراا    ارذ ر  تبعر

اقرأنرا.رحئتتت نر، تتت رئتتتا ت  رعتتتالر قتحتتتاار ل  تتت  رل تتتت،ار ذتتت ر لشتتت  ر
ر. لتإا  رذ راي    لرذ رب ولعر   رراوللرقلال ر   رر  ئ      

ذتتت ر ا  تتت رو ،ت تتت ر  تتت ررقعتتت  تتتار  قتتتارقائتتت نرر وب  تتت اراثتتتا  ر ل ووتتتور
 ل ئت ار ا  ت رقرر لر تالربغوت ريتا ارا تتر، شت ر تارائت     رور لتئش ،اسر

تت رذا تترقلت تونرنر ل    رال ،،ارو  ، لرللر ،:راأئ   نرتحسرأ ا  لروأوا ربحا ر
،تتارذتت ر ا  وتت ر ل حت تتعرو،تت ت ر،حتتنرذ، تت،ح لر تت هر لإ  تتعرو، شتت ر ش تتلرأال،اء

رو،باال لر لرةا  سرو قحتإاقس.
ر:ولذقلتتذتت ر لتئتتش ،اسرأ تتارأح تتاريتتو   رحتتا ار   تت ر ا  تت رو لإ ةتت ر للتتو  ر

 ل ةاوتعرلتقارل تارع  تعربالئقائتعرأنربال غلر نرأنرل رو  عر،ظ ر ا عرذت ر
نر:رال نر ا  ر ارائت     ر ت تاورر لتكرذال ت رقش تلر تنر ت رائت     روقوت تر

 ل ةاوتتعرب تتإعرعا تتعر  تت رأنرتتتتلرذتت ر ،تتاضروا رو وحر ةاوتتقعرعالقتتعرذا تتتر
ر تو ذ ر لكر ارقعال نر،ش لرت ا ارأ، لرعاو،ار اول.

 قتحتتاارأالتتا رعتتتالرأنررذتت ر لتئتتش ،اسرع  تتل قتحتتاار ل  تت  رل  تت  ر ل تتا   رذتت ر
  تتقار قتحتتااررو تتور تتار  اتتا ئتوتتاذعرأ رذ ةتت ر تت  و، ر..ر ذوتت ر  اا،قتتعر

و ل اتتت ر ل شتتت و ر،ا تتتترئتتت قلرو لتتت  رقيتتغ رذتتت ر،إتتتار لو تتتسر  تتتقار قتحتتتاار
   ير،تتت ر  حتتت ربائتوتتتاذعرأ ر تتتحإ رائتتت  :را اذ ةلتتت رل  تتتا   ر..راتتتت رقلتتتولر
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رالتتراقرأ،ت رع،تا ار ت ت س  غ رذ ر لحوو روتغ قعر لاو  ر  ذ ةلقعرباللا   ر..ر
ر15أ ارأنر ل ش رذات  ر  ذووتعرت ا تار غتلرأ، تلرأ ئت و رل تحتاارر(،ا ترئ قل)

اعو رتتلر ذوت ار  قشتانروقوت ترأ،ت ر ،تاكربشت ر اعوتاءر ل  توارذت ر قتحتاار
أو  تت ر تت  رأث،تتاءر  ت تتا راولتت رذتت ر لتتاول رل  تت  ر ل تتا   ر  ت شتتو ر تتار لوذتتار ل 

ئتتت،عرول ،تتت ر ذوتتتسرر20و  التتتو ر ئتوتتتاذعر لإ ةتتت ر ل  تتت  رتحتتتسرر لتئتتتش ،اس
،،ت رئتت  ونرأولر تحتتاار  شت رذتت رذ ئت  نربشتتارعتتوا ر:رابيتا ر تتا ارو  تسرل تتلر

ر.ر ا  و ر ل حت عرا حاال اروئقاونر لكرذ ر للاار لش  قع
أ، رقرذ ر لتئش ،اسر ل ارر  حرئ و ر ا  ر تحاارا  روذ ر  سر لئقانر ذ 

نروقر ل   تتتو رقلال تتتونر لتتتكر لتتتاعو سرذتتت ر قتحتتتااروقر ل عالتتتوررق اتتتنر التتتولر تتت ه
وقوت ترأنر ا ت رقرق اتنر الولت رع ت رأ،تت ر  ت ار ةاوتعرالت رأعتلتارأنرائتت     ر

أبشار نر لكر,رذ   رع،تار لتشا ت ر ش تارتحايت ر لو تو رع،تارريءتئش رال ري
رهللا.رظو   ر ايقاءرذ لرأ الار   

وقوتتت ترعا تتتلر لئتتتشا، ر تتتا  ر ،ت تتت راتتت  ر ل تتتار ل  تتت  رأ،تتت رقرق اتتتنرأنر
 ت هرأ ،قتعرلتنر،تتق ر:ر،و ذ رع  ر ل ش رأ الر ل  ا ،عرتحسرأ رظت و روقلتولر

ل تتلرذ  تتعرتحلقل تتار   تتاراا،تتسر،تتتا جر لتتكروقوتت ترئتتا   نرذ ق حتتور تتنر    ت،تتار
رتا ة  لر ائواروبشا ار،إا رذ ر ل شا ر ش لرأوقنر.

ذ    ر أق رذت رعبتا ت نرذلت رر ائال  لر الكرو   ررقع اراال   قلر وئترأ 
ر(قر ئ     رذ را ر ل  اقسر..رذإ ار،حنرأور ل..) ا  نر:
وقش تت ر ل تت  ضر ل ةاوتت رو،ا تت ر  تتقارتح ةتت ر ل   و ةتتعرعالتتار لتت ح نرذ  تت ر*ر

رع ت ر لتكربت نر وتقعر ل شت ر تارائت     رقرت وتارل شتا   ر ل ةاوتقعرذلت رذتتإ  
،ظ ،تارال  تتاربيتتا ر ةاوت رذلتت رذئتت، ال ر ل التاأر اولق التت ر ليتت   ر)انر ل ةاوتتعر
ل يتتشو رو لئقائتتعرل حاو تتاس(رو تتنر ،تتارذتتإنرتتتا  ر لئقائتتعرذتت ر ل ةاوتتعر  تت ر
أولق الت رول تتنر ا ت ر ،تتارقر تش تت ربالحاو تاسر لئقائتتقعرالتت ر تتحالرذقتت رع، تت ر

أ، رقرق انرل   و ،ارأئائ ر نرع،ا  ر ل شبعر ل ةاوقعرو ور ل   و روأعتلار
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أنر تلالتت ر لتتكرحتتت رذتت رظتت رئقائتتعر لت القتتارذاللوتتقعرل تتارع تت را ،تت روعتتا إ ر
رو و  رأ ال ر نر للو ، نر اولق القعر.

، رقر  إ رع  رأحار لاو ر ل  رق اتنرأنرتلتولر:راوقو ترعالار ل ح نرذ   ر
الإشت رب ر الشا ر ل ةاوقعرذ رتحئ نرع  اسر ليشو رو   ر ارت ةاهرائ     رب

رلتحل  ر اائ راعا قعروئقائقعرولقار   ار ةاوعرذل ر..
ر.ل لكرأنروارت القار ل ةاوعراقربشارعوا ر لحلونر لش  قعرأوقنر

وحت ر،ش  ر  و  رأ رت القار ةاوت ر تار لشتاور،شتوارالت راحتا ر لا  ئتاسر*ر
 ائتتتا رر-حتتولر الشتتا ر ل ةاوتتقعرو لش  تتاسر لاولقتتعرل تتااتو ر ح تتار لئتت ارئتت قل

ا قعر ق ت اارو لش ولر لئقائقعر ا شعر للا   ر ل  ر  اارأنر الشا ر ل ةاوتقعرب
أ تتتتبحسرأا  رل ئقائتتتتعر ل ا  قتتتتعرو  تئتتتتا ر ل اا،تتتتعر لاولقتتتتعرا تتتتارأ، تتتتارتئتتتتت الر
  تبتتتا ر ل،و قتتتاروتحئتتت نر لش  تتتاسرالتتت نر لتتتاولروذتتت ر لاعاقتتتعر لئقائتتتقعرو لاولقتتتعر

تبتتا رل،و قتتار ليتتشال نر ا  ةاتت رأنرقلتتولربش  قتتعر  رتتت،ار ل اولتتعو ئتتت ا رذ ةتت ر
واتتتانرر1972و ل تتت ، رحتتتولر تتت   ر لوققتتتاسر ل تحتتتا ربتتتاقعت تتربال تتت نرعتتتالر

رذتتت رعتتتوا ر لش  تتتاسرالتتت نر لال تتتا نر,روا تتتارألر الشتتتا ر ل ةاوتتتقعرتئتتتت ال رئتتتالبارن
 اعاقتتتعرلر1936 راو  رالتتت ل نرعتتتالر تتتظتتتتر تاوئتتت  عرل اعاقتتتعر لئقائتتتقعر,رذلتتتارور

 سر ،تتتتو راذ ةلقتتتتار لش، تتتت ةعر الشتتتتا ر ل ةاوتتتتقعرل ،ظتتتتالر ل،تتتتار ر,راتتتت لكر ئتتتتتغ
ل تتت سرل  تت وجر تتنرعرلت تتاروائتت رئقائتتعر تتونر ل لا شتتعر لاولقتتعرحول تتارال ، تتار

لتت ر ئتتتش الر اا  ر  ت تتار ،اتتا ريتت ع ت ار لئقائتتقعر لتتاولر  ذ ةلقتتعرو آئتت وقعرا
رو   با  ارع  رالغاءر،ظالر لإ  ر لش،   ر.

ع ت ر ق،وت الرالت ر ل  ،تعر اولق القتعرأنرائ     رح  سررئ قلوقو ترااتو ر
 لاولقعرا رءر نرئش  ارق تئا ر لي عقعر لاولقعرو ارحا  ت ار لاولر لش  قعرذ ر
 لكرلإت  ر وة عرو ااسرباق،ئحا ر نر ت هر قتحتاا سرذت رحالتعر التولرائت     ر
ال تتتارا تتتار  اتتتارأنر الشتتتا ر ل ةاوتتتقعرقئتتتت الرق تبتتتا ر ل،و قتتتارو  تئتتتا ر اا،تتتعر

رلا ر ليشو ر.  رةعر
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و غتتلرأنر لا  ئتتعرأ تتاسرأنرائتت     رح  تتسر تتارالا قتتعر لش  تتاسر تتار  تت رأقر
تلتحلر  الر لت القار ل ةاو رل وذ ار نر ل ا لر ل باي ر ار ليتش ر ل  ت  ر
 ل  راانر  ذ ر لت القاربا ر و هراقرأنرذتت رائت     رل ت  ر ل  تتر آنر  لت ر

غالت تتار ا  تتا رذتت ر  تحتتالر ل ةاوتتعرباث تت ر تتنر ائتت  عرحتتولرئتت ر تت  ر لتو  تتسرو ر
ر ل   ةعرر!

 اء ت فن ه ت نوئممتيم اتنلشمةلتنل رمعطتللةعيم ت تت  تهن تنلةوعمت**ت
رالإق القارلتإت ر  تر لت القار ل ةاو ر ارائ     ر.رنةيعن ال ت  تقبطفل تنلعالت

 ا تتعرأ، تتارلتتلرت تتنر ل تت  ر اولتت ر لتتت ر تلاالتت رذ  تتار ل ةاوتت ونر ل  تت ةونر تتار
نرائ       نرفرذلارلش رذ ة ر لي  ،جر ل  ت  ر تار،ظ ت هر  ئت      رفر ةاو  

و ،ت ت رر1992ولش رذ ةت رات  ر ل تار ل  ت  ر تارائت     رذت رب ولتعر لشتاللرذت ر
 ل لتتتتاءرالتتتتا ارأق تتتتنر تتتت حرحتتتتا ار ل   تتتت ر ل  تتتت  رل ش تتتتلر  ئتتتت      رع تتتت ر

السرائ     رفرذلار  ذ رب ولعرواقعرال ول،ا ر1996عرذ ر ا  رفرولشبار   رثا،ق
 ل شتتت رواقتتتانر تتتار ،ت تتت ر  تتت ربشتتتارذتتتورهرالب ولتتتعرأذ ةلقتتتارثتتت ار تتت  سر تو لقتتتعر
و ذوسر   رفرو ،ئح رذ ة ر لئ عر ل    ر تنرب ولتعرأئتبا،قاربشتار يتا اعر

رائ     رذ  ار.
ولتتتتقارر1934، تتتتارو   تتتتسر  تتتت رعتتتتالر:را لغ ةتتتت رأنرائتتتت     رتلتتتتولرا   تتتتانرر-

أنرق تسرذت راق القتارفرو ت  ر تالرع ت رذ ئ  نرذ رت تإقاسرات ار لشتاللر لتت رأ 
رولقار ةاوقانر.ر و   عر   ر ةاوقانرغ و رئقائيرح  رائ     رع  

وة  ر،اا ر لئ ارحا ار    ر ،ت  ر   ر لئاال رأنر لئقائعر ل   ةعر لت ر
تحتتاولرتتتو ة ر ل ةاوتتعرلتت،إار ئتتت،لار لت القتتار تتار تت ر لتتت ر عت ذتتسرالإئتت     ر
ر لشاور  ئ      ر.

نفنمتاتو  ت عي  تنلوطبةمعتنلعيا(م ت معتئيمعن استقبمأفن عتخلةماتاتفوح تخ**ر
نر للقتاا ر لئقائتقعر ت راوىعيمعًنت ماءت ةمهت:تت24/3/1992كوب تاتنلشعمتات م ت

 لتت رأع تتسر لوتوءر ا وتت رل  ا  قتعر ل  تت ةعرل  و ذلتعرع تت ر يتت  كر ،ت تت ر
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فروبالتتال ر ل لا تعرحالقتانربال، ئتارر– رر–   رل   ر ل ارذ رب ولعرا ار لشاللر
 ل ش ر ار لشاور ل   و، رذت ر حاولتعرلإت  ر لت القتار ل ةاوت ر تارائت     !!ر

ت.
واا،سر ل ا  قعر ارت لتسر  ابتانر تنر تحتاارات  ر ل تارو ل   تار اع ت رل التسرذت ر
 قيت  كر نرعا  رفراقرأنر للقاا ر لئقائقعر  السر لتشتقلرع  ر  هر ل ا ثعر ار

 ل ا  قتتتتتعرأ تتتتتار ل ئتتتتت ولونرل تتتتتااتو رحئتتتتتنرراع تتتتتاءر ل ا  قتتتتتعر ل و ذلتتتتتعرفروذتتتتت 
   إ ر  قار قتحاار ل و ذلعرع  ر قيت  كروللاءر لشاور ل ت  و، رفرو  التو ر
 ، رعالر  عت نرعتنر ت  راقر الت ر لب ولتعرب قتالر    تعر وذتانر تنراثتا  ر ل يتاع ر

رلا ر ل  ا   ر ل   ةعر.
ا ا تارفر  اتا نرل ت ر تنروذ ر لو سر،إئ رع لرعالار ل ،شلرع ا  رال  هر ل و ذلتعروب

حولتتتت رأنر ل ئتتتت ولقعرتلتتتتارع تتتت رعتتتتات ر ل ا  قتتتتعروأنر ل   تتتتار اع تتتت رل يتتتتبا ر
و ل ةاوتتعرقرع  تتعرلتتت رال تتار.رو تتارئتتتبلسر حتتاوقسر ت تت   ر تتتنر ا،تت رائتتت     ر
ل تت  ر لإتت نر ل  تت ةعرذتت رللتتاء سرواقتتعراقرأ، تتار  قشتتانر ذوتتسربيتتا روأ تتار تت  ر

را رو ل ةاوعر. قت اهر ل   ار اع  ر لئاال رل يب
و تتنر ل شتت و رأنر  قتتار ل   تتاسرو ل،لابتتاسرتتت ذ ر لتشا تت ر تتارائتت     رو ، تتار

ر   اسرحاو قعر ث ر   عر ل تا رو   عر ل شا  روغ    ار.
ر–  عرئتإ ر ليتبا ر ل  ت  ررنلرحرتأمتكشة تفقبعلت19/5/1992ف  ت*ت

  رالتتتت رائتتتت     ر لتتتتت ر،إتتتت  ار لحتتتتر ر لتتتتو ، روور ر-و ل ةاوتتتت ر تتتت، لرال ا تتتتعر
رةعرو لحئت ،قعرالت رائت     رفروع تل لر  ععرفرتلرت    رئإ روذاريبا ر نر ل،وبا ر

رأ، رتل  رالغاءر ح عروذاريباال رآ  راانر نر ل ل  رئإ هرذ ر و، ور للاال.
حتتت  جر قتحتتتاار ل  تتت ارفتتت:ت1994ت*تف ممم  ذتتتير حاولتتتعرلتتتتو ة ر  تتت رفرو  

 تنر يراعتو رل ت ئت      ا،ت ر   لرل    ر ل ا   رأ الر قتحاار لاوليرل شبعرفرو  
فر  قتحتتاا نر او و تتيرو  ذ ةلتتير  ا تتعراو  رأذ ةلقتتعرأو و قتتعرذتتير ل تت  ر ل تتا   
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فرو الت  رفروت اقتارفرو ل و،تانرفرو ل غت  رفر  ت ر:ر ،ت بتاسر ع ت رأنرتوتلر
فرثتتلرذتتيرتتت رأال تت فر التت رالتتاءرر تتار  تت رذتتير للتتا   ر ل تت ا ،عرأنر  شالتتو رو  تت 
ر.ر لش  راار ل   ار ذ  قتحرول نفرر لاو  

بشتتتتارأيتتتت  رئتتتتتعر تتتتنر  تتتتر  ر لحتتتت لر  ال   ق تتتتير)ذال   تتتت رور:ت1994أغيممممطكت
تت حرأوتتتشاذ لرفرر90(رر لتتتير ئتيتت ارذ  تتار تتارقلتتت  ر تتنر1994 ذ ئتت  ،قارفرو  
ر شت ر،ااقت رذتياعتو رل،ااار    و ةعريتال نر رفررعالار ل ،شلريقحعرفر  قاقلال ر

ااالتنرأ،و رئ  ع(روقعالير لإ ة ر)فروق  الرب ا  ر لإ ة ر لاولعر ل   و،قعر
 ل  نر ذوو ر لئتإ رفروتإيت ر لتاعو ربإوت ر ت بعر ل تا  روتوتا نر ل عالت نر

و ل  حتتهر ،تتارأنر ق تقتتا رلتتلرقلتتارع تت ر،تتااار    و ةتتعريتتال نر رليتتشالقعرر شتت 
، تتارل بشتتار ل  تترارذتتير ل ئتت لعرفرذال،تتااارق ثتت ر ، لتتعر و ئتتشعرقحور تتار ل،تتااارفرو  

 لئاا سرفرو غر ر ل ئالعرأنر ال اقاسر  لئتاا سر ترو ونر لاولتعررولارذ  ار ل  قا
.و ل  حهرأقوارأنرار  ت ذ ر نر    ر ر ار ل  ا ،ع ل   و،قعرفروة ةاو، رذق 

 التتتتتولرعالتتتتتار ل تتتتت،شلريتتتتتقحعرل تتتتتاعو ر  ئتتتتت     قعرفر تتتتتاءسرعلتتتتت ررةا تتتتتت رل اولتتتتتعر
اتابتتعر تت هر ل تت  و،قعفروأنر ل  تت ر تتارر لر  قئتتارل،تتااار    و ةتتعريتتال نر رحتتت ر

تل(ر.رر2010 لئ و ر) ا ار
 و  ونراعتو رل،تااار  ل  ت ا ر لالو ئتش ااررئ      ونر  تت:ت1995تف  تخات

ألتترر100 لاالت رفرل   ر للالرفرل ش رواقارذير لشا  عر ل ت  و،قعر)تت رأال ت (ر
اوق رقح  رع   ار  ل   ا رفرو ور ل ال غر لت ارأغت  ربشت ر ئت ولير ل،تااار

اتتانر تتور تت   ر اغ القتتع. ل  حهر ،تتارأنر  تقتتا ر ذ رنر لتتبلالتتولر لتتاعو رفرول تت
ذ ةتتتتت را  ق قتتتتتارتلت تتتتتت ريتتتتتشال ت رع تتتتتت ر حاذظتتتتتعرالو ئتتتتتتش ارفرو تتتتتور  ل  تتتتتت ار ر
 لالو ئتتتتتش اارفرح تتتتت راقلتتتتتعر  رةتتتتتعرو وتتتتتحعرفرذالو ئتتتتتش ار تتتتتير  تتتتترر ل لاو تتتتتعر

لرفرا تتار ث تتسر تتارغ   تتار تتنر1956شتتاو نر لث ثتتيرذتتيرأو  تت رئتت،عر ل  تت ةعرل 
فرر1967  و   تتتعر تتتار لشتتتاور ل تتت  و،ير ،تتت ر رة تتتعر و، تتتور تتتانر لل،تتتا ر  تتتارل
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و شتتت و ر تتتا رحتتت رأ تتتالير ل ا ،تتتعروتش تتتال لرل،تتتاا  لرفرو تتتنرثتتتلرذال، تتتاحرذتتتير
تق ث ر،   رعظق ارل    ر لت القار  ت  نر لكر ل  رر ل لاول

 ل ،ت تت ر ل  تت ارل تت  ر ل تتار تو تت رل  يتتا اعرذتتيرب ولتتعرت:تت1996نممف  بعت
 لبشثتعر ل  ت ةعربال اعتعر ل ول،اقتعرفرالإيت  كر ل ،ت ت رواقعرذير ول،ا رفرذتإا  ر

  ئ     يرذير لب ولعرالاق رل  ،ت  ر لال  رة ير ل ار عت  رفرو   إاءر لكر ا ت ر
حتتت رو تتولر ل ،ت تت ر ل  تت ارفرلووتتش رأ تتالر ا تت ر لو  تتارفرو تش ق تتاسر تتنر
ر ل ا  قتتعر ل  تتت ةعرو  تتاسرأ ،قتتتعرفرو   ةشتتعرعتتتالر  تت ر يتتتا عراال و ائتتقعر تتتا
 لاولتتتتتعر ل تتتتت  و،قعرفرقيتتتتتا كر ل ،ت تتتتت ر ل  تتتتت ارذتتتتتير لب ولتتتتتعرفروة شتتتتت ر تتتتتار
 ل ،ت تتتتت ر  ئتتتتت     ير بتتتتتا   رلتتتتتلرت ت تتتتت ربئتتتتتال را تتتتتابعر  ئتتتتتعر تتتتتنر ل عالتتتتت نر

 رفرحئت رو تتر  ةتا رتحولتسر ل بتا   رلتت ر و شتعرح  قتعر  ئ       نررفربشارأن
اولر لتشتتتتقلر شتتتا ةتر  ئتتت     قعر.رو ل  حتتتهرأنر قتحتتتاار ل  تتت ارل تتت  ر ل تتتارحتتت

  ع  يرع ت ر ل بتا   رفروأ تا رتش ق تاسرل عالت نربشتالر لحتا ارع، تارلوئتا  ر
ل  تتاال نررفروتل ةتت  رعتتنر  عتت لرفرلتتوقرأنر،يتت سر  شتتا ةتر ر تتو ر ل عالتتير 

توع، ار،ي سروئا  راع لر   ةعر ل و روت،اولسر ل با   ر. ل با   رفر
ر***

بعخاةممم ترمممعي توحممم تخنمممفنمتاتنشمممع ت عيممملمتنلععاممم تنلنات5/8/1996*تف مم ت
يتت  كر أحتااراتوىعيمعًنت ماءت ةمهت:تنل حا ظت:ترمهاان ت م تقبطفلم تومنكتطنطمات

ث ثعر نر ل عال نر  ئ       نرذ رب ولعر ر لئتاق س ر لاولقتعرل تت،ار لتت رتلتالر
ئتت،إا ر ا ،ت رو لئت  رو لغوت رالت نرأوئتاطر ليتشالقعرحالقانرب ، ارحالعر تنر ق

لب ولتتعر لا تتعرتحتتسر عاقتتعر ل ئتيتتا ر تتا  ر ل ،تتا ر حتتاذهرب حاذظتتعر لغ  قتتع,ر 
قعبتتتانر,رو تتت هر تتت ر ل تتت  ر لثالثتتتعر لتتتت رقيتتتا كرذ  تتتارر55 لغ  قتتتعر,روقيتتتا كرذ  تتتار

تقعالونر نراولعر ل  ا ،عرذ رر لب ولعرتحسر عاقعر ل ئتيا ر ل ،ا !
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 ار,رورا،إ ارو ق ونرا ر كرو قي  راو ان ل عالونر لث ثعر ل  ا ،عر لر  ذ تروة
ذ وسرا   ء سرأ ،قعر ياا رلح تا ت لر,روقت ت ر يتت    لرذت رب ولتعر لئتتاق سر
ا حاولتتعرلوتت  ر لح تتا ر ل إتت و رع تت ر حتتاوقسر لت القتتار تتار ل تت ا ،عرذتت ر

ر ل  الر ل ةاو ر.
و ارأا ،سرل ،عر لحر ر ل،ا   رب حاذظعر لغ  قعر يتت  كر ل ت ا ،عر لث ثتعرذت ر

 تتتسر لتت  رقإتت  رذقتت ر ل تت ا ،عرح تتتا  نرب ولتتعرع تت رأ  ر ل حاذظتتعر,رذتت ر لور
رع  ر ليش ر لش   رذ رذ ئ  نرولال،انر.

أقوتتتانرأ تتتا سر ل  ،تتتعر لشا تتتعرل يتتتبا ر لوذتتتاربالغ  قتتتعرالقا،تتتانر،تتتااسرذقتتت ربايتتتت  كر
 ل تت ا ،عرذتت رب ولتتعرتتت،ارتلتتالرع تت رأ  ر  تت رو الالتتسرالإ التتعر   تتاراا   ر

ر تحاار لت،ار.
 ععكممم ت  نر   تتتانرتحتتتسرع،تتتو نر رتل ةتتتأقوتتتانر،يتتت سر لش  تتت رر11/12/1996وذتتت ر

يعن است  تنيوالتكعمتبهفلنلنتات اءت ةمهت:ت ذت ر لو تسر لت  رحعاة تبامت رعتفن 
قإ  رذقت ر ل ئت ولونربال ا  قتعر ل  ت ةعرو تحتاار ل ت  ر ل تارح تا  نر تنر لئت ةعر
ئ     ر لتت ر ت سر ت    نروت نرللتاء سراو  ر ول،تا ر ع  رأحا ار با   ر   رو  

ت تت رب ر تتعراال و ائتتقعر..ر،يتت سر لائتتتو ر لتإا تت  ر ل ا  تتعر لواقتتعر.رواتتااسرت،
ل  با   ر لت رو إ اري وار لشقانرب ، اراا،سرأ   رل ش اتعرح  قتعروأنر ل عالت نر

ت ل   ة نر ات و رلقار نرأ  ر لإوررول نرلت ل نر  ئ       نرع لعرئا ،عر.
 ل،ت  عرنر اذ نرذإنرسربإوررائ     ربإا رو    راا،سر،ت  عر با   را  ر ل ار ار ،ت 

 لإش قتتتتتعر لتتتتتت رلشتتتتت رع   تتتتتار ل  تتتتت ةونر ،ت تتتتتسرال  ئتتتتتعر  تتتتتاال نر تتتتتنر لإ ةتتتتت ر
  ئ      ر ل  رللرقانرقش لر تحاارا  ر ل ارأ،ت رئقيتا كرذت ر لتاو  رح تارذتو  ر
 ل ئ ولونر ل   ةونربايت  كرائ     رالاقنر نر لال  رة رو  ، اراا،سر ل،قتعرتت ت ر

ال غسر لئتإا  ر ل  ت ةعر ل ئت ول نرعتنر لبشثتعربوت و  رلشوا ر لإ ة رال ر للا   رأ
ر قيت  كروح  سر نراثا  رأر عراال و ائقعر..
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وانر يتتت  كرائتت     راتتانر ل تتوا نرالتت رق اتتنر لت   تتارع تت رحتتاوارح  تتعر  واقتتعر
تتتتتو طرذ  تتتتتار ل ول،تتتتا ونر تتتتتارئتتتتتال ر   تتتت   رو لت  تتتتتا..رذلتتتتارتش وتتتتتسر لبشثتتتتتعر

  تتتاال  سر ل ول،اقتتتعر لتتتت رتإتتت  ر لا تتتنروراث تتت  ر تتتنر ا،تتت ر رس ل  تتت ةعرقئتتتتإر ر 
  ال ار و لر لاو  رلتإتقشرغ  ر ل عال نرو ل ئ ول نر ل   ة نرذت رحت نراتانر
  وتارأتتتو قار لإ ةت رل  ابتتعرتإتقيتتقعرا قلتعر وذتتانر تتنرو توار تإ تت  سر ش تتلر..ر
ذتت ر لو تتسر،إئتت ر تتا ار ل تتحإ ونر  ئتت      ونروتتغو انر،إئتتقعرع تت ر ل عالتت نر

أحتا و رال تلر تو لر لو تسرو تا او لرب ئت  عر تنر ال ت ر:ر تار تور ل  ت ة نرح تار
يشو الرت اهر ليش ر  ئ      ؟رو ت رتلال تونر لت القتار ل ةاوت ؟رو ت ر ئتت  ،تلر
 ل ا  قعر الت رأنرتيتت او رذت ر لتاو  ر؟رو تارو ت سر قئتتإر ر سرالت ر  وت تارذت ر

أنر ل   تتو رنرال تتار ل بتتا   رع،تتا ار  تيتتتر ل عالتتور ل تتالعر ل غ تتا ر لتتت رأ ق تتسر
 ل ال تت ر لتت  رحتت  رع تت ر لحوتتو رقيتت اروةتت  ر ر ل ،ت تت ر  ئتت      ربحتت    ر

ر.و ور ارأل  رح ائ لر لو ، ر,رذاانرأا   لر تالقانري ئانر
وحئ رو ترأحتار ليت وار لشقتانر ل  ت ة نر:ر رللتاراتانر تنر لئت  رع  ،تارأنر

التتت ر لإ ةتتت ر،إتتتوررول تتتنر ل عالتتت نرلتتتلر  اتتترو رذتتت ر ل تتت  رالتتت رذتتت رتيتتتوق رو تتتوهرقع
ر  ئ      ر ر.

وذ ر ل ش اعرا ارأاعسر ل حاذعر  ئ     قعرأظ ت رأح تار لش تا ر لت  رو تإوهر
ب ،تت رقعتت روتت لرب ولتتعرذا لتتعرذاتتانرق ئتتكر ل تت  رال تتاروبتتاا   رت  تت ر  ةل تتار
رلو  ر ل  لر ا حانر رهللارأ ال  ر ارئلوطرا رقع رائ     يرع  ر ا  .

ق ت حرل تحقإعر شتا ةترر  ئ       ل   ر  قار تحاار:1997*تف  تأغيطكت
(رفربح   رأنر رو رذ ةلتار ا  تيرو لر التكر لاولتعر17/8/1997  ئ     قعر)عاار

 ل تتت  و،قعرفروأنر  شبتتتار با ةتتتاسرواقتتتعر تتتار لإتتت نر  ئتتت     قعررو شتتت و ر تتتار تتتار
ت ث تت ر تت هر ل  تتو ر تتنر إتت  رذتتتير لت القتتار ليتتشاليرذتتير  تت رفربتتال،ظ رلحقتتتار ر

رغ القعر لشظ  ر نر ي شيرا  ر للالرذير   . لإ ةل نرلأل
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تيا كرذيرب ولعراولقعرل   ا ععرباللا   ررائ     رت:ت1998أغيطكت*تف  ت
فرو ل ذتتسر تتور يتتا اعر لإ ةتت ر     ،تتيرذتتير لب ولتتعر،إئتت ارذتتير حاولتتعرلتحئتت نر

ر لش  اسرال نر   رو     ن.
ت***

نلععاممم ت ممم تيممملمت عتفوحممم تخنمممفنمتاتنلرمممهاان تنئوع مممفنتنل فنممملةارتاتنشمممع ت
، حتتتسراحتتتا ر ليتتت ااسر لتتتت رت ثتتت ر لشتتتاوروىعيمممعًنت ممماءت ةمممهت:تت22/9/1997

..رئتت،عر17  نر و،تتاقالر ل،ايتت  نرتحتتسر ل تت  و، رو ئتت  ار رئتتوقإ سر رذتت ر  تتت
عنر  ة ر لإوررب إلعر،ل راع ،اسر لإقإار ل ا عربالي ااسر ل  عقعرل  و،اقالر

ذت رر- غتلراث ت تار–ئ رل تانر لب ولتعر نر ل ر لإقإارالرةو ضرال ر للا   ربشارت ا
ا ئتتالرعتت  رقوتت نرعتتالر ل يتتتا اعر ل تت  و،قعروتإتت  ر لئتتاا ر  ئتتاءر ل  تتتانر

ر ل ا عر.ل  شا كر
طممممعلتف مممملتتتل ةتتتت  نرتحتتتتسرع،تتتتو نر ر ل تتتتحت،يتتتت سرر25/8/1997*روذتتتت ر تتتتولر

عيا(ممم ترمممهافن ت ممممتنةيممم اخالة تفع مممضت شممماعك تئيمممعن است ممم ت هع مممامت
أ ت سر ل  ،تتعر ل ،ظ تتعرل ب ولتعر لش  قتتعر لثا ،تتعر:تتنلةنممفمتنلشممعبة تاتت مماءت ةممه

اب الر ل  وارو لت رت تتلر ل ولربا ئ اع  قعرع  ر  اروذار ةاوت رائت     ير
اانرقلقلرب لت ر لبشثتاسر لش  قتعر ل ئت قعرب حتار لإ،تاانر ل الت  ربال ا ،تعرقت ا  تار

تا شئا رل تا ة رحئ ر ل ر علر ل   و،قعر.
 لوذار  ئ      رذ ر لبلاءرالاعو رو وارح تررل تلرروذي سرا ر حاوقسرأعواء

حتتت رقوتتشو راا   ر لإ،تتانرذتت ر تت رنرحتت جرفرول تتنرا تت   ر ل  ،تتعر ل ،ظ تتعراتتانر
أيتتتاروو تتت رلا  تتتعر لت ا تتتارالإلغتتتاءر لب ولتتتعرأور لبحتتتارعتتتنر اتتتانرآ تتت ر  ا تتتعر

ر لبشثاسر لش  قعر.
 تتار  تيتتتإو راا،تتسربشتت ر لوذتتتوار..روع تت ر أئتتت ار لوذتتا نر لإ ئتت  ، رو ل ر  تتت  ر

و وار   وععر نر ليبا رت تا ر رت ري  تاسر رع   ارا  اسربالشال ةعرذ رال ور
 لإ،انروقحاولونر لتلاطر ل و ر ار ل عال نر لش  ر ل  نرو  و ر ال رالاءر لاو  ر
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..روع تتت ر لإتتتو رتحتتت كر ا تتت نر لشتتتالرل تحتتتاار لش  تتت رو  تتت ر تتتنراا   ر لإ،تتتانر
ولر قتحتتاار لش  تت رالتت،إار ل  تت رلتت  قارا تت  جر تت هر ل   وعتتعرفرا تتارتلتتالر ئتت 

 ل،تتتتتتاا ر  ئتتتتتت اع   ر..روا  سر ل إاووتتتتتتاسر لتتتتتتت رالتتتتتتاأسرالتتتتتت ذ ر ل   وعتتتتتتعر
  ئتتتت     قعرتتتتت كر لإ،تتتتانرالتتتت رورع تتتتو رأ، تتتتلرحوتتتت و رالتتتت ر  ئتتتت اع  قعرل يتتتتا ا ر
للاء سر لاو  روحوتو ر    تانر لإ،تونر ليتشالقعر لتاول رو لت  رقلتالر ت لر اقتالر

 ئت  سر ل إاووتاسر   بتعرثت ارئتاعاسرع  تسر  ل تاربلقتعر لل   عر للاا عر..رور
 لوذوارال   ر لو وار ل   و، رذ اراانر نربا  ر لبشثاسر ا عرل القارو لئتشواقعر
و ل وةتتسراقراعتت نر و إ تتار لتت  ذ ر تتنر لبلتتاءرذتت ر لإ،تتانرذتت رحالتتعر ئتتت    ر ر

لت ر تار   وععر ل  ا ،عر روحاار  جرو ت جرالال تور لإ،تانرواتاار ا ت ر ت تو را
قرقح تارعلبتاهروظ ت رو وتتحانرأنرات رأعوتاءر لوذتوار لش  قتتعرذت رحالتعرتتت   ر..ر

ر ي را رأعواءر لوذار ل   و، ر نر لت ئكربالبلاءرذ ر لإ،انر.
و  لر ل ا وقسر لت رئبلسرع  قعر لت ح  رئ سريا شاسراث   ربشو ار  ةتر

 ل يتتتا كرذتتت رانر ل تتت ا ،عرحوتتت و رل    بتتتعرذ ةتتت رب  تتتعر لإ ئتتت  ، ر:روقلتتتولر
ر لب ولعر.

   رلا ار لشاللر لإ ة ر ل   ارل   ر ل ارفرذيريا كرت:ت1999أغيطكتف  ت
:رفر غتتلر ،ئتتحا رذتت نرر ئتوتتاذت ار لشا تت عر لل  ةتتعر لاوحتتع ل تتارل يتتبا ر لتتتير

ذتتتتيررئتتتت     ير   ،ت تتتت ربئتتتتال ر يتتتتا اعر لفرو لبحتتتت ةنرفرو ل وةتتتتسرفر لئتتتتشواقعر
ت.(17) لتو،ئي نر،   ر لإ ة رر     يئواا،سر و   عر لإ ة ر   لب ولعف

ر***
همه تت،ي سر حقإعر ر ائتالو ر رتل ةت  نر   تانرقح ت رع،تو نر ر4/10/1999وذ ر

نوا جتنلوطبةع  تقبطست رعطت  تنلراعنوةهتا  عت اهفعن تنلرهاان ت متشماط ت
 ئتتتت  ر..رعتتتتاالر ل ، تتتتا ر ح تتتتو ر.ر تتتتنر و ل تتتتاروممممستأباممممم  تات مممماءت ةممممه:تت

 رع  ر ل  ا لقعر ل  القعرذت رب ولتعر ل تقشر ل  ت  رح ر1969 ل ، و  رعالر
ح  رع ت رب ولتعر  ت رورر1990 لشئا ةعرل  ا  تق رح ، اراانر  ،ا نرذ رعالر
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أ ئتت  ر  تتتقارر1995 لاولقتتعرل  ا  تقتت ر..رئتتتاذ رل شتت رذتتت راولراث تت  روذتت رعتتتالر
 تحتتتاار ل ا  تقتتت ر ل  تتت  رل تتتتا ة رذتتت رائتتت     ر!!رو االتتت ر  تتتقار تحتتتاار ل ا  تقتتت ر

  و، روةاع ر آذ رب    ر ل  راانر ارتش  رع ق رذ رأث،تاءر ،شلتاارب ولتعر ل 
ت لشاللرل  ا  تق رذ ر للا   ر.

ر1999اتتانر تتنر ل  اتتنرأنرت،ت تت ر لل تتعرع،تتار تت  ر لحتتار..راقرأ،تت رذتت ر ول تتور
اوق ر,رئتتاذ را تتار و ر  تتت رل تتحقإعر2000التت رائتت     رو شتت رئتتاذ ر ذ تت   ر

رعرل ش  رو  ار ل ال.. الاقشوسرأح و،وس ر ل   و،ق
ل ،تتت ر تتتا   رذوتتتقحت رذقلتتتولر:ر  تتتسرل و  تتت عر لتتتتا ة رذتتت ر ل ا  تقتتت ر.,رتلتتتولر

ر ل حقإعر:ر
عا تان(رالت رائتت     رلق ت نربتا ر تتاقل ر30ئتاذ ر ح تتو ر)ر2000 رذت ر ول تور

  قارأالور لشاذقعر ل  رقش  ر   ئ نرل ت قإرةونر ل    رذ رائ     رو ئتواذ ر
لرذت رال تت رثتلر ،تلت ربشتار لتكرلم ا تعر تارأ  شتعر  ت ة نرذت رأالور لشاذقعرعا رأقا

ر80يلعرالت رأال  روبشار يلعرح  رع  رع  رب  شلر  لإالو ا رذ رقاذار لاال ر
يقا رتل ةبانر) ليقا رقئاو ر ،  انرتل ةبان(را ئاعار باضرل نر حتلا ر ل ت ا ،عر

 تتتاعلرلتتت راذشتتت رالتتت رتتتت كر ل  شتتتلر ر.وذتتت ر ل، اقتتتعرح تتت رع تتت رع تتت رب حتتتار ل 
 ل ،تي  رع ت ريتا  رتت رأال ت راشا ت ر،ظاذتعر..ر ل   تعر ل ئت،ا رالقت ر ت ر  تار
   إتتتتتاسر ل تتتتت ا ،عرو تتتتتا و  ت لر تتتتتنر ليتتتتتا  ر، تتتتتا  نر,رو  تتتتتار ل لاعتتتتتارو ائتتتتت  ر

ر60يا  روح   تارالت ر ل  ترنرلق ن..اتانرقح ت رع ت ر ل ا عربال  شلر نر ل
ريقا نر.ر150ذ ر ل ولروذ ر ولر ل  شعرريقا نر
ا،تت رذتت ر  تت رقحظتت رباليتت   ر:رحتتو  ر لتت  رأ  تتت ر شتت ر ل تتحقإعر تتالروذتت ر ل
حتتت  لر..روأ،تت رت  تتت رع تت را   قتتعرائتتت     راقرأنر أقتت رتغ تت ربشتتتاررةا تتت رل تتتارو ق

رح ارذو  رب نر  ئ       نر  قشانر  ةاونر لئ ل!
تت تتو ربئتت ععر ل تتا وضرذتت ر  قتتارر–بال لا ،تتعرب  تت رر–وأوتتا رأنرائتت     ر

وو رعاالر ل ، ا رأ، ر اءرالت رائت     رل  تار ل تالروأنررو تت ر ل،و ح ..روأ
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 لتت رأ تت نرال تار ،ت رأ  شتتعرأيت  رو  قتارأذت  ارأئتت ت ربال ، تو  رقش ذتونرأ،ت رذتت ر
،تت رلتتلر  التت  لرالو تتواهرذتت رائتت     ر:راأل ا،قتتاروأ،تت ر ت تت رال تتلرأئتتالوعقانر..رو تتالر

ر.ل     ت لرل اروا، ر نر ل ش را ،اع لرال أق رذ رائ     
وأوتتتا :رانر ل ث تتت ر تتتنر لشتتت  رقشقيتتتونرذتتت رائتتت     روةتحتتتاثونر لش  قتتتعر  تتتار

نرقشا  و، ر شا  تعرانر  ئ       :رشرذ رال اهر!!رو الرأع اهر  حئاارب ، رقشق
حئ،عر ا نروع،تا ارقش ذتونرأ،ت ر  ت  رقشا  و،ت ربيتا رأذوت روع،تا ارقاتيتإونر

 تتنر  بتتعرريء رقيتتش ربيتتأ،تت رب تت رذتت ر ل ا  تقتت رقحت  و،تت ر تتا  ر!!..روأوتتا رأ،تت
 ا  ربئال ر لش  رل ، رقرقحت رأنر ت،تارلربئت ولعروة،تظت رأنرتتحئتنر ا تو ر

،تت ر تتتا  رأئتتالوعقانرذتت ر:راآق ريتتقا رذتت ر ليتت  ر..رأ  تت  نرقلتتولرر3وأنرقائتت ر
ر ا شعرت رأال  روأنر ،اكر نرقئش رلو  رل  ،ت  ر  ئ      رذ ر ل ا  تق ر.

يرئت       ارل ذار اثلتالر لتاعو رل تحتاار   قتحاار ل رو  ت2000ف  تخاتت
ل  يتتا اعرذتتيرب ولتتعر لشتتاللر لتتتير ئتوتتاذت ار  تت رذتتير لتتكر لشتتالرفرو ئتت ولور

فرانر ذوتو رعلوباسرع  ر تحاا ل قتحاار ل   ار تش  ونرال ي ت لر نرذ  ر
ر يا اعر لإ ة ر  ئ     ير ل ارت   رل ب ولع

ار لر التكر ل  ت ار بتتا   رواقتعر تتار،تتاالشت رذ ةت راتت  ر للتالرالر2001ف م تخمماتت
لتتتتتاعلر ل تتتتت  رذتتتتتيررةتتتتتا  ر تتتتتالرال تتتتتار لر التتتتتكرلل تتتتتا رغتتتتتر رفر ل ،ت تتتتت ر لإ ئتتتتت  ،ير

 لإ ئتتت  ،قعرفرو لتتتكرذتتتير  و ر ،تتتاق ر ،تإاوتتتعر ا  تتت رفرو تتتاريتتتا كرذتتتيرت تتتكر
ر) ل با   ر، ولر لإ ة رو ل ،ت  ر ل   ارفرأ ثالر:رحئالرحئنرفروحارلرا ال

(رق تالالونر17/4/2002اوت ونر  ت ةونرالقا،تار) ةأ ا رت2002ئبعيستف  ت
ذقتتت رب لا شتتتعراا  تتتعرل اولتتتعر ل تتت  و،قعرع تتت ر ل ئتتتتو ر ل ةاوتتتيرفرتوتتتا ،ار تتتار

ت ،تإاوعر ا   ر لتيراا،سرذيرعا  ار لثا،ي
  تتت رفر ،ئتتتح ر تحتتتااراتتت  ر لئتتت عرأث،تتتاءر ،تإاوتتتعر اورت2002تف ممم تافنامممف

تير.ئ       رت   ،بئال ر يا اعر ل نرب ولعرأئبا،قار لاولقعر ل   ار
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فررائتت     ب ولتعر لبحت ر ل توئت رل ت  ر ل تاءرذتيرر ،شلتاست2002نمف  بعتف م ت
فرو تتاراثتتتررعتتنرعتتالر ل يتتا اعراونر يتتا اعر تتنر لإ ةتت ر ل  تت ار لتت ار عتتت  

فرول تتتنربالشتتتاولرعتتتنر تتت   هر ل تتت ا ،عر تتتنر ت تتتاقت لرق ،تتتا ر قتحتتتاار ل  تتت ار
ت   ا.ظ و ر ،تإاوعر ا   رفرعواسر نر ل و تر ل

  رقعرل ،تااار ا  تت ر ل  تت ارل شتت ر بتتا رائتت     اعتتو ر تتا سرت2003يممن تف مم ت
ت لاعو .ر ذوو و ئ ولور ا  يرقعرئ     حار ا،اقعر   ارأرائ     واقعرذير

 لش تلر  ئت     يرذتير ل تالعر ل غ تا ربائتتاار للتا   رفر  تإارر2007 اافتف  ت
لثالتارذتيرب ولتعر ل تا ر ر ل الت  ربشارح ولر ل ،ت ت ر  ئت     يرع ت ر ل  اترر 

لئتتتت حر) ليتتتتقش(رفر لتتتتتير ئتوتتتتاذت ار للتتتتا   رفروذتتتتير اهرأ تتتتالرل ،تتتتعر ليتتتتبا ر
ل(رفرايتتتتر ح تتتارعالتتتارهللارفر  تتتقارر2007ب   تتتار ليتتتش ر ل  تتت ار) و، تتتور

 قتحتتتاار ل  تتت ارلئتتت حر ليتتتقشرفرأنرت تتتكر ل يتتتا اعر تتتير ل ا ئتتتعرل  ،ت تتت ر
ارأارأر تتتعرذتتتير ل تتت  سر لئتتتابلعرلشتتتالر  ئتتت  ا  يرذتتتير لب ولتتتعرفروأ،تتت رلتتتلرتحتتتا

رح ولر لكر ل ،ت  رع  رأقعر    رر تلا ع.
عر لال ل ا،قتتعر ل،ا تت ر تتاال رأالتتور لإتتتوحرفرعوتتور ل ت تتتلتتالررر2007أروممفاعتف مم ت

بئ  لرعا  رال را ر تنر:ر  تقار لتور  ءرفروورةت ر ل ا  قتعرلم و نر ل ئ   نر
ذ نر(رذير   لتيرر3ق ث ونرر نر ل  ا ،عر)ر6فروورة ر لئقاحعرفربيانر يا اعر

ر.30/9/2007 لإ  ع،ع ر ل ار ،   ر نرئإ ر ل  لر ولر
 ل،ا تتتت ر يتتتتالر للاوتتتتيرفرعوتتتتور ل ت تتتتعر لال ل ا،قتتتتعر التتتت رت2008انممممااعتف مممم ت

فرذتيرئت  لرعا ت ربتال   اررلم و نر ل ئ   نروعوتورل ،تعر ليتبا رو ل ةاوتع
ذق تتتاررل تتت رعا تتت    ءرتحلتتت  قار لتتتور  ءرو  تتتقار ل   تتتار للتتتو يرل  ةاوتتتعرفرالتتتإ

قا  سرحتتا ر لب تتوقسر لتتتير ،ظ  تتار،تتااار لئتتتتت اارعتتنر يتتا اعرائتت       نرذتتيرا
  نرذتتيرب ولتتعرب  تت رفروذتتير لئتت  لر،إئتت رتحتتاار ل،ا تت رعتتنر يتتا اعرائتت     

و ،تار  حظتتانر:رررر) ل ر ارعلتا ارذتير تا ار لتتالير لي نر اوئ رل  ا  تق رف
ئتت       نر لتت  نرئقيتتا اونرذتتيرب ولتتعرأوق  تتار نر ل،ا تت ر اتت رأنر ل عالتت نر  
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 ل ا  تقتتتت ر ل تتتت او  رفرئتتتت  شالونر تتتتنربتتتتا ر لت وقتتتت رتحتتتتسر ئتتتتلراولتتتتعرذ ئتتتت  نرفر
و ل  حوظتتتعر ا تتت  ر تتتيرأنر ل ئتيتتتا ررا ةتتتارعالتتتار لشرةتتترر)  تتتقار،تتتااار وتتتا ر
  تت رآ،تت  ك(رفر تتاربشتتارال ئتتالعرالتت ر  تتقار،تتااار لئتتقا  سرفر ل ئتيتتا ر لالتت ر

نر ل يتتا اعرذتتيرب ولتتعر ل ا  تقتت رعتت،تتااار لئتتقا  سريتتا  رفرق  تت رذ  تتار  ت،تتا ر
و ار اءسرت كر ل ،ايا رر(26) ل يا رال  ارفرو لكرل يا اعر ل عال نر  ئ       ن

 نرعالار لشرةرر ،   ار نراو هر لتو ،يرفرولتقارب تإت ر ل  ،قتعرأور و شت رذتير
ر،ااار للوا ر.

قيتتتا اونرذتتتيررتئتتتشعر تئتتتابل نر تتتنر لاولتتتعر ل تتت  و،قع تتتالرت2008 ممماافتف ممم ت
فرحئتتب ار تتاءرذتتير لئتت  لررائتت     أعتت لررال ذتتا ئتتابلعر   لتتير لإ  ع،تتع رب  تت رفر

 ربشتتت رأعوتتتاءر ل ت تتتعر لال ل ا،قتتتعرلم تتتو نر ل ئتتت   نرذتتتير تتتو ير لتتت ار لال ل تتتا،
   تتتار ليتتتش ر ل  تتت ارفرلتتت  قار ل   تتتار للتتتو يرل  ةاوتتتعر)حئتتتنر تتتل (رفر

لر ا  وتتير ل  تت ةعرفر تتنر  اتتا نرأنر اعتت لر  ئتت     قعر لتئتتشعر االتتسر شظتت
 تت لرتئتتشعرئتتقا  سروا   تتاسرال ا ةتتعرفر ،   تتار تتنرئتتإ ر ا تت  لر.رواتتانر ار
للتتتاءر ) تتتل (ر تتتور لت، تتت ر تتتنر ئتتت ولقعر   ئتتت رعتتتنرت،ظتتتقلرت تتتكر ل ئتتتابلعرفرو  
 ل ئ ولقعرع ت رور   ر لئتقاحعرو،تااار لئتقا  سرفرو لتكرذتير  تا رو  ت ر تل ر

(رفرو ار لئتاا ر2008/ تا ور17التتا ةخرل  ،عر ليبا رو ل ةاوعرب   ار ليش ر)
 ل،تتو  ربتت نر لتتكر لئتتبانر تتار ذت تتت رتحتتسر عاقتتعرور   ر ليتتبا ر ل  تت ةعرذتتيرع تتار

(رفرو ،تل سر لوققعرع قت ر2004ت1999ورة ر ليبا ر لئاال را.ع ير لا نر  لر)
ال ر ل   ار للو يرل  ةاوتعر لت ارو ارور   ر ليتبا رذتير ئت ولقات ار ل ةاوتقعر

ت رل(ر0520)اقئ ال ر
و تتنر ا تتو ر ل   تتعر لتتتيرأيتتا رال  تتار ل،تتو  رذتتيرئتت  ل لرال  تتو ر ل ئتتابلعرفر
أ، تتار ئتتابلعرواقتتعرفرق اتتنرل  تت ر  تقتتا ر تتنرقيتتا كرذ  تتارفراونر ل يتتقعر تتنر
علوباسراولقعرع  ر قتحاار ل   ارفرحئت ر لح تعر لتتير الت  ونرال تار يتا اعر
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و تتير  حوظتتعر   تت  رفرر ل  تت ة نرذتتير لب تتوقسر لتتتيرقيتتا كرذ  تتار ل تت ا ،عرف
ربح ر.
ذتتتتيرر ل شتتتت و فر  سر لتتتتتا ةخر حاذظتتتتعرالو ئتتتتش ار ا تتتتسرت2008 مممماافتف مممم ت

وتتنر ئتتابلعر ل  تتوسر لاولقتتعرفررذ ةتت رائتت     يربائتوتتاذع ل لاو تتعرل حتتت لرفر
تإ ة رر  ذار لش لر  ئ     يرذير ل ا ،ع!و ل

ر ل  تتتا  ر ل  تتت ارأح تتتارعالتتتار ل تتتاانرف لتلتتت ررأة(ممماًتت2008 ممماافتف ممم ت
  ا عارائ     قارفرذير لاو ر اولرلب ولتعر ت  قار لاولقتعرل   تا ععر ل و ا،قتعر

 ئتت ر ل  تتا  ر ل  تت ارباق،ئتتحا ر تتنر ل ولتتعر ل    تتعراولق القتتاارباتت نرفرورفر
 لثالثعرل  با   رفربئال رتش و را ابعر   ت  رذتير االتت رفرأاسرل،ل ت رالت راحتا ر

ت ل ئتيإقاسر ل   قع.
اار ل   اراانرالإ اا، ر ق،ئحا ر نر لب ولعرفر ا عرو ل  حهر ،ارأنر قتح

و تتتار عتتتت  ر ئتتت ولور قتحتتتااربتتت نر ل عتتت ر ل  تتت ارقرقئتتت  ر ئتتتتو هر)ح ، تتتا(ر
بالت  تتتتت راولق القتتتتتاارباتتتتت نرفروب ،تتتتت رانرحتتتتتاار لتتتتتكر قحت تتتتتالر ل ئتتتتتتبشارفرذتتتتتإنر
 حت تتتاقسرح تتتول رع تتت رأحتتتار ل    تتترر ليتتت ذقعرذتتتير اولق القتتتاار تتتير حت تتتاقسر

و غتتتلر لتتتكرلشتتت رعالتتتار ل تتتاانر تتتار ل  تتتا  ر  ئتتت     يرفر لتتت ارلشتتت رو  قتتتعرفر
ر رلم ابعر ل     رل ع ر ل   اربش،تريا ارفرأا

وحئت ر  ةتا ر لائتتتو رفرذتإنرتش تت ر قتحتاار ل  ت ارالإيتت  كر ل عت ر ل  تت ار
 يقعرتو قار قتحاار لاوليرعلوباسرع  ر قتحاار ل   ارفر ورتش  رو هرفرا ار

قتحتتتتتاارفرو لتتتتتال  ر ،ئتتتتتحا ر ل ،ت تتتتت ر ل  تتتتت ار تتتتتنرايتتتتتتر  تتتتتا ر   تتتتتاربا
ر. لب ولعر  ت ارفراونرأارعلوباسر ل يا اعر نرأ ث ر نرورنر ن

ع  ر ل ذ رفرلحاو عر ل   ةعرا ر  ئ قارلرائ      حت سرر2008 اافتف  ت
و تتتتورفر  ئتتتت     قعرذتتتتيرئتتتتبانراولتتتتيرل   تتتتوس ل  تتتت ارل يتتتتا اعرذتتتت نر ل  تتتتوسر

ت ،قعر تش لعربالت   ررل  ت  راولي.أر ل ارع  ت ر   رب ئبا ر ل ذ 
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 لإ ةتتتتت ر ل  تتتتت ارل يتتتتت  ،جر رة تتتتتعر تتتتتنر لإ ةتتتتت رت لتتتتت رت2008نمممممف  بعتف ممممم ت
 لتتكرذتتيرور ليتت  ،جر لتت ار ئتوتتاذت رأل ا،قتتار  ئتت     يرذتتير ،اذئتتاسرأولق القتتاار

إتتورر لإ ةتت ر ل  تت ار التت رواتتانر ل لتتاءر اولر تتار ،ت تت ربثتتا،يرللتتاءرالتت نر لإتت ةل نر
تل حتر  ئ     قعا ار ا سر عا ارر27

ار  تقار قتحتاارع وكريا ال نرفر ئا  حاولرت2009 اافت/افنافتف  تشهعطت
فر ل  ارالت نرئت   رر  ت ر  تقار قتحتاار ل  ت ارل ت  ر للتالرفرالر لاوليرل   ر لل

ل ،ا يتعرعلتار بتا   رواقتعرالت نر ،ت التير قتحتاا نرفريرفرئت     و  قار قتحتاار  
تحوتت  ةعرل إقإتار لتتتيرعلتتاسرذتير تتر ر لال ا تتارع تت ر تا شر ق ت اعتتاسر لو لتكر

ت.فروتإي ر ل حاولعر2009ذير ا ور
 و، ورر لتاليرأ ئ ر قتحاار  ئ     ير  بار ئ قارل تحاار ل  ت ارر25وذيرر-

رفربي نر ل با   ر لواقعر ل  او  رفرول نر قتحاار ل   ارت ا  ر ل   .
قعرفرو شت و ربحبت رإئت     الو ل  حهر ،ارأنريتا ال نرفر ئتاعارب تت رفر تتروجر

فرو ار،حير نر و ش رذير قتحاار لاوليرذيرل اولعر ل   و،قعرفرأار   و، ت ر
ر.ئ وارو  ذ ةلي(ربوغوطر نر قتحاا نر آ2010 ،ا  ر)
يتتتا شاسررأنقعرائتتت     ل ت و،قتتتعر تتتحترو و  تتتارا عتالتتت سرت2009نمممف  بعتتف ممم 

رايرفرال ر،ااارالو تئت وار للالرفرع  ورر ،تلالرقع ر ل ،ت  ر ل   ارل   
لتتعر ل تت  و،قعرو  تت رفر تتاروراتايتت ،ارل ت القتتار ل ةاوتتيرالتت نر لقشتتارفر،   تترار  

ور ار ل  ارر لإ،يرل إ ة ر  ،   ترار.ريرأذ   الر   ،سرع  ر أارئ     و وار  
  نر نرت ا راقاهر) ول ور   ،سرعاارلتا ة ر ل،اااربشارعا نرح لر ليا شعرأنر

رئتتشواا لثتت ار ل:ر ل التتكر ل ا تتارل ،تتاااوا رال،تتاءرع تت ر غبتتعرو تتاءسر لشتت(ف2007
ذتتتتير ائتتتتالو ر اولر تتتتنرر تتتتنرأئتتتت لر ل،تتتتااار%90)ع تتتت ر لإتتتت جر(رعلتتتت ريتتتت    ر

 ارأوح ربوت و ر) لإت ج(رذتيرع  قتعرت القتارتئتت ا ر ل عالت نرر(2009،وذ ال ر)
حتت نرأع تتنرعتتالر(ر ليتتا شاسرلر)راتتيو تتارحئتت.(37) لشتت  ر لتت  نر ،وتت ونرل إ ةتت 

وبئتتال رر،تتسبئتتال ر ا  تت ر  ئتت     ير   رير ق،وتت الرل ،تتااار  ،   تترار رذتت غالتتت
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 تارو ،ت تسر ليتا شاسرت ا تاريرتتالرالتنرحتا قلرذتير لإ ةت رو وار ل ع ر  ئت     
ت2010ل،ااار) الرئ تي(ر  ،   رارراعا  ر ل ع 

 غالتتت رذتتيريرعتتنرال تتتا ر للتتاا ر  ئتت     ذ ةتت ر أع تتنرتتت2009لةيمم بعتف مم ت
 ارأيا ر و ار  وولر ر لشال يرت  ر ل   ار)ع  ورراي(رفرورولر  ا لر ل ،

أنر ل عتت ر تتارال غتت ر لشتت  رعتتنر لتت ار،يتت ر ل التت رذتتير،ئتت ت ر  ق القتتعرالتت ر
أنر قتحتتتاار ل  تتت ارحتت نرع تتتلربتتالش  ر تتتاار ل عتتت رور  ةتت روا تتت رأع التت رفر

ر.باقئتبشاار نر إو ر ل ،ت  ر ل   ار
و التتارعالتتارفر ح تتارعتترسر:رةانر ل  تت ررجقعبتتار ليتت  ، تتالرت2010انممااعتف مم ت
 ،اذئتتتاسرذتتتيرر َّ نرا  تتت رئتوتوبئتتتايروةال ،تتتيرالوئتتتتا،يئتتت       رب لاال تتتع لتتت  رنر

وحئتتت نر،إتتتااار)  تتتقار تحتتتاار لتتتتير ئتوتتتاذت ارت اقتتتارفرل يتتت  ،جرب ولتتتعر لشتتتاللر
 ليتتت  ،جر ل  تتت ا(رفر التتت  ر ل يتتتا اعربال يتتتقعر تتتنرتشتتت  ر قتحتتتاار ل  تتت ار

راوليشلوباسر ائقعر نر قتحاار لل
 تئتابلارائت     قارالتا   ات لر تنر للتا   رالت رر12 أقوتانر ،  ت  2010انمااعتف  ت

ئتتتت ،اءرفرعالتتتتت ر،إتتتت ر ليتتتتت  ارأح تتتتتارح تتتتاارفروئتتتتت رح  ئتتتتتعر تتتتنر تتتتتو سر ا تتتتتنر
(رر53 ل   ةعفروذيرئ ةعرائ  ارو و رحاااراحار ل تئابل نر)أ ونرت  ئت ،سر

ةتتتعر  لت تتتا رذتتتيرذتتتيروئتتت رئتتت ،اءرفرا ر  تتت ا سرا   تتتت ربشتتتا  ر القشتتتيرع،تتتار  ر
ر.ررج ل  ة رل ابارو ار، ل ر ل   رال ر لاولعر ل   و،قعرل ش 

يرل تت  ر للتتالراعتتو رل تحتتاار ل  تت ارئتت      قتحتتاار  و تت رر2010 بعناممعتف مم ت
ل  شتتت ر ل ،ت تتتت ر ل  تتت ار لإتتتتا ررباتتت ار ا تتتتلر  ذ ةلقتتتعر)أ، تتتتوقرفرل تتت  ر للتتتتالر

و قتحاار ل   ار ت ا  ر لت ارريرفئ     (ر با   رواقعر ار ل ،ت  ر  لر2010
 .ع  ر لاعو 

حئتتنريتتحاتعرفر ل تتا  ر لإ،تتيرل  ،ت تت ر ل  تت ارل تت  ر ذتت ررف مم تهن تنلشممهع
 للتتتتتتالرفربحتتتتتترلرت يتتتتتتقحاسربشتتتتتت ر لل،تتتتتتو سر لت قإرةو،قتتتتتتعرو ل و  تتتتتتار  ل ت و،قتتتتتتعر
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  ئ     قعراقاهرلتا ة ر ل ،ت  ر  ئ     يرفروة اار:ر ر ل وسر وعارأي  ر نر
ر.ائ     رتا ة ر ،ت  

ر***
ئت     رل حاوقسر لت القار ل ةاويرال نر   رر لتيرأو ا،ا ارحاقسبائتل  ءر ل و  

رنر، حهر ار  ير:فرق انرأرا حارآلقاسر لت القار ق ت اع 
ل ت القتتار ل ةاوتتيرتت اتتررع تت ر الشتتا رو لإتت نر  سرر  ئتت     قع ل حتتاوقسرر-1

ل  تتتتت ارفرر ا تتتتتعرعلتتتتت ر ليتتتتتشالقعر لشالقتتتتتعرفرأور  سر ل  رةتتتتتعرذتتتتتير لو تتتتتا نر 
و لكرقئتغ لرت تكر ق،ت تا  سرذتير ق،ت ا  سر لتيرتحلل ار لإ نر ل   ةعرفر

ر لت وةجرل ت القار.
تتترا ار لاو تتعر قتحتتاا سر ل  تتت ةعرل ت القتتارفرذتتير لإتتتت  سر لتتتيرتتترا ارذ  تتتارر-2

 ل لاو تتتتتعر لإ ئتتتتت  ،قعرو لش  قتتتتتعرل حتتتتتت لر ل تتتتت  و،يرفرأورتتتتتترا ارذ  تتتتتار ل تتتتت   لر
فرذتتيرر2002فرور2001  قعربحتت ر لشتت  رفرو تتارت  تت ر لتتكرذتتير اعتتو لر  ئتت   

فروع  ر لشاارح نرت ل اربشت ر ل  تو سرع ت ر لثا،قعر  و ر ،تإاوعر ا   ر
  ةتت ر  ل إاووتتاس رفرذتتإنرأ تتو سر ل  اا،تتعرو قئتئتت لرتش تتورا عقتتعرل ت القتتارفر

قعرو قتتاا رولشتت ر تت  ر تتارتالتتا رعلتت رتو قتتار تإتتا  تيرأوئتت ورالتت نر لاولتتعر ل تت  و،
(رفرالتتت نر1994ل(رفرو تإا قتتتعرو اارع  تتتعر)ر1993 ،ظ تتتعر لتح ةتتت ر لإ ئتتت  ،قعر)

ر لاولعر ل   و،قعرو ل،ظالر ا ا،ير.
ذتتتتير  تتتتت  نر تحتتتتاا سر:ر ليتتتت  ،جرفروئتتتت حر ليتتتتقشرفرر  ئتتتت      ونر، تتتت رر-3

و ل ا  تق رفرو،ااار لئقا  سرفرو ئت اعو ر ذار لش لر  ئ     يرأ ث ر تنر ت  رذتير
ا   ر ت لر لئت،و سر لل   تعر ل اوتقعرفر تنر ت لر يتا ات لرذتيرب توقسرت تكر لل

 قتحاا سرفر ار تالرع ت ر  ت ر و ،تي رذتيرت توةنرت تكر قتحتاا سرفروتو  تاسر
ر للا   نرع   ار.
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فروق اتنر  ت رربالت القار ل ةاو رعا ر   سر تارائت     ،ااار لئقا  سرر الر-4
ابانرع  ر با كربال،ظتالر  تت ر لت  رل،اا رال نر اا ر   ر  لكربالش  اسر للوقعر

ر.  عقانرل ت القاروبلو راانر
 يتتتقعراثتتتا  ر ل  تتتا   ر ل  تتت ةعرفرذتتتإنر تحتتتاا سر ةاوتتتقعر  تتت ةعرفر ثتتت رر-5

 لتشتقلر  ع  تيرع ت رللتاء سرذ   تاربتالإ نر  ئت     قعررحاولس تحاارا  ر ل ارفر
رفر ا عر لتيرت  ارذير لب وقسر لواقعر.

 ل  تتاسر ل ئتت قعر ل  تت ةعر ل ش وذتتعرالت القش تتارت،ظتتقلربشتت ررتتتتول ربشتت ر-6
 لب تتوقسر ل ةاوتتتقعر لواقتتتعرذتتير  تتت رفروتتتتاعورال  تتار  ئتتت       نرفرو لتتتكرذتتتير
 حاولتتتعرل ذتتتار لحتتتت جرعتتتنر ل   تتتتار للتتتو يرل  ةاوتتتعرأ تتتتالر ل شا وتتتعر ليتتتتشالقعر

ولرل ت القارفرو ثالر لكر وراي   رور   ر لئقاحعرع  ر   لتير لإ  ع،تع ر لت ارتحت
رل ،ائبعرت القشقعرئ،وقعر.

ر***
ذتتق انر لتت ارع   تتارذتت رح تتجر ل  بشتت نرذتت ر  تتالر ل ةاوتتعرأ تتاربال،ئتتبعرلتت    ارور

ر آت ر:
ا  ر تتار ذوتتسر لإتت نر ل ةاوتتقعررنلئممفمت مممتنلعىفقبمما تنلعيا(ممة تنللفلةمم ت-ت1

ح تتتعرتالتتتاورذتتتتيرظا   تتتارتالتتتاور ل،شتتتتعرفرول تتتنرحتتتت نر ل شتتت ر تتتار  ئتتتت       نرفر
 ت تر ا  راث   رفرذ وقرلوراا،سر ل ئ لعر ئ لعر وت    رفر وش ارل تح   ر ، ر

ل  يا اعرذيرب وقسرواقعرتشلتارذتير  ت رفرر ئ     ل ارو ا،ار لاعو سرتو  ر
لقئتتسر  تت ر وتت   رفروذلتتارل تت  ر ل ، تت رفرلتتاعو ر ل تت ا ،عرل  يتتا اعرذ  تتارفر

أنر  تتا و رر ث ر ئابلعر   لير لإ  ع،تع رفر لواقتعرفر لتتير تنرحت ر للتا   نرع   تا
 ل يتتتتتا ا نرذ  تتتتتاراونرأار عتتتتتت   ر تتتتتنر ل تتتتت ا ،عرفرول تتتتتنر لو وتتتتت رأنر تتتتت هر

رئتغ رل ت القار ارت    ر ل يا اعر ل   و،قعرذ  ار. ل ئابلعرتحا ا رت ر
و ،تتاكرب تتوقسرأ تت  ر تتنر ل، تتا جر لتتتير ا ،ا تتاراتتانر تتنر ل  اتتنرأنرت،ئتتح ر

 اروتشتر ئتتو رفرر لإ نر ل   ةعر ، اراونرأو   رفرول ، ارآث سر ل يا اع
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فرو تتور تارقئتتتح ر ل    شتعر تتاررقعال  تارفرووتشتر ل  تتاءرذتير،تتتا جر يتا ات ل
رعنر لكر.ر قتحاا سر ل ةاوقعر ل ئ ولع

شلوباسرفرذال لا شعر ل   ةعرو لش  قتعرل  ت ا ،عر ةاوتقارأ ارعنرر ل يقعر نر ل
عرفر ئتتتت  سرا ثتتت ر تتتنرئتتتتعرعلتتتوارفرو تتتار ت تتت سر قتحتتتاا سر ل  تتت ةعرو لش  قتتت

 تت    سر ق،ئتتحا رو ل لا شتتعرلب تتوقسراولقتتعراث تت  ربئتتال رو تتوار ل تت ا ،عرفروقر
،شتلتتارأ،،تتارعا، ،تتاربئتتال ر لتتكرفروحتتت رلتتورو شتتسر لشلوبتتاسرذش قتتارواا،تتسر تت ث  رفر

 لت القتتتار تتتار لشتتتاور ل تتت  و،يرع تتت ر  تتت ر تتتالر  ارأذتتتإنر    تتتارقرقئتتتاواريتتت
 تتو  ر ل ةاوتتعرو وح تتار للوتتقعر لإ ئتت ،قعرفرو ل ئتتتلال ر لش  تتيرا تت رفرا تتارأنر

تلولرع  ر ل،ال رو ا  نر لح  ا رفرقر   ار لح ولرع ت ر ل تو  ررو لب توقسر
نر ئتتتت ر تتتتير تتتتنر و بتتتتاسرفرو لا شتتتتعر لشتتتتاور ل تتتت  و،ير ت تتتتكر ا تتتت نرفرو  

 ةاوتت و،ار اللتتا رو ل تتو  رروائتتالو رأ،إئتت لرو وتت ت لرفرذال ائتت رأ التت روأعظتتلر
يراوئ  عرل ا تعر يت وع لر ل ت  و،ير.وا ارقئت الر ل  ا ،عر لت القار ل ةاو

فرذتتإنر ل لا شتتعر ل ةاوتتقعرفراإحتتا ر تتو ر ل لا شتتعرل  قتتانر ل تت  و،يرفر تتير
 تتنروئتتا  رتوعقتتعر ا قتتالر ل ا تتا رفروت ئتت خر لشتتا ءر ليتتشاليرل شتتاور ل تت  و،ير

اولتتعرع  قتتعر تتارر22و تتارتوتتا نر تحتتاا سررفو يتت وع ر قئتتتق ا،ير لتوئتتشير
 شتعر ل ت ا ،عرفرذتإنر ئت لعرذت  ر لشلوبتاسرت تب ريلقلات ار  ئت  قعرذتير لا

رع  ر قتحاا سر لاولقعر.ري أ
و تت هر تتير ل  ةشتتعر لتتتيرا ذتتارال تتارنل ىاطعمم توحممعتت رممعت كايمممتك اممعمت:ت-ت2

عالتتتار لشرةتتترر  تتت إ رفرعتتتنر يتتتت  كرر ائتتتال وا تتت ر   تتتار ليتتتش ر ل  تتت ار
 تتتالرفرذلتتتارر2007  نرذتتتيرب ولتتتعرئتتت حر ليتتتقشرباللتتتا   رذتتتير تتتا ورئتتت       

نرقحت لر  ت ر ورئت     انر ذ ر  ت رلت،ظتقلرب توقسرقيتت كرذ  تار  :ر ل   ر
نر ل لا شتعر تارأ تاالسر  ت رال ئتا   و غتلرفر نر  تر ر ر لتئتوة رل  ت ر رفرو  

أنر ل  تت رلتتلر تتو ارالتتق رع تت ر  ل ئتتا  ر ل رعو تتعر رفرذتتألنرت ئتت ر  تت رذتتير
 اربتتالت القار تتار  تتالر ل ةاوتتعرفر  تت رل تتار تتنرأنرت ئتت ر،إئتت اروأ ، تتارو ئتتتلال 
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نراا،سرت  ةحاسر ل  ت رظا   تار لحت  رع ت ر  ت حعر  لشاور ل   و،يرفرو  
  تت رفرذتتإنر اقتتالراث تت  ر تتارتثالتتسرأنر ثتت ر تت هر لت تت ةحاسرت إتتير   تتال ر ر
ي  تقعرللا    تتارفربشتتا ار، ت ر لت القتتارذتتير  تت ،ا رذ تعر تتنر ل  تت ة نرتتت تب ر

ت وهر. ق ت ااقعرو لئقائقعرالبلاءر لت القارو،رل  الح 
و تت هر  ةشتتعرأ تت  رتإتتت  ر ،إ تتالرتئ حمماتتنلعيا(مم ت مميتنليةايمم ت:تخمملتمتت3

 لشتت  ر لئقائتتعرعتتنر ل ،اذئتتاسرو لش  تتاسر ل ةاوتتقعرالتت نر لتتاولرفروتإتتت  رأنر
  نرذتتير لب تتوقسرئت        تنر   تتا ررو قوتتا رلتنرر  ئتت       نذتير تت  ع لر تار
سرذير لت القار تاركر ل يا اا ونرئقحاولونر ئتث ا رت ئ      ل ةاوقعرفرذ ر  
رير لش  تتتتيرئتتتت ت ث رالت تتتتكر ل يتتتتا ااسر!!وقر لتتتت ذ ر ليتتتتشالر ليتتتتشو ر لش  قتتتتعر!!

و ا تتتتلرأنر ل عالتتتتت نر لشتتتتت  رئ ،ئتتتتتونرو تتتتتلرقلتتتتتاال ونر ل تتتتت ا ،عرذتتتتتير ل  عتتتتت ر
غوتتال لر تتنر ل تتت   لر ل تت  و،قعرذتتيرذ ئتتت  نرولال،تتانروئتتو ةعر!!روئ ،ئتتتونرأنر

، لرفر  اقرو،ئاءرفر لر  ،اونرذير ل تقشر  نر ل  نر و   ورئ      ل عال نر  
يرفروأنرأحتا لر   تار تت رذ ئت  ،قارفرئت      ل   و،يرفربحالر تا،ونر لت ، تار  

ت!!ر ال رأنرق تيرل  يا اعرذير لب ولعأور الرال تارذ ئ  ،قارفر
بإ ت ر ل ةاوتعرعتنر لئقائتعرو لش  تاسرالت نر لتاولرروذ ر ل ار،ت  رأنر تنرقلتول

 ا سرفرذاتلر تنر ت  ر ئتت ررقش لر  تا نر لحلتا  ر قئتت  ت  قعر ،تاذإ، رقرو ل قا،اسر
 ل ،اذئتتاسر ل ةاوتتقعرل تل ةتت رالتت نر لتتاولرو ليتتشو رفرواتتلر تتنر با ةتتاسر ةاوتتقعر
أو تتتاسر ل    قتتتتعرو لت،االتتت رالتتتت نر ليتتتتشو رفرولتتتا ،ار، تتتتو جر تتتور ار تتتتعر ل  تتتت ةعر

 لشتاللرل ت  ر با ةاسر لت  ت رل ت ار ئت ا لر(رفرور2009ل ل ر   ةعرأو   ر لشالر)
ل،ظتتا ير(رذتيرتحل تت ر  تال رئقائتتقعروي  تقعرل2010 للتالر) ،تو راذ ةلقتتار

ا تترتو  ت ريتحنر ل  تا   ربااغتا،يرذتير  ت رفرو تار أ ،تار لحالرذير لال تا ن
رائت      لو ،قعر نرأ  ر ل با   رفروات ، لر لال تونرع ت رحت  رحلقلقتعرفروو تا،ار

ر لتاولت نر لشت   ت ن ار تعرالت نررحاولر قئتإاا ر لئقائقعر تنتا  رع  ر ل  روت
ر.ر
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ولتتوراا،تتسر ل ئتت لعر ئتت لعر ةاوتتعروحئتت رفرل تتارو تتا،ار لتت  قار ائتتال رل تحتتاار
فر(1998) لاوليرل   ر للالر) و ور اذق ،جر(رقش  رذير، اقعر ةائت رل تحتاار

ذتير، وةتو كريرئ     عنرأ   رذيرعلار با   رواقعرال نر ل ،ت ال نر لإ ئ  ،يرو  
 ا عر ل قانر ل   و،يرفرو لتاولر لغ  قتعر ل  عقتعرلت ررأ  ار ل يا اعرذيرفرذال   

رب  ةلت ر ل ا عرفر ا ااراو ر ل ةاوعرذير لتل ة رال نر ليشو ر.فر
و تت هر  ةشتتعر ،ا وتتعرل تتارئتتال رفرذ  تتحاال ارتلخممتتنلةليممطاناامت:ئلخمماءتمتت4

ل شتت ر تتار تت ونرذتتيررةتتا  ر ل ،ت بتتاسر لش  قتتعرلأل  وتتير لإ ئتت  ،قعر ل حت تتعرفرو 
 لإتت نر لإ ئتت  ،قعرفر تت ونرذتتير لتتكراع تتارئقائتتقارو ش،وقتتارل يتتش ر لإ ئتت  ،يرفر
وبغ ر ل،ظ رعتنر ق تعر ت هر ل با ةتاسرفرذتإنر  حظتت نر تا ت نرت  ت  نرع ت ر

ت  هر ل با ةاسر:
 اولتتتت رفر تتتتيرأنر لإتتتت نر لش  قتتتتعرتتتتتا  ر ا  وتتتتير لإ ئتتتت  ،قعر ل حت تتتتعرالت يتتتت   ر

قعرفروقحتتتتتتكر ل عالتتتتتونرئتتتتت     تحتتتتتسر لح اقتتتتتعر  ر تتتتتا با ةاتتتتتتت اارقعرفرورائتتتتت     
  نرو   تتت  ءت لر ا ،قتتتعرو  ا  ةتتتعرفروذتتتير تتت  ر عتتتت   رئتتت     و ئتتت ولور لإتتت نربا 

رقعرفرو  ت   رغ  رآ نر نر اوقعر لت القار.ئ     باللو ، نرو     ء سر  
-1979تتتتلر تتت لرذتتتت  ر لبحتتتار)أنر تتت هر ل با ةتتتاسر تتتيرو ل  حوظتتتعر لثا،قتتتعرفر

 لإ ئتتت  ، روذتتت رتلوقتتتعر شئتتتا رر–وظقإ تتتارذتتت ر ل تتت  ر لإ ئتتت  ، ر(رت2011
ر.ر لت القارو لتئوقعربلقاا رذ ة رأوئ و

 تا تتتانرانر) لت القتتتار ل ةاوتتت (ر غتتتلر ل حتتتاوقسر لحث ثتتتعرلإ وتتت را حتتتارآلقتتتاسر*ر
(راقرأ،تتتت رظتتتت رذتتتت رحتتتتاهر2011-1979 لت القتتتتار ق ت تتتتاع ر تتتت لر لإتتتتت  ر)

ا تتتتارذتتتت ر حتتتتاوقسرأ تتتت  رئقائتتتتقعرر  اا،تتتت رولتتتتلر تحتتتتولرالتتتت ر)وبتتتتاء(رت القشتتتت
 تترءر ،تت رالتت ر ل ،اعتتعر ل  تقتتعرل يتتش ر ل  تت  روتتاررذتت راورو  ت تتااقعرو تت  رقشتت

ر لت القار.
ر***
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تنلةرست:ت مت رالع
اال   قلرأح ارفر تحاار ل   ر  ئ     ير  اار  ت ر بتا   رواقتعر تار ل ،ت ت رر-ر1

ر.ر2/2/2010 ل   ارفر و ار لش  قعر،سر قل ت و،يرفر
ارعالتتتتوارفرحئتتتتنريتتتتحاتع:ر ل تتتتوسرأيتتتت  رلتتتت ر تتتتنرتتتتتا ة ر ل ،ت تتتت ر ح تتتتر-ر2

ر.ر9/2/2010  ئ      رفر  ةا ر ل   ار ل ولرفر للا   رفر
ع ءرأالور لش ، نرفر لت القارقئ  ر تاذارذتير ل  عت ر ق،   رةتعرفر ل و تارر-ر4

.رو ،ظتتت ر:ر ح تتتار ل  تتتاارفر تتت رر12/10/2009 قل ت و،تتتير ئتتت لر و،  تتتنرفر
 لش تتتتلر  ئتتتت     يرذتتتتيرا،  تتتتت  رفر  ةتتتتا ر ائتتتتالو رفر للتتتتا   رفررر  ذتتتتارع تتتت ورراتتتتي

.رو ،ظ ر:ر ل   رال نر لت القارو لتح ةشرفر و ار إا  ر  ئ لرفرر15/10/2009
ر.ر14/10/2009
   تتتتا  سرتئتتتت  رل عتتتت رائتتتت     يربال يتتتتا اعرذتتتتيرب ولتتتتعراالتتتتيرفر ل و تتتتارر-ر5

ر.ر21/3/2009بالش  قعررفرررCNN قل ت و،ير:ر
 ر:ر  ئتتت     قعريتتتا ا رال تتت ارتيتتتا كرذتتتيراو  راالتتتيرل تتتت،ارفر ل و تتتار ،ظتتتر-ر6

ر.رر13/2/2010 لش  قعرفررBBC قل ت و،يرلترر
علتتوارفر و تتارر3 ح تتار  تت ارفرر ل ةاوتتعر،اذتت  ر غ لتتعرأ تتالر لت القتتار   تتعرر-ر7

رلر.ر3/2009/ر23ائ لر و،  نرفر
ا  ئتتعر ،يتتو  ر أذتتسر ليتت خرفر ل،تتااار ل  تت ار لالو ئتتش اارذتتيرتتت رأال تت رفرر-8

 .ر11/9/2009ع  ر ل و ار قل ت و،ير:رالو ئش ارأونرق نرفر

لشبتعر..ر بتا   ر  ت رو ل ر  ت رلتنرت تونر، اقتعر ل  تا  ح ارعالار ل تااارفرر-9
ر13فر  ةا ر ا   لرفر للا   رفرر لو  ر ائوأرل  ةاوعر.. لئقائع

  تتارر ح تتار لئقئتتيرفر  تتقار تحتتاارئتت حر ليتتقشرايتتترعتتنر يتتا ات ار-10
ر.ر19/6/2007   سرفر و ار  ل   ةون ر قل ت و،يرفر

أح تارع تتيرفر ،تلتتاارال ل تتا،يرل يتتا اعر ت ا ،عرذتتير  لتتير لإ  ع،تتعرفر ل و تتارر-11
رلر.ر4/10/2007  ل ت و،ير:را و نرأونرق نرفر
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ا  تتا ر ل تتوليرفر للاوتتيرقحتت  ر تتنر لت القتتار تتار ل قتتانر ل تت  و،يرعتتنرر-12
فر ل و تتتتتتتار قل ت و،تتتتتتتير:را تتتتتتتو نرأونرق تتتتتتتنرفرر  ةتتتتتتت رالو بتتتتتتتعر،تتتتتتتااار لئتتتتتتتقا  س

ر.ر12/1/2008
أح تتتار تتتال رفر   تتتار ليتتتش ر ،تتتا شرذوتتتقحعر لت القتتتار تتتار ل تتت ا ،عرفرر-13

ر.ر18/5/2008 ل و ار قل ت و،يرا و نرأونرق نرفر
الو ئش ارتئتو ترذ ة ر ل  وسر ل   و،يرفر ل و تار قل ت و،تير:را تو نر-14

ر.ر14/5/2008أونرق نرفر
ائ     يرذيرب ولعر   قارر بعرو رة عر  ا  ر   ارع  ر ار  ا را ا-15

ر.ر27/5/2008 لاولقعرفر  ةا ر لائتو رفر للا   رفر
 ح تتتارع قتتتعرفرائتتت     رت تتترلر  تتت رذتتتيرأول القتتتاار ليتتت  ،جرب ل ا،قتتتاروتثتتت  رر-16

ر17/11/2008التا ةخرر ل و ار قل ت و،ير  ل   ةون رعا نار27ل ئا ت ار ال ر
 ،ت تتتت ر  تتتت رت ا تتتت ر  بتتتتارال شتتتت ر بتتتتا   رواقتتتتعر تتتتار،ظ تتتت هرر  شتتتتا ةت :ر-17

 ر3/2/2010  ئ     يرفر ل و ار قل ت و،ير:ريباعر  ع لر لش  قعر) حق (رفر

اتت هر.و ،ظتت ر:ر ح تتار ل  تتاارفر  تتا ر عتت ءرأالتتور لش ،تت نرف  تتا رئتتال ر-18
رئال ر ا ه.و ،ظ ر:ر ل   رال نر لت القارو لتح ةشرفر  ا رئال ر ا هر.

التتتورعا تتتارفرع تتت ورراتتتيرقاتتت  ر شتتتا ةترفر  ةتتتا ر ل  تتت ار ل تتتولرفرال قتتتغرأر-19
ر.ر10/12/2009 للا   رفر

ذ ةتتت رائتتت     يرق  تتت رراتتتيرو تحتتتاار  تتت ر  لش، تتت ا ر تتت ذ رفر ل و تتتارر-20
ر.ر10/12/2009 قل ت و،ير:ريباعر  ع لر لش  قعر) حق (رفر

للرذتتيرب ولتتعر لشتتار3/1 ح تتارع قتتعروأئتتا عراعتتبارفرائتت     رت تترلر  تت ر-21
رلر.ر6/1/2010ل ي  ،جرفر  ةا ر لائتو رفر للا   رفر

عالتتار لح تتقلر لشل  تتيرفر ئتتتقاءربئتت ،اءربئتتال ر يتتا اعرائتت       نرذتتيرئتتبانر-22
تتت ت15/11/2009لللعن ا ت،تنل ف عتن لروعفنيت:تنةي تتنلافتت،ت

ر
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 لئقاح رأحارأال ررآلقاسر ق ت  نر  ئت      رل   ت تار ل  ت  رقشار لت القار*ر
(رفرو ثتتتت ر1979(رو شا تتتتا ر لئتتتت لر)1978 ،تتتت رتو قتتتتار تإا تتتتاسراا تتتت راقإ تتتتار)

و حا ر نر لوئا  ر ل   عرئو ءرلت   ر ق ت تاارو ل  ت تار  ئت      رباق ت تاار
ولتلررأورل ت ئتارو  تار ل ش و تاسرعتنر ل  ت تار ل  ت  رفرو ل  ت ار ل    ر

ت نر  ااذعروب رعي  سر لحتاقسر تنر وتاقار لت ئتارتحتسرئتتا ر لئتقاحعر
ئتتت       نرالتتتت رواا،تتتسر لئتتتتقاحعروئتتت  عرلتتتا ولرآق ر  فر)ا تتتارئتتت،  رقحلتتتان(ر
 تتت لرذتتتت  ررا  تتتال ر تتتنرا تتت ر  تتت ر تتتنر  ئتتت       نر  تتت ر)قلتتتا ر لتتتبش ر

رانورث ثتتتتعر   تتتتا رئتتتتافرأر   تتتت نرائتتتت      ر3بحتتتتو ل رر2011-1979 لبحتتتتار
(رو ل ئا  عرذ ر،ي ر لشا تار تنر ل يتا سرا  ئاسر    رر  ل قانر ل   و، رذ

)وأحقا،تتانر ا تت   (رالتت نريتتشال،ارفرولتتقارال تتا ر لت ذقتت رذحئتت را تتارقيتتا رفروقر
ال تتتا ر ذتتتار شتتتاقسر ل، تتتورلل تتتا ر لئتتتقاحعر ا تتتعرأنر لئتتتا  ر  ئتتت      ر تتتور

ر نرأ،حاءر لشاللر.ر اذل رو ا ث رال  نرال نر لئقاحر ل  نر  اونرال ر   
*روذ ر   ر لإ  ر،  ارأال رر ئا  سروو تا ار لت القتار لئتقاح ر ت لر لحلت ر

ر لث ار ووو رذت  ر لبحار.
 أولاً : حقبة الثمانينات :

،ظتت  نرانر لئتتقاحعرذتتنراعتتا  روثلتتاذ رباائتتاارفرو  ب تتعر  ت تتااقعر تت ث  رذتت ر
ارتتت ث   نرع،تتا ار ،ئتتح ر  تت  ر لش  تتاسرالتت نر لتتاولرالو تت رعتتالرفرذتتإنر ا تت ر تترا 

ع تت راولتتت نراا،تتارال ،  تتارعتتا ءرتتتا ة  ر ت تت  رفرو تت  ر تتور لحتتالرتحا تتا نرالتت نر
 ل قانر ل   و، روبا  ر لاولر لش  قعر ل و   عرل رفروتحا ا نر  ت ر لتت رتحتت ر
 ل  تبتتعر اولتت رذتت رئتت لر لشتتا ءر تتار ل قتتانر ل تت  و، ر غتتلر لت تتو  سر ل  ت إتتعر

ر.ر1977قارال ، ار ، رعالر لت ري ات ار وقعر لت ال
ر نر*ر تتنر ،تتارذتتإنر لت ا تتررع تت رأحتتا ار لت القتتار لئتتقاح رفرقشتتارباائتتاارت ا تترر

 لت القتتارر–ع تت رأحتتا ار لت القتتار لثلتتاذ رو ق تتت  نر لشل تت رل  تت رفرانر اولر
وقلالرل ر ل تاا ر ائائتقعرر- ق ت  نر لثلاذ رر-ر  الروقئا،ار لثا، ر– لئقاح ر
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ت تتتار لتتتت راا،تتتسر و تتتا راو،تتت ر   تتتعر لشلتتتوار لئتتتابلعرع تتت رق تحتتتالر شا تتت ر ل  
ر.ر1979تو قار تإا اسراا  راقإ ارعالر

ئتتت     ر تتت لر *رو ،ظتتت  رالتتت رئتتت ،ا ةورأحتتتا ار لت القتتتار لئتتتقاح رالتتت نر  تتت رو  
نراتتتانربتتت ا ءرأ تتت ر تتتنر اعتتتو لرر لث ا، ،تتتاس ، تتتارأ، تتتار تتتاريتتت اسر، تتتو نر  تتت ا نرو  

  ،قعر لتت ر يتتش سرذت ر ا  وت ر لش  قتعر لئابلعر،ظت  نراحتا ار ق،تإاوتعر لإ ئت
وللتتتتارحاولتتتتسرائتتتت     رأنرت،تتتتو ر تتتتنررفر9/12/1987 ل حت تتتتعر التتتتتا ءر تتتتنر تتتتولر

أئتال  ر لت القتار لئتتقاح ر تار  تت ر ا تعربشتار لحاتتلر لتاول ربشتتوا ر ابتارالتت ر
 لئتتتتقاا ر ل  تتتت ةعرفرو ئتتتتتغ سرائتتتت     رذتتتت ر تتتت  ر ل  تتتتالراتتتت ر لح تتتت رو ل تتتت نر

حا عر لبش ر نر لي ااسر لئقاحقعر ل   ةعرال ررو ئتث  سرع  رئال  ر ل ثال
و تتتنرالتتت نرأئتتتال  رفرذ ،يتتت سر ش تتتارع  تتتاسرئتتتقاحقعرفر ل تتتالرو لتتتت   ر لئتتت ةار

ش تت رئتتال  ر ل ثتتالرفرئتتقاح ر،  تت ربشتت ر ل، تتا جر لو وتتحعرذوأحتتا ار لت القتتار ل
وذ رئ ةعرتا تعر ا تسريت اعرئتإا ارل ئتقاحعرر1988ذ ر ل، تر اولر نرعالر

عرئقاحقعرال رائ     راونرأنرتلولربا ع نرعنر ت هر لت ح سرالت،ظقلرأولر ح 
 لتتتت رتبشت تتتار   وعتتتعرأ تتت  ر تتتنر اذتتتو جر..رو تتتار تتت حربشتتت ر لشتتتا   نرال تتت هر
 ليتت ااسربتت نر تت هر لتت ح سر تتاءسرال،تتاءرع تت ر  تت رورةتت ر لئتتقاحعربتت نرتحتتاطر
بالئتتت ةعر لتا تتتعرفر تتتار ش  تتتار ل تتتو  رع تتت رأ تتتا  رو شتتتا  ر لشتتتا   نربيتتت ااسر

حعرفرو لتتتكربشتتتاررةتتتا  ر ل  حتتت ر لئتتتقاح ر  ئتتت      رل  تتت رفرو  بتتت ر تتتنر لئتتتقا
رو و  رت،يق ر لئقاحعرال نر لال ا ن. لي ااسر لئقاحقعر

ر8/11/1987،يتت سر تتتحقإعر ر ليتتتش ر رذتتت ررر1987*رو التت ر لتتتكروذتتت رعتتتالر
 ، تارتئتش رائت     رلإتت رات ر ل ت نرالتل ة  نرعنر لت القتارذت ر ا  وت ر ل حت تعرذ

لت القتتار تتاراتت ر لتتاولر لش  قتتعروأ   تتار  تت ر، تتا ارع تت ر ل،لتتق رو لئتتال رأ تتالر 
ت ا انرتئش رلشرلر لش  رت ا انرو لحار نرتو  ر ليتبا ر لش  ت رل تش تقلر ل تا ش ر
و حاولتتتتعرذتتتت  ر لل تتتتوارع تتتت ر احتتتتر  ر لش  قتتتتعر لتتتتت رت  تتتت رلح اتتتتاسر لتح ةتتتت ر

و تتولرر لإ ئتت  ،قع.رواتت لكرأو ار لتل ةتت رأنر  ئتت       نرقيتتش ونربتتال و ر تتن
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التتت رث تتتارئتتتاانر ل قتتتانر ل تتت  و، ر  تتتارر2000عتتتاار لئتتتاانر لشتتت  رذتتت رعتتتالر
رئقش، رأنرا رث ثعر نرئاانرائ     رئقاونرأحا لرع  قانر.

قحظسرئ  اسر ا نرذت ر  ت رت ت   رب غتاسر لئتقاحرر8/11/1987*روذ ر
  ئتتتت       نرعتتتتنر إلتتتتوا سر ش ،تتتتعراتتتتجقسر لت تتتتوة ر..رو ل ئتتتت  سر..روآقسر

ر ر لئ ، ا  ر. لت وة
ا تتارقحظتتسرا تت    لر ليتتا ارع تت راتابتتعر حاوتت ر ئتت قعرذتت رأ ئتتالر ليتت  عر

بالبحتتارتالتت نرأ، تتلر تش تتاونر لتتت   نرع تت ر تت هر ايتتقاءرذتت روروأ تت ر تتو ر ، تتا.ر
ي ااسر لت   نر  ئت     قعر..روذت ر للتا   ر تتلرالقش تارئت  نرثتلر  بت  رعتنرذلتا ار

 ل  ةلتتعر تتت انر لئتتقاحر.رال تت هرروب لتوتت ر تت هر ل حاوتت ر تتتلر تت  ر لتشتتوق 
نر تتنر لح تتولرع تت ر ال تتغر تتنر ل تتالرلتغ قتتعرت تتال تر ل ح تتعرذوتت نر  ئتت      ور

رعنر  ئاء رال رئ شعر   ر.
أح ار    ر ا  نر لشالر ل ئاعارل حر ر لتو ، ر ئتلال رر27/1/1988*روذ ر

  ر تانر لل،تا رفرباائا،ا ةعروذا نرئقائتقانرائت     قانرفرو تالرالإعتا ار ولتعرل وذتارلرةتا
ت تتوة ررا تتارت تتسرللتتاء سرالتت نر لوذتتارو تت نر قتتاا سر لحتتر ر لتتو ، رل ،ا يتتعرئتتال 

ئ      ئتاذ رأح تارالقتعرلتاعو ر تنريت اعررةتلر لئتقاحقعرفروت  لئقاحعرال نر   رو  
ر.رال ا ر لتشاونر لئقاح     رال رائ     ر

رذتتتتو  ءرأ تتتتال رح تتتتو نرالوذتتتتارائتتتت      ر ت تتتتولرذتتتت ر لحاقلتتتتعر7/2/1988ذتتتت ر*ر
و ،تار ل تو  ، نر تنر لحاقلتعر لقابا،قعر..راانر  قار لح ر ارأغ  ر ل رءر ا ال ر

 تتنر لتتا ولراقرأنر ل تتو ءر وئتتتر تتال  رأالتتور التت راتتانر تتارذتح تتارذتت رئتتالت ال ر
ال،تتتاءرع تتت ريتتتااو ر ل  تتتا   رغ تتت رأنر  تتتقار لحتتت رأعتتتااراغ   تتتارل  تتت  رر1987

ذتحتسرأالو ال تارال،تاءرع ت رر لثا،قعرعل ر ،ت اءررةا  ر ل حاذهروظ سر غ لتعرالت رأن
ر.ربا ئ       نأو   ر  قار لح رت ح بانر

ت ا،تتسر باحتتاريتت  عر لئتتقاحعرو آثتتا رباقيتتت  كر تتتارت1988**تف مم تنلعمماتت
 باحارالو ئش ار نر للب رع  رئا  رائ      ر رو ر او  نر ل القعرذ عر ل ا عر
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لرل ،قابتتعرذتولتتسراوق روقلتتولرالتالتتا   ار تتنر لال،تتوكربش تت سر  تت ةعر.رأح تت ر ل تتت 
ر لتحل  ر.

واا،تتسر ل ش و تتاسر لتتت رو اسرل تتو ءرأح تتارح  تت ر ئتتاعار لتتورة رلتتما   ر لشا تتعر
قح ت ر تو ررئتإ ر تاا ر تتنرائت      رتإ تار قتالرآ،ت  كرليت  عر لئتقاحعرو آثتا ر

عاتتتتارالتروةتتتت ر او  نر ل القتتتتعرذ تتتتعر ل ا تتتتعراوق روتالتتتتا   ار تتتتنر لال،تتتتوكربتتتتالش  سر
ر ل   ةعر.
سر لشل ا نر  ا رحئ نرو ح تار ل ئتاحرتحتسرايت   ر لش  تارا تالرالسرتح ةا

  قإتتعر تتا  راا   ر لبحتتار ل ،تتا  رع تت رأنر ل تتت لر تتالرالتت رالو ئتتش اروتت نروذتتار
ر.ئقاح رو ت  ر ، ار ل  نرل ر ولعر،يا  رذ رتروة ر ل،لار ا ،ال ر

وع تتت ر،إتتتار ل ،تتتو لرذتتت ر ل  تتتالر لئتتتقاح راتتتانر القشقتتتانرأنر تتتتلروتتتب ريتتتبااسر
فروتحا تتا نرر1989ار لئقائتت ر تتنرالتت نر لئتا ح نر  ئتت       نرذإتتير ،تتا  رل ت ئت

ذتتت رذ،تتتانرب  تتتا نر لح تتتاررب  تتت ر ل ا تتتا رباللتتتا   ر يتتتت  رباثتتت  ر  ةاقتتت ر تتتنر
 ل تت ا ،عر..ر  تتاسر ا  تتر ر ا ،قتتعرتتت اارأيتت ا ر تت، لرع تت رذتتت  سر تشا بتتعر

    روأيتا سر اروذوار لئتقاحر ل ت ا ،عرع قت رو  حتسر ،ت تاء لرل  وئتاار  ئت  
 ش و تتتاسر ا  تتتر رأنر تتت قءر ايتتت ا ر، حتتتو رذتتت را ا تتتعريتتتباعرع  تتتاسر تتتار
 تتو  ، نر  تت ة نر تتنر لشتتا   نربالإ،تتانرو شتتا ذ لر  تتتاسرالتت ررةتتا  ر ل تت ا ،عر

ر.رائ     رو لش  رال ال ،ارل لروتو ق ر لاعو رل يبا رلرةا  ر
ار للوتتا رل تت روتتاعق انرل ت تتاهر لئتتقاح ر تا سرأو  تت رع قتتارذت ر  تت رالتت رأحت

قحاتتتلرالتشتتتوق رللت تتت رع  قتتتعر أارال اتتتعر لتتتت ر تتتت رذ  تتتارئتتت ق انر تتتا  رئتتتبشعر
ائتتت       نر تتتتاءو رل ت ئتتتار لئقائتتتت رفرذ لتتتار وتتتتسر حا تتتعر ل  تتتتر رذتتت ر ،تتتتا  ر

ل تتال رعا  تتعر ر ذ    تتور رر22300التتإلر لر لا   قتتعر ل  تت ةعرالتتاذار ال تتغرر1989
ثتتعر للت تت رو ل  تتاال نر لتت  نرو ال تتغر   تتونر ،قتت رلو ثتتعرعا  تتعر ريتت  ر روا  تتلرو ر

رأ   رع   لر لي  ارئ ق انر ا  ر ل،ا رذ ر أارال اعر.
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لرو ل حا ونر ل   ةونر ل  نر ئت اعو رأنرقحللو ر   ر  ، اررلألئتر..رأحا 
ر.أحارأ   اءر،ا  ر  قار لور  ء

يتتتو   ررذتتت نر تتت  ر لتلتتتالر، تتتا لر لو تتتسر لتتت  رقحتتت ررذقتتت ر  ئتتت      ورروذتتت ر،إتتتا
ر1989بح عر لئقاحعرفروذت ر ،ت تترأال ةت ررل ت ئااء ار ليشالقعر للا   روأحق

يتتتتتو اسر   وعتتتتتعر تتتتتنر لئتتتتتقاحر  ئتتتتت       نر ت   تتتتتونر لش  قتتتتتعرال   تتتتتعريتتتتتا قعر
ق تتتتتو ونرئتتتتت   سر  وتتتتتانرذتتتتت ر لحئتتتتت نروت ولتتتتتسراتتتتتا    ت لرالتتتتت نر ل لتتتتتا  ر

رو ل  اعلرو لباععر ل ا   نرو ل ،ا  ر اث ةعر.
ا تارئتال ر–      ر لوث ت ر ل ت عربال وئتاارو ل ش و رأنر ل  ارر ا تااق  ر  ئت
ق اتتنر لئتتقاحر  ئتت       نر تتنرت تتوة ر-و  ،تتارذتت ر لإ تت ر ل تتا رال تت  ر ل  اتتر

 قحتإتتتتاقسر ليتتتتشالقعرلوتتتت  ارا يتتتت تر ل  تتتتاال  سر  ئتتتت     قعرلتح  تتتت ر لئتتتت وكر
 ق ت اع رل يش ر ل    رو ارق  أرع ق ر نر تغ   سرفرو ارئتال رل   اتررأنر

لار لئ ا ررة، را ار تو راث ت  نر تنر قحتإتاقسر ليتشالقعرذت ر و ر حتإاقسر ور
ر.ر  لرت كر لإت   ،ا  ر  ت إعرب حاذظعر ،اروئ وهروئ ،اءر

وتتتب سر لئتتت  اسر ل  تتت ةعرأ  شتتتعر تتتنرر1989وذتتت ر ائتتتالو ر اولر تتتنرأال ةتتت ر
اوق رفرر100 لئتتتتا ح نر  ئتتتت       نرو ش تتتتلرا قتتتتاسراال تتتت  ر تتتتنر لتتتتاوق  سرذ تتتتعر

ئتتالو ر اولر تتنرأال ةتت رأقوتتانر اتت ر  ا تتورائتت     رأنر لئتت  اسروذتت ر افر رةإتتعر
ائتت       نرواتتانر للتتا  ر تتارا تت رر4 ل  تت ةعرأذ  تتسرعتتنر تتا  رائتت     رقح تت ر

التت ر ل قتتاهر    ق قتتعر ل  تت ةعرالتتاونرت تت ة رذتت ر  تت جر لشلبتتعربتتالل  ر تتنر  ،تتاءر
 ئ      رال رنر إ ر لئو ح ر ل   ةعر  تااو ر للا  ر :رااق سرفرو الر ل  ا ور

 ر رة  رذ عونر رح تارتتلر لتحل ت ر ش تلرثتلر  ذت  جرعت، لرفروأووت ر ل  ا تورأنر
 ليتت  عر  ئتت     قعررأ تت سو تتلرئتت اتانرو  تت نرر– تت قءر  ئتت       نر ا  شتتعر

رتحلقلانر ش لرحولرئال را ول لر ل قاهر ل   ةعرالاونرت  ة ر.
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ا   ر ذوتتتسر  تتتاا نر  تتت ةعرأنر للتت لربشتتت ر ل تتحتأ تتاسرر1989وذتت ر ،تتتا  ر
ع وانرائ     قانرالت،ئ  ر لتشاونرال نر ل  ذ نرلت،يق ر لت ح سرو لوذتوار لئتقاحقعر

ئ     . ر للاا عرال را ر نر   رو  
و اسر ش و تتتاسر  اتتتا رعتتتنرر1989وذتتت راح تتتا قعر ئتتت قعر تتتا سرذتتت ر ،تتتا  ر
ح تتارر1988 تت لرعتتالرر%13.3 ، إتتا رعتتاار لئتتا ح نر  ئتت       نرال،ئتتبعر

 ل ش و تتتاسرأنرعتتتاار لئتتتا ح نر للتتتاا  نر تتتنرائتتت     ر تتتارال تتتغر تتت لرأ تتتاسر تتت هر
با، إا رو  سرر(ئا حانرر898ألإانرور51)ر1988 لإت  ر نر ،ا  روحت ر،وذ ال ر

فرو تتتتار وتتتت ر لئتتتتقاحرر1987عتتتتنر،إتتتتار لإتتتتت  ر تتتتنرعتتتتالرر%13.3،ئتتتتالت رالتتتت ر
ارل  تعرئتقاحقعرال ، تاراا،تسرعتاار ل قتال ر ت لر،إتر571ألإانرور426نر  ئ      ور

ل  عروت ارسر اذتو جر لئتقاحقعر للاا تعرر925ألإانرور526/رر1987 لإت  ر نرعالر
 رلرةتتتا  ر  تتت رذتتت ر ، لتتتعرالو ئتتتش ارو ،تتتو رئتتت ،اءرو للتتتا   ربا وتتتاذعرالتتت ررةتتتا ر

ر.  ئا،ا ةعرو ا   روأئو ن
ئ     رأ، رذت ر ت لرعتالر و  ار  ا رذ ر  الر لش  اسر لئقاحقعرال نر   رو  

حالتتعر تتنرو  تتارر90ار ل تت   لر لتتت ر  ت ال تار  ئتت      ونرفرذلت رو تت رعتتار1988
حالتتتعر تتت هر ورعتتتعرر90حالتتتعرو شتتتسربئتتتال ر ا ا،تتت رذتتت ر  تتت رفروأنر لتتتترر338

 ،اقتتاسروذتت ر لتتا ت ار للتتب رع تت رتتتا  رر3 ،حتتعرور17  الإتتعرور80االتتتال ر
ر.    نر ،ق ر    رر3ا رال،حور  ا  سرائ     يراانرقح  ريح،عر   وةنرتل

 ئتت قعرذتت ر  تت رأنر لئتتا  ر  ئتت      رقشتتارأذلتت رئتتا  ر تترو ررو اتت سر  تتاا 
ر–نرأ ر  ئت      ورر–وأ، تلرر ت تاار ل  ت  ريت  انر   رو ورقرقو ترالت ر ق

وذلانرللولر)  ئ ر ل اال  ر  قارغ ذعر لئقاحعر ل   ةع(رقلو تونرالووتارقذتتعر
 ت (روأنر)رو و ر :ر راعاقعر رذ ري اات لر لئقاحقعرذ ر لاولر او و قعرتلتولر

أقتتالر ئتت     رأ رأ، تتلرقئتتتغ ونرر7أقتتالرذلتت رل  تت رور3ال ،تتا جر ل ح تتعر توتت نر
رب ا لرئقاحقانر.لر لت وةج ئلرو اا،عر   ر نرأ  ر
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 ر  ئت ونرل،تاروة ا ر  ئ ر ل تاال  رأقوتانرأنر  ئت       نر تارات ر وئتلرئتقاح
  ر تتتتلرو ر لإ،تتتاانربئتتتقاح لر لتتت  نرقرقئتتتتإاار تتت، لرو  تتتذتتتوجرئتتتقاح رلق  تتت رر300

ر.رلر لئا  ر او و  رو ا  ةا اغ نرال ا،ارأ ا
الإللتاءرر1989وتحسرأو الر لئقاحعر ا سر و سر ا نر ل   ةعرذ ري  ر ا ار

 للتتب رع تت ريتتا ر  تت  رع،تتارعواتتت ر تتنرائتت     رع تت رحتتاوار ابتتار..ر و ر
 ليتتا ر  تتعرغ ةبتتعرح تتار اتت رأنرئتت ا رائتت     قعرأو  تتت ربل تتعرحتت رب ، لتتعر

ر.رت انر نر ل  وجراونر و ررئإ اذ ر ش ارال رائ     رح ار ل  لروأ، رئ
وا ار ور شتاارئ،وقانر ا سرائ     ربائتتغ لر تارقئت  ربوت ة ر)أالتورح ت   (ر

آق رر5و لتت  ر  تتتااهرذلتت ر تت لريتت  ر قحتإتتالربتت ر)اقئتت ال (ر تتنراتت رعتتالرفر
رذل .ر1988  وا ر  لر وئلر
غ ةتتت رر- تتتنر تتت  ر لبحتتتا تتت  رأر تتتر ءأا تتتارئتتت،ال نرذتتت ر-ووتتت ة رأالتتتورح تتت   

 ا تتو  روة ت تتتراتت ر ق تتت  رعتتنرأوتت حعرأولقتتاءرهللار ل تتالح نرو تتورعبتتا  ر
عتتتنرغ ذتتتعراال تتت  ر ئتتتاحت ارحتتتو ل رئتتتت نر تتتت  نر ال،قتتتعرع تتت ر وتتتبعرعالقتتتعرعتتتنر
 ا  وتت ر ل حق تتعرال تتارفروقحتتق رال تت هر لغ ذتتعروذتتونر تت هر ل وتتبعر   وعتتعر تتنر

 لح إتتار تتنراتت ر ا،تت رو  ا،ال تتارر للالتتو ر ل تتغ   رفروقحتتق ربال وتتبعر،إئتت ار،بتتاس
  تتوهرنر ل ،ارلر ل غ   ر)و لكربل ةعراقأ   رر  عقعرا ال ر لل ةعرو   وععر 

رالا ، و ر   ر قئا،ا ةع(ر.
، رع،ا ارع لر ل  وارأنر   ر ل   ر اذونرذت ر ت  ر ل اتانرالتاأو رقت تونر:راوقلالر

 ل،ا  رح ار تالرلرةا ت ر نرآنرآ  رفروظ ر للال ر    نر ا عرذ رذت  رعالار
رت كفروذ رو ل  ا رال ر ل قانر ل   و، ر نر   ربال  وجر ل  وارر لشا ار ن
 تتتالر لوتتت ة ر ل  تتتوا روتئتتتوةت رو ،تتتاءر ا ئتتتعرأورالأحتتتارأذتتت  ار لل ةتتتعرذاتتت ر لإتتتت  ر

اتانروتاب انرر–ا تارقلتولرأ ت ر لل ةتعرر– ئ ار اا، ر ،تإارب رأ  ر لل ةتعرول ،ت ر
رذ ر.ذ ر ل قشرو اسر ال رأنرقحل ر ا
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و ارظ ر لووارا ار ورع ق ربال،ئبعرل   ر لو ة رال رأنر الر ل  قار لئتاا سر
الرةتتتا  ر للتتتااروعلتتتاسر  تتت ر تإا قتتتعر لئتتت لر تتتارائتتت     رو ،تتتارظ تتت ر ق ت تتتالر

نر ل  تتتتوارأو تتتتو ر:را ليتتتتا ار تتتتنر التتتت ر ل  تتتتوارال تتتت  ر لوتتتت ة ر لغ ةتتتت رفروقلتتتتالر
ر لئاا سرال   ر لو ة ر    نر.

أر  ت تتالر  تت رال تت  ر لوتت ة ر ل  تتوا رذلا تتسرالإ،يتتاءر،ل تتعر تت  ر لتتتا ةخرالتتار و ،تت
ي  عرال ا،ب رتئ  ر ر،ل عري  عرأالورح    ر روتلرووارح  ئعر يتاا رع قت ر
 نر ،وار ا نر ل  ار رلق نرو، ا  نرو ،تار ا تال ر تنر ق تت   ر ،ت رفر ت  رالت ر

 ل ت ا ،عرار ا، را،ياءر ئت  حعرال ا،ب رلقئت ة رذ  ار للاا ونرلرةا ت ر نر ل  تور
ر26و   ر ل ولار الاأر قئتشا ارل ر ارالا قعري  راقئ ال رات رعتالروذت ر تو  رفر
اقئتتتتت ال ر تتتتتنراتتتتت رعتتتتتالرقتتتتت ت ر ل  تتتتتوارالتتتتت ر لوتتتتت ة رذتتتتت روذتتتتتوارتح   تتتتتارر27و

 اتو قئاسر لئقاحقعر نر لإ،اانر ل لق  نرال ارذت ر قئتا،ا ةعروا ، تو رو للتا   ر
روغ   ار نر انر   ر.

آق ر  وا ر نراولر تشتاا روذت ر لغالت رقت تونرر5ل رحو ر1988و ار الرعالر
با رذ ات لر نرأ إالرويبا روي وضرو،ئاءروقلق تونرئت  ا انراال ت  نرال ا،ت رغ ذتعر
 لو ة روتواءر ا،و  رو لرة،اسروقلولر ل  واربي  ءر ل با  ر ل تشتاا ر تنرأ تال ر

سر ا تتنر لل ةتتعرالو ئتت عر تش تتارأورتتتا  ر تتنرأ تت ر لل ةتتعرو لتتكرباقتإتتانر تتار تتو 
اقئت ال رالت ب ر بتا ح لرو  عتا ار  تالخرل تلرال ا،ت ر لوت ة رر27وقلو ونرذ ر تولر

وقرقئتش ،ونرب نرقشارل لر شا  لر نرأ ال ر لل ةعرول نرقشت اونرع  رأ،إئ لر
ذتتت ر ل شتتتالرفروبشتتتارأنرقتتت   و رقلو تتتونرالت،تتتاولر ل  تتتو رو  ا ئتتتعربشتتت ر لتلال تتتار

وقلوتتونر ل تتولرا تت رال ا،بتت رو ل تتو  رحتتولروتت ة رأالتتورح تت   رفر ل ا تتعرال تتلر
ح ارت ت ر لوذوارالق راذشاسر  ت إعر و لر ل تولروذت ر لثا ،تعر ئتاءر التاأونرذت ر

ر ق،    ر ئتل  نر اتو قئاسر لئقاحقعر لت ر اءو رال ار.
ر***
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وع تتت ر،إتتتار ل تتت، جرذتتت ر ذتشتتتالر ل شتتتا كر لئتتتقاحقعرو لئقائتتتقعرتتتت ت ر وتتتقعر ر*ر
حتت نر،ظتت سرر1989لريتت  رذال   تت ر لتتاال ر ل  تتوارذتت ر  تت  رو لتتت رتإ تت سر تت 

 حا عر للواءر  ا   رباللا   رال  ائتعر ل ئتيتا ر ، تو رأئتشار ، تو ر،ا ت ر
  تتقار   تتار لاولتتعرفروعوتتوقعر ل ئتيتتا ةنرعالتتارهللارأالتتور لشتتررو  تتاوحر  وتت ر

باللتتتتا   رر ل  واقتتتتعوأ ا،تتتعرئتتتت ر ح تتتتاراالتتتت   قلر..ر لتتتتاعو ر لتتتتت رأ ا ت تتتتار ل ا إتتتتعر
 ئتتتت      رئتتتتاسر  ئتتتت     قعرو ل  اتتتترر ا تتتتااق  ر بالتوتتتتا نر تتتتاربشتتتت ر ل  ئ

و تتتتت  كروتتتتار ل  ،تتتتاارحئتتتت رهللار ل إتتتت  و رورةتتتت ر قئتتتتاانرو لتش  تتتت رباللتتتتا   ر
و  تتتقار ل  تتتارر ل  اتتتر رل تش  تتت رفرو تتتا  رعتتتالر   تتتعر آثتتتا ر ل  تتت ةعرو لتتتت ر
ت التتت رذ  تتتارالو تتتتر تتت   رورةتتت ر لتش  تتت رال،لتتت ربشتتت ر لتتتاال ر ل  تتتوارذتتت ر ، لتتتعر

تتتت رتتشتتتا  ر تتتار ئتتتا ر ل  ةتتت ر لتتتا    رحتتتولر للتتتا   رالتتت ر ، لتتتعر لبئتتتات نرو ل
 تت  نرفرو عتت   ر ل ا إتعر  ئتت     قعرر30  تاو  ر تنر ل اتانروقرتبشتارع،ت رئتو ر

 ، تت رع تت رأنرع  قتتعر،لتت ر ر وتتتا لر رالتت ر ، لتتعرأ تت  ر ئتتتح  عر تتنرو  تتعر
قار،ظتت ر ليتت ةشعر ل  واقتتعرو تتالر ل ئتيتتا ر ح تتارقائتت نر،ا تت ر  تتقار   تتعر وتتا

 لاولعرالإعا ار ت ا  ر ا،و،قتعرالتاذو ر لحاو تعرلتلتاق  ارالت ر ل حا تعرواا،تسراذتو ر
ر300انر لتتتاال ر ل  تتتواروعتتتاا ار لحاو تتتعرت، تتت رع تتت ر ذتتت ر،ظتتت ر لتتتاعو ؛ر

 لال  رقرتا  را  ارذ رعا ار آثا راقر ارأ  ت ر   عر آثا روو ت رال  ارفروأنر
   انرل لرول ، ار بعر نر لاولعرل لر ا  ر لت ر الرع   ار ل  وار لاال  لرلقئسر

  ا تتتعر لتتتاال رع   تتتارفروقر  تتتوررل تتتلر لتتتتحالرذ  تتتاربا وتتتاذعرالتتت رأنر ل ، لتتتعر
 ل ت،ار رع   ارو لتت رقرتت تاوررذتا ،انرو حتا نر    تعربالل ا تعرو لر التعرفرو تارأعتاسر
ر   تتتعر لتش  تتت ر اا،تتتانر ،ائتتتبانرل،لتتت ر ل لتتتاال ر ل و تتتوا رذتتت ر ل ، لتتتعر لتتتت رتشتتتت  

ر ل  ة ر لا    رال  ارفروأ، ارقرتبشارع، ارأ ث ر نرث ث نر ت  نر.
ذتت ر للتتا   رعلتت رر ل  واقتتعوللتتارالتتاأسر  تتعر ل،تتر  رالتت نر   تتعر لتش  تت رو ل ا إتتعر

شرر13ذتت رر1988ئتتالت ال رر19 ل  تتا ر لتت  رأ ئتت ت ر ل   تتعرالتت ر ل ا إتتعرذتت ر
بوتت و  ر لحوتتو رر الال تتارذقتت   رب  تتا نر ل تتقشرباللتتا   رو لتتت رتئتتال  ربال ار،تتا
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ل،لتتت ربشتتت ر ل لتتتاال ر لتتتت رتلتتتارذتتت ر ئتتتا ر ل  ةتتت ر لتتتا    ربالبئتتتات نرو ل ئتتت اهر
)  شتتعرباتيتت (روأنر   تتعر لتش  تت رتلتتولربح تت ر  قتتار ل لتتاال ر لو  شتتعرذتت ر تت هر
 ل ، لتتعرل،تتتر ر    ت تتارفر بلتتتانرل لتتت   ر لتتور   رو ل ،يتتتو رب   تتعر لو تتتا ار ل ئتتت قعر

ر.ر1986أ تو  رر29التا ةخر
 ل ا إتتتعر ذوتتتسر وتتت ونر تتت  ر ل  تتتا روأ تتتاسرل   تتتعر لتش  تتت رأ،تتت ر تتتنرراقرأن

 ل ئتتتح  ر،لتت ر تت هر ل لتتاال رو تت سر إاووتتاسرالتت نر ل   تتعرو ل ا إتتعر يتتت كرذ  تتار
 وئتتتترا ،تتتار  تتتقار ل ا إتتتعر لئتتتاال رواتتتا  نرو،يتتتت نر ئتتت ولر لش  تتتاسر لشا تتتعر
بال ا إتتتعرالتتت رأنرو تتت سر تتت هر ل إاووتتتاسرالتتت ر  ةتتت ر ئتتتاواربشتتتارأنر ا تتتسر

  تت  ر رال ذتتاراعتتو رأ تتالرر  تتتر حا   تتارحئتتنر حتت لر رو تتور حتتالل ا إتتعرالت  
ر.وار  ارر لتش   رو   عر آثا  حا عر للواءر  ا   روارورة ر لتش   رور
ر***

*ر   روللار و  سرع  قاسر ق ت  نر لئقاح ر  ئ      رب لاو عريشالقعر تشتاا ر
 لت رتلر ذش ارذت ر حاذظتعرر اياالراانرأال ر ار ذار لاعاو ر للوا قعر ث رت ك

 لبح تتت  ر ر لتتتعر لوتتت ة ر ل ئتتت  رأالتتتورح تتت   رو لتتتت رأ ا  تتتار ل حتتتا  ر ل  تتت  ر
 للقتتتتاا ربحتتتتر ر لش تتتت ر ل  تتت  روتو لتتتتسربشتتتتا ار للوتتتتاقارحتتتتت رع قتتت ريتتتتش نر
ر.ر نراقلا ر   ر قحتإالر2011 ،ا  رر25ت ا،سرثو  ر

عر ل ئتيتتتا روع تتت ر،إتتتار ل ،تتتو لر،ظتتت سر حا تتتعريتتت الرئتتت ،اءر ل  قتتتعرال  ائتتت*ر
فر لتتتتتاعو ر ل لا تتتتتعر تتتتتنر ل تتتتتو  نر ئتتتتت اع  رر26/4/1989ذتتتتتا ونرح التتتتت ر تتتتتولر

  اال روار  قار ل   و ةعرو  قار لور  ءروور  ءر لاذا رو لا   قتعرو ل ا  قتعر
فرو حاذهري الرئ ،اءر ر لعر،  رت اا  رأ ا  ر ل  ا ،عرفرذ ر ا  ر ت  لر

رروةا.ر نرئ حر ل    نرب   ر   واعرل  و  نربالي خ
 ارر– لحا  رع  ر،وطر ق تقارر نر لا  عر اول رر–اا،سر حاوقسر ل و  نر

التتاأسرأث،تتاءر قحتتت لر ر لتتعر ل، تت رفرو ت تت رال   تتعر ل تت   ر اح تت ربئوقئتت  ر
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شتتتارأنرتحتتتولر ل، تتت رالتتت ر تتتر  رو ا تتتلر ل تحتتتا رو ار لتتتسر حاوقتتتت ر ئتتتت   رفرب
ر.رئقاح 

 لتتاعو ر للوتتا قعر لتتت رر1989 اروأقوتتانر،ظتت سر حا تتعر لئتت ا ررة،تت رذتت ر تتا
أ ا  ار و ةار اانر ل حا  رب تإت ر ب قتانر  ت ةانروتار  تقار لتور  ءروورةت ر
 ل ا  قتتتتعرق التتتت رذ  تتتتاربحتتتت ر لتشتتتتوق ر ل تتتتا، رلتل تتتت   لرذتتتت ر ئتتتتتشاا را تتتت ر

نر تإتانر ابتارحت رت تكر ل يتا عرات لئ  انر لت  رتغت تب رائت     رو لتكرلشتالرت 
ت نر ل  تت ةعرو  ئتت     قعرع تتت رح اقتتعر ا تتتا نر غتتلرو تتوار تإا قتتتعرالتت نر لحاتتتو 

ر ل لائعر.
 تتتتتنر لائتتتتتتو رت تتتتترلر لحاو تتتتتعرح اقتتتتتعرحلتتتتتونرر156أ تتتتتاسر لتتتتتاعو رأنر ل تتتتتاا ر

 ل تتو  ، نرو ، تتارب القشتتعر لحتتالرا تت ر لئتت  انر..ر  تتارقش تت ر لحتت رل تت ر ب تت ر
ورةتتتتت ر ا   تتتتتت رالتشتتتتتوق ر تتتتتا، رلتحل تتتتت رور  تتتتت  ر  البتتتتتعر  تتتتتقار لحاو تتتتتعر

رةعرذ رحل لر. ل ئ ولقعر لتل   ر
ر***

فرو لتتتتتت ريتتتتت اسرئتتتتت  اسرر ل  تتتت ةعر آثا روةتتتت تب ربالئتتتتتقاحعر وتتتتتقعرئتتتتت  عر**ر
ر64و تتتوارر نرعتتتن التتت رر23/1/1989،يتتت سر احتتت   رذتتت رائتتت     قعرعتتتا رفروللتتتار

قش ت ر تار  ئت       نر  شعرأث ةعر الرالت  ةال ار ئتقإانر ت  رو ورأل تا، رغ  ت ر
ور تارتتلربالإشت رح تار ا تسرل ،تعرو ار الالسر  ت ربائتت  ا ر ت هر آثتا رو تفر

 تتنر   تتتعر آثتتا ربائتتتت   ارو تت رآثتتتا رتوتتلروثتتتا  ر لش تت سر ل  القتتتعرو لإوتتتقعر
و لال و،رةتتتعرو   وعتتتعر   شتتتعر تتتنر لت اث تتت رو لل تتتار اث ةتتتعر لتتتت رت  تتتارلش تتتو ر

ر  ت إعرالاء نر نر لش  ر لإ عو، رحت ر لش  ر  ئ   ر.
للتااروبحورتت رت ثتالرال و،تر روذ رئقانر ت  رتتلروتب رتتا  رأ ا،ت رقش ت ربا

ر   ارل ش  ر لال ر،  ر يت  هر نرائ      روقش و رل القارذ ر  ئ اع  قعر.
تل ةتت  نرعتنر   ت  لر  ئتت      رذت ر  تت ر،يتت سر ل تحترر1988وذت رعتالر**ر

بشار شا ا راا  راقإ ارال نر   رو ل قانر ل   و، رفرو ارأ اسرأ  ر ر ا نر
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  ةتتت روتروةتتت ر لش تتت سرذتتت ر  تتت رتتتتتلرب  تتتار تتتنر تتت   لر لتر%76 ل  تتت ةعرأنر
   تاررالت ر  ت رلتا   ر  ت رائ     قعر  و  نربيبااسر لت ئارو لتاعا  رل،لت ر

نروب رحا ا اسر  توارأث،تاءر حاولتعرت ت ةال لر  شتانرأث ةتعر تا جر لتب ار ذو نر
وا لكروب راولو، ت رذت ر  تارر ر ليت نرال تسر ر  ت  ر لتاوق  سر ل رةإتعرذوت نر

ل  تتت وةنرعتتتنر  ةتتت ر تتتوظإ نربتتتال  ارر ا تتتااق  ر  ئتتت      رذتتت رعتتتنرت  ةتتت ر 
ر ش ونر ائ،انر.

 تتالر تتو  نرقإتتت  رأ،تت ر  تت  رفرحا تت رع تت ر لتتااتو  هرر9/1/1989وذتت ر**ر
 نر ش ارو  ر انر ل   و، رفرباا  ر ل حت عرفر الرالت ئقاريت اعرئتقاحقعرفر

ا رأع الت ر لئتقاحقعر ل ،ا  ر ل   قعربالر الكرفرو   رر حاإو ت  ر ل  نرل ارال
أ،تت رأ  ارذتتت ر ااتتت رليتت ات رر ل ا تتعر ل تت ا ،عرو ل وئتتاارفر ل  تتلرآ تت ر حاوقتتت

ذت راحتا ر لتتاولر ل    قتعراقرأنر ااتتت ر لا شتعر ل ت  و،قعرذتت ر لتاولر لش  قتتعر
ر ،شسر لتشا  ر ش رفروذي سر حاوقت رذ رذت ر ل ات ر لئقاح .

ع  رذ  لر   و، رل   ت جرعطت**تف  تهن تنليةاقتوتت  تنلولةة يفمتنل ر
 رتئ رت وذار رو ل  و ر راقإ ار و ذ،   رعنر  عر   ت   رو  تقش لر ت ا ،عر

فرو  قتتتارر1982فر لإتتت  لرأ،تتتتجرالتشتتتاونر تتت  و، را،تتتا رو تتتو رذتتت رتتتت رأال تتت ر
 ائ اءر لت رظ  سرذ ر لإ  لرع  ر ريايعر لت قإرةتونر ر ت  و،قعرحتت ر ل وحتعر

ذت ر لإت  لرأقوتانر تو  رال تسر لثلاذتعرو ل ت ر رر لت رتح  ر  تلر لئتقا  سرفروظ ت 
رأحروذور رو  ا رالنر و ةونر.

ذت ر لت  رر  ر  ت رر– ال رورةت ر لا   قتعر  ئت      رر26/7/1989وذ ر**ر
حا ت تتتارر–ر تتت  ر لتو  تتتس الو تتتتر تتت   ر تتتالر لتتتاال ر ل  تتتواربوتتتاحقعر لبئتتتات نرفرو  

نر ل لتتاال ر ل  واقتتعروتحوةتت ر  ةتت ر اتوئتتت  اربش تتا نرع، تتارفرو تتاعو رأر باائتتو 
ر ، لعرأث ةعروأنر لاقا،عر ل  واقعرتح لر،ل ر ل لاال ر.

 ذوتتتسر لحاو تتتعر ل  تتت ةعر ل  تتت ر  ئتتت      روأووتتتحسرأنرائتتت     رئتتتال رأنر
،ل سر ذاسربشت ر  ئت       نرو تورال ت رع ت رعتالر اقتعرتحت ةلر،لت ر ل لتاال رفر
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 ةتت ر اتوئتتت  اروئتت تلرا تتارأنر ل لالتت  ر لوح تتا ر لتتت رل تتار ق تتعرأث ةتتعربش تتا رعتتنر 
 لحإتتاعرع   تتار.راا،تتسر لتتاو   ر ل  واقتتعر تتار،ظ تتسرح  تتعراعا قتتعروتتار تت   ر،لتت ر

ر ل لاال ر ل  واقعر.
أ ار لااتو رح   ر   ارذ ر لالرلت رال  ةتا ر ليتش رأ،ت رر1/10/1989وذ ر**ر

وذ ر  ح اء سر لشال قعرتشتال ر   رثا، راولعر ئت   عرل   ا  سرذت ر لشتاللر
  قتا  سراوق رئت،وقانرفرا تار توت رر4  ا انرع  ر ل  تا  سرقا إ،تاررا  ر!!روأن

ر%7 نربشت ر لا  ئتاسرأنر،ئتبعرتشتا  ر ل  تا  سرو ت سرذت ر ل تا  ارالت ر
فرو تتتتت رر%21وأنر توئتتتتت رحتتتتتاقسر  ا تتتتتانرالتتتتت نر تتتتت  رو البتتتتتاسر ل ا شتتتتتعر

رن   ئت        ي  سر   بعرتث  ر لإر رو ق،رعتاج.رو تار ت تلر لتااتو رح  ت ر ت  ار
ب ، لرو  ءر ت  ر لتب ءرفر ا تعروأ، تلرقئتتغ ونر لتئت ق سر ل  ،وحتعر تنر  ت ر
ل ئقاحر ل  وارلا ولر لتب ارفرذت ر،يت ر ل  تا  سروت وة  تارو ل تا  ربالت ا رأنر
 تت هر لتئتت ق سر  ،وحتتعرب لتوتت ر تإا قتتعر ابتتارفرو تتارأ تتارسرا رئتتا  رئتتو ءر

اونرحا عرال رت ي   را ولرراانر  واقانرأورغ  هرفرا ولر ابارو ،و رئ ،اءرف
ع  ر و ررئإ هرفرواونرأنرتووارع ق رأ تالر!!رو ال ر لااتو رح   رالإلغتاءر

ر.  هر لتئ ق سرل  و ت ار ليا ا ر
 لحاو عر ل   ةعرتال لر ئاع  ار ار لحاو عرأع نرعنرأنرر23/1/1989ذ ر*

ئتتت ر64  ئتتت     قعر عتتتاا ر  قعر  شتتتعرأث ةتتتعرت  تتتارلش تتتو ر و ا،قتتتعرو ب قتتتعرو  
)ئتال رر الرالت  ةال ار نر   ر ئتقإانر ت  رو ورأل ا، رغ  ت اانر اروذ عو،قعر

ر.ر  يا  رالق (
 الالتتتتسر لحاو تتتتعر ل  تتتت ةعر لئتتتتإ  ر  ئتتتت      رالإعتتتتاا ر آثتتتتا روتولتتتتسر لئتتتتإا  ر
 ل   ةعرالت رأال  ر ا  رو ت لسر ئتاع  ارلمذت  جرع، تار الت ر تاو ر لحاتلر تنر

رور   ر ل ا  قعر  ئ     قعر.ر
تال نر نر لتحلقلاسرأنر  هر آثا ر   سرب  ة رغ  ر ي و رو  تالتراحاتالر

لح اقتعر آثتا روأنر ل تت لرقح ت ر تو ررئتإ ر  تلرر1983لئت،عرر117 للا،ونر  تلر
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عنر  ة ر ابارو ش رئتقا  ر ا اتعرر30/11/88وو  رل   رذ رر9231162
 نرآ ت رالت  لر   كر ابارالقوتاءر ل تونرا تارقح ت ر تو ررر227 رال رالراال  ور ر  لر

ر20/1/89وغتتتاا ر لتتتب ارعتتتنر  ةتتت ر ابتتتارعا تتتا نر ئتتت     رذتتت رر–ر1962668
ر100و عتلتت رذتتو رو تتول ر ابتتارح تتارعثتت ربئتتقا ت رع تت ر لل تتار اث ةتتعرو ال تتغر

رألتراوق روع  سرأ   ر.
عتتتتنر(ر26/9/1989)وذتتتت رتل ةتتتت روثتتتتا ل ر  تتتتلر،يتتتت ت ر  ةتتتتا ر ر ليتتتتش ر ر**ر

أربممعت عي مم تيممع  تآ مماعت مم تنلومماعي تع،تتو نر  لئتقاحعرو آثتتا ر ل ئتت و عروح تت ر
انروعوربهمماتئيممعن است(مملت رممعتاتللراومممتنل عممعفمتخلمم تنلى ممالت مماءت ةممهت:ت

 و شتتانر ث ةتتانر، الت تتارائتتت     رر57بالإشتت رتحا تتار تتارقلتت  ر تتنر ئتتت اعسر  تت ر
ر213 ار ا شتتعر التتنر و ةتتون ر)ر ا تتسروحتتا اربش تت رتالو ئتت عر لبشثتتاسر لتتت ر أئتت
(رو ش تتار شا تتارآثتتا ر ا شتتعرتتت رأال تت رو ل ا شتتعر لشال ةتتعر  ئتتعرذتت ر  قتتارئتت ،اء

و تتتتتاحتر  تتتتاآ تا روتتتتت رأال تتتت رو للتتتتاارو واإ تتتت رو ل ا شتتتتعر لشال ةتتتتعروأ ااق قتتتتعر
أل ،تتتتو ررائتتتت     قعر تتتتنر تحتتتتترئتتتت ار تتتت رو ا شتتتتعر لش تتتتولراوتتتتاذعرلبشثتتتتاسرغ تتتت 

 ا  ةاقتتتعروغ   تتتارو ل ث تتت رذتتت ر ا تتت ر..رأ، تتتلربشتتتارأنرأت تتتو ر  ت تتتا ر تتت ة ت لر
 رذ رح رتا ةخر   ر,رت  تارل تلرات  ر تارقحتاولونرت إقلت رح تار رع تونر لئاذ ر

عر نرأ ت ر  توا ر..رال ، تار لحلقلتعر لتا ة قتعر لتت رأ تات ارقأنر با  ر ل،ب ر لش  
 لحإتتتا  رأ، تتتلرعتتت  ريتتت الر ل رةتتت  ر لش  قتتتعر لتتت  نروذتتتاو رالتتت رئتتت ،اءروأنر وئتتت ر

ا،تت راتتانربتت ربشتت رع قتت ر لئتت لرئتت كر ل  ةتت ر ل ،تتو  روتتت كر ليتت ال ر لئتت  ر
ر لح ونر لت راانرع ق رأنر تإاا  ار.
وةرةتتتار تتتنرغ تتتو ر ل  ة تتتعرروتشل تتتا ارأنررو  تتتار رةتتتار تتتنروتتت ا عر ل ا ثتتتعر..

نراانربشوت ار  شظلر آثا ر ل ، وبعرغ  ر ئ  عروقرتو ارلا ،ار و رل ار..رو  
ر ئ  رذ ر     رعاار نرعيانر آثا رب   ر.

 ت  لرح  ئتعر وذتانر تنر غتقتالرائت     رل تتلرا  رولتوراتانرذت ر تا ر ا ت را  ،تارع
لرآ تتت  لرا.ر ل يتتتارثتتتع  ،تتتارب تتتارقش ذو،تتت رعتتتنرا،ور،تتتار..رذلتتتار ت تتتو رع  تتتاءر لتتت   رور
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و تت، لرعايتت ر آثتتا را.أح تتارر ت تتا  لرذتت ر تتت را.رئتتش ارالتتا ر..ر تت قءر لش  تتاء
ا.ر ح تتتتارعالتتتتار ل ل تتتتوارأئتتتتتا ر آثتتتتا رال ا شتتتتعرل تتتت ربإ ،ئتتتتاروئتتتتش ار تتتتا  رفرور
وعالتتتار ل تتت ةلرأالتتتوريتتت، روا.رع تتت ر ل تتتول روا.ر تتتباح رواروا.رئتتت ار ل تتتاو ر

توذ تتت ر,روعيتتت  سر تتتنر إتيتتت ر آثتتتا ربئتتت ،اءروغ تتت  لر تتتنرعيتتتانرآثتتتا روتتتت   ر
ر   ر.

و ارت ا،ارعنر  ةل لر لح تولرع ت ربشت ر آثتا ر ل ئت  عرذت ر   ت ت لرو لتت ر
رللرت نر ئ  عرذ رئ  ت،ارو ، ار:ر

راق عر ، وبعر نر شالارئ  ال تار ل االر.لوحعرأث ةعر نرع  ر لاولعر للر-
ئتعرتو ال سر،اا  ر نر ، لتعر لال اوةت ر..روحإتا  رلتلرتحتاار لتلتا ة رعتاا ارأورر-

ر و  ار) شظ  ارب تحتر اآ تارالإئ     ر(.
رحإا  رائ  قعر نر  شعر،  روح نرائ   ر.ر-
رآثا ر،اا  ر ، وبعر نر ، لعرو ا ر ل،  روو ا رذ ةجر.ر-
رش  ر لالتول ت ر ، وبعر نر ، لعرئا،سراات ةنر.آثا ر نر لر-
ر  شعرأث ةعرذ عو،قعر  و وا رب تحترئ ا، ربائت  لقا ر.ر11ر-
ت ثتتتتالر،تتتتاا رل ئتتتت ا رذتتتتاتنرحتحتتتتو ر)غ تتتت ر و تتتتواروتتتت نر آثتتتتا ر ل   تتتتو رر-

را  اع ا(ر.
وسر ، وبتتعر تتنر ، لتتعرتتت ر لإوتتعرو تت رب تحتتتر تتاآ تارت اث تت رلملتت رتتترر3رر-

رالإئ     ر.
ر ،لويعر نرح نر ل   عر  ئ   ر.آثا رر-

  تاسر لحإ ةاسر  ئ     قعر نر لي الرال ر ل ،تو رو  تتار ش تار ل، ت ربتال ولر
رو لش  رأ ارعنر ل ،ا  ر لت رتش وسرل ،  رذ  ر:

ذتا ،انر..رذ و ش تارع،تار  ت ر ل، ت رر50  شعر لإا  ار ال ورةول رو ئاحت ار،حتورر-
و تار تالر  ئت      ونرال، ت رفر آثتا رروبل سر للاقلر ، رآق ر لئ، نرأث  ر لحقا 
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 آثا روتحوة ر ل ، لعرال ر ح  رل  تر ل  نرو شئتا رل  تقشر..رو ار لتسر
ر  ار لإ ا روبلاقارائو ر اع ا ر ل ت،اث  ريا ا رع  ر ل،  ر.

  قتتتار تش لتتتاسرا،قئتتتعر بارة قاتتتارب ، لتتتعر لإ وئتتتقاسر..رذ تتتلر ت اتتتو ر ل وحتتتاسرر-
ئتتتتلوذ ارو لتتتتب طر ل ،لتتتتوشرباا وتتتتقعروتتتتتلر،لتتتت ر او ،تتتت ر ل  ا قتتتتعر لتتتتت رتغ تتتت ر

ر لإ ا ةعرو ل ئا جرو لش  سرولوحعر و،ا،قعر.
 لالتتتت  ر  اعقتتتتعرتوتتتتلرعيتتتت  سر لتو ال تتتتسر تتتتنر لش تتتت ةنر ل و،تتتتا، رو ل و تتتتا، رر-

رب ، لعرت ر ل ،ا ارو ،ارئسرتو ال سرتتا ولرذ ر ح ر لشااقاسرالإئ     ر!!
ر وا ر آنرب تحترئ ا، ربائت  لقار.أث ةعرذ عو،قعر،اا  رو ورر  ار104ر-
  وارئتت الرو اعتتا رت ثتتالر   ، تتسروع تت سروت تتا لرعتت نرحتتو اروذ،تتا  نرر-

روأو ، رولوحاسر نر ، لعرأثا ر ل   ر و وا رال ا شعرالنر و ةونر.
روع  سروآثا ر نر ، لت ر لي خرعو ارو ل،و  قار.رأو نر-
   وغ قإقتتتعر تتتنر ،تتتا  رحإتتتا  ر و ا،قتتتعرو  تتتارال و،رةتتتعرو شتتتا ةنرولوحتتتعربالر-

ر   وةسروت رآثا رو   ر لشالاروبح   ر لال اوة رو ل  وبعر.
وسر تتتتنر ، لتتتتعرتتتتت ر لإوتتتتعر و تتتتوا ر آنرب تحتتتتترت اث تتتت رأث ةتتتتعرلملتتتت رتتتتتر3ر-

ر.ر1/752 اآ تارال  لر
ر.ئ  قعربال  ر لش   ر نر  شعر،  حإا  روع  سرو  ارذ ا ةعرولوحعرار-
حتتاالوروتتت ر ل  تت رثتتلرا تت و ر ل ، لتتعرر، تت رآثتتا ر ، لتتعرتتت رأالتتور ئتتإ روتتت ر-

ت اث تتتت رلملتتتت رتتتتتوسر و تتتتوا رب تحتتتتترر3وحولو تتتتارالتتتت رث ،تتتتاسرعئتتتتا ةعرو ، تتتتار
ر.ر16,15 اآ تارتحسر    ر

 ت و ر ل،الت ر وئت رع قت راثبتاسرأ ارذ ر ل ،و رذلارحاولسر لبشثتاسر ل ت  و،قعر
رو آثا رل بحثو رل لر وقعروتا ةخر.رال  هر ل ، لع لئ لر

ر و شانرأث ةانرو،ل رأثا رح  ةعرال رائ     ر.ر12 رلتتلرع  رحإا ر-
 تتنرو ا ر التتونر ا تتسر ل ا شتتعر لشال ةتتعرالتحوةتت ر  تتارأث ةتتعروعظتتالر تتنرئتتتعرر-

ر و  ارل  شا  ر.
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ذ رو ا ررعر رتلر،ل رحإا  ربائتلر يت و ر وتالت جرو،لت ر  تارح  ةتعربت ر تنرر-
ر ال ر لتا ةخر.

ر.ر1150  لر نرو حعرذ ر نرتلر،ل ر  ار ا عر نر ل و ارر-
 نرو ا ر   جرتلر،ل ر،  رت اا  رقح  ر،ليانربائلر ل  كر ئ روئت ةار رر-

   اتتا   رو تتورب تتولر تتت رو، تتتر تتنر آثتتا ر لإ ةتتا رلظ تتو ر،لتتشر ل  تتكراولر
ر   ربال ، لعر.

 نرو ا ر لا  رو   ر لإ ا عرو ال ر ل غا  رو لي خرعو اروو ا رأئ  رغتا،لرر-
تو ال تسرو شتا ةنر تنر لاولتعر لحا ثتعرو  وارئت الروآثا ر نر لش  ر ل و ا، رور

رو  ارذ ا ةعرائ  قعر.
  تتار تتنر لل تتاشر تت، لر لل شتتتانرر9 تترءر تتنر تتا  ر ،لتتوشربال   وغ قإقتتعرور-

رب تحترئ ا، ربائت  لقار.ر15742,15755   ار
 ،تح رئا  رائ      رب حارذ،اانر ل ت لربت نريت، ر،إئت رر1/10/1989وذ ر**ر

انر لش  ار  اوحر ل و   ر ا  ر ل باحتار تارت لت رب غتانر تنربئتا  رغ ذت رفروا
 ل ئتت ول نرب حتتارذ،تتاانريتتا  ر ل تت لربا،تحتتا رئتتا  رائتت      را  تت رغ ذتتت رو ،تلتت ر

ح تتتارتالتتت نرأنر لئتتتا  ر تتتالرالتتت   ر  التتتت رفر لشل تتتارعر تتت رالتتتاو ر إتتتتشر ل باحتتتار
ر.بئتا  رغ ذت رثلر شارذونر لث  عروت كر،إئ رحت رذا نر لحقا ر

ر–ا.رالو تتونر  توا رفرأ  ةات أنرروئتا  ر  عت ل،يت سرر1989 لشالروذ ر**ر
روأ،تتتت رو شتتتت  ل ،ئتتتتقعرقشتتتتقشرذتتتت رذ ئتتتت  نر ل حت تتتتعروةتتتت  نربالشال ةتتتتعرائتتتت      ر

يتت  رذتت ر ش تت ر لتتت  قلر ل شتت و ربائتتلرر نرا ثتت ر تتنع تت ئتتاعات ر  ئتت     قعر
ر  ل  ئع را   ر ل تحتر ل    ر.
قعرأقوتانر و شتانر و قتانرذت راذتت رأحتو لر ل تحتترو  ئ      رو ئتاعات ر  ئت     

 ل ا ربالي  عرو ل  ر و ارع قت رأقوتانرات رأعوتاءر ل تحتتر و قتانرع،تار للقتالر
رب  رع  قاسرذت رأورغ  ر  ارنرأور شا  رأورذت ة،اسر.



 

1512 

وئتت رح  ئتتعر يتتاا رو   تت  ء سرأ تتنرغ تت رعااقتتعريتت ارورر18/11/1989وذتت ر*ر
 رال ر ،او  نر نر ل باحار لإ ا  لقعر ا  ةاقعر  ا ر للا   رتئ قلر ت لرائ     

رلت ح   رال ر لوققاسر ل تحا رل حا  ت ر ،اكرالت  عر ت رواب ري  عرأ  ةا ر.
اتانر  ئتت      روةتتاع ر رلقإتت ر ر تتترعلرع تتابعراولقتتعرل  تت روتتت وةجر ل  تتا  سر

رال نرعاار نراولر لشاللر.
ع،تتتا ار  تيتتتإسر حاولتتتت رحتتاثسر و   تتتعر ئتتت حعرال ،تتت رو تتت نر ليتتت  عر ا  ةاقتتتعر

اا تتالريتتتح،عر تتتنر ل  تتتا  سروأث،اء تتتارأ  تت رلقإتتت ر ل  تتتا رع تتت روتتتاب ر تتتنر
 ل باحتتار لإ ا  لقتتعرل  لتت ر  تت ع روةتتت انر تتور تتنر ل تت  رالتت ر  تت روأ تتالرال تتار
 ،تتتتت رعتتتتتا رأيتتتتت  رب ئتتتتتاعا ر لئتتتتتإا  ر  ئتتتتت     قعرذتتتتت ر للتتتتتا   ر لتتتتتت ر تتتتتا سرلتتتتت ر

وأ  ةاتارلتئت قلر ل  ت   نرذت رر ل ئاعا سر ئتتغ عرعتالرو توار تإا قتعرالت نر  ت 
 لو تتتتتسر لتتتتت  رور رذقتتتتت ر) ق،ت  تتتتتول(ر،يتتتتت  رب و تتتتتاذ رل لتتتتتب رع قتتتتت ر.روو تتتتت سر
 ش و تتتاسرالتتت روتتتباطر ل باحتتتارالتتتور   ر لا   قتتتعرعتتتنرو تتتوارلقإتتت رذتتت ر ل شتتتاا ر
بتتتالل  ر تتتنر لئتتتإا  ر  ئتتت     قعروأ اتتتنر للتتتب رع قتتت رفروب  تتت ارع تتتلر لئتتت  اسر

  تتتت رول تتتنرائتتت     رأئتتت عسرالتتت،إار ل  تتت ر ا  ةاقتتتعر  التتتسرتئتتت ق  رال  تتتارل حا
رع  رأئاارأ، ر و  نرائ      ر.

   سر   رتئت قلر  ئت      رالت ر لوققتاسر ل تحتا ر ثبتاسرحئتنر ل،و قتارو   ت   ر
 التتاأر ل شا  تتعربال ثتت رلتئتت قلر ل  تت   نرل ئتتتإاا ر تتنر لتتكرذتت رتئتت قلرعتتاار تتنر

 ا تعر ل ت  ت نرباقئتتق ءر ل ت   نر ل   ة نر ل تا   نرالت ر لوققتاسر ل تحتا ر
ع تت ر بتتالغراال تت  ر تتنر ل تتو  ، نرأور تتنر لال،تتوكرو   تتو رالتت ر ،تتاكرل ئتتتإاا ر تتنر

رعالرو وار تإا قعرتئ قلر     نرال نر لال ا نر.
 ت تت سرا تت  ء سر ا تتنر ل يتتاا رأث،تتاءرت ح تت ر رلقإتت ر ر وذتتانر تتنر قتتالر ل وئتتاار

ربا ت اذ رذتلر لت ح  رذ ر لثالثعرذ   نر.
ا   رأحار لإ،اانر ل ال  ريا ارواب ر لئقاحعرئا حعرورر25/11/1989روذ *ر

أ ،القتتعرتئتتتش تر و ار لإ،تتانرب  ةلتتعرقذتتتعرذتتا ت  ر ، تتارواا،تتسر ل إا تت  رأ، تتار
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ئتتا حعرائتت     قعرتحتتت  ر لتئتتولرووتتب ر ش تتار بتتالغراال تت  رواذتتت ريتتقااسرع تت ر
رأحار لال،وكر  ئ     قعرفرو ارتلراحالت ارل حا  عرعا  عر.

ر***
 ثانياً : حقبة التسعينات :

لئقاح ر  لرحلبعر لتئش ،اسرئ،و سر را ا ربئال راعلر ل،ظالر  لت القاررعاش
لتت رذتت رااذتتعر ل  تتاقسر تتارتلتتاقلرعيتت  سر لتئتت ق سرو لت،تتارقسرفرولشتت رأال ر تتار
ا ولرئ ،اءروأغ  ر ،ا ل ار لئقاحقعر نرغ  رت ي   رفروذق تار  ت ر  تاربت ال رر

راح رال نرائ     رو   ر  لرذت  ر لتئش ،اسر.و ا ار لت القار لئق
ر– ل  تتت ةعر ل إاووتتتاسررالتتتاأسر1990*رذتتت ر ائتتتالو ر اولر تتتنريتتت  ر ،تتتا  ر

قئتتتتشاا ر لل تتتار اث ةتتتعر لتتتت ر ئتتتتولسرع   تتتارائتتت     ر تتتنرأ  وتتت ر  ئتتت     قعر
ئ ،اءر  لرذتت  ر قحتت لر.وتتلرتيتا  رل ،تعرل تإتاو ر تنر   تعر آثتا رال  ائتعر

ح اررا ر وئ ر ل ئتيا ر للا،و، رل    تعرو لتكربالت،ئت  ر تارور   ر ل ئتيا ر 
ر ل ا  قعروقلا رعاار لل ار اث ةعربحو ل رألتر  شعر.

البحتتتتاروا  ئتتتتعرر ا تتتتسنر ل  ،تتتتعر:راا.رئتتتت ارتوذ تتتت ر  تتتتقار   تتتتعر آثتتتتا ررو تتتتال
 اووتتا ر للا،و،قتتعرقئتتتشاا ر لل تتار اث ةتتعر ل و تتوا رلتتا ر لئتت  اسر  ئتت     قعر

احإ ارو آثا ر لت ر ئتت   سرب ش ذت تار تنر ا  ر ل  ت ةعر ت لرذتت  روذ ر ت
ر قحت لرفرا ارئتتول ر ل  ،عرذح رو ئت لر آثا ر.

واا،تتتسر  تتت ر تتتاربحثتتتسر ووتتتو ر ئتتتتشاا ر آثتتتا ر ل  تتت ةعر تتتارائتتت     رأث،تتتاءر
ر500فروأالتتا ر ل ا،تت ر  ئتت      ر ئتتتشا اهرلتئتت قلرر1986 باحثتتاسر ابتتارعتتالر

ر  شعر.
ار اث ةتتتتعر ل ا تتتتعر لتتتتت رعثتتتت رع   تتتتارتشتتتت  رحالقتتتتانربال تتتتتاحتر  ئتتتت     قعر لل تتتت

وبشوتت ار،لتت رل تتتاحتر ا تتعرو لتتبش ر آ تت رالقتتارلتتاولرأو وبتتاروأ  ةاتتارفرا تتار
 ئتتتول رعتتاار تتنر لي  تتقاسرع تت ربشتت ر لل تتار ثتت ر ويتت راقتتانرو لتت  راتتانر

رق  كر تحإانر ا انرأو  رب رقال،ت ربشاروذات .ر
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 ،قتتتت رر100سر،قابتتتتعر،وةبتتتتارئتتتتال  رائتتتت      رباإالتتتتعرأ  تتتتر21/1/1990ذتتتت ر**ر
لا ولتت ر لتتب ارالتتاونرت يتت   رفرواا،تتسريتت  عر ،إتت ر ابتتار تتار  تيتتإسرأث،تتاءر تت وجر

ئتت،عرائتت      ر ل ،ئتتقعرعتتنرعتتالرتئتت   رح تتول رع تت رت يتت   رر28اوقاتتا رأ  نر
حالتتت رالتت ر،قابتتعر ا تتولر لتتب ارع تت ر تتو ررئتتإ هرفرذتتتلرتح ةتت ر حوتت ربالو  شتتعرو  

..رو   ر  ئ      رأ، رحوت رالت ر ا  وت ر ل  ت ةعربحت  نر تار   وعتعر،وةبار
 نرر    رذ ر ا  رال ا  روتو  تو ر،احقتعر ، لتعرا ت رل بحتارعتنرر  ت رل تلر
غ نر ،اكروأ، لراا،و ر تارح ت و رع ت رت ت ة ر تنر لل، ت قعر ل  ت ةعرالتإق سر

ال رائ     رال  نرالا ولر لب ارباللا  راقرأ، رت كرر  ءهرالا  روحاولر ل غاا  ر
رلظ و ر ا عرب ر.

،يتت سر  ةتتا ر ليتتش ر،لتت نرعتتنر  تتاا ر   شتتعرال   تتعرر26/2/1990وذتت ر**ر
 ل ا عر ل  ةعرأنر لباحث نربال   تعر  تيتإو رالا قتعرظ تو رت توارايتشاع رليتو   ،ار
 ل   ةعر  ارئ  ث رئ بانرع  ر لئقاحعروع  ر حعر ل   ة نرفرو ور،اتجرعنر

     راق و،عرب ح  ءر ل،ل ر,رو ارئ  سرأ  ر ر ل   عرذ ر ل إاع ر ل،وو ر  ئ ر
  تتالر ا تتنر ل،تتوو رعتتا رايتتشاعاسر  ةتتعرلتتلرق حظ تتار لبتتاحثونر تتنر التت روترةتتار

وبشارح  تت رع ،تتاسر تتنر ل قتتاهرو ائتت اك,عتتنر ل شتتالر ل القشتت ر,ر تتاءر لتتكربشتتارت
ر ئ ريا  رل  ، لعرع  ر لحاوار ل   ةعر  ئ     قعر.

ل را.راال   قلر لشئ   ر  قار   تعر ل ا تعر ل،ووقتعربوت و  رو نر،احقعرأ   ر ا
ا ولر   رذ ر  الر ل ا عر ل،ووقعرل  اال عر   ر ل إاع ر ل،وو ر  ئ      ر

ر.
و شسرع  قعرذا  قعر ئت اذسرأتو قئانرئقاحقانرائ     قانرر1990*رذ ري  رذال    ر
ارعيت رائت     قانر  ئت اع  قعر ل تح  و رو تار تت رذ  تارأحتر–ع  ر  ة ر للا   ر
آ تت ةنرفرو تتارت،اولتتسر تتحتر ر ليتتش رو ا تتال رو لوذتتار رر20و تت حرأ ثتت ر تتنر

 تتتتت  ر لحتتتتتااار تتتتتنررو قتتتتتار  ت إتتتتتعرذلتتتتتار اتتتتترسر ر ليتتتتتش ر رع تتتتت ر اوار اذشتتتتتالر
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  ئتتت     قعربشتتتار لحتتتااار بايتتت  روت ا تتترريتتتا ونرأنر  تتت ر تتتار  لتتتسر تتتو نر تتتنر
ر ل    قعرت اهرا ر ار ورائ      ر.

 ارذش ر ل تحإ  نر ل  ت ة نر لت  نرقش  تونرذت ر ل تحتر ل ئت قعررال وأيا سر
ر تتت قءر   تتتات لرع تتت ر التتت   قلرئتتتشاهروغ تتت  لرفرذلتتتار تتت   أ ثتتتالرئتتت   ر  تتت رو  
 لإ ئتت  ،  نروع تت رقائتت رع ذتتاسرب تتإعر ا تتعرفرو،شتتتو ر لإ ئتت  ،  نربا   تتا ر
روبااذعر او تا ر لئت القعرفرو،ئتو رأورت،ائتو رأنرل  حت تعرأ وت راا ت ر لحت رذت 
 لتتتاذا رو ل لاو تتتعرولتتتورع تتت رئتتت  ر لل تتت روتئتتتاءلسر ل تتتحقإعرأ تتتنراتتتانر تتت قءر

ر ل تا ر ولرت  لريا ونرع  ر   رو  قئ ار.
ر– لئتتإ  ر لإ ئتت  ، رباللتتا   رر–و اتت سر ل تتحقإعرأ،تت رتتتلر ئتتتاعاءرئتتش ارا تتالر

رل ئتش لرو لتباحارحولر   ر لحااارو نرقلترو  ءهر.
  جرحتتلتتترو  ءهر  تتاسرائتت     قعرت تتا ر قو اتت سر ر ليتتش ر رأنر لحتتااار   تتار

ئتت  نر ل حت تتعر  تت روأنرائتت     ر تتار ئتتت   سر  تر تتعرأورع تت ءر تتنرا  تت رذ 
 تت ريتتا ونرو  ءر تت  ر لحتتااارحئتت ر ش و تتاسرتتتوذ سر  رآوتحا تتا نرقلتتتر اتتت ر

رل   اسرو ا  ر ر ا ،قعر  ئ     قعر.
ل  ت ة نرحتولر لحتتااارأ تار  ةتا ر ر ا تتال ر رذلتارأو اسرآ  ءربشت ر ل ثلإتت نر 

؛رذ يتتا را. ح تتتارحئتتتنر لرةتتتاسرالتتت ر تت  ر لحتتتااارقر  تتتالر لل القتتتعر لإ ئتتت  ،قعر
ا، ر ث  رتشا تر لغ  ر ارائ     رباعتبا  اروتحقعرع ت رق تإو، ربا   تاال ر

ر.
أ تتتارأ تتت نر وةتتتا ر تتتا  ر ل  تتتاال  سر ائتتتال رذلتتتالر:رانر ئتتتحانريتتتا   ر  تتتقار

لحتتتاااربئتتتال رئقائتتتات ر لشاو ،قتتتعروتتتار لتتتور  ءر  ئتتت      ر تتتور ل ئتتت ولرعتتتنر 
ر ليش ر لإ ئ  ، رول  رذش ر ارذش .ر

أ تتتار ل ئتيتتتا ر تتت  ونر ل وتتت ال ر ل  يتتتار لشتتتالرلم تتتو نر ل ئتتت   نرذلتتتالر:ر، ةتتتار
 تتتتحو رائتتتت  قعرع  قتتتتعريتتتتا  عرلتح ةتتتت ر ا  ر ل حت تتتتعرولتتتتقار  تتتت ارتإ  تتتت ر

، ةتتتارأوتتتتوبارئتتتقاح ر غتتتلرأ،تتت ر  تتتو رع تتت ر ل  ةتتت رول ، تتتار  تتتو رقرت إتتت رفر
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اتتتت رر–ا تتتت  ء سرذش قتتتتعرع تتتت ر ا  رلالتتتتاءر قئتتتتتشا ار لإش تتتت رلتح ةتتتت ر ا  ر
ر ا  ر لش  قعر ل حت عروتح ة ر ل ئ ار ا   ر ل با كر.

وذتت رئتتقانر ت تت ر تتارقاتتونر تت  ر لحتتاااراتتانرل ت وقتت رو لتغ قتتعرع قتت رفرالتتاأسر
أولتت ر  تتو سرت ح تت روت   تت ر ل  تتوار لئتتوذ سرل  قتتانر ل تت  و، رذلتتار  تتاسر

 ر لوذتتتارو تتتولرذتتتوجر تتتنر  تتتوار لئتتتوذ سرل لتتتا   رفرو ئتتتت ا   رأتو قئتتتاسر  ةتتتا
رئقاحقعرل ئإ رال رت رأال  ر.

و تتتتاراعتتتتسر ل تتتتحقإعرورةتتتت ر لئتتتتقاحعربوتتتت و  ر لتتتتتا  ر لئتتتت ةارلو تتتتترتتتتتت    ر
أتو قئاسر نر لي ااسر لئقاحقعرل ئإا  ر  ئت     قعر لتت رتئتت ا  ارل،لت ر ل  توار

ر  ةعر  ئ     قعر. لئوذ سرلت رأال  رعال ر لحاوار ل 
  تيتتتتتإسر لحاو تتتتتعراا ثتتتتتعرأث ةتتتتتعر ا تتتتتا رفرتالتتتتت نر قتتتتتالرر28/3/1990وذتتتتت ر**ر

ر ر ر ل ا تعربتال  وارذت ر ت، تنروثتا  ر ر ل ر%90اولقعربئ  عررع اباسرت  ة 
فرت لت ر1982الت رر79   رفروت  ةال ارلحئا رائ     ر  لر لإت  ر نرعا  ر

ثتا  رب تحتتر لتتا ةخرو لحوتا  ر ش و اسرت اارو توار شظتلر لورر  ل  اررأ ، ر
أ تاسر ل ش و تتاسرئت  عر شظتتلرورذت رتت رأال تت رو تحتتر ر ق تقتتاجر رذت ر وئتتقارفر

علت رتو قتار تإا قتعر  ر رب لاال ر ل  وارذت ر لبئتات نر لوثا  ر نرحوشر ر لالو  
ئت     راونرع تلر   تعر آثتا رفرا تارأ تاسر ل ش و تاسر اا  راقإ ارالت نر  ت رو  

لبشثتتعرأث ةتتعر  تت ةعر تتنر ا شتتعرر1980ع قتتارذتت رعتتالر تتاو رتش ق تتاسرئقائتتقعر
ع نري ارفرالو تر لحإ ةتاسر لتت رتلتولرال تارب ، لتعر ل لتاال رقئتت   جر لوثتا  ر
 ئتتتتتت ابعرلوتتتتتغوطرائتتتتت     قعروأ  ةاقتتتتتعر.وو تتتتتإسر  تتتتتاا راال و ائتتتتتقعر ل  تتتتت ر
  ئتتت      ر ا  تتت ربالئتتتت احرل تتتاربالبحتتتتارعتتتنر لوثتتتا  رب ،تتتت ر حاولتتتعرائتتتت     قعر

ت ارل وثتتا  رذتت رذتتت  رئتتابلعفواا،سر  لوذتتا ر تتار ،إتت اسربال يتتترعتتنرلتغ قتتعرئتت  
 شعر ل او رل ت،ل ت ر ل   ر ل  رتلا سرب رائ     رال رور   ر ل ا  قعر ولر ل 

رر ر. ،عنروثا  ر ل 
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عتتا رأ بتتا روتلتتا ة رعتتنرر1990ربشتت ر تتحتر ل شا وتتعرذتت رعتتال**ر،يتت سر
ئتت       نرالتت  نر ليتتبا ر ل  تت  رذبشتتارحتت  ر،يتت ر   تتاررعتتنر  ةتت رأ تت ةا  نرو  

 للب رع  ر ل ت لر ا  ةا ر ليا رولقلرتيا لرر ل  ر،ل ر لشاورل  تاسر ا إتالر
 ل  تت ة نربشتتارأنر تتا ار ش تتلر ليتت و ر ل ،ئتت رو تتار توتت رأنر تتاقلت رئتتا  ر
، تار ت رائت     قعرو ت ر ا  تعروة ت  ر لبحتارع، تار لقئسرا،   رةعرا تار تاع رو  

 إت نرر12 وئاار  ئ      ر.رو ارتلر لتحإهرع  رو ارتلراثباسرع  عر ل ت لربال
ر نروحاقار ا  ةا رب حاذظعرال، رئوةتر.

وذ ر  و ر اا عرل ت أ ر لشتالرتتلرت ح ت ر ا  ةات ر ليتا رالت ر لوققتاسر ل تحتا ر
راونرأ را   ءر ا،و، ر  ارق ث را ا   نرل     عرو لئقاا ر لو ،قعر.

بالئتتت نرعا تتتانرع تتت رال ة تتتا، ررحا تتتسر حا تتتعر تتت، ر لش تتتور روذتتت ر  سر لئتتتقان
 تتاع رالتتولراقإ تتارئتتات ونرللقا تت رب ع تتالر ،ئتتقعريتتا  ر تتارأ إتتالر  تت ة نر تتار
ت وة  لرذ رأووا ر   عروا ، ر  ولر  ، جرواريش رويبا ر   رل،يت ر

ر   اررال نرأال،ا  .
أ تتتتارذتتتت ر ل ا،تتتت ر ل،ئتتتتا  رذتتتتت ت ر لإتقتتتتاسر  ئتتتت     قاسرذتتتت ر ل تتتتا   رح تتتتارتتتتتلر

     قعرب ئتيتتإ رح قتتاسر لشبائتتقعر  تتاباسربا  تتارر تت لرذتتتا رائتتر25 حت تتارر
عتتتتا  نرذلتتتت راتتتتانريتتتتغ  نر ليتتتتاغ ر،يتتتت ر   تتتتاررالتتتت نرأ التتتت رعتتتتاار تتتتنر ليتتتتبا ر

ر ل    .
وذتتت رو  شتتتعرأ تتت  رتتتتلرت  ةتتت رثتتت ارذتقتتتاسرائتتت     قاسر  تتتاباسربا  تتتارر تتتنر

ر ئتيإ ر لشبائقعرذ رظ و رغا وعر.
 تتتت ا  رعا  تتتتعرر-لئتتتتقاحعرورةتتتت ر ر–أ ئتتتت رذتتتت  ارئتتتت  انرر4/4/1990وذتتتت ر**ر

لش تتتا ر راقتتت سر رالإئتتت     رتتوتتت نر حت ا تتتانرع تتت رت تتت ذاسرائتتت     ربال ، لتتتعر
قتت سروتوئتتش ارذتت ر ئتتت ا لر لتئتت ق سر لئتتقاحقعر ل  ،وحتتعر  لو  شتتعرالتت نر ابتتارو  
ئتاء ر ئتتت ا   ارلال،توار قتإتانر لئتتقاح ر ل  ا،ت ر  ئت      ر بلتانرقتإتتانر ابتارو  

ر ارو  ئ      ر.ال نرورة ر لئقاحعر ل  
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ا  ور ت  نرال نرر12 ،ي  رئقاحقعرع  ر ئاذعرر13واا،سرائ     ر ار ا سرالال،اءر
اقتتت سرو ابتتتا.رب و  تتتإاسر  الإتتتعرلال،تتتوار قتإا قتتتعر تتتنرح تتتار ق تإاعتتتاسرا تتتار
،ظ تتتتسر حتتتت سربح ةتتتتعر تتتتنراقتتتت سرل رةتتتت  رذ عتتتتونر لاالتتتت ر ئتتتتلرا تتتتولر  ئتتتتعر

رع  ر لإ ار.اوق رر100اوق  سرال ، ارح  سرائ     رع  ر
أع نرذ  ارئ  انرورة ر لئقاحعرأنر لحاو عرقرتئت قارر29/5/1990وذ ر**ر

 ،تتار ا ا،تت رولتتوراتتا،و رائتت       نر تتنريتت  ءروحتتا سر لل تتا ر لشتتالر ل ش ووتتعر
رل القار!ر.

انر للتتو ، نر لئتتا ةعرحالقتتانرذتت ر:رو تتالرذتت ر ل،تتاو ر لتتت ر،ظ ت تتار،لابتتعر ل تتحإ  نر
 ر أار ل تتتالر لش  تتت رو ا ،التتت رتيتتت ار قئتتتتث ا ر  تتت روأ   تتتار تتتو ، نر ئتتتتث ا

ر.ذا ترتلتر لحاو عرأ الر ا ا، ؟ ا ،ال رذ ر   روتاعورال ر ل رةار ، ر
أحب تتتتسريتتتت اعر  تتتتا ر للتتتتا   ر حاولتتتتعرل  تتتت  ر  تتتتوا رر22/5/1990وذتتتت ر**ر

أذ ةلتت ر تتتنراولتتعر رلقئتتتوتور رالتتت رائتت     ر تتتا  نرباللتتتا   ر..رعالتت ر  تتتوطريتتت اعر
رقعر للاا عر نرق وار. لشالر  ئ     

ا،ور ار اث ةعر ل    عرالت ربشوانر نر ئتشااسر   رر22/12/1990وذ ر**ر
عالت ر ،إت رر1989عالر    ارئا  رأل ا، رذ رئقا ت راانر ارررائ     ر..ر ل ،ور

 ابتتارفرو تت رتوتتلر  تتتاسر تتنر لش تت سر ل  القتتتعرو لإوتتقعرو لال و،رةتتعرو   وعتتتعر
عر لت رت  ارال ر  ت تر لش و ر ل  ت ةعر ،ت ر   شعر نر لت اث  رو لل ار اث ة

ر لش  ر لإ عو، روحت ر لش و ر  ئ  قعر.
أ اسر  تاا ر ئت ولعرب  تا ر للتا   ر ل تو رأنرر1991وذ ري  راقئ ال ر**ر

 حتت سر ا تتا رلت   ت ر ل  تتوار اذا  تتعرر8يت اعر رع ا،وةتت ر ر ل تت  و،قعر،ظ تسر
ت يت   سر ل تو ر سربال  تا رأ،ت رعال ر  ا ر للا   ر ل و رال رت رأال  رفرأثالتتسر

 ر ح سرأ ت  رعالت ر4  رئ ،ار ل   ةعرو ا ر ح سرعال ري اعر4 ارتلرا   ر 
تحتسرح تعرئتإ ر لح تاجرر تتال  نأئالوع نر وطر لشالر  ئ     قعرع  ر ا ر 

ر ل،    ة نر ل اثولقكرل لاا.
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اذ ةلقانر  واقانرر40تلر    ر،حورر1/12/1991وأ اسروئا  ر  ع لرأ، رالتا ةخر
ر تنرال تت، لرقتانراذ ةلرقتتانر  وار35تتلر  ت  رر4/12،    ةتانروذتت ر تولرر30ر لوت ، تنر
حا تتتتانر،    ةتتتتانروةتتتتولرر30 ر  واقتتتتانروتتتت ن30 ر6/12حا تتتتانر،    ةتتتتانر,روةتتتتولرر24
رحا انر،    ةان.ر30ر لو ، نر  واقانرر40تلرت    رر8/12

  تتت ر  تتتواربتتت ريتتت اعرع ا،وةتتت ر ل تتت  و،قعرلت ر ا تتتسوايتتتإسر ل  تتتاا رأنر تتتار
ر نر ،و راذ ةلقا.ر نر ل  واعا رآق رقشارالا قعرلت    راانرراذ ةلقا
وتب سر باحتار آثتا ربا ئت اع  قعرت ثتاقنرال و،رةتانر   تارر3/9/1991وذ ر**

ل ش  ر لال ر، ت ر ل تت   ربحتور رتتا  رأ ا،ت ر يتت  هر تنرائت     روع وت رل القتار
ربا ئ اع  قعر.

ت تتا ر ذتت ر ل  تت ةونر تتنر لتتتاذ ر ل ا تت رراثتت سريتتااو رر1991وذتت ر، اقتتعرعتتالر
ل ئتتتت ار  ئتتتت     قعر  ق تتتتعر لتتتتث نرع تتتت ر ل ا ،تتتتعرو ل تتتتانر ل  تتتتاو  رو تتتتوقنرالتتتت ر
 لش ةشرو لت رتا   ار تنراونر ئتولر   اقتعرعالت ريت، روأ تشتعر ل ئتاذ ةنرفرا ر

، ارت،شاارع ت  لرحتاقنر تنر ل اتوار ليتا ارفرذوت نرعتنرأ، تار إوتسر ائتشا را
ر.رت قشونر ش ار قئت    رذ ر  هر ل ، لعر لحاواقعال ر،ئ رقرقئ

أ ئتتتتت راقإ تتتتتاربتتتتتا ونر تتتتتا  ر  ح تتتتتاءرالتتتتتور   ر لئتتتتتقاحعرر23/3/1992ذتتتتت ر**ر
  ئتتتتتت     قعرب تتتتتت ا  رالتتتتتت رور   ر لئتتتتتتقاحعر ل  تتتتتت ةعرتتوتتتتتت نر حت تتتتتتاجر ل قتتتتتتانر
 ل   و، رع  ر شا  عر،لاطر لتإتقشرذ ر ذ رويت لر ليت خروا ت رئتا،سراتات ةنر

وعالرتح كرور   رذ  ارئ  انر ا ،تعر ت  رر1992عالر ،عر  لرل ئا ح نر ل  ا
ر ل و ترعال روئا  ر  ع لر.

 تتتتنر،احقتتتتعرأ تتتت  رأيتتتتا سرآ تتتت ر  ح تتتتاء سرالتتتت ر ، إتتتتا رأعتتتتا ار لئتتتتا ح نر
ر.ر1992آق رذ رذال    ر4ال رر1990ألترئا  ر  لرر24.3نر ل  ا ،عر 

 ل  تسررأنءرعتنرايإسرتحلقلاسر،قابعر ل و رال ،تو رئت ،ار9/7/1992وذ ر*ر
 تتالربئتت  عرثتت و سر ا قتتعرو،يتتت سر لتت  راتتانر ت تتولربح تتعر لئتتقاحعر  ئتت      ر

  تتتاسر لتحل تتت رأنر لبتتتاحث نر  ئتتت       نر ئتتتتولو رر ل تتتحتر،لتتت نرعتتتنر  تتتاا 
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ع تتت ر ل ا ،تتتاسر ل ا قتتتعرو ليتتتش ر ل   ا،قتتتعر ل،تتتاا  ر  تتت  ءر ابحتتتاارو لا  ئتتتاسر
 ال ا سر ل،باتقعر لت رت ا رالت رتتا    ارع   ار نر ئت   ر ل و ار ل ق اوقعرو ل

رو للواءرع   ار.
و  تتسر ل،قابتتعرالتت ر ل ت  تت نر  ئتت       نرت تتلر قتتت  ر لش تتارو،لتت رأحقتتاءر ا قتتعر

رويش ر   ا،قعرالاونرت  ة ر.
أنررل  تحتر: نر ا، رآ ت رأ تار ل تو ءر لئت ار ل،التو ر تا  رأ تنر ،تو رئت ،اءر

تتت ر ئتتتول رع   تتار  ئتت      ونر تتنر ا،تتو  ر احقتتاءر ل ا قتتعرو ليتتش ر ل   ا،قتتعر ل
ر ل،اا  ر ا نر.ر

أنررل  تتتتتتحت اتتتتتت سر  تتتتتتاا رأ ،قتتتتتتعر ذقشتتتتتتعر ل ئتتتتتتتو رر9/7/1992وذتتتتتت ر**ر
ر3000ل،لتت ر،حتتور حتتسرذتت را، تتاررع  قتتعرت   تت ر ا تتا ر لئتت  اسر  ئتت     قعر،

  وا رأث و  ر نر  وار لإ يارال رائ     رعال ر ل  الر ل و ر ل    ر  لر
ر.ري  رو حا

 تتا   سر تتا الورح ولتتعرر8ايتتإسر ل  تتاا رأنر لئتت  اسر  ئتت     قعر ئتتت ا سر
   بتتتانرتابشتتتعرل  تتتوطر ل  تتت  نر اث و قتتتعرو للال  تتتقعر تتت و  نربال  تتتالر ل تتتو رر460

ر ل    ر.
تإا تت  رأ  تت ر يتت و رلتوث تت رر تتحتر ل شا وتتع،يتت سرر4/8/1992**رذتت ر

ري ،تتعرع قتتارال  ائتتعر  قئتتوة تتا ر ل يتت و ر ،يتتاءرلفرر  ئتت       ن لش  تتاسر تتار
ئتت     رلتإش تت ر لت ا تت ر لئقائتت رو لئتتقاح رو ل تت،اع رو لر  عتت ر ور  ءر  تت رو  

ت تار لحت و ر ل اوتقعرالت نر  ت رإ ر لتعر لحتو  رر ل،إئتقعر لتت ر  رو لكربالش ت 
ئتتتت     رذتتتت ر يتتتتا ةار ئتتتت     رواذتتتتار لتتتتاولر ل    قتتتتعرل  يتتتتا اعر تتتتار  تتتت رو   و  

رل انرذ عقع.  ت ااقعرعا ر.و لش  رع  را،ياءر
ئتتت     روذتتت ر ل تتت،اععر تتتتلرر-  ل  ،تتتعر لئتتتقاحقعرلت،يتتتق ر لئتتتقاحعرالتتت نر  تتت رو  

 لش تتت ر ،يتتتاءر يتتتا ةار  ت تتتااقعرو تتت،اعقعرل  تتت،اعاسر ل يتتتت اعروغ   تتتار تتتنر
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 ل  تتاقسر لتتت رت تتا رانرت تتونرائتت     ر ليتت ةكر ق ت تتاا رو لئقائتت ر اولر
رل   ر.

ا ئتتتاعار  يتتتاررةايمممعت نع ئ لهممماتنلرمممحة تتكمممعن**ت ممم ت رممما عمترمممحةة تو
تحلقلتتانر تتحإقانربش،تتو نر رر15/2/1994ئتتقاح ر،يتت سر   ةتتا ر  تت ر لإتتتا رذتت ر

 و ئتتقارذتت رح اقتتعر ليتت  عر رح تتارو تتتر ل تتحإ رتإا تت  ر ح تتعرئتتقاحقعر
رلإوجرائ      ر ، رو ول رحت ر ح   رذلالر لتل ة ر:

ر.ب ول!ذ ا ورلتئ   ر ل ح عرأوقنررح  رأعواءر لإوجرع  رح  راا    سر-
ا  ر لإوجرعنر  ة ر ابار لال  رال رئ ،اءرثلرال رالو ئش ارلي  ءر ل ،ت تاسرر-

  ق تتعر لتتث نر ا تتعر لتو،تتاروذتت ر ل تتولر لثتتا، ر ذوتتو ر لتحتت كراقربشتتارو تتولر
:رئتتتقا  ر ليتتت  عرلتتتت   نرتح اتتتات لروع،تتتا ارو تتت و رالتتت ر ا    تتتاسر تتتالرأحتتتا لر

اح رباتت رحتترلرع قتت ر ل  يتتار لئتتقرأ تتا ا،ار تتلر تتنرال،تتو ر ا تت  لربتتالل  رو لتت لرذتت ا
ر ر.ء ت ر اعاا َّرور
 تت ا ر ل تتحإ رذتت رتل ةتت هرو تتو رعتتا ر يتتا   سرالتت نرأعوتتاءر لإتتوجر لئتتقاح رر-

رائبا ر القعربحتعر.
 اتتت ر لتل ةتتت رحتتت  ر لئتتتقاحر  ئتتت       نرع تتت ررةتتتا  ر التتت ر لئتتتاا سرفرع،تتتا ارر-

 ل تتتتت  و،قعرر  التتتتتو رلرةتتتتتا  ر تتتتتا ذنر ل  تتتتتواربالبئتتتتتات نر اتتتتت رأحتتتتتا لرأنر لحاو تتتتتع
وتتتغ سرع تتت ر ل  تتت ة نرلتشتتتا  ر ئتتتا راتتتو   راتتتانر ر شتتتانرا،يتتتا هرحتتتت ر تتتتلر

ر لحإاعرع  ر لاال ر ل  وار.
حتتتت  ر لئتتتتقاحرع تتتت ريتتتت  ءر ،ت تتتتاسرو ،قتتتتعر  تتتت ةعر تتتتنر حتتتت سرال،ر  تتتتونرر-

رو  ا،او رل   رث ، ار.
بشتتارث ثتتعرر. ذتت ر تتاح رأحتتار ل حتت سر لالقتتارل تتلرع،تتا ارعتت  رأ، تتلر  تتوار-

 ت و رع ت ر الت رأالتورح ت   رجرلمئتا،ا ةعربتال  ة ر لر  عت رل ت رقأقالر   ر لإتور
 للتت  ربتتالبح   ر.ربشتتارعتتوات لرلتتأل  ر ل حت تتعر تت   رأعوتتاءر لإتتوجرذتت راحتتا ر

ر. لإ ا ورلوباطر ل وئاارعغرأي   لئقاح رل ل ر ل وئاارلتإ ة
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 ليتتتش رتل ةتتت  نرعتتتنر لرةتتتا  سر لئتتتقاحقعر  ةتتتا ر،يتتت سرر13/12/1994ذتتت رور**ر
باطر   رلأل  وت ر لش  قتعر ل حت تعر غتلر ت   ريت،وا ر لثالتارب  ةت كر لا ،قعرا 

  ئا،ا ةعرب ،اررةا  ر ا ا نر ل ئقحقعر ل لائعرذ ر ا  و ر ل حت عراقرتحسر
فرول نر ارقحاارع ت رأ  رقائ رع ذاسلإ ئ  ، ربحئ ر ارتش ارب رل لحالر 
 ل حت تعرأ ثت ر تنرأنررل   رت ا تانر؛رذإع ،تاسر لئتإ رلأل  وت رانر  الإاانر لو  ار

رتح  رعال ري ااسرئقاحقعر ش ،عرو لكرذ ر  ةا رو ، ر للب قعر.
ذوتت نرع تت رأنر  تت  نر للتتااراتتانر تت ذ ر ئتتتلبالرأ ر  تت  رقئتتاذ رل لتتاار
 لتر  انربل   ريت،وا راقرأ،ت ر ئتتلال ر ت    نروذتار  تالر اع تالر ل  ت ة نرال  ائتعر

رئش ار ل وة روولر  الرأع الروأ با انر.
فر لوذتتاراقرب و ذلتتعريتت،وا ر لثالتتارق اتتنرل  تت  نر ا،بتتاراال   تتالرأنرقئتتتلال ر تت  روق

ذ تتت راتتتانريتتت،وا رذشتتت نروتتتار لت القتتتارووتتتارئتتتإ ر ل ئتتتقح  نرلأل  وتتت ر لش  قتتتعر
ر ل حت عر؟!ر.

عاار نر لئقاحر  ئت       نرأ اسر ل  اا ر ل ئ قعرأنرر27/3/1995ذ ر**ر
لتت رئت  ر و  ،و تاررةتاا رذت رعتاار اءرذ ر ل  اترر ل تا ارذت رت ت ت ر لتاولر 
ر%171.9ذلتت رالرةتتاا ر تتا  ارر1995 ل قتتال ر لئتتقاحقعرب  تت ر تت لريتت  ر ،تتا  ر

 نر لئا ح نر  ئ       نر..رح ارال تغرعتاار لئتا ح نر لت  نرر  و ر  ت ر ت لر
ألتتتترئتتتا  رعتتتنر،إتتتار ليتتت  ر تتتنرر15ألتتتترئتتتا  رالرةتتتاا رر196رفر1995 ،تتتا  ر

حونر ال تتتانر ل  اتتترر اولروت  تتتلر لتتتت وار لشتتتالر ل اوتتت رفرو تتتار حتتتت ر لئتتتتا 
رذاا  ةاانر) نرتل ة رلور   ر لئقاحع(ر.

،يتتتت سر   تتتتعر ر ور ل وئتتتتتر رتحلقلتتتتانرعتتتتنر لشتتتت جرذتتتت رر13/5/1996**رذتتتت ر
ائتتتت     روعتتتتنر لاعاقتتتتعر ل ال تتتت  رو لوتتتت  عرل  ئتيتتتتإقاسرو ا بتتتتاءر  ئتتتت       نر

  ،تاار- ت ر ا عربشارئإ ري  قاسر   ةعر ش وذعر ثت ر التنر  ت إ ر  
 تتتارائتتت     رو  تتتقار لتتتور  ءر ائتتتال فراتتت لكرعتتت جر ح تتتاربئتتت و، رر- لت القتتتار

 لئتتإ  ر ل  تت  رذتت رتتت رأال تت ربشتتارتش وتت رار تتعر  القتتعرفروع تت رئتتاللر ل اتتت ر
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 ل ئ ح روأحاراعا ر لت القتار تارائت     رالت  رئتإ هرعتا ر ت  سرلتت رأال ت رتحتسر
ئت     رقرتتإتونرع ت ر فررعلرا   ءرذحو اسر القعر  ت رع ت ر   ت نرذت رو  

 ل  تتتتالر ل التتتت رول تتتت، لر ئتتتتتغ و رو تتتتوار ال تتتت رأ  ةاتتتت ر  تتتتوا رأ تتتتالر ئتيتتتتإ ر
 ئتث ا ةانرالت رأال  روو  و ر لاعاقعرع  رأ، لر تإو ونر القانرو   رغ  ر حق ر

ر.
وايتتتر لتحل تت رأنر ،تتاكرئتت ا رأع تتالر  واقتتعرتتتا  ريتتباعرق تتت   ر ل  وتت ر

 لئتت ا ررشتت جرذتت رائتت     رفرو تت ه ل  تت ة نر ا تتعر تتنر بلتتعر  تتالر اع تتالرل 
ع وسرع  رال قتغرح تا ر لشت جرر1967تاع ر ر    ر ر ا  سر ئ     ربشار

رذ رائ     رول ، ر ذ ر.
و التتتت را.رع تتتت رعالتتتتار لإتتتتتاحرورةتتتت ر ل تتتتحعر ائتتتتال روا.رح تتتتا ر لئتتتت ار،ل تتتت ر

ربئنر ا،ونر   لر لئإ ر ئ     رل ش جر.و ت ار ا باءر
يمعن است م تف  تئطاعتنلعرلتفنلوحل**ت استخمتنلوطبةعتنليمةاح تبمامت رمعتفن 
أعتا ار لئتقاحر  ئت       نررة حظتف ىًاتلل رالعتنةخ  ةم تنعوةما ت1996نلعاتت

 للاا  نرال ر   رذ ر آو،عر ا    رفر غلررةتاا ر لتتوت ر لئقائت رذت ر ل ، لتعر
عل رتشث ر ئ   ر لئ لر.وايإسر  ح اء سر ل اا  رعتنر ر ل  تارر ل  اتر ر

ذت ر ل  تعرر11 ل    رل تشال عرو  ح اء ررةاا رعاار لئقاحر  ئت       نرال،ئتبعر
ألتترر284.7ذ ر لإت  ر نر) ،ا  (رال ر)أ تو  (ر نر لئ،عر ل ا ةعرو  غرعتاا لر

فروتظ تتتتتتت رر1995ألتتتتتتتتر لشتتتتتتتالرر256.4ئتتتتتتتا  ر لا ،تتتتتتتعربتتتتتتتالإت  ر،إئتتتتتتت ار لاالتتتتتتت ر
اار لئتتقاحر للتتاا  نر  ح تتاء سرت تتا رائتت     ر ل  اتترر لثالتتاربال،ئتتبعرالتت رعتت

ق القار. رال ر   ربشارأل ا،قارو  
رةتاا رعتاار ل قتال ر لئتقاحقعر لتت رأ وتا ار  ئت      ونرذت رر قح تاء سوأ اسر

فرا رال تغرعتاا ارر1996   رذ ر لإت  ر نراا،ونر لثا، ر) ،ا  (رالت ر)أ تتو  (ر
رألتتر698رفر1995ذت ر لشتالر   تونرل  تعرئتقاحقعرذت رحت نرال تغرعتاا ارر2.254

رل  عرئقاحقعر.
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ت ا ر  يا  رأنراح اء سر لح اتعر لئتقاحقعر  ئت     قعر لو ذتا رالت ر  ت رذت ر
ذتتت ر ل  تتتعرر81.1ألتتتترئتتتا حعرب شتتتالررةتتتاا ر تتتا هرر130ال غتتتسرر1991/92عتتتالر

ر.ر90/91 لا ،عربشالر
آق رئتتتتا  ر،ت  تتتتعرر109و تتتت رالتتتت رذر1992/93ا تتتتار ، إتتتت رعتتتتاا لرعتتتتالر

 ر  ح تتتتاء سر لتتتتت رت تتتتا رائتتتت     رذتتتت ر لتتتتكر لو تتتتسرفروتيتتتت ر لش،تتتتتأحتتتتا ار
 ت لر ل  تار اولرالت ر  ت ر ل  تبعر لثا،قعرالت نر لتاولر لشيت ر ل  تا  رل ئتقاحر

ذ ر ل ا عرعنر لإتت  رر3.8ألترئا  رالرةاا رر190ا رال غرعاا لرر1994 نرعالر
ال ، تارال تغرعتااررانرألإتر213،حورر1994فرو  غرعاا لرعالرر1993،إئ ار نرعالر

ال تتغرعتتاار لئتتقاحرر1995ألتتترل  تتعرئتتقاحقعر.وذتت رعتتالرر717.8 ل قتتال ر لئتتقاحقعر
وأ تاسرألتترل  تعرئتقاحقعر.ر796.7ألترئا  روعاار ل قاليرر295.9  ئ       نر

أنر لرةاا رتشوارال رعو   ر  ت ااقعرعا ر  ث عرذت رو توارر ل شلو اسر ل حإقع
 رع  اسرع ت رو ئتت   اروت تا  رقلتولرال تار لل تا ر ل تا ربا وتاذعرالت ر  ت

 لو تتتتتسر لتتتتت  رتئتتتتتتغ   ر ل ح تتتتتعر تتتتتنرائتتتتت     رالتتتتت ر  تتتتت روئتتتتت ،اءرع تتتتت رو تتتتت ر
ر ل  و ر.

ذتتتتت ر ر لحقتتتتتا ر ر  ةتتتتتا روو ذتتتتت ر تتتتتاح ريتتتتت اعرئتتتتتقاحعر  تتتتت ةعرتحتتتتتاثسرالقتتتتت ر
نر،ئبعر لئتقاحر  ئت       نر لت  نرق ت ونر:راع  ر   ر ل أ رو الرر7/4/1997

ئتت      رقرذتت ر ل  تتعرفروأنر لئتتا  ر  ر91.7التت ر  تت رعتتنر  ةتت ر لالتت رال غتتسر
ق ت رال ر   ربغ  ر لئقاحعرفرول تنرل ت تا  رو تور تارقإئت رأنرأغ ت ر لترو  ر
  ئ       نرتت اررا ا ت رذ رئ ،اءروقر    رالت ر للتا   رأور ا  ت رأورأئتو نر

ر.
ذتت ر ل ا تتعرفرال ، تتارر4.8وأيتتا رالتت رأنر،ئتتبعر لئتتقاحر لتت  نرق تت ونر تتو نرال غتتسر

ثتعرذت ر ل  تعر تنر   تو ر لترو  ر  ئت       نر ل ح سر لئ ةشعرقرت ث رئتو رث 
نر ، إتتا رأئتتشا ر   ا تتعرو ل تت  وقسرذتت ر لإ،تتاانر ل  تت ةعر:رال  تت رفرو تتالر

 لا ،تتتتتعرب ئتتتتتشا ر لإ،تتتتتاانرذتتتتت ر ، لتتتتتعراقتتتتت سرئتتتتتا لرذتتتتت ررةتتتتتاا رعتتتتتاار لئتتتتتقاحر
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ر300  ئتت       نرح تتتارتال تتتغرا إتتعر   ا تتتعرل تتتا رأئتتتالو رذتت ر ا ،تتتعريتتت لر ليتتت خر
ر رئش رل  ت نرقلو   ار لئا  رذ ر ، لعراق سر.اوق رأ  ةا رت ث

 اعسرائ     رأنر   ر ا سر     نرال إ رعتااروذ ر لاال ر  هر لحلا  ر**ر
ر ل   ة نر ل  نرقئاذ ونرال رائ     رل ئقاحعر.

نر   رووشسر  وا نر ياا رع  ر:را ا سر حقإعر شا ةترأنرائ     ر السر
ألترئا  رر13 لئقاحرقل رال رعاارش ر لئإ رال رائ     ربيا رع ، رفر  ار 

ألتتتترئتتتا  رذتتت رعتتتالرر30بشتتتارأنراتتتانر تتتارو تتت رالتتت رر1996  تتت  رذتتت رعتتتالر
ر.ر1995

ا ار ا سر ل تحقإعر  ئت     قعرأنر لئتإا  ر  ئت     قعرذت ر للتا   رأ ئت سرتل ةت  نر
ال ر ا   ت ار ا سرذق رأنرعاار ل   ة نر ل تلا  نرقئت   جرت ي   سر لئإ ر

ر رللرقحاار نر ال رحت رأنر لشاارأ ب رذ رعا ار ل  اسر. ار  ربيا
،ي سر حقإعر لائتو ر ل   ةعر ل ئتل عرتل ة  نر   انرتحتسرر14/5/1997وذ ر

 ماءت ةمهت:تأي اءتخشعتشعكا توىرتفعنءتيةعتنل رعيامتةيمعن استاتع،و نر 
اار تتتاقنرلتتتأثتتتا ر تتت   رالغتتتاءر حتتت سر لحتتتجر ل ا تتتعربال  تتت ة نر ا بتتتاطرالتتت ر ل

ئشانرا   ري ااسرووااقسر لئقاحعرذ ر   ر ا عر نر لي ااسر ل ئتإ ا رو 
 لو سر لئتا رعنر ت   رت تكر ليت ااسررا نر لت القار لئقاح ر,روايترذ ر،إ

تو لوااقسرع  رئونر لئقاحعر  ئ     قعر!!
ذلتارر1996ح اعر لئتقاحعر ل  ت ةعرالت رائت     رذت رعتالررأيا سر ل حقإعرال 

 ، لربغ  ر لئقاحعرر%80ئا  ر    رئاذ ر ارقل  ر نرألإ رر25 ا  سر لت
ر لا ،قعر.
يتتتت ااسراالتتتت  ر تتتت رر10 لشتتتتا  ونرذتتتت ر لوئتتتت ر لئتتتتقاح ر ل  تتتت  رالتتتت رروأيتتتتا 

 ل ئ ولعرعنر لتشا  ر لئقاح ر ارائت     ر,رو ت ر رال،تو رل ئتقاحعر,ر ،التتون ر,ر ر
 تتا  س ر,رر5   التتتون ر,ر ر تتول رق،تتا ر,ر  ئتتت   ر,ر حتتاال  ر,ر ق تت  ر,ر ت  ذاتتو ر,ر

ر  ا  رتو ر رر.
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أ تتار ليتت ااسر لتتت رأو إتتسرتشا   تتارذ تت ر ا اتتورت  ذ تت  ر,ر  لإ  ع،تتع ر,ر ا تترةا ر,ر
ر  ار رل ئقاحع ر.

ال تتتتا  ر لرةتتتتاسر  تتتتقارغ ذتتتتعر**روتش قلتتتتانرع تتتت رتر  تتتتار لت القتتتتار لئتتتتقاح رأع تتتتنر
لري ااسر لئقاحعروأحار ل تشا   نر او   ر ارئتونر لئتقاحعر  ئت     قعر ،ت رعتا

رل إ  ر:ريءر اعوال  أ رغ ةبعروا ، ر تحاارعنرير1980
ائتت     قعر ر،شتتلرا،تتسرأولر ل تشتتا   نر تتار تت هر لئتتونرل  تت ر   وعتتاسرئتتقاحقعر

أ تتار آنرذ تتلرأعتتارأع تت رذ  تتارلتتتا، ر ائتتشا رو تتا شر لتت   رع تت رفرالتت ر  تت ر
ر لئا  ر لو حار ل  ر ب رال راوق رو حار..رذاث  ر نر لي ااسر ل   ةعرا  س

ر لئونروتت،اذارع   اربيا راال  .  هر
أ،تت رأث،تتاءر قحتإتتالربيتت ا ءرر26/10/1997**ر،يتت سر تتحقإعر ر لش  تت ر رذتت ر

 ش اتتتتعر لش  تتتت نرذتتتتو  ر لحاوتتتت ونرالو تتتتوار لئتتتتإ  ر  ئتتتت      رو تتتتا  ر ا تتتتنر
بالئتتإا  ر  ئتت     قعرورو ت   تتار  تتارتئتتال رذتت راثتتا  ر يتتاع ر لحاوتت ةنروت ،تت ر

رار ش لرلشالراثا  رغو ر ل   ة نر. لئإ  ءر ا ا، ر لحا 
نر  تقاح  ار ليا اربشار،ل رعحقا رعنر  اا ر حإقعرواال و ائقعر**ر،ل سر ل

 ل ئتيتتا ر ل تتحإ رل ئتتإا  ر  ئتت     قعرذتت ر للتتا   ربئتتال رأئتت وب ر ل ئتتتإرر  تتار
رأا رلشرل رذ ر اتب ربالئإا  ر.

 ل  تت ةعرعر**روذت رئتتقانر ت تت رأالتتاسرأ  ةاتتارغوتال اربئتتال ر لح  تتعر ل تتحإق
 تشر ل تتو ل ر ئتت     ربئتتال ر  التت ر   تتقار   تتار ل،تتو  ر ا  ةاتت ر، تتوسروتتار

رت  ةحات ر لشا  قعروار لش  رو لإ ئ  ،  نر.
رأ  تتر ر ا تتنر لبحتتارع،تتعرئتت ا رأع تتالرائتت     قعو  تت سرر1997وذتت رعتتالر**ر

يتت اعرر12، حتتسرذتت ر ل، تت رع تت رأ ثتت ر تتنرر–ئتت،ع رر55تتتاع رذقإتتار قإ،تت ر 
ر. ئتولسرع  رأ ث ر نر   ونراوق رو   سرال رائ     رئقاحعر   ةعرور



 

1527 

ايتتإسر لتلتتا ة ر  ح تتا قعر ا  تت  رلح اتتعر لئتتقاحعرر1997وذتت رأغئتت ار**ر
ر%18ال،ئتتتتتبعرر لئتتتتقاحعر  ئتتتت     قعرل  تتتت  شتتتتاقسرر ، إتتتتا رأنالتتتت ر  تتتت ر

ر.%23.5و ، إوسرعاار ل قال ر لئقاحقعرال،ئبعر
أح و،تتتتتوسر رذتتتتت رعتتتتتاا ار تتتتتحقإعر ر تتتتتاقشوسر التتتتتسرر1997وذتتتتت ر،تتتتتوذ ال ر**ر

يتتت  رر1500انر للا  تتتعر لئتتتوا ءرلمئتتت       نرذتتت ر  تتت رتوتتتلرر:ر ائتتتالوع 
 نر ل  نر تلا ونرب  باسرل ئإا  ر ل  ت ةعرذت رتت رأال ت ر تتلر ذت رر%30وأنر

ءربالشا تار تتنري  بتات لرفرو لتل ةت ر ل  تلر لت  ر،يتت ت ر  تاقشوسرأح و،توسر رق ت ت
حقإعرأنرغالالقتتتعر ل و تتتوا نرع تتت ر قذتتتت  ء سروتتتار ل  تتت ة نرح تتتارتتتترعلر ل تتت

:ر للا  عر لئوا ءرأال ةاءروأنر لت ، تر ل    رعيو   رل ، ارع ت رحقتاءرتلتولر
انربش ر  ئ       نرأا  و ر  ا  سرل   ر!!رل نر ا لرذ را ر احتو لر تور
ا  ا ر  ئ       نرع ت را   قتعر ل  ت ة نرل تلروأنرغالالقتعر تنرتبلت ر تنر  تالر

قإاتت ونرذتت ر لشتتوا رلتتت رأال تت ..روا  قتتعر تتار،يتت ت ر  تتاقشوسرأع تتالرذتت ر للتتا   ر
ر1997ذتت ريتت  ر ول تتورر  لتت، را تتار تتاءرذ  تتار تترء نر تتنرأح و،تتوس رذإ،،تتار،،يتت ر

ع،ا ار تشاسر اقإتو  ر ،تا، ر رع ت رئت لر ل تا   ر تار  تقارحتر ر لش ت را  توار
ارذت ربا  كر ل  راانر رو ر للا   راا،سر ت  ا ر نرأنرت كر  ر ل   ر ا    رل 

   روأ، ارلنرت  ور   رأ   رل ت  ر لال تارع ت ر ا ت رلإتت  ر وة تعرفرواتانر ت  ر
 ل و تتتتربال،ئتتتبعر رل ،تتتا، ر رعبتتتا  رعتتتنر تتت ار تئتتت  روأقوتتتانر   تتت روبال،ئتتتبعر
ل   تت ة نراا،تتسر ل  ةلتتعر لئتت ق عراتت ر تتتلر لتووتتق ر ئتت     رأنر لش  تتاسرالتت نر

اسراا تت راقإ تتار  تيتتترآق ر ل تت ذ نرلقئتتسرع تت ر تتار تت  لرفرو ،تت رتو قتتار تإا قتت
 ل تتو  ، نر  ئتت       نرأ، تتلر تتاذشونرث تتنر لئتت لر لبتتا ارذ لتتارووتتشت لر لحاو تتعر
 ل   ةعرذ ر للا  عر لئوا ءروتلر ،ش لرب و  ر بالغرذ  تارل حوتو رل  ت ر ت  ر
أ تتت  روو إتتتسر لئتتتإا  ر  ئتتت     قعروور   ر ل ا  قتتتعر  ئتتت     قعرعتتتا ر رعتتتنرذشتتت ر

ر لحاو عر ل   ةعر.ي ءرأ الرتو  اسر
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 ل  ةا ر لي    راا،سر ،اكربش ر لش  اسرتإ اربحاوارر وذ رحااثعر ر ،ا، ر
وتاال  ر      رذ ، رحو ل رأ  ارئ،و سرع،ا ار تاءسرالت ر  ت رلت ئت ر لحتا رر
 لئقائتتت ر لبتتتا ارو  ا تتتعر لشا تتتار تتتنر ل يتتت وعاسراا،تتتسرتالتتتاورذتتت ر  تتت را  تتترر

 تحاثتتتتعرور   ر ل تتتتحعرو للوتتتتاءرل ت القتتتتارواتتتتانرل تتتتارئتتتت  رحاذتتتت رح تتتتاراا،تتتتسر
و لئقاحعرفروأقوانراا،سر ئتيا  رلورة ر ل القعرو ئتيا  رلرو عر ل  قار لئتاال ر
 ئتتتح ر،تتتاذونروللتتتارالتتتاأسرذتتتو رو تتتول ارالتتت ر للتتتا   ر حتتتاوقسرا،يتتتاءريتتت ااسر
ائ     قعروأ  ةاقعرذ ر   رالتاأسرتت ت رث ا  تار..رول ، تار ،ت رعتا  نرأ تبحسر

بشتار ل تتا ر لت  ر،يت رع، تارذت ر  ت ربش،تو نر رع  قتعرتش  ربائلر ر لش   تعر ر
،ت ر تار تاءرع ت رلئتا، ار:راقإو  ر رو ل  ر الر ا، ار ا سر نر ال رذ ر ل وئتاارو  

أنراع تتاءر ل يتتاو رل  ئتت ول نر تتور ل  ةتت ر لوح تتارل ح تتولرع تت ر و ذلتتعرا ا تتعر
ر ي وعاسر نر ئتث  ةنرأ ا، رذ ر   ر.ر

ئ، و  ر ل حت  رال  ةتا ر ر لش  ت ر ر لتت ر  لتر ل تا ر ورعاالر لرا لحفظ ا]ت
 ،إ اسرو ت ارال،ي ر  هر ل ش و اسروذ ر ل حظعر لت ر ،تي رذ  ار   ر ل  لرعنر
[ر  ة ر ل حتر ل   ةعرر اسر ا و سر ل ،ااقعربو و  رت ح   ارع  ر لإو ر

ر.
واا،تتسر لشا تتار تتنر ل تتحتر ل  تت ةعر ثتت ر ر ا تتال ر رو ر لائتتتو ر رو ر لشتتاللر

 تتار،يتت سرأ بتتا  نر تإ  تتعرعتتنرت اور ت تتار ا ،قتتعر التت رت ح   تتارب قتتالرو   تتارر ل تتولر 
ل تتنر ،تتا، رت ا  تتسر تت هر ا بتتا ر غتتلرأنر تت  رفراتتانر تت  رع تت رئتتال  ر لتحتت   ر

 ائتتتتت و ر شتتتتت و رلتتتتتا ر  تتتتتالر اع تتتتتالر  ئتتتتت       نرذتتتتت ر  تتتتت ر..رذإحتتتتتا ر
ل تاربشتالرر  ئ     قاسرتلر ت ا  اربش  تاسر و ا،ئتقعرو  ت رحت روتتلر  يتا  

 لشوا ر   رأ   رو ،اكر   رأع الرآ  رتلر ل تابتعرع،ت ربائتإاوتعريتا ا روللتار
ذو  ءرع،ا ار الرب   رت ا ارت ي   ر لا ولرل   رأنر  ب ر ار و  ربال ذ ر

را، ر نر آنرذ ر للا  عر لئوا ءر.:روأنر ل وظإ نرذ ر ل  ا ر الو رل ر
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ذتتت رائتتت     راإ تتتار ر ب تتتسر روبشتتتار وتتتاءرذتتتت  ر  تتت   رر1997 ول تتتورر15وذتتت ر
 ،تتتا، ر رالتتت ر  تتت روذتتتو ر الو  تتتار تتتنر ل تتتا   رتتتتلر للتتتب رع   تتتارذتتت ر ل  تتتا ر
الت  تتعرت تتاور سرأ ،قتتعروتتتلر لتحل تت ر ش تتارلشتتا رئتتاعاسروذتت ر، اقتتعر لتحل تت رتتتلر
فر،ل  ارال رح   ر ا عرو ،اكربل سرتحسرح  ئعر اثإعرالاونر شتالرأوريت   ر

   ارذلت ربشتارتتا  ررعتقلر ل شا وتعرا  تواروللارو ذ ر ل   ةونرع ت را ت ءرئتال
با  كروللا ت ربتال  قارحئت، ر بتا كروورةت ر ل ا  قتعرع ت ور وئت روذت ر ل، اقتعر

 رلتنرق ا،تكر لشتوا ر ت  رأ ت  رتلر  ا ار نر   راونراالا ءرأئبا رو   رل ار:ر
ر.

ءسروت نروثقلتعرائت     قعر تااتتنلععام نشع ترحةة تاتر26/1/1998**ت  ت
و تتتتارفرلبتتتتاحث نر  ئتتتت       نرذتتتت رع تتتتلر ل غ  ذقتتتتارائتتتت      ر اتتتتتا ر  ش تتتتلرأ  ر

  عرتبشار نرا عت ذارب نراق سر  ر،إئ ار  ةعرألر ل ي  شر ل   ةعروأنر ، لعر
 ل ث تتتار لحتتتاوا ر ل  تتت  ربحتتتو ل رتئتتتشعرا  تتتور تتتت  سرو تتت رأقوتتتانر  ةتتتعر،  تتتعر

ر ل ب ر لش  قعر.
ا ار القشتتتت رلأل  وتتتت رو تتتتارأ تتتتار ل تتتتو ءر ح تتتتار،ال تتتت رأنرألر ل يتتتت  شرو ابتتتتار  تتتتت

 ل  تت ةعرفرواعتتتارا.ئتتت ارع  تتو ر ائتتتتا ربا قتتتعرئقائتتعرو  ت تتتاارال ا شتتتعر للتتتا   ر
ربو و  ر  تر لحاوار ارتحل  راا  ر لئقاا ر ل   ةعرع  رأ  و ،ار.

و بلتتتانرل وثقلتتتعر لتتتت ر،يتتت سرذتتت ر تتت  ر ل تتتتا رأثالتتتسر لباحثتتتانر  ئتتت     قانرأذتتت  قلر
 تتتنر تتت هر ل  ة تتتعرأنرألر ل يتتت  شررو ،تتتاحلرتتتتال  ربشتتتارأنرح تتت رع تتت ر،ئتتت ع

 ل   ةعر ت ر تارق  ت رع قت راقت سرحالقتانروأنر ، لتعرا  تعر لتت ر تاءر ا  تارذت ر
ر لتو   ر  ر  ةعر،  عر ل ب ر لش  قعر.

،يتتتتتت سر تتتتتتحقإعر ر لائتتتتتتتو ر رتل ةتتتتتت  نرعتتتتتتنرو تتتتتتواربشثتتتتتتعرر2/3/1998**رذتتتتتت ر
او رأث،تتاءر تت  و،قعرذتت ر  ئتت اع  قعرو ليتت  قعربحثتتانرعتتنر ذتتاسر ،تتوار تت ا ،عرذلتت

و شظتتتتلر تتتت قءر ل ،تتتتوار تتتتنر لئتتتت حرفرر1973 لش  قتتتتاسر لشئتتتتا ةعرأث،تتتتاءرحتتتت  ر
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 ل و ر  ئ      رو ارعث سر لبشثعرع  ر ذاسر ،ا  نر ت  و،  نر إلتوا نر ،ت ر
رب ، لعرأالواال  ربا ئ اع  قعر.ر1973

تل ةتتتت  نرعتتتتنر،يتتتتاطر  ئتتتت       نرر23/3/1998**ر،يتتتت سر ر ور ل وئتتتتتر رذتتتت ر
 تتا  ر ل  تتتا  سرواتتت لكر،يتت ر لشلا تتتار لا ،قتتتعر لإائتتا رو ، تتتارعبتتتاا ر ل تر  تتارذتتت رت

ر ليق انرذ رئ ،اءر.
وأو ار لتل ةتتت ر لحتتتاقسر لتتتت روتتتب رذ  تتتارائتتت      ونر ت بئتتت نربحقتتتار ر  تتتا  سر
و ، تتارأوا تتسر وت تتانر ل تتت لرأقوتتانرالتتت وةجرعبتتاا ر ليتتق انرالتت نر،تترقءر لإ،تتاانر

عريتتتق ونرا  تتتانر ل تتتت لرالتتتت وةجرو ا تتتال ر تتتنرئتتتا ، رئتتت ،اءر.رثتتتلراا،تتتسر وتتتق
ر ل  ا  سرأقوانرذ رئ ،اءر.

أنرائتتت     رتئتتتاولر  تتت رربشتتت ر ل تتتحت**روذتتت رئتتتقانرغ تتت ربش تتتار،يتتت سر
ل باالعر ل ائوارعر لرعر لربال قاا نر ل   ة نر لئبشعر ل شتل  نرذ رائ     ر

روأنر ل حا  ر  ئ      ر ا   ررةتر تول را، اءر ل إلعر.
سر حا تتتتتعر ،اقتتتتتاسر ،تتتتتو رئتتتتت ،اءرحا تتتتتانر يتتتتتاا نرأ تتتتتا رر1998وذتتتتت ر تتتتتا ار

  تتتلرر-باايتتتغالر ليتتتا عر ل   تتتا رع تتت ر  ئتتت      رأوا تتتسر وث تتتانرذتتت ر للوتتتقعر
 ت تتتا هرذتتت ر لحيتتتقشرو لبتتتا، ورو اذ تتتونرر- ،اقتتتاسرا تتت رر1997لئتتت،عرر869

روت وة  ارذ ر لل  ر لئقاحقعربئ ،اءربشار  ال ار نرائ     ر.
ا تت   ار ث تت  ر..رو تت رلقئتتسرذ تت نرعااقتتانرذتت ر تت  ر تتور ل التت ر..رأ تتار لل تتعرذتإ

ر ئ ئ ر    لر  ئ       نرذ ر   ر.
ذلتتتتتارحظ تتتتتسر وتتتتتقعرأوا تتتتتسر وث تتتتتانربا ت تتتتتالرأ التتتتت رذتتتتت ر لتتتتتاو   ر لاال و ائتتتتتقعر
ئ     رفرع  ر عتبا رأنر   ر ور لحاتلر للوتا  ر لثالتار و للوا قعرذ ر   رو  

واقار  ا  سر  ت إعرذت ر ل  رت ا هر حا عرو حا روارائ       نرأا ،و رذ ر 
رأ  ر نرئبشعرأي  ر.
 حا تتتعر ،اقتتتاسر ،تتتو رر–أ تتتا سر،إتتتار ل حا تتتعرر1997ذإتتت رأغئتتت ارعتتتالر

عا تتتان(رع تتت ر  ئتتت      ريتتتق ونرر25حا تتتانرباايتتتغالر ليتتتا عر ل   تتتا ر)ر–ئتتت ،اءر
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ا تتتت ر ،تتتتو رئتتتت ،اءر ت تتتتا هرذتتتت رر1996لئتتتت،عرر167ا  تتتتانرذتتتت ر للوتتتتقعر  تتتتلر
 تتت ربتتتالحبارل تتتا رئتتت،عروغ   تتتعرعيتتت  رآق ر ل  تتتا  سر..رو ال  تتتار تتتا رحاتتتلرآ

 ،ق رع  ر  ئ      رالويقار لحاقكربشارأنرتحولسر و ت ر نرات تا رالت رتشتاطر
ر.

ور ار لل تتتعراثتتتا  رأ،تتت ر التتت ر للتتتب رع تتت ر  ئتتت      ر وث تتتانر ت بئتتتانرذتتت ر وتتتقعر
 ل  تتا  سراا،تتسر تتارأث تت سروتتاهر ت ا تتاسرالتت نر،تترقءر للتت  ر لئتتقاحقعرذتت را تت ر

 لشتتتتا   نر ل  تتتت ة نرذ  تتتتاربتتتتالت وةجرل لتتتتوارو شتلتتتتا سرعبتتتتاا رويتتتت لر ليتتتت خرور
ر ليق انرا ار ور تشا  رع   ارا   رائ     ر.

ئ  ر  ا ا رلقإ ر  ئ      ر ل  ر  ت نر لحاوار ل  ت ةعرر11/5/1998وذ ر
نرعل اتتت رت ،تتار لت تتوة رأورح تت ر:راع،تتار ابتتا:رأ تتنرب ا تتتكر لي  تتقعرذلتتالر

ا  انر تنر اووتا رذت رائت     رفرذت ر لو تسر لت  را، ر اءر :ر ل ئت،ا سر.و الر
ئا  رذق ر  ث ر لئإا  ر  ئ     قعرالتئا ار لغ   عرع، رو  ، اررع سرائ     رأ، ر
 وتت   ر،إئتتقانرفرأ تتار ل حللتتونر ل  تت ةونرأ،تت رذتت راا تت ر تتو هر لشل قتتعر.وعتتاار
  ا تتا رالتتت رائتت     ربشتتتارأنر تتتاذ ر لحتت  ار ل  تتت ة نرويتتا  لرع تتت رحئتتتنر

  تتتعروئتتتا،اوةتشر ل ش قتتتعر لتتت  ر تتتا وهرلتتت رفرولتتتلر  تتت رأحتتتارعتتتنر لئتتت  لر:ر ل شا
رل ا  ر اءر..رول ا  ر ح وه؟.

،ي سر حترع  قعرعا ر ، ار) لحقا ر ل ،ا،قتع(ر ش و تاسرر1998وذ رعالر**ر
فرت،لت ر تارائت     رع  قاسرت  ة راالت  رلتتر ربوتا اربيت ةعر رعالت ر لحتاواررعن

و   و ةتتتاسر ل و ،ولتتتارالتتت رائتتت     رعالتتت ر  ل تتتار ا تتتا ر لشا  تتتعر تتتنر وئتتتقار
 ا  وت ر ل  ت ةعرفرع ت ر غتتلر   ت  ء سر ا ،قتعر ليتتا ا ر لتت رتت ت  ار للتتا   ر

رع  ر ل ،اذ ر لحاواقعرذ رئ ،اءر.
وتيتتتت  ر ل ش و تتتتاسرالتتتت رأنريتتتت ااسرئتتتتقاحقعرتتتتتتول رتئتتتت   ر تتتت و رع تتتتالر تتتتنر

 تتارتحتتسرغ تتاءر ولتتا ذقارالتت رائتت     رعالتت ر ا  وتت ر ل  تت ةعر لتتت رق تت ونرال 
ر للقالرال ح سرئقاحقعرال ر ،ت شاسري لر لي خرو لغ ا عر.
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:ر ر  عر باي  ربش  قاسر ر لت  ،ئإ  و الر ال  رئقاح رع   رذ ر وئاورع  ر
نرعتتتاا نر تتتنر ليتتت ااسر ل ولا ذقتتتعر لتتتت رل تتتار  تبا تتتاسرا  تتت رائتتت     رفرت ئتتت را

 حتتت سرونرع تتت ر لتتت  غال نرذتتت ر لح تتتولرع تتت رع تتت رالتتت ر وئتتتاورح تتتارقح تتت 
رعرذ ر وئقاروق    ار و  ،ونرع  ر.  ئقاحقعر نري ااسر ئ

وذتت ر  تت رقئتتتلال ر ،تتاو ور ليتت ااسر لئتتقاحقعر لر تتا نروةورعتتو، لرع تت رذ،تتاانر
 لا  عر لثالثعر ل  ق عرفرل نر ت قءر لئتقاحرقر  الثتونرأنر  تإتو ربشتارأقتالر    تعر

رع  رو ول لر.
نأفرت مممتشممهعتافلاممفتةمم ت تنليةايممة ت–نطمماعتنلع  مما تنليممةاحة تف مم ت**ر

ةح مست م ت عيملمتنلشمعمتنل رمعي تتكومت سلرتهه تنل فيمفخ ت ىماً تت1999
واانر تحتاارعتنر ت ت  رائت      ررخنفنمتاتشقبامتللي تتأتتشقبامتللو يكتا

  تت  ريتتباال ر  عتتاهرأحتتارأ   تتاءرا.ر وئتتترو لتت رورةتت ر لر  عتتعرو  تت رائتت     ر
و تتارذتت رأ تتا ،ار:رع ر،ش تتار،يتت هر، تتانرعر ل لتتالرو ووتتوروا  قتتر() ا تتلرذتت ر  تت 

تتت   (را  رلتتتلربتتتاا ارذلتتت رةروثقلتتتعر   تتت  ر[رفرئتتتو رت تتتب ربشتتتارأقتتتالر)حلقلتتتعر  
 تتتا  ا ار ل ئتت ولونرذتت ر  تت ر؛ر لوثقلتتعرع،و ، تتارةر تت ت  ريتتبا ر لئتت لروآذتتانر
 لت، قتتتتتعر ق ت تتتتتااقعر[روتتوتتتتت نر لال ،تتتتتا جر لتإ تتتتت   رل ووتتتتتوعاسرفرو و ع تتتتتار

ل يتالوهر لتت  رئتت   ذ را تتارتلتولر لوثقلتتعر ،شلتتاار تت ت  روي  تقاسر تت  ر ل تت ت  ر 
 قث، نر:ر)أ رر5/7/1999او ، ا نرل ئ لر ل ر ارعلاهرذ ر   ر باحر ولر

 للاال(رفرو ل  رأي ،ارذ را  ئعرأ   رل،ارل  ا  هرواو، ر   ارللتاءرالت نر ر ت تعر
 ا  تتتر روئ ائتتت  ر رفر ر ت تتتعر ر تتتنر ل وئتتتاار  ئتتت      رو ل  تتتاال  سر ا  ةاقتتتعرور

 لش  قتتعر ل يتتالوععرفرو رئ ائتت  ر ر تتنربشتت ر  ع   تت نرو لئقائتت  نر ل  تت ة نر
رو لش  ر.
ر آنر..

                                                 
 ية لبرنامج المؤتمر فى قسم الوثائق المصورة فى نهاية الموسوعة.انظر صورة وثائق 



 

1533 

ذتت رأ تتا ،ارال ،تتا جر تتو ررو ا تت رفرل تت  ر ل لتتاءر للتتاالرفرو تتورقايتتترعتتنرحلتتا  ر
ر     رفرو ش و اسر   عر،و ر ارذق ار   ر:

 ل  ،تتاار/ر ح تتارر لتتا ع رل تت ت  ر ليتتبا ر تت  رو ل ،ئتت ر ل  تت  رلتت ر تتورأفً ت:
اال   قلرو ل رو ور  ة ر لااتو ر وئتترو لت رورةت ر لر  عتعرو،ا ت ر  تقار لتور  ءر
 ل    روأ  نرعالر لحر ر لو ، ر لحا لرفرو  ت ر لت القتار اولرذت ر  ت رفر
 ل  ري اسر لر  عتعر ل  ت ةعرفرو ليتبا ر ل  ت  رع ت ر اقت ر ،ت ائتاسر   ت  ر

ةتتا ر  ليتتش  رفرو تت رحتتا ار لوئتت ر تت ر آنر ووتتو ر حا  تتعرل تتر  ءرذتت ر  ر
 لئقائت ر ل  ت  رو لش  ت رفرو لئت  لر:رألتقارذت رتتول ر ل  ،تاار ح تاراالت   قلر
ر–و ل راو ر ل ،ئ رل   ر ل  ت  رفر ار  اار القشتعر لش  تعر ل ا تعرو ل ت تاور ر

 ا تتت ر لحاو قتتتعر لتل  اقتتتعر لتتتت رتتتت   ر تتت هر ائتتت  ر)أئتتت  رو لتتت (رر–ذتتت ر لغالتتت ر
ر   روبلوقعر لت القار؟ر.بال ا، ر  ئ   

   ئتتتتلر توتتتت نر لال ،تتتتا جر) لتتتت  رآ تتتت رأنرت،يتتتت هر تتتتحقإت،اراتتتتا  ن(رأنرر انةممممًات:
ئتتوتتت نرر5/7/1999 قذتتتتتاحرو لتشتتتا  رو ل ،ا يتتتعرو لتتتت رئتتتتالاأر تتتباحر تتتولر

 ،ا يعر ئ   ر لئ لرذ ر لي نر اوئت روأنر ل ،ئت ر  ئت      ر) ئتت ر تو  ر
 رئ ،لئتتتلر ليتتتبا رالتتت ر   وعتتتاسرع تتت رأذ  تتتوح(رئتتت تول ر لتتتكروأ،تتت ر تتتار لظ تتت

ر–ر3ت،إ تت ر قتإتتتا اسر.ررررر–ر2ر ،اسرو لش،تتتر.ر ل ئتتتورر–ر1ت،تتا شر تتار  تت ر:ر
ثلاذتتعر لئتت ل(رفرثتتلرتلتتالرتلتتا ة رعتتنرحو   ت تتارفرو تت هرر–ر4 لتشتتاونر    ق تت ر.ر

عرل  تتت ت  ر رو ش تتتنرئتتتو رت تتتونر ل حتتتاو ر ل  قئتتت ل ووتتتوعاسرا تتتار تتتورو وتتت
 راو ، ا نرفرو ل   و رأوقنر  ت  نروتا ة ر   ر ليتبا ر آ  ر ل يالوهر/ر  ت 

 ل ئا نرع  ر ل لاءر ار) ليبا ر  ئت      (ر للتاالرع ت ر ثتاروا تاءرأ  ،تارذت ر
 ل   تت رفروقاذتتارفرو للتتاارفروع تت ر عتبتتا  لرأ تتا اءرالتت روأ تتو رل،تتارقئتتتحلونرأنر
ر،  تتتار ش تتتلرو،  تتت ر ش تتتلر؛رذ تتت ر ،تتتاكرأ  تتت ر تتتنر لتتتكرع تتت رعل قتتتعريتتتباال،ا
و وةت رو ئتلال  ر لو ، ر؟رثلرانر ل وووعاسر ل   وحعرل ،لاشرفروذلتانرلوثتا  ر
 ل ت ت  رتتوتت نراذاعتتانرائتت     قانراتتا  نرع، تتارفروتال،قتتانر تتنر ل ،ئتت ر ل  تت  رل تتار
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)لألئتتتت(ر؛ر  تتتارقش،تتت رأنريتتتباال،ار لتتت  نرئتتتقلا رل تتتلرحوتتتو ر تتت هر ل  ئتتتاسرفر
؛رو ت هر  ة تعرقرا نربإاع قتع لت نر ت، لرالت ر ل يتا رئو رقاو،ونرأ   رال ر ل ت

،إ لرا ترو ذ رع   ار  قار لاولعرو  قار لور  ءروابا ر ل ئ ول نرذ ر   رفر
ا ربالإش رو نر حاذظتاسرئ ر ل    ر ار  تا رحو ل ر ا عري ا عروأنر ل ،

ر  ت إعر..رذ  ا  ر ل  سر؟ر.
التار:ر توت نر لال ،تا جربشتار لتكر حاوت  ر يتت اعرالت نرات ر تنرا.ر  تالرع ال ًات

 ل و ار)و   رباحارقش  رذ ر  اررا  ئتاسر ا ت  لرباللتا   رويت ةكرذت ر  شقتعر
 ارقئ  رباللا   رل ئ لر ل يتالو ع(رفرو لال وذقئتو رأ  قت رأ ،تونر)و تور ت  و، ر

ر1995حتت رر1975ع  ر ار ليت نرال تسرو ل وئتاار  ئت      ر ت لر لإتت  ر تنر
عتتنر) ليتت نر اوئتت رعتتالررذتت ر  تتالر لتح  تت ر لئقائتت رو ل ش و تتات (روةتحتتاثان

(رثتتلر التتاأربشتتار لتتكر لئتت ار/رع تت ور وئتت رورةتت ر ل ا  قتتعر ل  تت  رذتت ر2020
اللتتاءرا  تتت رواتت لكرا  تتعر لتت  قار ل  تت  ر) لتتت رئتت  ل  اريتت  ر تتارلتتلرقحتتاار

ربشا(.
و،ئ لرل ا  ر تتو طر لئت ارع ت ور وئت رذت ر ت  ر ل ت ت  ر) ت  را  راتانرذشت نر تار

 ر   (رو و ذلت ر ل ا  عر!!رول ا  ر تتو طر) ا ت  لرتو طروللرت نر يا ات ر  هر)ب
:ر ل تتتحقإعرو ل  ئئتتتعرو للتتتاالر ، تتتار ل،ل تتت ر ل ا تتتار/راالتتت   قلر،تتتاذار لتتت  رأع تتتنر
 تتت  حعرذتتت رال ،ا  تتت ر ق،ت تتتاال رأ،تتت روتتتار لت القتتتار ل  ،تتت رو لي  تتت روئتتتو ر
ق تتتتتتا اراو هرذتتتتتت ر تتتتتت  ر ل  تتتتتتالروئتتتتتتق ال ر تتتتتت    سر ل  شقتتتتتتعر لش و قتتتتتتعرل،لابتتتتتتعر

(رو ل  البتتتتعرالتو قتتتتار1985)(رثتتتتلر1981)  تتتت ة نر ل تتتتاا  رعتتتتالر ل تتتتحإ  نر ل
علوبتتتعر بايتتت  رع تتت رأ ر تتتحإ ر  تتت  رق بتتتار:رل تتتا  رقر التتتاأر ل،ل تتت رذت تتتت ر
 ل ا تتتا ربلتتتت   ريتتتت ا ر ،إتتت رذقتتتت رال ،ا  تتتت ر ق،ت تتتتاال رع تتت ر اال،تتتتاءر لشتتتتا  نرذتتتت ر

  ت ر ل وئتتاار لئتاال رذتت ر  تتت  نررأول تتكر لت  نريتتا او   ئئتت ر لش ةلتتعرو، ت ر
و ل الت  نرب  ثال لر تنر ل ثلإت نروب  ثتالرر–ولريباال،ار ل    ر ل ئا  نرذش نرعل

ر وئترو ل روأئ ت ر!!ر.
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 توتتت نر لال ،تتتا جربشتتار لتتتكرئ ئتتت عرع  قتتتاسرت ذقتتت روللتتتاء سرتالتتتاأربإ،تتتانررعنقبعمممًات:
 تتا ةوسرو  ،تتاربتتاقاروأ،تتا ،ار)و تت رذ،تتاانر  تت ةعريتت    (روت،ت تت رذتت ر ر عتتعر

 ولفرثلرب لاال عروئ   رذ ر اععر ل  وكر!!رو،ئ لر  ر ل  ،اار) ح ارو ل (ربالإ
تا،تارأحتا لرقئت ل،ارأ  هر  ر)ثلاذعر لئ ل(ر ل   ارغ ئ ارذ رعلتولريتباال،ار لت  ر

 ل، تتقحعرفر تتا  رقإشتت ر؟ر تت رقيتتا كرذتت ر تت هر ل  رلتتعرو تتور تت  رأ  ،تتارذتت رلال،تتانر
 تتتنر ررنروروةتتت بحونر و قتتتانرفرو تتت قءر ل    تتترقلت تتتونروأ  ،تتتارذتتت رذ ئتتت  نرقشتل تتتونر

 ل و ئقار ل   ة نر رو ل  ا ،عرقشلاونر ثت ر ت هر ل لتاء سر لتت رتتوت نر تا  نر
قرب ارب ر نر  باحقعرو لت ذق ر  احبانرل  ت  نرو   ريتبا ر،تو  رل ت ئتار؟ر

ر.
قرتتت   رفرذال يتتا اعرذتت ر تت  ر) ل تت ت  ر ليتتباال (روذتت ر) ل تت ت  رر:*ر  ،تتارلتت ر

عرفرووذلتتانرلألر تت ر ليتت ةترولإتاوقتت رذتتإنر آ تت ر ل وئتتاا (رفر قا،تتعرو ،قتتعروا ،قتت
او،تت ر  الإتتعرر لتتكر ش تتقعرخرو  الإتتعر تت ةحعرل لتت آنرولمئتت لرفر،ا قتتكرعتتن

و ل    تتعر لو ،قتتعرفرذالتت  نر تتاعو،الرل   تتوار ش تتلر ت تتعرفرر للتتقلر لش وبتتعرو ليتت ر
ر65 بحو ر نر ائت  ر ل  ت ة نر)وذلتانرلتل ةت ر ئت  رلتور   ر ل ا  قتعر ل  ت ةعر

(روا اءر ائت  رقرتئتل ربالتلتاالر1967/رر1956 ر    رذ رح   رألترأئ 
ر!!ر.

*را،،ار نر  هر ل حقإعر، ال ريتباال،ار لت  رغ ت  ربت رأقرقحوت ر ت هر ل لتاء سر
و ر تت هرإتت  رابتتا ر ل ئتت ول نر ل  تت ة نرأنر ور/ر لحتت  لريتت عانرو  تت حعرفرو، التت

و لتت ر لتت  ررا، تتارئتتت،شااروتت   نرلتتقارع تت ر) وئتتت؛ر ل  ة تتعر التت رأنرتحتتاار
أا تتنروأئتت ت ر ثتت ر تت هر لت تت ذاس(رالتت رع تت  لرأ،إئتت لر..ر ل  تتلر تتارال غتتسر ل  تتلر

ر.[ي اراذ
وار   ر ل  ت  ر ليتباال ر لت القشت رفرو ل تولرر1999اانر   ر ور اراتال،اهرعالر

 ت ت   نرو،حنر،ش ار   ء ر ل اوت رالت ا  ت روأحا ثت رفر، اتارأنر ت  ر ل ت ت  راتانر
 تتتتتا رتشتتتتتاونرئتتتتتقاح ريتتتتتباال رربغ تتتتتاءرئقائتتتتت راذتتتتت راءر تتتتترت القشقتتتتتانربا تقتتتتتاررف
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ا نروتت   ربتتا  فا تتار تت رح تت  عر   تت رع  قتتاسر لت القتتار–وح تت  ت راا،تتسر
 للتتو  ر ل  تت  روتت   نرال قغتتانر ث تت ر ثتت ربتتا  رذشالقتتاسر لت القتتار لتتت ر تت سرابتتانر

قلتتالرر-قال ا يتتعرر–ع تتارحئتت، ر بتتا كرواتتانر تتنر  ور تتارع تت ور وئتت رو لتت  ر
ذتت رتروةتت رر30/6/2013ور25/1/2011 تتنرأال،تتاءرثتتو ت رر ل تتولر،إئتت رباعتبتتا ه

و نر  ورهرأقوانر وئتترو لت روأحتارر–ذاو رل تا ةخرول حلا  رع  ر ل أ ر لشالر
نر  نر الت  سرال لر   رذ روآ  ورأ   ا  ر ل اعور  ،اار/ر ح اراال   قلرو ل ر

رررر نر لت القار ل  ا، ر ار ل قانر ل   و، رال عاقعرحئ، ر با ك(ر.
ر***

ر-ارئال روأي ،ارل، تا جرل تاا ر– اقنربالت القار لئقاح رت ت ر)ئ  عر آثا (رو ت
،ت ،تسر،يت ر   وعتعر تنر ل  توارأحار و  تار  وت ت رع  قعرتروة ر لتا ةخرذش  ر

 ل   ة نروثقلعرذ رغاقعر ا  قعرعبا  رعنر  ا رح  ربال غتعر لش  قتعر و  تانر
 ل  شقتتعر لتا ة قتتعرل  تتوارالتت ر لتت  قارحئتت، ر بتتا كرالتو قتتار تتاكراوقتتكر  تتقار

،تتتتوذ ال رر3  تتتت رفروا تتتتر  رئتتتتا الرئتتتتا ت  ر ل  شقتتتتعرحتتتت  ر ل  تتتتا رالتتتتتا ةخر
ر اءرذق ر:ر1999

ر لئ ار ل  قار با كر
رحإظ رهللا

تتلالر ل  شقتعر لتا ة قتعرل  توار  ت رالت ا،  تار لشظق تعر عتاا ر ،ت تا رئتقاات لر
 تت ر لت  نرعايتتو ر  قئتانرل   و ةتعر  تت رو،توارأنر،ت ا رئتتقاات لرفربت نر  توار 

ذتت ربتت ار  تت رل تتا ر وة تتعر تتنر لتتر نر ر التت ر اقتتالر لش تت بعر روت تشتتو ربالح ةتتعر
و لئتت لرو ل  تتاءرفر تتار لو رقحإظتتونرذتت ر  تتو  لر لحتت ر ل تتال رليتتش ر  تت رفر
وقشتلاونرأنر قاا رئقاات لرلح  عر لئ لر لا  لرئو رتتحل ربال، احربإو رهللار

ذتت ر ل   تت ر تت هر لإ  تتعرل،  تت رأنرتت   تتو رتشتتال ر..رو،،ت تترر،حتتنرأال،تتاءر  تت ر
ئتتتتقاات لرالإ ابتتتتعر  ال،تتتتار  ،ئتتتتا، ر لبئتتتتق رفرو تتتتور تتتتو ذلت لرع تتتت را تتتتا  رأ تتتت ر
ل ئتتت  اسر  ا  ةتتتعر ل ح قتتتعرذتتت ر  تتت رع تتت ر ،ح،تتتار لحتتت رذتتت راعتتتاا ر لئتتت  سر
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و  رت ث رت  ث،ارر– لت ر ار لسرذ ر   رر– لا ،قعرو ل ا،قعرلألحو لر لي  قعر
 ل  واقتتعرذتت ر  تت رفرو،حتتنر آنرذتت رحا تتعروتت و ةعرال  تتارفرر لتتتا ة  رل  ا إتتع

اتت لكر ل  ت  تتاسر لا ،قتتعر لي  تتقعر ل تتغ   ر لتتت ر يتتت ةسربتت  و لرأذتت  ار ل ا إتتعر
ل  ا ئتتتتتتعر ل لتتتتتتوار لا ،قتتتتتتعر ثتتتتتت ر ل   و تتتتتتاسر لا ،قتتتتتتعرو   و تتتتتتاسر لتتتتتتتو   ر

 ش،ا تتار   و تتتاسراتتتت رر– ل حإوظتتعرذتتت ر تت،اا  ر ر  ذتتتعروتئتت  ر لئتتتإا ةلر
 ل لائعرفروحت رق  ،ار ارئقاات لربال و ذلعرع  ر   ال،ار  ،ئا، ر،ت ، ر لتو   ر

ر نرهللارل لرا ر لتوذ  ر.
وحتتت ر ل تتولر تتار لر تت  ر ل  تتا ر ،يتتو  نرع تت ر ل و تتاروتت نر لشا تتار تتنر لوثتتا  ر
و لالقا،تتتاسرو لح تتت سر لتتتت ر تال،ا تتتار   وعتتتعر تتتنر ل  تتتوار ل  تتت ة نرذتتت رائتتت     ر

  ت شتتتتو روأئئتتتتو ر  شقتتتتعرر– تتتتور تتتتاونربتتتال و ارحئتتتت ر تتتارر–وأ  ةاتتتارو   قاتتتتار
وأ  لتتو رع   تتار ل  شقتتعر لتا ة قتتعرل  تتوار  تت فر ل تتا ر ائائتت رل تت هر ل  شقتتعر
 وراعاا ر او  نرو ل   و اسرو لئ  سرو ل  ت  اسرفرو  قار ار   ر  وار
  تت رل،ل  تتارالتت ر ا يتت تر  ئتت      رأورالتت ر ا يتت تر ا  ةاتت روتت نر للئتتلر

وارفرو توت ر تنر ت لر  تاسر ل تإحاسر ل ،يتو  ربتال و ارأنر ت  ر ل ا ربال  
 ل  ا رلقار اولروقر ا   روأنر  هر ل   وععرفرأ ئ سر لشا ار نر ل ئتا  ر
لتتت ر لتتت رئتتتإ  ر  تتت رذتتت رو يتتت، نرو   التتت ر ل  تتتاسرالتتت ر لتتت  قارحئتتت، ر بتتتا كرو  

ر ل  قار و جرالوشر.
تنلبلنة 

ورأنر  ائتتتتعر ل   و ةتتتتعروذق تتتتار التتتتار1999و  تتتتعر تتتت هر ل   ئتتتت سرالتتتتاأسرعتتتتالر
ت ا  تتتسر ل  تتتا رولتتتلرت تإتتتسرل تتت ارع قتتت رفرحتتت  ر للتتتا  ونرع تتت ر ل  شقتتتعرعتتتا ر

 تا ارر22  اباسرأ   روتلرا ئال ارل   قار با كرا ارتلرتح ة ر  تا رذت ر
و ارع ق ر لحا الر ل  واروأعواءر ل  شقعروتلرا ئتال ربالال ةتارالت رئتإ  رر2000

ق  رالتتت ر لتتت  قار بتتتا كرفر تتتالالو رذقتتت ر  تتت رذتتت ر لوققتتتاسر ل تحتتتا رال تتتا رتئتتت 
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، تتلر  ةتتاونرا،لتتا رتتت  ث لر:راالتئتت ق  لر لوثتتا  رو ل   و تتاسرو لئتت  سرفرو تتالو ر
روتئ ق  رال رأ إال لرل  ر تش ذو رع  رتا ةخر آباءرو ا ا ارذ ر   ر.

ذ  ت رع ت  لرال  تا ر حت  رع ت ر،ال ت ر و، ور نر،إار لشالر ار لئإ  رر26ذ ر
ارذق ر ذ ر لحاو عر ل   ةعرل   ر ل    روأيا رذت ر ل  تا رأو  نر لئإا  رأ 

التت رأنر للتتا،ونر ل  تت  رقشتالتت ر تت هر لوثتتا  ر   تتانرل يتتش ر ل  تت  رفرو ل ا إتتعر
 ل  واقتتعرذقتت روأ، تتاروتت نر لتتت  ار للتتو  رل تتب ارو تت ر ئتت  عرذتت رأ يتت تر   تتعر

قل،تار  توارر آثا ر ل   ةعرفرول لكرقرق انرتئ ق  ارل لرو   ر ل ت لربتال بارلتل
ر   رذ رائ     روأ  ةاار.

 تتنر تت لر  قئتت لر ليتت ذ رر2001ذال   تت رر21ذلتتا و ربتتال ارع قتت رذتت ر  تتا رذتت ر
ر لحا الريق ونر ال رأ،و ر اءرذق ر:

 ر تتتتار ا تتتتت رعتتتتنرأنر تتتت هر لوثتتتتا  رو لئتتتت  سرو ل   و تتتتاسرت تتتت ر ل  ت تتتتار
 ل شاالتتار ل  تتوا رذتت ر  تت روأنربشوتت ارذتت ر ل شاالتتار ل  واقتتعرفر،ووتت رأنر تت هر

 غ لتتعرذتت ر  تت ربائتتتث،اءرو حتتارأور ث،تت نرفرو  تتارذتت رحالتتعر ا  تتعرو تتارقحتوقتتانر
و ارع، ر و  لرو ارحاول،ار قت الر   سرعا تا ر ع ق رغ  ر تاحرل ئت ا لروقر

التتت  قار ل  ت تتتار ل  تتتوا رذتتت ر  تتت ر ل تتتا لر ئتتتت روة،يتتتتا نرفرو ال،ت تتتار آ،ئتتتعر
أ،  تتارقرقئتت قشانر لت تت  رذق تتارراتا  نروة،يتتتا نرولتلر،ت تت را ابتتعرو،حتنر،ش تتل

تحتتتسرأ تتتا   ارا تتتارأ،  تتتارق ت  تتتانريتتت اا سر لتتترو جروعلتتتوار لت  تتتكروغ   تتتار  تتتار
ر   ،ار.

وبال،ئبعرل ار ا ت رأنر  هر لو ا  رئ  سرذ ر   عر آثا روا  سرو نر لت  ار
 للو  ر ل    روت وارلح اقعر للا،ونرذ،حنر، ذ ر   ر ل إ ولرذ ر   رأنر

ا، تتارفر لا ،قتتعرووثا ل،تتاراتت ث ر تتنر آثتتا ر ثتت ر ا    تتاسروأالتتور ل تتولرتشتتاراتال،تتار
    تعرل شبتاا رو ل ت  رفروة ت رأقرتوظتتترذت رغ ت ر ت  ر لإت  رفرو،،ت تترر
 تتت هر لإ  تتتعرو،  تتت ر ،تتتكرأنرتإ تتتا،ارب تتتو  ر تتتنر ا  تتتعر لوثتتتا  رو ل   و تتتاسر

ئتتت ق ،ارلبتتكرالت ل ئتت  عرل  شاالتتار ل  واقتتعرول   تتوار ل  تت ة نرذتت ر  تت را تتار، ا
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تلر  اا ت ار     نرذ ر  ا ر للا   رو،حنرقر، ةارأنر، ا كر  ونر لتو   ر لت ر
ا  ات،اروأنر،ظالر  الرعالار ل،ا  رينرح  عرا  االقتعرغ  رب ،،ار ارت ا،ار   رب

وتتتتا،ارفرو تتتتاا رأ   ،تتتتتاروأ ال ،تتتتارع تتتتت رتتتتت كرب ا،تتتتتارفرا تتتتارأ،تتتتت ررجرال،تتتتارذتتتتت ر
ل  تت ةعر ا تتتسربئتتت  عر  تتت  ار ل  تتتوار ل شتتتل سرفرا تتتار، اتتتارل تتتلرأنر لحاو تتتعر 

و ل  رقئاو رب   نر لاوق  سرواانرع  ،ارأنر،   رب ا،ارال رب ارأ   رو،التاأر
 نر ل إ رذ  اروبشار  ئ نرئ،عر نر   ر ار لسر   رت  رع  رعالراعتاا ر
  هر ا ولرال ر ل  وارفرا ارأ، ارلآلنرللرتشت  رع ارذش ت رال  وا ارا ارذش سر

،تتتت رلتتتتلرقشتتتتارفر لشتتتتاللر لحتتتت رفرالتتتت روت تتتت رع تتتت رئتتتت  عرتتتتت  ث لرحاو تتتتاسراولر و  
با  اانر لئاوسرع ت ر قتالر لحاو تعر ل  ت ةعرالووتارت  ث،تارذت رح ت  سر غالت  ر
ال تو  ر ل و قتتاو سر ل  تت ةعرفرل تت  ر،لتتت حر،لت رت  ث،تتار تت  رالتت راحتتا ر ل  ئئتتاسر

   تار ا  ةاقعرل ت انر نر يا ات ار    نر ل،ااروقاتونراعاقتعرل  ت رقشتوارع
ربإت ربا ر لئقاحعر.

تولئستيةاي 
 التتت ر تتت  ر ل  تتتا ر تتتالر  تتتوار  تتت رذتتت رائتتت     روأ  ةاتتتارالإ ئتتتالر  تتتا رالتتت ر

 تتالالو رذقتت رأنر ،لتت رل تت  قارر–ر2001 تتا ارر18ر– لتت  قار تتو جراال  تتورالتتوشر
 با كر   ر  وار   رذ ر ل    رع  رت  ث لرو لت ئتو ر ،ت رأنرقئتاعا لرع ت ر

ئئتتتعرأ ااق قتتتعرأ  ةاقتتتعروأيتتتا و رذتتت ر ل  تتتا رالتتت ر ئتتتت ا ار تتت  ر لتتتت  ارالتتت ر  ر
 ل   ئتت سر ل تباالتتعرال تت، لرو تت نر لتت  قار بتتا كرو لئتتإ  ر ل  تت  رذتت رو يتت، نر
وأ تتتاو رذقتتت رأ، تتتلرقرقلال تتتتونرأنرتتشا تتت راتتتتال لر لا ،قتتتعر ثتتتت ر شا  تتتعرأالتتتور ل تتتتولر

ا ارأيا و رذ ر ل  ا رال ر قو  اار ل  رقر و ر تنر عتلتاقسرفرو ا    اسر
لرذلتتت ر  تتتوا نرو   بتتتا رع تتت ر ل  تتت  ر تتتنرب ا تتتلر  تتت فرل تتتو،  تتتاا  رأ تتت كرو 

وأ تتاو رل تتو جرالتتوشرأنرتتت  ث لر تت  رقئتتاو رب  تت نر لتتاوق  سرو تتالالو ربتت نرقحتتار
 لحاو تتتعر ل  تتت ةعرع تتت راعتتتاا ر تتت  ر لتتتت  ارو قعتتتت   ر ئتتت قانرعتتتنر وتتت  اا لر
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 تتالالو ربتت نررا تافرب  ت نراوق را ،حتتعرر3ل   توار ا تتعرأنرأ  ةاتارت تت، ر  تت ر
ر ،ا شر   ر ا  ر ار ل  قار با كر  لررةا ت ر للاا عر.

 ا ور نر،إار لشالرت لسر ل  شقعر ا نر نرور   ر ل ا  قعر ا  ةاقتعر تنرر23ذ ر
ر:ر اوئ ر  ةتيا ا.أ. وا ر الرذق ر ئاعارورة ر ل ا  قعرلي ونر لي نر

اقتتعرذتت ر للتتا   ر رال  تتو ر  تتابالرل تت  قارالتتوشرأ اتتارل تتلرأنر لئتتإا  ر ا  ة
رل تت هر للوتتقعروأ   ت تتارو تتارتحتتاثسرذقتت ر تتار ئتت ول نربالحاو تتعر  ا اتتعرت ا تتانه 
 ل  تت ةعرو تتارأعوتتاءرو  ئتتاءر ل ا إتتعر ل  واقتتعرذتت ر  تت روأنرا،قتتالرا تتت رر
ئتتتإ  ،ارذتتت ر  تتتت رع تتت ر ت تتتالرا  تتتتلرب تتتا لراتتتا  نروة،يتتتتتا نر  قئتتتعر ل ا إتتتتعر

وأيا رال رو وار ا تعرفر  ة نر ل  واقعرذ ر   رو،ت  را   انربال ئ ول نر ل 
 نر تتنر، تتو ر لتتتو   رتتتلرحإظ تتارذتت رظتت و ر ثالقتتعر,رو تتنر ل حت تت را ئتتالر
بشتت ر تت هر ل  تتونرلتتتحإهربيتتا ر ثتتال رذتت ر ا يتت تر ا  ةاتت ر,رل تتنر ل ا إتتعر

ر ل  واقعرذ ر   رتإو ر قحتإاعرال ار ر!!
يتتتت حو رذ  تتتتاررو ذقتتتتعحتتتت  رأعوتتتتاءر ل  شقتتتتعر تتتت ا  رر2002أغئتتتت ارر26وذتتتت ر

للوقعروأيا و رال ر ل   ئ سر ل تباالعرال نر لحاو عر ل   ةعرو  ، لروأ ئت و ار 
ال رأعواءر   ار لي وضروأعواءر ل و،  ار ا  ةا رو الالو رذ  ار اعوتاءر
بتتالو و رال تتا،ال لرو ئتتاعات لرع تت راعتتاا رتتت  ث لر لتت  رت تت ر لحاو تتعر ل  تت ةعر

ع تتت ر قعتتتت   رل  تتتواررا تتتار تتتالالو لرالإ بتتتا ر لحاو تتتعر ل  تتت ةعفرع تتت رئتتت  ت ر
ر   ر ل  نرأ ال ت لرع  رت كرب ا لروئ  عر  ت  ات لر.

ا تتتار تتتا و رب تتتقاغعرالقتتتانر  ا تتت رئتتتا  ر  تتتوار لشتتتاللروغ تتت ر ل  تتتوار تتتالالو رذقتتت ر
 لتت  قار بتتا كربالش تت رع تت راعتتاا رتتت  ث لرو،ل تت رالتت راحتتا ر ل ا شتتاسر ا  ةاقتتعر

قإت ربابارل ش  اسرال نر  توارروأيا و رذ ر لالقانرال رأنراعاا ر   ر ل    ارئو 
 لشاللرو   رو ور ارئتقشواربالئت لرع ت ر ، لتعر ليت نر اوئت ر.رو تار لالقتانر
أعوتتتاءر ل  شقتتتعر تلتتتا  لر لحا تتتالريتتتق ونر تتتا رألتتتو روتتتتلر،يتتت هرع تتت ر ل و تتتار
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و   سرل ر ئتاحعرل ئتا،ا ر ل  تواروغ ت  لرو   ئتال رعالت ر  ،ت ،تسرالت ر و تار
ر  ائعر ل   و ةعر.

 و ار ل  شقعرقرتي  رال رتئ   ار  هر لوثا  رو ل   و تاسر تنررو إحاس*ر
عا  روللرتي رحت رال رتتئ   اربش ر  ا  ر لتو   ر لت رأ ار لئتإ  ر ا  ةات ر

رذ ر   را اا،قعرا ئال ا.
ال وتواتوقسرحا تاءر)و لئ  لر آنر:ربشارأنر ا سر اتبعر  ئا،ا ةعرال ذاراتا ر

ع و روت ا ار ار  ااهر ل  توارب ،ت ر رةتتر نر لش  رو قعت   رعنرر(   ونر
  ر ا سر لحاو عر ل   ةعرالتئ قلر  هر لوثا  رو ل   و اسرو لئ  سرتحتسر
وتغوطرأ  ةاقتعرالتت رائت     رأورالتت ر لحاو تعر ا  ةاقتتعر؟!رو ت ر وتتشسرور   ر
 لثلاذتتتتعر لتتتتت رتحتتتتتإهربتتتتجق ر لوثتتتتا  روعيتتتت  سر ل   و تتتتاسرلوتتتتغوطرأ  ةاقتتتتعر

   ابتعرقتتر لرا  ر ا  ةاقتعرأور  ئت     قعربشوتانر ، تا؟رو   و،قعروئ  سر لئإ
ر؟ر.ر2014غا وعرحت ر ل ولر

ر****
 ( :2011-2000ثالثاً : حقبة الألفية )

فرتإاوتتتتتسروت تتتت  ر لت القتتتتارر2011حتتتتت رر2000 لإتتتتت  ر ل  تتتتتا ر تتتتنرعتتتتالر*رذتتتت ر
ر لئتقاح رحت نراتانر  تتب ر شتال ارأث،تاءر ق،تإاوتعر لإ ئتت  ،قعر لتت ر ،تالشسرعتتال

) ابتا(رو)يت لرر–فرواا،تسرأقوتانرأحتا ار لش،تترو لتإ  ت  سرذت ر)ا ت (رر2000
ع ت رح اتعر لئتقاحعر تنرائت     رالت ر  ت رو لشاتارفرو غتلر لتكرر لي خ(رت ث 

 ئت  ر لت القار لئقاح رفرو ئت  سر حتاوقسر ئتتغ ل ر تنرأ ت رتوئتقاروتلوقتعر
 لإت  ر،ئ  ر تار  ت ر لش  اسرال نر ل قانر ل   و، رو ل،ظالر لحا لر.رحولر  هر

ر:
 ،شلتتاسر  ئتتعر حااثتتاسرغ تت ر ئتت قعرالتت نرعتتاارر2000*رذتت ريتت  رذال   تت رعتتالر

ر نرأ حا ري ااسر لئقاحعرو لإ،اانر ل   ة نرو  ئ       نرذ ر للا   ر.
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نرر– ل حااثتتاسر لواقتتتعر لتتت ر تتت سربش تتا نرعتتتنرأ و تتعرور   ر لئتتتقاحعر ل  تتت ةعر و  
 رتو   رئقاحر لال ا نرذ را ر نر   رت ارسرع  ر ل يا  ر لتر–اانربش   ار

ئ     رفرع  انرب نر ل،   ر ا ال ر ، اراانرل ئقاحر  ئ       نر للاا  نرال ر و  
ر   ر.

ال تتتا  رر-  شقتتتعرواتتت ءر لئتتتإ ريتتت اعر را اتتتورل ئتتتقاحعر ر  تتتقارر-ر تتتالر  تتتقا
انرعتتاا نراال تت  نر تتنر  ئتت       نرفرو تت، لرر:فر لتت  ريتتا كرذتت ر ل حااثتتاسر لرةتتاس

  رائ      ونرفرقإتاونر تنراقت سرالت ر ابتارفروأغ ت رأول تكرقرق وت رئتو رع
 ولرو حارذ رئ ،اءرفروذ رحالرو وار لإ،اانر ل ،ائبعرو لال،قعر ائائتقعر ل ر تعر
فرذإ، رق اتنر ئتتل ا ر ت قءر لئتقاحر  وتاءر تو  نرأورأ ثت رفر تارقش،ت ررةتاا ر

ر لا  ر لئقاح ر ل تو ار.
توت ر لت  رقيتقارذت ر ل  ت تار ل  ت  رالت ت نر لحتا ارو   ر لرةاسر نرح لر ل

فرع  ،تتار رألرقر؟را  راا،تتسر   ابتتعرالتت،شلالتت ر لئتتقاحروبالتتتال ررةتتاا ر لشا تتار ل تتاا
أنر،تشا تت ر تتارأ رئتتا  را ،تت ربتت ر شتتلرأورلتتونرأور   حتتعرفر ال تتار تت  ر لئتتا  ر

ر.رر   رالتلال ار لاولعرو و ، ، اق و رو تانر  تشانروق
ار تتتالرعتتتنرأنر لئتتتقاحر  ئتتت       نرقتتت تونرالت تتت ذاسرغ تتت رق لتتتعرل تتتنر تتتا  رع تتت

وت  جرع  رتلال ار ل  ت ار ل    ر؟ر  ار لرةتاسربئت  لر:رول تا  رقر،لتولر ت  ر
رعنر لئا  ر لإ ،ئ رأور ال ا، ر ث نر؟ر   را لرغ  ر  اال رل و  ار.

(رذتت ر وتت ر) لرةتتاسر7/2/2000ووذلتتانرل تتار،يتت ت ر تتحقإعر لحقتتا ر ل ،ا،قتتعرذتت ر
تئتتلال رائت     ربلولت ر:ر  لاذا رعنر ل  البعرالتئ   را   ء سر اولر لئقاحر تنر

ائت     رأعتا ا نرغإ تت  ر تنر لئتقاحرفرقئتتق ار ل  توار تنرئتتاانر لغت  رفرذ  تتا  رقر
ر،ئتل  رأول كرللواءر و  نرأور رةارذ ر   ر؟ر ر.

 لئتتتا  روة  تتت ر   تتت ر ل ا،تتت ر  ئتتت      رب ،تتت ر تش تتت رالتئتتت   رع  قتتتعرا تتتولر
 للتتتتاالر تتتتنرائتتتت     رقئتتتتق ارذتتتت رأو تتتتاسر لتتتت  و رفرو تتتت ر اعقتتتتاار لشال ةتتتتعروةال تتتتغر

ر و انر.ر70   وع ار
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 تتت ا رأنر لحاو تتتعر ل  تتت ةعرتئتتت  رل ئتتتا  ر  ئتتت      رالتتتا ولر ابتتتار تتتنراونر
ت يتت   رفراقرأنرا تت  ء سر لئتت احر تت هر تتارتئتتتغ نرأ  تتارأور  تتارئتتاعاسرأقتتالر

ر ل  و ر.
،ت رلتقارلتا ر:راة نر ل ئاذ ةنرال رائ     رذقلولر لرةتاسرأ ارعنر لئقاحر ل   ر

ائ     ر ارقغ  ر لئا  ر ل    ر نر ل بلعر ل توئ عرلرةا ت ارفرذلوتاءرأ تار ر
 ،ق ر  ت  رفروت تإتار للق تعرر900ل ا رأئالو رذ رت اقارأور ال  ر ت  تر،حور

 ،ق رال رألتر ،ق رللواءر ا ار رذ ر ،ت ار    رل ، ارتتواعترال رألإ ر
رللوا  ارذ رائ     ر.

وةت  نرالت ر لئتقاحعر لا ،قتعر ل ئتقحقعر ل  ت ةعربتاللولر:ر ر ل  ت  ر ل ئتقح ر
 تتتارق وتتت رع تتت هرا تتت رذتتت ر ا تتتا ر ال تتتغرلقلتتتاارذتتت رائتتت     رفر تتت هر،وعقتتتعر تتتنر
 لئتتتقاحرفروع تتت ر غتتتلر لتتتكرذتتتإنر لبابتتتاريتتت،وا ر ،تتتاررةتتتا  ر ل ئتتتقح  نر ل  تتت ة نر

 ليا  رو لشاالروأقوانرعوا را  ر لئ  انرال رر ئ     رال رح نرتحل  ر لئ ل
ر ل ،قئعر ل   ةعر ر.

انر يتت و ر ل ةإ تت  ر لتت  رقحتتو راتت نر تتنر:روع تت ر ل تتش ار لت، تتو رقلتتولر لرةتتاسر
ئت     رو ا انر ئتتت  رولتلر تو تترفرواتت راولتعرتش ت رع تت رت،  تت رذتت ر   ت رو  

رولقعر.ا ا رحاوا ارفرذ رح نرتحالر ل ، لعر لاولقعر ، ر تإا اسرا
وة اار لرةاسرع  رأنرا ر قئتث ا  سرذ رئ ،اءرو نرثلر ل ةإ   رفر   ةعر  تعر

رذ ر ل  عرفروقرقئ  رذ  ارباقئتث ا ر ا ،ال روقرحت ر لش   ر.
وبال بارذإنرأ و لر ث ر  هرت،لرعنرغقا رل حار لو ، روحوتو رذلت رل  ات ر

و  رو ل  تتال ر لش قتتار ق ت تتاا رأنرقإ تتا،ارعتتنرأ رآثتتا رئتت القعرع تت ر ا تتنر للتت
 تتت ا رأنر تتت هر ل حااثتتتاسر لئتتتقاحقعرغ تتت ر ل ئتتت قعرو ل يتتتاع ر لو ،قتتتعرل يتتتش فر

نراانرع  رغ  ر  ارر–تر  ،سر  ارئتإ روذتار تنرح اتعر لئت لر ل  ت ةعرر–و  
ال رائ     رلشلار  ت اعاسرتتش ت رالت،ظتقلر ت ت  راولت رل ئت لر ،ظ ت ر لتحتالتر

ر لاول ر)اع نراو ، ا ن(ر.
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ر****
 ا ال رأنر ح سر ل    نر ل  ت ةعرالت ر حقإعرع  سرر17/2/2000وذ ر*ر

رائ     رللرتتو تر.
ر***

ئتت  عر لتتتا ةخر ل  تت  رو،ئتتالت ر*روذتت را تتا ر لت القتتار لئتتقاح رو حاولتتعر  ئتت       نر
فر  رحتتتولر،ظتتت ةت نر توتتتاات نرظ ،تتتار24/3/2001  ةتتتا ر ا تتت  لرذتتت رر،يتتت سرال  تتتارف

ث نر ل  وار  ئت       نرو او و  ت نرو إاا تارأنر ا    تاسر تال، ر اول رذ ة ر نر لباح
يتت ا ار لشال تتار لشال  ، تتونر)  ئتت      ون(رتحتتسر  تت رئتتقاطر ل  تت ة نر للتتا اءر ثتت ر تتار

(راتتت لكر تتتاءرذتتت ر و تتتار1997 تتتاءرذتتت رتل ةتتت رلتتتا  ر ل،يتتت ر لشال ةتتتعر) للتتتاار ل حت تتتعر
Members.Aolوا لكر و اررAFGEN.COM/AFROVEMTر

ار  ئتت     قعر او و قتتعرتتت وجرل تت هر قاعتتاء سرال تتا رئتت  ر ليتتش رو تت هر ل و  تت
ر ل    رعظ عرأ ا اهر للا اءر.

أنرر–  ،تتتتتاار ش تتتتتا  ر  تتتتت  رر–وذتتتتت ر ل لاالتتتتت راتتتتتت رأح تتتتتاراالتتتتت   قلرح  تتتتت ر
 ا    اسر ل   ةعرللرتالنرذل را بتانر ش ا ةتعرول ، تارال، تسرذت ر ائتاارع ت ر

 للتتا اءرولتقارل شالتت  ،  نر للتتا اءرأئتاارا ،تت ر ت تب رب تتاراتتانرقشتلتاهر ل  تت ةونر
روقرغ   لرأقعر  عرالال،اءر  هر ا    اسر لشظق ع.

  تتوا لرر  هر ا    تتاسرو حتو   تتارع تت ر لتتاالوغتتا ر ل  لتتترذتت رذ ئتتإعرال،تتاءر تت
 لإ  ع نروت كر لا عر ل    عرذ ر   ررو قاهر لت رقش ررعتنرتحل ت ر شتال ارأ تو ر

ر ،ائاسرال،اءر لل نر لو حارو لشي ةنر.
 اق تت روحا ثتت رر- هر ل ش تتر ر ل التتا رئتتتبل ريتتا ا نرع تت رعظ تتعر تت  ر ليتتش ر تت

يتتتاعاسر غ وتتتعر تتتاذ ار لوح تتتارئتتت  ر تتت هر ا تتتعرر-و ئتتتتلال  ر وتتتاريتتتا شاسرو  
ري  ر او  اروعرر ئتلال  ار.

 لشا رر..رلحتولرائت     قعرذت رذ،تانر   تتونر روتحسرع،و نرر3/9/2001*روذ ر
أذتتت  اربالإ،تتتانرقلتتتوا لر ليتتت تر ل  تتتوا ر ل، تتت ر؟؟ر ل ئتتتت،ا سرت اتتتار قتتتالر  ئتتتعر
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عتتتنربا ت تتتا ر  ل  ة تتتع رعالتتت ر    تتتتونر ابتتتا ر ر،يتتت سر تتتحقإعر ائتتتالو رتل ةتتت  نر
و لت رو  سرال رر2001 ئت   ار لإ،انرل حولرائ     قعربيا رثاالسر  لر لشالر

ر.ر   ونراوق ر7حو ل ر
 نر  التتتتتتسر لحاو تتتتتتعر  ئتتتتتت     قعر تتتتتتنر  قتتتتتتار  ئتتتتتت      ر20/4/2002*روذتتتتتت ر

 ل و وا نرذ ريب ر رةت  رئت ،اءرب  ت ر غاا ت تارذتو  نرو لشتوا رالت رائت     رذت ر
أئتت  رو تتسرفراونرأنرت يتتترعتتنر القشتتعر لت ا تتا سر ل حت  تتعر لتتت راذشت تتارالتت ر

را ا  ر   ر  ،   ر.
وأيتتتا سر    عتتتعر  ئتتت     قعرالتتت رأنر ر   تتتعر ااذحتتتعر    تتتا ر ر لتابشتتتعرلتتتا و نر

قا،تتانر ا تتانرحثتتسرذقتت ر  ئتت       نرع تت ر غتتاا  رئتت ،اءر  ائتتعر لتتور  ءرأ تتا سرال
ذتتو  نرفرا تتارأو تتسراتت ر تتنر ،تتو ر لئتتإ رالتت رئتت ،اءرفر لتتت رتوتتلر   وعتتعر تتنر
 ل ،ت شتتاسر لئتتقاحقعرفرباق ت،تتا رعتتنر لتتكر.وذق تتارلتتلرتإ تت ر ل   تتعر  ئتت     قعر

  تاررعنر ائبا ر لت راذشت تارالت ر ت تا ر ت  ر   ت  ءرفرأور ل تا ر لر ،ت رلبلا ت 
 لت،إ تتتتتت رفرذلتتتتتتار  التتتتتتسر تتتتتتنربشتتتتتت ر لشتتتتتتا  سر  ئتتتتتت     قعر قت تتتتتتالرب    تتتتتتا  لر

ب غ لرال   ر  ،   رب و  رذو ةعر. ر ل و وا نرذ رئ ،اءرو  
ايتر لتل ة ر  ح ا  ر لئ،و ر ل  رأ ا ت ر   عر  ،تاءرر2/8/2002وذ ر*ر

ئتت     ر. غتتسرال ر للتتا   ر ل تتو ر تت    نرعتتنر  تإتتا رح اتتعر لئتتقاحعرالتت نر  تت رو  
ر99 حتتت سرب توئتتت رر506   بتتتانروعتتتاار لتتت ح سرر66ألإتتتانرور50ح اتتتعر ل اتتتا ر

وتت ت رر%15.1   بانرذ را ر ح تعرأ ر تارقشتاالررةتاا رذت رح اتعر ل اتا رال،ئتبعر
ر.ر%13.9ئو ةارذ ر ل  تبعر لثا،قعربشارائ     رال،ئبعررةاا ر

   رت ا،سرئ  اسر ا نرذ ر  ا ر للا   ر نرذت ر يتار لئقانر  ت *روذ ر*
   بتانرر20 نر  تالر ا تنر  ئت       نرب  ت  نريت اعر لشتالر  ئت     قعرور7ال نر

ر. نرع  رائ     ر
أثا ر وظإور ا نرذ ريت اعر  ت  نر ر لشتالر ر  ئت     قعرر8/12/2002*روذ ر

وت عرذت ر  تا ر للتا   ربشتا ار يتتال و رذت رو توار ،ال تعرذت رحتور ر   بتعرأ  ةاقتتعر
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ار  ت اريت ة رذ تا ور تنر،تو ر رال تتاراتالر رغ ت ر ل تتا ولر ل ،ئقعرتال نربشا ارأ، 
رويا  ر  ت ترعنر اي  عر لشااقعر.

تل ةتت  نرعتتنربحتتارأثتت  رر22/1/2003ات مم تتآ مماقتخعاةمم **تنشممع ترممحةة تات
 تتت  و، ر يتتتت كرذقتتت رلألئتتتترأثتتت  ر  تتت  رقحتتتاولونراثبتتتاسرأنرئتتت ،اءرتابشتتتعر

ر.ريء ئ     روقرتتبار   رذ ري
 نر ا شعرت ة،ت ر ا  ةاقعرال  ائعر ل  وا ر تق ار وذ تا  رواا،سربشثعرأث ةعر

و تتارحتتاولراثبتتاسرأنرئتت ،اءر تترءر تتنرأ  رائتت     روأنر ل، تت راتتانرق تت رذتت ر
 لبح ر ل توئ رع،ار ، لعرال ت ر لشالتار تاررع  تلر  تيتا ر ،تا رأ ت  رتت   رالت نر

ت ثت رربح  ت ر لت ئاحرو ل ،رلعروحاولر  قءر اث ةونراثباسرأنر  هر لل،ا راا،س
آ  رحاوار   رفروأنرئت ،اءر تا جر لحتاوار ل  ت ةعر ت تا   نر  ةت رحتو ار
 لح   رو ل  راانر ت   رالت نر  ت روذ ئت  نرعالت رئت ،اءرو لت  ر تاءر ات هرذت ر
 شالتار ل  ،تتكرفروبشتتارعتتا ررةتتا  سروبشتتار ذتوتتاحرأ تت هر ،شتتسر لئتت  اسر ل  تت ةعر

ر وذ ا  ر نرا ولر لب اربشار،ي هرل رعب ت ر ل رعو عر.
بشتتاررةتتا  رغ تت ر ئتت قعرل لتتا   ر تتالرال تتارا ،تت ر،اذقتت رورةتت رر2002*روذتت رأ تتتو  ر

 ليتتت ونر لال ل ا،قتتتعر  ئتتت      ر لتلتتت ر  ل تتتار تتتار و  ،تتت ر ل ائتتتوار  ئتتت      ر
 لبحتتتتا  ر ل  تتتت ة نرربشتتتتا ا لتتتتا ر رعتتتتر لرعتتتتر لرفرأ  لتتتتسر لئتتتت  اسر  ئتتتت     قعر

رلئإ ،عراا ةنراق ر.ع  ر تنر ر2002 لث ا،قعر ل  نرأو إت لرذ ر ،ا  ر
روت ااسرأ،باءرعنرات الر إلعر باالعرعر لربالبحا  ر ل   ة نر لث ا،قعر.

تإ، تار تر علرائت     ر تنرروذ رح ت سر تحإقعرو ،قتعر ت لر،إتار لإتت  رثتل**ر
أنر ال ر ل و رقلارذ رائ     رولقارذ رئ ،اءرو ار الرعاللر آثا ر  ئت      ر

 ل  را تلرهللارع قت ر وئت رقر ، الت رع ت ر الت رانر ل ال ر:ر رعا و،  رع،تا ر ر
ئتتتا،سراتتتات ةنرالتتت ر تتتور التتت ر را اتتتولر ر لتتت  رقلتتتارذتتت ر، تتتانر ا  وتتت ر لش  قتتتعر

ر ل حت عر.
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 لتتتتت رايتتتتإسر،لابتتتتعر ،ظ تتتت ر لئتتتتقاحعر  ئتتتت     قعرأنر ق،تإاوتتتتعر لإ ئتتتت  ،قعرر-
  قتتتتتا  سراوق رر10االتتتتتاسر لئتتتتتقاحعر  ئتتتتت     قعرر2005-2000 ئتتتتتت  سر تتتتتنر
رعربئال رذلارائ     رلث ا،قعر    نرئا  ربئال ر ق،تإاوعر. ئا  ر حلل
عر تتتتتت  ر،يتتتتتت سر ل تتتتتحترتلتتتتتتا ة  نرحتتتتتولرئتتتتتت نرئتتتتتتر24/9/2004**روذتتتتت ر

كممانفنتائططممفمتلئطممرتف وممست نممفلتلرأ، تتلرالتترعر2004  تت ة نر ،تت رأغئتت ار
ئيممعن الاامتفنةيمموة ءتخلمم تلقباقبمم تفيممع  تبنمموتلو فيممستخ لةمماوهتت،تف خ مم ت

ةعو  ممفمتشممعنءت طعمم تأعضتقبممالععيلتةنشمماءت اخمملمتاهمماآعوكاتأنهممتتكممانفنت
تلولعيمتنلةلن اام 

وذ ر لتإا   رأيتا سر ا،بتاءر  ئت     قعرأقوتانرالت رأ،ت رتتلر للتب رع ت ر ل  بتعر
شتارحتو ل ربتعر تح  وقعرذت ر ل،لت ر  ئت     قعرب ، لتر2004 لئتعرذ رأغئ ار

ئتتت     . ر غلرأنر ،تتتاكرث ثتتتعرا  تتتور تتتت  سرعتتتنر ل ، لتتتعر لحاواقتتتعرالتتت نر  تتت رو  
 حإانرتتحتاارعتنر للتب رع ت  لربشتارأنر توت رللتو رحت ار لحتاوار  ئت     قعر
أ، لر تح اونرذ ر ل ، لعر لحاواقعر،حورائ     .روللرت ترلربت ، لرا  تو ر لش ت ر

ر  ئ      ربالإش .
ولتت لكر ثتتا رتئتتا لر ،تتارحتتول,را  راتتانر  ئتت      ونر ئتتتا  و رأور  إتتو ر تت قءر

لحاوارق ت نرأر عرتش  ت ر ل  توار ل  ت ةعرا تار  اتاربشت ر ل  بعر نرع  ر 
 ل ح  تتتت ن..روتوتتتت تر ا،بتتتتاءر ل رعو تتتتعروذلتتتتانرل   قتتتتعر  ئتتتت     قعرلألحتتتتا ارأنر
 ليبانر لئتعرو شو ربشار  ا ا ر وة عر،ئالقانر الرال ارح ار لحتاوار  ئت      ون,ر

ت لرت تتاورر ا تتعرأنر ا تتو ءر ايتتوذعرع،تتار ، لتتعر ئتت  ار ،قيتت،ا ر تت لر حتتاول
، لرع،ا ت ر تنر ل  تاال  سرأ لحاوار,روللارياكرذ ر وةت لر ل ا شقعروت و و ر

 ل   ةعر ت،ات ةنرل تئت  را حت رائت     رذت را تا رع  قتعر ا تع.رل تنر تارلالتار
أنر تو رل لرذ ر ل، اقعرأ، لربالإش ر   وععر نر ل  بتعر ل تا ش  نر ل  ت ة نر

ر  ةاونر ل يا اعرذ ر ل إاحر لإئ  ، .
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 تتار لتحلقلتتتاسر  ئتتت     قعر لتتتت رأ  ةتتتسر ش تتتلرذتتت رأحتتتار ل    تتترر ا ،قتتتعر ال تتت روتإ
  تتترعتتاارآ تت رو لئتتتق   رورئتتبا رأنر لئتتتعر   تتو رل  تتتر ،تتوارائتت       نر

ع  رابابعرائ     قعروئت  عرال،تكرلت وةت رع  قتات لر ا ت  را  ت رائت     رو للقتالر
 رلتلر تتلر لشثتو رع ت ربش  قعر ئاو عرلتح ة ربش ر ائ  ر لإئ ،  نر,ر غتلرأ،ت

أئ حعر،ا ةعرح ارللر ، حو رذ ر لح ولرع  رأحا ا,رل ، لرعث و ر ش تلرع ت ر
عا رئاا  ن,رو ئاار توسرو ت    رووئتا  رل   قتعر ل   قتعر,روذت ر  اعتاء سر
  ئ     قعر,ربا واذعرال ر،ل ر ل ،وار ل  نر   و رل  إ تلرالت ر  ت ر ت تالر

رع  قعر ل ئاو عرحت ر ل، اقع!
تيتت  ر تتحقإعر  تتاآ تا ر  ئتت     قعر لتتت ر،يتت سر تتو ر ل  بتتعر لئتتتعرالتت رأنرور

رأئ اء ل:
عا تتانر,رو  تت إ رأالتتوروتت ت,رو ح تتوارعتترس,رو  تت إ رر25 ح تتارأالتتورا تت 

عا تتتانر,روةالتتتاورر21ح تتتا ,روئتتتاللر ح تتتا,روع تتتاارت تتتا  رو  تتتقش لر ت تتتاورونر لتتتت
ع تتتت  لر تتتتنر تتتت لربشتتتت ر ل تتتتو ربشتتتت ر  عقتتتتاءرو   تتتت ر لوتتتت  ,روتوتتتت تر
 ل تتحقإعرأنر  ليتتاباك رعثتت ر ش تتلرع تت ر  بتتارئتتوا ءرل ت،اتت روأ  تتر ر ت تتالر
و تت    ر ئتت     ر ووتت رع   تتارأ تتا نر ل ئتتتو ،اسرو ل شتتاال ,رواا،تتسرع   تتت لر
 اولتتتت رذتتتتو ر لتئتتتت  رحئتتتتب ارتإ تتتتارتحلقلتتتتاسر لوحتتتتا ر ل  ارةتتتتعرليتتتت  عر ل ، لتتتتعر

 ت تتارو تتت ر ل ،و قتتعر تت ر لئتتق   رع تت راحتتا راو ةتتاسرحتت ار لحتتاواربشتتار  ا 
أعوتا  اروئت  عرئتقا ت لرتحئتبانرقئتت ا   ارذت ر لتا ولرل  ،تا  ر ل   ولتعرذت ر

رأ   ر ا ،عر ت،ا ةنرذ ر لر ر لشئا  رل  ،وار ل  نراا،و ر ،وونر ت  ل.
واا،تتتسر  تتتوت لر لتالقتتتعروذلتتتانرل  تتتت لر لتتتت ر تتتاال ونرل تتتار ،تتت رث ثتتتعرأعتتتو لر تتت ر

 تتتتارو قحتإتتتاعربئتتتتا ل ارا   ،تتتتعر,ر لئتتتق   رع تتتت رابابتتتعرائتتتت     قعربشتتتتار تتتت ر ،وا
قئتتتت ا   ارذتتت ر لو تتتولر،حتتتور ، لتتتعر  تئتتتا   ون رلل تتتترأحتتتارذتتت و ر لال،تتتوكر

ر ل ال  ر ،اكرو، ب .,
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ول تتنرل تت هر ل تتحقإعر  قتتعر ا تتعرذق تتار تش تت ربال  ح تتعر لتالقتتعرل  تتت لرت يتتتر
عتتتنرأنر ا تتت را تتت ر  تتت ارذال اتتتعرائتتت     قعر,رذإتتت ر لو تتتسر لتتت  ر اعتتتسرذقتتت راتتت ر

ل و  تتتار  ل ت و،قتتتعر  ئتتت     قعرأنر ل  بتتتعر ل ت  تتت نراتتتا،و ر    تتتونر ل تتحترو 
لئ  عرال،كرلم،إانرع  رع  قات لر لتالقع,ررع سر اآ تا رأنر ل  بعر لئتعراا،و ر
 ت  شونرلئ  عر لال،تكرو لشتوا رالت ر  ت رب  و لت رليت  ءر  شتعرأ  رذت ر ، لتعر

  ونرذق تاربشتارالت رائت     ر لش ةش,ر  ا عر اعا رال ارلتا ة ر لإا    نر ل  نر ت
رلت،إ  رع  قات لر ،اك!

وأيتتا سر تتحقإعر  تتاآ تا رالتت رأنر ل حتتا  ر ر   تتترق تت  ر تتنر ااعتتاءر لشتتالر
بال ، لتتتعر ل ،و قتتتعر تتتالروتتتار ل  بتتتعر ل  تتت ة نروثقلتتتعر ت تتتالر  ولتتتعرذتتتو را، تتتاءر

ر لتحلقلاسر ش لر لت ر ئت  سرو تانر وق ن.,
،تت ر تتاو ر لحتتا ارعتتنر ت،ظتتقلر ح تت  رلقئتتسرلتت ر  اربشبتتا  رغ ةبتتعرو  ا  تتارأ تتاَّر

ع  عرالت،ظقلرا  تاال ر شت و ,رولتلر ،ئت ر تارأقتعر ،ظ تاسر ا  االقتع رأ ت  ر تنر
ت تتكر ل ،ظ تتاسر لشا  تتعرا  تت ر ا  وتت ر ل حت تتعر,روأوتتا رأنر ل ت  تت نرحتتاولو ر
عا ر   سر ال ر للب رع   لرأنر ا  و رائ     رعنر  ة ر لحاوار ل يت اعر ار

رللر ، حو رذ ر ل   سر لئابلع.   ,رول نر
 ، تتارفروذق تتار تش تت ربتتالت لر ل و  تتعرالتت  لرأ تتار حتتا  ر  اعتتاءر لشتتالرأ، تتاراث تت  ر

 لتو طرذ ر لت  ق رلت،إ ت رع  قتاسرا  االقتعرو      قتعرو لتئت  ر ئت     روا ول تار
حتتت  ررحتتتو ل ر أالتتتق ر ئتتتاا  ن رو تتتا سر تتت هررانرئتتت حر14ب تتتو  رغ تتت ر ا،و،قتتتعرو  

رقالرال ر ل حا عر ل ر قعرالال  رئبار لت رت،ظ رذ ر للوقعرحالقان. لوثقلعر ، رأ
ولتتلرتيتت رأقتتعروئتت  عراعتت لرالتت رأقتتعر ش و تتاسرتإ تت  قعراا،تتسرأورئتت حقعرعتتنر

فروأ  تت  نروبشتتارذتتت  رتتتلر  ذتت  جرعتت، لر ل  بتتعر لئتتتعرأورحتتت ر ل اتتانر ل حت تترةنر
ر لاال ر  ذ  جرعنر ل ائوارعر لر تش رعر لر.

ر****
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 التتت  نرعتتتتنرأنر  تتتتاا رر21/12/2004 تتتتعر ل و تتتتر لش  تتتت رذتتتت ر**ر،يتتت سر  
ايإسر ل،لا رعنرأنر لشي  سر تنر لإ،تاانر لئتقاحقعرذت ر لشا تار تنراولر لشتاللر

نر لشا ار نر ل ح سر لئقاحقعر  ئ     قعرأت ذ ر ئتلبالر لئقاحر  ئ       نرور
ئت       نرال ر ل ا جرألغ سربئال ر ذ رعا رذ،اانرئتقاحقعر ئتتلبالر لئتقاحر  

انرأ تتحا ر لإ،تتاانرذتت رت اقتتارو التت  روتاق ،تتاروعتتا راولرأو و قتتعر:رفرو التتسر
وآئت وقعر  ذوتونر ئتتلبالر لئتقاحر  ئت       نربئتال ر قتالر ت قءر لئتقاحربئتت  عر
أغتت   راث تت  ر تتتنر لإ،تتاانربشوتت ارر  تتتار لتتث نر ثتت ر  تتتار ل تتاالونرو ل ،ايتتتتر

رو ا و  رو ل  ع رو لئاا  نر.
 السر ل   عر:رذو  ءر   ءر حقإعر ر للاار ر لإ ئ  ،قعرالإع نرروذ ر ال رثان

ذت ر تإحت ار ل  بشتعرقش تنر ش ،توهرو تلرأ تحا ر ل  تاعلر ا  ةاقتعرعتنر غالتت لر
ذتتتت رت تتتتإقعر ح ت تتتتلرفروأ  تتتتار و  ،تتتتونرئتتتتال ر تتتت  ر  عتتتت نرالتتتت ر ل لا شتتتتعر

 رر اسر لإ ئتت  ،قعر ا تتعرذتت ر ا ،تتعر  لرهللارل بوتتا ارو ل تت  وقسر ا  ةاقتتعر لتتت
حا رذ ر آو،عر ا    ربشاروووحر لتح رر ا  ةات رل  ا،ت ر  ئت      روتروةتاهر
باائتتت حعرو قيتتتتت  كر شتتت رذتتتت ر تتت،اععرأئتتتت حعرللتتتت ر لإ ئتتتت  ،  نرفروأ تتتارأحتتتتار
 ل و  ، نرأنر لإ ئت  ،  نربتاتو رقيت  رونر تنر ل  تاعلر ا  ةاقتعروقر ثلتونرال تار

ر غلرأنر ل  نر ا  و، ار لرع الرع  ر.
يتت اعرر450وذتت ر التت ر ت تت ر التتسر ل   تتعر:ر، حتتسر لتتاولر لش  قتتعرذتت رالتتر لر

، تتاءر أ ،القتتعر تتنر  ت تتتر ل ،ئتتقاسرع تت راعتت نر لا شت تتارل  قتتانر ل تت  و، رو  
ااذتتعر لتشتتا  سر ش تتارفرو ا تتسرت تتكر ليتت ااسرالإب غ تتار ئتت قانر اتتت ر ل لا شتتعر

ةتت ر اتتت رحئتت رتل رر ل  قئتت رذتت را يتت رفرو تتاءسر لا شتتعر ليتت ااسر ا ،القتتع
ذتت را تتا ر غبتتعر تت هر ليتت ااسرتإوتت  ر لتشا تت ر تتار ائتتو نرر ل لا شتتعر لتت  قا

ر لش  قعرذل راونر ل قانر ل   و، ر.
ذ ر لو سر،إئ رأيا ر لتل ة رال رأنر ،اكريباعربيت ةعر تروا رب حتاار لوئتا  ر
 لتل،قتتتعرذتتت ر ل ،اذتتت ر لش  قتتتعرذتتت ر  ت تتتتر لتتتاولر لش  قتتتعر ل وقتتتعرو لبح ةتتتعرو لال ةتتتعر
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 ل  ةتتتت رو    تتتتتا ر حتتتتاوقسربشتتتت ر ليتتتتت ااسر ا ،القتتتتعر لتحا تتتت رع تتتتت ررلل تتتتا
 ل لا شتتتعر لش  قتتتعرل يتتت ااسر ل تشا  تتتعر تتتار ل قتتتانر ل تتت  و، رلت  ةتتت ر لبوتتتا ار
 ل ت  و،قعرالتت ربشتت ر ائتتو نر لش  قتتعرعالتت رذت و رل تتارذتت ر ل تتا جرل تغ تت رع تت ر

ور تتتار لتت ذ ر لش  تت ر لتشا تتت ر تتار ليتت ااسر ا ،القتتتعر ل تشا  تتعر تتارتتتت رأال تت رأ
ر ل ،ت اسر ل   و،قعر ل ،ار.

ر***
حةة تاترممممف تنلشممممعمتاتفوحمممم تخنممممفنمت مممماءت مممم ترممممت5/7/2005*تف مممم ت

 فيتتنلوطبةعتبماتنل ح مفراتبمامت  تتقبا وةاقت عتف يعطتنليةاح تفن ورا  ا
يعن اس  للوقعر ا لر لتت راا،تسرتيتغ ر ل  ت تار  ئت      رات اتال ت:تت رعتفن 

با ار ار   رالت رئت لرا ذت روت القتار لش  تاسرالت نرا   انر  رتحوة ر لئ لر ل
 لال تتا نرل تت رت ،تت رائتت     رث تتا ر لئتت لر تتار  تت ر..رو غتتلرو تتوار ل ث تت ر تتنر

اقرأنربشتتت ربتتتال غلر تتتنر لتتت ذ ر ليتتتشال ر لشتتتالرلتتت فر ل شا وتتت نرا رت القتتتارور
 ل حتتتتاوقسر ل ا تتتتعرو لحاو قتتتتعر، حتتتتسرذتتتت رائتتتت ر تتتت  ر لحتتتتا ررواتتتتانرآ   تتتتار

ل تتتتوةررو لتتتتت رلتتتتنرت تتتتونر، اقتتتتعر ل  تتتتا رذلتتتتارأع ،تتتتسر تتتتحقإعروأع،إ تتتتار تإا قتتتتعر 
 التتتتاقشوسرأح و،تتتتوس رأنرورةتتتت  ر قت تتتتاقسر  ئتتتت     قعربحثتتتتسر تتتتار ل ئتتتت ول نر
 ل  تتتتتت ة نرا اا،قتتتتتتعرعلتتتتتتار تإا قتتتتتتعرت تتتتتتو لرالتتتتتت نريتتتتتت ااسر ل ح تتتتتتولر ل  تتتتتت ةعر
و  ئ     قعر نرأ  ر ذار ل شا،ا رعنر لئتقاحر  ئت       نر لت  نر ترو ونرئت ،اءر

سر ل تتتتتحقإعرأنرعتتتتتاا نراال تتتتت  رن تتتتتنر لئتتتتتقاحر  ئتتتتت       نر يتتتتتت و رلتتتتتورة  روأوتتتتتاذ
 قت تاقسر  ئتت     قعر ا لقتتارأ تئتتك ر تتنرعتالرت اتت، لر تتنر لحتتا ارذتت ر تتو تإ لر

نر  تت ر تتت ر:را ل ح ولتتعرأث،تتاءرو تتوا لرذتت رئتت ،اءرو التتسر لتتورة  ر  ئتت     قعر
عتتتتالرت اتتتت، لر تتتتنرر لاولتتتتعر لوح تتتتا ر لتتتتت رقشتتتتا، رذ  تتتتار لئتتتتقاحر  ئتتتت      ونر تتتتن

ت ئت ا لر ل ح ول.
ا تارفروأواذسر لورة  رأنر  هر قتإا قعرئت ونرذت ر  ت حعر ليت ااسر ل  ت ةعر

ئتتترةار تتنرأعتتا ار لئتتقاحر  ئتت       نرالتت ر  تت روأ تتاسر لتتورة  رأنر ل ئتت ول نر
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 ل   ة نروعاو ارالبحار  هر ل يا عروبحار  هر قتإا قعر ارورة ر قت اقسر
ر ل    .
 لئتتتقانر اتتت ر و تتتار لل،تتتا ر لئتتتابشعر  ئتتت     قعرأنريتتتق ونرال  ةتتتررأال تتتغرروذتتت ر تتت  
 تار ئتت ول نر  ت ة نرا اا،قتتعرر تار ل ح تت رل ا ،تعر ل،لتت رب ،ت ر،تتا ش  تقار ل  

ت وة ر ، لعر يت اعرع  ر لحاوار ل  ت ةعر  ئت     قعر  ا تعر يت و رئتقاح ر
رال ا.
 انرقح  رع،و نر،ي سر حقإعر ر وسر ليش ر رتل ة  نر  ر26/7/2005ذ ر*ر
 تإا قتتتعرت شتتت ر  تتت ر ، لتتتعرئتتتقاحقعرو حتتتا ..ر  تتتعر تتت  و،قعرل ئتتتق   رع تتت ر ر

 ل   تتت ر  ئتتت      رقئتتتت ا را تتتجر  تتت رذتتت ر ر تتتاءرذقتتت :رر لئتتتقاحعر ل  تتت ةع
ئ     ر ، لعرئقاحقعرو حا رع  ر  ة عر يباعر لئقاحعر لشال قعرو ش ر   رو  

ذتت راتابتت ر رر ا  تتا لتتت رر-رر ،إتت ر  قتتعريتتق ونرال  ةتتر-   تتارر– لشتتاللر لئتتقاحقعر
 لي نر اوئ ر ل ا ار رع،ا ار الر:رانر لئتقاحعرئتت   ر ل  تاءر لشظتقلرلال تا نر
 ل ، لتتعرو تتنرأ تت ر لتتكر  تت رذتتت ر لحتتاواربتت روتتو ب روق التت رال  ةتتررالت،ظتتقلر
ا  ق تتت رلح اتتتعر لئتتتقاحعر..ر   تتت ر لئتتتقاحروقحتتتاارح تتت راتتت راولتتتعروبتتتال بار

.رح تتتتار تتتترعلرأنرائتتتت     رلتتتتا  ار ا تتتتو لرئتتتتحتإهرائتتتت     ربال، تتتت  ر ا التتتت ر.
و ل ال  سر ل ر عرلتحل  ر لكر!ر.وتئش رائ     رال رت،إ  ر     ارعال ررةتاا ر
ئا ح  ارال ر   ر ا عربشارا ا تعر ل شالت ر لئتقاح ر ل ا تارع ت ر لحتاوارالت نر

وتيتتتتتت  راح تتتتتتا قاسرور   ر لئتتتتتتقاحعر  ئتتتتتت     قعرو ل اتتتتتتت ر ل  اتتتتتتر رفر لال تتتتتتا نر
،يتتت ت ار تتتحقإعر تتتاقشوسرأح و،تتتوسر تتت    نرالتتت رتتتتاذ ر لئتتتقاحعرلمح تتتاءر لتتتت ر

  ئتت     قعرع تت ر  تت رب عتتا اراال تت  ر تت لر لشتتالرذإتتيريتت  ر تتا ور ل اوتت رر  ر
ألتتتترئتتتا  رر15ألتتتترئتتتا  رائتتت      رو تتت لريتتت  ر و، تتتورر  ر  تتت ر26  تتت ر

ائتتتتتتت      را تتتتتتتارتيتتتتتتت  ر  ح تتتتتتتا قاسر ل ئتتتتتتت قعر  ئتتتتتتت     قعرأنرعتتتتتتتاار لئتتتتتتتقاحر
عتنرر%24ألتترئتا  رالرةتاا رر397ال تغر2004 ل  نرر  و رئت ،اءرذت   ئ       نر

رر2003
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وذتتتت ر ل لاالتتتت رتئتتتتش رائتتتت     رالتتتت ر تتتت  ر لئتتتتا  ر ل  تتتت  رال  تتتتارب ،حتتتت ر ر قتتتتار
وتئتتت ق سرعا تتتا رو ا تتتعررةتتتا  سر  تتتالر اع تتتالرو لرةتتتا  سر لا ،قتتتعرلأل تتتا نر

قاحر ل لائتتتتعرا تتتتارتيتتتت  راح تتتتا قاسرور   ر لئتتتتقاحعر  ئتتتت     قعرذتتتتإنرعتتتتاار لئتتتت
ئتتا  ربا، إتتا رر2800ال تتغرر2003 ل  تت ة نر لتت  نرر  و رائتت     ر تت لرعتتالر

وعتتتاار لئتتتا ح نر ل  تتت ة نر لتتت  نرر  و رائتتت     ر تتت لرر2002عتتتنرعتتتالرر11%
و تارتحئتنر لش  تاسرالت نررانرئتا حر731ال تغرر2004 لإت  ر نر ،ا  رحتت ر تا ار

ئتتت     رر ارعتتتاار لئتتتقاحر ل  تتت ة نر لتتت  نرر  و رائتتت      لق تتت ر تتت لرر  تتت رو  
عنر لشتالرر%43الرةاا ررانرئا حر1484ال رر2005 ا  شعرأي  ر اول ر نرعالر

ر.ر2004
 لئقاحعروذ رتلا  را   ر،ي سرذ ر حقإعر) ل    ع(رفر ا رأنرر2006*روذ ر

  ئ     قعرذ رئ ،اءرذل   رفروع  ر ل غلر نرأ، ارت  رحئت رت ت ةحاسرورةت ر
، تارقرتئتا لرال ترءرئتا  رئت،وقانرفراقرأألتترر300 لئقاحعر ل    ر لحال رال ر

ر.اال  رذ ر لا  
نر  تإتتاءر لئتتا  ر  ئتت      ر تتنر:راورةتت ر لئتتقاحعر لئتتاال رأح تتار ل غ  تت ررو تتال

ئ ،اءرلنر  ث رع  ر و  ار   ر ل القعرفرو    ر ئت سر  ت ر ت هر لئتقاحعرذ تنر
ر4لتتتر تتنرا  ،تتار تتنر لئتتقاحعر لشال قتتعر لتتت رتتتا ر   بتتعر ر%2 تت ث ر لتتكراقرع تت ر

ر  قا  سراوق رئ،وقانر!ر.
و لئ رذ ر لكرأ، ارئقاحعر وئ قعرت تب ربااعقتاار ل  واقتعرفر ثت رع تار لإ ت ر

التت ا  ر تت و  لر تتنر  تت رفروع تتار ائتتاالقارو تتورع تتارر  تتوا لتت  رقحتإتت رذقتت ر ل
ر  ع رتحولرال ر  ررا ، رقحلانرفروع تار لحا،واتارأور لتايت نرفروقحتإ تونرذقت ر

 تت ر ل و تتانرفرو  قش تتارأعقتتاار ئتتتوحا ر تتنر لش تتار للتتاقلرفرالتت ا  ر ،ت تتا  لرع
ولتت لكرقإوتت ر  ئتت      ونر قحتإتتالرال تتارذتت رئتت ،اءر لتتت ريتت اسر التتوطر لتتوح ر

رع  ر وئ ر)ع ق ر لئ ل(ر.
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وقيتتت ارع تتتار لإ تتت ربالتتت  سررةتتتاا رذتتت رأعتتتا ار لئتتتقاحر  ئتتت       نرو تتتارو تتت سر
آق رر10التتتت رر2006رذتتتت ريتتتت  رأال ةتتتت أعتتتتا ار ل حتإ تتتت نربالإ تتتت رذتتتت رئتتتت ،اءر

  تتتتوا رفرو تتتتورت   تتتتار   تتتتوارذتتتت ر اعتتتتا ار لتتتتت راا،تتتتسرت تتتت ر التتتت ر ،تإاوتتتتعر
ألتتتريتت  رفروئتتا لرذتت ر تت  رر60 ا  تت روتإ  تت  سر ابتتارويتت لر ليتت خرالتت ر

 لت   تتتتار لتحتتتت    سر لتتتتت رت تتتتا  ار   تتتتعر ااذحتتتتعر    تتتتا ر  ئتتتت     قعرفرو تتتت ر
  قتتعرا تتلر ل ،ت شتتاسرتحتت    سرأثتت سربالوتت و  رع تت ر   تت رح اتتعر لئتتقاحعر لش

 ل  تتت ةعرفرذتتت ر لو تتتسر لتتت  رقرت تتت  رذقتتت ر تتت هر ل   تتتعرع تتت را تتتا  رتحتتت    سر
 يتتتتاال عرت ،تتتتار  ئتتتت       نر تتتتنررةتتتتا  رل،تتتتانرأور ا ةتتتتارأورو يتتتت، نر لتتتتت رتيتتتت ار

رع  قاسرا  االقعرأيارو  و ر.
وةتتتت   ربشتتتت ر ل ح  تتتت نرالتتتت رأنرابتتتتا ر  تتتتالر اع تتتتالر  ئتتتت       نرأ تتتتحا ر

قاحقعر لوتتتت  عرذتتتت راقتتتت سرتوتتتت  و ر تتتتنرووتتتتارئتتتت ،اءرع تتتت ر ل يتتتت وعاسر لئتتتت
 ل  ة تتتعر لئتتتتقاحقعر لشال قتتتعرفرو تتتتور تتتاراذش تتتتلرلتيتتت قار تتتت هر لتحتتت    سر ،لتتتتا ر
 ل ،ت تتتتار  ئتتتت      ر لتتتت  رقشتتتتا، ر تتتتنر،ئتتتتبعرتيتتتتغ  ر ، إوتتتتعر تتتتو لر لشتتتتالرفر
و ئتإااو ر  ا نر نرتإ    سر ابارو،وةبارو أاريق ا، رفرويت لر ليت خرلت وةتتر

ر لئقاحعرو لت   نر او و قعرو    اال ار نرئ ،اءر.ي ااسر
وع  ر ل غلر نر لش ءر ا ، ر ل  رتيا  ر لئقاحعر  ئ     قعرذ رئ ،اءراقرأنر
 ئت     ار  تب ربل   رئقائ ر ت  هر با كرفربالحإاعرع  رع  ات ر ارائ     ر

ئت       نرال  قتعر لئتقاحر  ر،ت  رش رحت رأ،ت ر ت حرل تاقشوسرأح و،توسر ت    نرأ،ت ر  ر
روو  رل لرا  ت ر ا  نر:رتشالو ررو و،ار!!ر.

 ذوتتسرئتت  اسر  تتا ر للتتا   ر ئتتتلبالر ل  ح تتعراتت2006*ت مم تشممهعت مماعكت
ر12 لثا،قتتعر تتنر ل ئتت ر ل تتو ر لتت  رت،ظ تت ريتت اعر  تت  نرائتت     قعر ا تتعرل،لتت ر

 ح عرتئت  رحت ر لشايت رر26 نر ل  وار ل،    ة نرال رت رأال  رع  ر تنررانرألإ
.وايتتتإسر  تتتاا ر ئتتت ولعرب  تتتا ر للتتتا   ر ل تتتو رل  ةتتتا ر رر2006نرأال ةتتت ر تتت

 ور ل وئتتتتر ر ل  تتتقار ل اوتتت رأنر ل ح تتتعر لتتتت رو تتت سرتو  تتتسرالتتت ر  تتتا ر
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با وارذ ر ال  ربشتارذيت ر حتاوقسر لوا ت ر ل  حت رل يت اعرا ،تا ر ل ئت ول نر
ت. ل   ة نربال و ذلعرع  ر ئتلبالر   ر ل ئ ر لغا  رعال ر  ا ر للا   ر

ت رأال  راا،سرئتتلتر ا   تت رر–وأواذسر ل  اا رأنر ل ئ ر ل و ر ر،    ةار
 ت  ،رةتتس رب  تتا ر للتتا   ر  تتار تت ا رالتت را  تتاكر لتت ح سر ا تت  رح تتارتئتتتغ نر
را ر ح عر  ارئاعاسرذ رأ  ر ل  ب رع و رع  ر يا سرت   نر ل اا ر.

 تتنر،    ةتتاررواا،تتسرئتت  اسر ل  تتا ر ذوتتسر ئتتتلبالر ح تتعر  تت  نرأ تت  ر لال تتع
ع  ر ت، ار  ا  ور ر لإ يا ر تو   نرال رت رأال  رذ را ا رئ ئت عر لت ح سر

ر لت رتلولرال اري اعرائ     قعر ا عرتئت  رحت رأو   رأال ة ر ل لال ر.
أنر تتتتاح رر15/12/2009،يتتتت سر تتتتحقإعر ر ل  تتتت ةونر رذتتتت ر تتتت  رو تتتتار**ر

 تحل  ر شت رذت رو  شتعرابا ة ربيا  ر ل  لرتلر ئتاعا هر نر ال ري  عر لئقاحعرل
نر  ئت       نراا،تارذت رحالتعرئتا روتالت نرأنر تنر ح ت رفر ائت      ئتا ح نر  ار

يا ارو ذواراذارحئا ر لشياءرو ل  و ر لت رت،اولو ارفرا ار ا اربالت  لرع  ر
ر و ار ل ح رفرو ور ار ش  رقحاولرا      ار نر ل    رب  ريا ر.

،يتتتت سر  ةتتتتا ر تتتتوسر ا تتتتعرذتتتت ر ا ،تتتتعر ذتتتت رفر ت تتتت روذتتتت روذتتتت رئتتتتقانر**ت
نر ا ،تعر ذت روا تترتحولتسرل ا ،تعر تتحالرال تار ل وئتاار تتل ةت  نرر15/10/2012

  ئتت      رعالتت رئتتق  ت رع تت رت تتا ر ل  تتا  سربال ا ،تتعر تتارغقتتا رتتتالرل ئتت  عر
 ل   ةعرذا ر ل با، ر ل ا عربالاولعر ل   ةعر  ا تعرت ا تانر ثت ر اتت ر لال ةتار

 ال،تت ر تتو ر سر ذتت رو ئتتلر ليتت  عرذ  قش تتار تتا   رو لال،تتكر ا  تت رو ،تتكر  تت رور
وب ريباالقكرأورأالو  روع لر   رللرقشارل رو وارذو  ار ارو وار ،إ سرأ ، ر
غ  ر ئالونرذ ريت ر ل  اقسرو ل و  ةخر ق ت ا قعر  ئت     قعروتار ا،إتانر

رت   ر لئاانربال و رو ل ع ر.
نشمممع تت18/3/2010توفنرمممً ت مممعتنلوطبةمممعتخبمممعتنع ممماعتفنليمممةاح تف ممم **ت

حو   نر ار حئنر  قار ا  ر آثتا ر ل  واقتعروأالت رر تار تاءرررحةة تعف نلافير
ذقتت رأ، تتلرت   شتتو رعتتنرتئتت   ر لالتت  رأالتتورح تت   راتت ث ر  تتوا ر حت   تتانراحاتتالر
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 للوتتتتتاءرفروأالتتتتت ررأنرا ا تتتتتعر تحتتتتتتر  تتتتتوا رذتتتتت ر  تتتتت ر   تتتتتونربلقتتتتتالر لاولتتتتتعر
ر لإ ئ  ،قعر.ر

ر15اقعرذ ر   رباعسر شاالتا ارولتلر تالت ر ، تاراقروأيا رال رأنر ل ا إعر ل  ور
ذلتتتت رفروتلتتتتولر ل   تتتتعرالت  ق  تتتتارولتتتتلرت  تتتت رائتتتت     رر10 شالتتتتا نر ل ئتتتت  ر ، تتتتار

 ل يا اعرأور ل ئا  عرذ رت  ق  تارو،حتنر،تشا ت ر تار آثتا ر ل  واقتعرع ت رأ، تار
را، ارا لكربالإش رولقئسروباءنرحت ر،تحاي ر ل  لرع، ار.؛رآثا ر   ةعر

ر ر   سرذت رغإ تعر تنر ل ئت ول نرول تنرلتلرتئت نرأقتعرآثتا ر  واقتعر ، نر ل وأو ر
رو ل شاالار ل  واقعر   ،عر.

و تتت    نرو ذلتتتسرائتتت     رع تتت ر ئتتتتلبالرل ،تتتعرأث ةتتتعر  تتت ةعروو ذلتتتسرع تتت راعتتتاا ر
  شعرأث ةعرذلت ر تنرالت نرآق ر لل تار لتت ر ا تسرال، ال تارذت رأ الت رع  قتعرر500

ر.ئ ورأث  رذ ر لتا ةخر ل شا  ر
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أ تتلروئتتا  ر لت القتتار ق ت تتاع ر لتتت ر ث تتسر  تت  نرع تت ر ا تتنر للتتو  ر تتنرالتت نر
(ر؛رع تت رعتتا رآق ر تتنر ل  تت ة نر2011-1979 ل  تت  ر تت لر لإتتت  ر تتنر)

 قائتانرب القشتعر لش ت رر تعرأورثاالتعر)أغ ال ار تان را تر  رذ روظرائ     ذ را   ر
 ئتت لعررو جربشوتت لر تتنرائتت     قاسرفربشوتت نر تتنرعتت  رذتت را  تت رائتت     (رور

 تتتتتنر لحا تتتتت سرع تتتتت ر ل ،ئتتتتتقعر  ئتتتتت     قعربحاتتتتتلر لوتتتتت و  روبئتتتتتال رر1948
 تتتنررسفروبشوتتت ر1948 قحتتتت لر ل تتتاثلرع تتت ر ا  ر لإ ئتتت  ،قعر ،تتت ر لشتتتالر

ر ل  واقاسر.
(ر ل  تتت ةعاوتتتتسرأ  تتتالر لش التتتعر ل  تتت ةعر)وأقوتتتانر تتتارقئتتت  ربال القتتتعر*روللتتتارتإ

ر10وة،رلرال ار لبش ر آ ت رالت ررانرألإر50ا   رائ     رلق  رال ار لبش رال ر
آق ر  تتت  رفرواتتت لكر لحتتتالربال،ئتتتبعرل تتترو جر تتتنرائتتت     قاسرفرح تتتارتإاوتتتتسر

ئتت  ،قاسرألتتترحالتتعررو جر تتنر  واقتتاسرأورذ ر30 لتلتا   سر تتنرعتتا ر  تتاسرالتت ر
رحا  سرع  ر ل ،ئقعر  ئ     قعر.

ل غاقتتعر) لش التتعر ل  تت ةعرذتت رائتت     رفررنع تت رأقتتعرحتتالرفر للوتت تانر   تتتا*ر
و لرو جر نرائ     قاس(روئو ر،ت،اول  ارذ ر   ر لإ  ر نررو قتار  ت إتعربحثتانر

عا تتانر تتنر لت القتتارر32هر تت لر لتتت ث تتتار لتت  عتتنر لحلقلتتعروتل تتقانرابشتتاار ل  تت ر
 لتاعو سر لبا  تعرربشتاذت  ر لبحا(روئ،،ت،اولر ش  ار وقعر) ل  توار ل  ت ة ن(ر)

لشوات لرل   ر ا عراعو ر   و نر ل ئت   نربشتار لثتو  ر تنر ت لرا.رع تالر
ر حاو ر:رث ثع لش ةانرفرو لكرعال ر

روةاو رحولر لش العر ل   ةعرذ رائ     ر.رنل حفعتنأفرت:
رو جر ل   ة نر نرائ     قاسر.وةت،اولرظا   ررررنل حفعتنل ان ت:
ر:ر وقعر ل  وار ل   ة نرواعو سرعوات لرل   ر.رنل حفعتنل الث

رقئتال نر ار   ر:رو تإ   ر ارئال 
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تنل حفعتنأفرت:تنلع ال تنل رعي ت  تئيعن است:
 لت ئتار  ئت     قعرع ت ر  ت ر لشا تار تنرع  تاسر قئتتإ الررأثا سر حاوقس

  رفرو  و  ر ق   ،انرقتإا اسرئ لرو  قعر ش رحولر القشعر لشاور ل  ر،و  
و  و  ر ئت ا   ر)ل ش التعر ل  ت ةع(رذت رع  قتاسر لت ئتار لتت ر  تتاسر ،ت رفر

عتنرأبشتاار ت  رر(رو ال رأنر،ئت ئ رذ ر لحتا ا2014وحت ر ل ولر)ر1979 لشالر
رنرذ رائ     (ر،ئ  رأال رر ل  ا  رذ ر آت ر: ل  تر)  تر ل   ة 

تتتتا ة قانرالتتت رتحتتتولرر(2011-1979 تتت لرذتتتت  ر لبحتتتا)رو تتتوا تتت  ر لا رأر(1)
 لش  تاسر ل ئتت قعر ل ا تتا رالتت رع  تتاسريتشالقعرتئتت  ربلالتتولريتتشال رل تت  ر ل قتتانر
ذتت ر اوئتت ر ليتتشالقعر ل  تت ةعر لتتت رقتتتر لرتتت ذ ر لت القتتارت ا تتانروتشتالتت هرعتتا  نر

رأ   قانروئقائقانر.
فررو،قعرل ش تتتت رأور   ا تتتتع ل  تتتت ار لتتتت ارق لتتتتالرع تتتت ر لئتتتتإ رل اولتتتتعر ل تتتت  ر(2)

فرأورع ت ررو لرو جر نراحا ر  ئ     قاسفر تورا،ئتانرذلتاروقءهرو ،ت تاءهرلو ،ت 
 ا تت رلتتلرتشتتارلاقتت ر لاولتتعر ل تت  و،قعرعتتاو نرقر  تتورر ل تت  ر شتت رأور قعتتت   ر
بي ع ت فرو ث ر   ر ليت  رقئت  را  تر ر ا تنرو قئتت با  سر  ئت     قعرأنر

فررفرووتتارو ،تت ر  تت رباائتتاار لشتت  رو لإ ئتت  ،  نرت ،تتاهرذتتير تت  ع ار تتا
وحتتت رانرلتتلرقئتتل ر ثتت ر تت  ر ليتت  رذتتيرحبتتالرت تتكر ا  تتر فرذلتتار  تئتتالسربتت ر
 لاولعر ل   و،قعر تاقلانرل تار تنر لشت  فرقرق اتنرلت رأنرقشاا  تارأورقئتا لرذتير

ر!!ر لاو ت ا
ر تتتتاو رو، و  تتتتانرقغتتتتوارغ تتتت هر تتتتنرائتتتت      ل  تتتت ار لتتتت ارقش تتتت رذتتتتيررقظتتتت ر(3)

 ل   ة نرو لش  رلتل  اهفر ا عرأ، فر ث  ر ث ر نرئل رذتير ل    تعفرو تا ر
ذتتير ووتتار قئتتت،اا رو  ا ،تتعرذتتير حق تت ر ق ت تتاعيفرئقئتتشاهرأنر تت  ر تتنر
حولتت رو تتارذش تتو ر تتارذش تت رفروئقيتت ار تتنرق ا،تت ر لتتت ث  رذقتت رع تت ر ت تتا ر ل  تتو ر

 التت   سر ل،إئتتقعر،إئتت ارغالبتتارفراتتيرت تتتر لوتتغوطر ق ت اعقتتعرع قتت رفروة تتار ل
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 لتتيرت تونرع قتت ريتشو هربالت ، رو ل  تت ر)انراا،تسرلاقت ربلقتتعر تنروت   روا تتن(ر
رأور لح جرال نرأ   رو شا ذ ر ل   ة ن.

وذلتتارللتتا،ونر ل ،ئتتقعر  ئتت     يفرت  تت، ر ل ،ئتتقعر  ئتت     قعرل تتنراتتانرأحتتارر(4)
نر تتنررو جرأالوقتت رقح تت ر ل ،ئتتقعر  ئتت     قعفرو تت  ر تتارقش،تتيرأنر اال،تتاءر ل،تتات  

 ل  تتتت ة نرالإئتتتت     قاسرئقح تتتت ونرع تتتت ر ل ،ئتتتتقعر  ئتتتت     قعفرئتتتتو ءرأح تتتت ر
آبتتا  لر ل  تت ةونرع تت ر ل ،ئتتقعر  ئتت     قعفرألرلتتلرقح تت و فروئتتو ءرولتتاو رذتتير
 لاولتتعر ل تت  و،قعفرأور ا   تتارذتتيرأار اتتانرذتتير لشتتاللفروذتتير لو تتسر،إئتت رذتتإنر

اسر ل ،ئتتتقعر ل  تتت ةعفروقر للتتتا،ونر ل  تتت ارق تتت، رأال،تتتاءر ل  تتت ةاسر تتتنرأ ،القتتت
قئتث،ير  ئ     قاسر نر  هر  باحعفرو    رذ،حنربشارئ،و سر    عرئت، ار تق نر
رترذتتتتير ل ، لتتتتعفروذتتتتيرتتتتتا ةخر ل تتتت   ر لش  تتتتير تتتتتربتتتتال ش، ر لئتتتت اليرل تإتتتت ا ذ ةا نه 
 ل   و،يفرقح  ر ل ،ئقعر  ئ     قعرال ا، ر ل ،ئقعر ل   ةعفروةت تاربحلونر

ر شان!!رئ     و  ر ل و  ،عرذير   ر
  تت ر تتتلنر لشال ةتتعرو لش  قتتعفروقرق اتتنر ،شتت ر تتنر ق،تلتتالرالتت نر لتتاولت نربح ةتتعفر
و   رحقات رذيراحتا ر لتاولت نربحقاتت رذتير ا ت  فرو،يت رثلاذتت ر ل راو تعرذتير
 ل  ت تتتتتتار ل  تتتتتت ا!!ر  تتتتتت ر يتتتتتتوهر شلتتتتتتار ق،ت تتتتتتاءرو ل وقتتتتتتعفرتت ا بتتتتتت ر ل وقتتتتتتعر

ائقعرو ل،إئقعر ل شلا فرو ل وقعر ل   ةعر لش  قعر  ئ     قعرالت ا الت ار لا ،قعرو لئق
 ل ئ  عفروقلترحا   نرال نر لت،ا واسر لحاا رال نرثلاذعرأع ا  روحوا ت لفرو  نر
 ل يتتت و ر ل تتت  و،ير لتتت ارقح تتت رأ و لتتت ر ،ئتتت ت ر!!ر  تتت ر تشتتت  رقئتتتتل ا ر
   و،يرحاافرو حاوقسرقئتغ لرا  ر لش  يرذير ا عر ل ي و ر ل   و،يفر

 تتتو ا نرأئائتتتقانفروا،تتتر نرقرقلتتتا فرا  تتتر ر قئتتتت با  سر ل تتت  و،قعرلت ، تتتارروق ثتتت 
 ل و ئتتقارو لش تت ءروغ ئتت لرذتتير ل  ت تتار ل  تت افراونر شو تتاسر ا،و،قتتعرأور
ئقائقعفرواونرأنرتئت قارأ  ر ر ا نر ل   ةعرأنرت    رآقذانر نر ل  ت ة نر

ر للا   روت رأال  !!حا  ير ل ،ئقعر  ئ     قعفروأنرتل ار نرح ات لرال نر
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و ار ،تب ربش ر ل حا  نر ل   ة نرل  و  رت كر للوقعرذ ذاراعو رأ الر للواءر
  ا  ارق التت رذ  تتارالإئتتلاطر ل ،ئتتقعر تتنر ل  تت ة نر ل تتترو  نرالإئتت     قاسفرو تتار

التتتإلر لرور   رلف2010  ةتتعر لش قتتتارذتتير و، تتتور تتا ر لحاتتتلر ل، تتا ير تتتنر ل حا تتتعر  ا
ع  راقسررو جر ل  ت ة نرالإئت     قاسف  ار لتور  ءرايتوذانربحت لا   قعرأنرتلالرل 

 لت  رح نرتحتسرر48أنرق    رر ل   ارال نر ل   ة نر ل  نرترو تو ر تنر،ئتاءرعت  ر
وأنر  ،ظتت رذتتيرتتتو ذ ر  نر تتنرترو تتو ر  واقتتاسر تت  و،قاسفور قحتتت لر ل تت  و،يف

ري وطرائلاطر ل ،ئقعرل  رحالعرع  رحا .
ا تتت  فرذإ، تتتارا  تتتارتتتت اارل  تتت رأ التتت فر تتتورت ئتتت خرو غتتتلر  تتتو  رت تتتكر لتإر(5)

و تتتتوار لاولتتتتعر ل تتتت  و،قعرع تتتت رأ  رذ ئتتتت  نفرو قعتتتتت   رال تتتتار تتتتنر ا قتتتتالر
 للاا تتعفرب تتار ،تت  ربا،ت تتاءر ل تت   رل تتال ر ل يتت و ر ل تت  و،يفرب تتارقش،قتت ر تتنر
 ق ،عر   و،قعرع  رأ  ر لش  رو لا  ت افرو ،ت اءر لش  را  عرو وقعرواقتانر

ر.ال فرو   ار ،ت  ر لو وار لش  ير  ت حوا ارو ئتل
*ر تتتتت هربشتتتتت ر   تتتتت ر ل  تتتتت رفر  تتتتت رع تتتتت ر ل  تتتتت ة نرذتتتتت را  تتتتت ر ل قتتتتتانر
 ل   و، رفرو ور   رقرتشال  ر) باا  رئ لرع  قع(راانر ارووتش ار  توا ر
آ تت ر ئتتت  رتو تتتاارذ ةتتا انرفرأور تإا قتتتعرئتتت لر ئتتت  ار)اا تت راقإ تتتا(رلتتتلر  تتتترلر

قحتتتتت لرو تتتتالربا ت    تتتتارعيتتتت  سر ل تتتت  سرفرئتتتتو ءرر ل قتتتتانر  ئتتتت      رال تتتتارفرولتتتتل
بالشتاو نرأوربش  قتتاسر لت ئتتارع تت ر ل  قتتاروذتت ر لتتا ت لر  تت رفرو لتتت رر اسر

وحت ر ل تولر.رر1979ع  قعرت ئار ، رعالرر50ع  قاسرت ئئقعرالا    ارعنر
ئقائتت ر ل ،تت رور التتو  رور لحتتو  رذوتت نرعتتنر لانر ل  تتتر   تت رفروقحتتتاجرالتت ر

رأ    ر.ال ر ش و اسر ا ا رو  ت  باسرار وئ لع   ر  ور
ر***

 ثانياً : حقائق ووقائع عن العمالة المصرية فى إسرائيل :

 نرعا ر  اسرر–ا ارئال رو  ،ارر–عاار ل   ة نر لشا   نرذ رائ     ر تإاوسر
)و،حتتتنرأ  تتت رالتتت رأ، تتتلرقر تشتتتاونر  ئتتتعرآق رب تتتارذتتت  لر  تتتواررانرألإتتتر30التتت ر
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ا   ر   ر ل قان(روذ ر لتلا ة ر ل ت،اث  ر لت ر،يت ت ار   ةونرقشقيونر ، رذت  ر
ايتتر  تتا رأ ،تت ر  ت  رل تتحقإعر ر ل  تت ةونر ر ل تحترووئتتا  ر  عتت لر

  تتتت  ر لتحلتتتتو رب ش تتتتار رأو   تتتت ر  ال  تتتتانر ر لتتتت  رقلتتتتارا  تتتت رث ،تتتتعرر1500أنر
عئتتا ةعرائتتت     قعرو تتور ش تتتار ت  تتت رذتت ر للتتتا،ونر لتتتاول رو تتورقئتتت  رل تتت ر

و تتارفرارو ل  تتاال  سر لح  قتتعرباقلتحتانربتت راونرتلتتاقلرأ رأو  نر لشتا   نربال وئتتا
 ئتتتتت اعسر لئتتتتإا  ر  ئتتتت     قعر ئتتتتتل ا رعتتتتاار تتتتنر لبتتتتاحث نرو تتتت  روأئتتتتات  ر

ر ا ش  نرل لتحانربال ش ار.
،ي سر حقإعر ائالو ر ل   ةعر ل ئتل عرفرتل ة  نر   انرر18/12/2000*روذ ر

لش ر،تروحر آق ر تنر ليتبا راءرذق ر:رعنر ل   ة نر لشا   نرذ ر)ائ     (ر 
 ل    رل ش  رذ رائ     رال رو لرو جر نرائ     قاسر ورأحارأ لروأ  ت ر ت هر
 للوتتاقارع تت ر   تت نر..ر قح تتاء سر ل تتتوذ  رعتتنرعتتاار ل  تت ة نر لشتتا   نر
الإئتت     رت اتتارأ، تتلر تتت  وحرعتتاا لر تتارالتت نرعيتت  رآق رو  ئتتعرعيتت رألإتتانرذتت ر

ر14   ذتتتسر لتتتت و رأ تت نرعتتتالر ل   تتتار للتتتو  رل  تتت أ رأنررحتت نرأ تتتاسر لتتتااتو 
ألتريا ر    رترو و ر نرائ     قاسروأ، الو ر ، نرأ إتاقنرقح  تونر ل ،ئتقعر
  ئ     قعروذلانرل لو ، نر  ئت     قعروقح  تونر ل ،ئتقعر ل  ت ةعرب و ت ر للتا،ونر

ر ل    ر.
لتتعر ئتت     رح تتارالتتاأروتحتتت ر حاذظتتعر لا   قتتعر ل  اتترر اولرذتت رت تتا  ر لش ا

 ا تت ربئتتإ رعتتاار حتتاوار تتنر ليتتبا رثتتلرئتت عانر تتارتحولتتسرالتت رظتتا   رفر تت  ر
با وتتاذعرالتت ر حاذظتتاسرأ تت  ر ثتت ر ليتت  قعروئتت ،اءر..ر لغ ةتت رذتت ر ا تت رأنر
  قءر ليبا رقش  ونرذ ر  نر اوقعر تا،قعر ث ر لال،اءرو ل،ظاذعروبالتال رذ لرقر

ال را، لر تلاوونر و ت ربئق عرفرت ر،ئالقانرقح  ونرع  ر و ت ر  رةعرولورح
قرتت،ائتت ر تتار ل ئتتتو ر ل شقيتت ر ل  تإتتارذتت رائتت     رفر ا  تت ر تتنر لتتكرأنر
 تت قءر ليتتبا ر تتتلر ئتتت ا   لرلحتت ر يتتا عر  ت اعقتتعرا  تت رائتت     رو تت رأر تتعر
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 لتترو جروبالتتتال ر تتتلراغتتو   لرل تترو جرالإئتت     قاسر  تتار تتتق رل تتلر لح تتولرع تت ر
رلش جر ل  ا، روتوذ  رذ  ر لش  ر.   ا عرو 

ذتت ر شظتتلرر–ائتت     رذتت ر ل لاالتت رت حتت رال تت هر لش التتعر ل  تت ةعرغ تت ر ليتت عقعر
 غبتتعر ، تتارذتت رائتت ر لحتتا رر ل،إئتت رالتت نر ليتتشال نرو   ا تتعرع  تتاسرر– احقتتانر

 القشقتتتعرع تتت راتتتت ر ل ئتتتتوقاسرو ئتتتتت ا   لرا تتتاالو ر تتتا ارل تتتتارذتتت ر ل  ت تتتتار
ر ل    ر.

ق اتتتنرأنرر تتت :رتلتتتولر تتتحقإعر ائتتتالو رر–ت،تتتارل تئتتتا لراتتت ر تتت هر اووتتتا راذش
تيا ر  هر اعا ار نر ل   ة نر لشتا   نرالإئت     رو ل تترو  نر تنرائت     قاسر
 لت  عر ل  بعر ذ  رر و ئقار تاار ا تعرأ،ت ر ت لر لئت،و سر ا  ت  رذلت رتتلر
 للب رع  رتئاريبااسرت ئارتش  رل ال رائ     رفروأنريتبااسر لت ئتار

عا تتانر ل اوتقعراا،تتسر  قش تتارتش تت رر25لروتتب  ارا  تت ر  ت ر   تتعر لتتتر لتت رتتت
ل تتتتال رائتتتت     ربائتتتتتث،اءرحالتتتتعرو حتتتتا رذلتتتت راا،تتتتسرتش تتتت رلحئتتتتا ر ل  تتتتاال  سر

ر ا  ةاقعر.
ذتت رائتت     رقشتالتت رب يتتكرذ  تتعرئتتا،حعرأ تتالر لشتتاار تتنر ل  تت ة نرو تتوار تت  ر

  ت رفرغ ت رأنر ل وئاار  ئ      رقئت ا لر لبش ر ، لرذ ر لت ئارا   ر
 ،تاكرعتاا نر تنر لظت و ر ل ووتوعقعر لتت رتحاتلر ت هر ل ئت لعرذت ر أ ر لتتااتو ر
  تتت إ رع تتتو روا تتت را قتتتعر ق ت تتتاارال ا شتتتعر للتتتا   رو تتت رأوقنر تتتا  ر لش  تتت ر
 ل  يتت رل ت ، تتار تتنر ا،تت رأ  تتر ر قئتتت با  سرع تت ر لح تتولرع تت ر ل ش و تتاسر

تو رتش ق تت روح ةتتعرح اتتت ر تتنرويتتباعرع  اتتت رو شا ذتت ر لتتت رتتتتق رلتت ر لتتكرو ئتت
لتتت را  تتت ر  تتت رو ، تتتارالتتت رائتتت     ر حتتتاا نر وبالتتتتال رذتتتإنر تتت قءر  تتت رأنرفرو  

قاو،و ر ووار ل    بعر نر ا، رأ  ر ر ا نر ل   ةعرأوقنرب ولرحتت رقرق اتنر
ر ئت ا   لربيا رقو ر ل  ال ر ل   ةعر.

ائوارحال رأورنر   رقرقش، رأنرا ر    ر لقلرذ رائ     ر ور :راوقلولر
ل تتنرعتتاا نر تتنر لتئتتا قسر  تت رأنرت تت حرفر حت تت رذ تت  رتش تتقلرغ تت ر ئتتتح ر
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حتتولر تت قءرذ  تتا  ر لئتتإ رالتت رائتت     ربالتت  سرو ،تتاكرذتت  رع تت رأ تت  رالا  تتعر
رئو ءرذ رأو وبارأور لال ا نر لش  قعروقرتش و لرل يال اسر.

ئ      قر ت ت رع ق رروقي  ر لااتو رع و رال رو وار تإا قعرئ لرال نر   رو  
بالوتتت و  رع  تتتاسرتشتتتاونرفرذ  تتت رع تتت رئتتتال  ر ل ثتتتالرت    تتتارع  تتتاسر تتتار

اولعرع  ر ئتو ر لشاللرفرول نرقرتو ارع  اسرتشاونرع  رااذعرر150حو ل ر
 ل ئتوقاسر ار  هر لاولرفراواذعرال ر لكرذتإنرو توارئت لرحلقلت ر ت  ت رأنر

 ترق اتنرو توارئت لرذت رقاونرئ وكر ل  ذ نرقي ارع  رحاوار لكرول نرا
رظ ر لشاو نر  ئ      ر ليا  رع  ر ليش ر لإ ئ  ، رذ ر ا  ر ل حت عر.

وانر لتتتتوع ر لئقائتتتت رال  تتتتو  ر لئتتتتإ رالتتتت رائتتتت     رغ تتتت ر و تتتتوارلتتتتا ر تتتت قءر
 ليبا رذإنر لااتو رع و رق ال روئا  ر  ع لرو  ئئاسر لت،يت عرالو ت رعتالر

ثلاذقتعرواو ر لشبتاا ربت نرقاتونر ترءر تنر ث ر ل تا  ارو ل ا شتاسرو ل  ئئتاسر ل
وظقإت تتتتار ذتتتتارا  تتتتعر لتتتتوع ر لئقائتتتت رل يتتتتبا رو تتتتنرثتتتتلرتب تتتت   لربال  تتتتا  ر
 ل حت  تتتعرل تتتت  ا رالتتت رائتتتت     رل ش تتت رو لتتتترو جرفرع تتت رأنرتظتتتت ر تتت هر للوتتتتقعر

ر   وحعربيا ر ئت  رو تو   روقرقحاارذ ر ل ،ائباسرذل ر.
و ل ا شاسروحت ر ائت  روغقتا ررقيكرأنرغقا ر للاو رو  و راو ر ل ا  ا*

رءءر لو ،قتتعرو لا ،قتتعرلتتا ر لتت،شااو ر لتتوعهرو   يتتاارذتت رت تت ةارور  ر ل بتتاا
اانرأ لر ئتالباسر ت وجر و ئتقار تنرا  ت ر ل  ت تار ل  ت  رقش  تونرل تال ر
اولتتتتعر ثتتتت رائتتتت     ر تتتتار لر ل تتتت   رال ،،تتتتارو  ، تتتتار ا  تتتتانر..ر اتتتت  ر  اتتتتار ل ال تتتت ر

لإتاحر حئنرالاو رفروقو ترأنرحاقسر لإئاار لت ر قئت  ت   ر لااتو رعالار 
قيتتتت ا ار ل  ت تتتتار تتتتنرت  ةتتتت را تتتتو لر لال،تتتتوكرو ق ت ئتتتتاسرو ئتتتتتغ لر ل،إتتتتو ر
تتتت،شاارب يتتتكربجثتتتا ر لئتتت القعرع تتت ر ليتتتبا رذ ، تتت رلتتتا  لر للتتتقلر ل ااقتتتعرع تتت ر
حئا ر للقلر لو ،قعرو لا ،قعرو نرثتلر تاذارال ت قءر ليتبا رل ئتإ رالت راولتعر ثت ر

  راونرأ روعتتتتت رال  تتتتتو  ر لتتتتتكرالتتتتت روقلشتتتتتونرذ ةئتتتتتعرل  تتتتتارر ل  تتتتتاال  سرائتتتتت   
ر  ئ     قعر ر ل وئاار روة ت الونر  ة عر قا،عر لو نر.
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وق التت ر لتتااتو رالتتاو ربتت نرتشتتوار ل ا ئتتعرو ل ا شتتعرووئتتا  ر  عتت لرل  ا ئتتعر
او  ارذ رالار وحر لو ،قتعرو ق،ت تاءرو لوت  رع ت ر ت هر اوتتا ر لحئائتعربلتو ر

ش اريتتباال،ار لتت  رتتت ث ربتتالغرور لإاتت  راق ا،تت ربتتالو نرع تت رأنر،تت ا  لرحتتت رقئتتت
انرر؛ا   انربتالح و ر لتت ر اوتت ار  ت روتارائت     رحتت رقرت توسر لت     ر

و وار شا ا رئ لرقرقش، رأ،،ارأ بح،ارأ ا اءرذإئت     راا،تسرو ار لتسرعتاو نر
 ة تت نرت ا تتانروقروقر،تتا  ر تتا  رتتتاال رل،تتارذتت ر ل إتتاءرو تتنرثتتلر  تت رأنر،اتتونرح

،تشا تت ر تتار ا تتو رال تت هر لبئتتا عر لتتت رتشا تت رال تتار تت قءر ليتتبا ر لتت  نر ،تتاذشو ر
تحتتتسراغتتت  ء سرعتتتا رل ئتتتإ رالتتت رائتتت     رلق تتتبحو راونرأنر تتتا و رع  ،تتتعرل ،تتتعر

رتيا  لرائ     رحئب ارت ةار.
وق التتت ر لتتتااتو رالتتتاو ربتتت قرتغتتتال ربشتتت ر ا تتتو سر تتتنرأ، تتتا ر لت القتتتارذتتت ر

ا  تتعرح تتارق  تتاونر ل  ةتت رق،ئتتقانر ليتتبا ر ل  تت  رل ، تت  طرذتت راعو  تتار ل 
ر ل  ت ار  ئ      رو ور ارق ث ر    نرع  ر ل  ت ار ل    ر.

ر***
 تتتنرو تتتوارأعتتتا ارنرأر(2011-1979)رحتتتا ار تتت لرذتتتت  ر لبحتتتا اثالتتتتسرأللتتتار

ذتتت ر ل  تتالر     رو ل تتترو  نر تتنرائتت     قاسر ل  تت ة نر لتت  نرقش  تتونرذتت رائتت
 اتنر بحارال ، لرعتنروتشا ر ل،إتوار لت  نرأ  ر ر ل  اال  سر  ئ     قعرل أ الر

فرغ ت ر  ت رأور،لت ر ت ا تاسر لت أ ر لشتالر ئت ا   لر نر  تار ل ش و تاسرعتن
 لتتت  رتتتتلرت ، تتتاهر تتتا جررحتتتااار ل ائتتتوات تتتكر لش  قتتتاسرو تتتور وتتتقعرراحتتتا أنر

سر لشال ةتعر نرو  عر،ظ ر لااتو راال   قلر لبحت  و رأئتتا ر لا  ئتار–   رقي  ر
التتتتت راا  كرأ  تتتتتر ر ا تتتتتنر  ئتتتتت     قعرل تتتتتحو ر ا تتتتتنرر–ال ا شتتتتتعرعتتتتت نريتتتتت ار

 ل    رحقالر  قءر لش  ءرو ور ارقش، رأنرائ     رتو  رالت ر لبحتارعتنر
رع  ءرذ ر ،ا  رأبشارعنر قيتباهر.

ذتت،حنرأ تتالرظتتا   رثاالتتتعرذتت رر–ا تتارقلتتولر لتتااتو ر لبحتت  و رر–وأقتتانراتتانر لحتتالر
  ئ     قعرتشالت رعتنر،إئت ارئتو ءرذت رر تنر لحت  رأورذت رر–   ةعر لش  اسر ل
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ر تتتتنر لتئتتتتوقعر لئقائتتتتقعرو تتتت رظتتتتا   ر لش تتتت ر ل ئتتتتت  رع تتتت ر  تتتتار ل ش و تتتتاسر
و ئتتت ا   ارذتت ر   تت رائتت      رو وتت رل شقتتانرو تتور حاولتتعراوتتشا ر ل ال تتعر
 لا   قعرذ ر   رو ل ش رع  ر لت،ا واسرذ  اربا واذعرال ر حاولتعراوتشا ر

ر ت اار ل    رو   اا،قاسر ل، وعر لش  قعر. ق
وقشتتت  ر لتتتااتو ر لبحتتت  و رعتتتتنر ،ا ايتتت رلظتتتا   رتو تتتت ر ل  تتت ة نرل ش تتت رذتتتت ر
ائ     رذ رظ و ر ار لر ل ت   ر لش  ت ر  ئت      رذ  تار حتتا انرو ار لتسرالت   ر
   ر ل    رو  ر للوقعر لإ ئ  ،قعر يتش عراونرح روقلولر:ر   تاراتانر لتا ذار

ءر تتورو تتواروتتغوطر ا  قتتتعر تش لتتعربلوتتقعر لب التتعروأقوتتانرتوتتتا لرلتتا ر تت ق
ذ  ر لش  رذ ر لاولر ل،إ قعر لش  قعرغ  رأنر   رقرقش، رأنر    ر ل  ت  ر
ب تت ءرا  اتتت رل بحتتارعتتنر ر تت رذتت رائتت     ربالتت  سر ا تتعرأ،تت رق اتتنرا  تتلرأنر

لتت رقا تتتر ا  تتت رل تو ذتت ر تتارأووتتا ر لئتتونر ل  تت ةعر لتتت ر ار لتتسرذتت رحا تتعرا
ع العر  ،قعرذ ر  اقسرعا ا رفروبالتال رذ الار نر ل،ظ رل  ووو رذت را تا ر
 ار عروع  ،ارأنر،ا اري    ر  قءرو    ت لرو  ت، لرحتت ر،تت انر تنرووتار
ح تتولرالا  تتعرل تتلر ا تتعرأ،تت رذتت رحتتاوار ش و تتات رأنر لش تت ر ل تتتاحرذتت رائتت     ر

 رقلال رع   ار آئ وةونرغ  ر ور نر،و ر اع الر ل اوقعر ليا عر  ل ،ح ع رو لت
ر ل ا   نر ث رأع الر لال،اءرو  تر لث ا ر نر لبئات نرو ل،ظاذعرو  ذ ر.

وق التت ر لتتااتو ر لبحتت  و رور   ر للتتو ر لشا  تتعرالإعتتا ارا  ئتتعريتتا  عرل تت هر لحالتتعر
بالتحا اروا  ئتعراو ذش تلروتتوذ  رالتا   رل تلرذت رو ت، لر ال،قتعرع ت ر ش ذتعرا قلتعر

  ر تتنريتت ، رأنر  إتتتر لشتت ءرعتتنرأ  تتر ر ا تتنر ل  تت ةعرذتت رقحتقا تتات لرو تت
تتبارا ر   ر لشاارفروق ال رأقوانربلقالر ل  اسر ل ئ ولعرالا  ئعر  هر لحتاقسر
وتلتتتتاقلراح تتتتاءرو وتتتت را  تتتتالر ل  تتتت ة نر ل تتتتترو  نرئتتتتو ءر تتتتنر  واقتتتتاسرأور
ع  قتتاسرقح  تتنر ل ،ئتتقعر  ئتت     قعرو تتور تتارئقئتتاعاراث تت  نرع تت ر ئتتلرت تتو ر

 ا ر  و  ر  هر لظا   رفرح ارقئت الر ل    ر ،اكراإحا ر لوئتا  ر لتت رل
تش تت رع تت رحتت ر يتتا سر ل  ت تتار ل  تتوا ر لتت  رقشتتا، ر تتنرأر تتعررو جرذش قتتعر
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لتتتا ر لإتقتتتاسر ل  واقتتتاس..رو ل ئتتت لعرال  ت تتتارتحتتتتاجرالتتت راعتتتاا ر،ظتتت ر تتتنر  قتتتار
 لترو جر ل القشتت ر ا  تر ر ل  ت تعرقئتتت ا ارأال،ا ،تارو  عتتاات لرالت رذت  ر لش تت رور

رذ ر لو نر.
ر***

وانرع  تتاسر لش تت رو لتترو جرتتت ا رالتت رتغ  تت ر تتا ااسر  ،ئتتانرب ش،تت ر  ةلتتعر
ذ   رلآل  ر ا عرا  راا،سر ،اكرحالعرعتا ءرئتابلعروبالتتال ر،تو تارأنرق تب ر
فر ليتتبا ر ل  تتت ةونر تتتلر و ئتتتقار ل ئتتتلال رأورت  تتتعر  تتتبعر ذتتت  رر و ئتتتقار

ل و نرتت ث راونريكرال  هر لش  تعر لشا  قتعروع  تاسررانرا  عر لوقءرو ق،ت اء
 لش تت ر..ر تت  ر تتارأ تتاهر لتتااتو ر ح تتارئتتشارأالتتورعتتا وارأئتتتا ر لش تتولر لئقائتتقعر
ال ا شعرح و نر ل  رأوا رأ، ر تارظ تو ر لش  تاسرو ل  تال رق اتنرأنرتتغ ت ر
ورت تتكر ل تتو  ر لشا  قتتعروقغ تت ر  ،ئتتانر،ظ تتت رل ش  تتعربتتال   ر آ تت رفرو تت  ر تت

 تتتتو ت لرلتتتتا رر تتتتو  ر ق ت تتتتالر  ئتتتت      ر لتتتت  ر  اتتتتررع تتتت روتتتت و  رتغ  تتتت 
و قتتار تإا قتتعراا تت راقإ تتارل ئقائتتعر  ئتت     قعر ،تت رتر ل  تت  رو تتور تتا رأئتتاا

ارأنرأحتتتتارال،تتتتوار تتتت هر قتإا قتتتتعر تتتت، رع تتتت روتتتت و  ر لتبتتتتاالر لش  تتتت ر تتتتولتتتت لكر،
وقيتت  رالتت رأنرو لثلتتاذ رو لئتتقاح روبالتتتال رو تتوارحالتتعر تتنر لتإاعتت ر ل القشتت ر.ر

ائتت     رتحتتاولربااذتتعر لئتتال ر  تتت  نر ل  ت تتار ل  تت  رول تتنر لو إتتعر ل يتت وا ر
للتتتو ر ل  ت تتتار ل  ذوتتتعرا ريتتتا ر تتتنرأيتتتاالر لتإاعتتت رو لت القتتتار تتتارائتتت     ر
 ش ت تتتتارت اتتتتررع تتتت ر ،اذتتتت رأ تتتت  رو تتتت ر ل ،اذتتتت ر ل تش لتتتتعربالش  تتتتاسر  ،ئتتتتا،قعر

،ئتا، رو لحا تعرالت ر ل تالرو لش ت ر ل باي  ر لت رتئتغ رذ  ار و ،ت ر لوتشتر  
و لتترو جرفرو تت  ر ا تت ر ت  تت ر لتوعقتتعرال  تتو  ر تت  ر ق تتت  نر  ئتت      ر ا تتعر
ذ ر ل ،ا  ر لل ةبعر تنر لحتاوار تارائت     روقالتاروأنر ووت ر  تالر لتا نرحاتلر
 ليتت ةشعرذتت ر لتترو جر تتنر  واقتتعرانر لظتتا   ر تتار   تت  روتحتتتاجر ،تتارالتت رو إتتعر

ورال رو و  رتال، راحا ر ل  ئئاسر لحاو قتعرل يت و ربحثت ر وقعرو ور ار اع
رل و و رع  رع  ر  هر لظا   رو ،ا يعرأئباال ارو  نرح  ار.



 

1570 

فر13/6/1996 ور ل وئتتت(ر*ر،يتت سر ل تتحتر تت لر لتئتتش ،اسرو ، تتار   تتعر)
 التنر لتااتو ر  ت إ رعا رتحلقلاسرحتولرعت جر ل  ت ة نرذت رائت     رو ت، لر

ر-وأحتتتارع  التتت ر لت القتتتار لئقائتتت ر تتتارائتتت     رر–ال ر   تتت ر  تتتقار لتتتور  ءر ائتتت
 لتت  رقشتالتت رأيتت  رحالتتعر  تت ةعرتتتلرع   تتارذتت رائتت     رو ئتتتغ سراع  قتتانرعتتنر
  ةتت رحتتو   سرأ    تتار لتتااتو ر   تت رو ال،تت رذتت روئتتا  ر  عتت لر  ئتت     قعربشتتار

ر، احر لش  قعر ل   حقعر لت رأ  ةسرل .
عتتتتنر رتش تتتتقلر   تتتتانرتحلقلتتتتانررانرأقوتتتت،يتتتت سر ور ل وئتتتتترر11/11/1996وذتتتت ر**

 ل  تت ة نرذتت رائتت     ر رو تتور يتت و روتت لرالتتاأسرائتت     رذتت رت،إ تت هرب  ر ،قتتعر
  قتتتتتا راوق رو لتتتتتكربشتتتتتارأنر   تتتتتسرتلتتتتتا ة ر تتتتتنر ل  اتتتتترر ا تتتتتااق  رر2تال تتتتتغر

تشتتا  و ر تتار،ظتت    لرأنر  ئتت      رقإ تتارأنر لبتتاحث نرو لا  ئتت نر ل  تت ة نربشتتار
ا ااق  رغ  و ربشت رأذاتا  لرو،ظت ت لر ئت     رو تور  ئ       نرذ ر ل  ارر 

 اري ارائ     رع  رتال، ر   ر ل ي و ر ل  ر  ا رلغئ ر خرأعا اراال   ر تنر
 ليتتتتتبا ر ل  تتتتت  روأع تتتتتنر ل  اتتتتترر ا تتتتتااق  رأنر ل،يتتتتت  سر لاعا قتتتتتعربالش  قتتتتتعر

رو  ،   رةعرئت  رل   ر  ةبانروتئت ا رائ     ر لي    ر آتقعر:
 ئتتتتت  الرتش تتتتق  لررونر  نرح تتتت و رع تتتت ر ليتتتت اا ر لثا،وقتتتتعروة ةتتتتا ليتتتتبا ر لتتتتر-

ر ل ا ش رذ رائ     ر.ر
 ل  نرح  و رع ت ر ليت اا ر ل ا شقتعروة ةتاونر ئتت  الر ل ا ئتت  رو لتااتو  هرر-
ر.

 ل ا  ربال ا رأنرور   ر لت  قعرو لتش قلر ل   ةعر ذوتسرع وتانرائت     قانرالتروةتار
ت ر تاربشت ر ل ،تتا جر ل ا تعرالتاو ر لحوتتا،عر ل تا  ار ل  ت ةعربت   ر را ال تتور

ر ل   ةعرو،ظالرألشا روات رتش قلر ا إالرحئ ر ل ، جر  ئ      ر.
و تتنر ليتت    ر ل ئتتت اذعرل تتا ولرذتت ر ل يتت و ر  ئتت      ر تت  رأ ئتتالر ل غتتعرر-

 لشال ةعرح تارقلتالرل تلر ل يت و ر ،حتانرلتتش لر ل غتعر لشال ةتعرذت رئتتعرأئتاالقارحتت ر
 لال ،تتتا جر ليتتتا  رل تتت هر ل تتت، ر لا  ئتتتقعر  ئتتت     قعر ت  تتتترحتتتو ل رأئتتتالوعانرورر24
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، اري اا رار:اوق ريا  نر   ا عرو لتغ قعر اري اا رع  قعرتلولرائ     ر4000
 شت  رال ارعال قانرو،ئ سرأنر  هر لي اا ر  ئت     قعرغ ت ر شتت  رال تارذت رات ر

ر    ر. لاولر لش  قعرحت رذ ر لت رتلقلرع  اسرح ق عر ارائ ر
الاأسرأ  ر ر ا نربال ،اذ ر ل   ةعر) التا ءر نري  رئالت ال (رر1996وذ رعالر

 ل يتتت اعر تتارائتت     رعتتالر لئتت احرل  تتو  ، نر ل  تت ة نربالئتتإ رالتت رائتت     ر
بائتتتث،اءر  تتالر اع تتالرو لوذتتوارو   تتا  ر تتو  لرت ،تتار تت وجربشتت ر لإ تتاسر تتنر

عتتتا ار تتتو  لرتوتتتلري  تتتقاسر لتو تتت رل ش تتت رأور لئتتتقاحعرذتتت رائتتت     ,رواتتت لكرار
ائ     قعرغ  ر  غو رذ را ول ار   ر,ر ا عرذ رظ ر لتوت ر ا   ربئتال ر
 ذتت ر  تت ر لت تت ةحاسر ل شااقتتعر لتتت رأالتت رال تتارال،قتتا  نر،ت،قتتا ور  تتقارور  ءر
ائت     روتار  ت ر,ربا وتاذعرالت ر ذت ر  ت رل حيتوار لشئتا ةعر  ئتت     قعر

رذ ر وبعر ل وقن.رر
ر****

رق  تتر لاالتت ر لش التتعر ل  تت ةعرذتت رائتت     رث تتعر  تت ر ئتت  راتتانر*ر تت  روذتت ر
(رعنر لش التعر  ئت     قعرذت ر2011-1979 لا  ئعر) لحالر ل    ر  لرذت  ر
ايتإسر ئتت،ا سر للتو ر لشا  تعرعتنرعتالرر23/4/2002 لئونر ل   ةعرفروذ ر

و تتتتوارح تتتت راعتتتتا ار لش التتتتعر  ئتتتت     قعر لتتتتت رتئتتتت  سرالتتتت ر لئتتتتونر ل  تتتت ةعر
  رغ  ر ئ قعر!ر عت ذسرور   ر للو ر لشا  عرب نر ،تاكرع التعرائت     قعرذت رب ور

   ,رلقارل ارع  عرباللو ، نر ل ش ولرال تارذت ر لتب ارا تار عت ذتسربت نراو  تار
قلت تتتتت رع تتتتت را تتتتتا  رتتتتتت   ق ر لش تتتتت رل ش التتتتتعر ل ئتتتتت قعرذلتتتتت رو لتتتتتت رتظ تتتتت ر

لتتقارل تتارع  تتعر  ح تتاء سرأعتتا ار لش التتعر  ئتت     قعر لتتت رتو تتارذتت ر  تت رور
بتتتال ش ولرال تتتار.رأيتتتا سر لتتتور   رالتتت رأ، تتتارأ تتتا سرتئتتتشعرتتتت   ق رع تتت رذلتتت ر

رل ال  ءرائ       نرقش  ونرذ ر  الر ل  نر لر  عقعر!
ر–و تلر ر لتتقالريتتالو  ر  ،تاارر  عتت رو تتاح رع ت ربيتت اعر تتارة ر را   التتسر

أو ةتتتتنرو ليتتتت ر ال تتتت رر  عتتتت رذتتتت ر  تتتتالر يتتتتات ر ل تتتتو ل رب ر عتتتتعرعالتتتتار لح  تتتتار
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و تتتتنر ،تتتتاار تتتت و   ر ال تتتت رر  عتتتتعر ل تتتتو ل رب ر عتتتتعرعالتتتتار لح  تتتتارر–لتتتتا  ا شر 
ويتتا ولر تتوذ  ر ال تت رر  عتتعر ل تتوررب ر عتتعرعالتتار لح  تتار لتتا  ا شرر- لتتا  ا ش

واو رلتتوسر ال تت رذتت رر  عتتعر ا،ئتت عر لر  عقتتعرب ر عتتعرعالتتار لح  تتار لتتا  ا شر
حر لر  عت روع  ر ذ  ر ل  رنر ال ت رر  عتعر لإ  ولتعربيت اعراقتا ر ت حرلم ت 

و  يونر و ئنر ال  رر  ع ربي اعراقا ر  حرلم  حر لر  ع رو نرآ  ر
ال   تتتالر ال  تتت جر ال تتت ر لاو تتتعر لحيتتت  سربيتتت اعر ل، تتت رل ت، قتتتعر لر  عقتتتعر ،تتتاااو رو  
ألإو،اربا ونر ال  رر  ع ربي اعرأ  وتكرل ر  عتعر,روأ تاسرور   ر للتو ر لشا  تعر

عتتتتا ار ل  تتتت ة نر لشتتتتا   نرذتتتت رعتتتتالرو تتتتوارالقا،تتتتاسرأوراح تتتتاء سرلتتتتا  ارعتتتتنرأر
ائتتت     را تتتارأ تتتاسرأ، تتتارلتتتلرتت تتت ر  بتتتاسر تتتنر  تتتاسرائتتت     قعرت  تتت رع التتتعر
  تتت ةعرل ش تتت رذتتت رائتتت     !!روتيتتت  ر ل ش و تتتاسرالتتت رأنر ،تتتاكر  تتتاسر ل التتت  ءر
  ئتتتتت       نر لتتتتت  نرقش  تتتتتونرب  تتتتت رو شظ  تتتتتلرذتتتتت ر  تتتتتالر لر  عتتتتتعرو ل،ئتتتتت جر

ر.و ل  بار ل ا ر ر
ر****

ت:ةيعن استامتيةعتنل رعيامتأيقبت ال ًات:
ع تتت ر تتتتا  رعلتتتتوار تتتتنر ل تتتت   ر لش  تتتتير ل تتتت  و،يفروعالتتتت ر ل تتتتوقسر لشئتتتتا ةعر
 ل  تتت ةعر  ئتتت     قعرع تتت رو تتت ر ل  تتتو فرو تتتار ل تتت   لر ل تتت  و،قعر لتتتتيرقر
ت،ل تتارذتتيرذ ئتت  نرولال،تتانروئتتو ةعفرت ئتت رذتتيروعتتير ل  تت ة نر  تت ر ل قتتانر

وار ل  تت ارالو تت ر تتا فرلتت  رذتتإنر ل تت  و،يرع تت ر لو تتوار لش  تتيفروع تت ر لو تت
فرل ا ر وة عرأور   تعفر يرظا   ر حاوا رترذ رائ     ظا   رو وار ل   ة نر

نراتتتانر لتتتر نراإتتتق نرالت،ا   تتتارانر رترذتتتير لح تتتلرو لتتتت ث  فرو   أور تتتارتتتتر لر حتتتاوا 
 ئت  سر اووا ر ق ت ااقعرو لئقائقعرذير   را ار يرع قت فرذت غلرأ،،تارقر

 رأور تتتوذ ر لشتتت  رل تتتاحب رذتتتيرأنر  لتتتير،إئتتت رذتتتيرأحوتتتانر،تتت  رأنر لإلتتت ر التتت ر
عتاوهفرذإ،،تتارذتير لو تتسر،إئتت رقر،  تكرأنر،ت ا تت راو ر لإلتت رو قحتقتاجرذتتيراذتتار
 ل  تت ة نرل ئتتإ رل  قتتانر ل تت  و،يفراتت لكرذتتإنرئقائتتعر لت تتال رو لت القتتار لتتتير
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 تتار لتتكر ل قتتانفر تتير تتار تت،ارت تتكر لظتتا   رر بتتا كر- ،ت  ت تتار،ظتتالر لئتتاا سر
رئاعارذيرت،ا   ا.ور

وق انرالو ت رعتالرأنر،لئتلر ل  ت ة نر لت  نرقئتاذ ونرل  قتانر ل ت  و،يرحئت ر
رظ وذ لروئال رو وا لر ،اكرال رأ ث ر نرذ ع:

(ر ،تتتتاكر ل  تتتت ةونر لشتتتتا  ونرذتتتتير لئتتتتإا  ر ل  تتتت ةعرو ل  ئئتتتتاسر ل  تتتت ةعر1)
ر ل ئ قعر ا   ربالاولعر ل   و،قع.

و  تت ر لتتوظقإيفروأ،تت رقش تت رذتتير ا تتعر تت، لر تتنر تشا تت ر تتار ل ئتت لعرب ، تت ر ل
 لحاو تتعر ل  تت ةعرأ ، تتارو  تتت فرو تت، لر تتنرق لالتت رع تت ر لتشا تت ر تتار ل تت ا ،عر
بح تتتاارتحتتتسراعتتتاو رويتتتشا  سر لئتتت لرو لتشتتتاقشفرو تتتاراتتتانر لئتتتإ  ر ل  تتت ار

ر لثا،يرذير ل قانر ل   و،ير) ح اربئ و،ي(ر، و  انرل لكر لإ ة ر ا   ر!!
ل ا شتتاسرو ل   تتاسر لشا تتعرويتت ااسر لل تتا ر ل تتا رو ،تتاكر ل وذتتاونر تتنر ر(2)

ع تت ر  ئتت     قعر ل  تت ةعفرل تتتا  رذتتير ل ا شتتاسرو    تترر ابحتتاارو ليتت ااسر
 لتل،قتتتاسر لش  قتتتعرذتتتير ل  تتتاقسر ل  ت إتتتعفر ا تتتعرذتتتير ل  تتتالر لر  عتتتيفرح تتتار
ظ تتسرور   ر لر  عتتعر ل  تت ةعر تتير ا،يتت رذتتير  تتالر لت القتتارفر ،تت رالا قتتعرعلتتار

راسر نر لل نر ل اويفروحت ر ل ول. لث ا، ،ق
ع تتت رذتتتت  سفرأ ثتتتال:ررائتتت     و ،تتتاكر تتتنرتلتوتتتير القشتتتعرأع تتتال لرا تتتولرر(3)

رتر للتتتتا   فر  ل قتتتتا ةنرو ل وتتتتقإ نر ل تتتتوة نر لتتتت  نرقش  تتتتونرع تتتت ر تتتت رتتتتت رأال تتتت 
وئتتتا ليريتتت ااسر ل،لتتت ر لالتتت ار لتتتتيرتتتت،ظلر حتتت سرل  قتتتانر ل تتت  و،يفروئتتتا لير

ت ات تتارل  قتتانر ل تت  و،يفرو ،تتاو ير ليتت ااسر ليتت ااسرو ل  تتا،ار لتتتيرتتتو ار ،
 لئقاحقعر ل   ةعر ل تشاو،عر تاريت ااسرو  تاسرئتقاحقعرذتير لاولتعر ل ت  و،قعر

و تتنر تت قءر تتنر تبتتاريتت ااسرو  ئئتتاسرحاو قتتعر  تت ةعفرو تت، لر تتنرقش تت رر.
ربي ااسر لل ا ر ل ا ر.

 تتنرأ تت ر لبحتتارعتتنرذتت  رر ئتت     و ،تتاكر ل  تت ةونر لتت  نرقئتتاذ ونررر(4)
ع  فرو ل  حهرأنر  قءرق تونر نر ،ا  رو   ر ش ،تعرذتير لتالتافرائت رأ   تار
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 لشتت  ر ق ت تتاعير لتت ارقحتت لر لتشا تت ر تتار ل تت ا ،عرو لتت  ا رلتتاولت لفروت تتار
 ليتتتتا ر تتتت، لرقيتتتت ارغ تتتت هر تتتتنرأ تتتتالير  ةتتتتت رع تتتت ر لئتتتتإ رل اولتتتتعر ل تتتت  و،قعفر

ارو،ظت ت لرالقت فرلق بحو ر ث ت فرذت رقيتش رالت ، ت ر لوت   روقر  يت رلتولر ل،تا
و لكرب ،  ر ل    ر ل ارالتاقنر تنر   ت  رعتنر ل  ت رقئتش رل و تار آ ت ةنر

رذير ل   ر،إئ فرايرقرقيش ربال،ل رأور تش  رل ولرو ل،ال ر ق ت اعي!!
فرا تارقئتاذ رائت     و نر ل ال   سر لتيرقئو  ار  قءرأ، لرقئاذ ونرل ش ت رذتير

غ   تتار تتنراولر لشتتاللفروأ، تتلرلتتور تتاو رغ تت  لر تتنر ل  تت ة نرالتت راولر ل  تت جرور
ذ  عرع  را ة تعرذتير لتاولر لش  قتعر ل  تاو  فرل تار  تاو ر لاولتعر ل ت  و،قع!!ر

ا، تتلر  لتتونرذتتير ل قتتانر ل تت  و،ير شا  تتعرأ ثتت ر حت   تتانر:روت تتار تت، لر تتنرقلتتولر
ر نر ل شا  عر لتير  لا ار ل   ةونرذير لب ار لش  قعر!!

  قءر نر    افرذإنر ائبا ر لإش قتعرلئتإ  لرل  قتانررو لحلقلعرأ، ر   ارتش  رب 
ر ل   و،يرتت  وحرال ن:

  ش لرذير ا و ر لشالقعر لتيرقح  ونرع   ارذير لكر ل قانر لا ،عرب   ر•ر
 نرعالررذير اي  ر ا    رائ     و لاولر لش  قع.ر) توئ ر ا  ر لي  ارذير

  ر ت لتتتتونرأ تتتتو  نرأ تتتت ر تتتتنرفرو تتتتحق رأنر لش تتتتالر لشتتتت(1) نراوق رر1843رف2010
 لش الر ل  وافرول نر بل ر توئ ر ار تلاواهر ل  قارأع  ر نر توئت ر ا تو ر

ر.رذير   فرو توئ رأ و ر ل   ة نرذير لاولر لش  قع(
فر لا ،تتتتعربالتتتتاولر لش  قتتتتعرائتتتت       تتتتعرت تتتتال تر لئتتتتإ روت  إتتتتعرت يتتتت   را تتتتولرر•

اوق  نفرر17حالقتتتانررائتتت      رو ا ،القع.)ت  إتتتعرتتتت ا  ر لئتتتإ ر لالتتت ار تتتنر  تتت رالتتت
رو ور  لرر  ارل غاقعرقل رعنرت  إعربش ر ل ح سر لا   قعرذير   (.

  غ  ء سر ا   ر لتيرت ت  رعاق ير ل   رو لشإعفر ث ر غالتت لرذتير لت تتارر•
ر.ائ     ب ارقئ شونرع، ر نرح ةعر ،ئقعرذير

نفرو ،تتار، تتارأنرو توار شتتا  روأ تتا  ر  تت ة نرئتتبلو لرل ش ت رذتتير لتتكر ل قتتار•
 شظتتلر ل  تتت ة نر لتت  نر تتت  الونرل ش تت رذتتتير لاولتتعر ل تتت  و،قعرقتت تونر تتتنر تتت  ر
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و تتتانر  تتت ةعر ش ،تتتعفرلشتتت رأيتتت   ار  ةتتتتار ،وئتتتار لغتتتق  رو ر  تتتسر ل   تتتا رذتتتير
ر.ر)ا ارأي ،ارئابلان(ر حاذظعر لا   قع

و ،اكر نرقئاذ ونرل  قانر ل   و،ير نرأ  ر لش جرو لئقاحعفرو لرأ  قعرر(5)
ر.رائ      ث سرب ار ت اارعنر لتلالر ل اليرو لت ،ولو يرذيرت
(رو تتنر ل  تت ة نر تتنرقئتتاذ ر تتنرأ تت ررةتتا  ر ا تتا نر لا ،قتتعفرو تت  ر ل تت،تر6)

، حظت رأ ثت رذتير ل ئتقح  نر ل  تت ة نفر لت  نرقئتاذ ونرل حتجرذتير للتتاافراونر
روتت  جرأوراعتت نفر،ظتت  نرل  و تتتر ل ش تتنر تتنر ل ،تتا ار ل  تت ةعرالتت ذ ر لت القتتا

 ل ،تا اررائت     ورةا  ر ا ا نر ل لائعرل  ئقح  نرذيرذ ئ  نراقربشارأنر ت ار
و اا تتتتت  ر لتتتتتتير ئتتتتتتول رع   تتتتتافروبشتتتتتارأنرتتتتتت اار ل إاووتتتتتاسرالتتتتت ر قتتتتتالراوة تتتتتعر

رذ ئ  ،قعرعا  ت ار للاا.
ل(ر إت  رذتيرأعتا ار1993و اريت اسرذتت  ر تاربشتارتو قتار تإا قتعرأوئت ور)ئتالت ال ر

 للتتتاافر تتتارال تتتو ر لش  تتتاسر ل  تتت ةعر  ئتتت     قعر  و رر ل ئتتتقح  نر لتتت  نرر  و 
 ،ح،ا تتافرو ذتتار لتت  قار بتتا كر لل تتوارع تت رئتتإ ر ل  تت ة نرل  قتتانر ل تت  و،يفر

ر.رئإ  رائ     رذير للا   رآ،  كا ار  وار
(روقرقلت  ر ا  رع  ر ل   ة نرا   ر   فرذث عر   ةونرقشقيونرذير7)

  و،يراغتتتت   ر  ت إتتتتعفر   تتتتارأيتتتت   لرأو  تتتتاروأ  ةاتتتتاروقل تتتتاونر ل قتتتتانر ل تتتت
 لتتااتو رأح تتارروةتت فر لشتتاللر ا  ةاتتير  تت ار ا تت ر لتت ارلتتلر  تتارح  تتارذتتير
للتتتتاءرا  تتتتعرأ تتتتالر ل ،قئتتتتسر  ئتتتت     ير تتتت ت ن:ر تتتت  ر رةتتتتا  ر لاولتتتتعر ل تتتت  و،قعفرو  
ب ،ائتتتبعرت تتتت ةلر ل ،قئتتتسرلتتتت رو ،حتتت ر تتتتا ر رائتتت     قعفرو ل تتتت  ر ا تتت  رب ،ائتتتتبعر

ي  ر وا ارذير ش ارو  ر انربحقإافربغت  ر ئتاعا ر ل تقشرت  ة  ربشارئتعرأ
 ل   و،يرذيرت وة ر ،ظو عر و  ةخرتش  ربال  ر رأ  رأ  فروأ  ر توفر

رل تلر لتشا  ر  ل ار ار و  ةخرحر رهللارذير ل ،و ر ل ال،ا،ي!!ر
 تتا نرر48(ر بلتت رذ ةتت ر تتنر ل  تت ة نرتش ذتتو رع تت رذتقتتاسرو،ئتتاءر تتنرعتت  ر8)

ترو و رال نفرثلرللر تح  و ر     ء سر ا ،قتعر ل شتتاا رذتيرل ئقاحعرذير   فرور
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 ث رت كر لحاقسفر،ظ  نرلح  ر لرو عرل  ،ئقعر  ئ     قعفرأور غالو رذيرتحئ نر
ووش لر ل شقييفرذل  و ر لئإ رلم ا عرح ارتشقشرأئ ررو ات لرذتيرذ ئت  نر

رل.1948 ل حت عرعالر
ذتتتير ل قتتتانر ل تتت  و،يفر تتتي:ررعرلو تتتوار ل  تتت ة نو اتتت  رذتتتإنر اغتتت   ر ل  قئتتت

 لش  فرو لتش لفرو لشت جفرو لئتقاحع.رو ،تاكر تنر ت   رالت   تتر تنر  تعرع  ت فر
رو نر    رالإ  ات ر لح  .

ت:لنلتنلحىةىة تلل رعيامت  تئيعن استعنقبعًات:تنأخ
فروقر،  تتكرعتتاار ل  تت ة نرذتت رائتت     لتتلرتتتتوذ ربشتتار  ح تتا قاسر لا قلتتعرعتتنر

ا  رعنرت  ةحاسربش ر لور  ءرو ل ئ ول نر ل   ة نفرئو رأ  الر ت،اث  فر ا
أورعنر ا شعر لاولر لش  قعفرأورعنر ل ا،ت ر ل ت  و،ير،إئت فرتتاو رذتيرا تا ر

و لث ثت نرعا تانر تنر لت القتارو،ل تارال تارر نرذت  ر قث،ت نر لئ،و سر لشي ر ا    
رت2000) لإتتتت  ر تتتتنر ل(فروئتتتت، ارتلتتتا   سر  ت إتتتتعرلشتتتاار ل  تتتت ة نرذتتتتير2010ل

رل قانر ل   و،يرع  ر ل،حور لتالي:ر 
أ  ،تعرنر ق ت اعقتعر ل  ت ةعفرآ،ت  كر)ا.لرأع ،تسرورةت  ر ليت ور2000ذيرئت،عرر-

ألتتتتتتتر  تتتتتت ارقش  تتتتتتونرذتتتتتتير ل قتتتتتتانرر17 ل ،تتتتتتاا(رذتتتتتتيرالقتتتتتتانر ئتتتتتت يفرو تتتتتتوار
ر ل   و،ي.

)ال ،تتتا جرئتتت  رر   جر ،تتا ر  ل رةتتت   ر لإوتتا قعلفروذتتيرأحتتتارالتتت2002وذتتيرئتتت،عرر-
 ر    ) لئإ  ر  ئ     ير ائال رذير   (فرأنر توئ رفر  حرتئقإيرل غاقع(ر

ألإتتانرذتتير اعتتو لر لل   تتعر لئتتابلعرر13ت يتت   سر ل  تت ة نرل اولتتعر ل تت  و،قعرال تتغر
لفر التت رأنر تت، إ ر لت  لرال،يتتو ر ،تإاوتتعر ا  ت رذتتيرأو  تت ر لتتكر2000لشتالر
ر لشال.

أغئتتت اروذتتتير لتل ةتتت ر ل تتتاا رعتتتنرا  تتت  ر  ح تتتاءر ل  ارةتتتعر  ئتتت     قعرذتتتير
ر%10،و،قتتعرذتتير لاولتتعر ل تت  و،قعرالتتترلفر  تتا سر لش التتعر ل  تت ةعرغ تت ر للا2007

 تتنر لش التتعرذتتيرر%23 تتنرا  تتالير لش التتعرغ تت ر للا،و،قتتعفرو لتتتيرت ثتت رالتتاو  ار
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 تتتنرر%ر2,3 ل قتتتانر ل تتت  و،يفرأارأنر لش التتتعر ل  تتت ةعرغ تتت ر للا،و،قتتتعرت ثتتت ر
 تتنر لش التتتعرر%13ل  تتت ةونر لش التتعر ا ،القتتعرذتتتير ل قتتانر ل تتت  و،يفروق ثتت ر 
ر ل ئ  عرذير ل قشر ل   و،يفروذ ر لتل ة ر،إئ .

لرفر،يتتت ر و تتتار  ل تتتولر لئتتتابار ر ل  تتت افر2009وذتتتير ل تتتا ار تتتنر،تتتوذ ال رر-
انر لش العر:رعا انفر الرذق رر15 ، ررائ     تلا   نراحار ل   ة نر ل لق  نرذير
 التتتتعرغ تتتت ر للا،و،قتتتتعرآق ريتتتت  فرأ تتتتار لشر3 ل  تتتت ةعر للا،و،قتتتتعررتلتتتتت  ر تتتتنر

 تتتتتت و رع تتتتتت ر ل ،ئتتتتتتقعر  تتتتتت ةانرحر350نرأألإتتتتتتانفرورر30ألإتتتتتتانرور20ذتتتتتتتت  وحرالتتتتتت نر
.رو تتتورتلتتتا  رقر  ت تتتتراث تتت  نرعتتتنر لتلتتتا   سر ل تا ولتتتعرذتتتيروئتتتا  ر  ئتتت     قعر

ر  ع لر ل   ةعر.
و ،تتاكرتلتتا   سرأ تت  رلحتتاقسر لتترو جر تتنرائتت     قاسر تتنرت تتكر لش التتعفرذوذتت ر

لفر2007عنرا    ر  ح اءر ل  ارةتعر  ئت     قعرذتيرأغئت ارر لتل ة ر ل اا 
 ،تتاكرعيتت  رآق ر  تت ار ترو تتونرالإئتت     قاسفرقلق تتونرذتتير تتان:رال تت رئتتبافر
وحقإتتتافروتتتت رأال تتت .رال ، تتتار تتتا  لريتتتا ار ليتتتا لير)  تتتقار  ب تتتعر ل  تتت ة نرذتتتير

رالتتتر)ال ،تتا جر لحلقلتتع(رحتتا ر لل،تتو سر لإوتتا قعر ل  تت ةعائتت     (رذتتيرحتتو  رع تت را
ألتتتتر  تتت ارقش  تتتونرذتتتير لاولتتتعر ل تتت  و،قع.رر22يتتت  ر تتتنرا  تتتاليرر7500

وبال بارذإنر لحاقسرغ  ر ل ئ  عرت ش ر لشاار لإش يرأ الت ر تنر لتكفر ت  رذتير
 لو تتتسر لتتتت ارقر، تتتارذقتتتت راح تتتا قاسر  تتتت ةعر ئتتت قعرحا ثتتتتعرلشتتتاار ل  تتتت ة نر

 تتت رلر، 2001 ل تتتترو  نرالإئتتت     قاس.روذتتتيرآ تتت ر  ح تتتا قاسر ل ،يتتتو  رعتتتالر
 ق نرو وحانر تنر لحاو تعر ل  ت ةعرل تل  ت ر تنر اعتا افرذإتير لتكر لشتالرأع ،تسر
ور   ر لشتتتتتالر ل  تتتتت ةعرأنرعتتتتتاارحتتتتتاقسر لتتتتترو جر ل  تتتتتت  رالتتتتت نر  تتتتت رو لاولتتتتتعر

حالتعرر50حالعر ئ  عرذير او  نر ل ئ قعفر ، تارر120 ل   و،قعرقر رةارع ير
إتقتتتتاسر ل  ئتتتتونرفرو ل48لإتقتتتتاسر  تتتت ةاسر ترو تتتتاسربيتتتتبا ر ،ت تتتتونرلشتتتت  ر

وأرو   تتتتتنر ،ت تتتتتونرللال  تتتتتعر لشر ر تتتتتعر لتتتتتتيرقشتتتتتقشرأال،ا  تتتتتارذتتتتتير  تتتتت رو لاولتتتتتعر
ر ل   و،قعفرواانرعا  ر ل،ئ ر ،ارئالبانرذير لتر وجرال ، ل.
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رائت        ر ارتلول ر ا  الر ل تاحعفرو نر ل  اارأنررةتاا رعتاار ل  ت ة نرذتير
ر ل   ةعر  ئ     قع.رق حال اررةاا رذيرحاقسر لرو جرو، ورذيرظا   ر ائ 

وةتت تب ر شتتالرئتتإ ر ل  تت ة نرل  قتتانر ل تت  و،يرب تتا رئتت و،عر لش  تتاسرالتت نر
 ل،ظتتتالر ل  تتت ارو لحاو تتتاسر  ئتتت     قعفرذا  تتتار  تإشتتتسروت تتت  ر لت القتتتارور اسر
 لش  اسر ل ش ،عرال نر ل  ذ نفر  تإتار شتالرئتإ ر ل  ت ة نرل  قتانر ل ت  و،يفر

لفرحت نرال تغرا ءر ل ش تنر تنر1993ر رترأ ةحتار ث  ارحاارذيرأعلا ر تإا قتعرغت
 لش  اسر ل   ةعر  ئ     قعرحا نرغ  ر ئالونفراذار لت  قار بتا كرل ذتار لل توار

رع  رئإ ر ل   ة نرل  قانر ل   و،يفرا ار ا ،ا!!ر
اتتت لكر تتتنر ل  اتتتارأنر شتتتالرئتتتإ ر ل  تتت ة نرل  قتتتانر ل تتت  و،ير تتت، إ رذتتتير

ع ت ر لإ ئت  ،  نرو ل ال،تا،  نفرا تار ت  ررذت  سر قعتا ء سر ل ت  و،قعر ل وئتشع
لفروذير لشاو نرع  رغر رذير2006ذير لشاو نر  ئ     يرع  رلال،انرذير ول ور

لفروذيرأث،اءر ق،تإاوعر لإ ئ  ،قعر لثا،قعر) ،تإاوتعر ا  ت ( لتير2008أو   ر
لفرا رق ثتت ر لغ قتتانر ليتتشالير ل  تت اروتتغ انراال تت  نر2000 ،تتالشسرذتتيرئتتالت ال ر

 غال نرذتتتير لئتتتإ فرا تتتارتتتتو هر ل تتت  ب ر لتتتتير  ت ال تتتار ل تتت ا ،عروتتت ا  رع تتت ر لتتت ر
بش ر  قءرذقشالونرعنرذا  ر لئإ .روذير ل  تعر ا ت  فر تشت  ر ل  ت ةونر
 ل لق تتونرذتتير لاولتتعر ل تت  و،قعرقعتتتا ء سرو وتتاقلاسر تتنر ا،تت ر ل ئتتتو ، نر

 تتار تتنر ل تت ا ،عفر ا تتعر تتار لش  قتتاسر ل و شتتعر لتتتيرتلتتولرال تتار ل لاو تتعفرح ،
 ل  اتتتنرأنرت تتت ر قعتتتتا ء سرلتتت  قار  ب تتتعر ل  تتت ة نرذتتتير لاولتتتعر ل تتت  و،قعر
،إئ )يتتتتتتا ار ليتتتتتتا لي(فر غتتتتتتلر تتتتتتارقلا تتتتتت ر تتتتتتنر تتتتتتا اسرل حاو تتتتتتعرو احتتتتتتر  ر
 ل   و،قعفرو   ر تارحتاارذشت نرذتيرأث،تاءر ،تإاوتعر ا  ت فرحت نرحت نربشت ر

ر.ل،ا    رذير ا ،عر  ل ئتو ، نر لغاوال نر ح ر ل ا قار ل ارق    ر ل  
اتت لكر تتنر ل  حتتهرأنربشتت ر ليتتبا رذتتير للتت  ر ل  تت ةعر لتتتيرعتت  ريتتباال ار

فرح نرت غ  رأ ا  لر االتو  ر للا،و،قتعرل ح تولرع ت رت يت   سرر ئ      ل  ة ر
 حا ر لاولر او  قعر لتيرقرتو  رع  ر لش العر ل   ةعرغ  ر للا،و،قعفر ث ر
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عر لتتتيرق  ال تتارئ ائتت  ر لت يتت   سفراق القتتافروقش تترونرعتتنرتتتوذ  ر ل بتتالغر ل ا  تت
ا تتارل ح تتولرع تت ر لت يتت   سر تتنر ،تتاكفرو   تتارقا تتا رر ئتت     ذتتإ، لرقئتتاذ ونر

ألتتتر ،قتت ر  تت ار.رر80 ل ال تتغر لتت ارق  بتت ر لئ ائتت  فرو لتت ار رةتتارحالقتتانرعتتنر
ر ر.ائ    و نر  قءر نرق  رال رأو  اربالإش فرو ، لر نر بل رذير

ت***
تمتلنئستنلرةامتنلرهافن ت::تحةامتنل رعياتئا ياًت

ق تتت حر ل    تتتونرل ت القتتتارذتتت ريتتتل ر ق ت تتتاع رئتتت  قنر   تتتانرو تتتورا تتتترتشتتتقشر
 ت  ر لئت  لر توت نرر وةتت ن:رر وقتعر و تتر لش العر ل   ةعرا   ر ت  ر ل قتانر؟ر

 نر ل  ت ة نرذتير ل قتانر ل ت  و،يفرو لر وقتعر ا ت  ر تيرر  ئ     قع لحاو عر
كر ل قتتتانرو تتتو إ لر ،تتت فر ا تتتعرذتتتيرحتتتتاقسر تتت نر شقيتتتعر ل  تتت ة نرذتتتير لتتت

ر لشاو نرع  ر لإ ئ  ،  نرذير  ا رغر رأورع  ر ،و رلال،ان؟
ت حتتتتتت ربيتتتتتتا ر   تتتتتت رر،ئتتتتتتالقانرولتتتتتتقافرذ تتتتتتيرر  ئتتتتتت     قعأ تتتتتتارعتتتتتتنر لحاو تتتتتتعر

 لر   تتتتتار لت القتتتتتار ليتتتتتشالير لتتتتت ارق ثتتتتت ر ل تتتتتا ر ذتتتتترا، تتتتتارتتتتتت  رر؛بال  تتتتت ة ن
ر. ا قعئ   ر لت القافرو  ح ت ار ل، قئت  ت  يرذير 
بال  تت ة نر ل لق تت نرال تتار تتنر تت لرت  تت رعتتا ررائتت     ر ل،ئتتال وةتوتت رت ح تت ر

رأ و :
تر  ارأعا ارأول كر ل  ت ة نرع ت ر تا  ر لشلتوار ل اوتقعفروتر  تارأعتا ار تنرر-ر1

 ترو تتونر تت، لربحتتا  سرل  ،ئتتقعر  ئتت     قعفرو تت  ر  يتت رع تت رعو  تت ر تت  ر
ر. ل  تإار ار لشا ار ل اا ر نرو ، ارحئنر ل شا  ع

 ل تت  رعتتنرآق ر تتنر ل  تت ة نر ،ت تتسر تتا رر  ئتت     قعغتت ر لحاو تتعرر-ر2
ا تتتا ت لرذتتتير ل قتتتانر ل تتت  و،يفروعتتتنرأوتتتشا ر لتتتكر لشتتتاار  تتتنرقش  تتتونراونر
ت ا ة ر ا،و،قعفرو   رذير  ت رعا  ر   رل ش العر ل   ةعفر ا عر ار  تإا ر

ر. ئتو ر لا  ر ،اكر قائانرب   ر
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الت وةنر  ب عرل    ة نرذير ل قانر ل   و،يفررئ     قع  ئ احر لحاو عرر-ر3
 تتتتاذ ار ل ش تتتتنر لحإتتتتاعرع تتتتت ر ل  تتتتال ر ق ت تتتتااقعرو ق ت اعقتتتتعراعوتتتتتا  افر

فروتقئتت  را تت  ء سررو جرائتتقعر  ئتت     قعر تتارت تتكر ل  ب تتعوتشا تت ر احتتر  ر لئق
لر.رول ، تتتار  ب تتتعرل  تتتت  نر ل،تتتاع ل  تتت ة نر تتتنرحتتتا  سر ل ،ئتتتقعر  ئتتت     قع

رل  ئار ل    ر.
ل    ة نربالش  رذير ل   اسر ل ا،قتعربتال قشرر  ئ     قعئ احر لحاو عرر-ر4

 ق ،تتتعر ل تتت  و،يفر ثتتت ر،لتتت ر لبوتتتا ارفرو تتت  ر  يتتت ر   تتت ر تتتالرع تتت ر تتتا ر
ر!!ائ     رع  ر لش العر ل   ةعرلا  ا

فرذ تتتلر ت اتتترونرذتتتير تتتان:رال تتت رئتتتبافرائتتت     أ تتتارعتتتنرحقتتتا ر ل  تتت ة نرذتتتير*ر
،ئتبعرعالقتعرتبلت رذتير لتكر ل قتانربشتارر-را ار ا ،تار-وت رأال  فرو ، لروحقإافر

 ،ت تتاءر تتا را ا ت تتار للا،و،قتتعفروتش تت ربغ تت رت تتا ة ر ئتت قعفراتت لكر ،تتاكر،ئتتبعر
اال   ر نر وار   ا اسر للا،و،قعرقش  ونربغ  رت ا ة فرو ار ا ،تار ،ت ر   ت رأنر

رذير ل قانر ل   و،ي. نر لش العر ا ،القعرر%ر2,3 ل   ة نرق ث ونرحو لير
 ل ئتت  اسر لش  قتتاسفرو تتلرر48أغ تت ررة تتاسر ل  تت ة نرت تتونر تتنر،ئتتاءرعتت  ر

 ت ونرذتير لتكر تتار تار  إتترعتت، لر ل تولفرأ تار لترو جر تتنر  واقتاسرذل  ت رفر تتا هر
حالعفرو ورأ  ر إ ولر تار  تت  ر لاقا،تعرو لثلاذتعفرر25بشو لرب ، رقر ت اورر

 ا  ت رللتا،ونر ل ،ئتقعر  ئت     يفروغالبتانررو ار لل وار لتيرووشسرذير لتشا  
 تتتارقاتتتونر تتتا ر لإتتتتا ر  ئتتت     قعر تتتنرت تتتكر لرة تتتعرأنرت شإتتت ر تتتنرأا ءر ل ا تتتعر
 لشئتتا ةعفرب و تت ر للتتا،ونر لتت ارقشإتت ر  ئتت     قاسر ل ترو تتاسر تتنرعتت  ر تتنر
ت كر ل ا عفروذير لو سر،إئ رقح  ر لروجر ل   ارع ت ر ل ،ئتقعر  ئت     قعر

 رلتتت ر ق،تتتا اجرذتتتير لت  تتتار ل تتت  و،ي!!و غلررو جر ل  تتت ة نرال،ئتتتاءر لتتتتيرتقئتتت
لفرذتتإنر وار لحتتار لتتو ،يرو للتتو ير تتنر تت قءر لإ ئتت  ،  نر لتت  نر1948عتت  ر

ذتت  رع تت  لرح تت ر ل ،ئتتقعر  ئتت     قعفر  ذوتتونرو تتوارأول تتكر ل  تت ة نرذتتير
فر ل قتتتانر ل تتت  و،يفروة،ظتتت ونرالتتت  لرع تتت رأ، تتتلرعتتتاق ور لتتتوقءرلتتتو ، لروأ تتتت ل
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فرا رث تعرذتتا نر48الووتارعتت  ررائت     وة ذوتونرتيتالق رووتتار ل  ت ة نرذتتير
لفرو وت  ر1948اال  رال نر لإ ئ  ،ير ل ار ذ ر ل  وجر تنرأ وت رذتيرعتالر

لح  ر ل ،ئقعر  ئ     قعرل بل رذيرو ، رذ ئ  نفرو  نر ل   ار لت ار  تا  ر
ر.ر راولعرعاوهر  شانرذير ل الر!! نرال اهرال

ربالئتشيرر48 ل،ظ  ر ار   هرع  رو ارئا لرذير  هر  نر، ا جر   ةعرلتلرت تتتب
و  ءر ل تتتتالرذتتتتيراولتتتتعر لشتتتتاوفرالتتتت رئتتتتشسرلتلتتتتاقلر ل تتتتا اسر لئقائتتتتقعرلألحتتتتر  ر
  ئ     قعروحاو ات افر ثت ر تاا ر  ل  ب تع ر لت  نر تا و ر تا ات لرلتت حر راااق تا ر

 ة نرتحتتسر قتتاا را ة تت ريتتا ونفرولتتت حر ر لش تت  ر التت ر لتتكفرحتت نرو  تتو ر ل  تت
  ،ا رعا  سررو تات لربالت توةسرل  يتح نر ش ،ت نرر48 ل ترو  نر نرع  ر

ذتتير ،ت ابتتاسر ل ،قئتتسرو لال تتتاقاسفربا وتتاذعرلتو قتت رأ تتتو سر لشتتاار لل  تت ر تتتنر
ر.رئ     قعر،حور ل  يح نرأ،إئ ل ل   ة نر ل  نرح  و رع  ر ل ،ئقعر  

ولعر ل   و،قعراو  نراال   نرو نر لو و رأنرل   ب عر لتيرأ،ي  ار ل   ةونرذير لا
ذتتتيرئتتت،تيرر-رو تتتت  كا تتتارقلتتتولر  قئتتت ارر-ذتتتيرحقتتتات ل.رو تتتارت ئئتتتسر ل  ب تتتعر

لفرو يرتحاولرأنرت ونراقا،انرقح ت ر  تال رأعوتا  اروةتحتاار2002-2003
بائ  لرل حاو تاسر  ئت     قعفروذتير لو تسر،إئت رتئتش رل وتغ رع ت ر لحاو تعر

ع تتتت رأعوتتتتا  ارحتتتت نرقشتتتتواونرر ل  تتتت ةعر تتتتنرأ تتتت رت إ تتتتتر لوتتتتغوطر ا ،قتتتتع
ل  تت فرو ذتتار لل تتوارعتتنر ق،تلتتالرالتت نر  تت رو ل قتتانر ل تت  و،يفرو تتارو تت سر
وغو  لرال را  عرتو ق ر ئالعرال ر  قار ل   و ةتعرحئت،ير بتا كفر  ااو،ت ر

ونرل حاو تتعر ا  ةاقتتعفروئتتق  الونر رنرلتتلرقئتتت  رل  تتالال لفربتت ، لرئتت   ذ  تتارا
ر،إ  ر  الال لرت ك.لر ل   ارلت ، ار لوغ رع  ر ل،ظا

فرذإ، رلقارت ح بانر   لتانفرائ     و ار لت ح  ر  ئ     يرالو وار ل   ة نرذير
  ةاونر قئتإاا ر نرت كر لظا   راونرأنرقاتونرل تارآثتا ر ا،القتعفررذا ئ      ونر

و نر آثتا ر ل ا،القتعر لتتير  يتو، ارأنر  ت رو توار ل  ت ة نربالووتار لئتاا،ير
فربتت نرقح تت رعتتاار تت، لرع تت ر ل ،ئتتقعر  ئتت     قعرذ تترا ارذتتير لاولتتعر ل تت  و،قع
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عتتاار لشتت  ر لحتتا   نرل  ،ئتتقعر  ئتت     قعفرل تت  ر ت تت سر لحاو تتاسر ل تت  و،قعر
ذير لئ،و سر ا    رعاا نر نر   ت  ء سر لتتيرتل ت ر تنرظتا   ررو جر ل  ت ة نر

فرذتلتت  رعتتالر تت، ر ل  تت ار ل تتتروجر48ال،ئتتاءرعتت  رر-وغ تت  لر تتنر لشتت  رر-
ت تت ة ر   ا تتعراقربشتتار وتتاءرئتت،ت نر تتاررو تتت ر تتا جر لاولتتعرر48نرعتت  ر تت

فر  قشتتعرل ت القتتار ليتتشاليفروذتتيرائتت      ل تت  و،قع..و    ر بلتت ر ل  تت ةونرذتتير
ر لو سر،إئ رقر  ااونر لووار لاق و   ذيرذير ل قانر ل   و،ي.

ذتتتتيرحتتتتالر قعتتتتتا ءررائتتتت     أ تتتتارعتتتتنر و تتتتترع تتتتولر ل  تتتت ة نر ل لق تتتت نرذتتتتير
ذتتتير ل ا،تتت ررونر  و،يرع تتت ر  تتتا رغتتتر فرأورلال،تتتانفرأورئتتتو ةافرذتتتإ، لرقاو،تتت ل تتت

نر  ل تت  و،يرع  قتتانفرالبلتتا  لرذتتيرت تتكر لاولتتعرو  ا ئتتت لرحقتتات لراونر بتتاق فرو  
تح اسرا    لر،و ر ر ا و ر لش  قعرو  ئ  قعفرذ رق انرل لرو تورقلق تونرذتير

     قعفرأنر ت  و ر و إتانرفرو ترو ونرب نرقح  نر ل ،ئقعر  ئ  ل   و،ر ل قان
ح ، تتتتتتافرذلتتتتتتار  تب تتتتتتو ربال قتتتتتتانرر تتتتتتا شااقتتتتتتانرلتتتتتتت ائ      فروحتتتتتتت رانراتتتتتتا،و ر ا  

 ل تتت  و،يفروتو  تتتو ر شتتت فروأ  تتت ر تتتارق اتتتنرأنرقإش تتتوهرأنر تيتتتالثو ربيتتتشا  سر
ر!!ائ      لئ لرو لتإاو ر ار

ر***
ئت     ر با ك(ر تار وتقعر لش التعر ل  ت ةعرذت رار–انرتشا  ر،ظالر) لئاا سر*ر

 لئتتتتتتإ  ءراتتتتتتانرتشتتتتتتا  نر ت او،تتتتتتانرفرانرلتتتتتتلرقاتتتتتتنر يتتتتتت شانرفرو تتتتتتنرقلتتتتتت أر تتتتتت ا  سر
فر  تتتارأنرئتتت  انالتتتنرذتتتير للتتتا   فرأ ثتتتالر ويتتتق رئائتتتونفرواقإ تتتار  ئتتت       نر

تت فر،ظتت  رل  تت  ر لتت ارأال  تتاهر تتار ع تت رأ،تت ر تت  ررائتت      لتت  قار لئتتاا سرو    إ 
 ور التولرقر  شتعرذقت فرر لشال ةعر، ا يفرقرح  ربشاهفروأنر الول  ارلو وار لاولع

وأ،  ارح  ارع  رت   ار لكر ا عرذير لئ،و سر اول رل ش  تاسر ل ئت قعر تار
 لاولتتعر ل تت  و،قعفرحتتت رو تت ر ا تت رالتت ر حتإتتالر لت قإرةتتونر ل  تت ارذتتيرت تتكر

ار و ر ويتق ر) لتيرقئ و، ارع ار قئتل ل(فرا ترائ      لئ،و سرال ا  را،ياءر
ر.!!رئائونرذير  ا  ت ر
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ا نرذال،ظتتالر ل  تتت افر لتت اربتتتاا ربال تت  ر تتتار ل قتتانر ل تتت  و،يفروعلتتار شتتت ر
 شا تتتتتا سر ل تتتتتا  عرو لت القتتتتتافر تتتتتور تتتتتنرذتتتتتت ر لبتتتتتا فر ا،و،قتتتتتانروئقائتتتتتقانفرأ تتتتتالر
 ل   ة نرل ئإ رل  قانر ل   و،يفربشارأنراانر لكرأ ت  نر ئتتحق نرذتيرذتت  ر تار

 رذال،ظتالر ل  ت ار تور تنرلفرو  ت 1977 ال ررةا  ر لئاا سرل لتاارذتير،توذ ال ر
 تت،ارت تتكر لظتتا   فروئتتا لرذتتير، و تتاروت و  تتا!!رولشتت راا  كر ل  تت ة نر لتت  نر
قلق ونرذير ل قانر ل   و،يرلت كر لحلقلتعفر تور تار  ش  تلر تش التونر تنر لل توار
 ا ،قعرو  ا  ةعر لتيرقإ و ار ل،ظالر ل   ارع  ر ،تلتال لرالت نر  ت رو ل قتانر

ء سر للا،و،قتتعر ل تش لتتعرالرو تتات لر  ئتت     قاسفروةتترا ار ل تت  و،يفروع تت ر   تت  
 لش تتتتت رحتتتتت نر تتتتت  ر تتتتت قءر لتتتتت  قار ل  تتتتت ارو لتتتتتور  ءر ل  تتتتت ة نرقئتتتتتتلال ونر
  ئتتت       نروةتشتتتا  ونر ش تتتلربحإتتتاو فروقشلتتتاونر ش تتتلر قتإا قتتتاسر ق ت تتتااقعر

رو ا ،قعفروق ا ونرل لر لالت ولرو لغارر ل القشي!!
ئتتتت ولرعتتتتنر لظتتتت و ر ق ت تتتتااقعرو ق ت اعقتتتتعراتتتت لكرذتتتتإنر ل،ظتتتتالر ل  تتتت ار 

 ل تتتشبعر لتتتتيرتلتتتالر ل  ةشتتتعرل يتتتبا ر ل  تتت ارل ئتتتإ رل  قتتتانر ل تتت  و،يفر لتتتكر
ر لت   ر ل ار ،اذير لإ   ر لو ،قعرو لا ،قعر لئ ق عر.

قرقئتتت قار ل،ظتتالر ل  تت افرب و تت رر-ا تتار تت   ر ل التت  ءرر–ئقائتتقانرو ا،و،قتتانر
فرذلتتتارل تتتافرأنرق ،تتتارئتتتإ ر ل  تتت ة نرر    ائتتت رتش ا تتتت رذتتتير شا تتتا ر ل تتت  ر تتتار

وتت ،سر ل شا تتا رو  حلات تتارأنرقحتت  ر  ذا تتارع تت رع  تتاسر لتتوار تتار ل تت  ر
 آ تت فرو تتنريتت نر ،تتار ل  تت ة نر تتنر لئتتإ رل  قتتانر ل تت  و،يرأنرق إئتت رب ،تت ر
 تت نرل  شا تتا فرلتت  رذتتإنر ل،ظتتالر ل  تت ار تشا تت ر تتارت تتكر للوتتقعر تتنر ،  تت ر

ا  افروةواتتت رلتتتورر    ر لا   قتتتعر حاولتتتعر لتل  تتت ر تتتنرت تتتكر لظتتتا   رالتتتإلر لرأ ،تتتيرو  
 لتت  غال نرذتتير لئتتإ ربالتشا تت ر تتارور   ر لا   قتتعفرو لح تتولرع تت رت تت ة ر ، تتافر
و    شت تتتتتارحتتتتت نر لشتتتتتوا رل  تتتتت فر تتتتت  رال تتتتت  ر لل تتتتتوار  ا  ةتتتتتعرع تتتتت ر لتتتتترو جر
بحتتا  سر ل ،ئتتقعر  ئتت     قعفروقوتتا رلتت لكر لحاتتلر للوتتا ير لتت ار تتا رذتتير

لرالإئلاطر ل ،ئقعرعنر ل  ت ة نر ل تترو  نرالإئت     قاسر تنرغ ت ر2010 و، ور
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وت، التت رع ت  لريتت وطرائتلاطر ل ،ئتتقعرر48فرأور ل تترو  نر تتنرعت  ر48عت  ر
اقرأنر لح ر ا ، رللرقاتروللرقح راونر ئت    ر لظتا   رورةتاا ر  ا   تارر!!

رو لت ر نرأال ر ار لت ئارو ق ت  نر ل ،ظلرل   ت ار ل    ر.
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تل حفعتنل ان ت:تنل فنيت متئيعن الةا تكأحلتآلةا تنلوطبةعتن  و اخ ت:ن
فرلغتلرر(2011-1979  ئت     قعر)ر– ل  ت ةعرر لش  تاسع ت رئت  رراذ   ر إت

يتتا ار ل  تتو  ر تتاا رع تت رت ا تتار  ت تتر سر ا تتنر للتتو  ر للا  تتعرع تت ر ل ،اعتتعر
ر ش ر!!ر. ل  تقعر ل شااقعرل شاور ل   و، رفرول  رع  عر) القشقع(ر

ظ  سر وقعر لرو جر تنر قئت     قاسربشتا ار،يت سربشت ر ل تحترر*رذ   ر..
ألترحالعفرو ور  لرر14 ل   ةعرأنرعاار  هر لرة اسرو  ر لير ار رةارع ير

   تتترتر نر تت رتربااذتتعر ل شتتا   فر ا تت ر لتت اراذتتارور   سر لا   قتتعرو ليتت ونر
 رذيربش ر لتلا   سر لتيرألتتر ق ت اعقعرلت    ر ل  لرو لتل   ر نر لشاارلق 

(رحالعفر قرأنر ل  قارتر30قر ت اورر)ر رو ا عرحالعفروذيرتلا   سر)أ ،قع(رأ  ر
رتر تإتتتت رع تتتتيرأ، تتتتار)حالتتتتع(ر و تتتتوا فرو نرلتتتتلرتتحتتتتولربشتتتتار لتتتتير أ ،تتتتيروئقائتتتتي
)ظتتتتا   (فرو تإلتتتتتو رأقوتتتتتانرع تتتتتير  و ت تتتتتا..رو تتتتتير ل  تتتتتو  ر لتتتتتتير را اسرحتتتتتا ر

 للواءر قا  ةتعرباقئتا،ا ةعر الت رذتت  رحا  تاررووووحانربشارأنرأ ا سر حا ع
 ل   تت ربلالتتولر ع تتاءر ل ،ئتتقعراال،تتاءر ل  تت ار ل تتتروجربائتت     قعرو لئتت احرلتت ر
بالئتتإ رقئتتت     ر  ر ،شتتت ر لئتتت  اسر ا ،قتتعفر تتتا ر لحاتتلرعتتتنر تت هر ل حا تتتعر
 لتير أئ ار ل ئتيا رعالار للاا ر ل،يا روعووقعرا ر تنر ح تار اا تلرو  ت ار

 لتتتتير ذش تتتارر روحئتتت،ير لئتتت  و،يروأ ا،تتتعرئتتت ر تتتا نرعالتتتارهللارذتتتير لتتتاعورروةتتت ر
 ل و  نر ل   ار) يالر ح ارذ ةا(روارورة ر لا   قعرحال  ر لشاالير تو   نر
ذ  ار نر    ر لورة رقا    رع ير و  لر ل  ،وع نر نر لئإ ر ، رأ ث ر تنرعتالر

 ر تتنرذش تتت رول تت رو لتتكرلرو  تت ر تتنر ئتت     قع..رو ل  ئتتترأنر ل تتو  نرلتتلر   تت
 لتتتتير للوتتتتاءرق التتتت رذقتتتت ربالغتتتتاءر تتتت   ر لتتتتورة فر  اتتتتا نرأنر لتتتتكرقوتتتت ربحقاتتتتت ر
 ق ت اعقعروت  ب رأئ ت ر ل او،عر نررو ت ر قئت     قعرو لتتيرحتاولراذاعت رذتير

أنر  اارأ، ارع  قعر ل ،ئقعر ئ  عر لاقا،عر تنر ، لتعر ل،ا ت  رر رع ةوعر لاعور
  روتح  ر ل ،ئقعر قئ     قعراغ   ار تنرعت  رولقارع بانرأ، ار لق عرذير ئ   

وأ، ر ارتش  رع   ار ، رئ،و سرع،ا ار   رل ش ت ربال و قتعرذتير ل تر   رر1948
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نر اال،تتاءرئتتو رقح  تتونر ،ئتتقعر الرو،ظتت  نرإوتتتروجر ، تتار بلتتانرل لتتا،ونر ،تتاكرذتت
قرأنر لحاتتلرال  تتو  ر ل،تتتا جرذلتتارحئتتلرورةتت ر لا   قتتعر ا تت رو ،شتت ر تتنر لئتتإ فر

 لتتت ار تتتا ر تتت    نر تتتنر حا تتتعر للوتتتاءر قا  ارل تتتالح ربالغتتتاءر تتت   ر لتتتورة ر
 للوتقعر  تاراذتارعتاا نرر رو لئ احرل ربالئإ رقئ     رأعاار لتير ل،لتاشر ت  رأ ت ر

 تتتتنر  تتتتالر للتتتتا،ونر ل  تتتت ة نر لتتتتير ل  البتتتتعربوتتتت و  رتشتتتتا  ر تتتتا،ونر ل ،ئتتتتقعر
ار تتتنر ل،ظتتت رذقتتت ر ل  تتت ةعروئتتتار تتتاربتتت ر تتتنرثغتتت  سر   تتت ر ل  تتتار ل ث تتت ونروقرالتتت
روتشا   رل ير تلر ئلاطر ل ،ئقعرعنرا ر ار تروجربائ     قع.ر

فروتحتتاجرالت ربحتاروحتو  رو شال تتعرر-وقتتر لرر–اا،تسر*را نر للوتقعر   ت  ر
لتتقارذلتت رأ ،قتتعرفرالتت رئقائتتقعرفرو ا،و،قتتعرفرو  ع  قتتعرو تتور تتار،حاولتت رذتت ر تت هر

ر لئ و ر.
ر***

تحعيعتنل ةاهةتأفً ت:تنل فنيت متنةيعن الةا ت:تو
الا قعرقرالارأنر،ح  ر ل إا قلرترا ارقلتولرع  تاءر ل غتعرو ا تولرترذتالرو جر لت ار

 ،تت رع تتتيرر%90 تتتلرالتت نر ليتتتبا ر ل  تت ارو) ئتت     قاس(رلتتتلرقاتتنرذتتيرأغ بتتت ر)
 ا تت (ر تتار) ئتت     قاسر  واقتتاس(را تتار تتارقظتتنر تتنر ا بتتا ر ل ،يتتو  فرالتت ر تتار

 قئتت     قعربحاتتلر قحتتت لرو ق ا تتعفرفرقح  تتنر ل ،ئتتقعر1948ذتقتتاسر تتنرعتت  ر
 تت نر ل تتإعرع تت  نرالتتت) قئ     قاس(ر تتار تت اار لتتيرلتتبارذتتير لإ تتلفراو تتنرثتتلر

نراتتتانرقر ،إتتتير ل  تتتو  ر للاا تتتعر تتتار تتت  ر لتتترو جرأقوتتتانرو لتتتتير  روئتتتوءر لظتتتنرور
رئ،إ   ارقحلان.

حتا ار قرأ،،ار،وار ،اروذير لالا قعرأنر،ئ  ر ت هر ل  حظتاسر الت ر لولتوجر لتير ل
عنر  ا  ر   ر لرو جرع ير ا نر للو ير ل   ارو) لش  ي(ر نر   ءرتحول ر

ر)أا(ر لرو جر نر قئ     قاسر نر)حالعر حاوا (ر لير)ظا   رعا ع(.
 ل  نر  ت   ر  ت رالتئت  ت لر)عت  ر ئت     (رر1948 ل ش و رأنرع  رر-ر1

 تتتيرر5  ةتتتعرور90ق تتت رتشتتتا ا لر لتتتير   تتتونرو، تتتتر ل   تتتونفر تو  تتتاونرذتتتير
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قر ت تاوررر1948 ل   ع(رواانرتشا ا لربشارعالرر- ل ارر-قاذارر-حقإارر-)عاار
ألتتترع  تتيفرو تت هر ل ت تتعر لبيتت ةعفريتتا اسرذتتيرأحتتا ار ق،تإاوتتعر اولتتيرر160
يتت  ا نرذتتيرر13ل(فرو تتا سرذتتير ا  تت  ر2000و ق،تإاوتتعر لثا،قتتعر)ر1987عتتالر

ئقلرو لر  هر ل ت عرا  ارب ، ار اقالر اوليرل ،تإاوعفرو نر ل   رو ل   ر ل 
)ات تتتعر ئتتت     قع(رتئتتتب رذتتتير ا تتتا  رو ل  تتتال ر قئتتت     قعرو تتتنر ل  تتت رأقوتتتانر
 عتبتتا رأارتشا تت رأورتإاعتت ر ش تتارعالتت ر لوئتتا  ر ل  ت إتتعرو لتتتير ، تتار  لتترو ج ر

را، ررو جربائ     قاس.؛ررو  انر    نرو ا و انر
 تتترب  ةلتتعرعا تتعرقرتلتت أر لتإا تت  ر بشتتانر تت  ر  تت ر   ر تتارأ  ل،تتار لحاتتلرو لور

رو لتو  ةخرو لحلا  .
ر*رول نر..

*رقر ،بغتتيربال لاالتت رت ا تت ر تتارقح  تتت ر لتشا تت رغ تت ر ل حئتتو رو ل ال،تتيرع تتتير
ا  تتتتت رلح تتتتتلر لتغ تتتتت  سرراونر ا  كروتلتتتتت  رر1948ر لشا إتتتتعروحتتتتتا ار تتتتتارعتتتتت  

 ا ا  رو ل  ث  سر قئ     قعر لتير و ئسرع   لرو  الت لر ليرا    ر ل  ال رور
 قئ     قعفر لير لحار ل ار  ا،اربالإش رولقاربال قالرأور لتو لفر و ئتقار تنر

، تتو جرحتتا ارل تتلر ل ائتتوار)عتتر لر تشتت رعتتر ل(ر ل ئتت ونرفر(ر1948)عتت  ر
 لئتتتاال رو ل تتتت لربالت ئتتتارو لش تتت ر تتتار  تتتارر ل وئتتتاارو شتتت رثتتت ارذتقتتتاسر تتتنر

 ل  تتتتتاال  سر وتتتتتاقارأ تتتتت ارايتتتتتإت ارر10 تتتتتارقلتتتتت  ر تتتتتنرفرو ،تتتتتاكر1948عتتتتت  ر
ذلت راتانرأب ال تار تنرعت  ررعا تانر) ووتو را  ئتت،ا(ر33ذتت  ر لتت ل   ةعر  لر

ر.1948
*ر  نر ل  ت ر تتا لفرو نرا،تار تتار ا   تت ر،تاعور لتتيرعتتالر قئتئت الرذتتيرو تتتر
)عتتت  رذ ئتتت  ن(فر اب تتتالر لتتت  نر تتت او رولتتتلر  وتتت و رل وتتتغوطر قئتتت     قعفر

و)قر  ورر لرو جرال تنرا، تلرباائتاارب ، لر) ئ      ون(رو ،ات نر) ئ     قاس(ر
(فر تتت  ر تتتتولر ،تتتا رل حلقلتتتتعفروذائتتتارأ   قتتتانروئقائتتتتقانروقر  تتتوررأالتتتتا نر و ئتتتقا
رتش ق  .
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 ليتتبا ر لش  تتير)و ل  تت ار ا تتع(ر لتت اراذشتتت رظ وذتت ر ق ت تتااقعرو  تتعرر-ر2
وعقتتت ر لئقائتتتيفرل ش تتت را  تتت ر ل قتتتانر ل تتت  و،يفرظتتت روئتتتقظ ر  تتتاقنر  تتتبانر

     ير ا   تتيرو لئقائتتيفرلتتتا   هر تتنرا   تت روق تتت  نر  ت شتت رل  تتت  نر قئتت
 لتتت ارقر تتتر لرقلتتتاولر لت القتتتافرو لتتترو جرالتتتت) ئ     قعر  واقتتتع(ر تتتور  تتتعر ق تتتت  نر

نرعتاار ل  تت ة نر لتت  نرترو تتو ر:را   حتت ر لت القتتافرول تنر لحلتتا  رتلتتولرر وأع ت
ال نرائبا ر  ت ااقعررالت)  واقاسر ئ     قاس(رقر ت اورر لشي  فرو  قءرترو و 

بحتتتعفروبشوتت لرائتتبا رأ   قتتعر)أاراتتنربال،ئتتبعر لتت  لرأ تت  رل شيتتقلاسر تت، نر
(رغ  رانرألإر14ل رو اس(فروع ق رذالتو قلرذير  هر لحالعر)و لو ولربالشاار لير

ليرت،ب رل    ر للاالفر ل   ر ل ار ار تحولر ليرو  ر ، ليفروقحتاجر ليرتا   ر
ا تتعر ق ت تتااقعرو  تتعر لتتوعير لئقائتتيرو لتتا ،يفرظتتا   رعا تتعرتحتتسروتتغ ر لح

و نرثلرقاونر  اا نرلأل نر للو يربالإش فروئاعت ارلنرقإ ار لش جفرأورأئال  ر
ر ل ،ار ق با ةع.

بشتتار تت هر ل  حظتتاسر  تت رع  ،تتارئتت  لر  اتترار،تتوارأنر،بحتتارب ووتتوعقعرعتتنر
نر تنرعت  ر  ابعرل فرئ  لر تش ت رب  تا  ر لترو جر تنر)ر ئت     قاسر(رئتو ءرات

التتالإش ررنر للو يفو ت رق ثت ر ت  ر لترو ج ا ت رأور نر)ر ل  واقاسر(رع تر1948
ر.انرأور ئتتلال قانرع ير ت  ر ا ن؟    نرآ،ق

نر ق ابتتتعر ل ال،قتتتعرع تتتير تابشتتتعر  ا ،قتتتعرا  تتتالروحلتتتا  رظتتتا   ررو جر،إتتت ر تتتنرا
ر ليبا ر ل   ار)ا، و ج(ر نر ئ     قاسفرت،ال ،ار  هر ل،تا ج:

اقتتعر ا تتنر للتتو يراارال تتار تتنر لتتب ار تت تب رب و   تتعر ،ظو تتعر ال ثتتعر تتنرح ر-ر1
 ل  تتاا سر لا   قتتعرو ل ا  قتتعفرو لتتتيرت ثتت ر،ئتت  انرتحالإقتتانر تت ث  نفرو تتور،ئتت جر شلتتار
قيتت  رع تتيرعيتت  سر تنر  تتاا ر ل  تت :رذ تنرعتتاو نر تتا  ير حت ت ر لتتيرذئتتاار

تالا اروأر اسرئقائقعرا   ير ل وافرو نرتبشقعرو ئتل ا رئقائير ا  ير لير ئ
  ت تتااقعرا   قتتتعفرو تت نر تتت هر ل  ئئتتاسرقتتت تير) لت ئتتا(ر ق ت تتتااارو لئقائتتتير
و لشئا ارا حارأ،  ر ائال  ر ل ا  قعرلت ا ار ا نر للو يراارال ارذتير لشتاللفر
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رانرانر ،تاكر ت  ع؛روذيرحالت،ار لش  قتعر)و ل  ت ةعرال ا تع(رتظت ر لتب ار ئتت اذعر
جر ل ، لتعفرعتاورلتلرت ت  ر شت ر تإا تاسرئت لرأورتئتوقعرعتاورا  ت رع تير،ئت ر ا

اونرأنرق تتتا ارت ئئتتت رالتتت روبلتتتو رأ ثتتت رذتتتير تتت هرر- تتت هر قتإا تتتاسرر-ولتتتلرتحتتت ر
يتبااسرر6 قتإا اسر لبا ئتعفروذتير  ت روحتا ارتتلر ت لرحلبتعر لتئتش ،اسروتب ر

يتتتت   ر) ل وئتتتتاا(فراتتتتانرأال ر تتتتار وتتتتقعر)  تتتت  تي(رو)عتتتتر ل(رو)يتتتت ةترإت ئتتتتارال
واانر ل  إسرذتير ت  ر لت،  ر تنر لت ئتار لت ارقت تيرذتيرظت ر)ر لئت لرر لإق لي(ف

فرو  تتتب نر1948 ل رعتتولر(فرأنرع تتواهر لإلتت ار تت تب رال،ئتتاءر تتنر ل  تتوارأورعتت  ر
التتتتت   ة نرذلتتتتاو ر لشتتتتر رو ل    تتتتعرو ق،ت تتتتاءر لحلقلتتتتيرلتتتتو ، لرفروبشوتتتت لر   تتتتت لر

 تتتاسر  ت تتتااقعرع  تتتاسرعا إقتتتعرالت تتتكر ل،ئتتتو فرو لتتتبش ر آ تتت ر  تتتتب ر ش تتتنربش 
ربحتع.ر

(ر لاو ر ل باي رذير1948*را نراانرل ش  عرغ  ر ل حقعر ار،إ ر نر)ع  ر
  تتت  نر ل  ت شتتاسرر  ،يتتاءرو ،تيتتا ريتتبااسر لت ئتتافروذتتير تتا  ر ل وئتتاارع تت

ئتت،و سر لش تتا ر لئتتابلعر لتتتيرئتت  سرئتت،و سر لت القتتارو  لئتت ل ر ل لش  قتتعر تت لر
ير ل  تت رذشتت نرع تتير ا تتنر للتتو ير لش  تتيروبالتحا تتار ا انرو  تت !!رو ،تتارقتت ت

و ل  تتت ارال ا تتتعفرذالشتتتتاور ل تتت  و،ير تتتتا كرأنر ق تتتت  نرأئتتتت  روأذشتتت رعتتتتنر
أحائتقار تقلروا تنرو يتاع رر-وقريتكرر-  ة رع  ر تحاثونرلغت،اروقإ  ونر

 لش  تتيرأ ثتت ر تتنر قئتت     يرأور قئتت     قعر ل  واقتتعفر تت  ر ق تتت  نرتتتلروقر تتر لر
حتتا  اروقريتتكر تتور لتترو جر تتنر قئتت     قاسر تتنرعتت  ر:راا ر تتتلرعالتت روئتتا  رعتت

و توررو جر   رتتتلرال عاقتعرأ  تتر ر ا تنر قئتت     قعروب و ذلت تارئتتاعارع تتيرر1948
و تتنرثتتلرتحتاولر تت هر ا  تتر ر قئتت     قعرفرتحل ت ر ق تتت  نرو لت ئتتار ل   تو ر

 حر ئتتتت ا لر) لو  تتتعر ل  بحتتتع(رائتتت حرت ئتتتارلت ا تتتار ا تتتنر للتتتو يفرو تتتورئتتت
   تت ر بشتتانرول ،تت ر   ر تتار تتاا رأ،ظ تتعرويتتشوبانرو  ت شتتانرع  قتتانر تتا كرأ  قتتعر

(روبتت نرأغ تتال لر تتنر ليت ذاءر ل ،اوتت  نر لتت  نر وتت  و ر لتتير1948و ق تعر)عتت  ر
،تت ر تتنر ل  اتتنر تتا نرأنرإ  ر تتاا ر تت قءرذ:راح تت ر) ل وقتتعر قئتت     قع(فر،لتتولر
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للتتتو يرولتتتقار،ل تتتعروتتتشتفرقاتتتونرئتتت حانرذتتتيرأ تتتا ،ار،حتتتنرو،ل تتتعر تتتو را ،،تتتار 
وت تتتب ر) لو  تتتعر ل  بحتتتع(رذتتتيرأ تتتاار ل تتت ا ،عرو  تتتعر ائتتت  فرول ،تتت رتحتتتتاجر لتتتير
وتتو ب روت،ظتتتقلروت ت تت ر تتتا كر  و تتقعر ل تتت   روةتتا كرأ  قتتتعر لتو  تت ر تتتار
أ  ،تتار تتنرعتت  ر لتتا   رع تتيرأ  ر ا تتا فرت  تت ر ل  تتا  ر لتتتيرتت تت ربتتاا نر

ر. للو ير لش  ير)و ل   ارال ا ع(رذيرحئبا، ا
نر وتتتقعر لتتترو جر)بائتتت     قاس(رع  قتتتاسرأور  واقتتتاسرتإ تتت رذوتتت نرع تتتارار-ر2

ع  ،ارأنر،و    ارب   حعرااذقتعرالتاقنر تنراذتنر لت  وارذتيرر رئال فر واقارأ  ر
ر  تتتا  ر ليتتتبا ر لش  تتتير  ل  تتتالفرو تتتنر تتت هر للوتتتاقا/ر لتئتتتا قسفرل تتتا  رأ تتت نه 

أور لئتتتتإ ر تتتتيرر ل قتتتانر ل تتتت  و،ي؟ر نر تتتت هر ل  تتت  ر لتتتتاو) ل  تتت ارال ا تتتتع(ر
)أ تتتت ر لتتتتتا ء(رو لتتتترو جرأور تتتتتارقئتتتتتتتبش ر تتتتنر حتتتتتاوقسرت ، تتتتار ليتتتتتبا رال تتتتتا ر
 لت ئتتتتار تتتتير) ل،ت  تتتتع(رو لشتتتت  رل تتتت  ر لتتتتا ءرفر  نرل،و  تتتت رأ،إئتتتت،ار حتتتتاول نر

ع  تتيرو  شتتيررالتت رتيتت ق  ابتتعرعتتنر لئتت  لرب تت  حعرو حتتاول نر لو تتولر  
   قاس(روئتتتاعت ارل ،تتتابار ل  تتت فرئتتتاعت ارلتتتنرقاتتتونر ،تتتاكرأ تتت نررو جرالتتتت) ئ  

ا،تت ر؛رأ ثتت ر ووتتوعقعرر1948قاتتونر لحتتا ارعتتنر لتترو جر تتنر،ئتتاءر تتنرعتت  ر
قتتت تيرذتتتير ،تتتاضر تتتحيرو القشتتتيرولتتت روتتتو ب  رويتتت و  رولتتتقار ،ا تتتانر  ت بتتتانر

رئقائقانرو  ت ااقانرا ار ورحا  .
نر  تت  ر ليتتبا ر ل  تت ارأور ا ا،تتيرأور لش  تتيربا  تتالروئتتإ هر لتتير ل قتتانرا*ر

وللر،ل أرأور،تابارأنر لئإ رفرذير ل لالر اولرال ا ر  ت ااار ل   و،يفرق تير
اانرال ا رئقاحيرا ار ورحا  ر ار قئ       نر ل  نرق تونر لير   ر ث نر

حتتيرر1979)حو ليرث ثعرأ  ا ر ل قانر ل   و،يرر  و ر   ر  لر لإتت  ر تنر
 ة نر(رال تتتا ر لئتتتقاحعرو لت ئتتتاربتتتال باروبال لاالتتت رقر رةتتتارعتتتاار ل  تتت2011

ألتر   ارذيرأحئتنرر20 ل  نرئاذ و ر لير   ر ل قانر  لر،إار لإت  ر)عنر
رتلا  (.
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*رانر لئإ رال ر)ر ل قانر  ئ      ر(ر،ابارباائتاار تنر لحا تعر ق ت تااقعرفر
و  رحا عرليا رو  ت ارفر اا  رع  رالغتاءر لتتا ةخرو لت     رو لتوع رلتا ربشت ر

  تت ر ا  رذتت ر ةتتتر  تت رو تتا، اروذتت رر ل،تتاارفر تتنر لبئتت اءر لتت  نرق ث تتونر
 ل ةتتتر لش  تت رو ا،تت رأقوتتانر؛رو تتاروتت  ر ل شتتاقشرو  تتعر لح  تتعرو ،ئتتا ارأالتتو  ر
 ل رنربئال رح  ر ل   جر اول رو لثا،قعرفروبئتال رتو ت ر ل تالر لش  ت ر ل،إ ت ر

  قتتا راوق رذتت رأ  ةاتتاروأو وبتتار(رر800التت ر ائتتو نرو قئتتتث ا  سر ل ا  قتتعر)ر
 لو  تتعر ل تحقحعر لش  قتتعر)رو ل  تت ةعرال ا تعر(ر ت تت ر تت  ر ل،إتت رروعتالر ت ا تت 

 تتنر ليتتبا ر ل  تت  رو لش  تت رالتت ر ل  تت  رو لش تت رلتتا رأعتتا ءر ا تتارفرو لتت  نر
عتتت لر ل ئتت  روئائتتتعر تتا و رالتتتإو رئقائتتعرغئتت  ر اا غتتعر لتتتت رق ا ئتت ار  

ثتتلرلتتت تروجرولتتت    ءرت ر تت  ر ليتتبا رالتت ر ،تتاكرلتتتقش  ر)رأ تتا اءر(رفر ت تتر لتتب ا
روقرب ارأنر ت ئارذ ت اربشار.

*رو نر ل  إسر ،ار ق،تباهرال رأنر   ر ليبا ر ارتلرغئ  ر   رأوقنرذ ر   ر
اا،سرآ  ر لح و روأنر لت القارر1973تحسراعو ر) لئ ل(روأنرح  رأ تو  ر

ذشت را  تتاال رويتت ع رذاتتانر القشقتتانرأنرقلتارذ ةئتتعرل تت هر او تتالرفرذتت   رق بل تتار
ول ارعاارو ورقح  ر ش رث   ر   ر) لئ ل(ر؛ر لرو جرالإئت     قعرذتو  ءررع  قانرف
عتت رالتت روة تتااهربالئتت نر تتنر لتتور  ءرو ل ئتت ول نرانر تت هر) لإش تتع(رت تتاارل  برب تتنرق ر

ر ا نر للو  رل ب ار؟!ر.
ر*رذ  رث،ا قعرت كر؟ر.

قت ر*روأ رت،ا  ر   ر ل  رقلارذق ر) ل با (روق  الونر نر) ل تغا (رأقرقلشتو رذ
ر!!ر.

تتت ر ل القشتتت رلئقائتتتعر عتتتا ر ر إ ئتتتعرفرر  تتت ةع*رانر تتتار،تتت  هر آنر تتتور ل،تتتتاجر ل  
  تتا ر ليتبا رالت رتتت رأاسرالت ر لتت ر  تقار) لئتتاا س(رو  تار لثتا، ر) بتا ك(رور

أال تت رلقش تت رذتت ر) ل ئتتتو ،اس(روقشتتواربال تتالر لحتت  لروبا ئتت     قاسروباق، قتتا ر
ا تتا ر ل  تت   ر تتار تت  ر لشتتاور؛ر تتور للق تت رل    تتت روا ،تت رو القشتتعر تت  ع ر لشل
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 ق ت تتتاا ر لتتت  رت ا ئتتت رذتتت رر  ذلتتتا ث تتت  ر تتت هر لئقائتتتعر ا  قتتتانرفرو تتتورث تتت  ر
 لا   رفر ل و،انرباقئتالا ار لئقائ فرو لتبشقتعر ل ل تتعرل غت  رو يتا ةش رفرول ت ر
،و   رال اقعر ل  ا  ر للاا عر ار  هر لث ا رفرع  ،اربا ت  ر لي   ر لئا عر نر

ئتتتالا ل اربئقائتتعرافرع  ،تتارالتغ  تت ر لئقائتتعر لت تتالحقعر تتار تت  ر لشتتاوروبر ا تت 
رل ل لاو تتعروع  ،تتارالتغ  تت ر ل  تتا ر  ع  تت ر ل ت اذتتسرفر لتت  ر  تت رع تت ر لئتت 

 غلرع،ا  ار لي ا ءر لت رتتو ل رذونرأ  رذ ئ  نرا ر تباحرفروع  ،تارالتغ  ت ر
ولتتقارل ئ ائتت  رو، تتاال ر  ت تتاا،اروتحوة تت رالتت ر  ت تتاارت، قتتعرل إلتت  ءرباائتتاار

رأ و لر ليشو رو ئتث   ر ل،إ رذ ر ،اعاسر لغ  رو ذا  ت ر.
*را  ر  ،تتتارالتتت لكرفرو،ت ،تتت رأنرقحتتتاارفرذئتتتاعت ارلتتتنر،حتتتتاجرالتتت رتل ةتتتاريتتتباال،ار

ا،تت رأ تت نرلتتنر تت   رالتت ر ،تتاكرفراقر لتتات نرفر؛رع تت ر لتترو جر تتنرائتت     قاسر
،عر!!ررو ح   نرفرولقارأ    نرذ ر ئتو ،عرأوررو انر ر.لا ر  ئتو ب
ر***

 وقائع أخطار : :ثانياً : الأزمة

وذ را ا رتإ   ر و ، ر وقعررو جر ل   ة نر نرائ     قاسرتو لتسر ا بتا ر
(رو ، تار تار2011-1979و لتلا ة ر  ع  قعرحولر للوقعر  لرذت  ر لا  ئتعر)

 لتاول ر,رحتا ارأعاتت رور   ر ل ا  قتعرو لتشتاونرذت رتل ةت رر1998،ي رذ ر لشالر
ئتت     قاسرالو  تتارثتت ارأورأ  تتار   تإتتا ر شتتاقسر ليتتبا رالتت نر ليتتبا ر ل  تت  رو  
رة تتتتاسرئتتتت،وقانروأيتتتتا ر لتل ةتتتت ر لتتتت  رتتتتتلر ذشتتتت رالتتتت ر اتتتتت ر  تتتتقار لتتتتتور  ءرا.ر
 ل ،تتتترو  رالتتتت رأنرعتتتتاارحتتتتتاقسر لتتتترو جرغ تتتت ر ل  غتتتتتو رذ  تتتتارالتتتت نر  تتتتت ة نر

ئ     قاسرال غر،حور لر تنرعلتار لتئتش ،اسرحالتعر ت لر لث تا، رئت،و سر اورر45و  
ا  تت ر  تتت ربئتتال ر لئتتتقاحعر  ئتتت     قعر,روأيتتا ر لتل ةتتت رالتت رأنر  تإتتتا ر،ئتتتبعر
ئتت     قاسربئتتال ر يتتت  طراا   سر لتوث تت رو تتوار  تتا ر  لتترو جرالتت نر  تت ة نرو  
عتتتالر  ا،شتتتعر تتتنر لئتتتإا  ر  ئتتت     قعرباللتتتا   ر,رو تتتور تتتارتتتت ذ ر لئتتتإا  ر ،حتتت ر

رل   غال نرذ ر لرو جر.
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ل  تتتحإ ر تتتال ر  تتت رر التتت  رر،يتتت سر  ةتتتا ر ر لش  تتت ر ر10/6/2001**رذتتت ر
عتتنرتتتا عقاسرحاتتلر للوتتاءر  ا   رالإلغتتاءر تت   رورةتت ر لا   قتتعربئتتح ر ل ،ئتتقعر
 ل  تت ةعر تتنر ل إ تتعر   تت  ر ر قال،تتعر  ئتتت     قعرل   تت  رأح تتار تتال رو تتار،بتتت ر
ئتتتتت     قعرأور  ل التتتتت رالتتتتت ر ل  تتتتتو  ر لبالغتتتتتعر تتتتتنرو تتتتتوارأوقاراالتتتتتوةنر)  تتتتت  رو  

الت رو توار تاالو ر تا ارأنر ت ا رر–بحئت ر ل الت  ءرر- لشاا(رو ور ارق اتنر
ذتت ر ل ئتتتلال ر ل ،ظتتو رئتتقاونروق  تتلرلال تتار ل ،يتت رو تت ر ،تتارائتت     روئتتقش  ونر

ربا ر  ارل ال ر  ال رائ     ر.
ويتتتاار ل التتت  ءروأعوتتتاءرال ل تتتا، ونرالتتت ر تتت هر ل يتتتا عرو تتت ررو جر  تتت ة نر تتتنر

 ح تارعالتار لش تقلرا وار لال ل تا، رع ت رحئت ر أ ررائ     قاسروو إو اربال ا ثتع
فرأ تتار ل تتو ءر تت ر ل  تتاو رذ التت رب حا  تتعر ل و،تتعر لتت  نرحولتتو ر  تت راتتو نر
 تتتا اراال،ا تتت رذتتتا ت  ربشتتت رأال،ا تتت رذتتت رأحوتتتانر  ئتتت     قاسر.رو التتت رحئتتتنر
 الإتتتت رورةتتتت ر لا   قتتتتعربات تتتتا ر  تتتتو سر تتتتاا رلو تتتتتر  تتتت  ر ليتتتتبا ر ل  تتتت  ر

ر نر للو  رل   ر. ئ     رح اقعرلأل
 تتبحونر و ئتتقارأ تتارا.رعو  تتترعالتتار لتت ح نرذ  تتاسرأنرأال،تتاءر تت  ر لتترو جرق

رقح  ونر   عر   ةعر
 التتت  نرعتتتنر للوتتتقعر لتتتت رر7/6/2010**ر،يتتت سر ل  تتت  ر ل تتتولرو ا تتت  لرذتتت ر

 ذش تتتار ل حتتتا  ر،القتتت ر لتتتوحشر ئتتتلاطر ل ،ئتتتقعرعتتتنر ل  تتت ة نر ل تتتترو  نر تتتنر
ا  ةتتعر لش قتتارذتت ر   تتار لاولتتعرحاتتلر ل حا تتعرائتت     قعرو تتار وتتسر ل حا تتعر  

  ا  ةتتتتعر للاوتتتت رالإئتتتتلاطر ل ،ئتتتتقعر تتتتنر ل  تتتت ة نر ل تتتتترو  نر تتتتنر  واقتتتتاسر
نر ل ،ئتقعرقح  تر48نرذ ئت  ،قاسر تنرذ ئت  ،  رائ     قاسرو ت نر ل تترو  نر ت

ر  ئ     قعرأقوانر.
نر:راوذ رئقانر ت  ر الريا  ر ليا ل ر  قار ل القعر ل   ةعرذت رائت     ر

نرحتتتتاار تتتت  رئتتتتق ا، لر  لحاو تتتتعر ل  تتتت ةعرقرتئتتتتت قارئتتتتح ر ل ،ئتتتتقعر ،تتتتارو  
ذتت رر  نهنر ل  تتوءرل   تتار ا تتنروئتتتحاار يتتا  راال تت  رل  تت روحاو ت تتارفر يتت 
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و تت نر ل تتترو  نر تتنرر48بالتإ  تتعرالتت نر ل تتترو  نر تتنرذ ئتت  ،قاسر  تتت ر لو تتسر
رئ     قاسر.   ل  واقاسر

ل حا تتتتعر  ا  ةتتتتعر لش قتتتتاربئتتتتح ر ل ،ئتتتتقعر**رو ئتتتتت  اقنرل حاتتتتلر ل تتتتاا ر تتتتنر 
،يتت سر تتحقإعرفر ل  تت ةعر تتنر ل  تت ة نر ل تتترو  نر تتنرائتت     قاسر  واقتتاسر

قرقئتتتل ر ل ،ئتتتقعرذلتتت رر1975لئتتت،عرر26أنر للتتتا،ونرر14/6/2010 لإ تتت رذتتت ر
فرع نر تروجرائ     قعرال را، رقئتل ر ل ،ئتقعرعتنرأ ر ئت ولرقشتت  رالإئت     ر

 ل ،ئتتتقعر ل  تتت ةعر تتتنر لئتتتاا سروحاو تتتت رو بتتتا كرأ رأنر تتت  ر للتتتا،ونرقئتتتل ر
وحاو تتتتت رواتتتتت ر لئقائتتتتت  نرو ل ثلإتتتتت نرو ل تتتتتحإ  نرو  تتتتتالر اع تتتتتالروئ ائتتتتت  ر

ا، ربالوت و  رقالتارأنرقشتت  رفر لت القاروا ر ارل ر  عربال  ال ر  ئ     قعر
ا، لر؛رقلولرالإئلاطر ل ،ئقعرعنرا ر  قءرر1975لئ،عرر26ال ارو، ر للا،ونر

رئقشت ذونرالو وارائ     ر.ربالت   ا
 وتتتتتسر حا تتتتتعر للوتتتتتاءر  ا  اربا ئتتتتت اع  قعرال  ائتتتتتعرر2010*روذتتتتت ر ول تتتتتور

 ل ئتيتتا رع تتيرر تترلفر،ا تت ر  تتقار ل   تتافر تت   ن رب حلقتتعرأال،تتاءر الر ل  تت ةعر
تارلت، ر تا،ونر ل ،ئتقعر  ل ترو عربإ ئ  ،يرذير  تئتا ر ل ،ئتقعر ل  ت ةعفر بلن

رذ عراونرأ   فروأنر لحإاعرع  ر ل قانرلر ل ارللرقئ2004لئ،عرر154  لر تثنب
ر لإ ئ  ،يرقرقشارح عرل  الإعر لائتو .

وأ تتتاسر ل حا تتتعرأنر عتبتتتا  سر للو قتتتعر لش  قتتتعرو تإا قتتتاسر ل ،ئتتتقعر ل و َّشتتتعرالتتت نر
أعوتتتاءر ا شتتتعر لتتتاولر لش  قتتتعفرقرتيتتتا ر  تتتان رع تتت ر،تتت ر للتتتا،ونر لتتت ارق تتت، ر

 ل  تت ةعر ل ترو تعربتت  ،اليفروأنر  ت،تتا ر ل ،ئتقعر ل  تت ةعروةت،شلرال تتارأال،تاءر الر
ور   ر لا   قتتتعرعتتتنر تتت، ر ل ،ئتتتقعراال،تتتاءر الر ل  تتت ةعرا رذ ئتتت  ،ير ل ،ئتتتقعر
قعتبتتتتتتا  سر لحإتتتتتتاعرع تتتتتت ر ل قتتتتتتانر لإ ئتتتتتت  ،يفرقرقشتتتتتتارح تتتتتتعرلح  تتتتتتا، لر تتتتتتنر

رر.(1) ل ،ئقع

                                                 
 1، ص2010من يوليو  14جريدة األهرام، "األحقية في الجنسية المصرية ألبناء المتزوجة بفلسطيني"،  (1)
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 تتار لتئتت قلربتت نر لحاتتلرع،تتو نرر-ولتح  تت رأبشتتااروتتتا عقاسر لحاتتلرئتتالتر لتت ا ر
ق تبا   تتتتتاربلوتتتتتقعررو جرر-عفر  تتتتتا ر ل  لا  تتتتتعرال ،تتتتت رو تتتتت نرحاتتتتتلرآ تتتتت ر لحلقلتتتتت

 لتتتتيرب   تتتار لاولتتتعرو تتتورحاتتلر ل حا تتتعر  ا  ةتتتعر لش قتتارر- إئتتت     ال ل  تت ة نر
فر لحاتلر ل تاا رعتنرل2010ذير ل ا ار نر و، تورذير  ئت ار ل ،شلا ررأ اس

رعتتتن ةعرائلاطر ل ،ئتتتقعر ل  تتتت  حا تتتعر للوتتتاءر  ا  ار أولرا  تتتع ر للاوتتتيرالتتت
ر ل   ة نر ل ترو  نرالإئ     قاس .

وألر تسر ل حا تعرور   ر لا   قتعربشت  ر  ت رائتلاطر ل ،ئتقعر ل  ت ةعرذتير تت  ر
 لي نرع  ر   ار لور  ءرل ،ظ رذيرائلاطر ل ،ئقعر نرعا ت فريت ة عرأنر تتلر

رع  را رحالعرع  ر   ار لور  ءرع  رحا .
انر ر:  تقار ل حا تعرفح تار لحئت ،ي  ر ل،  ربالحالر الر ل ئتيتا ر ال ر  راقرأ، ر

 لتتاعو ر ا تت قعرتتش تت رب  تت رائتتلاطر ل ،ئتتقعر ل  تت ةعرعتتنر  قتتار ل تتترو  نر
الإئتتتتتتت     قاسفرل تتتتتتتنر ل حا تتتتتتتعر ئتووتتتتتتتحسر  تتتتتتتت  ر ل  اتتتتتتترر للتتتتتتتا،و،يرالتتتتتتت نر

و تتتتتت نرعتتتتتت  رذ ئتتتتتت  نر لتتتتتت  رح نرتحتتتتتتسر قحتتتتتتت لرر(1)  ئتتتتتت     قاسر ل تتتتتت ا ،ع
ارالو   رور   ر لا   قعربش  ر ت هرا،و،نر ل   و،يفرغ  رأنرا ر ا  ةنر تش  ر 
ا،تتت ر ل  تتتعر لوح تتتا ر ل  ت تتتعرالتتتإ    رر؛ لحتتتاقسرل ا  ئتتتعرع تتت ر   تتتار لتتتور  ء

ر. ائلاطر ل ،ئقعر نرعا  
 عرب عباءرت،وءربح   ار ل بالروقرقئ  رأنرور   ر لا   قعر ح َّر وأوا ر لحئ ،ير

ا تتتاسراتتت رور   رع   تتتار ت تتتا ر تتت    سرال تتت  ر ليتتت نر تتتارو تتتوارذتتتا نرالتتت نر  ت 
وئ  اسر   تار لتور  ءر لت ارقوتلر  قتار لتور   سر ل ش،قتعرب ووتو ر ل ،ئتقعفر
  ار ا  ر لالسرذير  باسرائلاطر ل ،ئقعروت نر ق ت تا ر ل شلتوارل   تار

ر.  لور  ءراونرأارور   ر ،إ ا 

                                                 
 –من المفارقات المباركيةة ، ن  هة ا التفرقةة سةينجم عنهةا  سةقاس الجنسةية عةن المصةرم هنةام م مةد نسةيم  (1)

لزواجةه مةن ارسةرائيلية  –رجل المخابرات المصرية النهير ال م كا  له الفضل فى قضةية رنفةا الهجةا  نجل 

 .1وحوارها المطول معه ، ص 2009نوفمبر  3اليهودية فيرد ليبوفيتش ، انظر : المصرم اليوم ، 
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وأيتتا ر لحئتت ،يرالتت روتت و  ر  تتت كرور   ر لا   قتتعر اعتتا رالقا،تتاسر ت ا  تتعرعتتنر
ت ل   ة نر ل اربت نرور   ر ترو  نرالإئ     قاسرو القشعرتو  ا لرذتيرائت     فرع  ن

 لا   قتتعر  ت،شتتسرعتتنرتلتتاقلر تت هر للاعتتا رأث،تتاءر،ظتت ر للوتتقعر غتتلرأنر ل حا تتعر
ر  الت ار  ت ن.

ويتتتاار لحئتتتت ،يرع تتت رأنر ل حا تتتتعرتيتتتا كر  قتتتتار ل تتتو  ، نر ليتتتتشو ر لتتتتو ،ير
لت    سر لتتير تا سر تنرورةت ر رأ، رقرع  عرال نر  هر للوقعرو لو للو يفر  اانر

ئتتتتو ربال ،ئتتتتقعر  ئتتتت     قعراونر لا   قتتتتعرالإئتتتتلاطر ل ،ئتتتتقعر ل  تتتت ةعرع تتتتنرت ،َّر
ر(1)ر نر ا،ونر ل ،ئقعر ل   ا.ر10ا  ا ر لحاو عربال  الإعرل  اا ر

رل2009 ا ور نرر19واا،سر حا عر للواءر  ا  ار)أولرا  ع(رأ ا سرذير
تتتتتت   رأ تتتتتت ر ل  تتتتتت ة نر ل تتتتتتترو  نرار  تتتتتترلرورةتتتتتت ر لا   قتتتتتتعر ل  تتتتتت اربشتتتتتتحا ن

قت تتتتا را تتتت  ء سرائتتتتلاطر ل ،ئتتتتقعر إئتتتت     قاسروأوقا تتتتلفرع تتتت ر  تتتتقار لتتتتور  ءرال
غ تت رأنرور  تتتير لا   قتتعرو ل ا  قتتعر ش،تتتارذتتير تت  ر لحاتتلرأ تتالر ل حا تتعرر عتت، ل

 رالتت رأنر تت  ر للتت   ر تتنر  ت تتا ر   تتار ليتتش رولتتقار  ا  ةتتعر لش قتتار ئتتت،اانر
ر(2)ر للواء.

ذتتت ربحتتتارلتتت رحتتتولر تتت هرر- ل ال تتت ر ا ،تتت ر لبتتتا ررر–حئتتت نرح تتتوا روقلتتتولرا.ر
 لتتت اررفقبالنيمممقب تلحكمممتت حك ممم تنلى(ممماءتنةلنعةتقباةيممم اخالة ،،تتت را:ر للوتتتقعر

 و ر ت   ن رب حلقتعرأال،تاءر الر ل  ت ةعر ل ترو تعربإ ئت  ،يربا تئتا ر ل ،ئتقعر
ر ل  تتت ةعرذتتتيروتتتوءرعتتتالر ئتتتتث،اءر لائتتتتو رو للتتتو ، نرذ تتتعراونرأ تتت  رذتتتير تتت  
 ليتت نفرذتتإنرتغ  تت ر للوتتاءر  تت حعر لاولتتعر لش قتتارع تت ر  تتال ر ل تتو  ، نر تتور
لتت .روقاتتونر قئتتتث،اءر تتنر للاعتتا ر لشا تتعر ،تتار  وتتا قاا .رذالشتتاور  ئتت     ير  ا و 
ع تت ر ئتتتشا ارالتت ر  غتت رذتتير تت، رذ ئتت  ،ير لشتتاللر ل ،ئتتقعر ا  ةاقتتعرو ،ئتتقاسر

                                                 
متةةةزوجين ( جريةةةدة نهضةةةة مصةةةر، "ارداريةةةة العليةةةا تلةةةزم الداطليةةةة بعةةةرل سلةةة   سةةةقاس الجنسةةةية عةةةن ال2)

 .1م، ص2010من يونيو  6بإسرائيليات على مجلس الوزراء"، 

 ( المرجع السابق.3)



 

1597 

قعر تتتنر وتتت و، ارذق تتتار تش تتت راولرغ  قتتتعرأ تتت  فربغقتتتعرتإ ةتتتغر للوتتتقعر لإ ئتتت  ،
تلر لإ ئت  ،  نربتالشوا ر بح رعوا ر لإ ئ  ،  ن؛ربا ت نرو  ار ا ارق إتب ر تنر ب  

رال رو ، لر ل ارت،ت جرذق رائ     رئقائعر ا  ر ل ح و ع.
ول تتنرذتتير ل لاالتت ر  تت رتقئتت  ريتت ونرحقتتا رت تتكر لشتتا  سر ل وتتا  رذتتير ،تتاحير

ر ة نرذير لتش قلرو ل حعروغ   ا. لحقا رااذعفربح ارق ،حونرحلونر ل  
فرذتتتإنرتإ  تتتعر ل حا تتتعر  ا  ةتتتعر لش قتتتاربيتتت نرائتتتلاطر ل ،ئتتتقعرف ممممت هممم تأئمممعطت

 ل  تت ةعرعتتنر ل  تت ة نر ل تتترو  نرالإئتت       نر)  تتوا(رو ئتتتث،اءر ل تتترو  نرالتتتر
 ر لالتتتولر ا،و،نتتتتارويتتتت عنا؛رل   عاتتتت رل   تتتتال ر ل  تتتت ةعر48 ذ ئتتت  ، يرأورعتتتت  ر
ر-ش  قتتعفروبتتال غلر تتنرأنر لحاتتلر ل يتتا رالقتت رئتت ت ت رع قتت ر لو ،قتتعرو للو قتتعر ل

تيت قارل   ت ة نرع ت ر لترو جرالإئت       نفرو تورذتيرحتار  تت رر-ع  رأ  رتلا  
او   ربال  تال ر لو ،قتعر ل  ت ةعرو للو قتعر لش  قتعرل تار، تلروئت ، لرع،ت ر تنر

 ربتر- وا رتت ث رذير   ر  اععروظقإقعر ا ا رقئت ا  ار لشاور ل ت  و،ير
ت ال ت  رر-ر(1)يك ذير  و   ربال  تال ر ل  ت ةع.رذتإنر اعتا رتتو رنر اوت   ر ل  ش 

و  ر ئتاو  ر  ئت     ير ل  تواا,ر:ر) لو  ر ا ال ر اذاربالو  ر ا ت(رأار
با ئ     ير لش  يرذير لو سر ل ارت  رب ر للوقعر لإ ئ  ،قعرب  تا فر  ش ،تار

ر،تلال ر لحالر ل يا رالق فرال رو، ةاه.
لولرا.رحئ نرح وا رو ل  رع  رئابلانرذت ر ل  تالر ا ،ت ر ل ت ت رب لاو تعروق

ت نر ل   و،قعرذ ر  ت رأ،ت ر ا    ذتيروتوءر تارئت تر  ت رأنر،حتتاطرلتبشتاسر لح 
و توررنأفرو ورحالر، تا يروق اتنرتلال ت روتإ تلرأئتباب فرورنل اني ل يا رال   ا:ر

-ا  ةتتعر لش قتتار ا  تتعر االتت رل  شتتنرو تتارر لتتسر  تتو  رت   تتاهرب ش ذتتعر ل حا تتعر  
ح اء سرعا  عرب ش ذعرل ،عرو ،قعر غ  رال  و    قتعرر-و لكرالإ   ءرا  ئاسرو  

روتولر  ث  نرعنر ل  اسر آتقع:ر-ب إعرعا  عرر- تلرتيا   ارر-
                                                 

من المرجح ن  الجيل الثانى من نتاج هة ا الزيجةات قةد تةدفعهم نجهةزة ااسةتخبارات ارسةرائيلية  لةى مصةر  (1)

 رفيعة.ت ا غطاء جنسيات مصرية نوروبية مزدوجة للقيام بمنروعات استثمائية ، ولتولى مناص  
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ور   ر لا   قتتتتتتعروب تتتتتإعر ا تتتتتعر   تتتتتت حعرر- أ  تتتتتر ر قئتتتتتت با  سر ل  ت إتتتتتع*ر
ور   ر للتتتو رر-نر ل تتتو ،ي ر ل تتتو ر سفرو  تتت حعر احتتتو لر ل ا،قتتتعفرو  تتت حعرأ تتت

ور   ر ل ا  قعفروب إعر ا عر لئإا  ر ل  ت ةعرر-ور   ر لشالرر- لشا  عرو ل    
ور   ر  ئتتاانروغ   تتار تتنرر-ور   ر لتوتتا نر ق ت تتاعير-ذتتيرتتت رأال تت رو  لرهللار

ر لور   سرو ا  ر ر ل ش،قع.
  تتتالرا تتتارتوتتتلر ل  ،تتتعر  ث تتت نرعتتتنر ل  تتتاسرغ تتت ر ل ئتتت قعر ثتتت ر تحتتتاا سر*ر

 اع الرو ل ،اعاسرو ،ظ اسر ل  ت ار ل ا،ير ل ش،قعفربا واذعرالت ر ل    ترر
ت   تعر ل ،تاضررفهلموتقبرةم  لبحثقعر لئقائقعرو ق ت اعقعر ل ئ قعروغ ت ر ل ئت قعفر

ا تتتاجرأال،تتتاءر ل  تتت ة نر ل تتتترو  نرالإئتتت       نرذتتتير ل  ت تتتار  ل   تتتلر عايتتتعرو  
قح  تتتونر ،ئتتتقعرائتتت     قعروقشقيتتتونرذتتتيرو ئتتتتقشاال لروذتتت ر لو  تتتار ل ا تتتار)أال،تتتاءر

فرولووتتتتتار ممممممت هممممم   تتتت ر تتتتتار آبتتتتتاءر ل  تتتتت ة نرو ا  تتتتتاسر  ئتتتتت     قاس(ر
ال ر ل ث  رل تشا  ر تار وتقعر ت، رأال،تاءر الر ل  ت ةعر  لت و  سر ل ئتلال قعرو لئُّ

 .رر مت ه تأئعطت ل ترو عربإ ئ  ،ير ل ،ئقعر ل   ةعر

  رت و ر لبش رأنر تنر،تتاجر لحا ت نرو  روة تتلرا.رح وا ربحث ر للقلرباللولر:ر
تتار لت،تتا  ر  لظتتا  ا رويتتال عر   تت لربال ئتتاو  رذتتير ئ ب  لئتتابل نفراذتت  ررحالتتعرت   
 ل    تتتترر للا،و،قتتتتعرالتتتت نر ل تتتتو  ، نفرو تتتتيرحالتتتتعر إاا تتتتارأنر ل  تتتت ةعر ل ترو تتتتعر
الإئتت     ير) تتنرأ تت رذ ئتت  ،ي(رق  تت، رأال،ا  تتار ل ،ئتتقعر ل  تت ةعفرذتتيرحتت نرأنر

قظتتت رأال،ا  تتتارر-قرقح تتت ر ل ،ئتتتقعر  ئتتت     قعر-ترو تتتعربإ ئتتت  ،ير ل  تتت ةعر ل 
أ ا،ت ,رذتيرحالتتعر،لت رحاتلر حا تعر للوتاءر  ا  ار ل يتتا رر-غ ت ر  ت ة نر

 لنر، ارار لإ ئ  ،ير ل ارأ  الب رع  ر لشقشرال نرظ    ،تيرر العلتةكفم: ر-الق ر
ت رذتتير لشتتاوفروق ثتت ريتتواعرذتتير ا تت ت رل حإتتاعرع تت ر ا  رو ل وقتتع,رب ئتتاو 

ا،تفلرمت ميتنلف م تهنومه،ت ل  ارر للا،و،يربال  واار ل غت  رلأل  رو لش  
نرحلتتتونررنىمممفرتلل رمممعي تنل و ف ممم تقبةليمممطاني: ر  ئتتتت  اذعربتتتالت   رفرو    لئتتتسب

لتتت ر أال،ا تتتكر اإولتتتعربال ا تتت فرول تتتنر لحتتت  رع تتت رحلتتتونر ليتتتش ر لإ ئتتت  ،يرأ و 
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بئممممم مت تتتتتاءرر-رأولرا  تتتتتعر-بالتغ  تتتتت فروأنرحاتتتتتلر حا تتتتتعر للوتتتتتاءر  ا  ار
ر .رنَأْفل 

ر****
ذت ر لوئتا  ر لتت رتت ا رلترو جرتت ثت ر  تو  ررو جر ل  ت ة نرالإئت     قاسر   رور

لتت روئتتا  رل  تتت  نر ق ت تتاع را، تتار تتارتتحتتولرأوا تتترر ل  تت ة نرالإئتت     قاس
ر:ر قئ      رل   

ت:تةيعن اسيةعتنل رعيامتت–ت1
وذلتتا نر لتت     رر ل غتتا   رفرو تت  ر لوتتغوطر ق ت تتااقعرفر ل   و تتعربحتت رتحتتس

 لو ،قتتتتتعرو لا ،قتتتتتعرفرو ل غبتتتتتعرذتتتتت ر ليتتتتت و روت تتتتتاورر لثو التتتتتسر لو ،قتتتتتعرو لا ،قتتتتتعر
و ق ت اعقتتعرفرو لقتت ار ل لتتت نربتتال إ ربتتالو نرفرو قتتار لتت،إارل يتتق انرفر تو تت ر
 ليتتتا ر ل  تتت  رل  قتتتانر ل تتت  و، رفر ،إتتت ا نرفرأورب ئتتتاعا ر شا ذتتت روأ تتتا ا  ر

ئ     رفرأورو نر لوذتوارو لبشثتاسر ق ت تااقعرو لش  قتعر  نرئال رل لر لئإ ر 
و لتا ةالقعرفرأور نر ل ا جرعنر  ة ر لاولر او و قعرفرأور نر ل    عر ا ا،قتعر
فروانر نرقلالت ر لتكرقاتونر تار  تاريتو انراال ت  نرذت ر قئتتشا ارو لت   تعر ل،إئتقعر

 ر لش  تاسر  ،ئتا،قعروقر  ار ارق ،ش ر نر لت اا رذتل تشا  ر ار  ئ       نرفر
 ش تتلرلا  تتعر لتترو جرفرذإ،تت ر تتنرغ تت ر ل ئتتتغ  رأنرقلاالتت ر لإتتتا ر لتتت رتش بتت رفر
و لت رقرت ا،ارذ را ا عر لش  عر ل ،ئقعر ش راونررو جرفرع  ر لشاا ر لغ  قعرفر
وأنرت،ت تتتت ر لش  تتتتعرذتتتت ر ل، اقتتتتعرالتتتت ررو جر تتتتا،و، ر.ر ا تتتتعرأنر ليتتتتبا ر لتتتت  ر

قعر ل تتتشبعرفرأورئقائتتتاسر ل  ئئتتتعر لتتتت ر تتتا ارأورأل  تتتت ر لظتتت و ر ق ت تتتاا
قش  رال ارفرل ئإ ر ئ     رفر  ار تنر لحإتاو رو لت حتا ر  ئت      رفر تار   ت ر
 يتتتاع هرفروقيتتتش هرباائتتت رحتتت نرقلا ،تتت ربال شا  تتتعر لتتتت ر  لا تتتار ل تتتو  نر رغ تتت ر

ئتلاطر ل ئ،وار رذ ر   رفرو ارا ءر قئتلبالرتالاأرع  قاسرغئت  ر ل تخرفر و  
ر ارائ     ر.ر–و   ار لت ئئ رر–يبا رذ ر   ار لتشا  ر لئقائ ر ل
تن ئو طتقبال رعيامت  تياناءت:ت–ت2
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فرول تتتت، لرلتتتتلر ت او تتتتارذش قتتتتانر تتتتارر1981ئتتتت ،اءر ئتتتت قانرذتتتت رر  ئتتتت      ونرتتتتت كر
فرو ارو،قع  تبا  لر ل وح رو لا ، رال ارفرو عتبا  لراقا ار رء نر نراولت لر ل   

ئ لرالا ولرئ ،اءرو لبلاءرال ار ا رأئالوع نراونرت ي   رفرلئ حسرل لر شا ا ر 
 لر  تتتا رفروتئتتت ق ت ارفرأنرواإ تتتسرل تتتلر للتتت  ر لئتتتقاحقعرو ل ،ت شتتتاسرالت القإ تتتار

قئ  رع ت ر  ئت     قاسر ق تت طرر ا  ر ل   تو  او رذ رئ ،اءر و لر لشالرفر
 ئتتت       نربال  تتت ة نرفرو ق،تتترقنر ش تتتلرالتتت ر  ت تتتتر لش  تتتاسر تتتارتئتتت   ر 

    ء سرا تولر ل  ت ة نر ئت     رفر تار ت تو ر ا ت رلئتإ ر ليتا ر ئت     ر
ر.ر  ئ     قاسرو لرو جر ، ال ش  روللاءر

تن ئو طتقبال رعيامتئاعيت رعت:ت–ت3
 ح  انر ا،و،انرا اراانر ال ررةا  ر لئاا سرل لاارفرربا ئ       نقشار ق ت طررلل

و لتتا نر تتنر ل  تت ة نرأنر  ت  تتو ربا ئتت       نررو تتا رالوئتتاروتتشا ر لو ،قتتع
ذ ر لاولر ا ،القعرفروأنرقلق و ر ش لرع  اسر ل ا  عرو لوارفرو ارق  ر ا  ر

 تتتنرت تتتكر لتتتاولرو تتتار تتت  ر ق تتتت طرلتتتقار تتتنر ل ئتتتتبشارأنرتلتتتاررائتتت     لرةتتتا  ر
رحاقسر لرو جر.
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تنرطةالتنل رعيامتخل تشقبك تن نوعن ت:ت–ت4
يتعر لاولقتعرفرو ل و  تار  ئت     قعرفر تا ر تنر ل  اتنرأنر تلاالت ر و  ار لا ا نر

ع  ريباعر ق،ت ،سرفرو تارت إت رع،ت ر ليا ر ل    ر ار لإتقاسر  ئ     قاسر
 لإتا رحلقلت ارذ ر لالا قعرفروتتا جر شت رحتت رقشت  ر وةت تارفرو تارتش ذت رال،إئت ار

 ريتتباعر ق،ت ،تتسرفر ،تت ر ل حظتتعر اولتت رفرو  تت  رذتتإنر  غتت  ءر و تتوارو تتا لرع تت
و تتتار ل  تتتا ر ل ئتتت  ر لتتتا ع رل ئتتت لر تتتارائتتت     رفروغقتتتا ر لتوعقتتتعر ل،ظ ةتتتعر
و لش  قعرب بشاار ل    ر لش   ر ل   و، رفرذإنر، احر  ئ     قاسرذ ر   قاار

ر.رأ  ر تو ارويا ا ليبا ر ل    ر
تنلحكتتنلشعخ تلل فنيت متئيعن الة ت:ت–ت5

 حتتاسرئتتش ار ل ، تت ر)وا تت رئتتاال رلألر تت (رأ تتا ر ليتت خرذر2007ذتت ر،تتوذ ال ر
ذتو رتح لر لرو جربا ئ     قاسرفراو، نر نر،ئتاءرا  ر لحت  ر)،ئتاءر لشتاو(رفر

ر ل ت ر   ر لإل اءرال رتح ةلر لرو جرال نر.
*روذتتتت ر تتتت  ر ل ا،تتتت ر،تتتتوارأنر، اتتتتارأنر لشالتتتت  رذتتتت رحتتتت رأورح  تتتتعر لتتتترو جر تتتتنر

شااقتعرل شت  رو ل ئت   نرفر تت ر ل ئتقحقعرأور ل  واقتعر لتت رتح ت ر ،ئتقعراولتعر 
و تتو روتت  ر تتنر لتتكر لتترو جرفرذتتإنرو تتار حت تتالرقربتت اربتت رل وتت  رفرأوراتتانر

و وعتتت ر لوتتت  ر ل حت تتت ر ئتتتق انرقرق اتتتنر ل  تتتا   رالو وعتتت رولتتتوراا،تتتسر،ئتتتبعر
وتتتت   عرفرذتتتتإنر لتتتترو جرذتتتت ر تتتت هر لحالتتتتعرق تتتت  رح   تتتتانر)و تتتتور تتتتار ، التتتت ريتتتت عانر

انر؛روحتت ر ل تول(رر1979  ر تاربشتارو   حعرع  ررو جر ل  ت ة نر ت لر لإتت
ا ءر ل إائار لالرع  ر   ر ل  ال را ارتلولر للاعا ر لإل قعرفروقرورنرح ،  ر
وقرأ  قتتعرل  اائتت ر لتتت ر   تتور ل ئتت لرتحلقل تتار تتنر لتتكر لتترو جرفرئتتو ءراا،تتسر

ر اائ ر ااقعرألر ش،وقع.
سر لاولتتتتعر تتت  رذتتت رحالتتتتعرعتتتالرو تتتوار تتتتا،ونرفرأورتيتتت ةارق ،تتتار لتتتترو جرب و  ،تتتا

 ل شااقعروحا  سر ،ئقات ارفرذإنرو ار للا،ونرفرذإنر لي  رقحتتلر قلتتر لرالت لكر
ر للا،ونر ال ار ا رل    حعر لشا عر.
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ا لكر تو تر ا  رع  ري  قعر ل ئقحقعرأور ل  واقتعر لتت ر  غت ر ل ئت لرذت ر
ذت ررلال ارذتإنراا،تسرقرت تنر لشتا و رل  ئت   نرفرأورتلت،تاربشا لتعر وت ت  ق ت  نر

تتتت ت رلتشتتتقشرذتتت ربتتت ار  ئتتت لرفرأوراولتتتعررن تتت  ع لر تتتارو ، تتتارفرأور ال تتتسرأ
أ تت  رفر التشتتا رعتتنر ل يتتا اعرذتت ر لشتتا ءرل  ئتت   نرفربتت  ر تتو  رفرذتت ر يتتا عر

ا، تتارأظ تت سرتال   تتار تتنر لشتتا ءرلمئتت لرول  ئتت   نرفرولتتلرتشتتارتت تتتارر؛ح ، تت ر
رالو تر ر لح  قعر ر.

ئتت     قاسرذ تت  ريتت نرآ تت رفرقالتتار تتنر لت   تتارلتت رأ تتارائتت     روحاتتلر لتترو جربا 
بالتإ  عرال نر ل  وا رو ل   و، رفروذ ر لكر، اارع  رأنر إ ولر رأ  ر ل تا ر

 لر نرأ  ر ل تا ر ل  نروحئ ر ا  رذإنر ل  وارفر رقي  ر ل  وارو ل، ا  ر
تح ر،ئا  لرو با ح لرفرذإ  ر ا تسرالت نر  توار لشتاللرح اتعرتتاعورالت ر غت تا ر
 رءر نرب ار  ئ لر)ذ ئ  نرو ارحول ا(رفر  ا عراولعر   و،قعرع ت رأ و حر
وا تتاءرا و ،،تتار لشتت  رو ل ئتت   نرفرذتتإنراتت ر تتنر  ةتتارت تتكر لح اتتعر ل تت  و،قعرفر

ق تتب ر حا  تتانرخرو ئتتول رو ل تت  ، نرفروقئتتل رع،تت ر تتار تتنر ل  تتوار)وغ تت  ل(رفر
 و تتقاسرذتت ر ل شا  تتعرفر  تترر  ئتت لربتت ر ل ئتتال  نر تتنرأ تت ر ل تتتا رفر تتنر 

رو نر و رر لال رال لرو للئ رال  لر.
*ر، تت رلال تتسر لل تت ارفرو تتور لحاتتلر ليتت ع رل تترو جر تتنر  ئتت     قاسرفرو،لتتولر

انر ل تتالر لإل تت ربيتت نرحتت ر لتترو جر تتنر ل تاالقتتعر لح  قتتعرأورعا تت رفرقر:رالا قتتعر
وراقتانر ، ال رع  ر لحالتعر ل ت  و،قعرفرذال قتانر ل ت  و، رذت ر  تر نر ليت  ر ت

غا تت رفرغ تت ر القشتت رفرقر ، التت رع قتت ر إ تتولرا  ر لحتت  رفربتتال ش، ر لإل تت ر
هربالح  قتتتتتاسرفرذلتتتتار ا تتتتسر لاولتتتتتعر ر شتتتت و رلتتتتا  ر لحتتتتت  رفروقرتو تتتتتر،ئتتتتا ل

 ل   و،قعرع  ر ترءر تنرا  ر  ئت لرفروات ر ئتتو نر ت  و، رلإ ئت  نر تور
  ت رو  ت أ رذت ررعاور حت رأ  ر اا،انرا حا ر لا  ر ا ت   نرفرقرذتا نرالت ن

 لتتتتكر ل قتتتتانر لغا تتتت رفروقر و تتتتارذتتتت ر لاولتتتتعر ل تتتت  و،قعر تتتتا، ونرفرو تتتتنرثتتتتلر
  تتا لرذتت ر للوتتاءرع تت ر لتتكر ل قتتانرفرر لور ذالو  تت رع تت راتت ر ل ئتت   نرأنر التت
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فرأورقئ  و رل ربتالو وار للتا،و، رو ليت ع رفروقح لرع   لرأنرقشت ذو رل ربي عقعر
 ،حتتت ر ليتتت عقعرفروقظتتت ر تتتارال،تتت رع تتت ر   تتتار تتتالر لتتتر نرفرذتلتتتاالر لغ تتت رقرق

 تتتنر لتتكر لحاتتتلرذتتتإنر لتتترو جر تتتنر  ئتتت     قعربا تت رذ تتتوربا تتت ر.وع تتت ر ل،لتتتق ر
ذو نرعنراو، ر و ق رو وا رل شاور ل   و، رفرو ور ارتح   ر لي ةشعرفرذإ،ت ر

فرو التتتولر تتتارذش تتتت رذتتت رذ ئتتت  نرقاتتتت ر قعتتتت   ربالاولتتتعر ل تتت  و،قعقح تت رذتتت ر 
فرو   ر ارقح   ر  ئت لر  شتانرفروقر ق تعرل تار الت ر ليت خرو لإ ئ  ،  نرو لش  ر

عايتتو رعتتنر لئتت لر تتار ل تت ا ،عرفرذال تت  ر تتارائتت     رغ تت ر تتا ررب لتوتت ر
نراتتتانر لحاتتتالر تتتاربتتتاا و رل  تتت  راونر يتتتاو  ر ا تتتعرفرذ تتت ح لرقر  ليتتت  رفرو  

ر الق رل  ئ   نر لت القار ارائ     رفرأور لرو جر نر،ئا  ر.
 ءر لئقائعر ارال ،و ر ا  ا ر قئت  ت  قعرو ق ت اعقتعرع ت ر ا تنرو    راانر ال ر

 ل  تت  رو لش  تت ر ل ت تبتتعرع تت رظتتا   ر لتترو جر تتنر  ئتت     قاسرفرذتتإنر للتتو  ر
فروتحت لرع ت ر ليتبا ر ر لإتاو ر لت رت ةارأ  ر لئقائتعأ  ر لإل ر  ر ونرالإ ا 

يتتتكرأنرحإتتتهر ا تتتنر ل  تتت  ر لو تتتو رذتتت رت تتتكر ل    تتتعر لو ،قتتتعرو لا ،قتتتعرفروق
فروبالتتال رعرل ي ةشعر  ئت  قعرنرو ا عر ل ار نر ل لا ار ل  قئ للو  رل و 

ر–ق ب رع  رع  اءر لا نرواعات رأنر ،ال و رالت ر  ت ر ت هر لظتا   ر لت القشقتعر
ر.رع  ر لا نرو لو نر–ظا   ر لرو جربا ئ     قاسر

ر***
متفلخمفن تخمفلوهتتئلم تفعيفلتنل رمنل حفعتنل الثت:تنلوطبةعتنل  مان ت:تنلاهم

ت رع:
ائتت     ر وتتقعر) ل  تتوار ل  تت ة ن(رو لتتاعو رالتت رعتتوات لرو ئتتت ا ا لرر ئتتت ا س

(رو شا تا ر لئت لر1979ل ارأئت ت لربت     لربشتارتو قتار تإا تاسراا ت راقإ تار)
ال  تار ل،ظتالرالا  تعرأوربت    ر(رفرواا،سر للوقعرتثا را رح نروة،حتارر1979)

ا.رع الر لش ةتانرأحتارأالت رر تاا ر   تو نر ل ئت   نربشتارفرال رأنر اءسراعو ر
و لتتت رأع تتنر)حتت نراتتا،و رقحا تتونر  تت ر  قئتتانرو  ل ا،تتان(رر2011 ،تتا  رر25ثتتو  ر
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ذ  تتتار و ذلتتتت ر)و تتتنرثتتتلر و ذلتتتعر  اعتتتعر   تتتو ن(رع تتت رعتتتوا ر ل  تتتوار ل  تتت ة نر
ر50لت رار5تت  وحرالت نر رنرعتاا لأ لبش رر ا ل و وا نرذ رائ     (ر)و لت رقل)

 لإشتتتت رفرو لتتتتت ر الالتتتتت ربتتتت نرق التتتت رأوقنربشتتتتوا ر(روتتتتاهرعيتتتت  سر تتتتنر اوارانرألإتتتت
  تتت نربئتتتق انرت لإ ئتت  ،  نرو لحلتتتونر لش  قتتتعرفروبتتت نر للوتتتقعرا تتارأثا  تتتارفرتشتتتار

روتإ ة انرذ ر وقعرذ ئ  نر.ل     ر
وب ،ائبعرتإ   ر) لش ةان(رل لوقعرفراعو،ار،إت ر  إ ار لغا  ر  لر*راقرأ، ر

(رحت ر تحئ ر لبش ر ئتلب نرئو ءر نر لحا   نرأور تنر2011-1979ذت  ر)
بالو،تعر ق تبتا رر–  حر  هر للوقعرالت كر ل إعرأورحت رال،قعررع،ا ار  ةا ل، بعر

ا تتارذش  تتار لش ةتتانرو  اعتتعر   تتو نر التت رأنر ،ل تت ر ليتتش رو ل تتقشرع تت  لرذتت ر
ر.ر30/6/2013

ر***
ار ل  ت ة ن(رفر تنر ال ت ر:رل تا  رانرث عرأئ  عر ا تعرق  ح تار ووتو ر) ل  تور*ر

لتتت رأ تتتنرتت تتت رأ،ظتتتا  ل؟رالتتت ر ر   تإتتتو ر..روأ تتتنر تتتلر ل تتتولر؟رو تتتا  رقإش تتتونر؟رو  
أو ي قلر ر..رألرال ر ريتا  رعتال ر ر؟رأ تنر شاالتا لر..روا تترأ تبحسر..رواتلر
عاا لر..و ار  رأع ال لر..رو،يا ات لر؟رو  ر لتاعو رالت رعتوات لرالت ر  ت ر

 لاول رألرأ، تارئتل سروذلتانرل ا  ئتاسر للا،و،قتعر لتت ر عتالت ت لرر ا ر روذلانرل لا،ونر
  ا  ةنرالإ  ات لرو  الو رلال ارآ  ر غت الو رأ و رو  او ريشب ربشار ت ر، تإ ر
تل ةبانر؟!ر..رتئا قسراث   راا،سرااذقعرل لقالربش  قعر ئت رليتو   ر للتا   رو تانر

ل ئتتتاحعرو لت،ظتتتقلر  تتت ر ل التتت  روئتتت  سر   تتتاسر  تتتارر لتشال تتتعرو  ح تتتاءرو 
و  ا   رفرو لئتتقاحعربحثتتانرعتتتنر ا وبتتعر لتتتت راو،تتسرع،ا تت ر تتت هر لا  ئتتعر لتتتت ر

ر ئتغ  سر ،ارو تانر وق نرال نرت،ل  ربحث رو ئتل اءر  ا ، ر.
تكانفنت فنيةكتأةاتتنلةعنخن ت  

 ، رئت،و سر    تعرعثت رذت ر رةت  ر رأالتور رأوربال غتعر ل شا ت  ر ر رةت  ر لإ،ت ،ت ر ر
نرفرع تتت رعتتتا روثتتتا  رآ   قتتتعرفرأ   تتتارأغ ال تتتارالتتت ر للتتت نر ل تتتا ار التتت رذتتت رأئتتتو 



 

1605 

ر- ل ق ارفرو ا سر  هر لوثا  ر لتت رعاتترع   تار لش  تاءر ل  توارو  ئت      ونر
ر-ابانرع ار ل  قار ل    ر لئاال رأ،و ر لئاا سرل ت،ل  رع  رحلا ل ار ل ا عر

ارح نر تنرذ ئتت  نرأ،ت ربشتار ت وجر وئت ربت لترعتالرعتاار ل  توارالت ر  ت رفر،ت
ذ ر ،ت تر لل نر ل ا ار ال ر ل ق ارفربشار ل شا كر لش،قإعراث ر ،لئالر ل  وار
التت ر)  تتتوارائتتت     (رو)  تتتوار  تتتو  (رفرثتتلرال تتت، لر  قشتتتانرو تتت نر آيتتتو ة نرفروأنر
 ليش ر ل    رآو  لروح ا لر نر قو  اارفرو ا سر لوثتا  ر لئتابلعرحلتا  ر

رقائ رو ق ت اع ر.   عرعنرحقات لرو،يا  لر لئ
فر لش  تاسر لواقتعرلتلرتئتت  ر توق نروتئت  ار لوثا  ر آ   قعر لئابلعر ا  تعر:رانر

فرذتتتت رأو  تتتت ر للتتتت نر ل تتتتا ار التتتت ر ل تتتتق اروأ،تتتت روا،ت  تتتتعرلتر  تتتتارتو  تتتتا لرفرذتتتت 
 شئتتا  سرأئتتو نرع تت ر لحتتاوار ل ،و قتتعرابتتانر قحتتت لر لإا ئتت رل  تت رفر تتالر ر

لر لإا ئتت رفرذتت رحتت نرعتتا  ر ر لتتبش ر ر آ تت ربشوتت لربالتشتتاونر تتار قحتتت 
 لتتتكرفروةتتت و ر  تتت واوسر تتتنر،احقتتتعرأ تتت  رأنر  ال تتتررأ ئتتت ر أ  تتتعر لئتتت كر تتتنر

ر لإ ،قل  نرفرو لر نر ر ل  وار رال ر   رفرال ا ر لت ئارع   ار ر.
وا،ت  تتعرل تتت هر ل بتتتا ارفرذ لتتتارو تتتارلتتتا ر لتتتبش ر تتت، لر لتو  تتت ر لتتت  ر توتتتحسر

لر آثا ر لااتو رعالار لشرةرر ال رذ راتاب ر) لي نر و ت رأ ث را ارقلولرعال
  تتت رو لشتتت  ن(رذتتت رثتتتو  سر لتتتو ،  نر ل  تتت ة نروتتتار لإتتت ارر- اا،تتت ر للتتتاقلر

 ال ر ل ق ا(رفرح نر ،حارسرر410و450فرر454فرر460فرر487فرر488أعو لر)
ا تتارتلتتولرر–اتت رذ تتاسر ليتتش رالتت ر لثتتو  رعتتا ر تت  ر ر ل تترءر ر تتنر ل  تتوار لتت  نر

لتتلر ت اتتو ر    تتر لرذتت ر ا تتعر لإتت ارولتتلرتو تت رالتت  لرر–وثتتا  ر آ   قتتعراحتتا ر ل
 رت  تتعر لت تت ارفرالتت رت تتاورو رت تتا   لرل يتتاع ر ل  تت ة نر للو قتتعرفرالتت رت ا تت

و رع تتتت رتلتتتاقلر اوتتتاح ر تتتتنر ر ل بتتتاشر رذتتتت ر رتلال تتتا لر لا ،قتتتعرأقوتتتتانرفرذت تتت ر
الوار ،ولرذ رأئو نر شالا لرعووانرعنر ر ل ا ءر رواانر ل بشر  ر نر لائانرل  ش

 التت ر ل تتق ارفرذلتتالرر410ا  تتارفر  تتاراذتتار لئتت  رت تتا  لرالتت ر لتت  و رذتت رعتتالر
ر لو ، ونر ل   ةونرالتا   ر شالا لرابانرحالر ل  كر لإا ئ را   ر لثا، ر.
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اتانر رر:و آ   قتع(رر–و لإا ئقعرر–و ا  رفروا ارتلولر لوثا  ر للاق عر) ل   ةعر
 و،انرع  ر ر ليش ر رل ا تعر ل حتت رذت رحت نراتانر ربش ر ر ل  وار للا   رفرع

 لبش ر ر آ  ر ار   ر ليش رذ راإاح رفرأورع ت ر ا ت رو  إتانرع ت ر لحقتاارفر
ذ  ر   ر ورحال لر ل ولرفرأورأنرأحا ار لتا ةخرذ رت حل ار تارأحتاثسرتغ    تار
 ليتتتا  رذتتت ر و ،تتت رحقتتتات لرفرو تتتإات لرفروع  تتتت لر)بتتتالو نر ل  تتت  (ر لتتت  ر

و  تتتتلر ،تتتت ر للتتتت نر ل تتتتا ار التتتت ر ل تتتتق ار؟رو تتتتار تتتت رحلقلتتتتعر،يتتتتا  لر لئقائتتتت رآ
رو ق ت اا ر ل ولر؟ر.

ر***
تل اهنت تنطالبهتتبوعفة(ا تخمتنأيعطتنلهامت ولفنتأحةاءت  

حتو ل رر1920ت اار لئ  سر ل ئ قعرأنرتشا ار ل  وارذ ر   راانرذت ر لشتالر
ئ     قعر ل تتالقعر ارال نرعا  ر  ر– ا عرألتر  وا رفرأاسر ل ا  اسر لش  قعر

فرثلرح اعر لت  ق اسر ل الت  ر لتت ر اا تار لترعقلر ل  حت ر  تالرر1956ر–ر1948
و ت تتتالربشوتتت لرذتتت رعتتتا ر وتتتاقارت ئتتتارر1967عالتتتار ل،ا تتت رفروأ  تتت  نرحتتت  ر

وت  ةتت ر ،يتتجسر)ع  قتتعرئتتور ،ار تتث ن(رفرأاسر تت هر لشو  تت ر  قشتتانرالتت ر،تتروح لر
فرا تتتتار تتتتو ت ارل تتتتلرأ  تتتتر ر لاعاقتتتتعر ل تتتت  و،قعررالتتتت ر)أ  ر ل قشتتتتاار لتتتتو   (

حئائتتت لر لتتتا    ربتتت نر  ل اثتتتتإعرفروئتتتاعارذتتت ر لتتتكرو تتت  ر لحتتت و رع تتت  لرفرو  
اتانرر–ثو  رعالار ل،ا ت رر–و ، لر لحلقل ر ،اكرفرذ ر)أو ي قل(رفرو ال ر لثو  ر

 ل  تتتوارذتتت ر  تتت ر تورعتتتونرع تتت رث ثتتتعريتتت    رفر ليتتت ةحعر اولتتت روتت تتتونر تتتنر
ة نرو لثا،قتتتعر تتتنر ل  تتوار ا ا،تتت ر ل ت  تتت ةنر)أ ر لتتت  نرح تتت و ر ل  تتوار ل  تتت ر

 ا،تت ر  تتنرظتت ر ت ئتتاانرع تت ر ل ،ئتتقعر ل  تت ةع(رو ليتت ةحعر لثالثتتعر:ر ل  تتوار ا
،القتعرفرو ليت    ر لث ثتعربشتار  ت ت لر ل وعقتعر تنر  ت روح تولر ال ،ئ ت ر ا

اال لرا  رأغ ال لرع  ر ل ،ئتقعر  ئت     قعرو ،ئتقاسرأو و قتعروأ  ةاقتعرو غت ت
 لإ ئ  ،  نرذتإنرحل تلرئتل ربال ا ت رذت ر لشتوا رالت ر  ت رفرو تنر ،تارئتل سر
أ راعتتتتاو رأ تتتت  رت التتتت ربشتتتتوات لرأور عتبتتتتا  لر  تتتت ة نرح تتتتاروذلتتتتانرل لتتتتا،ونر
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 ل  تتت  ر تتتنرقح تتت رع تتت ر ل ،ئتتتقعر  ئتتت     قعرتئتتتل رع،تتت ر بايتتت  ر ل ،ئتتتقعر
ل  تتتوار ل  تتت ة نرب تتتار ل  تتت ةعر!!رثتتتلرانر ل  البتتتعر  ئتتت     قعر ل تتتولرالتشتتتوق ر 

  قتتا راوق رل تتور قالتتتر رربش ،تت رو غتتلرعتتالرأحل تتت لرذتت رأ رتشتتوق رر36 ق تتت ر
  قتتتتا راوق رر500ا، تتتتلر   تتتتو رالتتتتإ  ات لرفرذإ،،تتتتار، التتتت ربال لاالتتتت رب تتتتار ق تتتتت ر

(رو تور  تلر1982ر–ر1967رتشوقوانرقحت لرئ ،اءر)،  رث و ت ار ل ت،وععر تن
 ت  قعراولقعر)ئال رأنراتال،تارا  ئتعرتإ ت  قعرات ر شا ارا  ئاسر ئت راح ا  رأع

ألتترأئتت  رتل ةبتتان(رو لتت  نرر30ع،ت (فرو، التت رالتشتتوق رعتنر ائتت  ر ل لتتتول نر)
و ئتت  عر  تت رر1967ر–ر1956ر–ر1948 تتت ربشوتت لرأحقتتاءرأث،تتاءرحتت و ر

ر ت  لرذ رتلا ة ر ،ظ اسرحلونر  ،ئانر لش  قعرو لاولقعر!!ر.
ر***

ت نلاهفلت  ت   عتنللر تنلععاة
و تتنر لحلتتا  ر لتا ة قتتعر لتتت ر ،بغتت رأنرتئتت  ر ،تتارفرأنر ليتتش ر ل  تت  ر) تتنر

ا تتتارحاولتتتسر لاعاقتتتعر ل تتت  و،قعرأنرر– ئتتت   نرو ئتتتقح  ن(رلتتتلرقشا تتت ر ل  تتتوار
اقرباائال  ر ل  بعرواا،سرع  ات لرب ر القشقعرفروقاإ راال  رو حارر–ت و ر

 ل،ا تتت  رفروةتتتاع رذلتتت رع تتت ر لتتتكرفرأنرأحتتتار لش  تتتاءر ل  تتتوارذتتت ر  تتتعر لش تتتار
حت نرر1962)حا قلر،احول(راانرعوو نربا ر نرذ ر   ار ل غعر لش  قتعرحتت رعتالر

تتتوذ رواذتتنرذتت ر لتتاال ر ل  تتواربالبئتتات نرفرو عت تت رعتتاارآ تت ر تت، لرابتتانر لش تتار
،إئ رفر ،ا  رت  وقعروثلاذقعر   عرفروللرقيش و رل حظعرأ، لرغ  اءرأورأ ا، ر

ا تتارتلتتولراتابتتاسرحتتا قلر،تتاحولروغ تت هرفروبشتتارفرذلتتاراتتا،و ر تتو  ، نر  تت ة نرفر
ال رر1985 ا  رعااراال  ر نر ل  وارل ، إ رتشا ا لرذ ر لشالرر1973 لشالر

ألإتتت ر  تتتوا رفرر او ر،ئتتتالقانربالت،ائتتت رأوراعتتتاا ر قئتتتتق ا، ر ل إتتت رعالتتت ر لئتتتإا  ر
(رفر تإ  تونر2012آق ر  توا ر)ذت ر لشتالرر5  ئ     قعرذ ر للا   رال رحو ل ر

 ر تتانر  تت رفرا تتارئتت،  رفرواا،تتسر لاعاقتتعر ل تت  و،قعرحتتولر رو تتلرأ  رع تت
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 ل قشتتتاار ر تتت ر لئتتتال ر ل بايتتت رل  تتت ت لرولتتتقارئتتتوءر ل شا  تتتعرا تتتار وجرأعتتتا ءر
رعالا ل،ا  روثو  ر ول ور.

ر***
و نرأي  ر شاالار ل  وارذت ر  ت ر تور ل شالتار ليت   ربيتا  رعتال رفرو تورقلتار

،ظ تتعر لتح ةتت ر لإ ئتت  ،قعرذتت ر للتتا   رفر بايتت  رذتت ر و   تتعرأحتتارأذتت  ر ااتتت ر 
وةو ارل   وارذ ر للا   ر شاالارعا ري    رذ رح ر لظا  رو لاَّ  ئتعراوتاذعرالت ر
 لت ر تتالرذتت ر  تا نر ل تتقشرذتت ر للتا   رو ئتت  ر) ل القتتعر  ئت     قعرذتت ر  تت رفر

التتت ر ،تتتاكرال تتتا ر لبحتتتارر- التتت رئتتت،و سرر-وع،تتتا ار  تتت رااتتتت ر تتت هر لا  ئتتتعر
حإ رعتتت، لرفرلتتتلرأ تتتارأحتتتا نرفرئتتت لسر لالتتتو  ر لتتت  ر   تتتارأ تتتالر ل  تتتا ، رو ل تتت

 ل ال، رعنرتا ةخرو،يتاطر ت هر ل القتعرفرذلتالرلت رواتانر ئت  ر)  ت إ ر تتول ر
عالار لشا  (روع  هر رةارع  ر لئبش نرعا ان:ا،، ر ،تار ،ت رأ  شت نرعا تانرفرو ت  ر

بشتتاررةتتا  رفرور  تت ة ن ل ال،تت راتتانر ل لتت ر للتتاقلرليتت ونر لئتتإ رو ل  تت  رل   تتوار ل
(رفرحولتتو ر ئتت  رالتت ر  ل القتتعر  ئتت     قعرذتت ر1977 لئتتاا سرالتت رائتت     ر)عتتالر

  تتت  فوأ َّ و ر لتتتاو ر لثتتتا، رو لثالتتتارالتتت رور   ر لت  قتتتعرو لتش تتتقلرو حت تتتسر ل القتتتعر
انريتتت ونر ل  تتتوار رالو تتتسر  تتتسر تتتا نر ر.ر)وئتتت لت رعتتتنرر؛ لتتتاو ر ا وتتت رذلتتت ر

 تت رعتتا ررقئتتاذ رفرو ل تت رعتتا رر القتتار ،رلتت رفر،يتتاطر تت هر ل القتتع(رذ  تتا ر:ر ر ل
و ل تتت رعتتتا رر تتتاذنرحتتتار تتتنرأ  تتت رفروحا تتتاسرباليتتتا راهر ر.روع  تتتسرأنربشتتت ر
 للقاا سر ل  واقعر لحالقعرعااسربشارذي ر تإا اسراا  راقإ ارفرال رالقار ل شاالار

ر ل  واقعر للاق عر ث ر شالارح،انرذ رح ر لظا  رو ل شالار ل  وا ربالا  ئعر.
 اقنرل ئتتت ر لو تتتتوار ل  تتتوا رذتتتت ر  تتت رفر   ،تتتتاربحتتت ر ل وئتتتتا رفرأورو ئتتتت *

 ل  تتتور للتتاقلر ل ئتت  رالتتتر رحتتا  ر ل  تتوار روحاول،تتارأنر، تتار  واقتتانرو حتتا نرول ،،تتار
ذيتتت ،ارفرذاتتت رال تتتوسر ل  تتتوارتحولتتتسرالتتت رالوتقاتتتاسرو  تتتارنرل  تتت ا رفرو شتتتا  ر

ل   توا ر ل  ت  راحاارئ ار ق،إتاحرفروبالل  ر نر  هر لحا  ر ذتتحسر لال  ر
 للتتاقلر وئتت رالتتنر ق تتونرو لتتت رحتتاولر  ئتت      ونر حت ل تتار تتنر تت لرذتتا ونر
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حئتتت، رورةتتت ر لثلاذتتتعر لئتتتاال راقرأنر ل ثلإتتت نرو  عتتت لر ل  تتت  رو تتتسر ذتتاح تتتار
(رو تتتتتترل تتتتتلربال   تتتتتااروأذيتتتتت ر    تتتتتلرفرو  ال،تتتتتارالتتتتت ر لتتتتتاال  لرذتتتتت ر2009)

ع تت راتت ر ، تتار إتت ر،حائتت ررانر  لبئتتات ن رذو تتا،ارثتت ار لتتاال ر  اعقتتعر ووتتوع
لتتت ر و   تتتارقشتتتقشرئتتتاانر ل لتتتاال رحقتتتات لر لشااقتتتعرفربتتت رأ روتتت  رأور وتتت لرو  
 و رفر ئتو إسرأحا لروئ لت رعنر ائت اءر لتت رق  لو، تارع ت ر لتاال ر ل  توار
ذ  اال، ربت نر ر ئت  ار لتاال ر ل  تواروبتار رول تنر ل لالت  ر لوت  عر ت هرقئت و، ار

انراقانراذنرذت ر الت ر ت  و، ربإ ئت  نر:ر ر وي راقانرفروحاولسرأنرأ ولرل
ر و  اربائتغ   روا يعرفروئ لسرئت ا رع تور نرعتنر  ل حت عررفراقرأ، ر،ظ رال  
ئتت رتئتت قعر تت هر ل لالتت  ربائتتلر) لالتت  ر ويتت راقتتان(رذ  االتتسربشتتار تت سر وةتت ر

ر  ر ل لالت  را رو ،ت رر1977)ع يانر وي راقانرل ار ت ر  ت رذت ر لئت رعتالر
   تتاراه(رفروأ تتالر لالتت  ر اتتتو رع   تتاربالإ ،ئتتقعر)عا  تتعرأار لئتتو ر ل تت ر حتتوطرع

أ (رفرئتتتت لسر تتتتاح ر حتتتت رلالقتتتتار لح تتتتو روئتتتت ر ل لتتتتاال ر بالتتتتعر ل لالتتتت  رئتتتتالإعر
 ل ا فعنر،ئبعر لرةتا  سروعتنرعتاار ل ت  سر لتت ر أ رذ  تار حتاقسراذتن رل   توار
 ل  تتتتت ة نرذ  اال، :  ،تتتتت رعتتتتتا  نرع تتتتت ر ا تتتتت رلتتتتتلرأ رأحتتتتتا نر تتتتت، لرولتتتتتلر تتتتتاذنر

نرعيت  رورعتا  نرو، تتفواانر ل  توار ل و توارافواا،سرآ  ر   ر ، رحتو ل أح
أورعي ةنروا  لرابا رذ ر لئن رواانرأحارأئتو  ر ل لالت  ر تارت تالرو   تسرالقت ر

ربش ر اغ،الرفروووشسرذو  رأ إا را اجر يالقعر.
ر***

و لو تتتتتوار ل  تتتتتوا رذتتتتت ر  تتتتت رقرقلت تتتتت رع تتتتت ر تتتتتا ذنر للتتتتتا   رذلتتتتت رفرذإتتتتت ر
 تتتارأعتتتا ار    تتتعر تتتا نر تتتنر ل لتتتاال رو ل شاالتتتارفروذتتت ر تتتانر ل تتتش ار قئتتتا،ا ةعرتور

و  و تتانر ل ،قتتار ،التتكربشتت ر ل لتتاال را تتار و تتارذتت ر  ةتتعراق تتتوهرذتت ر لبح تت  ر
،ت ر  ت را تنر  توا ر تاقلرأأالورح    ر لي   رفرو ل  ر ترعلر  ئت      ونرر لال  

ونرعتاا رذت رفرأت ر تنر ل غت  ر ،ت ر  تاسر لئت، نرفرو ل تا  ربالت ا رأ، تلرقحتإ ت
ي  ر)اقئ ال (ر نرا رعتالرالت ا  روذاتت رفروتحتو  لر تو سروت  عر تنر  تالر
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 ا تتنر ل  تت ة نرفرو غتتلرح تتولر للتتو ر لو ،قتتعر التت ر لثتتو  رع تت رحاتتلر وتتا  ر
اقرأنر بتتا كرو  تتالرأ ،تت رو  اال  تتت راا،تتسرر(أالتتورح تت   )ب ،تتار قحتإتتالرب ولتتار

 ئتتت اعسر للتتو ر لثو ةتتعرأنرتئتت  رباقحتإتتالر غتتلرأ،تتتر ا تتال رفروبشتتار لثتتو  ر
رت ،ار قحتإالرواانر و إانر ح وا ن.

و ل  حهرأنر  هر ل شاالتارو ل لتاال رتحولتسربإشت ر لتر نرالت رأ تا نر   تو  رفرقر
نر  تتت  رذبال تتالرفرأوربالالقافا تتارحتتاولرأنرقإشتت ر لتتبش ر قلتتت  ر ، تتارأحتتارفرو  

اونر تتتتتار لئتتتتتإا  ر تتتتتنر تتتتت لر تتتتتارقئتتتتت  رالتتتتتت  ل القعر  ئتتتتت     قع رباللتتتتتا   ربالتشتتتتت
يتا  ر ل، ت رر92  ئ     قعرو ل  ارر ا تااق  ر  ئت      رباللتا   رو ل و توارذت ر

بتتتتال  ر رأع تتتت ريتتتتتلعر ل اتتتتت ر ل ال تتتتت ر ح تتتتارحئتتتت، نر قاتتتتت )!!(رو تتتت هر ل  تتتتتاسر
ذتت ريتتل ر ل  تتوا رو  ا تتعر  ئتت     قعر  قشتتانرحاولتتسرأنرتئتت نرت  ث،تتار ل  تت  ر

 لتت  قار ل   تو رتئت  رل تتلرالت لكرلألئتتتررر ر ليتت    فواا،سرئت  اس ت،وثتا  ر ل 
ر ليا ار.

ر***
تئيعن ال تةحك تخمتنلاهفلتنل رعيام

ل  تتتحإ ر  ئتتت      ر)عتتتتا وارر-وقشتتتار   شتتتانرذتتت ر  التتت رر–ذتتت راتتتتا ر  تتتلر
ا  ون(ربش،و نر) ح عرال ر   (رو ل  رووش ربشتار ح تعر ئتت  سرعتا  نر تا ر

(رفرولتلر تت كر  ت ر1978ار)أث،اء ار  و ر لل  راث رتو قتار تإا تاسراا ت راقإ ت
اقربشار لت رأ،و ر لئاا سرفرقلولرعا وار   تونر لت  ر  تتألراتابت ربالشا تار تنر
 ائ   رو ل ش و اسر ل ا عر:ر رع،ا ارو  سرالت ريتا  رعتال رفرو تاسر ل تاوءر
قئواهرذت ر ت هر لئتاععر تنر ل، تا رفروع ت ر لق ت نرفروذت رأحتارأاو  ر ال،ت ر تاقلر

 وتتتتاء رذتتتت ر ل اتتتتت ر لتتتت  ر  تتتت رل ،ظ تتتتعر لتح ةتتتت راا،تتتتسر ا،تتتتو  رقتتتتتر لر
 لإ ئ  ،قعرذ ر للا   رفروذت ر و   تعر ت  ر ل اتت ر بايت  رتلتار لو   تعر ل ظ  تعر
ل  شالار ل  وا ر ل تبل رذ ر للا   رو ل تا ع رل ئلوطرفروا   ر   ر ل شالارواانر
 لو تتتسر وعتتتار تتت  ر لئتتتالسر ل ئتتتا قعرفر و تتتارعتتتاار   تتت ر تتتنر ل  تتتالر ل ئتتت، نر



 

1611 

 ر غ  ر   ئونرذ ر لاعا لرفرواانر ا رت  ،قلر ل او ر لحرة،عروغ  رو ال
 ل تر  ،تتتعرت تتتألر لح تتت  ر ل القتتتعرفروأث،تتتاءرا تتتول ر لتإتتتسر ل  تتتالر،تتتاح ت ر لتإاتتتتعر

ر     ر ر.
ثتتلرقئتتت  ار ل  لتتترذتت ر ووتتارآ تت ر تتا  نر:ر روع،تتا ار ،ت تتسر ل تت  ر ،تح تتسر

ر:وار ل تت  رفرذلتتالرلتت ر ا ئتتانر ا،بتتانربال  تت ر ل ئتتنر  ر ل حقتتعرفر لتت  راتتانرقلتت
ا،تتت رآ تتت ر تتتنرتبلتتت ر تتتنرأئتتت ت رذتتت ر  تتت رو لتتتبش ر آ تتت ر تتتا  رالتتت رذ ،ئتتتار

ئتتتت     رفروقوتتتت تر تتتتا  نر ا،تتتت رذق تتتتارئتتتتال راتتتتانرقشتتتتقشرذتتتت ر  تتتت رحتتتتو ل ر:رو  
) ا عرألت(ر  وا رفرو تارت،تا  رعتاا لرالت را  تعرأ،ت ر   تارق ت رر100.000
 ر لتتتت  لر لتتتت  ر اتتتت هر ل اتتتتت ر  تتتتوا رذلتتتت ر)!!(ر)و، حتتتتهرأنر تتتت ر300 آنرالتتتت ر

  ئتتت      رغ تتت را  تتت رفرذالشتتتاار آنرو تتت رالتتت ر   بتتتعر ل  ئتتتعرآق ر  تتتوا ر
ربشو لرتئ  رال ر   رتحسر ، ر تإا اسر لئ لرو لئقاحعر!!(ر.

وقلتتولر ل  لتتترذتت ر ووتتارآ تت ر:ر رانر لحقتتا راا،تتسر ائتتقعرل غاقتتعربال،ئتتبعرالتت ر
عالتتتار ل،ا تتت رفر لتتت  ر عتالتتت ر تتت هرر ل  تتتواروقئتتتق ار تتت لرذتتتت  ر لحتتت و رفروذتتتت  

 لحتتت  ر لائتتتعرفروأ، تتتاروتتتار ل  تتتوارأعتتتا ءر  ئتتت لرفروأنر تتتنرقوتتتح ربحقاتتتت ر
وا لرقاونري  ا نرو ر  هر ل ،عرفرول تنر احتو لرتحئت،سرذت ر لئت،و سر ا  ت  ر
)قل ارأقالر لئاا سربال بار!!(رفرذلارتلر لئ احرلال تسر ل ئت، نرذت ر قئتا،ا ةعر

،ظ تتتاسراولقتتتعرلغتتتوار ل  تتتوار!!ر روتتتتلر لئتتت احربائتتتت ا اربلالتتتولر ل ئتتتاعا ر تتتنر 
 رفر   ر وروعوات لرال رب ا لرب   ر لئاا سبش ر  ت  اسر ل  وار ل   ة نر

اتتت لرأحتتتار ل تتت ا ،عرذتتت راتتتتا ر تتتاقلر،يتتت ر التتت رأ ثتتت ر تتتنرث ثتتت نرعا تتتانرفروللتتتار
 وتتتت ر بتتتتا كرع تتتت ر  تتتت ر لئتتتتاا سرذتتتت ر غارلتتتتعرائتتتت     رعالتتتت ر  تتتتتر ل  تتتتوار

 طر   رذ ر ل ث  ر نر للواقارو لت رللرت الرئو رائ     رو  ر ل   ة نرذور
 ،تتتا  رر25  سر ل  تتت ر لتتتت رقحتتتاولرأنرقئتتت  رع   تتتاربشتتت ر لئائتتتعربشتتتارثتتتو  ر

رفرو ور ارقشار   رتا ة قانرو ئت  ت  قانرئ اذشونرث ، رغالقانر!!ر.ر2011
ر***
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تمتنلافتفيأامتهتتنلاهفلتنل رعت
  ئتعرفرأ تنر تلر ل  توار ل  ت ةونر ل تولر؟رو تارو آنر، ت رال رأ لر،تتا جر ت هر لا

ئ     رع  ر   رأ،ي ت لروع  ات لر ق ت ااقعرو لئقائقعر ار لاولر ا ،القعرو  
رو  ر لتحا ار؟ر.

ا تتارر– لوثتتا  رو ا  تتالر لتتت رح تت ،ارع   تتارت اتتارأنرعتتاا لرذتت را  تت رائتت     ر
و البتتتانروقر  تتتوررأورأ تتتبحو ر آنرائتتت       نر  بتتتانررانرألإتتتر50قلتتتت  ر تتتنرر–أيتتت ،ار

قح ر،شت لربال   ة نرفربشتار يتا ات لرذت ر ت   لرائت     روتار  ت رو قيت ار
ووتتار ليتتش ر لإ ئتت  ، رفرو لشتتاار ل تبلتت ر تتنر ل ا تتعرألتتتر  تتوا ر لتت  نراتتا،و ر
قشقيتتونرذتت ر  تت ر التت ر لثتتو  رأ تتبحو ر تتو  ، نرذتت ربتت ارأو و قتتعروأ  ةاقتتعروقر

؛رأ تتار  تتوار  تت ر لتت  نربلتتو رذ  تتارذوذلتتانرحا تتعرل تتلرأورحتت ر تتا،و، رذتت ر لشتتوا ر
آ  راح اءر ئ  ر اا رعتنر  تارر لتشال تعرو قح تاءرفرذتإنرتشتا ا لر ل تولر

آق ر  توا رفرأغ تال لرابتا رذت ر لئتنرفرر5قلت  ر تنر لتترر–ا ارئال روأي ،ارر–
بتتت رع تتتت روقشقيتتتتونرع تتت رع تتتتاء سر لئتتتتإا  ر  ئتتت     قعرو ل  ئئتتتتاسر ل  واقتتتتعر

فر تنر توئت  ر لئتنرفرش رابا ر  الر اع الر تنر ل  تواب لاولقعرفرغ  رأنر
يت اعر ئتت   اروت تا  رو ت،اعاسر ح قتعر)ت ذقت (رفرر18ق   ونر آنرأ ثت ر تنر

ر500وأغ تت ر ئتتت   ا ار تتنرائتت     رفروقلتتا ر أئتت الر تت هر ليتت ااسربتت  ث ر تتنر)
ر25   ونراوق (ر!!روبشو لر ت لرذ ر واقارت ئاري    ر)و  رعاا ارال ر

ر(.1979 ، رتو قار تإا اسر لئ لرعالر وقعر
 تتت  روةتتتتور ر ل  تتتوار ل  تتت ةونرع تتت ر حاذظتتتاسر  تتت رال،ئتتت ر    تتتعرفروأيتتت  ر

ر–ال، رئوةترر– لإ ولرر– قئا،ا ةعرر– ل حاذظاسر ل و وا نرال ار  ر) للا   ر
 ،ا(رفرو ل  حهرأ، لرقر تو  اونرذ ر للت  رول تنرذت ر ل تانفروتحا تا نرر– ل ،قار

للاق عرفرذإ ر للا   ر ث نرقولرح ر ل  القعرأ ال ر،ئبعر تنر ل  توارذ ر احقاءر 
 ل   ة نر  ق رح ر لرةتونرثلرح ر لظا  رثلرح ر لو    رو  ت ر ل، ت روةتتور ر
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ر– لبتتا  رع تت رأغ تت رأحقتتاءر للتتا   ر.رو ل  حتتهرأنرع  تتاسر ل  تتوار ل  تت ة نر
ربالئإا  ر  ئ     قعرع  اسر وقعروتث  ر ليال ع.ر– ل ولر

ر***
*ر ل  حتتتهرأقوتتتانرأ،تتت رقرتو تتتارذتتت ر  تتت رأقتتتعر  تتتاسر ئتتت قعرل تابشتتتعر يتتتا  ر
و  ال رو،ياطر ل  وار ل   ة نرباللا ر ل اذ رو ت  رو وت رالت رحتاراال ت رو تار
ذو  تتسرأ  تتر ر ا تتتنرابتتانرع تتتار لتت  قار ل   تتتو ر)حئتت، ر بتتتا ك(رأنر تتنرالتتت نر

ار لئإا  ر ا  ةاقعرفرذ ر ل تشاو، نر ار ل  ارر ا ااق  ر  ئ      رباللا   رو 
 تتنر ل  تتوارر نريتتبااسر لت ئتتار لتتت روتتب سر تت لر لث ثتت نرعا تتانر ل اوتتقعرعتتاا

 ل  تتتتت ة نرفر لتتتتت  نرغإ تتتتتسرعتتتتت، لرأعتتتتت نر ا  تتتتتر ر ل ئتتتتت قعرفروأقوتتتتتانرقرتو تتتتتار
 ح تتتتتا قاسرا قلتتتتتعرعتتتتتنرتشتتتتتا ار ل  تتتتتوارذتتتتت ر  تتتتت روعتتتتتنر شاالتتتتتا لرو لتتتتتاال  لرفر

فرتشتتا ا سر  ت ااقتتعرغ تت را قلتتعرفررو،يتتا  لرفرو لتشتتا ا سر ل و تتوا رحتتت ر آن
وللتتتارئتتتتاعار لت ا تتت ر ل ئتتتت  ر تتتت  رل و تتتوار ل  تتتتوا ر ل  تتت  رفرذتتتت ر ئتتتتتغ لر
ائتتت     رل تتت  ر لو تتتواراعا قتتتانرذتتت رتإ ةتتتغر  تتت ر تتت، لر تتتنر،احقتتتعرفروذتتت رت ، تتتار

ل ا تعرأ تا ذ ار لئقائتقعر تنر،احقتعرثا،قتعرفروذت رر–ا ارحااربالإشت رر–بشو لر
 ر   تتسرتا ة قتتانرالتت نر ل  تتوار ل  تت ة نروبتتا  رأال،تتاءرتيتتوق رحلقلتتعر لش  تتاسر لتتت

اتتت ا  ر تتت  رر-  بشتتتانرر– ليتتتش ر ل  تتت  ر تتتنر،احقتتتعرثالثتتتعرفروذتتت ر ئتتتت ا   لر
ذاتتتانر تتت قءرفرلمئتتت       نر تتتنرأ تتتولر  تتت ةعرتحتتتسراعتتتو ر ئتتتت ا ارأ    تتتلر

 ل  وار لر لوئت اءرذت ر ت هر ل  ة تعر ل   ت  ر لتت رئتاعارع ت رتحلقل تاراعتو سر
اعتتو ر) لش ةتتان(رلشتتوا ر ل  تتوار تتنرأ تتولر  تت ةعرالتت ر  تت رو تتوررئتتا  عر ثتت 

انر للوتقعرأ  ت روأعلتار  تارت،اول تار لتبش رر.    رائ      رتا ة  ربا تقتارر
فرا، تتار وتتقعرو تتنر تت  ار  ت   تت رو وتتقعرثتتو  ر تت  ارتتتا    ارفرو تتارو  تتعر) ل  تتوار

ر  نر!!ر. ل   ة ن(رئو رأا  رذ ر   ر ل    رفرذ  ر،ا كر لكرألرئ،ظ رتا 
*رثلراعو،ار،ئ لر  ر تح كرأحاروتالاأر ح عر لبحارعنر ر ل  وا ر لتا ت ر رذت ر
حتتتو   ر  تتت ر للاق تتتعر..رو تتت رتالتتتاأرح  تتتعر لح اقتتتعرل  لتتتاال رول  شاالتتتارول وثتتتا  ر
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 ل  واقتتعر ل  تتت ةعر للاق تتتعرفرباعتبا  تتتارت  ثتتتانر  تتت ةانرولتتتقارائتتت     قانرا تتتارتتتت وجر
اسرائ     ر رل ارا ارحتاارابتانرحاتلر لت  قارائ     رفرو اقنر نرئ  عر حا ا 

 لئاال روا ارقحاار ل ولرح تارا، تار ترءر تنرت  ث،تار للتو  رفرو ترءر تنرتا ة ،تار
وقرع  عر ئ     رأورلت و ئقئ اربت ر؟ر  ت ارتئتتا قسرحتا   رتبحتارعتنرا ابتعر
ت   رالثو  راانرأحتارأالت رريتشا  ت ار قئتتل لر لتو ، رو ل    تعرولتقاراعتو ر تنر
قئتت و ررةإتتانر) ل  تتوار ل  تت ة ن(ر ل  وثتتعرالتتا اءر لإ ئتت  ،  نرو لشتت  رل شتتوا رالتت ر

رو نرقرأظ، ر  ح رال لرأالا نر!!ر.ر
ر***

ر
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ت:تنلةرسهفن لت
 تتتتحقإعريتتتتبا ر لوذتتتتار) تتتتحقإعريتتتت  ةعرت تتتتا رعتتتتنرحتتتتر ر لوذتتتتار ل ا تتتتارر–ر1

ر.ر1 ر15/12/1988باللا   (رالتا ةخر
نرحتتتر ر لش تتت ر قيتتتت    ر تتتحقإعر ليتتتش ر) تتتحقإعرأئتتتالوعقعرت تتتا رعتتتر–ر2

ر.ر5 ر24/1/1989باللا   (رالتا ةخر
ر.ر5 ر28/1/1989 حقإعر ليش رالتا ةخرر–ر3
   تتعرأ تتتو  ر)   تتعرأئتتالوعقعرت تتا رعتتنر ل   تتعر لشا تتعرل  تتتا رباللتتا   (رر–ر4

ر.ر5 ر9/4/1989التا ةخر
 تتتتحقإعر ا تتتت  لر) تتتتحقإعر و قتتتتعرت تتتتا رعتتتتنر  ئئتتتتعر ا تتتت  لرباللتتتتا   (رر–ر5

ر.ر4 ر9/4/1989التا ةخر
 تتتتتتتحقإعر و قتتتتتتتعرت تتتتتتتا رذتتتتتتت رأالتتتتتتتورظالتتتتتتت رالتتتتتتتتا ةخرر– تتتتتتتحقإعر قتحتتتتتتتاارر–ر6
ر.ر1 ر18/1/1989
 تتتحقإعر لوذتتتار) تتتحقإعر و قتتتعرت تتتا رعتتتنرحتتتر ر لوذتتتار ل ا تتتارباللتتتا   (رر–ر7

ر.ر1 ر21/1/1989التا ةخر
 ح تتار ل تتا  ر:ر،تتا رذتت ر  تتااراا تت راقإ تتارفر تتحقإعر ائتتالو ر لئقائتت رر–ر8

/ر14/3 ئتتتتتل عرباللتتتتا   رثتتتتلرتو إتتتتس(رالتتتتتا ةخر) تتتتحقإعرأئتتتتالوعقعراا،تتتتسرت تتتتا ر
ر.ر21 رر1989

 حقإعر ا ال ر) حقإعرأئالوعقعرق ا  ارحر ر لت  ار لتو ، ر لتلتا  رر–ر9
ر.ر6 ر1/3/1989 لوحاو رباللا   (رالتا ةخر

ر.ر5 ر14/3/1989 حقإعر ليش رالتا ةخرر-ر10
ارل إتتت رعالتتتار ل   تتتتر:ر يتتتا عر لتتتاال ر ل  تتتوارذتتت ر  تتت رفر تتتحقإعر لوذتتتر–ر11

ر.ر3 ر26/1/1989التا ةخر
ر.ر1 ر26/4/1989 حقإعر ا ال رالتا ةخرر–ر12
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 ،ظ ر:رر   ء رذير ائبا ر ق ت ااقعرل، احرائ     رذير ق،و الرالت رر-ر13
فرتل ةتت رل  اتترر لرةتو،تتعرل ا  ئتتاسرOECD ،ظ تتعر لتشتتاونر ق ت تتااار لشتتال ير

رل.2010و قئتيا  سفرال  وسرفر و، ور
 تتتنرال ،تتتا جر ئتتت ارل غاقتتتع رعتتتنررو جر ل  تتت ة نر تتتنرذتتتيرح لتتتعر ا تتتعرر-ر14

ر.2002ر-10-3ائ     قاسرفرأ قشسرالتا ةخر
ذتتيرح لتتعر تتنررال ،تتا جر  لحلقلتتعر ر لتت ارقلا تت ر  ع  تتير ل  تت ارو  تت رر-ر15

رلر.ر2007  ال  ييرع  ر ،ا ر ا ةلر ل   ةع رفرأ قشسرذير و   ر،وذ ال ر
ار ل  تتت ة ن..ريربتتت ئتتت،و سرذتتتر7 تتت ا  سر ويتتتق رئائتتتونرتحتتتسر ئتتتل:رر-ر16

ا يتتتت فرا  ر ل تتتتتا رر-رئتتتتإ  رائتتتت     يرذتتتتير للتتتتا   فر للتتتتا    تتتت ا  سرأ  تتتت ر
رل.1994فر1 لش  يفرط

ئتتإ  رائتت     ر ائتتال ررئتت  انرتحتتسرع،تتو ن:التتنرت   تتسر تت ا  سراقإ تتارر-ر17
ئتت     فرت   تتعرالتتنرإ تتارقباللتتا   را ئتت  انرقايتتترأئتت   ر لت القتتارالتت نر  تت رو  

ر.2009  فرا  رالنرلل انفرع  وررا ةافر ل ، و  فر 
 لتتتت  رتتتتتروجر تتتتنر  ةتتتتا ر ل  تتتت ار ل تتتتولرتإا تتتت  ر  تتتتعر يتتتتالر،ئتتتتقلرفرر-ر18

ائ     قعرع  ر ل غلر تنرأ،ت ر التنرب ت ر ل  تاال  سر ل  ت ةعر ائتال ر ح تار،ئتقلر
فرو تتنرو  تتعرر3/11/2009،لتت رعتتنر  ةتتا ر تتج تارذتتيرعتتاارر)  تت ر ائتتا(رف

و ر لتتتتتتاليرذتتتتتيرعتتتتتاارحتتتتتو  رأ تتتتت ار شتتتتت رذتتتتتير ائتتتتتال،ظتتتتت ر يتتتتتالر،إئتتتتت ررذتتتتتير
ر.ر10/11/2009

ر***
ر
ر
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لش ر لت ئارب ش،اهر لئقائ رو قئت  ت   ر ل باي راانرو حا ر نرأ لر لوئا  ر
 لتتتتت ر ئتتتتتت ا ت ارائتتتتت     رذتتتت ر  تتتتتت  نر ل  ت تتتتتار ل  تتتت  رو  تتتتتار ل ش و تتتتتاسر

ر–ئتت     قعرذتت ر  تت رو ل ، لتتعرفروللتتاروتتتب سروتوظقإ تتارل تتال ر ا تتا  ر  
 حاولتعرل ت ئتارب ش،تاهر ل بايت رفرر30 تارقلت  ر تنرر–وذلانرل   اا ر ل حا ا ر
(رول تتتتنر ل  إتتتتسرو ل  تتتتلر ،تتتتار تتتتور حتتتتاوقسر2011-1979 تتتت لر لإتتتتت  ر تتتتنر)

فر ق تتتت  نرو لت ئتتتار لش  تتت رو لثلتتتاذ ر لتتتت رالتتتاأسرع تتت ر   تتتعربحتتتوار يتتتت اعر
  ذتتتتانرذ  تتتتارثتتتتلرت تتتتو سرالتتتت راعتتتتلرل    تتتتررأبحتتتتاار و تتتت رو اور تتتتا  ر ا  ةاتتتت ر

ئقائتتقعروحلو قتتعرفرو تتوقنرالتت رتحالإتتاسرا  ق قتتعرو ئتتشعرع تت ر ل ئتتتو ر لئقائتت ر
و ق ت تتتاع رفر ا تتت ر لتتت  رأذئتتتار  اعتتتانر تتتنر ل، بتتتعرفرتحتتتولرتتتتا ة قانرالتتت رأا  ر

ر)ثلاذقعر/رأ ااق قعر/ر  ت اعقع(رل ت القار ار ل قانر ل   و، .
 ر لت ئا(را حارأاو سر ق تت  نرو لت القتار لئقائت رو ق ت تاع فروحولر)ظا  ر

رتاو را  ئت،ارذ ر   ر لإ  رو لت ر، حو  ارحولر:
ر:ر2011ر–ر1979 ا  رعالرل ت ئارو ق ت  نر ل ش و ات رل   ررأفً ت:
ر(ر2011-1979أ ا  رع  قاسر لت ئارل ا عر لت القارو، ا جرل ار)ر انةًات:
رش   رل ا عر لت القار:ر وقعرئشار لا نراال   قلر ثاقنر. ق ت  نر لر ال ًات:

رو تإ   ر ارئال ر،ئتال نر آت ر:
تأفً ت:ت لئستخاتتللو يكتفن ئوعنقتنل علف او ت:

*ر تتار لتت  ر تتاذاراولتتعر تتارالتت ر لت تتاا رذتت ر  تتار ل ش و تتاسرو ق تتت  نر ل تت،ظلر
اسر لئقائتتتقعرل إا تتت راولتتتعرأ تتت  رفربغ تتت ر ل تتت نر لتل  اقتتتعر ليتتتا شعرذتتت ر لش  تتت

رو لاال و ائقعر لاولقعر؟
*ر ار ل  ر تاذار)اولتعر تا(ر تنر ل إتت  رأ، تارتت تب رباتإا تاسرئت لرو شا تا سر
 تتت  رفرول تتتارئتتتإا  رو ، تتت  تانرفرو  اتتتررأ تتتااق  رلألبحتتتاارويتتت ااسرت ا ةتتتعر
ور  عقعرفروح اعرئقاحعر..رالخرفرانرتر  را رح نريباعرل ت ئارذت ر لاولتعر

ركر لش  اسر؟ر. لت رت،ئجر ش ارت 
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 تت ر تتنرذلتت رذتت ر ل ش ذتتعر؟رألرل تتار  تتا  ر حت  تتعرتالتت نرذتت ر اذتت رذتت را  تتقلر
رتتحولرذق ر آنرفر ل ياع رفرو ل  ال رفروحت ر لاولر؟ر.

*رت كرأئ  عرت  حر،إئ ارع،ار ل،ظ رالت   رل حالعر  ئ     قعرذ ر   ر؛رلحالعر
ر.ر(2011-1979لبحار)و ق ت اعقعر ل  تا ر  لرذت  ر  لش  اسر لئقائقعر

  تإتتتار تتتارالتتتا قاسرأعتتتو لر الإقتتتعر لثا،قتتتعر*رولشتتت رئتتت و،عر لتئتتتا قسر لئتتتابلعرفر
فربشتتتارأنرأ ع تتتنرذتتت ر  تتت رعتتتنر  تيتتتا ريتتتباعرت ئتتتارر(2003)تحا تتتا نرعتتتالر

ذ ا نرفروبشارأنر   سرغ ذعر ل يو  ر للوا قعرر12 ا ا رو  رعاارأذ  ا ارال ر
ر12 ربيباعر ل وئاار  ئ      ر لتت رتوتلرب حا عري الر للا   راحالعر ارأئ ت

 ت  انرقح  ونر ل ،ئقعر ل   ةعرال ، لرقع را  رئاال رال،ااريت   رفرو لتكرالت ر
غ ذتتعر ل يتتو  رب حا تتعر تت، ر ئتتت ،تر لشتت ةشرل ،ظتت رذتت رت ا تتارحبئتت لرال  ئتتعر

 ار ئت    رحبئ لرع  ر  عر لتحلقلاسر لت رتبايت  ار،قابتعرر2002اقئ ال رر17
إيتت   ر ل ئتيتتا ر يتتالرالتتاو ر ل حتتا  ر لشتتالرل،قابتتاسرأ تتنر لاولتتعرأ تتنر لاولتتعرال

 لش قتتارفر تتا ر للتت   رال  ائتتعرعتتاالر لغ،تتالر  تتقار ل حا تتعروعوتتوقعر للاوتت  نر
رع  ور  حر لا نروأ  لرعالار ل ،شلر.

واا،تتتسرأ  تتتتر ر ا تتتنر تتتتارايتتتإسرعتتتتنر تتت هر ليتتتتباعر لتتتت رت،لئتتتتلرالتتت رت،ظق تتتت نر
 ،و تتتعربتتتال   رالتتت نر ليتتتباعرو ل  تتتاسرراا،تتتسر.ك(، تتت ء)تتتتترع  لرئتتت ا رتتتتاع ر

 ا ،القتتتعر لتتتت رتتتتا  ر،يتتتا  ارأ  تتتر ر ل  تتتاال  سر  ئتتت     قعر) ل وئتتتاا(رح تتتارتتتتلر
 للتتب رع تت ر ل ت  تت نر ل تتتو   نرذ  تتارا  تت ر ا ،تتعر لشتت ةشرفرا تتارأنرأعوتتاءر
 ليتتتباعراتتتا،و ر تولتتتونر قتإتتتانرع تتت رع تتت ءر ل وئتتتاارع تتت رت  ةتتت ر لئتتتقاحرعالتتت ر

وذلتانرل تار ا تت ر ل تحترر–ئ     قعرفرواا،سررعق تعر ليتباعر لحاوار ل   ةعر  
 تتتارتتتتلرت ا تتتارحبئتتت ارأ تتتالرغ ذتتتعر ل يتتتو  رب حا تتتعر تتت، ر ئتتتت ،ترر– ل  تتت ةعر
ر لش ةشر.

ثلر ،تل سر للوقعرال ر حا عري الر للتا   رح تار ت  سرغ ذتعر ل يتو  رال تار تولر
و  ر ت   نر نرال نرأعوتاءريتباعر لت ئتار ل ت ار3ت ا ارحبارر14/1/2003
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 و تتتانرع تتت ر  تتتعر لتحلقلتتتاسر لتتتت رت  ة تتتار،قابتتتعرأ تتتنر لاولتتتعرذتتت رر45و لتتتكرل تتتا ر
 للوقعرفر ا ر لل   رال  ائعرقائ ر لرةتاسر  تقار ل حا تعرفرواا،تسر،قابتعرأ تنر
 لاولعر ارتلتا سرب  ت رالت رغ ذتعر ل يتو  رب حا تعريت الر للتا   رلت ا تارحتبار

ار تتتتا   ريتتت اعرئتتتتقاحعر ت  تتت نر تتتنرالتتتت نرأعوتتتاءر تتتت هر ليتتت اعر لتتتتت رتترع  تتتر3
و تتتارأللتتتسرأ  تتر ر ا تتتنر للتتتب رع تتت  لرا تتتارئتتتال رفر وظإتتونربيتتت اعر لئتتتقاحعرور

وأيتت ،اروتت نرأعوتتاءرت تتكر ليتتباعر لتتت رتلتتولرالت  ةتت ر لشا تتار تتنر لئتتا ح نر تتنر
اولريتتتت نرآئتتتتقارالتتتت ر ل قتتتتانر ل تتتت  و، رعتتتتنر  ةتتتت ر ، لتتتتعر لشو تتتتعربئتتتت ،اءر

 هرتتتتلر لاالتت رألتتتر ،قتت ر ئتتتش ، نرالتتبش ر لالتتاورفرواا،تتسرع  قتتاسر لت  ةتت ر تت
آق رعل ر لو ولرالت رتت رأال ت رو تارر3قح  رع   ارأعواءر ليباعر لا انرو

،ئالسر ل،قابعرل  ت   نر لث ثعر ل   و رت ا ارحبئ لر لت اال رل   حعرائت     ر
و ل ئاعا رذ رت  ة روتئ  ر لئقاحرال  ارفرا ار،ئالسرل لر ل،قابعر ق،و الرال ر

ر.ال ا رتش   رأحاالر لائتو ي عقعرر  اععرئ ةعرغ  
 لش  تاسر ل ئت قعرر إاقتا  ث نرح لعر تنرح لتاسرر2003عالر*ر   ر ارتلر  لر

التتتت نر ل،ظتتتتالر ل  تتتت  رو ل قتتتتانر ل تتتت  و، رفراقرأنر تتتتارحتتتتاار تتتتاذارالتتتت رت  تتتت ر
 ل يتتت ارال  قتتتعر  ت إتتتعرفرحتتت نرق تتت حر لئتتت  لر:رل تتتا  رت تتت رائتتت     رع تتت ر تتت  ر

 غلرع   اربحئائقعر ت  ر ا ت رفرو  تا  هرر) لئ وك(رذ ر لش  اسر ار   رف
ر.ر لح ق عرال نر،ظالر با كرو ل قانر ل   و،  ل ئتلال قعرع  ر لش  اسر

رذ ر لو  ار لئ  لر  ارع ق ر نرر وةت نر:
 لر وقتتتعر اولتتت ر:رأنر ل ئتتتتو ر لشتتتالرل ش  تتتاسر)بااذتتتعرأيتتتاال ا(رالتتت نر)ائتتت     (ر

غ تتت ر   تتت نربال،ئتتتبعرلتتتما   رو ل،ظتتتالر ل  تتت  فرغ تتت راتتتا رفرأورع تتت ر ا تتت ر
أث،تاءر لإتتت  ر)ات رحتت نر لإ ئتت  ،قعرراس تتعر تارت تتاعار ق،تإاوت  ئت     قعرفر ا

فروع تتتتور وحر ل ئتتتتا،ا ر ل  تتتت ةعر ليتتتتشالقعرل تتتت هر ق،تإاوتتتتعرب تتتتار(1979-2011
 توتتت ، ر تتت  ر تتتنرت،تتتا  رح تتت سر لاو تتتعر لت القتتتارو لا شتتتعر لئتتت ار ا  ةاقتتتعر

   ر  ئتتتتت     قعر قلتإتتتتتا رحتتتتتولر لل،تتتتتا ر ل ئتتتتت قعرو  ئتتتتت     قعرفرلتتتتت  رتحتتتتتاولر  ا
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ل ش  تتتاسر)وأحقا،تتتانرتئتتتت ا  ا(رالتتتر  ريتتتبااسر لت ئتتتار تتت هرلتحل تتت رأ ثتتت ر تتتنر
 ا رو حارفرأحقا،انر ارقاونرئقائت رأورعئتا  ر)ا تارحتاارذت ر وتقعريت ةتر
 لإق ل رح نر ت لرال  ار ش و اسرعئا ةعرعنر ل قشر ل  ت  (رأور  ت تاا ر

ارذتت ر للوتقعر ا  تت  (رأورثلتاذ را تتارحتااروق تتر لرقحتتاارأورئتقاح ر)ا تتارحتا
و لتتتت  رر1982ا  تتتت ر ل  اتتتترر ا تتتتااق  ر  ئتتتت      رباللتتتتا   ر ل ،يتتتت ر ،تتتت رعتتتتالر

ر.ر(2011-1979ذت  ر لبحار)يبااسرت ئار  لرر8  تيترالا    ر
 لر وقتتتعر لثا،قتتتعر:رانر تتت هر ليتتتبااسرو  ةلتتتعر  عتتت نر ل تتتاو رع، تتتارقاتتتونرعتتتاا ر

بعرئقائعرأ ال رفرتئت ا رتوظقإانرئقائقانراغ   رأ ت  رفربشوت ار نرلشر نر رء
ع تت رئتتال  رر– تتث نر ت تت رب ئتت لعرتبتتاالر ل و ئتتقارأور لئقائتت  نرفرذتتإ  رع  ،تتار

 عتلت رربشوت لفرذت رئت ونرائت     رر نرأئت  رر90رحو ل ل   راانرر أ،ر– ل ثالر
ل ،تتو رع،تتا اراتتانرقشالتت ر لحتتاوارل ئتتا،ا ر ق،تإاوتتعرفروبشوتت لر  ت تتتر تتنر 

 ل ال،تتا، رأث،تتاءر قحتتت لر  ئتت      رلتت رفرو لتتبش ر ا  تت ر تتنرالتتاورئتت ،اءرو تت، لر
 تتنرقش تت ر تتارأ  تتر ر ل  تتاال  سر ل  تت ةعرفرو تت قءر  قشتتانر شتل تتونرذتت رئتت ونر

 ل،لتت روغ   تتا(را  رع  ،تتار لتتكرذإ،تت رر– ل قتتالرر–عئتتل نرر–عاتتارر–)التتتق رت إتتار
 تتتنر ا  تتتر ر ل  تتت ةعرئتتتت الرقاتتتونر تتتنر ل إ تتتولرا نرأنرو  تتتعر لت ئتتتارت تتتكرت

ع،ا ارقاونرال نر ل  ار لث  نر تنر لش ت ءررا  االقعرتح رر،تا جوأحقا،انرل وغ ر
ر نرقح  ر ،ئقعرأ ،القعر)و  ا عر  ئ     قع(ر.

ذتتتإ  رأوتتتإ،ارالتتت ر تتتات نر لتتتر وةت نرل ،ظتتت رفرو  تتتارأنرئتتتإ  ءرائتتت     رذتتت ر  تتت ر
) تاعونرالتنرعتا  (ررئ        ول،ت   ر اراتب ر لئإ  رفرقشقيونرغ  عرحلقلقعر

 تتتتتنر  تيتتتتا ر ليتتتتتباعرذتتتت ر تتتتحقإعر تتتتتاقشوسرأح و،تتتتوسر  ئتتتتت     قعر التتتت رأقتتتتالر
تحتتسرع،تتو نر) تتو   ري  تتقعرل ئتتإ  ر  ئتت      رذتت رر2003 ل ائوئتتقعرعتتالر

  ت (رحت نرأيتتا ربت للرالت رأنرتتتا و رع  ات،تار تار  تت رق ثت ر شاالتعرقرحتت ر
    االقتعر لتت ريتش سرو ت تاربال،يتو رل ارفروأنرع ار لئاا سراا،تسر  و ر لتا   ار

اقرأنر لو  ار ل   نربا اروأ  راثا  فرو ور  تلر شت ذانرب نرث عر  بتعرأ ت راال ت  ر
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لا ر  ئ       نر نرث ا ر لئت لر تار  ت روأنر تإا تاسراا ت راقإ تار تارذلتاسر
ر وح ار.

 تت  ر ليتتشو رلتتا ر)التتنرعتتا  (ر ل ال،تت رع تت رحلتتا  ر لو  تتارذتت ر  تت رفرلتتلرقئتت لر
ر– ويق رئائونرر–نرل ر)القا ورالنر لقئا رورذ ر لو  ار لئإ  ءر لئتعر لئابلر ، 

تئتتتتإ رر–اقإ تتتتارئتتتت  انرر–االتتتت   قلرو   تتتتو جرر–اذتتتت  قلراوبتتتتكرر–يتتتتق ونريتتتتا   ر
ذت رأ تو ءرئتإ  ءرتتال نرلت (رر5) رو ار تنرتت هرفراقرأ، رر اروووحانر ش ار   (ر

 تنرأنرقحت كرأ تابش رفرر نر(رال تاار) ل وئتاا لت ا ر لووار لإ ئ  ، رفر ،ارقر  
ل ش رذ رأحياءر ل ئار ل    رفر ئتغ نر اووتا ر ق ت تااقعر ل ت اقتعر لتت ر
قشا،  ار ل  ت ارفرو  ا عر نرأو ش رحظ ر لشتاث رل ش ت ر شت رفرو ئتتغ نرو ،تانر
أ ا رع  ر ق،ت اءرلا ر لتبش رفر وتاذانرل ت ر ت  رأنر تنر تتو طرذت رلشبتعر

عنر،إئ رعاا ر)ا ار ا ر لشا ار نر ل تتو   نرذت رأث،تاءرر ل وئاار ل ا ا ر ا ذا
ابانرع  ر با كرت  رظ سر لتحلقلاسر ل ئ قعر ش ل(رأنرث عرلغعر ئ قعربا تعر

ع تتتت رأنر) لئتتتت ل(راتتتتانروق تتتتر لر تتتتور ر ل قتتتتا ر قئتتتتت  ت   ر ر ئتتتتاءر تتتتباحرفر
ل  ت رفرو تت رلغتتعرتش،تت رل تتلر تتنرالت نر تتارتش،تت رأنرأ ر)ع  تتع(رذتت رأ تتو ءر تت  ر

ل قا (رفرللرتشار    عرفر ال ارذش  ار) ل با (ر ،ت رئت،و سرولتلرقحتا   لرأحتار) 
قحا  ونر لرع  رحئنر اعت لراولت ر ا ت روت تاقل لرلتاعاوة لرر–ذ  ا  رر–

 لئ  قعر؟!رئو ر  ارع   لرب نر  هر،ل  روت كر،لت  رأ ت  رفرذ ،تارئقائتعراولتعر
 ل حللت نرو تارتو  تونرالت رو ،اكر  تت  نرغ ت ر الت  را تنر لاولتعر..رذ ،ظت ر ل 

 ل غوقتعر ل ئت قعر!!ر ر لإ ل تعر ر ل،ابشعر نرعالر لإ لرل  هرع سرو و  لر لا يعر
ا تارئت،  رر–و ورتحا ا نر تو  ر تار ت  رذت رات ر وتاقار ق تت  نرو لت ئتارر.

رذ رث،اقار   ر لإ  ر.
ر***

ومعمت انةًات:تأهلنمتخ لةا تنلو يكتلئل  تنلوطبةعتفن ماهيتلنلم تلمهتئم رتنلة
ت:1979-2011
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فرتغ تتتت سر لش  تتتتاسر ل ئتتتت قعرالتتتت نر ل،ظتتتتالرر1977الرةتتتتا  ر لئتتتتاا سرل لتتتتاارعتتتتالر
رترالتت ر تتا  فر  ل  تت ارو ل قتتانر ل تت  و،يفرذتحتتولر لشتتاور ل تت  و،يرتر ئتت قان
وباسر إت وانفرحئت ر، تو ر تإا قتعر ل ت  فرأنرقاتونر  لئت ل ر تور ائتاار

ل تتت ذ نرع تتت ر ت القتتتار لش  تتتاس رو ل قتتتا ر لتتتا  لرالتتت نر لتتتاولت نفروأنرقش تتت راتتت ر 
ال ،  تتارذتتيرااذتتعر ل  تتاقس.رو،ظ ةتتانراتتانر تتنر ل إتتت  رأنرتتغ تت ر  ئتتت  ت  قعر
  ئتت     قعرت تتاهر  تت فرب تتارقش،تتير ، إتتا ر ا،يتت عر لشا  قتتعر ل تت  و،قعرت تتاهر
   فروع  ر أئ ار،ياطر لت ئافرول نر ارحتاارع  قتانر تورعاتار لتكفرذلتار

سر لت ئتتار ل تت  و،يرع تت ر  تت ر تتنر لت ئتتار تئتتشسرو  تتتاسرآذتتانرو  تتاق
 لشئا ارو ق ت ااار لتل  اافرال ر لت ئار لش  يرو لر  عيرو ل ،اعيف)وذير

  يتت رع تت ر لتتك(فررب تتار  تترلرأنرررةتتاا رعتتااريتتبااسر ل ائوئتتقعر ل ش تتنرع، تتا
ئتتت  ت  قعر ل تت  و،قعرت تتاهر  تت رلتتلرتتغ تت فرالتت رت  تتاسرور ار   تت   رع   تتار ق

ر. ل   ةعرأ الر لاال و ائ  نرو لئقاحرو ل ال  ءر  ئ       نر ارذت ر ا  وي
لتتت ر القشتتعر لش  قتتاسر لتتتتير ا تتسرال تتتار بتتال،ظ رالتت ر القشتتتعر ل قتتانر ل تت  و،يفرو  
أ  رتتتتت ر قئتتتتت با  تقعروأع تتتتنرع، تتتتافرو ئتتتتت،اا نرالتتتت ر للو عتتتتار لشا تتتتعرذتتتتير  تتتتالر

 تتاهر  تت رتلتتولر قئتتت با  سفر، تتارأنر قئتتت  ت  قعر قئتتت با  تقعر  ئتت     قعرت
رع  ر،وع نر نر ل حاا س:ر حاا سرعا عفروأ   ر ا عر.

و تتتير حتتتاا سرو و عتتتارت،ت   تتتار شظتتتلرأ  تتتر ر:ت قبالنيمممقب تلل حمممللن تنلعا ممم ت
 ل  اال  سرذير لاولر لحا ثعرت تاهر لتاولر ا ت  فرذإتيرعتاللر ل  تاال  سرتحت  ر

 ء(راتت راولتتعرع تت رأنرتحتتق روتحظتت ربتت  ال ر تتا ر  اتتنر تتنر ل ش و تتاسر)و لش تت
عنربا يراولر لشاللفروذ ر اعا رأ، :رقر و ار ا  را  لروقرعاورا  تلفرووذت ر
 اعتتا رأن:ر ل ش ذتتعر تتو رذتتير  ت تتا.روذتتير تت  ر   تتا ر تتتلرت ت تت روت تت، تراولر
 لشتاللرذتيرأ  تر ر ل  تاال  سرذتير   تت روا  تاسرع ت رحئت رأ   ت تارو  و ت تار

ئتبا رئقائتقعرأور  ت تااقعرع  ر ا نر لو ،يفرذتش تيرأولوقتعرلتاولر ش ،تعفرا
أورعئا ةعفروتت   راولرأ   رلألئبا ر،إئ ا.رووذ ر   ر ل حاار لشالرذإ، رقر
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ق ئتتتتغ  رأنرتت ئتتتاراولتتتعرع تتت راولتتتعرأ تتت  رح قإتتتعرأور تتتاقلعفرذا تتتار  ،تتتا:رقر
، تار ،تاكر  تال را   تع.را تارأنرأع تتالر تو تار تا  عرا   تعرأورعتا و را   تعفرو  

 لتشال تت رعتتنر لشتتا ءفرالتت ر   تتارت شالتت رعتتنر غبتتعرذتتيرر لت ئتتارقرتش،تتيرذتتير  ت تتا
 لتا  رذيري ونر لح  ترواذش رقت تا ر ت    سر ش ،تعفرذقاتونر لت ئتاربغت  ر
 لح تتولرع تت ر ل ش و تتاسر ل اذقتتعرلتحل تت ر لتتكر ل تتا فرو تتنرأ ث تتعر لتتكر  تتوار
 ل  تتتاال  سر لال ة ا،قتتتعرذتتتيرأث،تتتاءر لحتتت  ر لشال قتتتعر لثا،قتتتعرلتتتاذار لوققتتتاسر ل تحتتتا ر

تولر لح  رال ا، ر لح إاء.لا 
لتتتنرتتتتت اارذتتتير لت ئتتتارع تتت روروذتتتير تتت  ر   تتتا رأقوتتتانرذتتتإنرائتتت     رلتتتلرتتتتت اار

ر   فر   ارعلارال نر لاولت نر نر شا ا سرو تإا قاسر ا  عروت القا.
ذ تتير حتتاا سرتت يتتتر تتنرتح  تت ر تتارأ ع تتنرع،تت ر تتنرت مماتنل حممللن تنلئارمم أ

ار  تت رذتتيرذتتت  ر تتاربشتتاراا تت ر لش  قتتاسر قئتتت با ةعر  ئتت     قعر ل و  تتعروتت
اقإ تتتافروتت  تتتار تتتار،وعقتتتعر ل تتت   لر لتتتتيرقلتتتولرال تتتارع تتت ءر ل وئتتتاارع تتت رأ  ر
  ت فرو ت  تت رت تتكر لش  قتاسرو ل تت   لر توتت رأنر لش ت ر قئتتت با ار  ئتت     ير

تذير   رقلولرع  ر:
(رتر  تتار ل ش و تتاسرعتتنر  تت رذتتيرااذتتعر ل  تتاقس:ر لشئتتا ةعفرو لئقائتتقعفر1)ر

و ل تت،اعقعرو لئتتقاحقع(فرو لش  قتتع.روذتتير تت  رر()اقعر)بإ وع تتا:ر لر  عقتتعو ق ت تتا
تئتتتش نر ل  تتاال  سر  ئتت     قعرباتت ر تتنرتئتتت قارت ، تتاهر تتنر لش تت ءر ل  تت ة نر
و ا ا، فرال ا، ر تابشت ار لا   تعرلوئتا  ر  عت لر ل  ت ةعرو تار  ت ر  ت ر

رذيروئا  ر  ع لر لشال قع.ر
      ونر  ت ا تتتانر ا تتتانرل ت تتتو  سر لئقائتتتقعرذتتتيروذتتتير تتت  ر   تتتا ر تتتولير  ئتتت

  تتت فروقح  تتتونرع تتت ر تابشتتتعر للتتتو ر لئقائتتتقعر ل  تتت ةعفر يتتتقعرأنرتتتتت انر
احا ر للو ر ل  اقاالقعر ل شا وعرل    ر ار لشاور ل   و،ير نر لو ولرال ر

                                                 
 . سيتم تناول التجسس الزراعي بنكل مفصل في دراسات التطبيع الزراعي 
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فرل  رذإ، لرقر تو ،ونرعنر(ر2011)ا ار   ر ار   و نربشارثو  ر ،ا  رر لحال
ر ل،ظالر ل   ارب ارق  ونرالق ر نر ش و اسر  سر ق عرال   ر لي ن.تروةار

 لو تولرالقت ر تنر لل اعتاسر ل  ت ةعفرو تارر ل(رتر لت  ة ر ل تش ارل ارق ا،2)ر
ت ثتت ر لتتكرذتتيرأ ثتت ر تتنر تتو  رو،يتتاطفر ثتت رتتتو طر ل  تتاال  سر  ئتت     قعرذتتير

تتيرتتا  رباا ت،ا ر لإتا تعر لر تا  سئتونر ل وغترورت  ة ر ل  تا  سرل  ت فر
حاارذير لث ا، ،قاسر نر لل نر ل اويرح نرغتر ر  تا را ار ليبا ر ل   افر

 تتتتنر ل  تتتت ةعرعتتتتنر لتتتتاو ر ل  تتتت وةنر لتتتتب اربا قتتتتاسراثقإتتتتعفروايتتتتإسرأ  تتتتر ر ا
ر  ئ     يرذير لك.

وذتتير ل  تتالر لر  عتتيرق اتتنر  يتتا  رالتت راو ر ل  تتاال  سر  ئتت     قعرذتتيرت  ةتت ر
ر ل حلو،تتعربال   و،تتاس ئتت  ،عرو لئتت قسر لح و ،قتتعروتو ةتتار ل ال تتا سرو لالتت و ر ل

ل  ر   ر ل   ةعفرو لتكرعالت رع  تاسر ل  تاال  سر  ئت     قعرباليت ااسر لر  عقتعر
رذير ل قانر ل   و،يفروب    رر ابحاار لتابشعرلت كر لي ااس.

ع ت  لفروت تيتتررع  ءر ل وئاار لت  نرق لتب  لئقاحر  ئ       نرور   رال   ر
ب تت  ر   تتارفروأ، تتلرع  تتو رع تت ر،يتت هرالتت نر ل  تت ةعرأ، تتلر  تتاالونرر لئتت  اس

ر ليبا ر ل   افر ث  ارحاارذير وقعر ل ائوئعرذا لعر    تي.
عتنرا ئتالرع    تلرر  ئت      ونرحتت رذتير ل  تالر لشلا تاارو لتا ،يفرلتلر تتو  ر

ل،يتتتت ر لشلا تتتتار لا ،قتتتتعرو ل تتتت    ر ا وتتتتقعرالتتتت نر ل  تتتت ة نفرلت ا تتتتار قئتتتتتل   ر
ورو  ارفرواا،سر وقعر ليابعر لإ ئ  ،قعر لتير ب رع   ار ل   اررق ت اعي 

 لتتتا ،يرر  لئتتتقا،تولو ي ل تتت   رران و تتت تتتار و رفل2007ذتتتيرذال   تتت ر  ئتتت     ير
ر.ل لك، و  انر

رتراتت لكر تتنرأولوقتتاسر ل  تتاال  سر  ئتت     قعرذتتير  تت فر لش تت رع تت ر  تتار3) )
ل لاو تتتتتعرل  قتتتتتانر ل تتتتت  و،يروتشلتتتتت رع،ا تتتتت ر لت،ظق تتتتتاسر ل  تتتتت ةعرو لش  قتتتتتعر 

 ل و تتتتوا نرع تتتت ر ا  وتتتتير ل  تتتت ةعفرو لتشتتتتاونر تتتتار ل  تتتتاال  سر ل  تتتت ةعرذتتتتير
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 تتتارعتتت  رالتتتت   قعرحتتتر رهللار رذتتتيرو، تتتو جرلتتت لكر للتتتب رع تتتيرت تتتكر لش،ا تتت فر
ر   فر ور ل، و جر ا   رو اي  رل لك.ررر

ذتتيرأو  تتار(رترت،يتت ر ل  تتاال  سر  ئتت     قعروئتت ر ل القتتاسر لش  قتتعرو ل  تت ةعر4)ر
و ا  ةات نفروتبحارعتنر لي  تقاسر ل تالحعرل ت ، تافروغالبتانر تارقاتونر ل تالر
أور ل،ئاءر  اروئ  عر ق  قاارو لت ، افرو ارظ ت ر تنربشت ر وتاقار لت ئتار
ق  تتتت ر  ل ش تتتتنرع، تتتتارفرأنر ل ئتتتتقح  نر ل  تتتت ة نر ل  تتتتا  ةنرلأل  ةات ن) لتتتت  نر 

وئتتاافر لتت  نرقحتتاولونر ئتتتغ لرع تت  لرأ بتتاطر ل   تت (ر تتا و ر تتاذانرلوتتباطر ل 
ر،ياطر ل شا وعر لئقائقعرو لا ،قعرل ،ظالر ل   اروئ ر  قءر.

قتإا قتتتتعر ل تتتت  ر تتتتار ل،ظتتتتالررائتتت      تالتتتا ر تتتتنر ل حتتتتاا سر لئتتتتابلعرأنرتو قتتتتار
لفرلتلرق غ ت ر تنر ئتت  ت   ت ر لشا  قتعر،حتور  ت فروأ،ت ر1979 ل   ارذتيرئت،عر

 قتإا قعر اروذت سر ا تو ءر ل    تعرر نر لئ   عرت و رعاار لكفرال رانرت ك
لرةتتاا ر ل،يتتاطر ل  تتاال  تيرو      تتير ل تت  و،يروتتار  تت رعتتنر  ح تتعر تتار التت ر
 ل تت  فرا رلتتلرقشتتارتشا تت ر ل  تت ة نر تتار  ئتت       نرا  تت ر  تت رأور ا   تتار
  ة تتتعر ا،و،قتتتعر  تب تتتعربالت ئتتتارو لت تتتاال فرولتتتلرقشتتتار لتشتتتاونر ق ت تتتااار تتتار

ع ت ر ل قا،تتعروذلتتار ق،ت تاءر تتنرو  تتعر ل،ظت ر ا ،قتتعفرو تتا رر  ئت       نرالتتق نر
الوئار  ئ       نررةا  ر   رل ئتقاحعرو لش ت فروقاإتيرأنرال،توار شا تا ر ل ت  ر
رتش   لر لح رذتيرا تولرئت ،اءراونر تو ر سرئتإ رأورت يت   سرل تا رأئتالوع ن!!

را ارئال روأي ،ار.
و،يرلألغتت   ر،إئتت افروأنروبتتاسر ئتت وحانرل   تت ة نرأنرقئتتاذ و رل  قتتانر ل تت  

 ترو و رالإئ     قاسفرو ل  نريا و رأحارأع تا ر لت ئتارو ق تت  نرذت ر  ت ر تار
ولش رذير لت  ةحاسر ا    ر لتير،يت ت ارعتا ر تحترذ ئت  ،قعررفر1979بشار

وع  قتتتعرع تتت رلئتتتانر  تتتقار قئتتتت با  سر لح  قتتتعر  ئتتت     قعر لئتتتاال ر)عتتتا وار
 تت لر   ئتتلرتئتت ق  رر تتالر ل  تت ذلتتار  ت  قعفرقتتاال ن(فر تتار تتالرع تت رت تتكر  ئتتت

 ل  شتتت ر ا التتت رل،يتتتا اسرر تتتي  تتت ر: ر  ا تتت رل  قإتتتت ر ل ،تتت  لرأذ تتتتراو تتتاذي
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   رت و رحئت ر ل  ت ررذينر لش  ر  رفرور  ئ     ي  ارر ل  اال  سر لح  قعر
للتتتتتارأحتتتتتاث،ار ق ت   تتتتتتاسر لئقائتتتتتقعرو ا ،قتتتتتتعرل...ر١٩٧٩ ل  ئتتتتتو عر ،تتتتت رعتتتتتتالر

ت ش ار لتوت رو قحتلانررذيأ ث ر نر و افرو، ح،اررذيا ةعرو ق ت ااقعرو لشئ
فرلتول ارال  عر ت ا ععر توت  را   انفرو ،لئ عرال رأ ث ر نرو ق ت اعير ل ا إي
ئتتال  رتش  تت رحالتتعر ق تتت  ءرا  تت ر لال،قتتعرو ل  ت تتارو لاولتتعر ل  تت ةعفررذتتييتت  ر
و لت  تتتتر شال تتتعر ق،لئتتتالررذتتتيبشتتتارحئتتت، ر بتتتا كررقتتت تي،ظتتتالررأاقش تتترررل تتتي

ر.(1)«   رذير ل تإييو لو نر
ر***

ت:ت2011-1979ئ رتنلةوعمت*تأ اتن اهيتللو يكتنةيعن اليتخل ت رعت
ر-1990رالتتتت نرئتتتت،تيتتتتتلَّر تتتت لر لإتتتتت  رروذلتتتتانرل  تتتتاا ر ش و اتقتتتتعر تشتتتتاا رذإ،تتتت 

تتتلَّرريتتبااسر10  تت فر ، تتار  تت  و،قعرذتتيريتتباع رت ئتتار27لروتتب ر2000
 فرو  تغرعتاار و ئتقال2007-2004تيرر ت لر لإتت  رذق تارالت نرئت،وتب  ار

تتتتتتارر67ال تتتتتلرالتتتتتت ر  تتتتتت رحتتتتتتو لير ل وئتتتتتاار لتتتتتت  نرتتتتتتتلَّرت ، تتتتتتا لرو لتتتتتتاذار  ائوئن
 .(2) نر ل قانر ل   و،ير%25 ل   ة نرو  نر%75 ، ل

عا تتتارا تتتار  ،تتتارئتتتابلانرالتتت رأنر ل تتت   ر تتتارائتتت     رلتتتلر ،تتتت رول ،تتت رتحتتتولررو تتت  
أ ع تتنرع، تتارذتتير لئتت،و سررااو سرأ تت  رررررو تتنر، تتا جر وتتاقار لت ئتتار لتتتي

ر:(3)و لث ث نر ووو ربحث،ار قث، ن
لفروبشتتتارذتتتت  ر  تتت   ر تتتنرتو قتتتار لتتت  قار لئتتتاا سر تإا قتتتعر1979(رذتتتيرئتتت،عر1)

فر  ب رع  ر ل   ارذتحير لإا رالت  عر لت اال رل تال ر  ئ       ن ل   ر ار
اتتتلرع قتتت ربالئتتت نرعيتتت رئتتت،و سفرلقاتتتونرالتتت لكر تتتاح ر  ل قتتتانر ل تتت  و،يفروح 

رللوقعر  لرو حارذيرع ار ل   رو لت القار. 
(رذتتير لشتتالر لتتتاليرأللتتير للتتب رع تت ر  تت ارآ تت ر تتور يتتالرعتترسرئتت ق انر2)

رفروحالرع ق ربا عا لر.ائ     الت  عر لت اال ر ار



 

1630 

اتلرع ت ر ل  ت ارئت ار ايتلربالئت نر1983(رذتيرئت،عر3) ئت،و سرالت  تتعرر5لرح 
ئ     قع:ر  ت رفرولال،تانفر لت ئارع  رث اراولرع  قعرل ال ر ل  اال  سر  

رو لق نر!!
 للتتتب رع تتت ريتتتباعرر،بتتت أ  تتتر ر ا تتتنر ل  تتت ةعررأع ،تتتسرل1985ذتتتيرعتتتالر(ر4)

.و ارا  رأذ  ار ،ت ونرال ر ل وئاار  ئ     ي تئشعرت ئارائ     قعر او،عر ن
أذتت  ار ليتتباعر  تت رع تت راذشتتت ن:رأ  شتتعرأذتت  ارا  تتو ر لتتب اروتت نرأحتتار اذتتو جر

ل ا ،عر  ئا،ا ةعفروا  ر ل  ئعر آ  ونر لب اروت نرذتوجرر لئقاحقعر ل ت  ع
ئتتقاحير تترو ر ، لتتعر لل،تتا فرو  تتب رع تت رأذتت  ار تت هر لاذشتتعرذتتير ا ،تتعرالتتو رذتت  ار

عتا ر ش تلرووتب رأث،اءرت توة  لرو ئت  لر ل ت    را تا نر حظتو رت توة  افر
رأ، تتتلروتتتباطرال  تتتارر ل  تتتاال  سفروتالتتت نر تتتنر لتحلقلتتتاسرأذتتت لر تتتا و رالت تتتوة  ا

ر(. ل وئاا)  ئ     قعر
رذير لئ،عر،إئ ارأللير للب رع  ر ل ائوارعالار لح  ار ل باار.ر(5)
أللسرأ  ر ر ا نر للب رع ت ريتباعرت ئتارتت تونررل1986رذيرأغئ ا(ر6)

 تنربشتت ر لشتتا   نربتال  ارر ا تتااق ير  ئتت     يرباللتا   فروئتت ا رأ  ةاقتتعر تتنر
ارتالتتاسر  تتو  ر ليتتباعرذتتير ل وتتالو اسر لشتتا   نرال   تتعر ل شو،تتعر ا  ةاقتتعفرو تت

 لتتتيرو  تتاسر تتارأعوتتا  ا:ر تتو ر لتل تتسرلوحتتا سر تتنر ل تتقشر ل  تت ارلتتق نر
بائتتتتتت ا لرتل،قتتتتتاسر ل  تتتتتر فروأذتتتتت لر تتتتتالرو ش تتتتت رتح تتتتتق فررو ح تتتتتعرا ئتتتتتالر

رو ئتلبال.
 ا ،عرتلروب رأ  شعر و ئقارائ       نرذيررلر،إئ 1986ذيرأو   رعالرر(7)

ر.بئ ،اءري لر لي خ
اتتتلرع تتت رعالتتتار لح  تتتار ح تتتار تتتب رباايتتتغالر ليتتتا عررل1987ذتتتيرئتتت،عرر(8) ح 

 ل   ا فربشار قالر ل  اال  سر  ئ     قعرالت ، اهرو،ل  رعالت ر لحتاواروتا ةبت رع ت ر
رأع الر ل ائوئقعر.
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بالئتت نررع تت ر ل  تت اراالتت   قلر  تتباحرعتتو   حاتتلرفرتتتلر لل1990ذتتيرئتت،عرر(9)
،يفرو تتاراا،تتسر حاولتتت رترباقيتتت  كرالت  تتعر لت تتاال ر تتار ل قتتانر ل تت  وررئتت،عف15

 ارأحاروباطر ل وئااترت ، اراحا ر لإتقاسر ل   ةاسرئالبانرذير ،ايا رأ  هفر
رذلارأال غسرع، ر لإتا رأ  ر ر ا ن.

 ا ،التتيرولتتقلرتيتتا لرربئتتال ر لحاو تتعر ل  تت ةعر ح تتسر(رذتتير لئتت،عر،إئتت ار10)
رع  ت ر ل  ةبعربالئإا  ر  ئ     قعر!!

 ت ريتباعرلرأع ،سر ا  ر ر ا ،قعر ل   ةعر للب رع1992   رذال رر3ذير(ر11)
 تتتنر  ئتتت     يرذتتتا ار تتتبحير  تتت  تي)و ورر ائوئتتتقعرت و،تتتسربيتتتا ر  تتتقا

ر  واار نرأ  رع  ي(رو ال،ت رذا لعفرويلقل ار ا ا.
وحئب ارايإسرأو  نر للوقعفرذلارا  ر ل   رو ال،ت ر   رأ ث ر نر   ر ت لر

و  تتتتا  روتتتاحقعر)  تتت ر ل ا تتتا (ر لتتتتيرقئتتتا، ارذتتتت  ر  تتت   رال  ةشتتتعر لئتتتقاحعفر
 اث ةتتاءرواث تت ر تتنر ل ئتت ول نر حتت نر  ا ت  تتارذتتير للتتا   فرولتتلر تتتو  ر ا ر ور

عا تتانرذتتير  تتت  نر ل  ت تتاررعيتت رع ا تت ر ل  التتيرأنرقئتتت الر ال،تتت ر  سر لث ا،قتت
 ل  تت افرو لتشتت  رع تت رعتتاار تتنر ل تتو  ، نر ل  تت ة نرو لي  تتقاسر لشا تتعفر

انر لكرعال ر لش  اسر ل ،ئقع!!رو ارلإتتسررةا  ت  تار ل تلا  تعرل  ت رحت رلورا
 ،تباهر ا  ر ر ا ،قعفرور ار نر ل ةبعرذيرأ    تارأ،  تارأو  تار تنرحول  تارأ،  تار
لال،ا،قتتتانفروتح اتتتارذتتتير اوئتتتاطر ق ت اعقتتتعرع تتت ر تتت  ر ائتتتاافرذووتتتشارتحتتتسر

ر ل    بعرحت ر  ت  سرأ اانر للوقع.ر
عتتتتت  ر  تتتت  تيرو ال،تتتتت رب ،  تتتتارا  إتتتتارال  تتتتارااذتتتتعر ل ش و تتتتاسروذتتتتير لتحلقلتتتتاسر ر

 لشئتتتا ةعرو لئقائتتتتقعرو لثلاذقتتتتعر ل  اتتتنر  ش تتتتارعتتتتنر  تتت فرو  تتتتارأارتشتتتتاونر
عئا ار  ت ار تار لتاولر ا ت  ر)وئتو ةعرالو ت ر تا (رفرو  تارح تلرو تو ر
 لتقتتتا ر لتتتا ،يرذتتتير  تتت فرو لح تتتولرع تتت ر ش و تتتاسرعتتتنربشتتت ر لي  تتتقاسر

 ارح  ارع  ر لتش  رع  رأي ا رقيغ ونر    رر   عر لشا عرفرو عت ذارب ، 
فروأنر ئتارذير  تاسر  ت ةعرحئائتعفروع ت رأال،تاءرابتا ر ل ئت ول نر ل  ت ة ن
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عرذيرتو  ار لش  اسر ارت كر لي  قاسرو  ال ارليباكر قال،عراانروئ  عر  قئ
آلر    تيفروأ، ارأ ا سرع  تاسر تشتاا ر تاريتبا ر  ت ة نفرلتلرت تنراحتا  ار

 ثتت ر تتنر تتو  نفروأ، تتارئتتشسرالتت ر لح تتولرع تت رت تت ة ر   ا تتعرذتتيرتئتتت  رأ
  تت رعتتتنر  ةتت ر لتتترو جرب حتتتار تت قءر ليتتتبا فرو ا  تت رأنر ل ائتتتوارو ال،تتتت ر
 عت ذارب ،  اراا،ارب اار،ل ر،ياطر ليباعرال راولعرل القتار ليتلقلعفر عت تاا نرع ت ر

  تعر ا تتتتولر ل  القتتتتعرلإتتتتا ار  تتتت  تي) ل ارتشتتتتوار تتتت و رعا  تتتتت رل ا ،تتتتعر  تتتت
 ل  القع(فرو ارأللسرئ  اسر ا نر للب رع  ر قالنر ا ارأث،اءرعوات ر نرل القتار

رال ر   ربشارأئالو ر نر للب رع  ر ا رو قال،ع.
و تتارو تت سر تتو ر لش  تتاسر لتتتيرأ ا ت تتار قال،تتعرذتتير ل  ت تتار للتتا  ارالتت رو وار
قتتعرأئتت اءر  تتث سر  تت ةاسريتت    سرذتتير لتحلقلتتاسر ش تتافر ثتت :ريتت ة انفرو،اا

ر ل ،اا!ر
ا تتارتتت اارح ، تتارذتتير ل تتحتر ل ائوئتتعر ليتتابعراا،تتسر  تتابعرب تت  ر   تتارفر
وأ، تتارع  تتسرع تت ر،ل تت رل يتتبا ر ل  تت ارعالتت ر لش  تتاسر ل ح  تتعر لتتتيرأ ا ت تتار

ر ش لرفرا اراا،سرتئت الر ل  ا  سرذيرتئ   ر   ت ا.
أ  تتر رروبا وتتاذعراعوتتاءر ليتتباعر لث ثتتع:ر ا رو قال،تتعرو قالتتنفرذلتتارتو تت س

 ا تتنرالتت رعوتتور  بتتارذتتير ليتتباعراتتانرقش تت ر ،إ تت نرعتتنربتتا يرأذتت  ار ليتتباعر
أغ تتت ر لو تتتسفر تتتوروتتتاب ر ل وئتتتاار  ئتتت     يراقإ تتتارأوذ تتتتافر لتتت ارا تتت رالتتت ر
  تت رتحتتسرئتتتا رأ،تت ر  تت رأع تتالفروتو ذلتتسر و ع تتاررةا  تتت رل لتتا   ر تتارأغ تت ر

 تعرأوذ تتار تير  تت  نررةا  سرذا ار    تيفرو لتلقارأ ث ر نر ت  فرواا،تسر  
  ت تتتتتار  تتتتتالر اع تتتتتالر ل  تتتتت افرو   ا تتتتتعر لش  تتتتتاسر لتتتتتتيرت ا،تتتتت ر تتتتتنر  تتتتتار

ر ل ش و اس.
و اراا،سر وقعرآلر    تيرئالبانرذيرلإتسر ق،تبتاهرالت راو ر لئتإا  ر  ئت     قعر
تتتب ر تتتارأذتتت  ار ليتتتباعر باللتتتا   رذتتتير ئتتتاعا ر و ئتتتقار ل تتت ا ،عرب  تتت فرا رو 

ال ارا   ر   ر نر ل شاال ر لحاواقتعرأور ل  تا  سفرأ  ر روأاو سرقرق انرت  ة
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وباسر ا   رل حت الرأنر لئإا  ر ل   و،قعر ار ئت ا سرحلا ال تار لاال و ائتقعر
رتر لتيرقر  وررتإتقي ار ا،و،انرترذير،ل رت كر ا  ر ر!!

لر تتتتا ر لحاتتتتلربال   تتتارع تتتت ر لالتتتتاوار ل  تتتت ارعتتتتا  ر1992(رذتتتيراال ةتتتت ر12)
فر  ئت     قعنرثالتتسراا ،تت ربالت ئتارل تال ر ل  تاال  سرئ ق انرأ  ق سفربشتارأ

رال ا، رت وةجر ل  ا  سرو  ال ار نر ل قانر ل   و،يرلا   ر   .
 تتتتارالتتتتا قاسر تتتت  ر،ظتتتتالر لئتتتتاا سر تتتتار لشتتتتاوررائتتتت     التتتتاأرعتتتتا  رتشاو،تتتت ر تتتتار

 ل تتت  و،يفرذلتتتاراتتتانرقحتتتت  ر لئتتت  عرذتتتير لشتتت ةشر ل حت تتتعروذتتتير ل ئتتتتو ،اسر
 ل  ا ،عرذير وتقعرئت  عفروحت نرأا اتو رأ،ت رقر تتو  رر ل   و،قعفرو ب رع ق 

عتتنرذشتت رأاريتتيءر تتنرأ تت ر ل تتالفرع وتتو رع قتت ر لش تت ر ش تتلر لاالتت رائتتلاطر
فروا،ت راتانر علو ت رذير ل  ة عر لتير بوو رع ق ربئالال افر ارع  ر تالير  غت  

 ت رأ قانروقا هر لتش لفرذلارت ل رتا ةبانربئق انرقشت ارع  ر ل  حظعر لب  ةعفرو  ر
 ،تتتت ر ش و تتتتاسرعتتتتنر للتتتتو سر ل  تتتت ةعرذتتتتيرئتتتت ،اءفرواتتتتانر لتتتتث نرا قتتتتاسر تتتتنر
 ل  تتتتا  سرقش قتتتت راقا تتتتار  ئتتتت      ونفرل تشتتتتا ير لي  تتتتيرو قت تتتتا فربشتتتتارأنر
أ ،شتتتوهرأنرت تتتا  ر ل  تتتا  سر تتتير لل،تتتا ر ا ثتتت رلتغ قتتتعرتح ااتتتت رو،يتتتا ات رذتتتير

 تنر ل و ئتقاررئ ،اء!رو ار،يا  روح ائ رل  قا،عرذلاروا رلشا  را،ياءريباع
رتحسرئتا رت ا  ر ل  ا  س.ر

 لئتت،عر،إئتتت ار بوتتتسر لئتتت  اسر ل  تتت ةعرع تتت ر ا  ةاتتتيراو ،قتتتكر وذتتيت(13)
،تتتو يرالت  تتعر  تتار ش و تتاسرعتتنر للتتا  سر لشئتتا ةعر ل  تت ةعرل تتال ر ل وئتتاار
  ئتتت     يفرواتتتانر تتتارا تتت ر  تتت رع تتت رأ،تتت ر   ئتتت ر تتتحإير حتتتا ر ل تتتحتر

   ا  ةاقعر.

فرأللير للب رع  ربحا ر   ارتشتاونر تار ل  تاال  سررل1993ذيرئ،عرر(14)
  ئ     قعفرواانر ا إانرال  ار ش و اسرعنر  ،تاءر  ئتا،ا ةعروت توة ر ،يتجت ر

ر.
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وذتتتير و، تتتور تتتنر لشتتتالر،إئتتت ر،إتتت رحاتتتلر  عتتتا لرذتتتير ل  تتت ارع تتتيرعالتتتارر(15)
ر لئ لري  افربشاراا ،ت ربالش  رلحئا ر ل وئاارفروايإسر لتحلقلاسرأنر ل ت ل

رل.ر1991و ارذيريباكر ل وئاارأث،اءرو واهربال، ئارئ،عر
لفرتش  تسر لئت  اسر  ئت     قعرب ، تارت غت رذتيرتيتا ار1995ذيراقئ ال رر(16)

ع ت ر ا   ت تار ل  ابعرع  ر ا   سري اعر لشالرفر يقعرحاوارع  قاسرا  االقتعر
ر*()علتت ر غتقتتالر  تتقار لتتور  ءر ل تت  و،يرائتتحانر  التت نفرذ  ئتت ر  تتارر ليتتاباك

 نروبا  رأ ا و رذير  ا ر للا   فربح تعرتإتتقشر ل ئتاذ ةنرالت ر ل قتانررئبشع
 تتا   سفرأارأنر لوتتباطر لئتتبشعر تتار ل تت  و،ير التت ر اتتو  لر ل تتا   سروتتت   نر ل

   شتتو رع تت ر   تت  ء سر ا ،قتتعر ل  بلتتعربال  تتا فروأتتتق رل تتلر  تتار ل ش و تتاسر
ر.ع، ر!!

 تكرعالتار ل ت،شل(ر ل   ت ر ل تلاعتارلر  تب رع ت ر)عالتار ل 1996ذير ا ار(ر17)
بحثتتانرعتتنرر1995 تتنر للتتو سر لبح ةتتعفر لتت ارئتتاذ رل  قتتانر ل تت  و،يرذتتيرعتتالر

ئتار لغتق ( لثت  ءرا تارقإشت را ث ت ر تنرأ ت ر  ةتت ر)، و 
فر ل يت و  ربئتإ رأال،ا  تارر)*(ر

تتت رذتتتير ل ش تتت رذتتتير ل قتتتانر ل تتت  و،يفروذتتتيراقتتت سر)ألر ل يتتت  شر ل  تتت ةع(رع  ب
ال،تاءرحتت ر لتل تت رأعت نر الت  ءر ل وئتاافر لت  نر أو رذقت رذ ةئتعر  الر،لت ر تو ار ل

 ،ائبعفرذ، الو ريتبا  لرحولت فرو، حتو رذتيرت ، تاهفروبشتارأنرح ت و ر ،ت رع ت ر
اتت ر تتارقش ذتت ر تتنر ش و تتاسرعتتنر للتتو سر لبح ةتتعر ل  تت ةعر التت رتلاعتتاهرذتتيرئتت،عر

عتا رلفرا إوهرال،ل ر ارقئتت قار لو تو رع قت ر تنر ش و تاسرعئتا ةعرعتنر ا1978
ر)ياو (ر لشئا ةعرذير ا ،عر ل ، و  ر لل ةبعر نر  ةت .

(رذيرئالت ال ر نر لشتالر،إئت رأللتسر لئت  اسر ل  ت ةعر للتب رع ت ر ال ت ر18)
رائ     يرالت  عر لت ئا.

وتتتتتاب ر ل  تتتتتاال  سررب رذتتتتتير للتتتتتا   رع تتتتت لر  تتتتت1996ئتتتتت،عرأو  تتتتت رذتتتتتير(ر19)
ر.ع تاارائت اع  ر ل  ت ار ليتا ررعوتوريتبات ورر  ئ     ير لا رارعتر لرعتر لف

و  ءرئتتتتتلوطر ليتتتتتا روايتتتتتإسرتحلقلتتتتتاسر ل،قابتتتتتعرأنر لت القتتتتتار ق ت تتتتتاااراتتتتتانر
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يتتتت اعر لعتتتتر لروع تتتتاارالتتتتاأسر تتتتنر ل  تتتت ارذتتتتير اوقتتتتعر ل ائوئتتتتقعفروأنر  تتتتعر
  تتتت ر اع تتتتالرق    تتتتارر لتتتتتير  لئوقئتتتت ةعرل   بتتتتا ل  تتتت ةعر ل ئتتتت ا ر  ليتتتت اعر

ذلتتارا قتتعر ل تتوةرفر لتت ار تتور ل تتولر تتنرابتتا ر ئتتتث  ار تإفرعتت ءرع ذتتع ل  تت ار
 تت  سر ليتت اعرا ئتتالروذتتار تتنر لشتتا   نرذ  تتارل تتتا  رذتتير ل  تتا،ار  ئتت     قعفر
واتتتتتانرع تتتتتااروتتتتت نر لوذتتتتتار لتتتتت ارو تتتتت رالتتتتت ر لاولتتتتتعر ل تتتتت  و،قعرذتتتتتيرذال   تتتتت ر

لفو ،تتتاكرتشتتت  رع تتت رعتتتر لرباعتبتتتا هر ال تتت  نرذتتتير تتتقا،عر ا  ،تتتاسر تتت،ار1996
ليتتتباعر  ئتتت     قعرر تتت  روعالتتت ر  غتتت  ءر ل ،ئتتتي) ل ت ث رذتتتيرعوتتتو ر فر ل  بتتتا

لقلتولرال،لت ر تارر؛ر  ةا(فرو  غ  ءر ل اليفر ئتت ا رعتر لرت ، تارع تاارائت اع  
رقلارع ق ر نر ش و اسرل   اال  سر ل   و،قع.

لرأ للتتتير للتتتب رع تتت ر ل  تتت ارئتتت   رعث تتتانرعلتتت ر1997ذتتتيرأغئتتت ارر(20)
عرو تتير ل ح تتفر)ألر ل يتت  ش(عواتتت ر تتنر ح تتعرئتتباحعروغتتو رالتت ر  ،تتاءراقتت س

 لتيرايإسرعنر ائوارذ ةار نر،وع فرذلتارايتإسر لتحلقلتاسرأنر  تعرئت   ر
 ار ل ائوئقعرالتاأسرحت نرئتاذ ر تنر  ت رالت ر لشت  نفرح تارع ت رذتير  تالر
  ار لتح ةاسرذير ل قشر ليشالير لش   يرأث،اءر لح  ر لش   قعر     ،قتعفروحت نر

ح تارتو ت رالت رو ار لش ت رقر  وتير  وحت روحبت رل  غتا   فرئتاذ رالت رت اقتار
 لئإا  ر ل   و،قعفروع  رع  روباطر ئت با  سر لشاور ل   و،يرأنر تشاونر

ر ش لرذير لت ئارع  ر   !!
بال ائتتوار لت ار تتاء لربلا قتت فروبشتار لتتتا ةباسرعتتاارئتت   رر  ئتت      ونر حت ر

التت ر  تت رل ،إتت ر تتارا  تتتربتت ر تتنر  تتالرفروا،تت ر غتتا  رب بشتت روة  تتار لئتتباحعر
ت تت ر  ةلتتعرلتو تت  ر ل ش و تتاسرالتت ر  ئتت       نفرذاتتانر تت   رو لغتتو فرذلتتار ال

اتت رذتتت  رالتت ر ا ،تتعر ابتتاربئتت ،اءفروقلتتقلرذتتيرأحتتارذ،اا  تتافروا حتتار تتو  ر ةاوتتعر
 لغو رقئت   ر  بارو شا سر لغتو فرو تارانرقغتو رذتير ل قتاهرحتت ر التاأر
 ح عرغتو رت،ت تيرذتير  ،تاءراقت سفرح تارقئت لرل وتباطر ل ت ا ،عر تارح ت ر

 تنر ش و تاسفروة ال َّتغربالت  قإتاسر ل ا تا فروقشتوارالت،إار ل  ةلتعرالت ر ابتافررع ق 
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و ار عت  رأ، رق ت كرأ  شعر و ر سرئإ ر  ت إعراانرقئتت ا  ارذتير لت،لت رالت نر
ر ل و،انرو لئوا نرول القاروت رأال  ر.

لر بوتتتسرئتتت  اسر ا تتتنر ل  تتت ةعرع تتت رعتتتوا رئتتت ق انر1999(رذتتتيرئتتت،عر21)
لئتتت ق انرتتتت  ال نفر لتتتكر لالتتتاوار لتتت ارتشتتتاونر تتتار قحتتتت لر قالتتتنر لباتتت رتتتت  ال نفر

لفرثتتتتلرذتتتت رب ال،ا تتتت رل  قتتتتانر ل تتتت  و،ير1967 ل تتتت  و،يرلئتتتت ،اءرعلتتتت ر رة تتتتعر
ل.روذتتير تتح  ءر ل،لتت ر لتتتير ئتتتل سرال تتار1990وح تت رع تت ر ،ئتت ت رذتتيرعتتالر

 ائ  فر و ر قالنر)عوا (رئت،و سرتش تلرذ  تار ل قا،تعرو لش التعفرو ت  رأنرقا ت ر
 رئتت ق انفرذتئتت  ر تتنر تتح  ءر ل،لتت ر لإ ئتت  ،قعرالتت رئتت ،اءفروتحا تتا نر ئتت   رأالقتت

التت ر لشتت ةشفروبحورتتت راوق  سر رةإتتعفرح تتارحتتاولرت ، تتارروجريتتلقلت روبشتت ر
أال،تتاءرع و تتت فر تتنرأ تت ر  تتار ش و تتاسرعتتنر لتح اتتاسر لشئتتا ةعر ل  تت ةعرذتتير

ال،تتاءرئتت ،اءفروحتت نر  تتب رع قتت ر عتتت  رب ،تت راتتانر ،تتوارأنرقش تتيرروجريتتلقلت روأ
رع و ت رت كر لاوق  سرذيرحالرو ذلو رع  ر لش  ر ش ر!!

لر وتتسر حا تتعرأ تتنر لاولتتعر لش قتتار تتو   ربا ئتتا،ا ةعر2000ذتتير و، تتورر(22)
بالئتتت نرعيتتتت رئتتت،و سرع تتتت ر ل تتتتو  نر ل  تتت ار)  تتتتاارأ،تتتو رتوذ تتتت (رالت  تتتتعر

ر لت اال ر ار ل قانر ل   و،ي.
 ر ئالعربالإا ارالت ر لل، ت قعراانر ل ت لرترحئب ارتلولرأو  نر للوقعرتر ارأ ئ

 ل   و،قعرذير  ئا،ا ةعرقش  رع  ر ئ ول  ارأنرقئاعاوهرذير لش  رلحئا ر
 ل  تتاال  سر  ئتت     قعفرو تتالرالتروةتت رأو  نرتثالتتسرأ،تت رقش تت رورةتت  نر إووتتانرالتتور   ر
 ل ا  قعر ل   ةعفرلقل،ار ل ت ا ،عرب   قتعر تارقش ذت ر تنر ش و تاسفرو تارتئتال ر

للتاءر للتب ر ائ و ر ل ار  تبشت رذتير قت تالربال ت ا ،عرذتيرايتترتح ااتت رو  
رع ق ر ال رأنر السر ل  ا ،عرذير ئ لعرت ، اهر.

الرع ت ر ل تو  نر ل  ت اريت ةتر لإق لتيربالئت نر2002(رذير ا ار23) لرح 
عا تانربشتارأنرأا تتنربالت تاال ر تتار ل  تاال  سر  ئتت     قعفرو   تا ا ارب ش و تتاسرر15

احقعرعنر   فرواانر ل ت لر ارحوالرذير لشالر لئاال رعئا ةعرو  ت ااقعروئق
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ب تتإت ر لحتتا لرر-و تتا رحاتتلرالتال  تتت رفرول تتنر لتت  قار ل  تت ارحئتت،ير بتتا كر
 ذتتتتت ر لت تتتتتا  رع تتتتت ر لحاتتتتتلفرذ ع تتتتتاسرر- لشئتتتتتا اروذلتتتتتانرللتتتتتا،ونر ل تتتتتو   ر
ر ل حا  عرو ا ر لحالر ل  او .

لقا ت را  ئتت رر1990ايإسر لتحلقلاسرأنر ليا ري ةترئاذ رال ا،قارذيرعالر
 لش قافرول ،ت رذيت رذتير لتكفروحتاولرذتير لو تسر،إئت رتش تلر ل غتعر لشال ةتعفرلقش ت ر

فرا تارحتاولر لترو جرائت     ذتيراحتا ر ليت ااسر ال ا،قتعر ل تشاو،تعر تاريت ااسر
لفرح تار1996 نر   أ رأل ا،قعفرو ارذي  ر ل ت   ر ،تل رالت رأئتبا،قارذتير تا ور

ع تتتتور نرائتتتتبا،قعفرع ذتتتتت رالتتتت رأحتتتتارع تتتت ءرراليتتتتتروجرذتتتتيرذال   تتتت ر تتتتنر لشتتتتالر لتتتتت
 ل  اال  سر  ئ     قعر) ل وئاا(رذيرأئتبا،قافر لت ار ا ت رالتاو هرلوتباطر ل وئتاافر

ر رع  رأع الر ل ائوئقع.ررب ل  نر، حو رذيرت ، اهروتولو رتا ة
و تتار  ت تت ر لإق لتتير ل  تت ر لتت ارأا رلئتتلو  فرحتت نرأ  ار لت وقتت رع تت ر،يتتا  ر

 رالتتتت ر لئتتتتإا  ر ل  تتتت ةعرذتتتتيرأئتتتتبا،قاروأ التتتت ر ئتتتت ول  ارأنرلتتتت ر لت ئئتتتتيفرذتو تتتت
 تتاقلانر وئتتقانر) تتورذتتير لحلقلتتعروتتاب ر ل وئتتاار لتت ار تتالرالت ، تتاه(ر تتتا  رذتتير
 ائتت حعفر  تت ر ،تت رأنرق تتحب رذتتير لئتتإ رل شتت  نرو   ا تتعرال تتافربغتت  رات تتالر

عتتنررع  قتتاسرت  ةتت رلألئتت حعرا  تت ر لشتت  نرفرو ،تت رترأار لإق لتتيرتر تتاءرقئتتتإتي
 ا ر ا،و،قعر لكفرو ا رت ث  هرع ت ر ا تنر للتو ير ل  ت افرواتانر القشقتانر تار
ت كر لل عر ل   ت  فر لتتيرت تارأ ثت ر تنر  تارر  تاال  سرذتير ل ، لتعفرأنر تتلر
ر لتح ارعنر لإق ليرو    الت فرو ور ارأا رذير ل، اقعرل يإ رو للب رع ق ر.

 تش لتتتعروار ل وئتتتاارب ش و تتتاسرو تتت لر ل حا  تتتعر لثا،قتتتعر عتتتت  ر لإق لتتتيرأ،تتت ررر
ح تتلر قئتتتث ا  سربتت رو ليتت ااسر لشا  تتعربتت فروأ تت  ر تش لتتعربوررب يتت و رتويتتا ف

بال ،تتا  ر لئتتتقاحقعرذتتتير  تتت فرذوتتت نرعتتتنر ش و تتتاسرعئتتتا ةعر تش لتتتعرالتئتتت ق ر
 .ر ل قشر ل   اروبش ر ل ،ا  ر لشئا ةع

ذتتير بتتالرئتتا حانر تت ،قانرر16 لتتب  رعتتنر  تإتتاءرلرأا ر2002ذتتيرأ تتتو  ر(ر24)
ر ئت     ئ ،اءفرال ر ل يترعنريباعر تنر ل  ت ة نر   ت تارت  ةت ر ا ا،ت ر
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عتتتنر  ةتتت ر لتتتا و ر ل ال قتتتعرب ا ،تتتعر ذتتت فرو تتتارايتتتإسر لتحلقلتتتاسرعتتتنر يتتتت  كر
فرذتتيرع  قتعر لت  ةتت رائت     اال و ائتير  ت ارقش تت رذتير لئتتإا  ر ل  ت ةعرذتتير

وقعر نر وتقعرت  ةت رذير لاال رع ولعرعنرا رذ ار تلرت  ةب .رو ارتحولسر لل
أذ  ارال ر وقعرت اال رت ارئ شعر لب افروت شنرذير ا  ر لحاو عرع  روتب ر
حاوار  ت ر ليت  قعفرح ، تارايتإسر لتحلقلتاسرعتنرايت   روتباطر تنر ل وئتاار
ع تتتت ر،يتتتتاطر ليتتتتباعفر لتتتتتيرترع ت تتتتار تتتتا   رل ش  تتتتاسر لشا تتتتعرالإحتتتتا ريتتتت ااسر

ع ر، ت ءراالت   قل(فرو ئتت اعسر لئقاحعر ل   ةعر)و يرقعبعرا  ر ارئابلعرتتا
أنرتولرال  ارث ا،قعر نر لشا   نربالي اعفرذو نرعنر لاال و ائير ل يا رالقت فر

روبش رالاورئ ،اء.
(فر لتت ار تتا سر5  تت ر لت ئتتار)أذتت رائتت     رسلرأ  لتت2005ذتتير تتا ورر(25)

   تتتتونراوق فرو   تتتتت ر لح تتتتولرع تتتت ر تتتتو ر ل و  تتتتار لش  قتتتتعفرر60ت  إتتتتت رالتتتتتر
و  ار ل يتب رذير حتو   ارع  ر ،يجسر،ووقعرذير لشت  نرول القتارو   ت  نرو    بعر ل 

وبا ئتتانرفرو لت ا ت ر تارأ  تا ر لت ئتار ا  ةاتيرذتير لتب ار لش  قتعرو ا  ت تتافر
وت  را عر ت  ر لل ت رالت را  تعرت توة ر ئتلرقر رةتار ولت رعتنر ل تت رفرو ت  ر

    قعرفر لتتتير   تت ر لل تت ر تتور ل،ئتت عر لثالثتتعر تتنرئ ئتت عرأ  تتا ر لت ئتتار  ئتت ر
رل.1995(رذيرئ،عر3أول ار)أذ ر

لر تتتا ر لحاتتتلرع تتت ر ح تتتار لش تتتا فر ليتتتا ر ل  تتت ار2007(رذتتتيراال ةتتت ر26)
عا تتتتانرالت  تتتتعر لت تتتتاال ر تتتتارأ  تتتتر رر15 لتتتت ارقح تتتت ر ل ،ئتتتتقعر ل ،اقتتتتعفربالئتتتت نر

لفرو   تتتتا ا لربال ش و تتتتاسرعتتتتنر2007تتتتت2001التتتت نرعتتتتا يررائتتتت      ئتتتتت با  سر
ذتتتيرت اقتتتاروا،تتتا فربغتتت  رت ، تتتا لرل ش تتت ر تتتارت تتتكرر ليتتتبا ر ل  تتت ارو لش  تتتي

ر ا  ر .
ايتتإسرتحلقلتتاسر ل،قابتتعرأنر ح تتار التت ر لئتت،عر لثالثتتعربا قتتعر لش تتولربتتاار  ر تتار

لفرذتتت    نر تتتنرحاتتتلرئتتت نر تتتاا ربحلتتت رذتتتير وتتتقعر2001ئتتتاذ رلت اقتتتارذتتتيرعتتتالر
اا،تسرر  قا،عرأ ا،ع فروأ، راانرقح  ر  وقنرا ،قعر ئقحقعفرو  وقنر ،ئتقعريتا  رف
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تيش هربشالر لت  ترذير  ت ار لا  ئعر ار  ةعفروذير ل  ت تار ل  ت ار ل ئت لر
ع و تتتان.روذتتتيرت اقتتتار ت تتت ر ليتتتا ر لئتتتا  ربالئتتتإا  ر  ئتتت     قعر البتتتانرت يتتت   ر

فرذالتل  روباطر ل  تاال  سر  ئت     قعفرو تا و رالت ، تاهرائ     ا ولرل ش  رذير
ة نر ل لق تت نرذتتيرت اقتتافروتلتتاقلرتلتتا ة روتا ةبتت رع تت ر ق تتت طربتتالش  رو ل  تت ر

عنري  قات لفرو،لاطروشإ لفرق تقا ر نرق   ر ت، لرل ت ، تافروذتير لو تسر
ت فروغ َّت ر ئت  ر ،إئ ر  اراحا ر ل ،ا ار ل اثولقاقتعربت ،ل  ر لت اقتعفرح تارت، َّ

رال ر ورةتر لش ا !!
ثباتتتت ر لتتتوقءرل  وئتتتاافرئتتتاعاهروتتتباطر ل ور ئتتتاارذتتتيروبشتتتار، احتتت رذتتتير   تتتت فرو  

 ل    رل ،ا فرووذ و رل روظقإعرذيرأحار  اعلر لو باسر لئ ةشعفرلقلتولربال   تعر
ر،إئ اروئ ر ا باطر ل   ة نفربائ  ر ل ئقحير ل ا ا!!

فر تت  و ر،ل تت رذتتيرئتت،عر  ئتت       نرو تتارح ائتتعر ورةتتترو     تت رذتتير ا تتعر
ة نرو لشت  فرلرال ر ا ،عرتو ،تور ل ،اقعر لتيرتولر،ئبعراال   ر نر ل   ر2003

ووذتت و رلتت رع تت نرب حتتار لال،تتوكر ل ال تت  ربال ا ،تتعفربغتت  رأنر ،لتت رل تتلر ل ش و تتاسر
عتتنرحئتتاباسرع تت ءر لال،تتكر تتنر ل  تت ة نرو لشتت  فرو قا،تتات لر لي  تتقعفرو تتار
قئت قار لو ولرالق ر نر ش و اسربي ، ل.رو ار عت  رذير لتحلقلاسرأ، ريش ر

ءر لال،كر لش  رو ل   ة نفربشارأنرأنر ل وئاار ار،  رذيرت ، ارعاار نرع  
قحهررةاا رحئاباسربش ر لش ت ءرذتيرذتت  رو  تر فروتغ ت ري  تقات لرو  ةلتعر
رتشا   لفر ا عر نرال نر ا باطر ل  ا  ةنر ل  نرت ارسرع   لر  وار ل وئاا.

لرح تتت ر ورةتتتترع تتت ر ل ،ئتتتقعر ل ،اقتتتعفرووعتتتاهر لوتتتباطر2006وذتتتير،تتتوذ ال ر
ع تتت رح ائتتتت رو     تتت رذتتتير تتتا ت لرب ،حتتت ر ل ،ئتتتقعر  ئتتت      ونرأنرقاتتتاذ وهر

  ئ     قعفروتوذ  رذ  عرع ت ر   و تعرلت رذتير ل قتانر ل ت  و،يفرذ  ت ر ت، لر
أنرقئتتت حو رلتتت رالإ تتتار رقلوتتت  ارذتتتير للتتتا   فر تتترو ر  ل تتتارأ ا  تتت روقئتتتوارذ  تتتار
بش رأ و هفروللرقانرقش لرأ، رئق لب رع ق رذير  ا ر للا   فروق لالرل  حا  عر

ر ر ار الرب ر  لر لئ،و سر لئسر لتير وا ارذيرت اقاروا،ا ر.رررع 
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لر ا ر لحالرع  ر ل  ،اار ل   ار ح ارئ ار اال ر2007ذير و، ورر(27)
فرو قتإتتانر تتار ت  تت نرآ تت ةنرائتت     بالئتت نر ل   تتافربشتتاراا ،تتت ربالت تتاال ر تتار

 ل  ةتعر لتابشتعررأ،ظ عر لحائ ر آليرل   تعر ل تو ا)أ  ل،ااروقابا،ي(رع  ر  ت  نر
ر.لور   ر ل    اءر ل   ةع

 ح تتارئتت ار تتاال ر تتوريتتا ر  تت ارت تت جرذتتيرا قتتعر ل ،ائتتعر ل،ووقتتعرال ا شتتعر
لفرو لتحتت ربشتتارثتت ارئتت،و سرال   تتعر ل ا تتعر ل  ةتتعفروذتتير1994  ئتتا،ا ةعرئتت،عر

 ،حتعراتانر  ت تانربالح تولرع ت ررأ و ءر ل   رو لت القار تار ل قتانر ل ت  و،ي
فروت اارع  ر لئإا  ر  ئ     قعرو ل  ارر ا ااق يرنر ل   و،يتش ق قعرذير ل قا

لرل ت  ر لئتال فر تارأتتاحرا  تر ر قئتت با  سر1999  ئ     يرباللا   ر تنرعتالر
 ل تت  و،قعر لتلا تت روت ، تتاهفرواا،تتسر ل  تتالر ل ا تتترال تتاريتتا ا ر ل  تتو  رع تت ر

ح تتلر ل ا ثتتعر:ت تتتربا  ابتتعرعتتنرأئتت  عر تتنر ال تت  ا تتنر للتتو ير ل  تت افرذلتتارا ر
ذيرر  يشاعقعرئح البت وار لو ااربل،ال عر،ووقع؟ررذيرحالعرو  ر لئار لشالي

وئتتت عت اررائتتت     ال  تتتار  يتتتشاعاسرذتتير تت رت لتتتتيرئ و ل ،تتا  رت تتكر لحالتتتع؟
ر؟ لتحالرذ  اا اا،قعرو اار

ا اراتانر   وبتانر ،ت رأنر ت ت رالر   ت ر لشتا   نرذتير ل إاعت ر ل،تووار ل  ت ار
ه ر يتتا فروأنرقحتتاولر لح تتولرع تت ر ش و تتاسريتتا  عرعتتنر ل إاعتت :رب ا ،تتعرأن 

 ا  تتتت ر لإ،قتتتعفروعتتتاارئتتتاعاسرتيتتتغ   فرو لت تتتا  ر لتتتتيرت  تتت  رذقتتت فرو ل يتتتا سر
 لإ،قعر لتيرتو   رع   فرو ش و اسرعنر ا ر وتو ر ل إاعت رل تإتتقشر تنر الت ر

ر.قت االر لرةا  سر لتإتقيقعرو شا لواالعر لاولقعرل  ا عر ل  ةعفرو ا ر ،تظ
و ارظ  سرث تا ر  ح تعر لت القتارذتير عت  ذتاسر ل ائتواروأ و لت رأ تالر ل حا تعفر

فرو  تتتإانراقا تتتاربالاولتتتعر ل تحوتتت  ر لتتتتيرالإئتتت     ا،تتت رقإ تتت ربش  اتتتت ر:رذلتتتار تتتالر
، ر ،بغيرع  ر   رأنرتئتإ ار تنر الت  سر ر  ئت       نتحت لرعلولر لش  اءفرو  

ر.ر!!ائ     لعرت القار ارذير ل  الر ل،ووافر ا عرأنر   رذيرحا
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 ل ذتتتتسرل ،تبتتتتاهرذتتتتير تتتت هر للوتتتتقعرأنرأ ثتتتت ر ل ت تتتت  نرال   تتتتعر ل ا تتتتعر ل،ووقتتتتعر
 ل  تتتت ةعرو ل إاعتتتت ر ل،تتتتووارب ،يتتتتا فرأالتتتتاو را يتتتتت لر تتتتنرئتتتتشير قئتتتتت با  سر
  ئ     قعرلت ، ار ائوارذير ل   عفروت  قإ رال  ار ش و اسر ش وذعرو تاحتعفر

قتت رذتتير ل  تتالر ل،تتووافرولقئتتسرلتتا  ارذتتير ا تتعرأنر  تت رلتتقارلتتا  ار تتارت إ
 إاع  ار   اا،قاسر لإ،قعر لتيرق اتنرأنرت  تتر لاولتعر ل ت  و،قعفرول تنر ا ت ر

   ارال ر غبعر ل  ا ،عرذير  حا عربا ر ارق انر  ش ر نرر-ذيرتلا  ارر-
 ش و اسر نر   فرال ا، رح   لر ليا ار ل ار اذش لرل تقلنر نرع رر  ت ر

ر ر  ئئت ار ل،ووقعرذير ل ا ر لل ة .ذش قانرعنرت وة
رتر تتا ور28)ر  ا ،تتعر بتتا كرلألبحتتاارفر  تتقار ح تتار لئتتشا،يرايتتتلرفر2010(

عتنرتيت قارورةت رر(4)فرذتيرحتو  ر تحإي لئتاال  لش  قعرو لت القلتاسر لت ،ولو قتعر
 لتش تتقلر لشتتالير ل  تت ار)ا. تتا،ير تت ل(رقيتتت  كر ل   تتاسر لش  قتتعربال ا ،تتعرذتتير

لو قتتتعر تتتار  تتتاسرع  قتتتعرائتتت     قعفر غتتتلرأنر ل ا ،تتتعرتت تتتتارأبحتتتاارع  قتتتعرت ،ور
وذتتيراقلتتعرع تت رر!!ت تتكر ل  تتاسرقغ،  تتارعتتنر لتشتتاونر تتاالتإتتونرع  تتيرو وتت ر

أئت اءر، تار  التسر ا:رش  قعرلت كر ل  اسر  ئ     قعفر الر لئتشا،ير ل،و قارغ  ر ل
رو لت ،ولو يرو لبحثيرو لوظقإير لش  يو لتا ةخررف ل ا ،عرذي لباحث نر ل و وا نر

وعتاار اذت  ار تنر لبتاحث نرفرعنر ا  ر رو ل يت وعاسر ل و توا رو ش و اسفرل ل
و  تتتتاا ر لت وةتتتت رفر ل تتتتا جرذتتتتي لحا تتتت  نرع تتتت ريتتتت اا سرااتتتتتو  هروةا ئتتتتونر

فرو نر لو وت رأنر ا ت ر ،تار تش ت ربالت ئتار لش  تيفرأ ثت ر ر ل ا عربال ا ،ع
ر ، ربالتشاونر لبحثي.

ر***
تخبعتنلو يكت:تن اهيت متحىمت ئولة ت:ت ال ًات:تنلوطبةع

ذوتت نرع تتار ا ،تتاهرئتتابلانربيتتا ر تتو ررفر،لتتالرذق تتار  تت رأ ث تتعرتإ تت  قعرلتتبش ر
ر2011ر–ر1979 واقار لت ئارو ق ت  نر  ئت      رل  ت ر ت لر لإتت  ر تنر

ر.
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تنل  انانا تفنلويعانا ت:تاحىبوت–ت1
 رذتت  ر لث ا، ،تاسرو اربشار حاوقسرعا ا رل ت ئار  ئ      رق ت  نر  ت رذت

 ليش ر ل    رع   ارئقائقانروعئا ةانرفرا ار   رذ ر وتاقار)ئت ق انر تا  ر
رر.أق نرحئن(راانر ،اكرو ا ارأ   رر- ح وار،و  لا نر–

ر***
  السرائ     ر نر   ر و  نر نر حاوت ر لتحلقلتاسر لتت رر18/2/1989ذ ر

ر لر ل   ةعر.ائ     قانر ت  انرأ الر ل حار19أ  ت ار ل،قابعر ار
اا،تتسر لئتتت  اسر ل  تتت ةعر تتتار بوتتتسرع تتت رعتتتاار تتتنر لئتتتقاحر  ئتتت       نرو تتتلر
  و تتتونراوق  سر رةإتتتعرذتتت ر  تتت را تتتار بوتتتسرع تتت ر  ئتتت      ر وئتتتتررةإتتت ر
 ب تتانر لبتتا   ر لال، قتتعر ر، و،تتار ر لتتت رأللتتسر   إتتاسرالت ولقتتعرذتت ر ل قتتاهر    ق قتتعر

ر ل   ةعر ،و رئ ،اءر.
و نر  تتر ر و ئتقار لت القتار ر تاءسر وتقعر ليتلقل نر**روذ ر،إار لإت  رور

ئتتتتا  روئتتتت   ر وئتتتتترو  تتتتترووتتتتاب ر ل  تتتتاال  سر ا  ةاتتتت ر،قاتتتتوقارااو  ار
 ة،ولتتتاارذتتت را تتتا ر ل حتتتاوقسر ل ئتتتت   ر تتتنرائتتت     روأ  ةاتتتارق تتتت  نر لتتتا   ر
 ل    ر نر ت لرأيت ا رقح  تونر ل ،ئتقعر ل  ت ةعرو تارتتلر لحاتلربالئت نر

ئتتت،و سرر5آق ر ،قتتت رور10ائوئتتت نر ل  تتت ة نروغ   تتتعرل ع تتت ر ئتتت،و سرر10
و  ئتتعرآق رلوتتاب ر ل  تتاال  سر ا  ةاقتتعرو تت أسر ل حا تتعرذقإقتتانر اتت ر و،تتانر
رو عر ل ت لر اولرو السر ل حا عرذ رح ثقاسرحا  ا:رانر ل ت   نر ا و رال،لت ر
 ش و تتاسرغاقتتعرذتت ر ل  تتو  روت ثتت ر ،ت ا تتانرو  تتو  ربالغتتعرع تت ر ا تتنر للتتو  ر

ر  .رل 
فرا تتارر22/8/1989و تتارتتتلر،يتت رتإا تت  ر تت هر للوتتقعرذتت ر  ةتتا ر ليتتش رذتت ر

 تتاءرذتت ر،إتتار لشتتاارأنروة قتتالر ا ةئتتونر ا  ةاتت رو تتور ل يتت  ر  ا   رع تت ر
ل  تالررL.B.Aو ل ي  رأقوانرع  ر  اترررCairo Today   عر للا   ر ل ولر

 ر ليتتتش روتتتار اع تتتالرغتتتاا ر للتتتا   رذ تتت  ربشتتتار لح  تتتعر لتتتت ر ا تتتسرال تتتار  ةتتتا
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تغ غتت ر  تتاسرت ئئتتقعرالتت ر ل تتحتر ل،ا لتتعرال غتتاسرأ ،القتتعرواتت لكر يتت ت ر تتنر
 ئتتتاعاءر  تتاسرأ ،قتتعرلتت رلئتت ا رأ و لتت رعتتنرو تتا ارتتت تب ربال ائتتوار ل  تت  ر

ر ل ال  رئا  رو  تر ل  رع  رلإت  رذ ر   عر ر للا   ر ل ولر ر.
 للاا رح   رو ورا ار اءرذ ر،إار لشاارأنر لئ  اسر ا  ةاقعرتحا لرا.رعالار

 نر و ل ار  ةتعر ايت و،  نر  اترر  تو رب حاذظتعر ل ،قتارالت  تعرئتشق رل،لت ر تو ار
ع  قتتعرو حظتتو  رالتت ر  تت ر.رو تتار ا تتسر لئتت  اسر ا  ةاقتتعرب  تتاا  ر  قتتتار
أ و لتت روع وتتت روأئتت ت رايتتاالرعا تتا ر تتنر لتشئتتترو قوتت  اار. تت ا رأنرا.ر

،تت رث تتا، رئتت،و سرو تتورقش تت رذتت رعالتتار للتتاا رح تت رع تت ر ل ،ئتتقعر ا  ةاقتتعر 
ر  الر لبحوار لشئا ةعر ا  ةاقعر.

 تاءر  تيتا ريتباعر ل ائوئتقعر  ئت     قعرالرعا تعرذتتا ارر1992**روذت رعتالر
 بح ر    ت رو ال،ت رذا لتعر  ت  ت رو ال،ت ر ا تار  ت  ت رووتاب ر ل  تاال  سر

رو تتتتارحاولتتتتسربشتتتت )وئتتتتال ر  يتتتتا  رتإ تتتتق نرع،تتتت (ر  ئتتتت      راقإ تتتتارأوذتتتتتقار
بحئت ر تار تاءرذت رراتو قلر ا  رواانر ا  رقرقش،  ت ل  اسر ل   ةعرعالر
ح تتتارحتتتاولرورةتتت ر ل ا  قتتتعرع تتت سرعالتتتارر24/2/92  ةتتتا ر  تتت ر لإتتتتا رذتتت ر

 لتل  تتت ر تتتنر للوتتتقعر غتتتلر  و ت تتتارع تتت ر ا تتتنر ل   تتتارواتتت لكرورةتتت ر لا   قتتتعر
ر. للو  ر ل    ر

 رتغ  ت ارل  هر للوقعرأنر رذ را ارو ا ال  ا سر ر ليش رو   ر لإتا ر**ر
 لئإا  ر  ئت     قعراا،تسر ت ر ل حت كرو ل و ت رل ت هر ليتباعروأنرات ر ل ش و تاسر
 ل ئتتتتلا ر تتتنر ليتتتبا ر ل  تتت  رأور لش  تتت راا،تتتسرت تتتار  ةل تتتار ئتتت     رعالتتت ر

ر.ائ      لئإا  ر  ئ     قعرو تابشعر باي  ر نرورة ر ا  قعر
 لتتت أ ر لشتتتالر ل  تتت  روا تتتترأنروذتتت رئتتتقانر ت تتت رال تتت هر للوتتتقعر لتتتت ر تتترسر

ائ     ر ئتغ سر شا ا ر لئ لروا ولروذوارائ     قعرل رجربش    لر نروباطر
وع  ءر ل وئاارلمذئاارذ ر   رو،يت ر   تاررو ل    تعرفر ا تعرالت نر ليتبا ر

ر ل    ر.
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،يتتت سر تتتحقإعر ر  تتت رر1991أغئتتت ارعتتتالروذتت ر لئتتتقانر  تتتت رول تتتنرذتتت ر*ر
 ق ت  نر لثلاذ رل   ر ر  تعر ل ال ت ر ل  ت  ر ت حر لإتا ر رتحسرع،و نر ر

 لتتتا نراالتتت   قلرعتتتو ار تتتنر  اتتترر لحئتتت ،قعر حاذظتتتعر ليتتت  قعرفر تتت  ر ل ال تتت ربشتتتار
ر ا تتتااق  ت   تتت رأ  ار لئتتتإ را رال تتتارقئتتتت  الرتش ق تتت رذ تتتلر  تتتاراقر ل  اتتترر

ا ر  ئ      ر ل  رت لإ ر ا  هر رأي  رعوذااقار ر ل  ر ل رل را ر ل شا رل ت  
تإا تتتت  راو ر تتتت  ر:ر) ،ظتتتت رل ئتيتتتتإ ر ا ئتتتتارذتتتت رائتتتت     رقئتتتتت  الرتش ق تتتت ر
ر. ل  اررذ ر لإ  ر ل ا رب رذ ر لبا ر لثلاذ (ر

وبشتتارعتتا ر ئتتا  رالتت نر ل ال تت ر ل  تت  ر تتار ريتت  نر ر تتا  ر ئتيتتإ ر ا ئتتار
  ت ر ل ال ت ر ل  ت  رذت رفروعا رأ بتاءر تنر  ئتاءر ا ئتالرالت،إار ل ئتيتإ ر

ئتتت  الرتش ق تت ر ،تتاكرفروبشتتار  تتعر تت  ر ل ال تت رالتتاأر ل  اتترر ئتت     رقر1987
 لثلتتتاذ ر  ئتتت      رذتتت ر حاوقتتتت ر لتتتت رقرت تتتاأرقئتتتتل ا ر ل ث تتت ر تتتنر ليتتتبا ر
 ل  ت  ربح تتعر ئتت  الر لتش تتقلرو ا تتعر ت  ر ا ئتتالر لشال ةتعرذتت ر ل ا شتتاسر

ر ل   ةعر.
 اتتتتتررو اتتتتت سر ل  ةتتتتتا ريتتتتت اا سربشتتتتت ر ل  بتتتتتعر ل  تتتتت ة نر لتتتتت  نرتو  تتتتتو رل  

وا  تلرفر  ئ      رل ح ولرع  رات رو    اروأي  عرل غعر لشال ةعرر ا ااق  
أ  شتتتو رع تتت رأنر لتتتاال ت لراا،تتتسرتتتتتلرب تتتو  ر  تتتتار ر تتتنر التتت ر ئتتت ول ر ل  اتتترر

  ئتتتت      رفرو تتتتار عتتتتت  ربشتتتت ر ل تتتت  ربتتتت نر ئتتتت ول رو تتتتوظإ رر ا تتتتااق  
ر.ر ل    رر ل و ار لغ   قعرذ ر لئونر ل  ارراا،و رقئ لونرعنرأئشا ر

ا تتتارأيتتتا سر ل  ةتتتا رأنر  تتتالر ل وئتتتاار تتتلر تتتنر تولتتتونراللتتتاءر ل حاوتتت  سرذتتت ر
ر ل  ارروأنر  قءر ائات  ر الاونرا   لرل  ر ار ور    رع ،قعر.

،يتت سر تتحقإعر ر ليتتش ر رو تتحقإعر ر  تت ر لإتتتا ر رعتتا رر1992*روذتت ر تتا ور
ر:  نر ا  شتتتعتلتتتا ة رعتتتنر تتت   رحئتتت، ر بتتتا كر  ذتتت  جرعتتتنر ل و ئتتتقار  ئتتت     

  ت  ت رووتاب ر ل وئتاارأوذتتارر ا ا    ت رو ال،ت رذا لعر    ت رورر بح 
ح ار،ل و ر أئانرال رتت رأال ت روب  ت ارو تول لرتت رأال ت ر تا  و ر  ت رو ت  تو ر
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 ل  اال  سر ل   ةعرالتش  ال لرو لت،ا  رال لرو  الو ر عت    نر ئ قانر نر   رواانر
  ر.روأ تتارائتتحانريتتا   رأنر  ذتت  جر تتاءرذتت ر ئتتتلبال لر  تتالر ل وئتتاار  ئتت    

ربشار اال عر اتإقعرال ، رو  نرحئ، ر با كر.
لتتلرتلتتالر  تت رأ رتال ةتت رأورتإئتت  رلش  قتتعر  ذتت  جرعتتنر ل و ئتتقارفروتئتتاءلرور

 ت رق  تكر بتا كرأورر- ا ت نر لشتالرلحتر ر لش ت رآ،ت  كرر–ا. ح ارح   ر ت  ار
لوتاءرال ت هر ل تو  ر ل  ئتإعر نرحل رذشت نر  ذت  جرعتنر و ئتقاروةتتا  رذت ر ل

 غلرأنر ل،قابعر لشا عرو ل  اال  سر لشا عر ا سر ار ا نر  قءر ل و ئقاربالإشت ر
وأظ  سر لتاق  رع ت رتتو   لرذت ر  وت   ربتاا نر للتو  ر ل  ت  رعتنرع تار

روئال ر      ر.
 عت  ر   وععر نرأئات  ر ا شعر للا   رو  ارر لبحوارر2/3/1992*روذ ر

ور   ر لتش تتقلرل   وعتتعر تتنر ل تت  رو لبتتاحث نر ل  تتواررحائتت ربئتتال  ق ت اعقتتعر
 ا  ةاتتتانربش تتت را  ئتتتاسروأبحتتتاارذتتت ر ل   تتتاسر لش  قتتتعرفرواتتتانر تتتارو تتت رالتتت ر
 للتتتتتا   ر   وعتتتتتعر تتتتتنر ل تتتتت  رو لبتتتتتاحث نر ل  تتتتتوار ا  ةاتتتتتانرلش تتتتت ر ابحتتتتتاار

رو لا  ئاسر لش  قعرل ا رت  رال ري  ر تو  ونربشا ارال رت رأال  ر.
 عت  ربش رأئات  ر ل ا شاسرع  ر ائ و ر ل  ر تبش ر  الر لبشثعرذت ررو ا

 لح تتتولرع تتت راح تتتا قاسرع  قتتتعرو   حتتتالرأ،إئتتت لرذتتت ر  تتت رأ  تتتالرئتتت ةعرذتتت ر
  اقسرغ  رت   ات لر لش  قتعر.رو تارأ تارأئتتا رب  اترر لبحتوار ق ت اعقتعر

 تلتتا ونررأنر تت قءر لبتتاحث نرتحتتولرحتتول لر ليتتال اسر،ت  تتعرل القشتتعر ائتت  عر لتتت 
رال ارلألئات  ربال  ارر.

ا تتالر و،تتانرعتتو ررائتت     و تت ر لتتيرر1994عتتالر لئتتقانر  تتت روذتت روذتت ر*ر
ال ذلتتعر ال،تت ر تتا،يربشتتار نرو ذتت ر  تتقارر- ب تتير  تت ارر-عا تتا(رر54   ا  تت ر)

 ة تت ريتتا ونري  تتقارع تتير  بتت ربتتال  وءر لئقائتتي.رورعتتلرآ لتتور  ءر قئتت     ير
ئتت     ربشتتارا،تت رو تت ر لتتيرأ  رذتتير ل،ا تت  ر   ا  تت رل تتحقإعراتت ر لشتت  ر ل تتاا

ر1994 ح عرعت   ر وة تعر تنر ل  حلتعرو قعتلتالرو لتشت   ر ئتت  سر ،ت رعتالر
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التيرأنر ئتتت ا ر ل ت  رالتتير لشا ت عر  ث و قتتعرأاقتارأبابتتارو ، تارالتتيرائتت     .ر
ل تتنر تت  رلتتلرقاتتنربتتاا  ر لئتت  رذلتتار ذوتتسر لئتتإا  ر  ئتت     قعرذتتير لالا قتتعرأنر

يتتت   را تتولرو تتتور تتاراذشتتت رالتتتيرأنر بشتتارال ئتتتالعربالش  قتتعرالتتتير اتتتت رت ،حتت رت 
يا ونرق   ر ، ر ،ح ر ل  وءر لئقائيرذيرائ     فروللر ت   ر ل ارذلارذتحسر
 لئتتتإا  ر  ئتتت     قعرأالو ال تتتارأ تتتالرا تتتالرو ال،تتت فرو تتت لرأقتتتالر شتتتاوا ر تتتنرو تتتولر

 تنرأاقتارأبابتارالتير ئالت راليرائ     راانرا الرال ذلتعر ال،ت رع تير تتنر ل تا   ر
رت رأال  فرح ارو  ر لير لاولعر لشال ةعرعنر  ة ر  ا رالنرغو ةونر لاولي.

اليرئ حر ل ور ل  ت افروحئت ر  و لت ر ،تاكرالتاأرر1971 ،ولرا الرذيرعالر
ر ع ترو ،تافر قو  اارب ذظار شا،ق فرح ار ت لربال قا،عرل   اراو، ر ئقحقار

للاعتا رعر لشئا ةعرالت  تعر ل ت  رذتير حاررع  فر نرأا ءر ل   فرو الرل  حا 
نرح تتت رأبشتتارر1993ئتت     رذتتير لشتتتالرار لتتتا لشئتتا ةع.روحئتت ررع تتت رو تت ر
ر  السرب   ر ل   .أع يرت ي   رل شال عر ال،ت ر لتير

 تتتنر لاولتتتعروتشتتت  رل تشتتت   ر ل،إئتتتيرأ،تتت ر عتلتتت رع تتتير تتتار  تتتاررأقوتتتارأورعتتتلر
رو ل ئاارا ارقلولرو ت لربالش  رل ال ر ل وئاار.

،تتت رأذتتت ر لبابتتتاريتتت،واهر لاال تتتت رو ئتتتاعات رل ئتتتإ ر لتتتير لاولتتتعر لشال ةتتتعربااعتتتاءرو ر
،تتت رإ و لتتت رذأا ،قتتتعرت ،تتتار ا بتتتاطر تتتنر لئتتإ رالتتتيرائتتت     .روحئتتت رر ر تتا رذتتتتورأ

نرأقرا لتتتتاولر قو و قتتتتعفرر حتتتتاار لتتتتاحتتتتاولر تتتت    روت تتتت    ر ل تتتت  ر تتتتنر  تتتت ر
ر ت . نر ل  ا ر ليرالرعاات را   انرأرشت رور ل  اال  سر ل   ةعر ،

ث و قتتاروب ئتتاعا ر  تتقار ل القتتعر للب قتتعرذتتيرأر لتتا تتنر لو تتولربشتتار لتتكروت اتتنر
  ةاارو  قار ل القتعر ل  واقتعرول ،تعر لح ةتاسفروبشتارا تالرال ئتالعر لتير  تقارأ

 لتتتتتور  ءر قئتتتتت     يريتتتتتا ونرقشتتتتت  رع قتتتتت ر  تتتتتت روق  تتتتت ر ،تتتتت رحتتتتت ر ل  تتتتتوءر
ر لئقائي.
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ذتتتت ر  ئتتتتا،ا ةعرع تتتت رر وتتتتسر حا تتتتعرأ تتتتنر لاولتتتتعر لش قتتتتار1995*روذتتتت رعتتتتالر
ر10عا تتتتان(رباايتتتتغالر ليتتتتا عرل تتتتا رر53 ل  تتتت  ر  تتتتا رأ،تتتتو ر ح تتتتارتوذ تتتت ر)

ر ا ،ت رالت  عر لئش رال ر لت اال ر ارائ     روتروة رأو  نر ئ قعر.ئ،و سف
واا،تتسر،قابتتعرأ تتنر لاولتتعر اتت سرذتت ر حوتت ر قت تتالرأنرتوذ تت راتتانرقلتتالر،إئتت ر

ور   ر ل ا  قتتتتعروة اتتتتار ئتتتتتشا اهررع تتتت رأ،تتتت رئتتتتإ  رذتتتتونر لشتتتتاا رال تبتتتتعرورةتتتت رذتتتت 
ل تشتتاونر تتار  تتارر قئتتت با  سر  ئتت      ر) وئتتاا(رفروبشتتارال ئتتا  ربالإتتا ار
ال ر ،  قعرائ     رذ ر قئا،ا ةعربشار اعا  رأنربحورتت ر ش و تاسر   تعرعتنر

ر ل،ياطر لاال و ائ رو لئقائ ر ل    ر.
تتئتلربالتشت ر:ر تت  رو تاحرتوذ ت ربشتار تاو ر لحاتلرفروةتا هر اال تتانرو   حت ر

أ،ار تارع  تتشرحا تعرفر ت  تو،، ربت ، رأت تاال ر تارفرحالرظاللرولقارل رأئاار
ل تتنرلتتا ،ار تإتتانراولتت ر ش تتلر)  ئتت       ن(رفرذتت رايتتا  رالتت ر شا تتا رفرائتت     ر

فر وتقإانر:رحاولتسر قت تالرال تلرا،،ت رر1979 لئ لر ل ال  تعر تارائت     رذت ر
أ،تارا،تسرأ ةتارأنرأالت ربيت اات رذت ر حا  تعررو تالر:ر ر لش  ر ا،سرأبحارعنر

اولقعرو ت  سرال لرا اارع  رأنر نر  ت ت ر) عتتا ء(رلتوا   رو لحتااار آ ت ر
 لإ ،ئتتقعرذتتونر تتح  ءر ل،  تت (ر تتلر تتنرر10ر–) قعتتتا ءرع تت ر تتا   را رئتت ر

ر لإ ئ  ،  نرولقئو رل ال  نر.
 ر:رار ل حا تعر تالرواانر لاذا ر عتال رأنر وا  رقشا، ر  وانر،إئقانرفرل نر  تق

نر ل تتتت  ر ل،إئتتتت رقر ،إتتتت ر لت  تتتتعرذاللتتتتا،ونرقشإتتتت ر ل  ،تتتتونرولتتتتقار ل تتتت ة را
و ل تتت لر عتتت  رب ،تت رئتتش رالتت ر لت تتاال ر تتارفر ل،إئتت ر  و تتانرا  رأ تت رب ذشالتت ر

رائ     رو لئش ر نري ، رأنر  ح ر لو  ربالب ارولورللرقحااربالإش ر ر.
  ئعرللرتئتغ نرئتو را تا  ر لحاتلروأع نر للاو ر إاءر ل،إوار ل    رذ ر

وح ثقاتتت ر.رو  تتار تتاءرذتت ر لح ثقتتاسرأنر ل تتت لرئتتا رذتت ر  ةتت ر ل قا،تتعرو ئتتتباحر
ل،إئتت ر قا،تتعرو ،تت ر تتنرأ تت رحإ،تتعر تتنر ل ،  تتاسرورةتتنرلتت ر ليتتق انر قت تتالر

لت   تتتارأ،تتت رقيتتتغ ر ، تتتبانرفربالئتتتإا  ر  ئتتت     قعرو   ئتتتالر ئتتتت،ا سر تتترو  رالتتت  لر
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 وئاارالت ، تاهرل ش ت ر شت روة تار لإ  تعر ل ا  قعرفرحت رقلولر   انرذ رور   ر ل
ل قا،تتعرو ،تت روتروةتتاهر ل ش و تتاسرر لتتت رتوتت ربال  تتال ر لئقائتتقعرو ق ت تتااقعر

رلو ، ر ر.
فرو تتاأر تتنرتو  تتسرر1995واا،تتسر لئتت  اسر ل  تت ةعرايتتإسر للوتتقعرذتت رأال ةتت ر

ايتتتإسر لشتتتالرر  عتتت نرأنر للتتتا   رتئتتتش رالتتت رتو تتت  ر ئتتتالعرالتتت رائتتت     رفرا 
)ئتال ر وتقعر ت تلرذ  تار  ئت      رعتر لرعتر لرو ل  ت  رع تاارائت اع  رر1995

فرعل ر  ت  ر للا   رل ئتاانرا تارايتإسر وتقعرأ ت  ر ت تلرذ  تار  يا  رال  ا(ر
 ل  ،تتتتااريتتتت ةترذتتتتور ر لإق لتتتت ر لتتتت  رحتتتتوالرحوتتتتو ةانرو ل وئتتتت ر  ة تتتتو  ر

ا كربئتتتح ر لئتتتإ  ر قإ تتتتاربشتتتارئتتتاعاسر تتتنر تتت   رأ تتتا هر لتتت  قارحئتتت، ر بتتت
ر ل    ر نرت رأال  ر.

،يتتت سر   تتتعر ر ور ل وئتتتتر رتل ةتتت  نرعتتتنرأئتتت   ر لت،ئتتت  رر20/5/1996*روذتتت ر
ئتتت     رو لشتتت  رذتتت ريتتت لر ليتتت خر ذ تتت ت  ريتتت لر ليتتت خرفرالتتت نر  تتتاال  سرأ  ةاتتتارو  

ريل تتتتتا،ش ر لئتتتتت لرلتتتتتلرقاتتتتتنر تتتتتور ائتتتتتاارأور ل تتتتتا رول تتتتتنر لت،ئتتتتت  ر ا ،تتتتت
اانر ل ا ر اولر نرو  ءرةاارو  اراولرع  قعرو قئت با  رال نرائ     روأ  ر

ذلتتتار  تتت ح رالتتتوشر تتتا  ر  اال  تتتت راوةتتتتشرو تتتورأولر  تتتوا ر تتت أار ،شلتتتااهرفر
C.I.Aأ تتتتانرويتتتت نرال تتتتسروبتتتتال باراتتتتانرو  تتتت ح رال  ةتتتترر  ئتتتتاءر ل وئتتتتاارورر
و لتتتتكرل و   تتتتعر لح اتتتتاسر ل  ااقتتتتعرفر ل  تتتتاال  سر لشتتتت  رذتتتت ر ل وعتتتتاررو ئتتتت ول

  تتتتاارأورحتتتتر رهللارأور ال تتتتعرتح ةتتتت ر لبحتتتت ةنرفر  ئتتتت  قعرئتتتتو ءرح تتتتاارأور ل
و ل  اعتتتعر  ئتتت  قعرذتتت ر  تتت رو ل ر  تتت روت اقتتتارو ل  اعتتتاسر لقئتتتا ةعروحتتتر ر
ئتتت     رو لشتتت  ر ل تشتتتاو،ونر ش  تتتارع تتت ر  لش تتت ر ل  ائتتتتا، رفروتش تتت رأ  ةاتتتارو  
تإش تت ر لت،ئتت  ر ا ،تت رو قئتتت با  رالتت نر تت هر لتتاولروتبتتاالر ل ش و تتاسرال تتا ر

ع تت ر ل  اعتتاسر ل ،او تتعرل ئتت لر ل رعتتولرالتت نرائتت     رو لشتت  رفرر ،تت رو للوتتاء
ال،وكرو لل،تو سر لال،اقتعرويتبااسرتبتاالرو،لت ر ا تو لرتوا لكر لش  رع  ر    بتعر لت
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 ا ر ،ارو تولر ت هر ا تو لرت ا عر نرأو وباروأ  ةاارلاولر لي نر اوئ رال
ر  ذعر.تل   اعاسر  ئ  قعرأور ل ت

ت   تتعرقعت  ذتتاسروتتاب رر-أقوتتانرر-ر ور ل وئتتت،يتت سرر12/8/1996*روذتت ر
ئت وذئا رو لت ر،يت  ارذت راتتا رتحتسرع،تو نر رأ ل  اال  سر  ئ      رذقاتو ر

 ل ا، ر آ ت ر تنر ل تا  ر رو تار ،تار،يت هرذت رائت     رو حتت ر تا   ر ل القشتاسر
ذ رأ  ةاارل ا رأ  شعرأيت  روذقت رقحات رأئت وذئتا رعتنر قتالر   وعتعر ت ت ا ر

 وئااربإو ر اع الر لل   رل  وئاارذ ر لاولر ل حق عرالإئ     رذقلولرا   ر ل
ر:
  تتت ر راذتتت  قلر ررعتتتقلر ل   وعتتتعر ل ت تتت ا ر تتتنرأئت وذئتتتا ر لتتت  ا رل ئتتتإا  رر-

 ل   ةعرذ رو ي، نرو   ر قت الربال  اال  سر ل   ةعروي ش رع  ر لئإ ر
اارذتت ر  تت رل لتتا   ر بتت  ر ش و تتاسر   تتعرعتتنرع  قتتاسر لت  ةتت ر لتتت رئتتتح

وايتتترع تت ءر ل وئتتاارو ل ت تت ذ نر لتت  نر تشتتاو،ونر تتار ل وئتتااروبشتتارأنرأتتتلر
ا تتتت  ء سر لئتتتتإ ر تتتتار ئتتتت ول ر ا تتتتنر ل  تتتت  ربالئتتتتإا  روبشتتتتارو تتتتول رل لتتتتا   ر
   حب رواب انر نر ل  اال  سر ل   ةعروت اوهرذ راحا ر لغ  رل ا رأ  شعر

عتنرأ رغ ذتعرذت ر ل وئتااررأقالرثلر   حالوهرل اانرآ  رقلولر:رقر  ت ترأالتا نر
وبشتتارأنر  التتتو ر ،تت ر لتشتتت  رع تتت ربشتت ر ل تتتو رلش تتت ءرقش  تتونرذتتت ر ل وئتتتاار
وبشارأنرأ ال  لرذتو  ءربال  ت ة نرقش وتونرع قت ر ت هر ل تو ر ت  رأ ت  ر تار
تش ةتربالش  قتعرو  ،   رةتعرل،يتاطرات رع  ت رذشت  رأئت وذئتا رأنر ل  تاال  سر

رت ت ق انرل ال،ت ر ل وئتاار ل   ةعر اا ر ا نرذت رع   تارفروبشتار أنرع وتو رع ت  
 تتنر لتتا   رأقل،تتسرأنر ل  تت ة نر  ت  تتو ر ل وئتتاار تتنر لتتا   روأنرل تتلرع تت ءر
ا  تت ر ل وئتتااروبشتتارأنرئتت لو، رعتتنر تت نر لتتتا ة ر ل تبشتتعرذتت ر ل وئتتااروأ تتلر
 ل،يتتتا اسر قئتتتت با  تقعرذتتت رأو وبتتتارو لتتتاولر لش  قتتتعروتإا تتت  ر لحتتت  ر لإ ا قتتتعر

رول ، ارللرت،إ  ار.ر1987ر–ر1986ائ     ر ارال نر لت ر   سرل ار



 

1650 

وأيتتا رأئت وذئتتا رقئتتتغ لر ل وئتتاارل شا تتا ر لئتت لرو ذتتتتاحرئتتإا  ر ئتت     ر
ح تتتارأ تتتبحسر لح اتتتعرئتتت  عرعتتتنر  ر التتت روتتتتلرر  ر ل ث تتت ر تتتنرفرذتتت ر للتتتا   ر

 لش تتت ءرل  وئتتتاارذتتت ر لئتتتإا  رو ل ااتتتت ر لتابشتتتعرل تتتاروبشتتتار ،ت تتتاءر   تتتت رأع تتتت ر
آق راوق رو  تا ر و تتارع قت ر تتنرذقاتتو رب ،تت ر تتاءرر10اال  سر ل  تت ةعر ل  ت

رل لا   رب  ءرا  ات روأال رب ش و اسر نر ل وئاارال غالت ر.
ثلر اعسر   رأنرذقاتو رأئت وذئا رعث رع  ر ثت رباللا   رو الالسر لئإا  ر

   رال  هر  ئ     قعرل تش  رع  ر ل ثعرول ، ار اسرب ، رقر و ارائ      ونرباللا
 ل و  إاسرو، حسربال  وءرل ئإا  ر ل ،اقعرفرو ار،ي رذقاتو رث ثتعراتت ر ت ر
:ر ربال تتتا  رت تتت،ارل،إئتتتكرح  تتتانر رثتتتلر رأئتتتار  تتتوا ر رثتتتلر ر ل ا،تتت ر آ تتت ر تتتنر

ر ل ا  ر ر.
شممقبك تنل ايممفكتنةيممعن ال تكانمم توئطمماتلع لةمما تنغوةممارت*روتحتتسرع،تتو نر ر

ذت رأنمهتت27/11/1996 رعي تبوماعي تفوة اعت  تنلىاهعم اتنشع تنلرحرتنل
رائتتت اع  رت تتتو ر ث تتت رللوتتتقعر لت ئتتتار ل تتتت لرذ  تتتارع تتتاار لتتتا نرعالتتتار لح  تتتا

  التتسر لوققتتاسرر- لئتتاال ر  يتتا  رالقتت رر–) ل  تت  (روعتتر لرعتتر لر)  ئتت      (ر
 ل تحتتتتتا رعتتتتتنر  ةتتتتت رورةتتتتت ر ا   ت تتتتتارو  ةتتتتتنرا ةئتتتتتتوذ ر  ذتتتتت  جرعتتتتتنر ل تتتتتت لر

  ئ     قعرلشالرتو ذ رأالعر ل،شعرقت ا  ربالت تاال رر  ئ      روتئ ق  رل ئ  اس
ل تتتال ر ل وئتتتاار  ئتتت      رفرو تتتالرا ةئتتتتوذ رذتتت ر ت تتتالر تتتاتإ ر تتتارع تتت ور

،تتت ر ،بغتتت رع تتت ر ل ا،تتت ر ل  تتت  رأنرقوتتتار لح تتتولرا:ر وئتتت رورةتتت ر ل ا  قتتتعر
 ل   وبتتتتعرو ل ل،شتتتتعرل يتتتتا عر ل ائتتتتوار  ئتتتت      رو لش تتتت رع تتتت رتئتتتت ق  رالتتتت ر

ئت     رذت ر ت  ر ل  تالر!رائ     رفرأ ورع  ر ا ت را ت  ءر بتااقسرالت نر  ت رو  
ت.ت القعرل  ال رائ     (رر–ا ارأي ،ارئ إانرر–)و ارتلرذش قانر  ذ  جرع، ر

 التتتتتت  نرعتتتتتتنر ل ائوئتتتتتتعرر23/7/1997**ر،يتتتتتت سر تتتتتتحقإعر ر لائتتتتتتتو ر رذتتتتتت ر
 و ر  ئتت     قعراقإتتو  ر ،تتا، روأ، تتاراا،تتسرتحتتسر    بتتعرأ ،قتتعرا قلتتعراقرأنر لظتت

 لئقائقعر   تارحالتسراونر للتب رع   تارواا،تسراقإتو  ر تارأئئتسر اتبتانرل ت ث ت ر
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 لت تتا  رو،إتت سربئتت ععرلألوئتتاطر ق ت تتااقعر ل  تت ةعروة ت تتار  تتالر اع تتالر
وئتتال رأنر  ت حتتسر،لتت رئتتونر تتانر ل    تت ر ئتت     روبشتتارأنرتتتلراا    تتارع تت ر

رل ئتتت احرلتتتاقإو  ر تتتو  لر ل  ،تتتوع نر تتتنرا تتتولر  تتت رالتتت لسرائتتت     رعتتتا ر ئتتت ا  
رالا ولر   رول ، ارباءسربالإي ر.

**روذتتت رئتتتقانر ت تتت ربال ائوئتتتقعرأ تتتالر تتتو  نر تتتاع ر  تتتاوحرراتتت رر تتتا  ر
اعتتتو روتتتار لتتت  قار ا  ةاتتت رال تتت را  ،تتتتونرو تتتاال نرأولال   تتتسرورةتتت  ر ل ا  قتتتعر

   تت نراوق ربشتتارر4 ا  ةاقتتعربئتتال رت ا تت رأ  ةاتتارلتتاذار ااذتت  ر القتتعرتلتتا رالتتت
عنريح،عر تإ   سراا،تسر  ئت عرل  لاو تعر لإ ئت  ،قعروتتلر للتب رع ت رراب غ 

ئتتتت  انر ل تتتتاول ر لتتتت  راتتتتانر تتتتتول ر تتتتارآ تتتت ةنرت  ةتتتت ر ل تإ تتتت  سرل  لاو تتتتعر
ر لإ ئ  ،قعرذ ر ا  و ر ل حت عر.

 ووتوعانرعتنر ل ،تا ر رر28/2/1997،يت سر لش  ت رذت روذ ر لئقانر  ت ر**ر
فر   رألر تتور  ا تتارذتت رئتتال  رهللائتت  أح تتارحئتتنرع،تتا، ر رو تت ر تتور ائتتوار 

انر ل ،ا ر ل  او ر ا رحالر نر حا عر ،اقتاسرعئتا ةعر:رو السر ل حقإعر
وتئتاءلسرر.اءر لحالرلقشاار حا  ت ر   رأ ت  ربا ئ اع  قعرالإعا   رول نرتلرالغ

 ل تحقإعرعتنرحلقلتتعر تار تالربتت ر ل ،تا رأح تارحئتتنرع،تا، رو ت ر تتورذشت نراتتانر
 تتت  رلإ ئتت  نر ل حت تتتعرل  ا تتتاروقلاتتت روتتتار ل  تتتوارعوتتو نربحتتتر ر لش تت روأ،تتت ر

تت،إسر  ل تت ا ،عرألر  تت ر ئتت     رب حتت را  اتتت روأذيتت ر ش و تتاسرعئتتا ةعر  
بالئتت ةعروت تتار ا تتنر للتتو  ر ل  تت  رفرو تتار ئتتت،ار حتتا  ر ل تتت لربتت نر وا تت ر
لغتاءرحاتلر   ت روغ ت ر تترنرعل قتانرو تار ت  سر ل حا تعراعتاا ر حا  تعر ل تت لرو  

ر اا ربحل ر.  عا لر ل
تل ةتت  نرعتتنرتئتت ة ر ل وئتتاارل تل ةتت رر7/4/1998**ر،يتت سر ر ور ل وئتتتر رذتت ر

 لئتتت  رعتتتنر ل تتتقشر ل  تتت  روأووتتت ر لئتتتإ  ر ح تتتاربئتتت و، رأنر ل تتتا ر تتتور
 لتيتتوقشرع تت رع  قتتعر لئتت لرو لتتت رتش   تتارائتت     رع تتا نرفروأ،تت ر ،بغتت رع تت ر

رائ     رت،إ  ر قتإا اسر ل و شعر ار لإ ئ  ،  ن.
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أيتتتا رالتتت رأنر للتتتو سر ل ئتتت حعروتئتتت قح ار تتتوريتتت نرا   تتت روأنر  تتت ر  تر تتتعرور
قرتحولرقئتئ لر. ربالئ لرول نرقالارل   ر لئ لر نر و رتح ق رو  

تل ةتتتت  نرعتتتتنرر16/3/1998**رذتتتت رئتتتتقانر ت تتتت ر،يتتتت سر ر ور ل وئتتتتتر رذتتتت ر
 ل ائتتوار  ئتت      رعتتر لرعتتر لروأ،تت ر  اتتارل  ائتتوار ل  تت  رع تتاارائتت اع  ر

 رئتتقإ جرع،تت ر  ةبتتانربشتتارتتتا  ري  تتقاسرعال قتتعروع  قتتعر ثتت رول تتار ،تتب طرأ،تت
و   عر ول،ا روأ، رئ تلر باالت رب ئا  نر   ة نرأعاسرائ     ر  إات لرت   ا نر

ر ت الرع  قعر لتباالر.
أنر لئتتتتتإ  ر  ئتتتتت      رر24/12/1998**ر،يتتتتت سر تتتتتحقإعر ر لائتتتتتتو ر رذتتتتت ر
قتتتتتعر ل  تتتتت ةعرالتحئتتتتت نرظتتتتت و ر لئتتتتت ،اءرباللتتتتتا   رتلتتتتتالرب  تتتتت رلتتتتتور   ر ل ا  

  ئتتت       نرذتتت ر لئتتت ونر ل  تتت ةعربشتتتارتش وتتت لرلتشتتت   روئتتتوءر شا  تتتعر تتتنر
 لئتتت ،اءر ل  تتت ة نر ا تتتعرذتتت رأو تتتاسر لتتتتوت ر لئقائتتت رالتتت نر لال تتتا نرو ئتيتتت ار

ا،ت ر حت ولر تنر ل،تولربئتال رارعتاجر لئت ،اءر ل  ت ة نرفرالب  ر نرعر لرعر لر
ونرذت رر،ر ،تعر ح توار،تو ر لتا نر ا تارت،ظتقلرثتو  رل رفر  ا رأنرعر لرعر لر ئت 

ر ر. ر ل  رتلر،ل  رلئ نر ل ر ععرب  ر  
بشتار لوت  اسر ل تو لقتعرأ، رر1998و،ل نرعنر ل حاذعر  ئ     قعرذ ر لشالر**ر

 لتتتت رت لا تتتار ل وئتتتاار  ئتتت      رع تتت ر تتتار  تتتارر ل  تتتاال  سر ل  تتت  رحتتتاار تتتار
ارذت ر لتتاولر لش  قتتعر ل الت  روع تت ر أئتت ارق اتنرتئتت  ت رت تت ا نر تنرع تت ءر ل وئتتا

  تتت ربشتتتارحالتتتعر ل عتتتت ر لتتتت رت   تتتسر  تتتو ر تتتت قءر لش تتت ءرو ل و ئتتتقاربشتتتتار
 للب رع  رعا ر و ئقارل  وئاارذ ر   روع  ر أئ لرعتر لرعتر لرو لإق لت ر

ذلتتا نر ليتت قعرو ل غبتتعرذتت رر:وغ    تار  تتارأو تتارحالتتعرتئتت  رذتت رعتاللر ل  تتاال  س
ر لش  ر.

تل ةتتت رال تتت  رر1998 ،تتتا  رر10او ةتتتعرور   ر لتتتاذا ر  ئتتت     قعرذتتت رذلتتتار تتتاءرذتتت ر
 ل ش، روأيتا سر لاو ةتعرل ل ت ر لبتالغرو ل ت تاعارذت ر ا  تر ر ا ،قتعر  ئت     قعر
 نر ئتتإحالر ت هر ل ظتا   ر.ربشتارذلتا نر لثلتعرذت ر ل وئتاارذ تلرقشتار تنر ل  اتنر
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 لشتاللربشتار ل تإشاسررا ،ا ر لش ت ءربت ، لرقش  تونر تارأ تو ر  تارر  تاال  سرذت 
 ل تو لقعر لت رت لا ار ل وئاارع  ر ار  الر ل  اال  سر ل  ت ةعروأيتا سر لاو ةتعر

بشتتارذيتت رع  قتتاسر ل وئتتاارذتت رالتت رأنر  تتقارذتت  رع  قتتاسر ل وئتتاار تتار ئتتتلالر
يت رع  قتعر غتقتالر التار يتش رذت ر ا انروذيت رع  قتاسر ل وئتاارذت رذ   رور

ا ، رقاتولر  تقار ل وئتااربائتتلالت رأقوتانرع ت ررئو ةارولال،انروئوقئ  را ارتلال
  إقعر   ر لإي ر ل  ةاروئقاونرع  ر  قار ل وئاار ل ا ارتوذ  رح اقتعرذاع تعر
لش ت ءر ل وئتاارذتت ر لتاولر لش  قتعربشتتار ، قتا ر ش،وقتات لربشتتار للتب رع ت رعتتاار

ر.ر9/3/1998 ور ل وئترذ ر   عراال  ر ، لر     نرفرو ار،ي سر   ر لتل ة ر
 ئتتت  اقنرل ئ ئتت رتئتتا  ر ر و ئتتقار لت القتتار ر،يتت سرورر1999وذتت ر لشتتالر**ر

ئ ئتتتا ر رو لتتت  رأئتتت ت ر ل تتتحقإعرالتتتتر ررا ائتتتالو رتل ةتتت  نرعتتتنر ، تتتاار تتتحقإعر
ائ      ر ل  ريا كر  ئ       نر  ا عر ي وعاسر يالو عرع  رأ  وت رئت ،اءر

 و ر ل يتا  رذت رذ را ا ر  عر ت  و،قعر ال ثتعرلال،تاءر ئتتو ،عرائت     قعرب يت
ر ابار.

وبشارع لر ل  اسر ا ،قعر ا سرالإر لعر ل ي و رو لتحل ت رذت رأو  نر لال،توكر لتت ر
ذلتت رفرا  تتور تتت  سرر3ال،تت رع تت رأئائتت ار ل يتت و رذتت ر ، لتتعرتبشتتارعتتنر ابتتارالتتتر

 ائتالو  راعاو ر وا قعرع ت رات ر ا ت   رو ر رذ  ال  ارأثا رحإقظعر ر، اارا
 ورا ا تعر لإ  شعرت  ةحاسر،ا ةعرو الر رانر ل ا رر نرال ، اروأع نرع  رئال  

ر ااقان ر.حو  ر ي وعاسربائلر
عا تتتانر بحتتتارعتتتنر تتت نر وئتتت رذتتت رئتتت ،اءروأنر ل و،ئتتتاورتال،تتت رر15وأ،تتت رظتتت ر

ت تتتتتو  نرر(، تتتتتاا) يتتتتت وع رفرو اتتتتت سر ل  ةتتتتتا رأنر ل تتتتت    ر لتتتتتت رأ تتتتتالرب و ال تتتتتار
    ر ي وعقعرا ،قعرل ي وعات ر اءرال ار نر ل قشر  ئ      ر لكر ع اءرائ ر

أ ئتتت   اربالإتتا ار حتتتا ر ل  تتتاسرر ذتت رئتتت ،اءرو تتا سر ائتتتالو رلتتتوثقلت نرال  تت
  ئتت     قعر لتتت ر تشا تت ر ش تتارو  تتاريتت حرتإ تت   رلألال،قتتعر لتتت رقشتتترلرا،يتتاء ار
رو  رو نر لال،قعر لتحتقعر ،ياءر ي و رقش  رحلانرا ،قانر ئ     رذ رئ ،اء.
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ر***
ت(ت:2011-2000ةة ت)(تنلو يكت  تحىقب تنأل2)

و اسر لشا تتتار تتتنر ا بتتتا ر لتإ تتت  قعرعتتتنرع  قتتتاسر لت ئتتتار  ئتتت      رع تتت ر
و تتتنرأال ر تتتار تتتار،يتتت ت ر تتتحقإعر رر2011التتت رر2000  تتت ر تتت لر لإتتتت  ر تتتنر

تل ةتتتتت  نرعتتتتتنر حا  تتتتتعر ل ائتتتتتواريتتتتت ةتر لإق لتتتتت رر12/2/2001ذتتتتت ر لحقتتتتتا ر ر
لأل تتنر ل  تت  رو ل وئتت رغ ةغتتو  ر  ،تت،ار ر تتا  ر رح تتارتتتو ذ سر ش و تتاسر

عتتنر،يتتاطر ل وئتتاار ل تر  تتارذتت رأذ ةلقتتارو التت  رو تتارتتتلر ،ا يتتعر ليتت وارئتت تر
 ةتتعر لئتتاال روحئتت نر تتاانر لوتتاب ربالبح ةتتعرئتتابلانرأقوتتانرح لإق لتت روتتاب ر لب

ا لكرئا  ر لإق ل ر التنرعتلر ل تت لرو تورقش ت رواتق نرلتور   ر لر  عتعرو تارحتاولر
سرعتنر لبح ةتعر ل  ت ةعرو،ظتلرأئت حت ارفر ل ت لري ةتر لإق ل ر ئتتلاءر ش و تا

ا لكر   ر ش و اسرعتنر لر  عتعر ل  ت ةعروأ تلر لو ات تار تنر التنرع ت رئتا  ر
 لإق لتت روأ،تت ررواهرب ش و تتاسرعتتنر يتت و رتويتتا را،تت ر  تت ر ئتتتث ا رأ و لتت ر

ررذق .
ت ت ةحاسرلرو تعرئتشار لتا نرر14/8/2002**ر،ي سر حقإعر ر لش  ت ر رذت ر

ال  تتا  ر رأا ،تتسرذ  تتار لحاتتلر ل تتاا رع تت ررو  تتارئتتشار لتتا نرراالتت   قلر ا  ةاقتتعر 
راال   قلر ا  ر  ارر النر  اونروو إسر ولر لحالرب ، ر ولرحرةنرع  ر   ر.
و تتتارتو لتتتسر اوار لإشتتت ر تتتنر ل ا  قتتتعر لال ة ا،قتتتعرو ا  ةاقتتتعروبشتتت ر لشو  تتتلر

لتتا نر او و قتتعرذتت رظتت ر لتئتتاال رلتلتتاقلر ئتتت،ا سرتإ تتارأنر تتاراتتانر ت لتتاهرئتتشار 
رتال عاسرل  ارر النر  اونر.ر ار ، رولقااال   قلرا، ار ور  

و تتتار اتتت سر رال  تتتا  ر رأنرابتتتا ر ل ئتتت ول نر ل  تتت ة نرقش ذتتتونر  تتتا نرأنررو تتت ر
 نر  هر لت لرو ت  سر لحاو عر ل   ةعربال  ارلئشار لتا نراالت   قلربئتال رراءال ر

)فيممنوحلثت مم تر.آ   تت ر لئقائتتقعرو ،تلتتااهرلحالتتعر لاقل   قتتعروغقاال تتارذتت ر  تت ر
ر(ر.  تههنتنلةرستخمت (ة تيعلتنللامتئبعنهةتتوةرة ًتت–عنقبعًاتت–نلبنلت



 

1655 

تحلقلتتتتانرعتتتتنر تتتتإلعر ل ائتتتتوارر7/2/2004**ر،يتتتت سر تتتتحقإعر ر لوذتتتتار رذتتتت ر
 لت  ر التسر  تاا ر) ل  رئال ر لتإ ت  ربيت ، ر تنر الت (ر  ئ      رعر لرعر لر

قتتعرعتتنر تت  ر  ذتت  جرع،تت رفرائتت     قعربا وتتاذعرالتت رئتت إانريتتالولرورةتت ر ل ا  
ئت     رو لتت رتتلر باالتعر و ارأيا ر لتحل  راي  رحاقسر لت ئارال نر  ت رو  
 و ئقار نرا ر ل  ذ نرو ل ش و رأنر و عارلشبعرتباالر ل و ئقارقرت وتار

، ارقحا  ار ل   حعر لش قارل  ر   ر. را ر و ، نرأور شا ا سرو  
 تتنرر1954ارع  قتتعر رقذتتونر رعتتالروتشتتار ر ا ئتت  ر، ،تتور رأحتتارأيتت  ر و ئتتق

 لاالت رعتاار تنر ل و ئتقارر1968أي  ر  هر لحاقسرح تارت تسر باالت تارعتالر
 ل  تت ة نرذتت رائتت     روت تتسر ل تتإلعرو يتتت  سر  تت رأنرت تتونرئتت ةعرذظ تتسر

رح نر،ي  ار حإ رائ      ر.ر1975ا لكرحت ر
  قتتتعرأ تتتار ل ائتتتوار ل  تتت  ر را تتتار ر لتتت  رر عتتتت ر  تتت را  تتت رائتتت     رذتتت رع

 شلتتا رل غاقتتعرحتتت رو تت رل تتا  عر ويتت راقتتانروت اتتنر تتنرت تتوة ر ئتتت،ا سر
   تتت  رعتتتنر  تتتا  سرائتتت     رذتتت رئتتت ،اءروتتتتلر للتتتب رع قتتت ر التتت رحتتت  رأ تتتتو  ر

 لاال رعاار نر ائ  ر  ئ       نروقشقشر را ارر1974ب ئالوع نرثلرأذ جرع، ر
ر ر اررو ت ر لإ ،ئقعرذ ر   ر ل ا ا ر.

وتتتلررائتت قلرذلتتار ذتت ر لئتتاا سر ذوتتانر ا شتتانر  ذتت  جرع، تتأ تتار بتتعرعالتتار لتت ح نر
اعتتا   اريتت،لانراتت لكر ذوتتسر  تت ر  ذتت  جرعتتنراالتت   قلريتتا  نرذق تتارأذتت جرعتتنر
رو تت ر ،يتت  حروأوقا تتار لث ثتعروئتتاذ و رالتت رائتت     ر لاالت رعتتاار تتنر ل و ئتتقار

ر ل   ة نرذ رائ     ر.
  تتتت ر  ذتتتت  جرع،تتتت ررأغتتتت  راعتتتتو رأ ا  تتتتارئتتتت  نر..وذتتتت رر لئتتتتقانر  تتتتت *رذتتتت ر

ئ،عر)ث ثعرأ  ا ر ل ا (رذ ر لئ نرفر لغ ةت رأنر تاح رر20للوا  رأ ث ر نر
 لتتاعو رذتتتا رر ل  تتت  ر) ائتتتوا(رو حاتتتولرع قتت رباايتتتغالر ليتتتا عر ل   تتتا رذتتت ر

ر وقعرت اال ر ارائ     ر.
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أوو ر ل    رأ الر حا عر للواءر  ا   رأ، ر ت لربالت اال ر اراولعرائت     ر
 تتتا ر لحاتتتتلرب شا التتتت رباايتتتتغالرر1976أ تتتتتو  رر27وذتتتت ر  ئتتتعرر1976عتتتالر

ر ليا عر ل   ا ر..رو ، ر لكر لح نروحت ر آنر ار لرئ  ،انرال ق انر   ر!!ر.
ت، رع  رأنرر1956لئ،عرر396 نر ا،ونر لئ ونر  لرر52وأوا رأنر ل اا ر

  رفرا قت ر، ا قتانربشلوبتعر ل تا رل ح ةتع  ورر  ذ  جرتحسري طرعتنرات ر حاتولرع
أ و رذ ر لئ نرث ثعرأ  ا ر ا ر لشلوبعرواانرئ وا رأث،اءرو واهرذ ر لئ نر
 تتاعورالتت ر لثلتتعرالتلتتوقلر،إئتت رو لتتكر تتارلتتلرقاتتنر  ذتت  جرع،تت ر  تت  نرع تت ر ا تتنر
نراا،سر  لشالروقر  وررأنرتل ر ل ا ر لت رتلو رذ ر لئ نرعنرتئشعرأي  رو  

  جراقرا  ر وتت ر ل حاتتولرع قتت ر لشلوبتتعر ايتتغالر ليتتا عر ل   تتا رذتت ر  تتورر  ذتت
ر.روأ ارأنر  هر ل اا رت، ال رع ق رذ ر لئ نرعي ةنرئ،عرع  ر ا  ر.

 للتتتتا   رتحتتتتسرع،تتتتو نر رر2002*روذتتت رتل ةتتتت رل تتتتحقإعر ر لحقتتتتا ر رذتتت ر،تتتتوذ ال ر
ذ تتتتت  سر رو تتتتتاءرذقتتتتت ر:ررت يتتتتتتريتتتتتباعرت ئتتتتتارتلوا تتتتتارذتتتتتتا رلحئتتتتتا رائتتتتت     

 تتتت رالتتتت رائتتتت     رفر وتتتتقعر ل ش و تتتتاسرعتتتتنرت  ةتتتت ر لئتتتتقاحر ل تتتت ،  نر تتتتنر 
ت ئتتار ا تتا رتحلتت رذ  تتار لئتت  اسر ل  تت ةعرحالقتتانروتتتت لرذ  تتارئتتتعرأيتت ا ر
بالت اال رل ال ر قئت با  سر  ئت     قعر) ل وئتاا(.روأ ت سر حا تعرأ تنر لاولتعر

 و انرع  ر  عر لتحلقلاسر لتت رر45الت ا ارتو  ترث ثعرأي ا رال ، لرذتا رل ا ر
أذتتااسر  تتاا ر   شتتعرأنر لث ثتتعرظ تتو ر تت لر ليتت و رت  ة تتار ل،قابتتعر ش تتلرفرور

 لئتتتتعر ل اوتتتقعر  تتتنر لحتتتبار قحتقتتتا  رفرواا،تتتسرأ  تتتر ر ا تتتنرأللتتتسر للتتتب ر
رع   لر ال رئتعري و فروت ت سر لئ  اسر ل   ةعرع  ر ا  ر.

وأووحسر  اا ر   شعرأنرظت و ر للوتقعرذ وتسر لئت ةعر ليتا ا رفرا رأ، تار
ث ثتتتتعرآ تتتت ةنرفروأيتتتتا سرالتتتت رأنر لتتتت ذ رأذوتتتتسرالتتتت ر للتتتتب رع تتتت ر ت  تتتت نر

 ل  تتتت  ر ل ئتتتتت  رل   بتتتتاسر  ئتتتت     قعرو حاولتتتتعر ئتتتتتغ لر وتتتتقعرعتتتتر لرعتتتتر لر
ل وغ رع  ر   ر نر ا، راولرأ   رذ وسر لش  ربئ ةعرتا عرذت ر وتاقار

ر لت ئارحت رت ت  ر االعروار ل ت   نر.
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فرالتت   قلرع تتاعر، تت ءرا ل  تتاا رعتتنر وقتتعر ل ت  تتعر ل  قئتترو غتتلر لئتت ةعرايتتإس
و  راا،سرقعبعر ش وذعرذ را  ر ل اروتش  ر وظإعرذ ري اعرئقاحعرفروا إسر
الإ   ءر ت اقسروللاء سر ارع ت ءرذت ر ر وئتاار روع  تسرع ت رت ، تارآ ت ةنر

رل،  ريباعرت ئارتش  را   ر   ر.
وأوتاذسر ل  تاا رأنر ل تتت لر لثتا، ر ئتت  ر التار ئتشارو تتوراتانرقعتت رات  ر تتار

اسر تتنر، تت ءرل،لتت رأعتتا ار تتنر لئتتقاحر تتنرت   تتاسر ش ،تتعرالتت روت لتت رت  قإتت
ائتت     رفرو ل تتت لر لثالتتار تتاع رع تتالر لحتتاو رو تتورقش تت رذتت ريتت اعرئتتقاحعرفر
أ ار ل ت  ونر لث ثعر آ  ونرذ لر:ر  شعرو ئشاروقائت ر لت  نرلتلرتشت  ربتا  ر

رأئ ا  لربشار.
ل ت  تتتتت نرو،ئتتتتتالسر ر وةتتتتتت رر رالتتتتت ر  تتتتتا ر وتتتتتا  ر  تتتتت  رأنرو حتتتتتا نر تتتتتنر 

اال و ائتتت رقش تتتت رذتتت ر لئتتتتإا  ر ل  تتتت ةعرذتتت رتتتتت رأال تتت رفروأذتتتتااسر ل  تتتتاا رأنر
ئا حانر  ،قانراانر ل ت  تونر، حتو رذت رت ت ةال لرالت رائت     رر16 لتحلقلاسر ار

عال ر ح  ءر ل،ل رفرايترعتنرتإا ت  ر   تعرا ر عتت  ر ل ت  تونرب ش و تاسر
  تاسرائتت     قعروع تت رتإ ت  قعرعتتنر ليتباعر لتتت رتترع  تار، تت ءروتتشتا  ر تتار

 أئ ار ر وئاار رذ ر،ل رئقاحر نراولري نرأو وبارو ل ت نرالت رائت     رعالت ر
ر   رفري طرأنرقاو،و ر و ر  ت ا اسر ش ،عرأورأ حا ر  ا  سر ا عر.

لتتاءرأ  تتر ر ا تتنرلسر   تتعر ر لالا قتتعر رتل ةتت  نرعتتنرا،يتت رر20/1/2003وذتت ر**ر
ذتتتتت ر  تتتتت رتوتتتتتلر  تتتتت ة نرر ل  تتتتت ةعرع تتتتت ريتتتتتباعرت ئتتتتتارائتتتتت     قعر ا تتتتتا 

ئ       نرو ال رة نروأذا  عرو لكرعنر  ةت ر  عت نرذت ر ال رةتارعتنروظتا تر و  
ثتتتلر   تتت ر ل تلتتتا ونرائتتقاحرالتتت ر  تتت رتتتتلرت تتت ةال لرعتتتنرفر   حتتعرذتتت رائتتت     ر

  ةتت ر لالتتتاورثتتلرتتتتو ة  لرذتت رأع تتتالر ائوئتتقعرو يتتتالو عروتيتتت كرذتتت ر لش  قتتتعر
ر ارذ رائ     ر.ي ااسرئقاحقعر   ةعربالتشاونر ار،ظ  ت

و تتتار، حتتتسر تتتو سر ا تتتنر ل  تتت ةعر ،تتت رتو قتتتار تإتتتانر لئتتت لر تتتارائتتت     رذتتت ر
عيتتت  سررسوتتت  لتتتت ريتتتبااسر ل ائوئتتتقعر  ئتتت     قعرر لشا تتتار تتتن للتتتب رع تتت ر
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 لش ت سرو لت  ةت رر تروةتل ل ،ئقاسر ل  ت إعروةت  ر  ئ      ونر لئقاحعرئتا  نر
وبحتتتورت لراوق  سر رةإتتتعروتتتتلرروتتتتلر للتتتب رع تتت ر لحا ا تتتاسرذتتت ريتتتا  رعتتتال 

ا تتتلر  تتت وةنرفرر2.5 للتتتب رع تتت ر تتتوظإ نربالئتتتإا  ر  ئتتت     قعرالت  تتتعرت  ةتتت ر
وغ   تتار تتنرعيتت  سر ل تت   لر تتنر ائوئتتقعروت  ةتت روتروةتت رع تت سرو  تتا  سر

ر.اررل   رو   را  رتحسرئتا رئقاح وت ا  ر ،ئ رو   
 ،إ تت نرعتتنرر،يتت سر تتحقإعر ر ا تت  لر ر التت ةنرقر7/12/2004و6ذتت رور**ر

بشوتت  ارو  تتار  ذتت  جرعتتنر ل تت  ر ل  تت ة نر لئتتتعر لتت  نرتتتلر عتلتتال لرع تت ر
 لحاوار ل   ةعر  ئ     قعر ، رأ ث ر نرث ثتعرأيت  رذت رظت و ر ار لتسرحتت ر
 آنرغا وعرو ل  رللرت،  رأ  ر رأ نرو  ع لر با كرأنرتوارل رتإئ   نر تئ ر

ر ار ل ،  رو لشل ر.
 ذتت  جرعتتنر ل ائتتوار  ئتت      ر لتتا ر رعتتر لرعتتر لر ل تتت لرو ل التت ر لثتتا، ر تتور 

و  السرعا تتتانرئتتت ،انر يتتتاا ن.ر15يتتت    رحاتتتلرع قتتت رذ  تتتارالتتتت لت ئتتتار لذتتت ر وتتتقعر
تح تتق سرئقائتتقعرالتت ر لتت   رالتت نر لل تتت نروأ، تتارع  قتتعرتباالقتتعرأور تتإلعرالتت نر

ر لال ا نر.
ش  ت ر ر**روذ رتل ة رعتنر ر و ئتقارائت     رذت ر  ت ر ر،يت سر تحقإعر ر ل

و تتتتتار ئتتتتتتش  ر لتل ةتتتتت رأ  تتتتت ر ل و ئتتتتتقارذتتتتت ر لئتتتتت،و سرر20/10/2002ذتتتتت ر
ر ل اوقعرو لر:

ا، راتانر؛رعا  رئ ق انرأ  ق سر ل  ر ،ات رائ     رأث،اءر حت ل ارلئ ،اءرر-
ل انر حت ذانروا ر تار   ت ر تور ل تالرذلت رذتتلرت ، تاهربئت ولعرو تارئتل ربشتارأنر

ر  ر.حاولرت وةنر  قعرت ئارل ال رائ   
،اروو  سر  ة ر لاعا  رو ل عنرعا  عر    ت ر لت راو،سريباعرت ئارر-

و تارفر لرعنر  ة ر   قاا لر تنر ا تا نر ل   قتعرءذ  اري  قاسرعا عروأال،ا
أ تتا سر لحاو تتعر ل  تت ةعرع تت رت ح    تتار تتنر  تت ر التت ر تتاو رأحاتتالرع    تتار

ر.نر ل   ة نرو للواءر ل    رال  ت  غلرأ،  ارأ ا،ار ل ئ ول 
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ثلر التر لتل ة رل  ائوارئ   رعث انرأح ار ل  راانرقش ت رذت ر  تاررأ ،ت ر
حئتتاارثتتلر ئتتتلالرواتتانرقئتتت الرح ذ تتت ر لشالقتتعرذتت ر لغتتو رتحتتسر ل تتاءرل،لتت ر

  ةلتتت رأث،تتتاءرر ل ش و تتتاسرل  ا،تتت ر  ئتتت      رو تتتارئتتتل ربال تتتاذعربشتتتارأنروتتت َّر
وتتتتاب ررغو تتت روتتتتلروتتتتب  ر تتتنرأ  تتتر ر ا تتتتنر ل  تتت ةعرثتتتلراتتتتانرعتتتر لرعتتتر ل

 ل  تتتاال  سر  ئتتت      ر لتتت  را تتت ر لتتتب ارعتتتنر  ةتتت ر تإتتتانر ل تتتوةرروو طر شتتت ر
ر ل ائوارع اارعالار لح  ارائ اع  ري ةا رذ ر  ،ارل ،ئ جر.

،يتتت سر تتتحقإعر ر لغتتتار رتل ةتتت  نرعتتتنر ل ائتتتواربتتت لررر12/10/2005*روذتتت ر
بشتتارئتت حانر لتت  راتتانر التتت  نرا ،قتتانرذتت ر    عتتعر ل  تت ةعرو لتت  ر  تإتت رذ تت  ر

رو تتت ر،الوقتتعراالتت   قلر وئتت رفرو التت رأيتت  رأللتتسر  تتاال  سر  لرورر تتوحتت  ر و، تتور
هللار للتتتب رع تتت ر تتتحإ رو تتت قارائتتت      ر ئتتت  ر وئتتتترئتتت   رثتتتلر عتتتت  رأنر

ر ئ  ر لحلقل ر ورب لرئ حانر.
و تتارتتتا  ريتتا ونرثتتلرالو ئتت عرأل ا،قتتعر  تت نرئتت  حر ل ائتتوار  ئتت      ر تتنر

 رو تتت  ر ل تتتار ل تتتا نرا تتت  ر،ل تتتعرتإتتتتقشرأ تتت ر  تتت  راقرأ،تتت رغاذتتت رحا ئتتت
ال رل القارو ، ارل  و،انرر67ائ     قعرفروب لرئ حانر   ر نر   ربشارح  ر

ثلر   ر ل  وءرلئإا  رائ     رو ، ار ئ     ر لتت ر ،حتت ر ئت انرو ،ئتقعر ا تا ر
ر.ثلرع  رباللئلر لش   ربا   ععر ل   و،قعر

 ر لغار رتل ة  نرعتنرأبتا   ر لت القتار،ي سر حقإعرأقوانرر12/10/2005*روذ ر
ا، تتلرأ تتبحو ر؛ر تتاءرذقتت رأنر ل  بشتت نر تتارائتت     رأ تت الو رالتتا ءرعتتالر لحقتتاءر

  تتا  ونروقإت تت ونربش  تتات لر آث تتعرالإئتت     روئتتاذ ربشوتت لر ئتت     رتحتتسر
 ئتتتت  ر  اعتتتتعراو ، تتتتا نروغ   تتتتارفروتحتتتتاار لتل ةتتتت رعتتتتنر حتتتتاوقسر لئتتتتإا  ر

 تتتتت  نر احتتتتر  ر ل  تتتت ةعرعالتتتت رتو قتتتت راعتتتتو سرلتتتتبش ر  ئتتت     قعر ل ت تتتت   رق
 لئائتتتتتعرلحوتتتتتو ر قحتإتتتتتاقسر  ئتتتتت     قعرباللتتتتتا   روايتتتتتإسر ل  ،تتتتتعر ل  تتتتت ةعر
ل لاو تتتعر لت القتتتار ا  تتتعربتتت  لر ائتتت اءر لتتتت رر  سرائتتت     رو تتت، لر وئتتتترعالتتتار

وئتتا  ر لإق لتت رو  تت إ رر-  تتقارال،تتكر لت، قتتعرو ق ت تتانر لر  عتت ر- لتت ح نر
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 تت ر ارةتتعرو تت لر شتتو روآ تتالرعالتتار لإتتتاحروغ تت  لر تتنر قتتاا سرأالتتورئتت قلروع
ر.(ر2011-1979  لر لإت  ررور   ر لر  ععر ل   ةعر)أ ال ر  بار ارائ     
عتتتتتنر  تتتتتا رأ ،تتتتت رر28/12/2009**رايتتتتتإسر تتتتتحقإعر ر ل  تتتتت ةونر رذتتتتت ر

    ربلقالر ش ارائ      رتابارل  وئتاار تاع ر رأو ت ت ر  ،  تانر ربائتتل ا ر
يتتتا روباحتتتار  تتت  رل ا  ئتتتعربتتت رفروأنر تتت  ر ل ش تتتارقئتتت  رر1500أ ثتتت ر تتتنر

ل  تتالر ل وئتتاارو ل  تتاال  سر لح  قتتعرباقلتحتتانربتت راونرتلتتاقلرأ رأو  نروةتتا ار
 للتتتا،ونر لتتتاول رو لغ  تتت ربا وتتتاذعراحتتتاار،ظتتتلر قت تتتاقسرذتتت ر لشتتتاللروتلتتتولر

، حتتتسر لئتتتإا  ر  ئتتت     قعرالتتتاعو ربشتتت ر لبتتتاحث نرل لتحتتتانربال ش تتتاروبالإشتتت ر
 لئتإا  رذت ر ئتتل ا رأعتا ار تنر ل  بتعرو لبتاحث نرو ا تااق   نرو لتحلتو ربال ش تتار

ربالإش ر.
وايتتإسروثقلتتعر تتاا  ر تتنر ل  اتترر ا تتااق  ر  ئتت      رعتتنر لتحتتانرباحتتارذتت ر
ع ولر ا  رو ال  راانرقش  رذ ر ئتيإ رحاو  ر    روقش ت رحالقتانرذت ر

حا تتتت رع تتتت رتلتتتتا  ر  تتتتارذتتتت رر ئتيتتتتإ ر ر ا ئتتتتار ر  ئتتتت      روباحتتتتارآ تتتت 
 ل ةاوعر لبحتعرفروةتلر ئتل ا ر  قءر ل   ة نرعتنر  ةت ر  غت  ء سر ل ث ت  ر

ر لت رتلالرل لرو ئتغ قنرلحالعر لب العر ل ،تي  رذ ر   رحالقانر.
للتتاءر تار يتتالر،ئتقلر، تت رر( ل  تت  ر ل تول  ةتا ر)،يتت سرر2010وذت رعتالر**ر

 تتالربشتتا رل رأور،تتاقلر  تت ر ائتتار لتت  رأئتت و  ر ل  تتاال  سر ل  تت ةعر  ح تتار،ئتتق
 ل  تتاال  سر  ئتتت     قعرول تتتنر ل إا  تتعرأنر التتتنر تتت  ر لب تتت ررع  قتتاسر،ا حتتتعروتتتا

 ل ال تتت روتتت  ربئتتت   رو لتتتاهرو ئتتت  ت ر ل   شتتتعرذتتت ر ا تتتعر لتتتو نرعتتت  ر لحتتتا  ر
عا تتتانرو تتتارأث تتت ر تتت  ر لتتترو جرعتتتنر إ تتتعرتتتتاع رر18وتتتتروجرئتتت ا رائتتت     قعر التتت ر

و اا ت رأنر ت هر لإتتا رتتلرتش  تا ارل تا ولر ئت قانرذت ررعا تانرر12قائ  نرع   تار
 لاقا،تتعر ل  واقتتعربتتال غلر تتنر،إتت ر يتتالر،ئتتقلرل تت  ر ل التت رفروأ تتارأ،تت ر  تت ر ئتت لر

عا تانر تنرأ  ت روتحتتاذهرر15و ال،تت ر ئت  عروحتت ررو تت ر  ئت     قعرأئت  سر ،ت ر
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ار لتتسرا، تتار فرع تت رذتت    را ، تتار  ئتت   ر غتتلرعتتالراع ، تتارل التت رائتت   ار
رتشقشرا   رائ     ر.

(ر لتتت رأيتتا سرتإ تتق نرالتت ر تتاآ تا)انرتل ةتت ر تتحقإعر:رو تتالر يتتالر،ئتتقلرر-
بالحلارع ق را، ر    رفروأيا ر،ئقلرالت رأنربشت ر ،اذئتق ر تنرر  ع  ر  ت 

  الر اع الر ل  نرقش  ونرذ ر  الر لئقاحعرا   تانر تار ث ت ونر ت هر ليتا شاسر
رول  ر ،   ر لئقاحرعنرذ،ا  رو  ةت ر لئقاحقعر.و لرو بارل ،  ر نرئ شت ر

و عت  ر،ئقلرب ، ر و   ر يا  رعا ا رذ ر حق رأئ ت رلت ذ ربشوت لر ت هرر-
 لرة تتعروا،،تت ر  تت  رذ ،تتارئتت عقشروأ تتوسرع تت ر تت هر ا  روئتت    ر ال،تتت ر
ورو تتتتت ر  ئتتتت     قعرلقشقيتتتتار شتتتت را   تتتتانرذتتتت ر  تتتت روئتتتتت تح ر ال،تتتتت ربتتتتالتش قلر

ا، ارت،ت  رل   رأ ث ر تنرائت     رفر؛رولقارذ رائ     ر ل ا ش رذ ر   ر
ا،تكرذش تسر  ت رذااحتانروئتتتح   ر تو لرحقاتتكرو، تقحت ر:رأ ارو لا رذلالرل ر

 لئتسر ل  ت ةعر رل  ريا ر    رأقرقإش ر تارذش تت رذإ،ت رلتنر  تارأذوت ر تنر
ر. رع  ر    نر

تل ةتت  نرر،يتت سر تتحقإعر ر ليتتش ر روع تت ر تتإحعراا  تتعر4/12/2012**روذتت ر
ر–رائت      تارر لت  ر  ةتار لت القتا ل حا  ر ل ش و رورر–  وقنرعنرذ ةار لا  ر

ذ تتتتور لتتتت  را ذتتتتارعتتتتنرعتتتتر لرعتتتتر لر ل ائتتتتوار  ئتتتت      رع تتتت ر  تتتت روعلتتتتاسر
 ل تتحقإعر لا ،تتعرال ،تت رو تت نراالتت   قلر ل  بتتاو ر ل حتتا  ر ل  تت  ر لتت  را ذتتارعتتنر

ال    رو  ت ر لغإت  نر تنرر ل حت ر لال ة ا، رأث،اءرحااارا،يو  رو ل  ر عت  
ر ليش ر ل    .

ر***
تعنقبعًات:تن ئوعنقتنلعل  تلئل  تنلوطبةعت:ت (ة تيعلتنللامتئبعنهةتت  اً ت:

 تتت لرذتتتت  ر لبحتتتارر وتتتقعر  اتتترر التتتنر  تتتاونرو  قئتتت رئتتتشار لتتتا نراالتتت   قلررتشتتتا
، و  تانرو ارأثا ت ر تنررو بتارئقائتقعرحتاا رر(2000و ا عرر لإت  ر لتالقعرلشالر)
لوتتتتاقار ل ت تتتت عربتتتتاق ت  نر لش  تتتت ر ا ،التتتت رو  ا تتتتعر  ئتتتت      رل   ت تتتتارل 
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ذتحتتتتتسر  تتتتتتر لت وةتتتتت رل   شقتتتتتاسرو ل    تتتتترر لبحثقتتتتتعرو لشلتتتتت ر ل  تتتتت  رفروللتتتتتار
و  شقتتاسرحلتتونر  ،ئتتانر لتتت ر ،تيتت سرب تتو  رقذتتتعرذتت ر لئتت،و سر ل اوتتقعر.ر

لتتو  ر.ر تت  رو تت ر تت هر ل  شقتتاسرو ل    تتررت ثتت ر  ت   تتانريتتا ار ل  تتو  رلأل تتنر ل
 ارثالسربالإش ر ا عربشارثالوسر لش  عر لو  ا رال نرئشار لا نراال   قلرو لئإ  ر
  ئتتت      رو لل، تتت ر  ئتتت      رورةتتتا  سر تتتوظإ ر لئتتتإا  ر  ئتتت     قعر ل ،تظ تتتعر

رل  ارر النر  اونروللاء ت لر ارئشار لا نراال   قلر.
 لوحتتا رر  نرذتت ر  تتتتتتاوللتتارثالتتسرأقوتتانرأنر ل ووتتوعاسر ل لت حتتعر تتنر ل  اتترر

 ث ر ل،وبعرو اورئ ،اءرو اور  ت وحرر واقا ل ا إقعر ا عرور لو ،قعرذ ر   ر
روغ   لر.

ع  ر  اسر آق ر نر ل تو ور تنر قتحتاار او و ت رر ل  ارا لكرثالسرح ولر
 لتت  نرت  تتو رعتتنر لش،تتتروت   تت ر لئتت ا سرر نلت وةتت ر يتتا ةار ا تتعربا ئتت   

رإل   .ل ،ت اباسرو  و رلألئ ر ل
   تسرفر لتت راا،تسرتش ت ر شت ررو تنر شت وبشار لحالرع ت رئتشار لتا نراالت   قلر

  ةاقتتعرل وتتغ رع تت ر  تت رع  ،تتاررو تتت ر بتتا    رأول ،تتا  رتحيتتار تتو رغ  قتتعروأ
ر.، لمذ  جرع

ثتتلرتو لتتسر قعت  وتتاسر تتنر ةتيتتا ارباوتيتت ر ل تحتتااربائتتلر ل ا  قتتعر ا  ةاقتتعر
ر.فرال رو نريا ونر،إئ رةاقعرو او و قعرثلرتو اارذ ةا انرو ل ،ظ اسر ا  ر

لت رأ ت  را قت ا تاسررو ت  ل  لرأنرئشار لا نراال   قلرع،ا ارألل ر للتب رع قت ر
ر ئاعاق ر ث ر الارذقا روغ  هر.

و تتار اتت سر  ةتتا ر ر ائتتتالو ر رأنر تتنر قت ا تتاسر ل و  تتتعرلئتتشار لتتا نراالتتت   قلر
بحثقتتعر يتتالو عربغتت  ر ل ئتتاوسرع، تتاراتتانر ، تتارع  تت رو يتتت    ر تتار ،ظ تتاسر

تيتتتوق ر  تتت رو ذتشتتتالرأر تتتاسر ا إقتتتعرو حاولتتتعرتإت تتتسر،ئتتت جر لتتتو نربش، تتت ةعر
ر ل ئ لرو ل ئقح ر.
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واا،تتسر وتتقعر ر ايتت  عر ل إال اتتعر رو لتتت ررعتتلرذ  تتارئتتشار لتتا نراالتت   قلرتشتت   ر
تت ث رع ت ر ائ  ر ل  وارع ت ر تار ل ،توار ل  ت ة نروغ   تار تنر ا،يت عر لتت ر

ر.رعروأ ، ار للو   و  ر   ر ل ا  ق
حومممم تت26/11 مممممتاتتنلععامممم رممممحةة تاتحلىمممما تنشممممعوهاتت3خلمممم ت مممملنعت*ر
 ر ل تتتحإ رعث تتتانرأ تتت نر لوتتتوءرع تتت ر وتتتقعرئتتتشار لتتتا نرئتتت َّرر10/12/2000

و عت  ذاتتت رأ تتالر،قابتتعرأ تتنرر-  تتقار   تتارأ ،تتاءر  اتترر التتنر  تتاونرر-االتت   قلر
 ت  تانرر28تت رتوتلر لاولعرال  ائعر ل ئتيا ر يالرالاو رو ار تاءرذت ر للوتقعر ل

ر نر لي وارفروأال رر ار اءرذ ر حو ر لتحل  ر ار   ر:ر100و
 ل تتتت ت  ر لتتتت  راع تتتتسرلتتتت رذتتتت ر ش تتتتار لا  ئتتتتاسر قئتتتتت  ت  قعرالتتتتور   ر لتتتتاذا رر-

 ا  ةاقتتتعريتتتا ا، رذقتتت رأئتتتات  رولتتتو ء سربشوتتت لر تتتنر ل  اتتترر للتتتو  رلا  ئتتتاسر
ئت  سراعتو ر يتت اعر تنر لي نر اوئ ر لتابارل   اال  سر لشا عر ل   ةعرو تارت
ر ل ا،ال نر ل    رو ا  ةا رلحوو ر   ر ل  ت  ر.

و اتت راالتت   قلرأنر لبشثتتعرل تت  ر ل تت ت  روتت سرع تت ر لتتا نر تت لروأئتتا عر لغر لتت ر
حتت  روعالتتا ل ،شلرئتتش ارو ل تتو ء نرأح تتارذ تت روأح تتارعالتتار لح تتقلروتحئتت نربيتت  ر

:ر رو  تسرلأل ت ةا  نروا.ر ،اءر   رهللار.رو ارئ لو، رعنرظا   ر لت   ر لا ،
انر ل  اعتتتاسر  ئتتت  قعرتت لتتت راع تتتانر ش،وقتتتانر تتتنرا تتت  نرو ااقتتتانر تتتنر لئتتتوا نر
وئتتت لو رأئتتتا عر لغر لتتت رحتتت  رعتتتنر ل، بتتتعر لحا  تتتعرو ل  ئئتتتعر لشئتتتا ةعرو للتتتو ر
 ا ثتت رتتت ث   نرع   تتارو ل تت نر لتتت رق اتتنرا  ةاتتارأنرتتت ث رال تتارع تت ر ل   وعتتتعر

ل ،شلرئش ارعنر  ،تاجر لح   رو  ر ورذ ر، ور لحا  عرل   رفروئ لو رعالار 
أورت   ارو   اا،قتعرتت ث  ر لشو  ت ر ق ت تااقعرع ت ر،ظتالر لت ، تارو لتتا ة رفرأ تار
ا.ر ،تتاءر  تت رهللارذلتتارأعتتاسرو  تتعرل  تت ت  ر تتنر   تت حر ق ت تتاا رو   اا،قتتعر

ر ئت    هرو ا ت رع  رتحل  ر قئتل   ر.
اولرو  تتاسرأ ،القتتعربل تتار  وتت   رب  اتترررو ا نرع تت ر ت ا تت ربالت تتاال رل تتال 

   ر لح   رو لئقائ رو ق ت اا ر لاال ر بالغر القعرفر ارئتشار لتا نراالت   قلر
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ب ،تتت راتتتبشرذتتتا ءرلإيتتت ر شا تتتا راا تتت راقإ تتتار لثا،قتتتعرو تتتار عتتتت  ربتتت نر ليتتت ااسر
 ق ت تتتااقعر ل التتت  رو    تتترر ابحتتتاار تتتار تتت راقرو   تتتاسرا  تتتر ر ئتتتت با  سر

رعال قعر.
و  سر ل،قابعرلئشار لا نراال   قلرالو وار تإتانرئت  رالت نر  ئئتعر رذ ا،قت ر رو ار

   ت تار تار  تت  نرل ا  ةاقعر ار  ارر النر  تاونرقلتولرب و بت ر ل  اتررالتاو ر
تيتا ار  ئئتعرذ ا،قت رع ت ر لشتا   نربتال  اررتتو  ر لئت ةعر لتا تعرأث،تاءر  ش تتلر

شايتتتتت ر تتتتنر  وتتتتتانرل  ش و تتتتاسرعتتتتنر  تتتتتا،ار ل،ئتتتت جرذتتتتت ر ل ح تتتتعر ل التتتت  رو ل
رو لئااار نرأ تو  ر.

ا تتار عتتتت  رئتتشار لتتتا نراالتت   قلرب ،تتت ر تتالرل  اتتترر لبحتتوارل ت، قتتتعر لاولقتتعربا،تتتا ر
ا  ئاسروأبحاثانرعنرتغ   رأ،ظ عر لحالر لش  قتعرلتلتالرأع تا ر لحاتالر لشت  رو تار

آق رر4ق اتتنرأنرق تتاح ر لتتكر تتنرتتتوت رو   تت روح تت سر لاالتت ر لتتكرع تت ر
 رب ،تتت رأئتتتتا رر  تتت رو حاوتتت ربال ا شتتتعر لشال ةتتتعرذتتت رائتتت     راوق رفرا تتتار عتتتت ر

رتلاو ر ، ار،إلاسر لئإ رو   ا عر.يا كرذ ر ل  ت   سر لش  قعرال اروةوق
ا تتتار عتتتت  رالتلاق تتت رلا  ئتتتعرعتتتنر لإلتتت رو لب التتتعرو لتإاتتتكر ق ت تتتاع رل تتت ت  ر

فرا تتارر%39و لإلتت ر تشتتا رر%15او ، تتا نرو اتت رذ  تتارأنر لب التتعرذتت ر  تت ر
 تتتوظإ ر  اتتترر التتتنر  تتتاونر عت ذتتتو ربتتت نرئتتتشار لتتتا نراالتتت   قلرا إ تتتلرالإعتتتا ارأنر

 تت را  ئتتاسروأبحتتاارعتتنر و  تتتر احتتر  ر تتنر لت القتتارل تتال ر ا شتتعرحقإتتارو 
ل ال ر ا شعرأ  ةاقعرولقئسرل ا شتعرائت     قعرر ، لرأنر  ا و رل حاو ة لرأ، ا

بتتتاطرو ل يتتتا سرفرا تتتار تتتالر ل  اتتتررالإعتتتا ارا  ئتتتاسروأبحتتتاارعتتتنر ل،تتتو   نرو ا 
ر.لش   ر ل رعولرذ رحل ل لت رقشا،ونر ، ارو قو  اار لا ، رو 

أعاسرتل ة  نر   انرقح  رع،و نر رذلارر5/8/2002أ ار  ةا ر ر ائالو ر رذإ ر*ر
ي متيعلتنللامترمةع تخلم تف مهت  تتنخوبعفنتأمتح اة تع لهتتفن مت ىلك

نرلتلرت تاأر لتاو   ر لئقائتقعرع  ر ا  رعا  نراتا    اءرذق ر، انر:رراتنأ عيكام
 لغ  قتتتعرو ا  ةاقتتتعرئتتتو ءر ل ئتتت قعرأور ا  قتتتعرويتتت،سر   تتتعرت تتتور ا تتت  روتتتار
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   ربئال ر حا  عرئشار لا نراال   قلر ا  ر  ارر النر  اونر ل  رحالرع ق ر
ياعاسرر7 للواءر ل    ربالئ نرل ا ر ئ،و سربشار ت ا  رالالارأ با راا بعرو  
و لتروةتت رو ل، تت رفروتشتتار وتتقعرئتتشار لتتا نر تت ربال تتا جرتوتت ربئتت شعر لتتب ار

و  رال رحار ل  البعر ئت قانرفر لوح ا ر لت رحظ سربا ت الرغ   رغ  رعاا ر
با ذ  جرع، رو ور ا  ر ل  ر ذوتت ر للقتاا ر لئقائتقعرو لتت رأع ،تسرأنر للوتاءر
 ور اح ر ل   عر لوح ا رذق روأ، رقرتا  رذ ري ونر للواءرذ ، رالا قعر ول ور

و تتورتتتا ةخر للتتب رع تت رئتتشار لتتا نر تتنر التت ر باحتتارأ تتنر لاولتتعر ،التت سرر2000
 ،ظ تتتاسرحلتتتونر  ،ئتتتانر لغ  قتتتعرو قتحتتتاار او و تتت رو  ث تتتور لئتتتإا  ر ا  ةاقتتتعر
باللتتا   روور   ر ل ا  قتتعر ا  ةاقتتعرل تتاذا رعتتنر تتا  ر  اتترر التتنر  تتاونرواتتا،و ر

ر.ح ة  نرع  رحوو ر  قار  ئاسر ل حا  عرالاونر ئتث،اءر
ال ، تتتتاراتتتتانر ل اتتتتت ر ا  ةاتتتت ر لش، تتتت  رو ل شتتتت و ربشا  تتتت رل شتتتت  رو ل ئتتتت   نر
تو تتتاارذ ةتتتا انرأولر تتتنر ،تلتتتار حا  تتتعرئتتتشار لتتتا نرع،تتتا اراتتتت ر لتتتاقنرذتتت ر ر

ر.رع، ا ذارذق رر2000ذ ر ول وررع ق  ل، وةو كرتاق رر رعل ر للب ر
ع تت ر  تتعرر و تتانرر45وبشتتار ،ت تتاءرتحلقلتتاسر،قابتتعرأ تتنر لاولتتعر لش قتتاروحتتبارئتتشار

 لتحل  رر ارئت  ر لغت  روتار  ت رويت،سروئتا  ر  عت لر لغ  قتعرو ا  ةاقتعر
ح  تتعر ،ظ تتعروتتار  تت رثتتلرأذ  تتسر ل،قابتتعرعتتنرئتتشار لتتا نربالوتت انر ل تتال ر

حالت رال ر ل حا  عر..رور عتلارأ، ا ر لااتو رأنرح  تت لر تارأتتسرث ا  تارو تار رو  
الر حا تعرأ تنر لاولتعر لش قتارأ تر2000الا قعرأول ر  ئاسر ل حا  تعرذت ر،توذ ال ر

اا،سرع  اسر لثلعر  ر لئت عر ل   تر رلو ت رئتشاراالت   قلرذلتاراتانرح ة تانربت نر
 ا عروئتا  ر  عت لرأ،ت رغ ت ر اتت ارب تار  ت  روا ،ت رو ثت رفر وح رل   قار

، تتارا،تت ر ئتت،وار تتنر لغتت  رفر تتنر لالتت  ء رلتتقارق ت  تت رأالتتعروأئتتا، ارع   تتار و  
ل ول ر.رو اءسر  ئاسر ل حا  تعرالتاء نر تنرئت ا ريت واروأ  ةاار احبعر ل ار 

أ تتاراذاعتت رذاتتانرفر  ثبتتاسرو ل،إتت رو   ذشتتعر ل،قابتتعرذتت رغ تت ر تتال رئتتشار لتتا نر
   ر ا ال رينر ل  ولرع  ر ل حاذعر ل  ت ةعرو ل تحإ  نر شتالت  نرأنر للوتقعر
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ارئقائقعرال رانرأحار حا ق ر ال ربح ر للوقعرئقائقانربش ا نرعتنر للوتاءرفرأ ت
 ل،قابتتعرذلتتار تتاءسر   ذشت تتارلت اتتارااذتتعر االتتعرو ائتتا، ار لتتت رتتتا نرئتتشار لتتا نر
وأيتتتا راتتت ر تتتنرئتتتا  رئتتت تروأيتتت  ر تتت لر  قئتتت ر،قابتتتعرأ تتتنر لاولتتتعرالتتت رأنر
تحلقلتتاسر ل،قابتتعرويتت اا ر ليتت وارو او  نر ل وتتالو عرب  اتترر التتنر  تتاونرو ،تترلر

اار او و تت رال غتتسر ق ت تتارئتتشارت اتتارثالتتوسرت لقتت رأ تتو قنر تتنراولرأ ،القتتعرو قتحتت
ألتتر تو ور لاالتت ر،يت رأ بتتا روتلتا ة راا بتتعرتتش ت رباوتت  اار ا بتاطرذتت رر261

  تت روبشتت ر للوتتاقار لئقائتتقعر لا   قتتعرل ال تتاروغ   تتار تتنر ل ئتتا  ر لتتت رتشتتار
ولتلرقاتنرغ ةبتانرأنرتتا ذارأ  ةاتارو لغت  رعتنرئتشارر ئائانربالغتانربئت شعر  ت ر.

ر لا ن.
 ئتتتتاسر ل حا  تتتتعرل ،تتتتعرتابشتتتتعرل ،ظ تتتتعر    بتتتتعرحلتتتتونرذ تتتتث نرحوتتتت سراحتتتتا ر 

،قتعر ل إتت رو ت رع  قتعروأ ت  رأل ا،قتعرارتتاع ر   ،ئانرو سرئ ات نراحتا   
تاع رآنر و قكرأ اسرا ر ،  ارأ، ار اءسرل توا نر ارئشارو  ار ش و اسر

رو قا،اسرحولر للوقعر ئتشا ا نر  ا  رالقانرقئا،ار و ترئشار.
 ل،قابتتعر تتالرذتت ر   ذشتتت ر:رانرئتتشار لتتا نرئتتش رالتت راتتانرأيتت  ر تت لر  تتقارور

تولسرع تت ر  تتا ارغباتت ربشتتارأنر ئت رارئتش ر يتتبا رتلتوق ر لإوتت  عرا تت را تت
عل  رح ر ل الروتحل ت ر ج  ت ر..رال ، تاراذاعت ر اارأنر تارر ،إئ ر ا  ا رو  

ح تت رع قتت رئتتشار تتنر قتحتتاار او و تت راتتانرب و تت ر تإتتانرالتت نرئتتشارو قتحتتاار
ذلتت رالتت ر تتالر لتتاذا ر:رانر قتحتتاار او و تت رلتتلرقيتتكراحتتاربتت نرئتتشارلتتقار تت  ر

 ئتتتتول رع تتت رأ و لتتت رو اسر ل،قابتتتعربتتت نر  ة تتتعر ل يتتتو رو ل، تتت رقرتحتتتتاجرالتتت ر
فر إا تت  ربال،ئتتبعرلئتتشارر2001 تتا ورر18  بتت  رفرواا،تتسر ل إا تت  رذتت ر  ئتتعر

 تتارئتت،و سرر7وأ، تتا هرع،تتا ارأ تتا سر حا تتعرأ تتنر لاولتتعرحا تتانربئتت نرئتتشار
ر ت  انرآ  ةنر.ر27 ليغ روأحاا انرأ   ر تإاوتعرلتر

و  اتترهر)  اتترر التتنررظ تتسر للوتتقعر ا تتلرذتت ر  تتترئتتشار لتتا نراالتت   قل*رول تتنر
(رالت روحتت ر2011ر–ر1979ع  ات ربا ئ       نر   تعر لإتت  ر تنر(ر  ر  اونر
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رللارحاتل،اءر حا  ت رفرث للوقعر لت رللرق سرل ار ا رذ رأو  رفرر2014 ل ولر
التتت لرتت تت ربائتتت  عاسرل تت أ رر2002ع تت رئتتشار لتتا نراالتت   قلربالئتت نرعتتالر

آ  رللر ا ار  تا نرو تورو ت رع  تاسر  اترررانر لشالرول ،،ار،  رأنرل لوقعرو  
ا، ر الر لت القاروئا،اهرر؛ النر  اونربا ئ       نرفرو ور لو  ر ا لرو ا   
وتانرع، رذ ر واقارئتشار لتا نرفربااذعر لوئا  رو ل  نرفرو   ر ل ا، راانر ئا
قوتاحر. و   تارالت ر عتت   ر تنرا.رئتشارراال   قلرفرو ورقحتاجر ل ولرالت رايتترو  

 لا نراال   قلرو نر ا رع  ر،   رذ ر  ا ئعر لت القار ا تااق  رو لثلتاذ ر تار
رهر!!ر. رل  ثلتر لو ، رفرأقانراانر ،ت ار  ئ       نرذ   رأ ا روأبل 
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ت: مت رالعتههنتنلةرست
  تقار قئتتت با  سر لح  قتتعر  ئت     قعر لئتتاال رقشتتت  ربتا ت  نر  تت رذتتيرر-ر1

رل.2/11/2010أ ث ر نر و افر  ةا ر ل   ار ل ولفر للا   فر
..رع،ا  ر لت ئارذتير  ت فرتحل ت ر ،يتو رر67أح ار  وانفر لش   رر-ر2

 ع  ر ل  ب ر قل ت و،ير:ر

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=27798&S

ecID=271ر
ر  تت رئتت  انر تتاو افر لئتت لرذتتير ل يتت و ر ل تت  و،ير)  تت ر، و  تتان(رفرا  ئتتعرر-ر3

ل.رو ،ظت ر:ر ح تار لوتبارفر اقتعر2002 نر ،يو  سر تحتاار ل تتا ر لشت  رفرا يت رف
ل.رفر25/3/2009 لئتت لر  ئتتت     ير..ر ائتتواراتتت رعتتتالفر  ةتتا ر ا تتتاليفر للتتتا   فر

 تاق رفريتباعر ائوئتقعرل  وئتاارذتير للتا   رتئتتغ ر ل ت،ارو ،ظ ر:را.ئت   ر ح توارر
وت،يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر ل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  سفر لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالرع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر ل و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار قل ت و،تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي:ر

http://webcache.googleusercontent.com/searchفرو ،ظتت ر:  ةتتا ر ليتت نرر
رل.11/6/2002 اوئ رفرل،انفر

رل17/5/2010  ةا ر ل   ار ل ولرفر للا   رفرعاارر-ر4
ر



 

1675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادسالباب 

 الدينىالتطبيع 
(1979-2011) 



 

1676 



 

1677 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول : 

التعريف :  الدينىالتطبيع 
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 ظل السادات ومن بعده حسنى مبارك فى مجاا  ععامهمماا ماس اساراوال والو  اات
،  ساااعادمان (1979/2011 –فعااارط دراساااعنا  ااا ه  –عاماااا   32المعحااادط لةاهااا  الاااا

كغةاء إلضفاء "الشرع  " عهى س اسعمما وقراراعمما بشأن العةب س ، لما  لالدان(
مان مثهه   ا " العةب س " من ا ان  لهدان ، وارقا  لمفا  مه عن العاد  والحا، ، 

وجم  نظر العهماء الثقاط ، والفمم الصح ح لهادان ، ومواقفاه مان الصاهح ماس مان 
لقاد اساعادم الحاا،م ، الادعاط اععدى أو اغعصب حقوقاا  وأرضاا  مان المساهمان ، و 

والفعاوى لصالحه إلعةاء س اسعه العةب ع   غةاء  شرع ا  ، وبالمقابل كان  ناك 
من ارفض أو  قاوم من العهماء والشاوخ والمفكرين والمؤسسات ، عهك الس اسات 

ح اقحامااه ف مااا    صاا –اإلسااىمى أو المساا حى  –الااةواا  العااى عقحاام لالاادان( 
 رفضه .ف ه ، بل ف ما ا

صااوره ، حقاوقااه ، ععريفااه ،  ،* وفااى  اا ا الفصاال نبحاات عاان لالعةب ااس الاادانى( 
 أاةاره ، نما جه . فما ا عنه ؟ .

ماااان المماااام قباااال الشاااارول فااااا عناااااو  صااااور العةب ااااس الاااادانا ، ،  * فااااى البدا اااا 
 ونما جاااه ، وأاةااااره ، أن نقااادم ععريفاااا  اجراو اااا  لمصاااةهح " العةب اااس الااادانا " ،

، ويبان حدوده وأبعاده فاا الا  ن ، ل سامل الععامال ماس الظاا رط  اوضح مفمومه
 العا نحن بصدد ا .

 ولعل اإلشكال    نا سعععه، بوصف العةب س با" الدانا" ، فا" العةب اس" كمصاةهح
أاااا  نصاااابا كباااارا مااان الععرياااف والدراسااا  فاااا ا دب اااات الس اسااا   ، وماااا  حعاااا  

س حااان  صاابح دان ااا ، و أااا  أبعااادا  لعحداااد دقااا، حقااا ،  ااو مااا نقصااده بااالعةب 
 دان   : اسىم   أو مس ح   .

العةب ااس الادانا  ااو : العةب ااس الا    قااس مان أحااد أو بعااض  ان، عهاى أ اا  حاا  
عهماااء الاادان اإلسااىما ، أو رجااا  الاادان المساا حا ، بصاافعمم الدان اا  ، أو  ااو 

 ، ان الصماونا ،العةب س ال   ُ سعادم ف ه الدان كمبرر ومسوغ ، لىععراف بال
قام  العىقات معه .  وا 
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فالمع ار  نا أن  أعا العةب س ممن اعحادثون أو اعصارفون بصافعمم الدان ا  ، ماا 
اجعاااال  لااااك العةب ااااس محسااااوبا عهااااى الاااادان ومؤسساااااعه  ، أو أن  ااااأعا العةب ااااس 
مساااااعندا لاةااااااب داناااااا ، ونصاااااوه الااااادان الواجاااااب اعباعماااااا فاااااا اإلساااااىم أو 

العةب ااس بالااادانا ،  نااه انعسااب لهااادان ، واععمااد رجااال المساا ح   ،  نااا اوصاااف 
 .منحه الدان  ا ا ا فا نفوس الناسالدان القاوم به عهى السهة  والمكان  العا 

 :  ادور   ا الفصلوحو    ا المفموم 
 التطبيع الديني اإلسالمي : نماذج منأواًل : 
 ساراواه  اإل - ثىثاان سان  مان الصاهح والعىقاات الرسام   المصاري و  اثناانعبر 

 مكاان رصااد عاادط صااور ومظااا ر  سااعادام اإلسااىم فااا ادماا  قضاا   العةب ااس 
 عهى النحو العالا :

 توظيف القرآن والسنة في خدمة التطبيع:  -1
ا اقا فاا عوظااف الاةااب اإلساىما إلضافاء ب  كما قهناا ، كاان النظاام المصار  س 

وجد السادات من العهمااء الشرع   الدان   عهى العصالح مس العدو الصماونا ، ف
الرسماان ومشااخ السهةان من  قرونه عهى  لك العصالح ، مسعدلان بآ ات مان 

اْهِم (القارنن فاا غاار مواضاعما ، مثال قولااه لععاالى ن ُحاوا ِلهس  ْن ج  ااا  اْجن حْ ف ا:  " و اِ  ل م 
ِه ُم ل ِم ُس اْلع  ِ ِان ُه ُ و  الس  ه ى َّللا  ْل ع  ك  ع و  (  ، وقوله لععاالى( 61:  نفا ( " لا 61و 

اف اا   "لا ااْهِم ك  ُنااوا اْدُاُهااوا ِفااا السِة ااا ال ااِ ان  ن م  وأ،باار مثااا  عاان ( 209لبقاارط :: "   ااا أ َام 
 اا ا الموقااف  ااو فعااوى الشاااخ جاااد الحاا، عهااى جاااد الحاا، الاا ى كااان فااى موقااس 

م ومعا ادط الساىم لعاا( 1978لمفعى الجمموري  ابان عوق س اعفاق   كاماب د فااد 
 ااناهاإلساااراوشااابه صاااهح الساااادات ماااس مااان  العهمااااءمااان أ ضاااا  . واااار  ( 1979

( مااس قومااه ، واجعمااد " صاهى   عه ااه وسااهمبصاهح الحداب اا  الاا   أبرمااه النبااا ل
"  فاااا ااجااااد ساااند شااارعا لهعصاااالح ماااس العااادو الصاااماونا ، وفااا، النظاااامفقمااااء 

عهى غاار موضاعما منة، مغهوط  قوم عهى العدل س ، وعنزيل ا حكام الشرع   
 ، ومن أقوى ما اسعدلوا به فا  لك :
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،  ارهسلطة الحاكم المسلم في إبررام ماادرداا الحرلع مرع الاردو منبرردا  قرر  -أ
 مور ارا ا فا صالح ا م  ، ولو قابل المحكومون  لاك باالرفض وا ساعنكار ، 
ا وعهااى المحكااومان فااا عهااك الحااا  الساامس والةاعاا  لااولا ا ماار ، و  ق ماا   ناا
 لها"الشورى" ، فما ل ست مهزما  لهحاا،م ، لاه أن  أاا  بماا ولاه أن امادر ا ، وفا،

( اااوم صااهى   عه ااه وسااهممااا ااارى ل،ماا  ، واسااعدلوا عهااى  لااك بموقااف النبااا ل
صااهح الحداب اا  ، حااان وافاا، عهااى الصااهح مااس قااريص عهااى غااار رغباا  أصااحابه 

 ( .هى   عه ه وسهمومشورعمم ، وعم ما أراده لص
صاااهى   لب عااان  اااؤ ء ان المثااال الااا   اساااعدلوا باااه    صاااهح ، فالرساااو  وغاااا

ااااوم الحداب ااا  لااام  فعوااات عهاااى الشاااورى ولااام امااادر ا ، وماااا كاااان لاااه  (عه اااه وساااهم
أن  فعل  لك ، وا   أ در المشورط ااوم غازوط أحاد ومكات  (صهى   عه ه وسهمل

  ناز  عهاى رأ  ا غهب ابالمدان  كما كان رأ ه ، وانعظار المشاركان فاماا ، ول،ناه 
، كعماااده دوماااا ، أماااا ااااوم الحداب ااا  فقاااد كاااان  نااااك أمااار الماااا بقباااو  الصاااهح ، 

صهى   عه ه ل بمثاب  نه عشريعا سماو     مكن ماالفعه ،  نا أعمل النبا
القاعااادط المقاااررط :   شاااورى ماااس الااانه ، فالشاااورى فاااا ا ماااور العاااا    (وساااهم

لااا  وا بعااااد ، فااال ا وجاااد الااانه فاااى مكاااان اوجاااد فاماااا ناااه صاااح ح قااااةس الد 
لهشورى و  معناى ، و او ماا فعهاه أباو بكار فاا حارب المرعادان وماانعا الزكااط ، 
حاااان رفاااض كااال ا راء العاااا عااادعوه لهممادنااا  معمااام ، وعمااال با  اااات والحااادات 

 الصح ح ال    أمر بقعا  المرعدان ومانعا الزكاط .
هاازم لهحااا،م ، ول،اال رال فااا ا ماا  ، أمااا الشااورى فمااا مباادأ اسااىما أصااال ، م

، والاازعم بأنااه ااارى  و   مكاان لهحااا،م أو لغاااره ا اادارهوكاال مسااوو  فااا موقعااه ، 
الحااا، ، و معهاااك الصاااواب وحاااده ، وا  ا كانااات ا مااا  صااااحب  الحااا، فاااا ااع اااار 
الحااا،م ، فمااا صاااحب  الحاا، فااا أ   سااعبد بقاارار دونمااا ، أو أن انفاارد بعحداااد 

 . قراراعما المصاري 
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 : إن من حق الحاكم المسلم أن ياقد "ددنة " مع الادو: نبر آخر قال  -ب
مكان اعما   عسمح بمواصه  القعا  ، ومن ثم فصهح   ان رأى أن ظروف ا م  وا 

جاااااوز شاااارعا ، و ااااو أدرى الناااااس بلمكان ااااات الدولاااا   اإلسااااراواهاانالسااااادات مااااس 
 وقدرعما العسكري  والس اس   .

صاااح  ، ول،ااان حق قعاااه غاااار  لاااك ، فاااالمفعرض فاااا الدولااا  و اااو كاااىم ظاااا ره ال
الحداثا  أنماا دولا  مؤسساات ، ولا س بقادرط الارو س وحاده ، دون بااقا مؤسسااات 
الدولاا  عقاادار الظااروف واإلمكان ااات العااا عساامح بالقعااا  ماان عدمااه ، وحعااى ان 
كان عقاداره صااوبا ، فالن الساادات حاان رأى أن الدولا  غاار قاادرط عهاى مواصاه  

عهااى العصااالح معماام وزيااارعمم ،  الصااماونا ، لاام  كاان مجباارا   ال، ااانرب مااس الحاا
والعةب ااس معماام ، وعحوياال العاادو الااى صاادا، ، وا اةاار أنااه لاام  عقااد  دناا  كمااا 
قا   ؤ ء القوم ، بل عقد صهحا داوما ، سماه ساىما ، وأعهان أن حارب أ،عاو ر 

ثاار عه اه الشاعب  الرو س الا ى"-حسنى مبارك  ا نار الحروب ، وجاء سهفه 
 ؟فأ،د أن السىم ا ار اسعراعاجا ، فاأان "المدنا "  ناا  -" 2011اناار  25فى 

م ،و قسممإلسراوالولما ا لم  شاور السادات رجا  الدول  قبل ان اورةمم بزيارعه 
 ، ومعارضان ؟!!الى فريقان :مؤيدان

لسررلم ل اإلسررراليلييناعتبررر أن السرراداا ونررد ننوحررا لررد  : فريررق لالرر   -ج
و  ااب لماام فااا عقاار ، فقابهااه بجنااول مثهااه ، ومااد اااده لهقااوم بالسااىم ،  والحررلع

 با  ات القرنن   العا  كرو ا .  و حقن دماء الةرفان ، عمى  دار م ل حرجمم 
، أصاااحاب المشااارول ا ساااع ةانا  ن اإلساااراواهاو و ناااا ابهااال العااادل س مبهغاااه ، فاااى 

لهساااهم ، فحعاااى الهحظااا   ساااا  الااادم  ، ُوجاااد لااادامم اوماااا رغبااا  أو جناااول العااادوانى
ماان العصاااالح وناااف الفهسااةانا والعر ااا عهااى أاااادامم ، ولاام عاانجح ثىثاا  عقاااود 

ا كساار وحشاااعمم وجااراوممم ، ولاام اعوقفااوا فاا( 2011-1979لفعاارط البحاات معماام 
ا رض والمصااالح العر  اا  واإلسااىم   اومااا  ولاام اهعزمااوا بعمااود عاان ةمعماام فااا 

 انقضونما .واعفاقات معمم وداوما  
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ا ن ُحاوا ِلهس  ْن ج  اْجن ْح ْهِم ف اأما عن ا  ات العا اساعدلوا بماا ، مثال قولاه ععاالى " " و اِ 
ِهااا ُم ل اااِم ُس اْلع  ِ ِان اااُه ُ اااو  الس  ه اااى َّللا  اااْل ع  ك  ع و  اااا و  ( ، فماااا   61لا نفاااا  :  "( 61ل م 
   قد جاءت الصماونا ، فا  ال، انعصهح لىسعد   بما فا مسأل  الصهح مس 

فاااا العااادو العقهااااد  ، ا قاااوام وا مااام الةب ع ااا  العاااا عناصاااب ا مااا  اإلساااىم   
العااداء ، وعععااد  عهامااا ، ف قاوممااا المسااهمون ، و حققااون ا نعصااارات عهامااا ، 
فابااااادرون الااااى ةهااااب الصااااهح والمسااااالم  حقنااااا لهاااادماء ، و كفااااوا عاااادوانمم عهااااى 

ط ادرط ، ةالماا كاان المساهمون فاا مركاز قاو المسهمان ،  نا عأمر ا    بقبو  المب
.أما فاا الحالا  الصاماون   ،  .، وةالما انعمت دواعا الحرب ، وكف العدو أ اه

 ؛فاالن الفقااه والشاارل اجمعااان عهااى أن ق ااام دولاا  اسااراوال غااار جاااوز ماان البدا اا  
ماا  مسااهم  ، وشااعب فهسااةانا أ نمااا قاماات بالغصااب وا حااعى  عهااى أنقاااض 

ومان ثام   اجاوز ا ععاراف بعهاك الدولا  ، ويجاب عهاى المساهمان مسهم عر ا ، 
م لهقضااااء عهاااى عهاااك الدولااا  ، و  جمااا عمم ، باااى اعفااااء  حاااد ، أن ابااا لوا جماااد 

لك ال، ااان الغاصااب ، وعهااى  اا ا  جااوز  حااد ماانمم أن  صااالح ، أو  ععاارف  بااا
   عدال فا حكم ا    .دول  غار ةب ع    من ثم  ىفلسراوال 
،  أما  ةب ع ا  غاار مفععها ماا  سامى باالا م  اإلساراواه  (ن أان افعرضانا  ثان ا ،

فمااا لاام عااؤثر المسااالم  ، ولاام ع،ااف عاان عاادوانما ، فااى محاال إلعمااا  ا  اا   نااا 
ح ، فى القوم جنحوا لهسهم ، ولسنا فا مركز القوط ال   اجعال الصاه أ ضا   عهاما

ضااااعف وا سعسااااىم والفااااعن ، له ، وبابااااا   مغنمااااا ل،ماااا  ، باااال كااااان الصااااهح وبااااا   
. .اإلساراواه    -وعاريب الح اط فا المجعمس المصر  ، عحت المظه  ا مريك   

والحقاو، والوثاو، عان ا قعصااد وا مان والس اسا  فاى مصار ااى  فعارط البحات 
  لك فى باب العةب س ا قعصادى كمثا ( .: عؤكد لانظر 
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 : ير التطبيع والدفاع عنهاستخدام البتو  فى تبر  نماذج من لانيًا :
بجانااب فعاااوى جااواز الصااهح مااس ال، ااان الصااماونا ، ارجاات عهااى ماادار العقااود 

،  اسااراوالمجموعاا  ماان الفعاااوى ، العااا عصااب فااا صااالح  لفعاارط البحاات(الثىثاا  
مان ، وجاء أغهب عهاك الفعااوى  اوعةب س العىقات معم اوعادم نمج ا ععراف بم

، ومان فى الفعرط ا اارط من سنوات العةب اس ر محمد ساد ةنةاو  شاخ ا ز د.
 : فعاو ه العى أثارت جد   ورفضا  نما   

 فتو  تحريم الاملياا االستشهادية : -أ
د. محماد ، ولم ع،ن انعفاض  ا قصى قد امادت بعاد ، قارر 2003فى نوفمبر  

 ساد ةنةاوى أن  قو  رأ ه فى العمه ات ا سعشماد   ، وااعار المكان المناسب
وء ل لك من وجم  نظره ، و و العه فزيون اإلسراواهى ، وفى الهقاء أ،د الشااخ بماد

 حسااد عه ااه أن العمه ااات ا سعشااماد   العااى  قااوم بمااا المقاااومون فااى فهسااةان ، 
 ااى فااى حق قعمااا عمه ااات انعحارياا  ععااارض أحكااام اإلسااىم ، وأن ماان  قااوم بمااا 

اال فااى ا ااارط معامهاا  المنعحاار ، أى  ون ماان أ اال النااار ، وناادد الشاااخ  كاا: ُ عام 
كاا لك بماان ااادعون لعهااك العمه ااات ،  نماام فااى رأ ااه امااددون ا سااعقرار و شااعهون 

 الصراعات فى المنةق  العر   .
ى عالما أز ريا، عهى رأسمم مفعا 28وكالعادط لم ابا  الشاخ بالب ان ال ى أصدره 

ه عهاى مشاروع   ون ف اه مان عصاريحاعه، ويؤكادون ف اؤ ، اعبار وقع اك  الجمموري 
العمه ات ا سعشاماد  ، وأن الجمااد فارض عهاى المساهمان ضاد أعاداومم، كماا لام 
ابااا  بحاازن ا ممااات الفهسااةان ات عهااى أبناااومن الشاامداء، الاا ان وصاافمم الشاااخ 

نااامم بااا"المنعحرين"، وجعهماام فااى النااار، ولاام عقهقااه فرحاا  اإلسااراواهاان بااالفعوى، وعم
  سعشماد   .أن عرحممم من رعب العمه ات ا

 فتو  نواز التطبيع : -ب
، قااا  الشاااخ ةنةاااو  : "   اوجااد فااى الاادان اإلسااىمى مااا 2005فااى ساابعمبر 

 حرم العةب س مس الدو  ا ارى ، ااص  اسراوال ، ةالما كان العةب س فى غار 
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الدان ، وفى المجا ت العى عاادم شاوون الح ااط واحع اجاعماا !! "، و ما ه الفعاوى 
ات المعااادودط ، داااال الرجااال العااااريخ باععبااااره أو  شااااخ ل،ز ااار فاااى  ات ال،همااا
، ااااادعو لىععاااااراف بااااا "اساااااراوال"، ومعامهاااا  الصاااااماان  "ساااااارقى  صااااارالالعاااااريخ 

فهسااةان" كباااقى شااعوب ا رض، العااى لاام عحعاال أرضاانا ، ولاام عُاار  دماءنااا ، أو 
 عدنس مقدساعنا!!

 اااااس، وماااااوا ط أعاااااداء العةب داااااال العااااااريخ، ول،ناااااه ااعاااااار أن اداهاااااه مااااان بااااااب
لشاامارط مااس شاا مون باريااز عااام لمصااافحعه ا عممومصااافحعمم بحاارارط ومااودا م ،
 .وا ععراف بك انمم الغاصب!!،(2008

ن ويباادو أن الرجاال اععاااد أن اعهقااى الناااس غالااب فعاااواه با سااعمجان والعنداااد ، وأ
ان عنااه  قاباال  لااك بالىمبااا ط وا ةمونااان ، مااا دام ماان عانااوه فااى منصاابه راضاا

ولاام نجااده كالعااادط وعاان فعاااواه ، فااألقى فعااواه  اا ه الماارط صااريح    لاابس فامااا ، 
ه ، ف صااادر فعاااوى مضاااادط، أو ب اناااا اهةاااف ف اااه مااان وقاااس وااا حااااو  عصاااه ح اة

كهماعه   ه ، رغام ا ععراضاات الشادادط العاى واجمماا مان عهمااء ا ز ار ، ومان 
 ااه الفعااوى "مااوا ط له،ااافر رابةاا  عهماااء فهسااةان، العااى أصاادرت ب انااا اععباارت ف

ا  الغاصب ، وموا ط ال،افر   عجوز فى اإلسىم ..."، وقالات انماا ا أى الرابةا 
كانت عنعظر من الشاخ فعوى أارى "ادعو فاما الى عجناد الجااوص لةارد الاماود 

 من باقى أرض فهسةان الحباب  ..."!
ب مناااه أو ُ كاااره والعجااااب فاااى فعاااوى الشااااخ أناااه أصااادر ا معبرعاااا ، دون أن ُعةهااا

عهاما ، ودون أن عضةره مناسب  ل لك ، فاومماا كاان الرجال  شاارك فاى احعفاا  
 .. ول،نه فعهما!  فعهمامحافظ  الشرق   بعاد ا القومى ، وكان من الممكن أ  

 فتو  التنحل من غزة والقضية البلسطينية : -ج
ريااز فااى شاا مون با اسااراوالحااان ُضاابد ساااد ةنةاااوى معهبسااا بمصااافح  رواا س 

، وانقهب عه ه الرأى العام فا مصر واارجما ، فاى  2008ناويورك فى نوفمبر 
" العنصال مان ا مار كهاه فاى الشااخوقت كانت ف ه غزط عحت الحصار ، حااو  "
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نكار المصافح  ، وحاان اعصال باه  اعف اا اإلعىماا المصار  عمارو  البدا   ، وا 
الرجال عن فاا وثااورا ، وحاان ساأله الهاثى فى برنامجه العه فزيونا "ااعرا " ، كان 

عمرو عن موقفه من حصار غزط ، قاا  الرجال كهماات اضاةرت الرقابا  لحا فما 
حناااا مالناااا " .. "   أعهااام أن  ناااااك  ، مااان قباااال : "حصاااار ا اااه وقااارف ا اااه ؟ وا 
حصارا  عهى غزط " !! ، ورغم أن  لك الانمج والعصارف   اهاا، بمقاام العهمااء ، 

ا ز ار ، فالن جمال الرجاال بحصاار غازط ، حق قاا  أو ااصا  بمان اارأس مؤسساا  
" احناا مالناا " : ، كان أشد وأنكاى عهاى ا ما  العر  ا  واإلساىم  ، وقولاه  ادعاء  

كااان عأ،ااادا لهاانمج ا مريكااى اإلسااراواهى فااى فصاال مصاار عاان واجباعمااا العر  اا  
بغ ااب واإلسىم  ، وجعل القض   الفهسةان   شأنا  دااه ا لهفهساةاناان وحاد م ، 

 البعد العر ى واإلسىمى عنما ، و  ا ما عريده اسراوال وعسعى ال ه !!
 تحريحاا اإلشادة  الرليس الساداا : -د

 د. ا سااب،و ااا عصااريحات صاادرت ماان الشاااخ الشااعراو  ، وماان شاااخ ا ز اار 
سااااد ةنةااااو  ، ومااان غار مااااا مااان بعاااض العهمااااء اإلساااىماان ، عشاااااد محماااد 

  ، ومااان ضااامنما باااالةبس س اسااااعه نحاااو اساااراوال . بالساااادات وبس اسااااعه اجماااا
ور ما  مكن عفمم موقف الشعراو  من السادات ، باععبار أن الرجل كاان  حظاى 
بعقاادار ورعا اا  ماان السااادات ، وعااولى وزارط ا وقاااف فااا عمااده ، وكااان مرشااحا 
لمشااااا  ا ز ااار ، وباععباااار الموقاااف المعااااد  الااا   اعاااا ه الشااااخ مااان الااارو س 

لى نهراد إفتاو  تدعو  حدر الحقاً أن الشيخ إبل  -الناصر وعماده  جما  عبد
 سااد د.أماا باصاوه  - البحل اللالر  فرى درذا ال راب: انظر  –ليين ياالسرال

ةنةاااو  فاالن السااؤا  المشاارول  ااو : عاارى مااا  ااو ساار دفااال ساااد ةنةاااوى عاان 
 الرو س السادات بم ه الحرارط والعفانى ؟ 

قضا   فااهم "اعادام فرعاون" ا الفااهم اإلاراناى الا ى فعرط من  مصر حان أثارت فا 
ان : اعحدت عن قعل السادات ا سارل الشاخ لوصف الساادات باا"الشماد" ، وقاا  

ولم ع،ن المارط ا ولاى العاى اادافس فاماا .حرب أ،عو ر ع،فى لع،فر عنه كل  نوبه 
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 الشاااخ ةنةاااو  عاان السااادات ، ولاام ع،اان ا اااارط ل حاار أنااه لاام ااا كر الاارو س
الراحل جما  عباد الناصار باأى دفاال أو مادل ، ةاوا  عول اه منصابه ا ز ار  ، 
بااال  مااادل الساااادات وحسااااب( ،  ففاااى ماااؤعمر حااااوار ا د اااان فاااى كازااسااااعان ، 
حااره الشاااخ عهااى عوج ااه كهماا  لهوفااد اإلارانااى وصااف فامااا السااادات بااا :"فهعاا  

مبولا( ماان أ،باار القاارن العشاارين" ، داع ااا لرفااس اساام قاعاال السااادات لاالااد اإلسااى
لى احعرام الصحاب  وعدم سبمم ، أى  نه سااوى باان موقاف : اشوارل ةمران ، وا 

كمااا سااب، لهشاااخ أن .ااااران ماان الاارو س الساااب، وموقفمااا ماان صااحاب  رسااو    
جعل رفس اسم اإلسىمبولى ، وحر  فاهم اعدام فرعون ، شرةان أساسااان ل قاوم 

 .بما!! بزيارط ااران ، وافععال فرل ل،ز ر 
ولقد ععددت مواقف د. ساد ةنةاوى المؤيادط لهعةب اس فاى زمان الساادات ومباارك 

 ، وجم عما عؤكد قناع  الشاخ بالعةب س فقما  وممارس  ! .
 اللقاء  االسراليليين واستق الهم : - لاللاً 

كااان لقااااء شااااخ ا ز ااار ا ساااب، محماااد سااااد ةنةااااوى باإلساااراواهاان ساااابقا  عهاااى 
، ففاا منعصاف العساعان ات اساعقبل 2008بارياز فاى ناوفمبر  مصافحعه لشا مون 

، رد عفصااا ى  فاااى الفصااال الثاااانى( لكماااا ساااافاااا مكعباااه كباااار حاااماااات اساااراوال 
  أنما من بااب مواجما  العادو ، وأناه أغهار لهحاااام فاا القاو بو رر الزيارط وقعما 

!! وبعاااااد ا اساااااعقبل الشااااااخ ةنةااااااو  السااااافار ا ساااااراواها فاااااا مصااااار ، وأدلاااااى 
 أحادات لهعه فزيون اإلسراواها عماجم العمه ات ا سعشماد   !! ب

ويبدو أن الشاخ بعد لقاوه مس باريز والضج  العاى ثاارت، رأى أناه   جادوى مان 
اإلنكار، وقرر أن اعمادى فى العةب اس دون مراعااط لمشااعر العارب والمساهمان ، 

نااه    مااانس فااى ان مكعبااه مفعااول أمااام أى امااودى ارغااب فااى زيارعااه ، و : فقااا   ا 
  اوكان اامود أولمرت و وه فى ا ز ر لاسعقبا  الرو س اإلسراواهى أو رو س وزرا

، وكانااااات س اساااااعه القمع ااااا  ومجاااااازره ضاااااد الفهساااااةاناان  روااااا س وزراء اساااااراوال
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نااه مسااععد لزيااارط أ،ااد الشاااخ اوممااا أ، و  والهبناااناان عدااادط وقاساا   كمااا  ااو معهااوم
 !! .القدس كما فعل السادات 

 :لتمرير )التطبيع( "حوار األديان"  استخدام راية  - ا ااً ر 
 اساااعادمت لفكااارط حاااوار ا د اااان( ااصااا  مااان قبااال بعاااض شااااوخ ا ز ااار كاااأداط

 ال، ااااانعةب ع اااا  ، بمشااااارك  الحااامااااات اإلسااااراواهاان فامااااا ، ومشااااارك  ساساااا  
الصااماونا أ ضااا ، رغاام أنماام ل سااوا ماان رجااا  الاادان بااأ  حااا  !! وعهااى ساابال 

ا  فلن المؤعمر ال   شمد مصافح  شاخ ا ز ر لش مون باريز لوالا   عقاد المث
(  حضاااارعه وزيااااارط الاارج اااا  اإلساااااراواه   2008ناااااوفمبر  12فااااا ناوياااااورك فااااا 

لعسابا ل فناا( أ ضاا ، كماا حضاره العا ال الساعود  ، ماا اؤكاد البعاد الس اساا 
الااادانا شاااعارا العةب عاااا ال،اااامن وراء عهاااك الماااؤعمرات ، العاااا عرفاااس مااان الحاااوار 

 و دفا معهنا .
 تغيير المنادج الدينية واألزدرية :التطبيع من خالل  – خامساً 

الصااااماونا ، فعقااااب عقااااد  ال، ااااانو اااا ه صااااورط أااااارى ماااان صااااور العةب ااااس مااااس 
، كان   بد من عر    ا ج ا  المصري   اإلسراواهاانالسادات اعفاق   الصهح مس 

: مرحهاااا  ا ععااااراف بلسااااراوال ، وجعاااال الجدااااادط عهااااى مفااااا  م المرحهاااا  الجدااااادط 
"السىم" ا ارا اسعراعاج ا فا الععامل معماا !! ولماا كانات عهاك المفاا  م ععنااقض 
مااااس المفااااا  م الثقاف اااا  والععه م اااا  العااااا أرسااااا ا العمااااد الناصاااار  ، الاااا   عاااارف 
بمقاومعااه وعداوااه إلسااراوال ، فقااد كااان عهااى النظااام الساااداعا أن  عاااد النظاار فااا 

الععه م اا  والعثق ف ا  ، وأن  غااار فاماا قاادر اساعةاععه ، لعااادم العوجمااات  المناا ج
الجدادط ، وكانت المنا ج الدان   فا الععه م العام وا ز ر  ، عهى رأس المنا ج 
المسعمدف  ، وُيروى فا   ا الصدد قص   ات د ل  ، مهاصما أن روا س وزراء 

س اعفاق اا  الصااهح ، وعحدااادا لمناااحم باجااان( زار مصاار فااا أعقاااب عوق اا اسااراوال
، وعناو  فا محادثاعه مس الارو س الساادات اةاوات عفعاال  1981فا أغسةس 

، فااانعمز باااجن الفرصاا  ، ه السااادات عهااى رغبعااه وحماسااه لاا لكالعةب ااس ، فةمأناا
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وشكا لهسادات من احعواء المنا ج الععه م   المصاري  عهاى ا  اات القرنن ا  العاا 
ااِن ع م الامود ، مثل قولاه  ه اى ِلس  اُروا ِماْن ب ِناا ِاْسار اِوال  ع  ف  ععاالى : " ُلِعان  ال اِ ان  ك 

ااُنوا   ْعع اُدون  ل ك  اْوا و  ى اْبِن م ْري م    ِلك  ِبم ا ع ص  اُوود  و ِع س  ( ، 78( " لالماوادط :78د 
وماا عى ااا ماان ن ااات ، وكااان رد السااادات  ااو اسااعدعاء وزياار الععهاا م المصاار  ، 

 أن  ح ف عهك ا  ات !!نن اك ، وأمره 
" ، و" صااماون   " ، وغار مااا نا" صااماو  وبعااد ا فااى عمااد مبااارك ااعفاات ألفااا 

الدراسااا   ، بعاااد أن  ،عااابالماان ألفاااا  عشاااار لهصااارال العر اااا ا الصاااماونا ، مااان 
 . !! 1979كانت مسعادم  فا عمد عبد الناصر ، وعمد السادات قبل عام 

لاى العامعد العغاار والح ف والعقه ه الى منا ر  ا  ا ج الهغا  العر  ا  والعااريخ ، وا 
اإلساااىم   باااالةبس ، بحاااات ععجناااب أ   كااار لا اااات القرنن ااا  وا حاداااات العاااا 

فااااا عاااال أباااااب ، وأصاااابح " السااااىم " ، وأ ماعااااه ،  اإلسااااراواهاانعااااؤ   مشاااااعر 
وضرورعه ، أحد موضوعات الععبار الثابع  فا امعحانات الهغ  العر    فاا كافا  

 الععه م اا  !! ولاام عاانج المنااا ج ا ز رياا  ماان العغاااار والععاادال ، ااصاا المراحاال 
و حا ف ،الغربسبعمبر ، والدعوط لعغااار الاةااب الادانا ، بماا ارضاا  11بعد 

 من أ  ان المسهمان وثقافعمم كل ما اععه، بالجماد والمقاوم  .
 (2011-1979ان والثىثااان لعااا ثنوقااد أدت الضااغوط ا مريك اا  فااا الساانوات 

الى احدات مجموع  من الععد ىت فا الععه م ا ز ر  ، عصاب فاا النما ا  فاا 
سراوالاان   س ، وعزيل العقبات أمام عسرب العةب اس الاى نفاو  الو  ات المعحدط وا 

 ا ج ا  الصغارط ، ومن عهك الععد ىت :
 الغاء أبواب الجماد من المرحه  اإلعداد   . -

أن " جماااد الاادفس " ، الاا    ااو فاارض عااان عهااى فكاااف  سااعق م أن اااععهم الةهباا  
كااال مساااهم ومساااهم  ، اجعااال مااان الواجاااب عهاااى كااال المساااهمان العصاااد  لهعااادو 
الصاااماونا فاااا فهساااةان المحعهااا  ، والعااادو ا مريكاااا فاااا العااارا  وأفغانساااعان ، 

، فااا الوقاات (2011-1979لابااان الفعاارط موضااول البحاات وساااور بااىد اإلسااىم 
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،  "" ، و" السااىم وا عهااى : "السااماح " ، و"ا ععاادا ؤ انشااالاا   ُاااراد لماام ف ااه أن 
و" قباااو  ا اااار " ، و" نبااا  الععصاااب " ، و " محار ااا  العةااارف " ، وغار اااا مااان 

سراوال .مفردات   عمهاما العىقات الدافو  مس الو  ات المعحدط وا 
لغااء السان  الرابعا  مان الثانو ا  ا ز ريا  ، و  -  حا فعقه ه الماواد الشارع   ، وا 

أجااازاء مااان القااارنن ال،اااريم ، وااعااازا  ماااواد كامهااا  ، والعوساااس فاااا المناااا ج غاااار 
الشرع   ، ااص  فا المراحل ا ولى ، العا  فعارض أن ااعم بنااء الةهبا  فاماا ، 

سااراوال ااارون عهم ااا !!  فااا ا ز اار عقباا  عاريا اا  ،  فاادعاط العةب ااس فااى مصاار وا 
وحعى الاوم ومن الممم من  1798ا حعى  من  الحمه  الفرنس   وقفت فا وجه 

 المقاوم  بكاف  السبل!!.  حهوجم  نظر م القضاء عهى رو 
 : حظر تناول التطبيع فى الخطب المنبرية – سادساً 

الساااادات ومباااارك مااان قبااال وزارط ا وقااااف بحظااار  عاااىصااادرت ععه ماااات اباااان فعر 
وما  دقا،  عناو  العىق  مس اسراوال بالنقد ، وعوازى معما ا اعبار وا اع ار ال

 اعم ااع اار م مان البدا ا  ، مان  و  المهفااتحات كان وزارط ا وقاف ودعاعما ، 
 ا من   والس اس   النظ فا  ، ومان غاار المعمماان لادى ا مان با  عماام بالقضا  

ا م اإلسراواه  الفهسةان   ، والصرال العر ا ا الصماونا ، وا  ا حدت من الجراوم 
ا وما  لهعجااوب ماس  لاك الشاعور ، باادرت الاوزارط فاا  عبأ الشعور العام ، ودعاا

اجعماعاعما بمم الى اصدار الععه مات المشددط ، بعدم العةر  لهحادت الجاار  ، 
أو عناولااه فااا الاةااب والاادروس ، وا  ا حاادت وعجا اال أحااد ا وماا  الععه مااات ، 

 فجزاءات الوزارط ، و رال ا من قادرط عهى رده لصوابه !!
 زيارة القدس :و  المؤيد للتطبيعوزير األوقاف  موقف سا اًا :

، محماااود حماااد  ا ساااب، م( دعاااا وزيااار ا وقااااف المصااار   2009فاااا ابريااال ل
زقاازو  ، جمااول المسااهمان لهساافر الااا القاادس ، حعااا ان عةهااب ا ماار الحصااو  

، و لااااك باااادعوى حما اااا  المداناااا  المقدساااا  ماااان العمويااااد  عهااااا عأشااااارط اسااااراواه  
، وثار الجد  ، وانقسم الناس ، كالعادط ، بان مؤيد ورافض  والعدوان الصماونا
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ان فااا الساافر ساابس فواوااد ، عهااى : : المؤياادون  كااررون حجاا  الااوزير ، و قولااون 
رأسااااااما أن ععهاااااام اسااااااراوال أن العاااااارب والمسااااااهمان لاااااان  ساااااامحوا لمااااااا باسااااااع،ما  
ماةةاعمااااا بشااااأن القاااادس . والمعارضااااون اؤكاااادون أن مجاااارد الحصااااو  عهاااااى 

اإلساااااراواه    عاااااد اععرافاااااا ضااااامن ا بلساااااراوال ، وشااااارع     منعماااااا عهاااااى  العأشاااااارط
المقدسااات فااا فهسااةان المحعهاا  ، وأن  لااك ماان شااأنه ازالاا  الحاااجز النفسااا بااان 

لبعاد ا بعاادط  عماوم المساهمان الرافضاان إلساراوال وك انمااا ، و اان اإلساراواهاان .
ا ردن وأثاارت زار المفعاى د. عهاى جمعا  القادس عبار  – 2012عام  –سنوات 

 وقعما ضج  كبرى!!( عرفض الزيارط وعععبر ا عةب عا  دان ا  .
 اإلساراواه  ومس احعدام الجد  بان المؤيادان والرافضاان ، قادمت وسااول اإلعاىم 

 ، ما  حسم  لك الجد  ، حان رحبت بدعوط زقزو  و انت ال،امن اهفما .
ا انمااا عحقاا، العةب ااس الشااعب :فقااد ابااعمج العه فزيااون ا سااراواها بالاادعوط ، وقااا  

، فمااا عشااجس الفوااات المصااري  البساا ة  العااا  دولاا  ا حااعى و بااان المصااريان 
ع،ااره اسااراوال بفةرعمااا ، عهااى زيااارط القاادس ، عحاات مظهاا  اسااراوال ، وععاا ح لماام 

 الفرص  لرؤ   ال، ان الصماونا من الداال ، والععامل مس سكانه .
، ريان الاراغبان فاا السافر إلساراواللمصاومن شاأن  لاك أن  شاجس كثاارا مان ا* 

 واإلقام  بما ، و منعمم عردد م واوفمم من الهوم ا جعماعا ، فقد أوجدت دعاوط
الااوزير ال ريعاا  و ااا زيااارط المقدسااات ، ولاان ااجاال مصاار  بعااد  لااك ماان  لااك 

الاااعم ا سااراواها فااا جااواز ساافره ، باال ساااد   لااك عهااى عدانااه وزيارعااه لهمسااجد 
 ا قصى !!

نما عصدر من أحاد أالدعوط ، ااص  عهك ك ا عمت ا اع  "صوت اسراوال " بك ل
القااااااومان عهاااااى المؤسساااااات الدان ااااا  المصاااااري  ، ورأت أن زقااااازو   مثااااال موقفاااااا 
براجماع ااا عبناااه بعااض رجااا  الاادان المصااريان ، و ااو موقااف    مااانس فااا زيااارط 

ر ، واهاان فاا ا ز االقدس بعأشارات اسراواه   ، كما    مانس فا اساعقبا  ا سارا
 وفا مؤعمرات حوار ا د ان !!
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ركزت الصاحف ا ساراواه   كا لك عهاى نقةا  شادادط ا  م ا  ، و اا امكان ا  أن 
، القاااادم لزياااارط المقدساااات فاااا القااادس قاااوم السااااوح المساااهم أو المسااا حا العر اااا 

ال سا أعدادا  كبارط من ال اسراوال، و  لك عسعقبل  اسراوالبزيارط أما،ن أارى فا 
 ن اإلسراواهاو والزاورين العرب والمسهمان ، ااص  من الفوات الشعب   ، العا امم 

 . !!بلسراوال م ااعراقما ، واجع ابما لاند  ا ععراف ؤ ووكى
الشااخ " شااخ ا ز ار ، ال   جهس مس  وزير ا وقاف فى عمد مباركو م ا فلن 
واحادط فاا حاوار ا د اان والرو س ا سراواها ش مون باريز الاى ةاولا   "ةنةاو  

احعاجات الاى ، الادانىط لهعةب اس د( ، قادم ادما  جاا2009فا كازااسعان لاولاو 
 . لعصح حما 2011اناار  25جمد وثورط داال مصر وداال ا ز ر بعد 

 : إنشاء رؤية وخطاب دينى يكرس  قاء إسراليل -لامنًا 
حماااال صاااابغ  الاةاااااب اإلسااااىما ،   ماااان بااااان وساااااول العةب ااااس الاااادانى ساااا ادط

صماون   وعةب ع   اف ا  ، عساار فاا اعجااه ع،اريس وجاود اساراوال ، حعاى  اأعا 
الحجاار لالاا    حرر ااا ، أو عقااس معركاا   (الممااد  المنعظاارلنااار الزمااان و ظماار 

 ، وياهصون العالم من شر م !!الامود العا اباد فاما المسهمون  (والشجر
ركاااوز اةااارط ، عصااب  الاةاااب اإلسااىما بشااأن فهسااةان عهااى عاادط لااك  قااوم 

فااا النما اا  دون أن ااادر  أصااحاب  لااك الاةاااب ، فأفكااار  اسااراوالفااا صااالح 
مثل : فكرط عحريار فهساةان فاا معركا  الحجار والشاجر ، العاا ساعدور فاا ناار 
الزمااان بااان المسااهمان والامااود ، وفاا، نصااوه أحادااات روياات فااا  اا ا الشااأن ، 

ا اماود  ، وفكارط أن الشاعب وفكرط اععبار كل اماود  صاماونا ، وكال صاماون
الامااود  شااعب واحااد نقااا عرق ااا ، و عااود بجاا وره لبنااا اسااراوال ، وفكاارط ااعاازا  
صراعنا مس الصماان  فا الصرال عهى القادس والمساجد ا قصاى ،  اا ا فكاار 

 أضااارت، و اااا أفكاااار كباااار مااان اإلساااىماان ، وجماااا ار م السااااودط لااادى قةاااال
 ااس مااس اسااراوال زماان مبااارك ، وفااى عفصااال وكرساات العةببالقضاا   الفهسااةان   
 :  لك  سعبان ا عى



 

1693 

 اإليمان  الشاب اليهودي الواحد : -أ
 ان امااود العااالم وجاادوا فااا أغهااب المجعمعااات اإلنسااان   فااا العااالم: الواقااس  قااو  

نمم انقساموا الاى جماعاات عرق ا  ولغو ا  وثقاف ا  وم  ب ا  مععاددط بما ا القد م ، وا 
ن فكارط الشاعب الاماود  الواحاد ، ان افعرضانا عحققماا   صل لدرج  العنااقض ، وا 

فاااااا العااااااريخ ، فماااااا لااااام عااااادم ا  لحظاااااات فاااااا عمااااار الزماااااان . وحاااااان ظمااااارت 
الصااماون   الامود اا  ، وأرادت عجاااوز  اا ه الحق قااا  ، فقااد زعماات ا زورا ا وجاااود 
 ،الشااعب الامااود  الواحااد ،    العاااريخ الواحااد ، والمقومااات الثقاف اا  المعناغماا  
ودعت لقوم   امود   ، عجمس الشعب الامود  الواحد المزعوم فاا وةان واحاد ، 

 وزعمت أن لم ا الشعب المزعوم حقا  فا فهسةان .
أن  (2011-1979فااااااى فعاااااارط العةب ااااااس لموضااااااول دراسااااااعنا  والمهفاااااات لهباااااااحثان

الاةااااب اإلساااىما ا عهاااى صاااوعا  عامااال الاماااود عهاااى  ااا ا ا سااااس ، مععبااارا  
ماات د   العالم ا  ، شاعبا واحادا ، اعمعاس بالعااريخ الواحاد ، والمقو الجماعات الامو 

القوم ااا  الواحااادط ، وياااؤمن جم عاااه باااالعهمود والعاااوراط ، دون اىفاااات و  ععاااددات 
نمام أثقاف   وم  ب   !! بل ان النظرط اإلساىم   العقهاد ا  لاماود العاالم ، عفعارض 

عفعاااااارض أن فااااااامم المهحااااااد ، كهماااااام مهعزمااااااون باااااادانمم ، و ععااااااال م العهمااااااود ، و  
والعهمااااانا ، ولعاااال أغهااااب المسااااهمان   ااةاااار ببااااالمم أن عاااااودور  رعااااز  نبااااا 
 ،الصاماون   ، وزع ممااا ا شامر ، كااان رافضاا لهاادان الاماود  والعقالاااد الامود اا  
وكاناات ح اعااه أقاارب لهنساا، والعااادات المساا ح   ، وأن معظاام أبناوااه عنصااروا بعااد 

 كانوا مجا رين بللحاد م ! وفاعه ، وأن بعض مساعد ه
و اا ه النظاارط ا اعزال اا  لهامااود ، والنظاار الااامم باععبااار م نساااجا واحاادا  ، عحااو  
دون الدراساااا  العهم اااا  الدق قاااا  لهصااااماون   ، فضااااى عاااان أنمااااا ععبنااااى المقااااو ت 
والمزاعم الصماون   الامود   ، العا بنى عهاما الصماان  دعاوعمم إلنشااء وةناا 

فهسااةان ، و ااو مااا  ساامل فااا النما اا  ماان ا ععااراف بال، ااان  قااوما لهامااود فااا
الصماونا والعةب س معه ، ما دام امود الاوم  م امعدادا  قوم ا  وعرق ا  لامود بناا 
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اسراوال ، ودولا  الااوم  اا اساعونافا  لدولا  ا ماس فاا عماد داود وساه مان ، وماا 
 دام اوم الحسم معمم عأجل لاوم الحجر والشجر .

*** 
لفار  مان الاةااب اإلساىما  ن ناح   أارى اشعرك اى  فعرط حكام مباارك* م

ماااس الصاااماون   الامود ااا  والصاااماون   المسااا ح   فاااا النظااارط لهاماااود اإلساااىماان 
باععبااار م جنسااا بشااريا فرياادا فااا صاافاعه وةباعااه الموروثاا  ، عهااى ااااعىف فااا 

ب   الماعاار ، الحكم عهى  لك الجنس ، فبانماا نجاد الاماود اؤمناون باأنمم شاع
المفضل عهى ساور ا مام والشاعوب ، بماا  منحاه المزا اا والمعامها  الااصا  مان 
 ،قبل السماء ، فلن النظرط العقهاد   لدى المسا حاان والمساهمان ، عهاى اإلجماا  
عاعهف : فالامود  م رمز الشر والفساد فا ا رض ،  م قعها  المسا ح والمراباون 

، و اام : أحفاااد القااردط والانااازير ، ناقضااو العماااود ، الفاساادون لاادى المساا حاان 
قعهاااا  الرساااال ، لاااادى المسااااهمان ، وفااااا الاةابااااات الدان اااا  الثىثاااا  فاااالن الوضااااس 
د المعماز لهامود  سعهزم وجود م فا فهسةان : فلن كانوا شعب   الماعار ، فقا
ن كاااانوا قعهااا  الااارب كماااا  قاااو   ااعاااار لمااام   أرض فهساااةان ووعاااد م بماااا ، وا 
اااار م ، أمااااا  النصااااارى ، فىبااااد ماااان عجمعماااام فااااا فهسااااةان ل ااااأعا المساااا ح وُينصِة
النظرياا  اإلساااىم   الشاااوع  ، فعااارى فاااا عااودط الاماااود الشااعب المغضاااوب عه اااه 

، " الاساا  والحقااارط " لفهسااةان ، ضاارورط لهقضاااء عهااى  لااك الجاانس الاا   ورت 
الحجااار  وعجااار  أبشاااس الصااافات اإلنساااان   فاااا دماااه ، و لاااك مااان ااااى  معركااا 

 والشجر الواردط فا السن  النبو   ، والمعدودط من عىمات الساع  .
النظرات الثىت لهامود  أن   ه (لومن وجم  نظر الباحثان اإلسىماان المدققان

،  اااااااا نظااااااارات عنصاااااااري  ، وأن اإلساااااااىم ارفضاااااااما جم عاااااااا ، وأن اإلنصااااااااف 
ِه اإلسااىما ااارفض أن اجعاال الامااود سااواء ، فماانمم ماان " ان عأم دِة نااه ِبِقْنة ااارؤ ُاااؤ 

                                                 
  ويف  مر ي  اففيف كر سا يفا با   –انظر فى تفصيل  لكي: م موديعب ه ي ك    يى ن تهيعن ةيإلعنلة   ي ملة– 

 .2010 –اكقفهرة 
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ْنااُه ِبااِدان ا ااْن ِاْن ع ْأم  ِمااْنُمْم م  ِه ِال ْ ااك    رؤ ِال ْ ااك  و  دِة ااا " ل ن   ا ُاااؤ  ه ْ ااِه ق اِوم  ااا ُدْماات  ع  م 
( ، وقد قرر اإلسىم أن ا صل فا اإلنسان أن اولد عهى الفةرط ، 76عمران : 

من ثم فى مجا  لجعل الامود وأن أ هه من  غارون عهك الفةرط لغار اإلسىم ، و 
عرقا ماعصا بالاس  والهؤم والجشس ، دون ساور النااس ، فماا صافات موجاودط 
ن كنااا   ننفااا أنمااا صاافات ع،ثاار فااا مجعمعااات الامااود ،  فااا الناااس جم عااا ، وا 
ه ْان اااا ِفاااا  ِلاااك  ِباااأ ن ُمْم ق ااااُلوا ل اااْ س  ع  بحكااام عقاااادط ا ساااعحى  العاااا فشااات باااانمم "   

اةِ  ا ِباٌل " ل ن  عمران : مِة ( ، ول،ن القرنن اعحدت عن ا غهب   ، بادلال 76ان  س 
 ن فامم أمناء ، اؤعمنون عهى القناةار من ا موا  .: اأنه قا  فا ا    نفسما 

ا  أن معركعنا ل ست مس الامود و  الامود   كد ان  ، بل ن ويؤكد  ؤ ء الباحثو 
نا  ان أم مسهمان أم باو اان ، فالامود ا  د امس الصماان  ، امودا كانوا أم مس حا

 ات أصاال سااماو  ، والصااماون   عقااادط س اساا   ، ولاا س كاال امااود  صااماون ا 
بالضاارورط ، كمااا أنااه لاا س كاال صااماونا امود ااا بالضاارورط ، فمناااك امااود ضااد 
الصااااماون   وضااااد اسااااراوال ، و ناااااك مسااااهمون ومساااا حاون انافسااااون الصااااماان  

وعهااى  ات  يااادمون اسااراوال أجاال وأعظاام الااادمات الامااود فااا صااماوناعمم ، و 
ومعركااا  المناااوا  عساااار عقاااادط انعظاااار " المسااا ح " الماهاااه والممااادى المنعظااار 

وكهمااااا عااااأو ىت راجاااات لاااادى اإلسااااىماان وبعااااض المؤسسااااات  والشااااجرالحجاااار 
عةب س وأعةعه عاما  لموضول بحثنا( فكرست ال 32العر    فى مصر ابان فعرط الا

 .! حق مسع غارشرع   
، وحااااولوا اساااعثمار ا كماااا روى  ا فكاااار الااةوااا لقاااد عنباااه اإلساااراواهااون لمااا ه و 

أحمد  اسان لمؤساس حركا  حمااس ، رحماه  ( فاا أحاد حواراعاه الشماد الشاخ 
العه فزيون اا  ، فقااد حكااى الشاااخ كاااف اسااعدعاه أحااد مسااوولا ا ماان اإلسااراواهاان 

ةهااااااب منااااااه اصااااادار ا ماااااار بل قاااااااف أثنااااااء ا نعفاضاااااا  الفهسااااااةان   ا ولاااااى ، و 
ا نعفاض  ، وحاان أنكار الشااخ  اساان أ  صاه  لاه با نعفاضا  لمان بااب اادال 
العاادو( ، قااا  لااه المسااوو  ا منااا : أوقفمااا الاااوم  ااا شاااخ  اسااان ، ويااوم الحجاار 



 

1696 

ةبعا لم  قس الشاخ  اساان فاا الفاخ ، ول،ان غااره .. والشجر افعهوا ما بدا ل،م !!
 ولو بالسهب   والقعود عن المشارك  فا المقاوم  ومناصرعما . قد  قس بالفعل ،

سااا م بشااكل غااار مباشاار فااا ع،ااريس   ماان الاةاااب اإلسااىما الاا    ه نمااا اا 
مان العهمااء والبااحثان أناه اارى كثاار بقاء اسراوال والعةب س معما ، و او اةااب 

ظااارا  نمراجعااا  ، ونقاااد ، ونقاااض ، الاااى  2011انااااار  25الااااوم بعاااد ثاااورط  حعاااا  
 . لاةورعه

 اختزال القضية البلسطينية في القدس والمسند األقحى : -ب
فقاااد عحولااات قضااا   فهساااةان  لااادى فااار  مااان اإلساااىماانو ااا ا اةاااأ شااااوس ناااار 

وعحرير ا رض المغعصب  ، وا عادط الشعب المشرد ، الى قضا   عحريار المساجد 
ه فقاااد ساااةان ويمماااا قصاااى والقااادس ، وكاااأن اإلساااىم   اوجاااب عحريااار كااال فه

عجا ااال كثاااار مااان الااادعاط والاةبااااء أن اإلساااراواهاان اععااادوا عحريااار المساااجد ، و 
م ، وحولاوا 1948ا أنحااء فهساةان،من  العاام مساجد فا 1300ودمروا أ،ثار مان 

كثارا منما لحانات وموااار ، كما اعناسون أن حرم  دم المؤمن الفهساةانا أشاد 
سااةان صااار مناا  اعااىن الدولاا  حرماا  عنااد   ماان باعااه الحاارام ، وأن عحرياار فه

ن عحريار أالبدء فا انشاوما( فارض عاان عهاى كال مساهم ، و   الصماون   لبل من
ا قصى وحده ل س كاف ا بأ  حا  ، بل ان عحرير كل فهسةان عدا ا قصاى ، 
اار من عحرير القدس وبقاء باقا فهساةان محعال ، نقاو   ا ا مان بااب الفارض 

ماان ااعاازا   ىقاادس المقدساا  ، ول،ننااا ناشااصااى وال، ولاا س غضااا ماان ق ماا  ا ق
ون أن اانقه و مسجد ، ونةالب بعحرير فهساةان كامها  ، دأالقض   فا مدان  

ماا ا ا اعاازا   نااا أن دعاااط الصااهح والعفاااوض قااد انعبمااوا لمنمااا شاابر ، والاةااار 
الرأى العام المصارى فا عرسااه فا ( 2011-1979اى  فعرط البحت ل اوسعو 

ا م اعمسكون بالقدس الشارق   عاصام  موحادط لهدولا  الفهساةان   ، ل ا عر  والعر ى
العاااا  ةاااالبون بماااا ، فمااام  عهماااون أن القااادس صاااارت لاااب القضااا   وجو ر اااا ، 
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ن ضاااال معظااام فهساااةان ببقااااء  و ساااعون إلرضااااء الجماااا ار بعاااودط القااادس ، وا 
 الدول  الصماون   وعةب س العىقات معما .

 كاااان مااان ا فكاااار المممااادطس وا قصاااى ، ااعااازا  القضااا   الفهساااةان   فاااا القاااد
لهعةب اااس ،  شاااك ، فعاااودط القااادس لع،اااون عاصااام  لهدويهااا  الفهساااةان   سارضاااى 
ضااماور كثااار ماان المعاادانان ، ويجعهماام  غضااون الةاارف عاان باااقا فهسااةان ، 

ساعرد ممماا كاان العا عوجب شراوس السماء ، وأاى  أ ال الوةن ا  والعروبا  أن عُ 
 الثمن المدفول .

 موقف الكنالس المحرية من التطبيع :ًا : تاسا
الموقاااف المعهااان له،ن سااا  القبة ااا  ا رثو كسااا   لكبااارى ال،نااااوس المصاااري  (  اااو 

الصااماونا ، و ااو موقااف باادأ مناا  نما اا  الساابعان ات  ال، ااانرفااض العةب ااس مااس 
، اومماا رفاض الباباا شانودط أن اادعو شاعب  اساراوالوق ام السادات بالصهح ماس 

زيااارط ال، ااان الصااماونا والعةب ااس معااه ، و ااو الاارفض الاا   اسااعمر ال،ن سا  الااى 
، ورغااام أن  ااا ا الموقاااف كاااان  (2011-1979عاماااا  فعااارط البحااات ل 32ةاهااا  الاااا

أفضاال كثااارا ماان مواقااف المشااااخ وا ز ااريان الاا ان وافقااوا السااادات ، وبحثااوا لااه 
الصادد عن مسوغ شرعا لفعهعه ، فلن ثم  مىحظات  بد من عسجاهما فا  ا ا 

: 
مقدساات ر د البابا موقفه المعاد  لهعةب س ، والسمال لرعا ا ال،ن س  بزياارط ال -أ

ان : المس ح   فا القدس ، بموقف عام  الشعب المصار  مان العةب اس ، وقاا  
المساا حاان المصااريان لاان اااداهوا القاادس ا  مااس ااااوانمم المسااهمان المصااريان ، 

 كاااون الااارفض مبااادو ا ، وأن ععمساااك أن  وكانااات حركااا  مقاومااا  العةب اااس عفضااال
ال،ن س  بموقفما من العةب س حعى لو وافقت عه ه أغهب   الشاعب المصار  ، وأ  

  كون ا مر ر نا بالمزا  الشعبا العام .
ماان الساافر لهقاادس ، وزيااارط المقدسااات ، شاانودط هبابااا لرغاام الموقااف المعهاان  - ب

-1979ةاه  الفعرط لكل عام  عقسكانت ان زيارات قبة   لهقدس : فالواقس  قو  
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، بشااكل غااار رسااما ، صااح ح أن أغهب اا  الزاواارين ماان ا فااراد العاااداان ( 2011
من غار رجا  ال،ن س  ، ول،ان الواضاح ان ال،ن سا  ععجا ال  ا ه الزياارات ، و  

 عأا  منما موقفا حازما. 
ساا   أمااا عاان باااقا ال،ناااوس لال،اثول ااك وا نجاهاااان ( ، والةواوااف ا رثو ك - 

ا اااااارى ، فموقفماااااا اإلجماااااالا مااااان العةب اااااس   ااعهاااااف عااااان موقاااااف ال،ن سااااا  
 .ا رثو كس   القبة   

 –ان الموقاااااف العاااااام مااااان المؤسساااااات الدان ااااا  المصاااااري  الرو سااااا   لا ز ااااار * 
ات الس اس   لشاخ ا ز ر ا سب، الراحل ن س ( كان رفض العةب س ورغم المنال،

ل مواقااااف ا ز اااار والقااااوى والمؤسسااااات ةنةاااااوى ، ا  أن مجمااااد. محمااااد ساااااد 
اعاارا   اا ا  اإلسااىم   والمساا ح   كاناات ضااد العةب ااس رغاام المحاااو ت الحثاثاا  

 سنشار الى بعضما فى الفصل الثانى .و ى محاو ت الموقف ،
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الادانى ااى  ا اعارا  والعةب اس  مان محااو تفاى  ا ا الفضال نماا   * نعناو  
 موزعان عهك الفعرط عن المحاور العال   :( 2011-1979الفعرط ل
 الثمانانات والعسعانات . حقبعا أواًل :
 ( .2000-2011حقب  ا لف   للانيًا : 
ط محاااو ت العةب ااس الاادانى اإلسااراواهى باااإل،راه لقضاا   مولااد أبااو حصااار  لاللررًا :

 نمو جا ( .
  لك  سعبان ا عى : وفى عفصال

والعسااااعانات صاااادرت فااااى الثمانانااااات  أواًل : حق ررررة اللمانينرررراا والتسررررايناا :
الفصال الثالات مان  ا ا : عشرات المواقف والفعاوى العاى عارفض العةب اس لانظار 

 : وكنمو   لم ط المواقف ب وبه نما   من   ه الفعاوى( البا
بالجامعاات المصاري  ، قارر فاى الساابق  ا ولاى مان نوعماا و  1989* فى الاام 

أسااااع ط أقساااام الهغاااات الشااارق   بجامعااا  ا ز ااار رفاااس دعاااوى قضااااو   ضاااد روااا س 
بكعابا  رسااول  1989الجامع  بسبب القرار ال ى اعا ه مجهس الجامع  فى عاام 

 الماجسااعار والاادكعوراه بهغاا  العاصااه العبرياا  والفارساا   وا رد اا  و ااو مااا  ععباار
 .نان الجامعات المصري لهواوح وقواماالف  صريح  

 ( أسااعا ا  بأقسااام الهغااات الشاارق   بالجامعاا  أن30جاااء فااى الاادعوى العااى أقاممااا ل
ح اااء العاارات ، القاارار  ععباار بمثاباا  ادماا  جهاهاا    ااداف اسااراوال فااى مصاار  وا 

وحجااااااب الدراسااااااات ، اإلسااااااراواهى بكعاباااااا  ا بحااااااات والرساااااااول بالهغاااااا  العبرياااااا  
والةاما  ال،بارى أن ااعم  ا ا ، العر اى   ءالقاار المعاصص  فى   ا المجا  عان 

فاااى جامعااا  ا ز ااار مماااا  فقاااد ا سااامععما ودور اااا الق اااادى فاااى العاااالم اإلساااىمى 
 والعر ى .

م  لهثقافااا  اإلساااىم   صااان القااارار  عاااد ضااار   قا: اوقاااا  ا سااااع ط فاااى دعاااوا م 
المكعوبااااا  بغاااااار الهغااااا  العر  ااااا  العاااااى مااااان المفعااااارض أن ع،اااااون جامعااااا  ا ز ااااار 
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لمحافظ  ا ولى عنما ضد محاو ت الصماون   العالم   لةمس وعشاو ه الثقافا  ا
 اإلسىم   .

( لساان  103أضاااف ا ساااع ط أن القاارار اععااارض مااس الىوحاا  العنفا  اا  لهقااانون ل
( منااه عهااى أن عوضااس 227الماانظم لشااوون ا ز اار والعااى عاانه المااادط ل 1961

عاصاه " الماجساعار " و" العالم ا  " الرساول العى  قدمما الةىب لنال درج  ال
 و" الدكعوراه بالهغ  العر    .

د. السااباعى محمااد الساااباعى مقاارر الهجناا  العهم اا  الداوماا  لعرق ااا    اا ا وقااد أ،ااد
أن المادف مان انشااء أقساام الهغاات الشارق    –ا ساع ط فاى الجامعاات المصاري  

سااىم   وأن كعاباا  فااى الجامعااات العر  اا   ااو ادماا  ا دب العر ااى والحضااارط اإل
ا بحاااات والرسااااول فاااى  ااا ه ا قساااام بهغااا  أاااارى غاااار الهغااا  العر  ااا     حقااا، 
ا  اااداف العاااى أنشاااوت مااان أجهماااا  ااا ه ا قساااام منااا  أنشاااأ ا فاااى مصااار والعاااالم 

 .به   العر     و ما اجب ا لعزامالدكعور عبد الو اب عزام ول لك فال،عاب  بالهغ
عاان قرياا  " دماعااوه " مركااز  ارير مهمررةنشرررا الحررحف تقرر 1991* فررى عررام 

ط دمنمور بمحافظ  البحارط ، والمعاناط العى  عاناماا أ هماا بسابب مولاد أباو حصاار 
ومظا ر الفساد والفوضى العى  سببما  –ل ى ازعم الامود أنه حااام امودى ا –

وجااود الامااود مااس وجااود قبضاا  أمن اا  عفاارض عهااى ا  ااالى حظاار العجااو  ةااوا  
 حصارط . أ ام مولد أبو

ن ساكان قريا  دماعااوه  شاعرون ماواد غ او ا  قبال المولااد : او قاو  بعاض ا  االى 
بال و صال لحاد ، ع،فامم لمدط أسبول عهاى ا قال بسابب العضااا، ا مناى عهاامم 

كمااا نشاارت  ا عااوام السااابق ماانعمم ماان الااارو  ماان باااوعمم . والغريااب أنااه فااى 
ثمان اا  أ ااام ، وأ،ااد ا  ااالى أن أبااو أ ضااا  عاام اقاماا  المولااد قباال موعااده ب "الشااعب"

 نه لم  سمس أحد من نباومم و  ؛ حصارط   ا ما  و ا  و م كبار وك ب  كبرى 
أجاداد م بوجااود حااااام امااودى ماادفون فااى قاريعمم ولاام  ظماار  اا ا ا  بعااد عوق ااس 

مان أاان اساعقا ا   عرفاون معا ادط كاماب د فااد ثام ظمارت  ا ه ا ساةورط العاى   
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ل كااون بمثاباا  مساامار جحااا الامااودى ؛ أنمم أرادوا ماان أبااو حصااارط الصااماان  وكاا
 فى قري  دماعوه المصري  .

 -وكمااا ساانرى  حقااا   –وبعااد  اا ه ا حعفااا ت بعشاارط أعااوام وفااى ساا ا  معصاال 
باإلسااكندري  بوقااف عنفااا  قاارار وزياار  2001قضاات محكماا  القضاااء اإلدارى فااى 

ا ثاار وبالعاالى وقاف ا حعفاا  ا ثار المصرى باععباار ضاريح أباو حصاارط مان 
الى السنوى بمولد  ا ا الحاااام الاماودى المزعاوم مماا أشاال ارع احاا  بالغاا  باان أ ا

 . 2011ول،نه لم  ةب، ا  بعد ثورط اناار  القري  والمحافظ  كهما.
*** 

فى سياق متحل برفض التطبيع الدينى قدما  ارض الحرحف عرضرًا لمرا ** 
ر للردكتور محمرد سريد طنطراو  الرذ  كران مبتيرًا لمحراحتوته رسالة الدكتوراه 

عرن اليهرود ووحرف القررآن لهرم ، )الغريرب فى التسايناا ، وكران موضروعها 
أن مواقف طنطاو ( كما سبق وأشرنا سررعان مرا تحولرا إلرى النقريض وحرار 

 : مؤيدًا للتطبيع واليهود ، ولنسمع ألبرز محتوياا كتا ه
عااام باااىؤه وععاااددت أساااالابه و اعساااس نةاقاااه  ان افسااااد الاماااود فاااى ا رض أمااار -

 وعنوعت وساوهه و  ه بعض ألوانه :
ومحاولا   -عهامماا الساىم  - زكرياا و حااى –نب ااء القعل وا غع ا  : قعل ا  -

 قعل النبى لصهى   عه ه وسهم( .
وقااد كااانوا  ظماارون اإل مااان ، ساااوهمم العجسااس : العجسااس عهااى الاادو  أ اام و  -

 فى عمد رسو    لنقل المعهومات   الامم . و ععمرون ال،فر
جسساوا عهاى عفاى اإلساىم والمسا ح   لا ن العسعر عهى ا د ان : الامود اداهو  -

أ هما لادم  عقادعمم ومصالحمم الشاص   ونشر الشرور فى ا مم العى ل سات 
عهى مهعمم ، مثال اععناا  بعاض الاماود البو  ا  أو العكاس ، ومثال " دزراواهاى " 

 ى اععنااا، المسااا ح   لااااادم اموداعاااه باساااع ىوه عهاااى حصااا  مصااار فاااى قنااااط الااا
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السو س و و ال ى رسخ لهوجود البريةانى لع،ون حارس  لهامود فى   ه المنةق  
. 
عاااااابمم ومقاااااارراعمم : جم ااااااس كعاااااابمم المحرفاااااا  ععةااااااامم الحاااااا، فااااااى أى أرض ك -

ا  الشاافق  اغعصاابو ا باازعم أنماام شااعب   الماعااار وأن الاارب حاارم عهااامم اسااععم
 والرحم  مس ا غ ار .

اسااااااععرض مفعااااااى مصاااااار الاااااادكعور ساااااااد ةنةاااااااوى بروعوكااااااو ت صااااااماون و  -
شاععمم الفواحص والر اول فى كل بقع   صهون لما ل سامل  ؛والجمع ات السري  وا 

 وا كال مفكارى وفىساف  العاالم الا انضااد   ه الشعوب لمم وأن الامود رفلمم انق 
 .نادوا بشاول الحري  بكامل معنا اساروا من ا اى  الفاضه  و 

أعاااد  لااك الااى ضااعف الااوازل الاادانى بااان الشااعوب اإلسااىم   والعر  اا  ، ثااام  -
 عفر  الق ادط فى نفس البىد وافعقادنا لقادط  قودون المعرك  بحزم وحسم .

سراوال نعاج  ضغوط أمريكا و ريةان ا بعا د باإلضاف  لعوق س المدن  بان العرب وا 
اوص العر    مس قها  ععاد اا وأعاداد ا عحارز انعصاارات كباارط عهاى أن كانت الج
 ا رض .

ان الااادافس ا قاااوى لمااان   اااب لهااادفال عااان فهساااةان الاااوازل الس اساااى والنعااارط كاا -
ون القوم اا  ولاام  كاان لهاادافس الاادانى أى عااأثار ا  القهااال بانمااا كااان الامااود  ععباار 

ا ا  كعاباه أن الحارب الحرب فى فهساةان دان ا  محضا  . وشادد ةنةااوى فاى نم
  محالاا  واقعاا  بااان المسااهمان والامااود وأن الغهباا  سااع،ون لهمسااهمان كوعااد المااى 
بشااارط رجاااول المساااهمان الاااى المعاااان الصاااافى لهقااارنن والُسااان  أو باااا حرى رجاااول 

 حانه وععالى .سب –المسهمان الى   
مماا  ممقاا   " الشراب " نريردة نشررا  24/9/1991فى السياق ذاته وفرى ** 

لو او الموقاف الا ى سارعان أن  ابان موقف اإلاوان فاى عهاك الفعارط مان العةب اس
وأضحى اعسم بالعمدو  والمدن  وأح انا  الموافق  عهاى  2011عغار بعد ثورط اناار 

مصاااااةفى مشااااامور المرشاااااد العاااااام ا ساااااب، ل ااااااوان ل ، كاااااان المقاااااا العةب اااااس( 
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ماونى و ااااةن مشااامور أن المساااهمان عااان الااارفض العاااام لهعةب اااس ماااس العااادو الصااا
وجادوا فاى الاس  والن ال  والفساد واإلفساد  اى عىماات مىزما  لهصاماان  أانماا 

ون داومااا   اااس الوساااول لعحقااا، أغراضاامم ، وأشااار ؤ أى مكااان وأى زمااان ويهجاا
الااى الغااز  المسااعمر بااان الحاازب الااوةنى وا حاازاب الصااماون   وعباااد  الزيااارات 

دط الشاااعب المصااارى الااا ى اااارفض العةب اااس جمهااا  باااان الجاااانبان عهاااى عكاااس ارا
ألااف معار مكعااب ماان  60" الحكوما  المصااري  قاماات بعصادار : وعفصا ى وقااا  

الةوب الرمهى الممعاز  سعادامما فى بناء المسعوةنات الصماون   " باإلضاف  
 إلقام  فري، اسراواهى معسكرا  عدريب ا  فى فند  " ااعابا " باإلسماعاه   .

اعب لاةورط الماةةات الصماون   لهنال من الزراع  المصري  و و ما وينبه ال،
فساااادؤ لهمحاصاااال الزراع ااا  وعراجاااس ا نعاج ااا   بااادأ  ظمااار فاااى العهااان مااان فساااادؤ وا 
الزراع   لبعض المحاصال المام  فى مصر فضى  عن سعى الشركات المععددط 

كات المصاااري  الجنسااا ات العاااى عقاااف اساااراوال داوماااا  وراء اااا بالساااعى لشاااراء الشااار 
 مسعغهان فى  لك الظروف ا قعصاد   الصعب  العى عمر بما مصر .

ك لك  شار ال،اعب الى اةورط اعةاء السهةات المصاري  عسام ىت لهاماود عناد 
دااااولمم لمصااار فاااى الوقااات الااا ى ُ حااارم مااان  ااا ه العسااام ىت معظااام الماااواةنان 

 العرب .
العساام ىت المقدماا  ماان كمااا حاا ر ال،اعااب ماان ق ااام العاادو الصااماونى مااس  اا ه 

السهةات المصري  بنشر أمراض اةارط كاإلادز وغار ا من ا و و  العى سعؤثر 
 بالضرورط عهى صح  الشعب المصرى .

وأشاار ال،اعااب كاا لك الااى غةرساا  رواا س الااوزراء الصااماونى اسااحا  شااامار ماان 
أن اساااراوال لااان ععنااااز  عااان شااابر واحاااد مااان ا رض العاااى احعهعماااا عهاااى مااادار 

وب العاااى ااضاااعما ماااس العااارب وأناااه مساااعمر فاااى بنااااء المساااعوةنات وجهاااب الحااار 
 المماجرين ش ا  ا فا  من كل مكان  رض اسراوال المزعوم  .
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ونبه ال،اعب الى أن الشعوب العر    وااص  الشعب المصرى اعوقون لهااىه 
الشاااعوب العر  ااا  عبغاااى الحريااا  والعدالااا  ا جعماع ااا   : و اااى أى، مااان العبع ااا  

لااااب بدسااااعور قوامااااه شاااارل   ععااااالى اااااعم ف ااااه الااااعاهه ماااان كاااال الرواسااااب وعةا
 ا شعرا،   البال   العى لم عورثنا ا  العاهف والدمار والاراب .

ولالشااار   بعاااض الصاااحف منماااا جريااادط لالعر اااى(نشااارت  1995فاااى العاااام ** 
أبادى رغبعاه فاى زياارط اساراوال ولقااء  (محماد سااد ةنةااوى لأن المفعاى  ا وسد(

 عما ا ا كان  فاد ا م  عهى حسب زعمه.قاد
ناه عهاى اساععداد لمقابها  كباار : اوقا  فى حوار له مس صاح ف  الشار  ا وساد 

 حسب قوله. –المسوولان اإلسراواهاان ا ا كان فى  لك ما  فاد ا م  
وفااى محاولاا  لعافاااف صاادى  اا ا ا عجاااه الاةااار الاا ى باارر لااه المفعااى اااى  

 الفعرط ا اارط قا  :
انااه لاام عااأعنى دعاااوط ماان اسااراوال .. ول،اان ا ا دعاااانى الاارو س الفهسااةانى  اسااار 
عرفااات فأناااا أرحااب بااا لك ا وا  ا دعااانى لزياااارط القاادس فأناااا أرحااب بااا لك أ ضاااا  " 
و غاااالد المفعاااى فاااى  لاااك الحق قااا  ا  اااادرك قبااال غااااره أن عرفاااات لااا س لاااه أ ااا  

 سهةات عهى القدس أو غار ا من ا راضى الفهسةان  . 
  كعفااى المفعااى باا لك باال  ةاارل سااؤا   اثااار الد شاا  حااان  قااو  فااى حااواره :" و 

 ومااا ا  ضااارنا ا ا نحاان قهنااا رأانااا بشااجاع  فااى اإلسااراواهاان وفااى عقاار دار اام ؟ "
 مبد ا  اسععداده لمقابه  الرو س اإلسراواهى عازرا فااعسمان .

اساراوال  قاف  فى الوقت الا ى  عهان ف اه ةنةااوى أ،ثار مان مارط رغبعاه فاى زياارط
فا  اإلمام شاخ ا ،بر شاخ ا ز ر موقفاا  راوعاا  بالعىن رفضاه زياارط اساراوال واصا
اط ا ا ا بأنما جار سوء   اوث، به .كما ارفض البابا شنودط الثالت بةريك ا قب

 زيارط اسراوال .
انتمرررع شررريخ األزدرررر الررردكتور محمرررد سررريد طنطررراو  ** وفرررى السرررياق ذاتررره 

زواال ، عهب ا  لةهاب لسفار اإلسراواهى فى مصر عس فى ماامس  (12/10/1997)
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ماان ا اااار لعسااه م رسااال  ماان الحااااام الامااودى  ااا،ص دورون اباادى فامااا رغبعااه 
 فى فعح حوار بان ا د ان ادم  لعمه   السىم فى الشر  ا وسد .

 وعم الهقاء ال ى  عد ا و  بان شاخ ا ز ر ومسوو  اسراواها وسد ع،عم شداد ،
ى ففى مكعب شاخ ا ز ر عهمه بالهقاء ، ل،ن الناة، باسم السفارط اإلسراواه   ون

القااا رط لاااؤر باان دور أ،ااده وأشااار الااى أن الحااااام أدورون ااارفض اإلساااءط الااى 
 اإلسىم ، وجدد مازوال الدعوط الى ةنةاوى لزيارط اسراوال .

ت ا ز اار عقرياارا  عاان مااؤعمرا" الاربررى نريرردة " نشرررا  15/9/1997فررى و ** 
وكاااااف أن جم ااااس  اااا ه المااااؤعمرات رفضاااات بشااااكل قاااااةس السااااىم والعةب ااااس مااااس 

وحعاااى الااااوم ماااس العأ،ااااد عهاااى وحااادط مدانااا   1964اساااراوال ابعاااداء  مااان ماااؤعمر 
القااادس عاصااام  لهدولااا  الفهساااةان   المقااارر انشااااؤ ا فاااى المساااعقبل القرياااب وبعاااد 

 عحرير مقدسات المسهمان من دنس الامود .
" الماادان " عان جادوى ةهاب بعاض أسااع ط صاح ف  ل عسااءلت وفى س ا  معص

وقاااد باااا ز ر ا ز ااار الشاااريف السااافر إلساااراوال ومااانمم أسااااع ط فاااى كه ااا  الةاااب 
 إلسراوال عهى عكس ما ادع ه. مرفضت ادارط ا ز ر السمال بسفر 

الساااافار  ،الحااااااام الامااااودى ال ااااا و دورون  العقااااى 1997وفااااى العااااام  اعااااه ** 
ةهااااب منااااه ابااااىغ شاااااخ ا ز اااار ضاااارورط الغاااااء فعااااواه المؤياااادط محمااااد بساااااونى و 

لوبالفعل اسعجاب ةنةاوى لةهبه  لهعمه ات ا سعشماد   فى ا راضى المحعه  .
  حقا ( .

أن باااوادر مواجماااات  9/1/98** مااان ناح ااا  أاااارى  كااارت الح ااااط الهندن ااا  فاااى 
لوفااااد قضاااااو   وس اساااا   عهااااول فااااى ا فاااا، المصاااارى بعااااد اسااااعقبا  شاااااخ ا ز اااار 

الحااامااات الامااود فااى ا ز اار الشااريف. فقااد وجااه المحااامى نب ااه الااوحص اناا ارا  
 اوما  . 15عهى اد محضر لشاخ ا ز ر  ةالبه فاما با سعقال  اى  



 

1708 

كماا أشارنا  –وكان سب، لشاخ ا ز ر اسعقبا  السفار اإلسراواهى عسا فى مازواال 
امااودى ااادعى  ا،ساان بةهااب ماان ا اااار لعسااه م ةنةاااوى رسااال  ماان حااااام  -

 دورى .
ا كر أن معارضى ومؤيدى ا عصا  بلسراوال عباادلوا عقاد م ما كرات قانون ا  فاى 
المحااا،م المصااري  بعااد احالاا  لةفااى الاااولى وعبااد الماانعم سااعاد لهعحقااا، بساابب 

 كما سب، وأشرنا فى الباب الثقافى . سفر ما إلسراوال .
ه ا ساوه  العاى وجمماا عهاى نا" الشاعب جريدط " حصهت  30/12/1997وفى 
محمااد سااه م العااوا الااى أصااحاب الفضاااه  أعضاااء مجمااس البحااوت اإلسااىم    د.

 .عقبا  شاخ ا ز ر لحااام عل أباببمناسب  الضج  الثاورط حو  اس
، وف مااا اهااى ا سااوه  و اا ه ا سااوه   ااى العااى صاادر ب ااان المجمااس جوابااا  عهامااا 

جاب  المجمس عهاما  . وا 
 :  المجمسلعوا الى أعضاء ا د.جاء فى رسال  

 أصحاب الفضاه  أعضاء مجمس البحوت اإلسىم   الموقرين 
 السىم عه كم ورحم    و ركاعه ، وبعد ،

 –رواا س المجمااس  –فقاد أثااار اساعقبا  فضاااه  سااادى اإلماام ا ،باار شاااخ ا ز ار 
لحااااااام عاااال أباااااب عاصااااف  ماااان العساااااؤ ت الحااااادط فااااى الااااوةن العر ااااى والعااااالم 

ىمى ، و اااان المساااهمان فاااى كااال مكاااان ، ونشااارت الصاااحف ردود فضااااه  اإلسااا
 سااادى اإلمااام ا ،باار عهااى الاا ان رأوا أن  اا ه المقابهاا  كااان اجااب أ  عااعم حفاظااا  

 عهى ق م كثارط  كرو ا فى ب انمم  راومم .
و ن بعض ماا نشار  حعاا  الاى ب اان صاريح مان المجماس ، فقاد رأاات أن أعوجاه 

ماان أسااوه  حااو   اا ا ا ماار موقنااا  أن حمه،اام ا ماناا  العااى الاا كم بااأ م مااا ااادور 
ورثماااااا   العهمااااااء عااااان ا نب ااااااء سااااااجعل مااااان أولاااااى ا عماااااا  با عماااااامكم فاااااى 

، 25/12/1997 اااا، المصاااادف 1418بان مااان شاااع 25اجعمااااعكم صااابال الغاااد 
 ب ان وجه الرأى فى   ه ا سوه  :
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  فضااااه  ساااادى اإلماااام ماااا قاااو  المجماااس الماااوقر فاااى مااادى جاااواز اساااعقبا أواًل :
ا ،بر شاخ ا ز ر ورو س المجمس لهصماان  ال ان  اأعون الاى مصار مان رجاا  

و و صاحب وقار المشاا   –س اسعمم ورجا  دانمم ، و س ما اسعقبا  فضاهعه 
لساافار العاادو الصااماونى ثاام لحااااام عاال أباااب ؟ والمرجااو ب ااان وجااه  –وجىلمااا 

فى ضوء الواقاس المعهاوم له،افا  اعماا    –ت أو وجو ه ان ععدد –الرأى الشرعى 
ماان عاادم جااواز  –ثبااات والفقماااء الثقااات عنااد ا صااولاان اإل –لهقاعاادط المسااهم  

 انفصا  الفعوى عن الواقس ال ى عصدر فى ظهه .
    ل فى فعال النباى صاهى   عه اه وساهم بصافعه رو ساا  لهدولا  اإلساىم لانيًا :

 -ه ( ؟ أم أن ا سوط والقدوط والحج  فاى فعها  وم ا لاماما ( حج  لغار الحكام ل
ع،ااون ل،اال انسااان بحسااب وضااعه ومكانااه ؟ و لااك فااى  -صااهى   عه ااه وسااهم 

 -صاهى   عه اه وساهم  -ضوء ما   اىف ف ه بان المسهمان من كون النبى 
 قبهاهو فو   لك كهه  –كان لاماما ( ولقاض ا ( ولفقاما ( ولقاودا  عسكريا ( ، وكان 

رسااو   نب ااا  ، وكاال مسااهم اجااب عه ااه أن  قعاادى بااه عه ااه الصااىط والسااىم ف مااا  –
عجاااااوز لاااااه القااااادوط ف اااااه فاااااى اجاااااوز  حااااااد النااااااس مااااان العامااااا  وا مااااااان غاااااار 

بأبى  و  –أن  مارسوا لالفعوى( عأس ا  به  –ولو كانوا مععهمان  –المعاصصان 
 -فاااى الدولااا  اقعاااداء باااه و  اجاااوز لهقضااااط أن  مارساااوا أعماااا  السااا ادط  –وأماااى 

ن فى عصرفاعه بمقعضى لاإلمام ( و  اجوز لهعهماء ال ا -صهى   عه ه وسهم 
 اام ورثعااه فااى أداء واجااب الب ااان والعبه اال أن  عقاادوا المعا اادات مااس ا عااداء أو 

ن  لااك ، و  اجااوز  حااد أ -صااهى   عه ااه وسااهم  -ا صاادقاء احعجاجااا  بفعهااه 
لضاباط بأاا  الغناااوم العاى اجادونما مااس قعهاى ا عاداء فااى  سامح  حااد الجنااود وا

لجنااوده فااى بعااض  -صااهى   عه ااه وسااهم  -الحااروب اععمااادا  عهااى قااو  النبااى 
 غزواعه " من قعل قع ى  فهه سهبه " .

 ااال حااادات القااارنن ال،اااريم عااان قاااوم أو اهااا، دلاااال عهاااى صاااح  اقامااا   لاللرررًا :
صااح أن عقاااام  اا ه العىقااات عهاااى عىقااات مااس  ااؤ ء القاااوم أو الاهاا، ؟ و اال  
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 –اىف مقعضى ا وصاف العى أورد ا القرنن ال،ريم عان  اؤ ء ؟ و ال اجاوز 
ق اس ا ااعىف فاى الارأى عهاى  كار  –فى صح ح الفقه وحسن الدعوط الى   

القرنن ال،ريم ل،فار أقاوام وشاركمم ، ق اساا   شاعر باأن المااالفان فاى الارأى نظاراء 
 ن ال،افرين ، أو بأنمم فرل  قاس عهى  لك ا صل ؟! .أو مشابمون لهمشركا

 –عهماااااومم ومفكااااريمم وحكاااااممم وحكماااااومم  – اااال محار اااا  المسااااهمان  را اررررًا :
ل ر ااااب لو اااو عنااادنا قعااال ا بريااااء أو ااااا اؤ م بغاااار حااا،( ، مسااااو   ونظاااارط 

محار عمم  –حكاممم ومحكومامم معدانامم وفساقمم  –ومكافو  إلدعاء الصماان  
الحااا، المشااارول لهمقاومااا   –بغاااار ااااىف و شاااك  – ر ااااب الااا ى  عناااون باااه ل

اإلسىم   الباسه  فى دفس عدوان ا حعى  الصماونى ؟ و ل اجوز الق ااس مان 
عسام   المقاوما  اإلساىم    –اساىم ا   –أى وجه كان باان الفعهاان ؟ و ال عقبال 

ه لسان قاعل صاماونى ؟ المشروع  " ار ابا  " ولو كانت   ه العسم   مما جرى ب
. 

ماااء دانااا  واهقااا  وساامعا  أز ريااا  وسااهوكا  اعفاا، مااس قاادر العه – اال اجااوز  خامسررًا :
أن اوصف الماالفون فى الرأى ، ممما  كن سند م العهمى والفقمى  –المسهمان 

والااااواقعى ، بااااأنمم " جبناااااء أ  ء عاااااجزون " و" ضااااعفاء " وبااااأن سااااادى اإلمااااام 
و س المجمس  حعقر أفكار م ؟ وأن المعارضان لموقاف ماا ا ،بر شاخ ا ز ر ور 

اارددون ال،ااىم العاااجز الاا ى  مثاال الجاابن بعانااه ، وفضاااه  سااادى اإلمااام ا ،باار 
شاخ ا ز ر  حعقر منمج المعارضاان لموقاف ماا ؟ لارجاى اإلةاىل عهاى مجها  

 ااااا المصااااادف  1418ماااان شااااعبان  26الصااااادر فااااى  3820العاااادد  –المصااااور 
فااا، اةاااى  عهاااك ا وصااااف العاااى اجااارم ( ، و ااال اع38-36ه 26/12/1997

( فقرط لب( من قانون اعادط 30مس نه المادط ل رمى الناس بما قانون العقوبات
أو اعفاا، مااس  1961( لساان  103عنظاا م ا ز اار و اواعااه الصااادرط بالقااانون رقاام ل

 ( من الىوح  العنفا    ل لك القانون ؟6( فقرط ل17نه المادط ل
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ا ر من   ه القضا االمسهمان اعةهعون الى ب ان موقف المجمس الموق ان مىاان
وا ماال معقااود عهااى المجمااس المااوقر أن  فعاال مسااع كرا  القاعاادط الفقم اا  " عااأاار 
الب ااان عاان وقاات الحاجاا    اجااوز" والقاعاادط المكمهاا  لمااا " السااكوت فااى موضااس 

ت  وحقاو  لهعبااد كاناالحاج  الى الب ان ب ان" فل ا ععه، باالمةهوب ب اناه حا، ه
 المبادرط الى العباان أولى وأوجب .ا

بقباااو  وافااار  –حفظكااام    –مااان وراء القصااادا وعفضاااهوا  –ععاااالى جاااده  –و  
 العقدار 

 دكتور محمد سليم الاوا 
 وناء رد المنمع فى البيان اآلتى :

 بيان من منمع ال حو  اإلسالمية  األزدر الشريف
ات عن الحكم الشرعى فى مقابه  فضااه  اإلماام ا ،بار ورد الى المجمس اسعفسار 
  حد حااامات اسراوال . 

وبعد دراس  وقاوس الموضول ا رأى المجمس فى جهسعه المنعقدط فاى ااوم الاما س 
أن مقابهااا  اإلماااام ا ،بااار  25/12/1997الموافااا،  1418مااان شاااعبان سااان   25

جاوزط  -ى ااعىف أد انممعه –شاخ ا ز ر لهحااام وغاره من الزعماء الداناان 
شاارعا  ، بااال ان الظاااروف العااى عحااا د باااالعرب والمسااهمان ا ن عجعااال مثااال  ااا ه 
المقااابىت أح انااا  أماار أقاارب الااى الوجااوب الشاارعى لمااا عحققااه ماان نفااس ل سااىم 

ز اقااا  لهبا ةاال والمسااهمان ا ا  فامااا مواجماا  لهماااالفان فااى الاادان احقاقااا  لهحاا، وا 
 ولب ان سماح  اإلسىم.

وقااد عاارض فضاااه  اإلمااام ا ،باار شاااخ ا ز اار عهااى المجمااس مااا دار بانااه و ااان 
 الحااام اإلسراواهى من حدات.

ويؤياااد مجماااس البحاااوت اإلساااىم   كااال ماااا قالاااه فضااااه  اإلماااام ا ،بااار فاااى  ااا ه 
 المقابه  العى ارى المجمس فاما كل اار .
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 قاو  أ،بار مساوو  وا مر الجدار بال كر أن  ا ه المقابها  كانات فرصا  مناساب  ل
دانى فى مصر رأى اإلسىم فى موقف اسراوال المععنت من القض   الفهسةان   
ا ومااان قضااا   الساااىم ا ومااان اغعصااااب الاماااود ل،راضاااى العر  ااا  ومااان القااادس 

 بصف  ااص  .
ولقااد ثباات فااى القاارنن ال،ااريم ا وفااى الساان  النبو اا  الصااح ح  مااا اااد  عهااى جااواز 

 ا عفصح عن الح، ال ى اععان اإلفصال عنه . نم؛   ه المقابه  شرعا  
 قابااال أحباااار الاماااود و حااااور م وكاااان  –وكاااان رساااو    صاااهى   عه اااه وساااهم 

ا  ب الامم ا كما حدت مس امود بنى قانقال و ناى النضاار ا وكاانوا  اأعون ال اه 
وقااد فعاال  - عه ااه السااىم –لاجااادلوه كمااا حاادت فااى حااوار م معااه بشااأن جبرياال 

  اإلساىم وعدلاه  لاك معمام ل ظمار لمام أحق ا  -صهى   عه اه وساهم –الرسو  
 وسماحعه .

 و  ععاالى  قاو : ل لقاد كااان ل،ام فاى رساو    أسااوط حسان  لمان كاان ارجااو  
 والاوم ا ار و كر   كثارا  [  و  ولى العوفا،  

 األمين الاام لمنمع ال حو  اإلسالمية
   سامى محمد متولى الشاراو  

 وقد سألت "الشعب" الدكعور العوا عن ععه قه عهى الب ان فقا  :
لى أعضاء الم ْت و  رِ لقد ب   جماس  معى فى   ا ا مر بما كعبعه الى الشاخ الجهال وا 

عععقاد  الموقرين ا و م أدرى بما عبرأ به  مممم أمام   ععالى ا وأماام ا ما  العاى
ماا وماا ا والنااس مساوولون عماا فعهاوا وعأنمم أ ل حفر ا مان  الدان   ا وأ ال أدا

 قالوا ا والعهماء أثقل حمى  وأصعب سؤا   .  
** وما لم يقله د. الاوا ، دو أن دذا البيان عن األمين الاام لمنمع ال حو  
اإلسررالمية دررو بيرران )مرروظبين( لررد  الشرريخ طنطرراو  وليسرروا علمرراء  ررالمانى 

قرراع وبنررى المرروا أن يهررود بنررى قينالشرررعى للكلمررة ، ولررو كررانوا علمرراء حقررًا ل
النضير الذين قاسوا على لقاء الرسول بهم ، مرا قرام  ره )طنطراو ( كرانوا مرن 
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سرركان المدينررة ، ولررم يكونرروا غررزاة مغتحرربين لرر رض كمررا دررو حررال )يهررود 
عنرردما اعترردوا علررى الرسررول قرراتلهم دررو و  اليرروم،، اإلسررراليليين(مررن فلسررطين 

. إن القيررراس إذن خررراطال ، واالسرررتدالالا  دم مرررن الرررديارو ن وأخرنرررالمسررلموو 
حرمرًا وقبرا دينيرا موم،لذلك مقابلة الحاخرام تارد موقبرًا سياسريًا خاطلرًا  ،خاطلة

شرعًا ومحلحة من شيخ األزدرر الرذ  سيسرتمر الحقرًا فرى ملرل درذه المواقرف 
 !!  2008ويلتقى بيريز بنبسه فى مؤتمر لحوار األديان عام 

أن عبااد الحهاا م رمضااان المحااامى أقااام حررحف تنشررر ال 1998وفررى الاررام ** 
دعوى ضد شاخ ا ز ر ومفعى الجمموري  والشاخ الشعراوى بسبب اسعقبا  شاخ 
ا ز ر لحااام الامود فاى صاحن ا ز ار الشاريف لمعرفا  رأى ا ةاراف ا اارى 

 .ى منمافى   ه الزيارط والموقف الشرع
وقاااا  لماا ه الزيااارط  ماان جااانبمم أعاارب ةااىب جامعاا  ا ز اار عاان رفضاامم العااام

 ا ا  اننا ضد   ه الزياارط شاكى  وموضاوعا  .: عبد الناصر زيدان رو س ا عحاد 
فاى دعاواه الاى حرما  دعاوط الحاااام الاى باات    رمضاانقد أشار عباد الحها م و 

، فال ا كانات   عجااوز فلنماا   عجاوز أ ضاا  فاى ا ز ار الشااريف فاى مكا  الحارام 
و ساعند عباد الحها م رمضاان الاى نصاوه دان ا  قاةعا   باععباره من باوت   ،

ن ا  عحرم   ا ا ساعقبا  فاى بااوت   ، فال ا وافقاوا عه اه فقاد أبةهاوا نصوصاا  قرن
قةع   وقد االفوا نصاا  دساعوريا   قاو  ان مصار دولا  اساىم   ، وا  ا كاان رد ام 

ارسااهما  مه ااارات دو ر 5بعاادم جااواز  اا ا ا سااعقبا  فلنااه  ةالااب بععااو ض قاادره 
فااورا  إلعمااار المسااجد ا قصااى ووفقااا  لعريضاا  الاادعوى فاالن عبااد الحهاا م رمضااان 
س قاضاى شااخ ا ز ار  ناه شابه نفساه باالنبى عنادما بارر اساعقباله لهحاااام بااأن 
الرسااو  كااان  قاباال الامااود و نااه سااب المنعقاادان لااه ساابا  ماجااى  رغاام أنماام أناااس 

م مان عر اى فاى صاحن الجاامس ل قعااعوا محعرمون لم  حنثوا عمد   ، ولا س مانم
المفعاى والشااخ الشاعراوى   ا ا وقاد عام ادااا  كال مانمن فعات عبرل المساهمان ، 

  ن ا و  قد أاد ا سعقبا  والثانى سكت عنه .؛ ضمن ا  فى الدعوى 
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وياا كر أن عبااد الحهاا م رمضااان كااان قااد رفااس دعااوى أااارى ضااد المشااااخ الثىثاا  
لعحدااااد رأامااام الشااارعى فاااى  95لسااان   9437بااارقم  أماااام محكمااا  جناااوب القاااا رط

 .العةب س مس الامود 
د. نصاااار واصاااال مفعااااى الااااد ار  أن نشاااارت جرياااادط الشااااعب : 5/2/1999وفااااى 

ر ان اقام  أ   عىقات عجاري  واقعصاد   مس الدول  العبري  لغا: قا  المصري  
وعصااف    جاااوز شاارعا ( ، واعماام المفعااى الاادكعور نصاار فريااد واصاال اسااراوال بقعاال

شاع  جو من اإلر اب فى  المدناان ا برياء من الفهسةاناان بصورط مسعمرط ، وا 
نفاااوس ا مناااان و ااادم المنااااز  وعشاااريد ا  اااالى وا ساااع ىء عهاااى الممعه،اااات فاااى 
القاادس المحعهاا  وباااقى فهسااةان المحعهاا  .. وأ،ااد المفعااى ردا  عهااى سااؤا  وجااه لااه 

عجارياااا  أو الصااااناع   أو الثقاف اااا  مااااس أنااااه ل  اجااااوز شاااارعا  اقاماااا  العىقااااات ال
 اسراوال أو العصدار لما أو ا سعاراد منما( .

 لك الى أن لكل   ه المعامىت حرام شرعا  فى   ه ا ون  بصف  ااص (  اوعز 
، ودعاااا الااادو  العر  ااا  الاااى فااارض الحصاااار ا قعصاااادى عهاااى الدولااا  العبريااا  ، 

بال صاد ا  وعجاريا  كماا كاان الوضاس قمشارا  الى أن محاصرط اسراوال س اس ا  واقع
كفاااال باااأن اااارد اإلساااراواهاان الاااى صاااوابمم و عاااأدابمم  1991ماااؤعمر مدرياااد عاااام 

قاماا  دولعااه المسااعقه   وا عااادط الحقااو  العر  اا  المسااهوب  ماان الشااعب الفهسااةانى وا 
وعاصااامعما القااادس ، مشاااددا  عهاااى أن المساااهمان لااان اعناااازلوا عااان حقاااوقمم ممماااا 

 .سباب كانت الظروف وا
**** 
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عررن التطبيررع الرردينى : وقررالع وحقررالق ( 2000-2011لانيررًا : حق ررة األلبيررة )
 :بين االختراق والرفض

أن مشااورات واعصاا ت مكثفا   2000** نشرا ححيبة " حوا األمة " فرى 
عجرى بان ساد ةنةاوى شاخ ا ز ر وشنودط بةريرك اإلسكندري  لوضس عصور 

واه   وق امماا بماادم عادد ماان المسااجد اإلسااىم   شاامل لفضااح ا نعما،اات اإلساارا
 وا دارط المس ح   بعد اند ل ا نعفاض  الفهسةان   .

أ،ااد الاادكعور نصاار فريااد واصاال مفعااى الجممورياا  أن كاال  12/6/2000فااى ** 
، لعاارب والمسااهمان ااااون لدانااه ووةنااهماان اععاماال مااس اسااراوال وياارو  لمااا ماان ا

جماااد بااالنفس والمااا  لعحرياار جم ااس ا راضااى ودعااا المفعااى جمااول ا ماا  الااى ال
العر  ااااا  المحعااااال ومسااااااندط الفهساااااةاناان والهبنااااااناان والساااااوريان عهاااااى اساااااععادط 

 أراضامم وعنماعما .
وقااااا  المفعااااى : ان مقاةعاااا  ال، ااااان اإلسااااراواهى اقعصاااااد ا  وثقاف ااااا  وعهااااى جم ااااس 

عااان  المساااعو ات أمااار واجاااب عهاااى كااال عر اااى ، حعاااى ععأ،اااد غر ااا   ااا ا ال، اااان
 المنةق  العر    و معثل لهقرارات الدول   .

وأضاااااااف الاااااادكعور واصاااااال أن كاااااال ماااااان ااااااارو  لهسااااااهس والبضاااااااوس  ات المنشااااااأ 
اإلساااراواهى  اااو اااااون لداناااه وأمعاااه ، مؤكااادا  أن عفكاااك ا مااا  وعااادم ثباعماااا عهاااى 
موقااف موحااد فااى مواجماا  ال، ااان الصااماونى  ااو الساابب ا و  لعنااامى الغةرساا  

دد المفعاى عهاى ضارورط عوحااد جم اس الجماود فاى البهادان العر  ا  اإلسراواه   .وش
 واإلسىم   لمواجم  الصهف اإلسراواهى واسععادط الحقو  العر    السهاب  .

حروارًا مرع  20/6/2000نشررا حرحيبة " الاربرى " فرى وفى ذاا السرياق ** 
وى مفعاى الاد ار المصاري  وقاد عةار  الحاوار الاى الفعا الدكتور نحر فريد واحرل

العااى أصاادر ا المفعااى ، وكاا لك لجناا  الفعااوى بااا ز ر عاان العةب ااس مااس اسااراوال 
حااات أ،ااد المفعااى أن العةب ااس مااس العاادو الصااماونى  ااو ماان أعمااا  الا اناا  ه 

 والوةن .
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و أوأ،د أن العىقات العجاري  وعباد  السهس مس اساراوال حارام شارعا  ورأس الماا  
ن الغاصاااب عععبااار ااونااا  ، كماااا أناااه دعاااا الشاااركات العاااى عععااااون ماااس  ااا ا ال، اااا

مقاةعااا  منعجاااات مااان اععااااةف معاااه و لعفعاااال ساااىل المقاةعااا  لمنعجاااات العااادو 
 سواء كانت دو   أو شركات أو  اوات دول   أو محه  .

كمااا أ،ااد حرماا  لقاااء عهماااء الاادان اإلسااىمى  ى شاصاا ات أو وفااود اسااراواه   
  ن  اا ا الاازوا  قااد  كاااون ؛ الزنااا "  كمااا اععباار الاازوا  ماان اسااراواه ات بمثاباا  "

مقدماااا  لهوقااااول فااااى بواااار الا اناااا  والجاسوساااا   باااال اععباااار مجاااارد ق ااااام عىقااااات 
 اجعماع   بمثاب  عمداد مباشر ل،من القومى .

عهاااى أن الحكوماااات العر  ااا  أو اإلساااىم   العاااى عقااا م عىقاااات أو  المفعاااىوشااادد 
 عععاون مس الصماان   ى حكومات ااون  .

مفعااى بععاادال وعةااوير المنااا ج الععه م اا  بمااا ارسااخ  ويعنااا اإلسااىم   وةالااب ال
والعر    وةالب با ا  با ساس العهمى والع،نولوجى لبناء أوةاان قو ا  نا ضا  

. 
( وتحرا عنرروان " 3/9/2001نريردة األسربوع )تقريرر مهرم نشرر فرى وفرى ** 

ارراون بررين اسررتكمااًل لمسلسررل لقرراء شرريخ األزدررر  الحاخامرراا .. بروتوكررول ت
 : ناء فيه ناماة األزدر وناماة دولندية مرت طة  الحهاينة " 

لاااام  كاااان عاااادن س حااامااااات الصااااماان  ل،ز اااار الشااااريف بموافقاااا  الاااادكعور ساااااد 
ان لام  كان ، ةنةاوى  و نما   المةاف ، فالمحاو ت مساعمرط  اعارا  ا ز ار 

ااوم الجمعا  ففاا ، من مؤسسات رسم   صاماون   فعحات ساعار الععااون العهماى 
نشرت احدى الصحف الاوم   ال،برى ابر عوق س بروعوكاو   2001أغسةس  2

وقاس عان ا ز ار ، ععاون بان جامع  ا ز ر وجامع  روعردام اإلساىم   بمولنادا 
الادكعور أحمااد عمار  اشاام روا س الجامعاا  وعان روعااردام المشارف عهااى الجامعاا  

عهااى عوق ااس البروعوكااو    نااك .. أضاااف الاباار أن مجهااس جامعاا  ا ز ار وافاا،
با حرف ا ولى وأن العوق س النماوى عهى نصه ساعم فاى حفال كباار  عقاد بمقار 
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جامع  روعردام و حضره عن جامع  ا ز ر رو سما لال ى  شغل منصاب عضاو 
مجهاااس أمنااااء جامعااا  روعاااردام( وناوباااه لشاااوون الدراساااات العه اااا الااادكعور ممااادول 

 .لفرل أساوط ا ز ر الصدفى وناوب رو س جامع  
وأ،دت " ا سبول " أن عهك الجامع  لما عىقات بالصاماان  و لاك عهاى أنماا فاى 

مؤعمرا  دراس ا  حو  لقاء ا د ان السماو   و ععاون  تاسعضاف 2000أو  مارس 
مس مؤسس  البات المفعول ومقر ا مدان  الرمه  و ى مؤسس  عةب ع   عمدف الاى 

ح   واإلسااىم للعحقااا، أ ااداف صااماون   ةبعااا  العقريااب مااا بااان الامود اا  والمساا 
 أولما محو حال  العداء العى  حس بما الفهسةاناون عجاه من نمبوا وةنمم( .

وكاااان الموضاااول الجاااو رى لهماااؤعمر الدراساااى  اااو كااااف ناااععهم مااان حكمااا  أباناااا 
اباارا  م لحاال مشااا،هنا بالعدالاا  والحااب مكااان الصاارال وكااان عهااى رأس الحضااور 

مااادرس العهاااوم الدان ااا  الامود ااا  وحمااازط زيااات ال، ىناااى و اااو مااان بامااااز كىناااداو 
أصل فهسةانى و ق م فى الضف  والقس س  فان  اات   فنج المكهف  بالعمال مان 

 مجهس ال،ناوس المولند   .
ماان مجهااس أمناااء جامعاا  روعااردام عنعمااى أصااى  الااى عاوهاا   عضااوط فااىااا كر أن 

و ااااى دال ااااا  نااااداو .وكغاااااره ماااان كىنااااداو المؤسساااا  لهبااااات المفعااااول العةب ع اااا  
مااؤعمرات العةب ااس ناااقص المااؤعمر الدراسااى غساال دماااغ أةفااا  العاارب وعاااوىعمم 

ن الععااا ص بااان الاادو  باانفس الةريقاا  ألهااداو  فااى عجااارب ح اع اا  اوم اا  عؤكااد 
 العى عمارسما مؤسس  ب ور السىم العى عرعا ا أمريكا .

ن كاانوا فاى مجهاس أمناوماا صادموا ويؤكد عقرير الصاح ف  أن عهمااء ا ز ار الا ا
وقاااالوا محمااد حاارب ود.جعفااار عبااد السااىم بماا ه المعهومااات واسااعقالوا وماانمم د. 

صاادمعمم فااى  ، وأعهنااوا ن سااه مان ضاامرا لاا س صاااحب فكاار اسااىمى ا نصااا  :
  ا الععاون ال ى عبر عن نفسه ، الوثا، مس اسراوال  و ععاونهمؤسس الجامع  

 الجامع  ومنظم  البات المفعول اإلسراواه   .فى المؤعمر المشعرك بان 
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ةالباات دراساا  صااادرط عاان مركااز ا قعصاااد اإلسااىمى  2002وفررى أكترروبر ** 
بجامعاااا  ا ز اااار بضاااارورط ا لعاااازام بالضااااوابد الشاااارع   ماااان اااااى  الععاماااال مااااس 
المنعجاااات الوةن ااا  الااصااا  با مااا  اإلساااىم   وعااادم الععامااال ماااس أعاااداء الااادان 

ساااند م فااى عنم اا  اقعصاااد م وعقو اا  شااوكعمم فااى حاار مم ضااد والااوةن حعااى   ن
اإلساىم ودعات الدراسا  الاى مقاةعا  المنعجاات الصاماون   وا مريك ا  باععبار اا 

 ن ؛ جمااادا  وفريضاا  شاارع   وضاارورط وةن اا  وأن ماالفاا   لااك  عااد اثمااا  كبااارا  
   ه ا موا  ععحو  الى أسهح  عقعل المسهمان .

فاااى اةاااار ا عماماااه بحااال المشاااكىت ا قعصااااد   وضاااس وأوضاااحت أن اإلساااىم 
عااددا  ماان الضااوابد الشاارع   العااى عحكاام سااهوك ات المسااعمهك ماان أ ممااا عجنااب 
اإلسااراف فااى اإلنفااا  فااى عقهاااد غااار المسااهمان فااى عاااداعمم العااى عاااالف أحكااام 

 ومبادىء الشريع  اإلسىم   .
ى راقبا  أجمازط اإلعاىم العاوةالبت بضرورط ق ام الحكومات العر    واإلسىم   بم

ر عدفس الشباب الى مجاراط الغرب فى عقالاده العى ععسبب فى ار ا  مازان ا  ا سا
. 

وأشاااارت الدراساااات الاااى أن اإلساااىم رعاااب أولو اااات اإلنفاااا  بشاااكل  عمااال عهاااى 
انعااااص ا قعصااااد اإلساااىمى و حماااى الدولااا  اإلساااىم   مااان ا قعاااراض والاااداون 

ت اإلنفااا  عهااى العهاام والمسااكن ثاام ا حع اجااات العااى وعااأعى فااى مقدماا  ا ولو ااا
عافااف مااان المشاااا  والمعاعاااب ثااام اإلنفااا  عهاااى العحساااانات العاااى عجعااال الح ااااط 
أحساان حااا   كمااا أن اإلسااىم دعااا الاااى عجنااب البااال والعقعااار الاا ى اااؤدى الاااى 

 ال،ساد ا قعصادى .
اقااف ، وعهااى النقاا ض ماان مو  2/6/2002وفررى إال أنرره وفررى سررياق مضرراد * 

أغهب مشااخ وعهماء مصر ، دعا الدكعور محمد ساد ةنةاوى شاخ ا ز ر الى 
عدم مقاةع  الشاركات ا جنب ا  والمنعجاات ا جنب ا  العاى عنعجماا شاركات ععمال 
عهااى أرض مصاار فااى اةااار مقاةعاا  المنعجااات ا مريك اا  واإلسااراواه   لمساااندط 
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عسااعوعب عااددا  كبااارا  ماان  ا نعفاضاا  الفهسااةان   ، مشااارا  الااى أن  اا ه الشااركات
لازاناا  الدولاا  .  –ممااثى  فااى الضااراوب  –العمالاا  المصااري  وعحقاا، داااى  كبااارا  

ن  ا ه المقاةعا  ساعهح، : اوقا  فى ندوط عقدعما جمع    دى شاعراوى بالقاا رط 
ضاااررا  بالغاااا  با قعصااااد المصااارى ولااان عفااااد كفاااال الشاااعب الفهساااةانى ، مؤكااادا  

اةع  الى وساه  لاه، العداء بان فواات الشاعب المصارى ضرورط أ  ععحو  المق
، وأشااار الااى أن الشااعب المصاارى قاادم كاال مااا فااى وسااعه ماان مساااعدات ماد اا  

 ومعنو   لمساندط القض   الفهسةان   .
انااادلعت أزمااا  جداااادط باااان السااافار ا مريكاااى  2002**  المقابرررل وفرررى الارررام 

سابب ب -ننا اك  –ى الجمموريا  بالقا رط د فاد وولاص والادكعور أحماد الةااب مفعا
ارا  فعواه المؤيدط لهعمه ات ا سعشاماد   ، حاات قاام وولاص بزياارط لادار اإلفعااء مشا

الاااى أنماااا مجااارد زياااارط بروعوكول ااا  ا  أن الةااااب أعهااان عااان فحاااوى الزياااارط العاااى 
و او ، عضمنت ةهب السفار ا مريكى له بضرورط عحريم العمه ات ا سعشاماد   

 ى بكل قوط مؤكدا  له أنه    ح، لاه أو لغااره أن اعادال فاى أماورما رفضه المفع
الااادان اإلساااىمى ، وأ،ااااد الةااااب أن العمه اااات ا سعشااااماد   عناااعج مااان صااااح ح 

 عقادعنا ، مشارا  الى عدم امكان   عحريم مثل   ه العمه ات .
المااؤعمر الشااعبى بااا ز ر الشااريف لهعضااامن مااس  عقررد 2002فررى مررارس و ** 

جماس غفاار ماان القاوى الس اساا   و  عهمااء أز اارقصاى و لااك بحضاور انعفاضا  ا 
والشااعب   وقاادم لهمااؤعمر مجاادى قاارار ا مااان العااام المساااعد لحاازب العماال ، وقااد 
عحدت مجدى أحمد حسان ومحفو  عازام وصاىل عباد المععاا  وةالاب الجم اس 
بضرورط فعح باب الجماد لعحرير ا قصى من ا حعى  والدنس الصماونى. وقد 
ةالبااااات الجماااااا ار العاااااى حضااااارت الماااااؤعمر باااااأن ارضاااااخ الس اسااااااون لمةالاااااب 
الجمااا ار بضاارورط نصاارط ا اااوط الفهسااةاناان ومساااعدعمم بكاال الساابل المعاحاا  
ودعااا الجم ااس لفااعح باااب الجماااد ضااد العاادو ا مريكااى واإلسااراواهى  نااه الساابال 

 الوحاد لعحقا، العزط ولعحرير بات ا قصى المبارك.
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ن  الفعوى با ز ر الشاخ رو س لج أصدر 2002عام وفى ا   اعه ** وفى الس 
عااان الحكااام الشااارعى لهعجااانس بالجنسااا   ا مريك ااا   مممااا فعاااوى عهاااى أبوالحسااان 

ف عااد  اإلسااراواه  حااات أفعااى بااأن ماان  سااعى أو اعجاانس بالجنساا   ا مريك اا  أو 
 س صاااحبما نمااا عاادف، الشاارل ال،ااريم  نااه ارع،ااب فعااى  محرمااا  قااد حرمااه ، مرعاادا  
 ناااااه مااااان المعاااااروف شااااارعا  عااااادم ماااااوا ط ، العمالااااا  والوقاااااوف ضاااااد أمعاااااه الاااااى 

كما عساء  كاف  مكن الساعى والعجانس بجنسا   ، المعر صان با م  اإلسىم   
ل عر  ا  ادفس دو را  واقع: أمريك   أو اسراواه   فى الوقت ال ى ارفعون ف ه شعارا  

 مت عن موا ط ا عاداء كماا  كار فاى القارننولم ا فلن الشريع  اإلسىم   قد ن، 
 ال،ريم بقوله ععالى : "  أاما ال ان نمنوا   ععا وا عدوى وعدوكم أول اء ".

 ك ا أوضح القارنن ال،اريم أن العجانس بعهاك الجنسا ات حارام شارعا  بانه القارنن 
قام ن انعمت فعوى الشاخ عهى أبو الحسن رو س لجن  الفعوى با ز ر حعى اوما 
 .ا ز ر بعأااد فعواه  عهماء بعض
عفاصال ندوط عقدت بجمع   الشبان المسهمان  نشرا الوفدوفى الاام نبسه ** 

العاى عمجام فاماا عهاى  اساراواللهرد عهى عصاريحات اساحا  شاامار روا س وزراء 
 -وزعام فاماا أن النباى محماد  -محماد صاهى   عه اه وساهم  -شاه الرسو  

لعمااد مااس امااود المداناا  ، ودعااا امااود الاااوم لعاادم نقااض ا -صااهى   عه ااه وسااهم 
 ع،رار الاد ع  من مسهمى الاوم .

وقااد اسعشاامد د. أحمااد شااهبى أسااعا  العاااريخ اإلسااىمى بكه اا  دار العهااوم بجامعاا  
" عشااارلز كناات " الاا ى  صااف الامااود بااأنمم قااوم   القااا رط بكااىم المااؤرخ الامااود

ين و ام منا  داهاوا فهساةان اباادلون  ماهون الى العزل  والااوف الاداوم مان ا اار 
 من حولمم العداء والعدوان .

وأضاااف أن الفهسااةاناان القاادماء كااانوا    مااانعون أن عماار أو عقاا م أى جماعاا  
ماان الغاادر والا اناا  ، ولماا ا حكااى القاارنن عهااى  اعساامون بااها  الامااود نظاارا  لمااا 
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نا لن ندا هما حعى اارجوا منما لسانمم لسادنا موسى : " ان فاما قوما  جبارين وا 
 فلن اارجوا فلنا دااهون " .

وأضاف : ان عاريخ الامود سواء فى الجزيارط العر  ا  أو أرض الشاام أو فهساةان 
أو حعى فى أوروبا وا ندلس انما اد  عهى عج ر الا ان  والغدر فامم فأصبحت 

 من صفاعمم المىزم  لمم عهى ةو  ا  ام وا زمان .
أن مجه  " أوقات النقاب  23/1/2003ت نفا  عر    فى وفى نفس الس ا  نشر 

" اإلسااراواه   قااد اصصاات أحااد مهحقاعمااا لهحااد ماان قاادر النبااى صااهى   عه ااه 
 انم عن حقد دفان عجاه اإلسىم ورسوله .مما وسهم ووصفه بأبشس الصفات 

حادات فاى البابا شانودط فاى لقااء باإلساكندري  و أعهن  2003وفى بداية عام ** 
وجااء فاى نجدد رفضنا العةب س ماس اساراوال ..  : ج صبال الاار  ا مصرلبرنام

أ،ااد البابااا شاانودط الثالاات بةرياارك عفاصااال الاباار الاا ى نشاارعه صااح ف  ا  اارام : 
س ال،ن س  ا رثو كس   المصري  مجددا  رفضه العةب س مس اسراوال أو زيارط القاد

المقدسااا  ا  ماااس العااارب  لااان نااادال ا ماااا،ن: ا  بعاااد عحرير اااا .. وقاااا  الباباااا 
والمسهمان .. البابا ماس شااخ ا ز ار ، والمسا حاون ماس المساهمان . وأضااف أن 

 غار  لك مرفوض  ن ف ه ا ان  إلاواننا المسهمان .
انااه ساواصاال حظاار الساافر بالنسااب  لهمساا حاان لزيااارط ا مااا،ن المقدساا  : وقااا  

ال اقعصاد ا  وس اح ا  إلساراومادامت عحت ا حعى  ، و ن فى  لك أ ضا  رواجا  
   ارضى به المس حاون . 

 وأعهن البابا شنودط أن ا قباط فى مصر    مكان أن  قبهاوا أن ااعم  ادم المساجد
ا قصااى  ن  اا ا اععااداء عهااى مقدسااات المسااهمان وأن ادعاااءات الامااود بوجااود 

   كل سه مان عحت المسجد ا قصى  ى ادعاءات باةه  .
 عرب أن  كونوا  نفسمم " لو ى عر ى " اواجاه الهاو ى الصاماونىوةالب البابا ال

القااوى فااى الو  ااات المعحاادط ا مريك اا  ، وأ،ااد أنااه لاان ااا  ب الااى القاادس ا  مااس 
 .شاخ ا ز ر ولن  شعرك ا قباط فى صناع  الس اح  اإلسراواه   
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عاان كاارمن واانشاو كاو ان العقى السفار اإلسراواهى شالوم  2005** وفى الاام 
واعفا، معماا عهاى اعاادط افععاال معباد " مواار لرو س  الجال   الامود   فى مصار( 

قام  الصىط ف ه بشكل داوم .  عان م " ال،اون بحى المعادى بالقا رط وا 
  عقام ف ه أى صهوات كما جرى ، ةاه  العقود الماض    وكان   ا المعبد ممما

القادماا  بحضااور العااامهان الامااود  ا عفااا  عهااى أن اااعم أداء الصااىط اااوم الجمعاا 
 بالسفارط اإلسراواه   الى جانب عدد من امود مصر .
وكان أو  معبد اعم  1934ومعبد " موار عان م "  و كن س امودى عم بناؤه عام 

 عشااده فى المعادى .
وعهاااى الااارغم مااان أن المعاباااد الامود ااا  بمصااار عااادار ا الةاوفااا  حعاااى  مااار عهاااى 

ن و  الى أثر وعشارك وزارط ا ثار فاى اإلشاراف عه اه ا  أالمبنى ماو  عام فاعح
القااااانون المصاااارى بحسااااب مااااا نشاااار فااااى صااااح ف   انعمكااااتالساااافارط اإلسااااراواه   

ان السااافارط : السااافار شاااالوم كاااو ان  قاااا ( ، حاااات 2005اولااااو  11 اااانرعس ل
اإلسااراواه   سعساااعد فااى صاا ان  المعابااد الامود اا  وا عااادط اسااعادامما ماارط أااارى 

  كااو ان : لاادانا عاادد ماان اإلسااراواهاان س شاااركون فااى الصااىط بالمعبااد وأنااا وقااا
 واحد منمم .

وأشار مراسل صح ف   انرعس اواف شعارن الى أن عدد أفراد البعث  الدبهوماس   
فاى  ا  مانمم  شااركاإلسراواه   أ،بر من عدد الامود فى مصر ، وقاا  : ان بعضا

 أداء الصهوات بالمعابد.
ماعا  ابار الشوون المصري  فى جامع  بن جوريون أن المدف من  ويؤكد اورام

اعااادط افععااال المعبااد الامااودى فااى حااى المعااادى  ااو عااودط النشاااط الامااودى فااى 
القااا رط وأن  اا ه الاةااوط قااد ع،ااون ع،واا  لعااعمكن اسااراوال ماان اااى  ساافارعما ماان 

امود ااا  فاااى السااا ةرط عهاااى ا ثاااار الامود ااا  فاااى القاااا رط وعهاااى أماااىك الةاوفااا  ال
 مصر ، ثم المةالب  بععو ضات عن أمىك الامود ال ان بدأوا فى مغادرط القا رط

 . 1956اععبارا  من 
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منظما  " با ور الساىم  أليرا ضنة إعالمية  سبب مرنع 2006وفى الاام ** 
" ا مريك اااا  جاااااوزط صااااانس السااااىم جااااون بااااى والااااص ، لزوجاااا  الاااارو س مبااااارك ، 

مااس الاباار عهااى ةريقاا  نصااف الحق قاا  ،  رساام  وععامهاات الصااحف المصااري  ال
بمادف عةب اس  1993معجا ه  أن " ب ور السىم " منظم  صماون   أنشوت عام 

العىقات باان العارب واإلساراواهاان مان ااى  معساكرات سانو   عجماس عاددا  مان 
المرا قان من دو  المنةق  وعقاام بو  ا  ماان ، حاات  قاوم أمريكااون مان أصاو  

ضرعمم وغرس ما  حهو لمام مان أفكاار فاى رءوس  اؤ ء الصاب   .. امود   بمحا
، مااادار الماااا م ، بللقااااء ، حاااات قاااام عااا م ويهساااون  2006ومنماااا ماااا حااادت عاااام 

ساااابعمبر بأنمااااا أقاااابح وجااااوه  11محاضاااارط عهااااى الشااااباب ، وصااااف فامااااا أحاااادات 
اإلر اااب ، وعناادما عةاار  لهحاادات عاان ا نعفاضاا  الفهسااةان   وصاافما بأنمااا نااول 

: " ان الجماعاااات ، وقاااا ن اإلر ااااب ، أةهااا، عه اااه " اإلر ااااب العهناااى " ناااار مااا
اان  ااى جماعااات اارجاا  الفهسااةان   العااى عمااارس اإلر اااب ضااد ماادناان اسااراواه

شاب جاءوا من اسراوال ومصر وا ردن  400الما م  ضم   او عن الشرع   ، 
ات وكاناااات دورات المااااا م عمااااو  ماااان عبرعاااا، والمغاااارب وعااااونس وقةاااار والاااا من 

منظمااات صااماون   ثاام اصصاات لااه الحكوماا  ا مريك اا  منحاا  كبااارط ، لاام ععهاان 
ق معمااااا ومنحاااا  ماااان ال،ااااونجرس ، وأااااارى ماااان الاارج اااا  ا مريك اااا  اصصاااات 

فاى أمريكاا  م،  سع،ما  دراساعممنح  دراس   لهشباب العر ى 20اف لعغة   ع،ال
 وغسال أدمغعمم .

، فااى وزارط الاارج اا  ا مريك اا  المنظماا  اعرأسااما ن ن ماهاار ، و ااو مسااوو  ساااب
 اإلسراواه   وعركز نشاةاعما عهى عقبل –وعمل مسعشارا  فى المفاوضات العر    

اساااراوال كدولااا  . وقاااررت ماااؤارا  انشااااء عااادد مااان المرا،اااز اإلقه م ااا  بالعواصااام 
 العر    لغرس سمومما .

ق ااادات وجاااء فااى حاث ااات ماانح المنظماا  جاوزعمااا لسااوزان مبااارك : " انمااا ماان ال
النساااو   البااارزط عهااى مسااعوى العااالم ، العااى عاادعو الااى نشاار ثقافاا  السااىم ونباا  
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العنااف وقبااو  ا ااار وعااؤمن بااأن الشااباب  اام قااادط السااىم فااى المسااعقبل وعشااجس 
 اقام  معسكرات سىم لهشباب ! .

قادرت مصاادر أمن ا  عادد المعةارفان اإلساراواهاان  2006** وفى بداياا عرام 
 ، مشاارط الاى أنف زاوارفى ا حعفا  بمولد " أبو حصارط " بنحو ألا ال ان شاركوا

 سىم من دون أن  عكر صفو ا شاء .اا حعفا ت مرت ب
فى واسااعقبهت قرياا  " دماعااوه " العابعاا  لمحافظاا  البحااارط وال،اااون فامااا قباار اإلسااكا
ن المغر اى "أباو حصاارط" الا ى  ععباره الاماود أحاد أول ااومم الصاالحان ، زوار اا ماا

المعةرفان الامود ال ان عوافدوا عهى مصر فاى رحاىت ةااران مكثفا  قبال أ اام ، 
وداهاااوا القريااا  وساااد اجاااراءات مشاااددط ، حاااات فرضااات أجمااازط ا مااان المصاااري  

 حصارا  شدادا  عهاما ، ومنعت الداو  الاما قبل موعد اقام  المولد بأ ام .
بناااد لثالثاااا ( فاااى  ااا ا وكماااا سنوضاااح فاااى ال –كماااا أشااارنا ساااهفا   –ويااادعى الاماااود 

أن منةقا  المقاابر فاى  1907نا  عاام م -الفصل والماصاه عان أباو حصاارط 
من الامود ، من بانمم مقبرط لحااام امودى  88عهك القري  المصري  عضم رفات 

من أول اء   الصالحان ، من أصل مغر ى ادعى أبو حصارط وأن له " كرامات 
نماا كا: ان " مشمودط ، ل،ن أ الى القري   قولو  ان ن أبو حصارط لم  كن امود ا  وا 

قارر فاسكاف ا  مسهما  فقارا  جاء من المغرب الى مصر ، وأنه مات فقاارا  معادما  ، 
 أ الى القري  دفنه فى مقابر م .

ط ويعوافد عهاى عهاك القريا  العاى عبعاد عان القاا رط نحاو ماوا  كاهاو معار ، فاى الفعار 
من كل عام مواات مان الاماود اإلساراواهاان  من أواار د سمبر وحعى أواول اناار

بال  لهعبرك بم ا القبر ، وسد اسع اء بالل من أ الى القري  والقرى المح ة  بما ،
فى مةالب  السهةات المصري  رسام ا  عنظا م رحاىت  1978انمم بدأوا من  العام 

 اوما  . 15دان   الى   ه القري  لىحعفا  بالمولد ال ى  سعمر قراب  
فااال المعةرفاااون اإلساااراواهاون بمولاااد أباااو حصاااارط وفااا، ةقاااوس ااصااا  عبااادأ و حع

بااالجهوس عنااد مقبرعااه وعااىوط بعااض ا دع اا  والعوسااىت ثاام ا ناااراط فااى البكاااء 
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الشداد ، و قو  بعاض أ االى القريا  : " أح اناا  ماا  قوماون با بح أضاح ات غالباا  
بعضاما فاو  المقبارط  ما ع،ون ارافا  أو انازير ، و م  شار ون الاماور و ساكبون 

ثم لعقما قبل الرقه عهى بعاض ا نغاام الامود ا  بشاكل  ساعارى بعاد أن  شاقوا 
 مىبسمم " .

ات وأولى المعةرفون من رواد قبر أبو حصارط ا عماما  كبارا  بمقبرعاه ااى  السانو 
الماضاا   رغاام صاادور حكاام قضاااوى فااى وقاات ساااب، بمنااس ا حعفااا ت بالمولااد ، 

العوسس وقااموا بكساوط الضاريح بالرااام والرساوم الامود ا  بال  فأجروا عهاما بعض
 وقاموا ببناء سور من حولما .

تاليقًا علرى إحرد  سرقطاا شريخ األزدرر السرابق محمرد وفى سياق آخر و ** 
و لااك بعااد اسااعقباله لحااامااات الامااود فااى صااحن ا ز اار وفعاو ااه  سرريد طنطرراو  

ا  ااام ثااام أعااات ساااقةعه  العاااى ةالااات المجا ااادان فاااى فهساااةان وفاااى كااال مكاااان.
بمصافح  ش مون باريز فى ناويورك وعباد  الحدات الودى معه ععه قا  عهى   ا 

صاح ف  كعاب المسعشاار محماود الاضاارى فاى ، السقوط المع،رر لشااخ ا ز ار 
بعناوان " لةفاا  امامنااا ا ،بار فهان أصاافحك بعااد  5/12/2008"الدساعور" بعااريخ 

داد لمواقاااف اإلماااام ا ،بااار العاااى   ُعظماااار ا  الااااوم ا  !" وكاااان ف اااه عقرياااس شاااا
 ." وفقا  لهمقا  مس أعداء ا م   ؤا  وعواةعاا    

وعسااااء  الاضاااارى :  ااال لاااو أعاااى السااااد الجهاااال حسااان نصااار   أو المجا اااد 
فمال كاان شااخ ، الفاضل االد مشعل أو رو س الوزراء المنعاب اسماعال  ن ا  

ويااار د عهاااى أاااادامم داع اااا  لمااام باااالعوفا،  ا ز ااار سااا قابهمم ويبعسااام فاااى وجاااو مم
  نمم مجا دون بح، أم أنه  فعل ماا ُ مهاى عه اه مان أجمازط الدولا  و ؛ والسداد 

اعصرف باععباره اماما  أ،بر وشااا  ل،ز ر بل اعصرف عهاى أناه مجارد موظاف 
 فى الدول   أا  مرعبه منما ف فعل ما اؤمر ويوجه به.
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ماااا ا سااعقو  ه غااادا  عنااادما عقاااف باااان اد اااه : ثاام ساااأ  الاضاااارى شااااخ ا ز ااار 
وعندما  سألك عان  ا ا العصارف وقاد شامدت عه اك اادك قاوها  :  اا رب ان  ا ا 

 الشاخ أمرنى ب لك .
ونشااةاء مصااريون اسااع اء م الشااداد بساابب  ** فررى السررياق ذاترره أبررد  نررواب

مصاااافح  شااااخ ا ز ااار سااااد ةنةااااوى لهااارو س اإلساااراواهى شااا مون بارياااز ااااى  
مر ا مااام المعحااادط لحاااوار ا د اااان ، وقاااد ةالاااب العدااااد مااان ناااواب الشاااعب ماااؤع

 والنشةاء الس اساان ضرورط عز  شاخ ا ز ر .
وقد أوضح ساد عسكر ا مان العام المساعد الساب، لمجماس البحاوت اإلساىم   

 ناه  سااعند لمبارر باةال و ااو أن ؛ أن موقاف ةنةااوى لا س مسااعغر ا  و  جداادا  
ى فى حال  سىم مس الامود و و  ععبر نفساه موظفاا  حكوم اا  لا س النظام المصر 

 ا  ، مسعشمدا  بمواقف ةنةاوى السابق  واسعقباله لحااامات امود فاى ا ز ار .
وأ،ااد نااارون أن الجاارم ا ،باار الاا ى وقااس ف ااه شاااخ ا ز اار والرؤساااء العاارب  ااو 

اساااراوال عحااات  حضاااور م لمااا ا الماااؤعمر الس اساااى الااا ى قااادم عةب عاااا  مجان اااا  ماااس
أن مجماال فعاااوى عهماااء ا ز اار  وامظها  دان اا  عساامى " حااوار ا د ااان " ، واععبار 

 عجرم العةب س مس اسراوال ، بل ان رسال  الدكعوراه لهشاخ ةنةاوى ععضمن جزءا  
  قر بجرم العةب س مس الصماان  .

 –أطلرق حمرد  زقرزوق وزيرر األوقراف المحررية دعروة  2009وفى الاام ** 
جد ا قصاى المباارك فاى لزياارط المسا للمسرلمين فرى أنحراء الارالم -نداًل ألارا 

القااادس المحعهااا  بحجااا  أن  ااا ه رساااال  ل،ااال العاااالم أن المساااهمان لااان  فرةاااوا فاااى 
ا قصاى أو القادس وقاد جو ماات دعاوط زقازو  باالرفض العااام مان قةاعاات كثااارط 

زياارط القادس  كان أ مما عهماء المسهمان مثل د. نصر فريد واصل الا ى أ،اد أن
ع،ااااااريس لىحااااااعى  الصااااااماونى ف مااااااا أ،ااااااد الداع اااااا  محمااااااد  دا اااااا  أن العأشااااااارط 

 اإلسراواه   عةب س واععراف بمه،   الصماان  لهقدس .
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أن اساراوال  اى الارابح الوحااد  –مفعاى القادس  –ف ما أ،د الشاخ عكرما  صابرى 
مسااجد ماان دعااوط وزياار ا وقاااف المصاارى وأن اسااراوال عاةااد وعسااعى لعاادمار ال

لعاؤثر عهاى أساسااعه ؛ ،ثاف الحفرياات أسافل المساجد ا قصاى عا قصى و لك ب
محاولا  مان اةا  ةويها   ا وما افععال ال،ن س الامودى أسفل المسجد ا قصى 

قام  الم كل الامودى المزعوم.  المدى عمدف فى النما   لمدم المسجد ا قصى وا 
مقاا    6/6/2009فرى نشرا ححيبة " حوا األمرة " وفى سياق مختلف ** 

لعاااد  نجاااب رز  حااو  انشاااء كن ساا  مااا،س ماعشاال فااى المقةاام حااات أعاارب 
ال،اعااااب أنااااه  شاااام راوحاااا  الامااااود فااااى انشاااااء  اااا ه ال،ن ساااا  نظاااارا  لمااااا جاااااء فااااى 
بروعوكاااو ت صاااماون وعمهمااام الاااداوب عهااااى عشاااو ه كااال ا د اااان والعمااال عهااااى 

 عمزيقما من الداال .
والمساااا ح   مسااااعمدف  بشاااادط فااااى بروعوكااااو ت  وأشااااار ال،اعااااب الااااى أن ال،ن ساااا 

صماون من  ال،هم  العى ألقا ا " ريس أ ارون " مؤساس عهاك البروعوكاو ت عهاى 
والعااى اسااعمدفت  1896قباار كبااار حاااماااعمم شاامعون باان امااو ا فااى بااراغ عااام 

 المس ح   اسعمدافا  ااصا  .
ادى و ت و اان ماا اناوالمعأمل ل،مور برو   اجاد عةابقاا  كباارا  باان  ا ه البروعوكا

فكى مااا  عماال بس اساا  اادعاا  لماادم المساا ح   ماان الااداال ، بااه مااا،س ماعشاال 
 فضى  عن مماجم  ماعشل لقرار البابا شانودط لمناس زياارط ا قبااط لهقادس مادامات

 عحت ا حعى  الصماونى .
 عسا فى مازواال وفى سرياق آخرر كترب السربير اإلسرراليلى األسربق  القرادرة** 
 ر الشاوون العر  ا  بمركاز الدراساات الس اسا   وا ساعراعاج   فاى اساراوالاباو و 
" أزم  جماع  اإلاوان المسهمان فى مصر " عناو  ف ه مساعقبل الادور عن  ا  حثب

الس اساااى ل ااااوان فاااى مصااار حساااب رؤيعاااه ، فأشاااار الاااى وجاااود عىقاااات باااان 
الةرفان عاام وك لك وجود اعصا ت بان  2009الو  ات المعحدط واإلاوان عام 

2002  ،2004  ،2008 . 
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ن اا  وزعاام الابااار اإلسااراواهى فااى عقريااره أن الجماعاا  اسااععدادا  لىنعاابااات البرلما
: أنشااأت امساا  أحاازاب س اساا   منمااا وأنمااا  2011المقاارر اجراؤ ااا فااى ساابعمبر 

لاباار ار والعنم   ، وأ،اد االحري  والعدال  والوسد والع ار المصرى والريادط والعغا
 إلسراواهى أن فره اإلاوان فى ا نعاابات البرلمان   كبارط جدا  .ا

وأشار الى موقف أمريكا المضةرب بسبب رغبعماا فاى انشااء عىقاات جاادط ماس 
الع ااار اإلسااىمى عحساابا  لفااوزه فااى ا نعاابااات ممااا س ضااعما فااى مواجماا  مؤكاادط 

عاااه .ولااام اااااف ماااس ا حااازاب العهمان ااا  المعاد ااا  ل ااااوان لهع اااار اإلساااىمى برم
عس فى مازاواال مشااعر الااوف العاى عسا ةر عهاى اإلساراواهاان بسابب الغماوض 

 ال ى  كعنف العمه   الس اس   وما سعسفر عنه ا نعاابات المقبه  .
 وفررى تلررك البترررة ، وفررى السررياق ذاترره قامررا السررلطاا المحرررية  اعتقررال** 

سىم   فى فهسةان شاصا  معممان بجمس أموا  لهمقاوم  اإل 85مجموع  عضم 
و  ه المجموع   قود ا امام مساجد اادعى نشاأت أحماد وشامرعه نشاأت المصارى 
وبعض أعضاوما من مسعو ات راق   و  ا العنظ م أ،د كثاار مان المصاريان أنمام 

 ن غااااعمم سااام   ونباهاا  و ااى عقااد م العااون والمساااعدط ؛ اععاااةفون مااس أفااراده 
 العر    المحعه  .  فراد المقاوم  المسهح  فى ا راضى

*** 
 ثالثاً : التطبيع الدينى بالإكراه )مولد أبو حصيرة نموذجاً( :

كان ا حعفا  السنوى بمولد المدعو لأبو حصارط( فى دمنمور ، مناسب   سعغهما 
اإلسااراواهاون لىاعااارا  والعةب ااس الااادانى ، ورغاام صااادور أحكااام قضااااو   بااارفض 

نادا  الااى دعاام النظااام الحااا،م لهساا اح  والعةب ااس المولااد ا  أن اإلسااراواهاان ، واسااع
الواسس معمم ، أصروا عهى الحضور سانو ا  وابعا ا  كال القا م المصاري  فاى  ا ه 
المناسااب  واععبرو ااا شااكى  لىاعاارا  الاادانى الماانظم ، لعحوياال لأبااو حصااارط( لمااا 

فااااى مصاااار ، حااااو   اااا ه القضاااا   ننشاااار عااااددا  ماااان  ا   شاااابه حاااااود مبكااااى جداااااد
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ت والعقارير اإلاباريا  السانو   المعفاوعا  إلباراز حجام الجريما  العاى عمات المعابعا
 و عزا  مسعمرط باسم ا حعفا  بمولد أبو حصارط .

 سبب ان "وكان تحا عنو  2/1/1991لى فى التقرير األول : نريدة األدا - 1
اهعاان  " نرراء فيرره :رية " ديميترروه " تارريت تحررا الححررارق..مقبرررة أبررو ححرريرة

مركز دمنمور الحر العااثر الا ى جعال قاريعمم  اى مكاان دفان  ميتوهدي  أبناء قر 
الحاااااااام الاماااااودى أباااااو حصاااااارط وعااااادد ناااااار مااااان الماااااوعى الاماااااود فمنااااا  نما ااااا  
السااابعان ات وحعاااى ا ن عمااادد قاااريعمم قاااوات ا مااان العاااى جااااءت لحما ااا  الاماااود 

عهاااى و فرضاااون حظااار العجاااو   -الااا ان جااااءوا لزياااارط الحاااااام  -اإلساااراواهاان 
القري  ماس وصاو  أى وفاد اساراواهى و غهقاون المنافا  المؤد ا  الاى مركاز دمنماور 
  وععوقف مظا ر الح اط فى القري  حعى  غادر ا اإلسراواهاون فانمض أبنااء القريا

 بسرع  لقضاء معةهباعمم قبل وصو  مجموع  أارى .
الى " مااس مااس اقعااراب موعااد المولااد الاا ى  حااان فااى ا ساابول القااادم العقاات " ا  اا

س ن المقباارط الامود اا  قااد غااارت الح اااط فااالجم : ابعااض أبناااء القرياا  الاا ان قااالوا 
 ااافون من الارو  أو العودط فى الهال اوفا  من المساءل  أو ا حعجاز فى مقر

 المباحت و و ما  حدت كثارا  .
أ الى القريا  قادموا العماساات بعافا ض مادط المولاد العاى كانات عصال الاى أسابول 

امل والعى ععحو  فاما القري  الى سجن جماعى حعى انعم اإلسراواهاون با من ك
 وا مان .

وكااان عحاات  2/1/1998نشاارعه صااح ف  " الشااعب " فااى  التقريررر اللررانى : – 2
اليهود يتحدون مشاعر المسلمين فرى رمضران ويحتبلرون برذكر  أبرو عنوان " 

اعر المسااهمان وقدساا   دون احعاارام لمشاانرراء فيرره : و ححرريرة فررى دمنهررور !! " 
شمر رمضان ال،ريم احعفال الصاماان  ااوم السابت الماضاى با كرى ما ىد الاماود 

ور عهى العوالى بقري  دماعوه العابع  لمركز دمنم طأبو حصارط لهمرط السادس  عشر 
 بمحافظ  البحارط !! .
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و كاار مصاادر وثااا، الصااه  بقضاا   أبااو حصااارط لااا " الشااعب " أنااه كااان معوقعااا  
عد ا حعفا  فى   ا العام بعهك المناسب  ساو  ال كر  سباب منما وقول مو الغاء 

ا حعفااا  بااه فااى بدا اا  شاامر رمضااان و ااو نما اا  د ساامبر وأو  اناااار الحااالى ، 
، وأحادت و  عأجال الموعاد الاى أجال غاار مسامىو ناء عهى اقعرال عقادم باه مساو

ه اععبااروه بدا اا  الاااى ا اعا  الاباار بمداناا  دمنمااور ارع احااا  بااان ا  ااالى الاا ان
ماان الوجااود الصاااماونى بالمحافظاا  ، ول،ااان اسااراوال اساااعادمت نفو  ااا لهضاااغد 
عهااااى الحكوماااا  لعحداااااد موعااااد لعقااااد ا حعفااااا  حعااااى    فساااار موقااااف الحكوماااا  
المصااري  عهااى أنااه سااار فااى اااد معاااد لهعةب ااس مااس اسااراوال ، واسااعند الصااماان  

قادمان الى دمنماور بمواعااد حجاز عهاى ف ما سب، لسببان  ما : ارعباط الامود ال
والثااانى والمععهاا، بشاامر رمضااان عااى أقهااعمم ماان بىد اام الااى القااا رط، الةاااورات ال

ا ز ااار بهقاواااه ماااس حاااااام اساااراوال  خومشااااعر الصااااومان رفاااس الحااار  عناااه شاااا
ك ، الاى  لا ا  دان اا  ا ،بر ، ا مر ال ى اععبرعاه اساراوال مان وجما  نظر اا عةب عا

ماان  عأجال ا حعفا  عن الموعد الرسمى الساب، ال ى اعناساب ماس اسعنكر الص
 أع اد الم ىد ورأس السن  !! .

وبعااااد انعصااااار الهااااو ى الصااااماونى الماااادعم ماااان الجمع اااا  الامود اااا  باإلسااااكندري  
صاادرت الععه ماات الااى ، صااحب  الادور ال،بااار فاى عنظا م ا حعفااا  منا  سانوات 

ام عداد إلقامااا  ا حعفاااا  قبااال موعاااده بثمان ااا  أ اااالق اااادات ا من ااا  المعن ااا  با ساااع
لوضس اة  صاارم  لحما ا  الاماود القاادمان الاى دمنماور ل،ال ا ساباب السااب، 
 كر ا وعحسبا   ى موقف ةارىء .. وعقد مدار ا من عدط اجعماعات حضار ا 
مااادارو القةاعاااات ا من ااا  المعن ااا  ، وفاااى مقااادمعمم روااا س مباحااات أمااان الدولااا  

ل ان انعابمم حال  من الضا، والقرف  ضةرار م الاى عادم اإلفةاار ومساعدوه ا
 فى أما،نمم المععادط وحراساعمم لهصماان  ةوا  لاه  قارس  البرد !! .

وف مااااااا بعااااااد جاااااارت اعصااااااا ت بااااااان مااااااداريات ا ماااااان فااااااى محافظااااااات البحااااااارط 
 واإلسااكندري  والغر  اا  والقهاو  اا  عحاات اشااراف وزارط الدااه اا  لوضااس اةاا  أمن اا 
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مشاااعرك  عمثهااات فاااى حما ااا  وفاااود الصاااماان  القاااادمان بواساااة  الةريااا، الزراعاااى 
اإلساكندري  بادوريات را،با  بسا ارات الشارة  المجمازط با ساهح   –السريس مصار 

باادأ ماان والجنااود وأجماازط ا عصااا  المةهوباا  حعااى زمااام محافظاا  البحااارط الاا ى ا
ساااكندري  عناااد كاااو رى كفااار الزياااات ، ومااان اعجااااه اإلناح ااا  الغر  ااا  عناااد كاااو رى 

أبا س ومان النقةعاان الساابقعان ودااال زمااام البحاارط الممعاد عهاى الةريا، حااوالى 
كاام ارعفعاات درجاا  الحراساا  ، و لااك بوقااوف جناادى عهااى الةرياا، الاا ى ماار  120

معر منه بامعداده وحعى مدال مدانا   200ف ه موكب الصماان  ونار عهى بعد 
بااا  باااالمرور عهاااى الجناااود حساااب زماااام دمنماااور ، وقامااات دورياااات الشااارة  الرا،

عمهماام ، وعهاصاات مماااممم العااى عاام عنفااا  ا فااى منااس وجااود أى ساا ارات عهااى 
جاااانبى الةريااا،  ى سااابب وساااحب المعةااال منماااا الاااى مكاااان بعااااد عااان مجااارى 
الةري، بعد عفع شه بدق  كما جرى منس عوقف المواةنان فارادى أو جماعاات فاى 

شاارة  المرافاا، ومجااالس الماادن  صااحاب ا مااا،ن السااابق  ، وصاادرت ععه مااات 
محااا  ا ةعماا  والقماااوى وغار ااا بلغىقمااا ةااوا  اااومى ا حعفااا  وحعااى صاادور 
ععه ماااات برفاااس الحظااار ، وحاااررت محاضااار لااابعض المااااالفان لعهاااك الععه ماااات 
بمركااااز ااعاااااى البااااارود وكااااوم حمااااادط ماااان ناح اااا  العوف ق اااا  ، الااااى  لااااك امعاااادت 

منا  صابال السابت  عمركازتحاات ، نماور نفساما اإلجراءات الاى دااال مدانا  دم
عنااد مااداهما الرو سااى الاا ى اباادأ بشااارل عبااد السااىم عااارف قااوط كبااارط ماان رجااا  
الشاارة  وعر ااات وموعوساا كىت ادارط الماارور لعوصااال ا عو  سااات العااى حمهاات 
الامود الاى أباو حصاارط ماعرقا  شاوارل وساد المدانا  العاى أغهقات جم اس المحاا  

 لجنود عهى مسافات معقار   بامعداد الةري، !! .بما ، ووقف ا
الى  لك أصدر مجهس مدان  دمنمور ععه ماعه اوم الام س الماضى بمنس وجود 

 .الباع  الجاوهان فى الشوارل ةوا  فعرط ا حعفا  
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وه قارارا  بععةاال مدرسا  دماعا –وكال وزارط العر    والععه م  –وأصدر أحمد جادو 
وارل و  ب المدرسون الاى القمااوى والعىماا  الاى الشا،   أ ام ا بعداو   لمدط ثىث

 وعحولت المدرس  الى مقر لرجا  الشرة  والفناء لموقف س ارات الحراس  !! .
وقباال غااروب الشاامس قااام بعااض رجااا  الشاارة  بااالعمركز فااو  أسااةح المناااز  

ما كهاه   المح ة  بالمنةق  ، و م  حمهون ا سهح  ا عوماع ك   وأجمزط الرؤ   ال
 صدرت أ ضا  الععه مات الى أ الى عز   سعد وقري  دماعوه الواقعا  شار  المقبارط
مباشرط بعدم اسعادام الةري، المواصل بانمماا و مار بجاوار أباو حصاارط ، حاات 
عاام اغىقااه ماان الناااحاعان بقةااس ماان قماااص الساارادقات لحما اا  الامااود ماان الباارد 

العشارات مانمم اهاف زجاا  شاباب ك  ومنعمم من ا عصاا  باالجممور الا ى وقاف
منازلمم وفو  أسةحما اعابعون مراسم ا حعفا  العى بادأت قارب العشااء بقابىت 
ورقصاااات ماجنااا  وأجسااااد عاريااا  ودماااول  رفماااا الصاااماان  ااصااا  مااان المرضاااى 
ال ان قدموا من اار  اسراوال لهةهب من أبو حصارط شفاء م مان عهاعمم حساب 

 .الصماون   رت لمم أجمزط الدعا   ما صو 
**** 

أ ااام وكااان عحاات عنااوان "  11/1/1999ا ساابول جرياادط  التقريررر اللالرر  : – 3
اغى  المدارس والمعاجر والشوارل فاى ..  سوداء عاشما المصريون بقري  دماعوه

ساااادت مشااااعر الحااازن جااااء ف اااه :  البحاااارط  ساااعقبا  صاااماان  " أباااو حصاااارط "
 عانمم  ااواء فاساادا  بعاد أن ةااالععمم وجااوه وا ساى مااواةنى البحاارط وعنفسااوا رغمااا  

القاااردط والاناااازير مااان الصاااماان  الااا ان دنساااوا أرض المحافظااا  لىحعفاااا  بااا كرى 
 الحااام الامودى أبو حصارط بقري  دماعوه بمركز دمنمور .

زاد ماان ساااد أبناااء البحااارط وغضاابمم أن  اا ا ا حعفااا  الممقااوت جاااء فااى أ ااام 
عهى السواء بعد أن ظنوا أنه لن  قام   ا ا حعفا  مبارك  لهمسهمان والمس حاان 

حااات عاام الغاااؤه فااى العااام الماضااى ا  أن المحكماا  اإلدارياا  العه ااا ، ماارط أااارى 
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حكماات بلقامعااه ورفضاات الاادعوى العااى رفعمااا مصااةفى رسااىن المحااامى إللغاااء 
   ا ا حعفا  .

 د مارسااعا ضااغوةا  وكاناات الحكوماا  اإلسااراواه   والجمع اا  الامود اا  با سااكندري  قاا
عهااى الحكوماا  المصااري  إلقاماا  ا حعفااا  فااى موعااده و ااو ا ماار الاا ى أدى الااى 
ارعباااك الح اااط فااى محافظاا  البحااارط حااات حاصاارت ماادنما وقرا ااا قااوات الشاارة  
العى جاءت لحما   الصاماان  المشااركان فاى ا حعفاا ت وعام اعاداد اةا  أمن ا  

 اا  وماادارو ا ماان فااى محااافظعى البحااارط شااارك فااى اعااداد ا ق ااادات وزارط الدااه
 واإلسكندري  .

 –عمثهاات الاةاا  ا من اا  فااى حما اا  وفااود الصااماان  القااادمان ماان ةرياا، مصاار 
اإلسااااكندري  الزراعااااى حااااات عااااابععمم ساااا ارات الشاااارة  واصااااةف جنااااود ا ماااان 
المركزى عهى مداال محافظا  البحاارط وعام اااىء شاوارعما مان الماارط والسا ارات 

هااس المداناا  ععه مااات باالغى  المحااىت العجارياا  والااورص والمقااا ى وأصاادر مج
ةااااوا  أ ااااام ا حعفااااا  وأصاااادرت مدارياااا  العر  اااا  والععهاااا م قاااارارا  بععةااااال الدراساااا  
 بمدرس  دماعوه ا بعداو   لمدط ثىث  أ ام وفرض حظر عجوا  عهى سكانما الا ان

ناااااز  القرياااا  اضااااةروا لمىزماااا  منااااازلمم وعمركااااز جنااااود الشاااارة  فااااو  أسااااةح م
 لحما   ال،ىب !! .

ووصف المصور الصماونى كا انا اإلجاراءات ا من ا  المصاري  لىحعفاا  بأنماا 
كانااات مشاااددط وزاد عااادد أفاااراد قاااوات الشااارة  الاااى عااادط ن ف لحما ااا  ا حعفاااا  

 بمولد أبو حصارط ال ى شارك ف ه أ،ثر من ألف اسراواهى .
*** 

ناء من المغرب وكان تحا عنوان "  15/1/2004التقرير الرا ع : الوفد  – 4
ليموا فى محر .. والمحكمة تقول: " ال قيمة له"ّ .. نهايرة أسرطورة الحاخرام 

  أحااد  عهاام عهااى وجااه العحداااد لمااا ا عصاار وزارط " أبررو ححرريرة" " ونرراء فيرره:
باالبحارط عضام مركاز دمنماور الثقاف  عهى أن المقبارط الموجاودط فاى قريا  "دماعاوه" 
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عاادعى " أبااو حصااارط" ؟! مااا  ااى الشااوا د العاريا اا  العااى    امود اا  رفااات شاصاا
اععماادت عهامااا الااوزارط لعأ،اااد  اا ا ؟! و اال  اا ه الشااوا د العاريا اا  كاف اا  إلصاارار 

 الوزارط عهى ضم المقبرط الى  او  ا ثار واععبار ا أثرا  امود ا ؟!.
 ب مانمم الاى اثاارطبعد اعفاق   كامب د فاد سعى اإلساراواهاون ااصا  الاماود العار 

موضااول مقااام أبااو حصااارط وبالعنسااا، مااس حكوماا  الهااو ى الصااماونى نجحااوا فااى 
 ،الوصو  الى المقام وا حعفا  به سنو ا  عهى اععبار أناه مان الصاد قان الاماود 
فااى أواوااال شاامر انااااار مااان كاال عاااام  اااأعى الااى قريااا  "دماعاااوه" موااات الاماااود مااان 

دا، حعفاااا  بمااا ا الِصاااعمعمم وأشااار عمم لىاساااراوال وفرنساااا وأمريكاااا محمهاااان باااأة
  وأمام   ا الحشد السنوى ال ى  شكل عبوا  عهى رجا  ا من ا عمات وزارط الثقافا

لامود ا  باإلساكندري  عهاى عارم م اماس الجال ا   -عهاى ماا أظان -بالمقام وععاونات
 .وعةوير المقبرط وعحويهما الى مقام كبار له باح  واسع  عصهح إلقام  اإلحعفا 

بساابب المشااا،ل ا من اا  العااى عقااام لعااأمان المحعفااان الامااود اشااع،ى سااكان القرياا  
والقرى المجاورط من اغى  الةر  وصعوب  العحرك اى  ا حعفا  ااصا  وأناه 

لهجوء الاااى باااا ساااعمر لمااادط سااابع  أ اااام وقامااات مجموعااا  مااان المحاااامان بالقريااا  
 المحكم  إل قاف   ا ا حعفا  لعضرر م الشداد.

وزارط الثقاف  واععبرت نفسما اصما  وداهت ساح  المحكما  مصارط عهاى  عحركت
وا ساابول الماضااى فقااد ، اقاماا  ا حعفااا  الساانوى وضاام المقااام الااى  اواا  ا ثااار 

لغااااء ا حعفاااا   صااادر حكااام المحكمااا  اإلداريااا  العه اااا بااارفض زعااام وزارط الثقافااا  وا 
م اعاوفر لماا ماا وال ى وصاهنا مان منةاو  الحكام ونشار بالصاحف أن المحكما  لا

اثبااات أن المقاااام لشاصااا   امود ااا  أو مسااا ح   أو اساااىم   و اااو ماااا  عناااى نفاااى 
الزعم بأن المقام  ضم رفات أبو حصارط الامودىا و و ما اعرعاب عه اه منةق اا    
ا قاف ا حعفا  السانوى باه  ن صااحب المقاام شاصا   و م ا  . والا ى  حااو  

   المزعوماا  عواجااه مشااكه  فااى غا اا  أن  قعفااى أثاار  اا ا المقااام أو  اا ه الشاصاا
ا  م اا  و ااى عاادم عااوافر المصاادر العاريا اا  العااى عشااار لمااا الهماام سااوى بعااض 
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اإلعىنات العى نشرعما الجال ا  الامود ا  المصاري  فاى الصاحف الامود ا  بموعاد 
زا" العااااى عشااااار ااااانام الامااااودى وكاااا لك بعااااض أورا  "الجا حعفااااا  بمولااااد الحاااااا
ضااااف  الاااى كعااااب حااااا م الزعفراناااى لىحعفاااا  ولهجنااا  الم  –شااارف  عهاااى المقاااام وا 

"ألف سان  مان ح ااط الاماود فاى المغارب" عرجما  أحماد شاحىن  –امودى مغر ى 
وعبااد الغناااى أباااو العااازم ا وأ ضاااا  عساااج ىت مركاااز الفناااون الشاااعب   بالقاااا رط عااان 

" محافظاااا  البحااااارط ( وا  ا عأمهنااااا  اااا ه 14احعفااااا ت أبااااو حصااااارط ل شااااريد رقاااام "
امود ا   –عدا عساج ىت مركاز الفناون الشاعب    -مصادر ع،عشف بسمول  أنماال

وعمثاال وجماا  نظاار الامااود فوثاااو، الجاناازا و ااى ا ورا  العااى ااادفنما الامااود فااى 
المقابر أو المعابد باد   مان احراقماا العاى أشاارت لهضاريح أقادمما  عاود الاى سان  

منماا ماا  عاود الاى عاام وك لك اإلعىناات العاى عام نشار ا فاى الصاحف و  1945
 ونصوصما عشار الى ا حعفال   ول س الى عاريخ الشاص   . 1961

مان  اا ه ا ورا  رساال  ماان لجنا  عاام عشاكاهما ل شااراف عهاى عشااااد ضاريح  بااو 
حصاااارط عااام عوجاماااه الاااى الحاااااام ا ،بااار لهاماااود المصاااريان والاااى مااادار مداريااا  

 جاء ف ه: 1945البحارط عام 
الةاب ال كر الراب  عقوب أبو حصارط بدمنمور حضرط ا خ  لجن  عشااد ضريح

 المحعرم:
 ساارنا أن نحاا ةكم عهمااا  أننااا عهب اا   من اا  ةالمااا ردد ااا لفاااف كبااار ماان الحجااا  
المااواظبان عهااى زيااارط ضااريح الةاااب الاا كر الااراب  عقااوب أبااو حصااارط باادمنمور 

قااد عألفاات ، ا رط و ااى أمن اا  عرمااى الااى اقاماا  ضااريح اهااا، بمقااام رول الفقاااد الةاا
مممعماا عحقاا، أماانى ، لجن  من ا منااء موضاح  أساماؤ م فاى ال،شاف المرفا، 

كثاااار مااان أبنااااء ةاوفعناااا وع،اااريم  كااارى الفقااااد الجهاااال عهاااى أ،مااال الوجاااوه وقااااد 
حصهت الهجن  الم كورط عهى عصريح من ساعادط مادار البحاارط عحات ظال رعا ا  

الةاوفااا  اإلساااراواه   بااادمنمور  صااااحب الجىلااا  الفاااارو  المحباااوب وقاااد ابعاعااات
ا راضى المح ة  بقبر الفقاد الجهال وعزودت الهجن  بممندسان معاصصان فى 
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 ا ا الناول مان ا عمااا  وعبارل الاواجا  أصاىن فااادون وحرماه المصاون بضااريح 
مااان المرمااار وععماااد حضااارط الممنااادس موشااا ه فرينكاااوف ساااار ا شاااغا  بالمجاااان 

معناااااانمم لغاااااارعمم المشاااااكورط ا كر اااااااله و سااااار الهجنااااا  أن عبااااادى لساااااالفى الااااا
وأريحاعمم المحمودط و  عشك الهجن  فى أن جم س ا عضاء البارزين والمحسانان 

المااااا كورينا و  رياااااب أنمااااام  أثااااارالمعاااااروفان فاااااى ةواوفناااااا اإلساااااراواه   سااااا قعفون 
 شااعرون بارع ااال عظاا م لعهااك الاةااوط المباركاا  العااى ااعةو ااا بناااء عهااى ةهااب 

و حصاارط مقاماا   وقاا  بمكانعاه باادوا لهةاب الا كر الاراب  عقاوب أالجم س ل،ى  ش
الرف عااا  وسااااجد المحسااانون ال،ااارام فاااى ال،شاااف ب اناااا  عااان ك ف ااا  ا ،ععااااب لمااا ا 
 المشرول ولنا وةاد ا مل فى أن عجد دعوعنا   ه أ انا  صاغ   من حضرع،م.

 كشف ا سماء:
 * دمنمور:

 اواه   بدمنمور.اإلسر الاواج  ج مس كو ان رو س الةاوف   -
 مصنس الحهاج لفرغهى باشا. الاواج  اوسف موسى مدار -
 دسون.الاواج  داوود مالح وكال فورد فور  -
 يك شرك  داوود المالح.الاواج  مسعود أزو هوس شر  -

 * اإلسكندري :
 " .117صندو  بريد رقم " –الاواج  رفاوال وع ص  -
 ل كويج.ر اش 129 –الاواج  جاك شر  د  -
 شارل كويج. 126اك بويهى مدار محل داوود روف ه وأو ده الاواج  ج -
 شارل سعاد ا و . 11 –الاواج  ألبار ةبو   -

 * القا رط:
 ين.ن النمر شارل با 2 –الاواج  سىمون  عقوب بنزا،ان  -
 شارل حارط الش شانى. 9 -برامانو كارواالاواج   -

 ك ف   ا ،ععاب:
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ا أن ارسااال أو  ساااهم ماااا عجاااود باااه نفساااه مااان نقد ااا  أو  مكااان أى معبااارل بمبهااال مااا
 عحويل بموجب ا صا  الى أحد الاواجات عال ه.

جن ه مصرى أو أ،ثار باأحرف م  با   100أو  50سانقص اسم كل معبرل بمبهل 
 عهى الهوح  العى سعوضس عهى مدال الضريح.

حجاارط جناما  مصريا  أو أ،ثر عهى قةع  من ال 25سانقص اسم كل معبرل بمبهل 
 المكون  من حاود السور.

 رد الحااام ا ،بر : 1945أبريل سن   26وفى 
 " حاااماان  مصر .. مكعب الحااام ا ،بر" 

ردا  عهاااى  –حضااارط المحعااارم روااا س الةاوفااا  اإلساااراواه   بااادمنمور .ا بعاااد العح ااا  
نقاااادم ل،اااام عظاااا م عقاااادارنا عهااااى  نأ ساااارنا  1945-3-11اةااااابكم المااااؤرخ فااااى 

شااكور الاا ى باا لعموه نحااو عشااااد ضااريح العىماا  الااراب  عقااوب أبااو المجمااود الم
حصااارط ونحاا د حضاارع،م عهمااا  بأننااا أرسااهنا اعىنااات فااى  اا ا الشااأن الااى جم ااس 
المعاباد لحات الجمماور المعبارل لما ا العمال اإلنساانى الا ى عحات رعا ا  صااحب 

 وعح اعى.واقبهوا وافر دعواعى كما  الةرابهسى بك مدار البحارط،  العزط محمد
 الحااام ا ،بر حا م ناحوم. – 1945أبريل  26القا رط فى 

مارس أى فى نفس الااوم صادور اةااب الهجنا  رد مادار البحاارط عهاى  11وفى 
عهقاااات الاااااوم ، الهجنااا  : " جنااااب المحعاااارم روااا س الةاوفاااا  اإلساااراواه   باااادمنمور 

عقااوب أبااو كعااابكم وعهماات مغعبةااا  عاازمكم عهااى عجداااد ضااريح المرحااوم الساااد  
جاى حصارط وعشااد بنااء اعناسا فاى قهاوب الةاوفا   ب ماس ماا لهفقااد مان مكانا  وا 

اإلسراواه   ا و سرنى أن أحا كم عهى   ا ال،عاب بقبولى عرض مشروعكم ال ى 
سااانا  منااى بمشاااو    كاال عشااج س وععضاااد داع ااا  ل،اام بااالعوفا، لمااا ف ااه اااار 

 الةاوف .
 مدار البحارط 

 ابهسى.محمد كما  الةر 
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ويعضح من   ه الوثاو، العى نشرعما الدكعورط سوزان السعاد اوسف فى كعابماا " 
دراسااا  عااان مولاااد أباااى حصاااارط .. المععقااادات الشاااعب   حاااو  ا ضااارح  الامود ااا  

 1945أن الةاوفاا  الامود اا  كاناات عحعفاال بالمولااد قباال ساان  " بمحافظاا  البحااارط 
قااام أثرياااء الامااود بااالعبرل وقااد  جناا  عحوياال المقباارط الااى ضااريحوأنااه عاام عشااكال ل
ض وعشار أ ضا  أنه بموافق  وعأااد مداريا  البحاارط عام شاراء بعا، إلقام  الضريح 

 ا راضى المجاورط لهمقبرط وعشااد سور حوله.
حعفاا  الةاوفا  الامود ا  المصاري  بصااحب المقاام فماى اوا  ا كانت الوثاو، عؤكد 

ن ى المقام  و  عقاوب أباو حصاارط ا كماا أل ست دل ى  كاف ا  عهى أن "المقبور" ف
ى الوثاااو، المعااوفرط   عشااار الااى جنساااعه و  الااى ح اعااه وك ف اا  دفنااه و  حعااى الاا

   ه المقبرط كانت له.
الزاو ا   نعورط سوزان السعاد اوسف عند دراسعما لةقوس مولد أبو حصارط ماالدك

ارط وعاوهعه وقد ى  فى كعابما لهحدات عن ح اط أبو حصصفاصصت الفه،هوري  
اععماادت فااى  اا ه الدراساا  عهااى كعاااب الامااودى حاااا م الزعفرانااى " ألااف ساان  ماان 

والمااادط العااى  1986ح اااط الامااود فااى المغاارب" الصااادر عاان الاادار الب ضاااء ساان  
أثبععما عنه وعناولت نسب أبو حصارط عشار فقد الى أنه من امود المغارب وأناه 

بن بان الصد قان فى اسراوال بعد شمعون   عد الصدا، الثانى من حات المكان 
 1880ووفاعاااه فاااى  1807ر( وأن مولاااده كاااان فاااى و  ااااوحااااى لواضاااس كعااااب الز 

م ىد   وأن  عقوب أبو حصاارط  او مؤساس  ا ه العاوها  وأن عاوها  أباو حصاارط 
عع ص ا ن فى جنوب اسراوال فى بور سبس باععبار ا عاوها  مقدسا   -ا حفاد –

ن عهى بعض المراجس العبري  العى عشار الى ح اعه وأفعاله وقد اععمدت د. سوزا
حاااات أ،ااادت أناااه قاااام بعأسااا س مدرسااا  فاااى منزلاااه فاااى مدانااا  ريساااانى بمحافظااا  

كان  عمل عهى عاودط  - عقوب أبو حصارط –عأداهات و ى مدرس  صوف   وأنه 
الاماااود الاااى فهساااةان وينعقااال بااا لك الاااى القااادس و مااار فاااى ةريقاااه بمصااار. وعااان 

وأن  1880ماعااوه عااام   دأشااارت الاادكعورط الااى أنااه عااوفى فااى قرياا مصاادر عباارى 
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الاماااود ارجعاااون الاااى الضاااريح الاااى عاااام وفاعاااه وقاااد كاااان البنااااء عهاااى شاااكل قباااو 
و حاط بسور بس د وكان من الةوب الهابن وحساب المصادر العبارى كعاب عهاى 

 القبر:
 " مكان دفن انسان عزيز

 و المف قهبى لم ادفن فى أرضه
 ال ى قدم من المغربالساد العظ م 

 الرابى العظ م أبو الشراوس المعصوف
 المقدس العارف بالافا ا فى السر والعهن"

السن   -من شمر ةبت 20 عقوب أبو حصارط أنفعنا   ببركعه قد دفن فى اوم 
 ". 1880سن   –الامود   

وأشااارت الااى أن الضااريح ااضااس ا ن ماان الناح اا  اإلدارياا  لهجمع اا  اإلسااراواه   
ان فى اإلسكندري  العى ععولى اإلشراف عهى عهى الشوون الدان   الامود   الر اانا

باإلسااكندري  والبحااارط و حاا د بالضااريح مقااابر الامااود ماان جوانااب ثىثاا  وعاادد ا 
ن المقاابر   عفاعح بعاد اغىقماا امقبرط ويدفن فى كل مقبر جث  واحادط حاات  89

 حسب الشريع  الامود   .
زان فااى كعابمااا لهمععقادات الشااعب   فااى القريا  عاان صاااحب ورصادت الاادكعورط ساو 

ل،ان أ ال ، المقام و ان مما أثبععه أن المصريان    عهمون  و   صاحب المقام 
 القري   ععقدون بأن سره باعس وأنه  شفى المرضى ااص  ا مراض الجهد   .

ناولت نما عأومس ، ومس أن دراس  الدكعورط سوزان  ى الوحادط فى   ا الموضول 
ح اعه ا  أنما فى النما   دراس  فول،هوري  فى ا ساس ول ست عاريا  ا كما أنما 

فقااد ، ولاام عوضااح لنااا ك ف اا  وصااوله الااى مصاار ، اععمادت عهااى مراجااس امود اا  
حسب المراجس العى اععمدت عهاما الى أنه كان  ا با  الى القادس ماارا   –أشارت 

أثبععه المصادر الامود    ععمد عهى  بمصر ومات فى القري  وأغهب الظن أن ما
و  ، الروا ااا  الشااافا    و اااى فاااى ا عااام نساااجت عفاصااااهما مااان الا اااا  الشاااعبى 
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 ساااعة س الباحااات أاااا  ا موضاااس الجاااد وا ععمااااد عهاماااا كمصااادر ل،عابااا  ح ااااط 
 عقااااوب أبااااو حصااااارط  اااا ا باإلضاااااف  الااااى أن الموسااااوعات الامود اااا  لاااام ععناااااو  

وماان  نااا نسااعة س أن نةمااون لهقااو  بأننااا   ، دا، الصااوفى شاصاا    اا ا الِصاا
 نمعهك بالفعل المصادر العهم   حو  ح اط ووفاط أبو حصارط.

و ااو مااا اثااار الد شاا  عناادما نعهاام اصاارار وزارط الثقافاا  عهااى العأ،اااد أن صاااحب 
ت المقام  و  عقوب أبو حصارط وأنه دفن بالفعل فاى  ا ه المقبارط وأن الاوزارط كانا

ط ى ا ثار و  ه المحاول  ا اارط لو كانت عمات  ثبعات الاوزار عنوى ضم مقامه ال
ل سراواهاان و ما  من ا المم كماا ساب، وفعال الرحالا  والمؤرااون المساهمون ماس 
قبااور ا نب اااء الامااود فااى فهسااةان حااات اععماادوا عهااى ا حااىم فااى عحداااد مقااابر 

سحا  وداوود وسه مان. برا  م وا   سادنا اوسف و عقوب وا 
ب فااى ا ماار أن عسااعى وزارط الثقافاا  الااى اةااوط مثاال  اا ه ا قباال أن ععأ،ااد والغرياا

ماان الوثاااو، والمراجااس  اا ا مااس وجااود لجااان لهعاااريخ القااد م والوساا د والحاادات فااى 
قبال دار ال،عب وأاارى فاى المجهاس ا عهاى لهثقافا  وأ ضاا  ضامن  اواات الاوزارط 

عاااريخ الشاصاا   ماان  ثااار قباال العأ،ااد ماانضاام مقااام أبااو حصااارط لااعاااا  قاارار ب
 المصادر والوثاو، العر   ؟!.

**** 
فى حكم مهرم وكان عحت عنوان "  6/9/2001ا  رام  التقرير الخامس : – 5

لمحكمة القضاء اإلدار   اإلسكندرية  : إلغاء احتبالية الحاخام اليهرود  )أبرو 
ر ححرريرة( لطقوسررها المخالبررة لرراداب الاامررة والتقاليررد اإلسررالمية ووقررف قرررا

وزيررر اللقافررة  اعت ررار الضررريع ألرررًا محررريًا النطوالرره علررى مغالطررة تاريخيررة 
قضاات محكماا  القضاااء اإلدارى باإلسااكندري  : ومخالبترره القررانون " ونرراء فيرره 

لداواارط البحااارط( بوقااف عنفااا  قاارار وزياار الثقافاا  ف مااا عضاامنه ماان اععبااار ضااريح 
لعاى حولاه بقريا  لدماعاوه( فاى الحااام الامودى لأبو حصاارط( والمقاابر الامود ا  ا

دمنمااور ماان ا ثااار اإلسااىم   والقبة اا  ومااا اعرعااب عهااى  لااك القاارار ماان نثااار 
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د سامبر  26أاصما وقف ا حعفال   السنو   لمولد لأبو حصارط( والعى عقام فاى 
اناااار العااالى ا كمااا رفضاات المحكماا  ةهااب الماادعى بنقاال  2ماان كاال عااام وحعااى 

لعاادم وجااود ضاارورط مهحاا  لاا لك وألزماات الجماا  رفااات أبااو حصااارط اااار  مصاار 
اإلداريا  بالمصااروفاتا صادر الحكاام برواساا  المسعشاار ممنااد كامال عباااس ناوااب 
رواااااا س مجهااااااس الدولاااااا  وعضااااااو   المسعشااااااارين عهااااااى اسااااااماعال عبااااااد الحااااااافر 

 والمسعشار الدكعور محمد عبد الو اب افاجى .
دط وحريااا  ممارسااا  ان الدساااعور المصااارى قاااد كفااال حريااا  العقاااا: قالااات المحكمااا  

الشعاور الدان   مادامت   عال بالنظام العام و  ععنافى ماس ا داب العاما  و ا ا 
مرجعه سماح  اإلسىم والعفا م الواعى لحري  العقادط العاى حرصات مصار عهاى 

وبالعااالى فاالن العمعااس بحرياا  ممارساا  الشااعاور الدان اا  ، اعىنمااا فااى كاال مناسااب  
ثاااارط وةمارعماااا وأ  ع،اااون ساااببا    فاااى ا حع،ااااك باااان الةواواااف الدان ااا  الماعهفااا  وا 

الفاااعن بانمماااا ، ولماااا كاااان ا حعفاااا  السااانوى بمولاااد الحاااااام لأباااو حصاااارط( وماااا 
 صاااحبه ماان ممارسااات أبرز ااا الماادعى فااى صااح ف  الاادعوى دون أن عدحضااما 
ب اإلدارط ععمثل فى ق ام الامود الزاورين لهضاريح باحعسااء الاماور والعبار  وارع،اا

الموبقااات والمحرمااات والظمااور بمظماار اععااارض مااس العقالاااد اإلسااىم   وا داب 
ا مار الا ى  شاكل مساساا  باا من العاام والساكان  العاما  وينةاوى عهاى ، العام  

ااااااا اء الشاااااعور اإلنساااااانى لهمساااااهمان وا قبااااااط فاااااى مصااااار ااصااااا  و ااااام اااااارون 
عاط لما احعوعه ا د ان مقدساعمم اإلسىم   والمس ح   عنعمك فى القدس دون مرا 

الساااماو   مااان قااا م واحعااارام عمثااال فاااى اقعحاااام قاااوات ا حاااعى  اإلساااراواهى سااااح  
المساااجد ا قصاااى وماااا ساااب، مااان ق اااام المعةااارفان الاماااود " جماعااا  أمنااااء جبااال 
الم كل " بوضس حجر أساس بشكل رمزى لبناء الم كل الاماودى الثالات المزعاوم 

المحكماا  اإلسااراواه   العه ااا رغاام أن القاادس  بااالقرب ماان باااب المغار اا  بحكاام ماان
أرض محعه  وغار مععرف وفقا  لهقانون الدولى بشرع   أى عصرف اسراوال فاما 
و اا ا مااا اثااار مشاااعر المسااهمان بالمساااس بأقاادس المقدسااات اإلسااىم   بااالحرم 
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القدساااى الشاااريف ، فضاااى  عااان المجااازرط العاااى ارع،بعماااا القاااوات اإلساااراواه   فاااى 
بلةىقما النار عهى المصهان ومحاول  احرا  المساجد ا قصاى عاام  90أ،عو ر 

كمااا أن مااا  حاادت فااى القاادس اثااار مشاااعر المساا حاان كاا لك فااى بااات لحاام  69
و ات جا  و ات حجود وما  مثهه   ا ا ععداء الوحشى ال ى لم  سب، له مثاال 

 باعشااى و" ماان قعاال الماادناان وا ةفااا  بقاا اوف الاادبابات والصااواريخ وةاااورات ا
ف  16اف    اع ا" و دم المناز  فو  رءوس أ هماا رغام ماا عب لاه مصار كد 15وا 

أماان وسااىم   حاارب ودمااار ، ا ماار الاا ى  كااون معااه اقاماا  عهااك ا حعفال اا  فااى 
عهك الظروف والمىبسات مما  مس ا من العام والسكان  العام  مما اععان معه 

 الحكم بوقف اقام  عهك ا حعفال   .
ن : اعن ةهب المدعى نقل رفات لأبو حصارط( اار  مصر قالت المحكم   أما

اإلسااااىم اعااااا  موقفااااا  معسااااامحا  عجاااااه ا د ااااان ا ااااارى لارسااااخ مبااااادىء العااااد  
والمسااااواط باااان النااااس ، ولماااا كانااات الةواواااف غاااار اإلساااىم   مااان أ ااال ال،عااااب 

  نابص قباور م ععمعس فى مصر بحريا  واحعارام وكاان اإلساىم  حعارم موعاا م وينبا
فااالن المةالبااا  بنقااال رفاااات أباااو حصاااارط ، بماااا  حمهاااه  لاااك مااان ساااماح  وساااىم 

اععارض مس سماح  اإلسىم ونظرعه ال،ريم    ل ال،عاب واحعرام قباور موعاا م 
ن ظاا ر ا ورا  ما وا  ا ااى، بحسبانما مأوى المارء أ اا  كانات د انعاه بعاد مماعاه 

ت ومن ثم  غدو   ا الةهب غاار مساعند عقعضى نقل   ا الرفا ثم  ضرورط مهح 
  ساس سه م ويععان رفضه.

 وقف قرار وزير اللقافة* 
وأضافت المحكما  أن قارار وزيار الثقافا  باععباار ضاريح أباو حصاارط مان ا ثاار 
اإلساااىم   والقبة ااا   عاااد ماالفاااا  لهقاااانون ماالفااا  جسااا م  عصااال باااه لحاااد العااادم 

عرات الشعب المصرى الا ى  او مهاك   نةواوه عهى مغالة  عاريا   عمس ك ان
كماا انةاوى عهاى ا ادار فاادل لماا انعمجاه ،  ج ا  ا م  ول س مه،ا   شاااه 

المشااارل المصااارى مااان عااادم اععرافاااه باااأى عاااأثار اااا كر مااان الاماااود اباااان اقاااامعمم 
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القصااارط فااى مصاار عهااى أى شااأن ممااا أنعجعااه الحضااارات الماعهفاا  العااى قاماات 
مااا  أن وزيااار الثقافااا  أصااادر قاااراره المةعاااون ف اااه عهاااى أرضاااما ، وأضاااافت المحك

باععبار ضريح لأبو حصارط( مان ا ثاار اإلساىم   والقبة ا  بعاد أ اام معادودات 
أى أنااه لاام  صاادر القاارار السااالف ا  بمناسااب  رفااس الاادعوى ، ماان اقاماا  الاادعوى 

بقصاااد اضااافاء الشااارع   عهاااى ا حعفال ااا  السااانو   لهحاااااام الاماااودى العاااى عاااؤ ى 
المسااهمان وا قباااط فااى مصاار بساابب الممارسااات الىأاىق اا  العااى عااعم  مشاااعر

فاما   ه الممارسات وبالعالى  كون قرار الاوزير قاد عنكاب وجاه المصاهح  العاما  
، العى اجب أن اعغ ا ا القارار حاات أصادره بباعات    مات الاى عهاك المصاهح  

ى اصاادار قااراره ن  اا ا الضااريح موجااود مناا  زماان ولاام  شاارل وزياار الثقافاا  فاااا  
بلضاافاء صااف  ا ثاار عه ااه ا  بمناسااب  رفااس الاادعوى ا  جاااء  حقااا  عهااى اقامعمااا 
ممااا  عاااد ضااار ا  ماان ضاااروب ععماااد ماالفاا  القاااانون ماااس العظااا ر باحعراماااه مماااا 

وأضاافت المحكما  أناه    مكان عقاى  ومنةقاا  ،  شوبه بعاب ا نحراف بالسهة  
بر الامود اا  العااى حولااه ماان قبااال ا ثااار اععبااار ضااريح الحااااام الامااودى والمقااا

ساباغ اناه   اادان   ل ساىم أو المسا ح   ومان ثام فالن ااإلسىم   والقبة ا  ا  
وصف ا ثار اإلساىمى أو القبةاى عهاى مقاابر امود ا   مكان أن اثاار فعنا  باان 
من انعمون الاى  ا ه الاد انات ا  كااف  كاون ا ثار اساىم ا  أو قبة اا  حاا  كاون 

صاااحبه امود اا  ؟! ا ماار الاا ى ابااان معااه أن وزياار الثقافاا  لاام  سااعةس أن  د اناا 
 ععباار عهااك المقااابر أثاارا  امود ااا  لعاادم اععااراف المشاارل المصاارى بااأى عااأثار ااا كر 
عهااى أى ماان وجااوه الحضااارط المصااري  فااأراد أن  ضاافى عهااى عهااك المقااابر صااف  

فاء الصاااف  الشااارع   اإلساااىمى والقبةاااى بالماالفااا  لهقاااانون والعااااريخ قاصااادا  اضااا
عهى ا حعفال   مما  مثل اروجا  سافرا  عن أ داف القانون ، وبالعالى  كون قرار 
الوزير قد ولد ماعا  الى حد ا نعدام مما اععان وقف عنفا ه وأضافت المحكم  أن 

بل كاانوا ، العاريخ لم اثبت أن الامود اى  اقامعمم فى مصر كانوا قوم حضارط 
ااا كر فااى العصاار ، فااى الا ااام ولاام اعركااوا فااى مصاار ثماا  أثاار  معنقهااان  ع شااون 
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 لاك أن اساراوال كدولا  اععارف بماا فريا، مان الادو  ععاد اهفاا  حاداثا  ، الفرعونى 
ومان ثام فالن كال ماا لاه صاه  أو ،  48كان م ىده فى الشمر الاامس مان عاام 

 لاك عزي فاا  رابة  بالامود    مكن بأى حا  اععباره من ا ثار المصري  وا   عاد 
نكاارا  لهعارات اإلنساانى وقاد  لهعاريخ الفرعونى وا  دارا  لهحضاارط المصاري  القد ما  وا 
أورد المشااارل قاااادان عهاااى وصاااف ا ثاااار أولماااا موضاااوعى اعمثااال فاااى أن  كاااون 
ا ثاار ممااا أنعجعااه الحضااارات الماعهفااا  أو أحدثعااه الفنااون والعهااوم وا د ااان مااان 

اريا اا  المععاقباا  ، والقاااد الثااانى زمنااى بااأن عصاار مااا قباال العاااريخ والعصااور الع
 كون ا ثر من العاريخ القد م حعى ما قبال ماوا  عاام بشارط أن  كان لاه ق ما  أو 
أ م اا  عاريا اا  فااى حااان أن ضااريح أبااو حصااارط مجاارد مقباارط لشاااه عااادى   
 مثاااال ضااااريحه أو المقااااابر المح ةاااا  بااااه أ اااا  ق ماااا  حضاااااري  أو ثقاف اااا  لهشااااعب 

 المصرى .
**** 

 ارررد أن أنقرررذ وتحرررا عنررروان "  8/2/2001السرررادس : األسررربوع التقريرررر  – 6
القضاء محر مرن مسرتوطنة " أبرو ححريرة "وزارة اللقافرة تطارن فرى الحكرم .. 

فاى عةاور اةاار لقضا   " أباو  " ونراء فيره : والطان اإلسراليلى فى الطريق !
منظمااى  حصااارط " الحااااام الامااودى المزعااوم  سااععد "نفااى شاااى بار وشاار" أحااد

رحااىت " الحااج " اإلسااراواهى الااى ضااريح أبااو حصااارط لهةعاان فااى حكاام محكماا  
والااا ى  قضااى بوقاااف ا حعفاااا   –داواارط البحاااارط  –القضاااء اإلدارى با ساااكندري  

بمولاااد أباااو حصاااارط السااانوى لععارضاااه ماااس العقالااااد والقااا م المصاااري  .وكاااان شااامر 
ة  الاارو س اإلسااراواهى قااد شاامدت ضااغوةا  اسااراواه   كبااارط بواساا 2000د ساامبر 

سااهةات الساااب، عااازرا واازمااان ومسااوولان بالاارج اا  اإلسااراواه   لهعااأثار عهااى ال
 " الى أبو حصارط بعد حكم المحكم  .المصري  لعغاار قرار منس "الحج!!

وفى ععقابه عهاى القضا   ل  اعا  اإلساراواه   قاا  اامااب الشاريف القااوم بأعماا  
ب : ان مناااس زياااارات الاماااود مساااأل  قانون ااا  حاااات السااافارط المصاااري  فاااى عااال أباااا
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اسااعادم أ ااالى دمنمااور حقماام القااانونى فااى رفااس قضاا   لمنااس زيااارات الامااود الااى 
قريعمم حات كانت عصاحب زياراعمم بعض الةقوس العى عاالف العقالااد الريف ا  

 المصري  وقد حكمت المحكم  لصالحمم . 
دم باسااعوناف الااى محكماا  ا سااعوناف وأشااار الشااريف الااى أن الامااود  مكاانمم العقاا
 المصرى ل،ى ععا  قرارا  بم ا ا مر !! .

قااد عقاادمت بةعاان فااى حكاام محكماا  القضاااء  (1لالمثااار أن وزارط الثقافاا  المصااري 
اإلدارى أمام المحكم  اإلداري  العه ا إللغاء قرار اسعبعاد ضريح أبو حصارط مان 

 !! .  احعفال   أبو حصارط السنو  قامداورط ا ثار اإلسىم   والقبة   ووقف ا
 عضمنت م كرط الةعن العى عقدمت بما  او  قضا ا الدول  ن اب  عن وزير الثقاف 
أن وزارط الثقافااا  عااان ةريااا، أجمزعماااا الفن ااا   اااى العاااى عااااعه بلضااافاء الصاااف  
ا ثرياا  عهااى ا ثااار و  ااعصاااه لهقضاااء اإلدارى باا لك وأن  اا ه السااهة   ااى 

"  ط الثقاف  !! .وا  ا كنا نعهم ا سباب العاى عادفس مانظم رحاىتسهة  مةهق  لوزار 
فلنناا حعاى ا ن    ، الحج " اإلسراواهى لهةعن فى حكم محكم  القضاء اإلدارى 

نعااارف ماااا  اااى ا ساااباب العاااى دفعااات وزارط الثقافااا  المصاااري  لهةعااان فاااى الحكااام 
   .قوانان ا ثريوالعى ععحدى بما المشاعر المصري  والوةن   وقبهما ا عراف وال

وقبل أن نعرض قض   أبو حصارط و ل الضاريح أثار أم   ، ناود أن نشاار الاى 
أن حكم محكم  القضاء اإلدارى أنق  أ الى البحارط وبشكل اااه قريا  " دماعاوه 
" العااااى  قااااس بمااااا الضااااريح ماااان احعفااااا ت الصااااماان  الماجناااا  والمثااااارط بالحااااااام 

د ساامبر ماان كاال عااام وعنعمااى فااى الثااانى  ماان 26المزعااوم والعااى كاناات عباادأ فااى 
ماااان اناااااار فااااى العااااام العااااالى وععضاااامن شاااارب الامااااور والاااارقه والعر اااادط حعااااى 
الصاابال بمااا اعنااافى مااس ةب عاا  وعقالاااد الشااعب المصاارى كمااا جاااء فااى حاث ااات 
حكاااام المحكماااا  : أنقاااا  الحكاااام أ ضااااا  أ ااااالى البحااااارط ماااان ا حع اة ااااات ا من اااا  

                                                 
تط لي"     فن ارأس بزاسة اكثقففة آنئذ )ففسبق حسنى( اكذى سبج كنفسه  ديف سبج أت فهيه ميع  ايم اكدثقفيلع أنيه  ي   اك 1

منإف   كتؤ   أنه كم اهع مافبافً كرتط لي"   با اي  ا مير ب يعحفً معقفيه ميع   يراال  أشنيف  تر يوه  كقضلة بمعقفهبتأتى هذك ا

 اك فب اكثقففى(م كرلعنسهع )انظر 
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قبااال ا حعفاااا  الاااى ث،نااا  عساااكري  ااااعم فاماااا عفعااا ص  المشاااددط العاااى عحاااو  القريااا 
ا  اااالى وحظااار العجاااوا  واحاااعى  قاااوات الشااارة   ساااةح المنااااز  ومحاصااارعما 

 لحما   الصماان  !! .
الحكاام العااارياى لهقضاااء المصاارى عصاادى لمحاااو ت الصااماان  ااعاارا  الجبماا  

 رض المصاري  الشعب   المنا ض  لهعةب س والسمال ل سراواهاان بالوجود عهى ا
ا والعجو  فى القرى بان الفىحان .. بقى القو  أن حكم القضاء فعح الباب أمامن
د ا  لعقا م أداء المجهس ا عهى لاثار ف ماا اععها، بماا  ةهقاون عه اه ا ثاار الامو 

وكاف أن المجهس داوم ا سعجاب  لضغوط الصماان  العى عرياد أن عاها، لهاماود 
والعااريخ المصارى واضاح أن المجهاس اناوى الععامال ماس  دورا  مؤثرا  فى الحضاارط

الامود باععبار م أصحاب حضارط فا ثار  ى كل ما عنعجه الحضارات الماعهف  
والامود لم  كن لمم حضارط عهى اإلةى  بل عاشوا ةوا  عاريامم عهى  اامص 

 الشعوب .
أناه جااء  نعود الى أبو حصارط حات عقو  روا ات أ الى البحاارط مان كباار السان

لمصاار فااى عشاارين ات القاارن الماضااى وأن اساامه محمااد اوسااف باان  عقااوب و ااو 
مغر اى مساهم وأثنااء رحهعاه الاى بااىد الحجااز عوقاف بمصار  ساباب    عرفونمااا 
وكاااان اجهاااس عهاااى حصاااارط و قاااوم بعصاااه ح ا ح  ااا  لااا لك أةهااا، عه اااه ا  اااالى 

  عقوب أبو حصارط وه عسم   مصري  االص  .
مار عه اه ثارى اماودى وساأله  –كما عقو  روا ات ا  االى  –ات وفى احدى المر 

ضاااحكا  معااى ساااعموت  ااا أبااو حصاااارط ؟! فاارد الشاااخ أباااو حصااارط سااأموت ااااوم 
ا حاد القااادم وبالفعاال وجااده ا  االى معااوفى فااى الاااوم الا ى حاادده ، و نااه غريااب 

 عةول الثرى الامود ودفنه فى مقابر الامود.
باااره ماان أول اااء   الصااالحان و اادأت عنسااج حولااه وعاارف الرجاال مناا  وفاعااه باعع

فكاان المساهمون ازوروناه لهعبارك  – نه عرف ااوم وفاعاه  –الروا ات وا ساةار 
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ويهجوون ال ه لفك السحر وعى  العجاز الجنساى والعقام ، و او ماا  حادت ةاوا  
 العاريخ المصرى فى اةار الثقاف  الشعب   والمععقد الدانى .

فى ا ر عان ات بدأ اعحو  من شااخ مساهم الاى حاااام اماودى  ومس نشاط الامود
وقالت ا ساةار الصماون   انه جاء من  –عم  لك وجوده فى مقابر الامود د –

المغااارب لزياااارط القااادس ولماااا غرقااات سااافانعه عحولااات الحصاااارط العاااى كاااان اجهاااس 
 عهاما الى سفان  وصل بما الى مصار ، وماس ع،ثااف الاماود لنشااةمم فاى بدا ا 
الثمانان ااات بعااد معا اادط كامااب د فاااد باادأ " أبااو حصااارط "  ةاال عهانااا ماان جداااد 

 وعحو  ضريحه الى مزار امودى  فد ال ه ا  ف كل عام .
والمعابس لما اجرى  عرف عماما  أن الصاماان   شانون حمها  شرسا  ومنظما  عقاوم 

  مادا ا بما مسوول  الجال   الامود   فى مصر " كارمن وينشعان " وصهت الحمها
، العااااى شاااامدت بدا اااا  اجااااراءات  1999فااااى نما اااا  العسااااعان ات وبالعحداااااد ساااان  

عسااجال أبااو حصااارط كااأثر امااودى وعاازامن  لااك أ ضااا  مااس القاارار الاا ى أصاادره د. 
( و قضاااى 2311جااااب   عهاااى جااااب   أماااان المجهاااس ا عهاااى لاثاااار رقااام ل

إلقاما  معحاف اماودى.. بحصر وعوصاف المقعن ات والمنقو ت الامود   عمماادا  
ماان جانااب نااار شاامدت منةقاا  مصاار القد ماا  وااصاا  المنةقاا  العااى  قااس فامااا 
معباااد بااان عااازرا ، حفاااىت مشااابو   نظمعماااا أ ضاااا  الجال ااا  الامود ااا  ولاااو   قظااا  
، عهماااء نثااار مصاار ل،ااان ماان الساامل عمرياار بعااض القاارارات العااى عضاار بآثارنااا 

لعسجال ضريح أبو حصارط كأثر قالت  الغريب أن مبررات المسوولان، وعاريانا 
 زارط الثقافا : ان السبب  و حما   المكان من عداىت الصماان  !! وا  ا كانت و 

عوه والضريح من حفىت الصماان  لما ا ةعنت فاى حكام امعمدف لحما   قري  د
 ؟! .ال ى  قضى بوقف مثل   ه الحفىت القضاء

الثقافا  ضاد حكام محكما  القضااء  من جم  أارى نثار الةعن الا ى أقامعاه وزارط
 .اء فى ا وساط الثقاف   وا ثري اإلدارى با سكندري  حال  من ا سع 
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 د. أحمد الصاوى أسعا  ا ثار اإلسىم   بجامع  القا رط  قو  : المحكم  عوات
ساان   100الاا ى  حاادد ماارور  1983( لساان  117الدقاا  والعزماات بمااواد القااانون ل

 را  مس ضرورط أن اعمعس   ا العقار بق م  فن   ومعماري عهى أى عقار ل صبح أث
و   كااون قاااد ععااارض عهااى مااادى عماااره لععاااد ىت جو رياا  أفقدعاااه ق معاااه ا ثريااا  
والعاريا   وكل   ه الشروط لم ععوافر فى ضريح أباو حصاارط ، و  أعارف لماا ا 

 أقدم الوزير عهى ةعن الحكم ؟! .
والمراجاس اهات عماماا  مان  كار الضاريح و ضاف د. الصاوى : ال،عاب العاريا ا  

وصاااحبه ل،اان  اواا  ا ثااار اععااادت أ  عهجااأ لهعهماااء المعاصصااان عناادما عشاارل 
فالمشااكه  ا ساساا   أن المجهااس    ةاارل القضااا ا ا ثرياا  ، فااى اعاااا  قاارار مااا 

 عهى بساط البحت ونعمنى أن  قعنس رجا  المجهس بحكم القضاء العارياى .
ا ثرياااا  بجامعاااا  القااااا رط كااااىم  المااااادى أسااااعا  العرم ماااااتاؤيااااد د. محمااااد عبااااد 

الصاااااوى قاااااوى  :  حاااااو  الامااااود ةاااارل أنفساااامم عهااااى الساااااح  المصااااري  وأبااااو د.
حصارط ما  و ا  مسمار جحا جداد  سعند عه ه الامود لهعدال فى شوون مصر 
 ، كما  حدت مس جباناعمم فى البساعان العى ارفضون اجراء أى عرم مات بما ا 

 فى وجود م وعحت اشرافمم .
ن كاان  ا  و شار د. عبد المادى الى أن الضريح    مكن أن  ععبار أثارا  حعاى وا 

فقااد أداهاات الجال اا  الامود اا  عه ااه ععااد ىت  –و اا ا ةبعااا  غااار صااح ح  –ق ماا  
جو ري  فى ا ر عان ات عحت اسم العرم م كما جرى عجداده فى الثماناناات عهاى 

د ااا  أ ضاااا  و ااا ا اهغاااى أى ق مااا  لاااه ان وجااادت مااان ا صااال أاااادى الةاوفااا  الامو 
.و صف د. أحمد الزيات أسعا  ا ثار اإلسىم   بجامع  ةنةا قرار عسجال أبو 
 حصارط أثرا  بأنه غار مسوو  وغار وال ويعحادى القاوانان المنظما  ل،ثاار و قاو 

مااا صاارل بااه د.جاااب   حااو  الضااريح وأثريعااه    صااح أن  صاادر ماان رجاال : 
مسوو  كما أن ةعن وزارط الثقاف  فاى الحكام أمار ماجال !! ل،ان ابادو أن  نااك 

 ضغوةا  عدفس المسوولان لما  قومون به .
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*** 
ا حعفال ااا  اإلساااراواه   ،واساااعمرت رغااام كااال  ااا ه الحماااىت والااادعاوى القضااااو   

بمولااد أبااو حصاااارط ساانو ا  بمثاباا  حااااود مبكااى جداااد لىاعااارا  والعةب ااس الااادانى 
فأنماات القضاا   ،  2011اناااار  25سااى فااى مصاار ، الااى أن جاااءت ثااورط والس ا

ا  نعمنى أن  سعمر العوقف نماو وعوقفت أعماله مؤقعا  ، و ا حعفا ،اقام  ورفضت 
. 
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قباال لعباات الفعااوى الدان اا  اإلسااىم   دورا  مممااا  فااى رفااض العةب ااس داااال مصاار 
( ، وبعااد ما وصااو   الااى 1979( ومعا اادط السااىم ل1978عوق ااس كامااب د فاااد ل

، وكااان عأثار ااا عهااى الةبقااات الشااعب   المعداناا  أقااوى وأبهاال ماان ( 2014الاااوم ل
عأثار اااا عهاااى شاااراوح المثقفاااان أو المععهماااان ، و لاااك  نماااا أقامااات العىقااا  ماااس 

 أد  لفر وأبهل معنى . اسراوال عهى مع ار لالحى  والحرام( فأوجزت فى
وسااوف نقاادم فااى  اا ا الفصاال نمااا   ماان أباارز الفعاااوى العااى راجاات اااى  فعاارط 

ات عاااااأثار باااااالل فاااااى رفاااااض  ( وكانااااات 2011-1979العةب اااااس العاااااى ندرساااااما ل
العةب اااس وعأاااااد حااا، المقاومااا  ضاااد العااادوان الصاااماونى عهاااى ا مااا  ، ورغااام أن 

  أن عداولما وعأثار ا ، كاان بعضما صدر فى سنوات سابق  عهى بدء العةب س ا
لى الفعاوى :..واسعا  اى  فعرط العةب س ابان حكم لالسادات( ومبارك   وا 

ب إلررى أبنرراء الارو ررة واإلسررالم بونررو  1947أواًل : نررداء علمرراء األزدررر سررنة 
 النهاد إلنقاذ فلسطين وحماية المسند األقحى :

لعموم ا  ل،مام المعحادط فاا بعد قرار عقس م فهسةان الا   وافقات عه اه الجمع ا  ا
وال    قضا بلقام  دول  امود   وأارى فهسةان   عهى  1947نوفمبر سن   29

أرض فهساااةان، قاااام عهمااااء ا ز ااار الشاااريف بعوج اااه ناااداومم الاااى أبنااااء العروبااا  
واإلساااىم بوجاااوب الجمااااد إلنقاااا  فهساااةان وحما ااا  المساااجد ا قصاااى وف ماااا اهاااا 

 نه النداء:
س   واإلسىم من عهماء الجامس ا ز ر الشريف ل  ا ب ان لهناالى أبناء العروب»

 : بسم   الرحمن الرح م..  و دى وموعظ  لهمعقان(
والةغ ااااان عهااااى  ى ااااا معشاااار المسااااهمان... قضااااى ا ماااار وعألباااات عواماااال البغاااا

فهساةان، وفاماا المساجد ا قصاى، أولاى القبهعاان وثالات الحارمان ومنعماى اسااراء 
   وسىمه عه ه. ااعم النباان صهوات

ى ماا فعاع عهاى و ن الماأغهواوه، و  ىقضى ا مر، وعبان ل،ن أن الباةل ما زا  ف
العقااو  مساا ةرا ، وان الماثااا  الاا   زعمااوه سااب ى  لهعااد  واإلنصاااف مااا  ااو ا ة 
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عنظااا م لهظهااام واإلجحااااف، ولااام ابااا، بعاااد الااااوم صااابر عهاااى عه،ااام المضااا م  العاااا 
دنااا ويجثمااوا بمااا عهااى صاادور ا، وان  مزقااوا بمااا ارياادون أن ار قونمااا بمااا فااا بى

 أوصا  شعوب وحد   بانما فا الدان والهغ  والشعور.
ور ان قرار  او  ا مم المعحدط قرارا  مان  اوا    عمه،اه، و او بعاد قارار باةال جاا

لاا س لااه نصاااب ماان الحاا، و  العدالاا ، ففهسااةان مهااك العاارب والمسااهمان، باا لوا 
ن والاادماء الزك اا ، وسااعبقى ان شاااء   رغاام عحااالف المبةهااا فامااا النفااوس الغال اا 

 مهك العرب والمسهمان، ول س  حد كاونا من كان أن انازعمم فاما أو  مزقما.
 فل ا كان البغااط الععااط قصادوا بالساوء مان قبال  ا ه ا ماا،ن المقدسا  فوجادوا مان

البغااااا عهااااى  أبناااااء العروباااا  واإلسااااىم قساااااورط ضااااراغم  ادوا عاااان الحمااااى، وردوا
أعقابااه مقهاام ا ظفااار محةاام ا ساان ، فااان فااا السااويداء الاااوم رجااا   وفااا الشاارى 

ن العااااريخ لعاناااد بمااام ساااارعه ا ولاااى، وسااا عهم الااا ان ظهماااوا ن  منقهاااب أ، و أساااادا
 انقهبون.

 يا أبناء الارو ة واإلسالم:
 عناضهوالقد أع رعم من قبل، وناضهعم عن حق،م بالحج  والبر ان ما شاء   أن 

حعى عبان لهناس وجه الح، سافرا، ول،ن دساوس الصماون   وفعنعماا وأموالماا قاد 
اسااااعةاعت أن عجهااااب عهااااى  اااا ا الحاااا، المقاااادس بااهمااااا ورجهمااااا، فعمااااات عنااااه 

 اواااا  ا ماااام  ىالعاااااون، وصاااامت ا  ان، والعااااوت ا عنااااا ، فاااال ا بكاااام عقفااااون فاااا
مسااعمان بكاام، وممااالع وحاادكم، وماادعو نصاار العدالاا  اعسااههون عاانكم لااوا ا، بااان 

 عاداوكم، ومعسااعر بالصاامت معصاانس لهح اااد، فال ا كنااعم قااد اسااعنق عم باا لك جماااد 
الحجااااا  والب اااااان، فاااااان وراء  ااااا ا الجمااااااد إلنقاااااا  الحااااا، وحمااعاااااه جماااااادا  ساااااباهه 
مشروع ، وكهمعه مسموع  عدفعون به ك انكم ومسعقبل أبنااوكم وأحفاادكم، فا ودوا 

 العرين، وجا دوا فا   ح، جماده. عن الحمى، وادفعوا ال واب عن
ل سابا ىسبال   الا ان  شارون الح ااط الادن ا باا ارط، ومان  قاعال فا ىلفه قاعل ف

   ف قعل أو  غهب فسوف نؤع ه أجرا  عظ ما (.
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 ساابال الةاااغوت، ىساابال  ، والاا ان كفااروا  قاااعهون فاا ىلالاا ان نمنااوا  قاااعهون فاا
 د الش ةان كان ضع فا (.فقاعهوا أول اء الش ةان ان كا
 يا أبناء الارو ة واإلسالم:

 ااا وا حاا ركم فااانفروا ثبااات أو انفااروا جم عااا، وا  ااا،م أن  كعااب العاااريخ أن العاارب
 ا باط ا ماجد قد اروا أمام الظهم ساجدان، وقبهوا ال   صاغرين.

وماا  او الماز ، فهابا   كال عر اا وكال  لالفصا مان الاةب جهل، وان  ا ا الااو 
فا أقصاى ا رض وأدنا اا مان  ات نفساه وماا لاه ماا اارد عان الحماى كااد  مسهم

 ال،اودان وعدوان المععدان.
سدوا عهامم السبل، واقعدوا لمم كل مرصد، وقاةعو م فا عجاارعمم ومعاامىعمم، 

 ن اوقوموا بفرض   عه كم واعهموا أن الجماد عدوا ف ما بانكم كعاوب الجماد،أ و 
ن ماان اعاهااف عاان  اا ا أو كاال قااادر بنفسااه أو مالااه،عااان عهااى  فاارض أصاابحقااد 

ثم عظا م.لان   اشاعرى مان الماؤمنان أنفسامم  الواجب لقد باء بغضب من   وا 
قا فا بموالمم بان لمم الجن   قاعهون فا سبال   ف قعهون و قعهون، وعدا  عه ه ح

 ععم م الا   بااالعوراط، واإلنجال والقرنن ومن أوفى بعمده من   فاسعبشروا ببا عك
 به و لك  و الفوز العظ م(.

فال ا كناعم بل مااانكم قاد بعاعم   أنفسااكم وأماوال،م فماا  ااو  ا وقات البا   والعسااه م، 
وأوفوا بعمد   اوف بعمدكم، ول شمد العالم غضبع،م له،رام ،و ودكم عان الحا، 

لمام ولع،ن غضبع،م   ه عهى أعداء الح، وأعداوكم   عهى المحعمان بكام ممان 
ح، الماواةن عها كم وحا، ا حعمااء بكام، فاحا روا أن عععادوا عهاى أحاد مانمم ان 
     حااب المععاادان وععجاااوب بعااد ا صااداء فااا كاال مشاار  ومغاارب بال،هماا  

 .(1لعكماماد، الجماد، الجماد، و  مالج المحبب  الى المؤمنان:
 التواقيع

                                                 
 6-3ا زهر اكشراف م فتفبى خطلرة كشلخ ا زهر ب  فس اكاردف  فى بجعب اكجإفب اك انى   ص ص  1
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شاااااخ محمااااد حسااااانان ز اااار، الالشاااااخ محمااااد مااااأمون الشااااناو  شااااااخ الجااااامس ا 
مفعا الد ار المصري ، الشااخ عباد الارحمن حسان وكاال شااخ الجاامس  (1لماهوف

ا ز ر،الشاخ عبد المجاد سه م مفعا الد ار المصري  الساب،، الشاخ محماد عباد 
الهةاااف دراز ماادار الجااامس ا ز اار والمعا ااد الدان اا ، الشاااخ محمااود أبااو العاااون 

 (2للجهااال ع ساااىالمعا ااد الدان اا ، الشاااخ عبااد االسااكرعار العااام لهجااامس ا ز اار و 
ساااهةان شااااخ كه ااا   ىشااااخ كه ااا  الهغااا  العر  ااا  بالجاااامس ا ز ااار، الشااااخ الحساااان

 ىأصااو  الاادان، الشاااخ ع سااى منااون شاااخ كه اا  الشااريع ، الشاااخ محمااد الجمناا
شااخ القسام العاام، الشااخ محماود  (3لد القا رط، الشااخ عباد الارحمن عاا شاخ معم
، (5ل، الشااخ محماود شاهعوت(4لباا ز ر، الشااخ ابارا  م حماروصمفعص الغمراو  ال

، الشاخ محماد الشار انا، الشااخ محماد الععاريس، الشااخ (6لالشاخ ابرا  م الجبالا

                                                 
بألن كيه  فكتي ساف فيى ا زهير ببن  1887  نيف  اكافكدلية  ينة  1860نفريع   ينة بك  اكشلخ مود  حسينلع ملريعف فيى م 1

تو ايي   ارييم أب  تييفب ب ييفن لكيي: نظييفن اكتيي ساف كرنييف إلع   هييلع مفتشييفً  ييف زهر شييم هضييعاً  دجرييف  باستييه شييم  ييللفً كرجييفم" 

ا زهير ا هريى   تليرج هرليه هرديف  ا حد ى شم م اراً كألزهر   شم هلع هضعاً  جدفهة   فس اكاردف    شيم هضيعاً  دجريف 

 ( .599-596أج   )مجرة ا زهر اكج   اكرا "   اكسنة اكس اعن   ص ص 
هيلع م س يفً  داإي   نطيف   شيم  1914  نف  اكافكدلة  نة  1888بك  اكشلخ ه   اكجرل  هلسى  هفر اكشلخ  نة  2

شفً  ف زهر   شم هلع  للفً كي ام اكدافهي    شيم نق   فكقسم اكثفنعى   شم اكقسم اكافكى شم فى قسم اكتلصص شم مفت

  شيم هيلع  1947بهضعاً  رجنة اكفتعى   شم هدل اً كهرلة اكرغة اكار لية  ينة  1946هدل اً كهرلة أةع  اك اع  نة 

)مجرة ا زهيرم اكجي   ا ب    اكسينة اكسيف اة باكسيتعن   ص ص  1971هضعاً  دجد" اك وع  اإل  ملة  نة 

50-51. ) 
نيف   يإفبة اكتلصيص فيى  1922حصي  هريى اكافكدلية  ينة  1896اكشلخ ه   اكيرحدع تيفج  أ يلع   ينة  بك  3

هلع م س فً  هرلة اكشرااة   شم هضيعاً ادثي  اكديذهل اكونفيى  رجنية اكفتيعى حصي   1926اكقضف  اكشرهى  نة 

م هد  مفتشفً  ف زهر شيم   ش 1942هرى اك  تعساك فى اكفرسفة بتفساخ ا بافن مع جفماة اكسعس عن   فساف  نة 

  شيم هضيعاً  1954شيم  يللفً كألزهير  ينة  1951م اراً كهرلة اكشرااة   شم هضعاً فى جدفهة   فس اكارديف   ينة 

 155)اكدجداليعنم ص ص  1963  شم هضعاً  دجد" اك وع  اإل ي ملة  ينة  1963 دجد" اكرغة اكار لة  نة 

  156. ) 
هديي  م س ييفً  1906حصيي  هرييى اكافكدليية  يينة  1880ة اك ولييرة  يينة بكيي  اكشييلخ   ييراهلم حدييرب   دوففظيي 4

 د س ة اكقضف  اكشرهى شم  للفً كهرلة اكرغة اكار لية   شيم هضيعاً  جدفهية   يفس اكارديف    شيم  يللفً كألزهير فيى 

 ( ..7  ب فن هضعاً مؤ سفً  دجد" اكرغة اكار لة )اكدجدالعن م ص 1952 نة 
هيلع م س يفً  فكدافهي  شيم  1918  نيف  اكافكدلية  ينة  1893ظية اك وليرة  ينة بك  اكشيلخ موديعب  يرتعا  دوفف 5

 فكقسم اكافكى شم م س فً  أقسيفن اكتلصيص   شيم ب يل ً كهرلية اكشيرااة   شيم هضيعاً فيى جدفهية   يفس اكارديف    شيم 

ا   ير  ب يفن أب  حفمي  كرقيل اإلميفن 1946ب يفن هضيعاً  دجدي" اكرغية اكار لية  ينة  1958 للفً كألزهر  ينة 

 ( .341-340)اكدجتدالعن   ص ص 
شيم هدي  م س يفً  فكداإي  ان يهن سى شيم  1904بك  اكشلخ   راهلم اكج فكى  دوففظة اك ولرة   نف  اكافكدلة  نة  6

مفتشفً  ف زهر   شم م س فً  فكقسم اكافكى   شم  للفً ك ام اكدافه  اك انلة   شم م س فً  قسم اكتلصص   شم  يللفً 

رغة اكار لة   قي   يفن ميع أكديض أهضيف  هلئية   يفس اكارديف  بهضيعاً  يفسزاً فيى مجريف اكشيلع  اكدصيرى كهرلة اك

 ( .1547-1543)مجرة ا زهرم اكج   اكاف ر   اكسنة اكسفب ة باكستعن   ص ص 
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محمااد غراباا ، الشاااخ حامااد مح ساان، الشاااخ عبااد الفعااال العنااانا، الشاااخ محمااد 
باااو شوشاااه، عرفااا ، الشااااخ فرغهاااا الرياااد ، الشااااخ احماااد حمااااده، الشااااخ محماااد أ

، الشاخ عبد الرحمن عها ص أعضااء جماعا  كباار العهمااء، ى المعداو  ىالشاخ عه
 ىال،ه اااات والمعا اااد ا ز ريااا  فااا ىوكثاااار غاااار  اااؤ ء مااان العهمااااء والمدرساااان فااا

 القا رط وا قال م المصري .
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 1948في سنة 

 الديار المصرية ىفتوى لفضيلة مفت

 التطوع لفلسطين والاستشهاد في سبيلها
العةاول  ىعهاى ساؤا  عان حكام اإلساىم فا ى  ه الفعوى اجاب فضاه  المفع ىوف

 لهجماد بالنفس والما  فا فهسةان؟ و ل ا ا قعل  ععبر شمادا ؟
 وقد كانت اإلجاب  بان العةول لفهسةان واجب شرعا  من عركه كان نثما.

ان العةاول لفهساةحاو  الاد ار المصاري   ىفعوى لفضاه  مفعا"  و  ا نه الفعوى:
 " .وا سعشماد فا سباهما

شارق   الاةااب ، مان بهادط حاوض نجا ح  ىالشراف ىحمد محمد عهأأرسل الشاخ 
 :ىالد ار المصري ، ننشره ومعه رد فضاه  المفع ىلفضاه  مفع ىالعال

 الد ار المصري  ىحضرط صاحب الفضاه  الشاخ ال،بار مفع
 السىم عه كم ورحم    و ركاعه:

شاارق   نااداء ، بهاادط حااوض نجاا ح مركااز  م ااا  ىااار ماان أ ااالفقااد لبااى كث -وبعااد 
 اوا  كبااار العهماااء إلنقااا  فهسااةان، وعةوعاوا لهجماااد فااا ساابال   عأد اا  لفاارض 

 لاااك  ىالجراواااد فااا ىنشااار فااا ىالعاااان الااا   وجاااب عهاااامم حساااب ناااه الناااداء الااا 
 اا ا البهااد بعكااس  لااك فعااو   ىأحااد ا شااااه ماان أ اال الاارأ  فاا ىالوقاات، فااأفع

عاض المعةاوعان، ا ة أن الحركا  ساارت ساارا  حسانا  حعاى ساافرت الدفعا  ه بؤ افعاا
 ثاامة اسااععدت الدفعاا  الثان اا  لهساافر، وعناادما عاام ىأواااار فبراااار الماضاا ىا ولااى فاا

ن سافر م حارام ويجااب أصادر  لاك الشااه فعااوى باأعجماز اا وجااء ااوم الااارو  
 الاارأ  بااان ىماانعمم بااالقوط، وقااد أحاادثت  اا ه الفعااوى ماان  اا ا الشاااه اىفااا  فاا

كثاااارا  ماااا عاااؤد  الاااى  ىمم واىفااااعمم العاااأ اااالا البهااادط، وصاااارت موضاااول حاااداث
 ااااا ا  ىعهاااااى ساااااؤا  دار اإلفعااااااء فااااا ىاشاااااعباك ف ماااااا باااااانمم، وأااااااارا  اساااااعقر الااااارأ
 الموضول، فنرجوا الع،رم بلفعاونا مشكورين.
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، سابال فهساةان العر  ا  ىالعةاول باالنفس والماا  لهجمااد فا ىوما حكم اإلسىم فا
ر  ا قعل فا المعارك العا عدور  ناك  ععبلو ل  ععبر المعةول بنفسه مجا دا ، ف

بحرماا   اا ا العماال  ىشاامادا  شاارعا  أم  ؟ ومااا حكاام ماان  حااو  عاان  لااك أو  فعاا
 بحج  أن العرب باعوا أرضمم لهامود و   سعحقون المساعدط؟

 والسىم عه كم ورحم    و ركاعه.
 :الفعوى 

 بعده. ىط عهى من   نبالحمد ه والصى
والجواب أن الجماد باالنفس أو الماا  إلنقاا  فهساةان واجاب شارعا  عهاى القاادرين 

عحاااو  الصااماون   الامود اا  بقااوط السااىل  ىماان أ همااا أ اال الاادو  اإلسااىم   العاا
عااز أقةار ااا اإلسااىم   العر  اا  و ااو فهسااةان،   أ ماان  اقاماا  دولاا  امود اا  بقةاارؤ 
عهاااى دو  اإلساااىم كافااا  والقضااااء عهاااى عرو عماااا   ةرطلهسااالعمه،ماااا فحساااب بااال 

وحضااارعما اإلسااىم  ، وماان نكااه عاان الق ااام بماا ا الواجااب مااس ا سااعةاع  أو 
ا   عنه كان نثما. غار أنه اجب ا ن فا الجماد بالنفس وقاد عنوعات أساالاب 
الحااارب أن ااضاااس المجا اااد لهااانظم العاااا عضاااعما دو  الجامعااا  العر  ااا  لهجمااااد 

 .لنصر المأمو  و  المسععاناحعى  حق، 
 مفعا الد ار المصري 

 لامضاء(
 حسنان محمد ماهوف

 1367جماد ا ار سن  
 1948ابريل سن  
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 1948في سنة 

 فتوى ونداء شيخ الجامع الأزهر للمجاهدين والمحاربين والعرب

ف اااه شاااخ ا ز اار المسااهمان عهاااى الجماااد والنفاار فااا سااابال     اا ا النااداء حاات  
والدفال عن الاد ار و اان لمام أن الجمااد فريضا  عهاى كال مساهم، ثامة  سعشمادوا 

 دعا لمم بالنصر والعزط والصبر و  ا نه الفعوى:
 نداء»

لهمجا ااااادان  شااااااخ الجاااااامس ا ز ااااار حضااااارط صااااااحب الفضااااااه  ا ساااااعا  ا ،بااااار
أ ال حضرط صااحب الفضااه  ا ساعا  ا ،بار الشااخ ماأمون . والمحار ان والعرب

بسااام   الااارحمن  الاااى المجا ااادان: ىشااااخ الجاااامس ا ز ااار الناااداء العاااال ى الشاااناو 
 الرح م
 المجا دان: السىم عه كم ورحم   . ىأبناو

أمااااا بعااااد: فقااااد ن ناااات ساااااع  الجماااااد، وحقاااات كهماااا    عهااااى الاااا ان ارياااادون أن 
  أناارجوكم من د اركم، و سعبدوا بأموال،م، و أ،هو ا بانمم بالباةل، ولم اب، ا ة 

سااابال  ، مععااازين بعاااد   ىن عمباااوا لهحااارب وال،فاااال فاااأعشااامروا عااان الساااواعد، و 
، ومضاااء عاازيمع،م، واعحاااد كهمااع،م، ووفاارط عاادع،م وشاادط ا مااانكمقضاااع،م، وقااوط 

ن  كااان ماانكم ماوااا  ا  صاابركم لان  كااان ماانكم عشااارون صااابرون  غهباااوا ماااوعان، و 
  غهبوا ألفا من ال ان كفروا بأنمم قوم    فقمون(.

الساااع  العااا وعااد    ىاااوم الفصاال بااان حق،اام وباةاال اصااومكم، و اا ه  اا  اا ا
المجا ااادان فاماااا الجنااا  وحسااان الثاااواب فمباااوا لقعاااا  أعاااداوكم ورد ااام عااان د ااااركم 

ان  لانفروا افافاا وثقاا  وجا ادوا باأموال،م وأنفساكم فاا سابال  ،  ل،ام ااار ل،ام
 كنعم ععهمون(.

ل،اام، واشااعدوا عهااى ماان ساافك  أغهاارلماان  واأغهظااو   أااا نكم رفاا، و   ااوادط، باال 
 دماء نباوكم بأبناوكم، واعهموا أن   مس المعقان.

 أيها المناددون 
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 ىسابال  ، ودفاس عان د ااركم أن عقاس فا ى  ه حرب    وادط فاما، واسعشماد ف
أعااداوكم، وحما اا  لحاارمكم و اااوع،م، و ود عاان معاااقه،م ومعاقاال نباااوكم أن  ىأاااد

و   ماااا ، وعااااردون  ون، انكاااام عاااادفعون شاااانآن قااااوم   ارعااااون ا   اعاةفمااااا المااااارق
 بىدكم، ومععدان عهى أموال،م. ىعدوان ةامعان ف

 انكااام ان   عقااااعهو م اارجاااوكم، لقااااعهو م  عااا بمم   بأااااد كم ويااااز م وينصاااركم
عهامم، و شاف صادور قاوم ماؤمنان، ويا  ب غا ر قهاو مم، ويعاوب   عهاى مان 

 ك م(. شاء، و  عه م ح
 أيها الارب!

م ن العاالأ  ا اومكم، وعهك د اركم، فنافحوا عنماا بماا اساعةععم مان قاوط، واعهماوا 
 سابال   ىكهه انظر ال كم، فلما أن عثبعوا حق،م وعجا ادوا عادوكم وعسعشامدوا فا

ماا أن ع،عباوا عهاى أنفساكم الا   والماوان و او ماا    دفعا عان د ااركم وأماوال،م، وا 
 ال ان نمنوا ان عنصروا   انصركم ويثبت أقدامكم(.عرضون ل ا أاما 
 أيها المناددون!

ا ، سبال    و اإل مان حقا، فقد جعل   لهمجا ادان أجارا  عظ ما ىان الجماد ف
ماان عحعمااا ا نمااار لالاا ان نمنااوا و اااجروا وجا اادوا فااا  ى عااد لماام جنااات عجاار أ و 

م الفاااوزون، ابشاار  وأولوااك  اام درجاا  عنااد  ، أعظاامساابال   بااأموالمم وأنفساامم 
 ر مم برحم  منه ورضوان وجنات لمام فاماا نعا م مقا م، االادان فاماا أبادا، ان  

 جر عظ م(.أعنده 
 أيها المناددون!

ساابال   أو روحاا  اااار ماان الاادن ا  ىدوط فااغاااروا عهااى بركاا   ، واعهمااوا أن ساا
أعاادت لهصااابرين فااا ومااا فامااا، واعهمااوا أن الجناا  عحاات ظااى  الساااوف، وأنمااا 

الصابرين.لان   اشعرى مان الماؤمنان  ىالبأساء والضراء وحان البأس، و  ول
 ساابال   ف قعهااون و قعهااون، وعاادا   ىن لماام الجناا ،  قاااعهون فااأأنفساامم وأمااوالمم باا
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فاسعبشروا ببا عكم  والقرنن ومن أوفى بعمده من   العوراط واإلنجال ىف عه ه حقا  
 به و لك  و الفوز العظ م(.ال   با ععم 

ان أردعاااام النصاااار فااااامعثهوا نااااداء ااااااعم النباااااان وساااااد المرسااااهان عه ااااه الصااااىط 
عهمم اوالاا   نفااس محمااد باااده    قاا»الناااس اااوم جماااد باادر:  ىوالسااىم، نااداءه فاا

سااعوا فا« داهااه   الجناا أ محعساابا  مقاابى  غااار ماادبر ا ة الاااوم رجاال ف قعاال صااابرا  
قبهااوا عهااى نصاارط ااااوانكم بنفااوس راضاا  ، واعهمااوا أن   أن، و الااى الجناا  مساارعا

ُكْم ف ث بِةُعوا امعكم ل ِ  أ نِةا م ع  َ ك  ال ى الم ىِوك  اُألْ نل ِ ان  اْ  ُاوِحا ر  ُنوا س  ِقا ِفاا ُقُهاوِب م 
ف ُروا الَرْعب  ف اْضِرُ وا ف ْو   ا  ْعن اِ  واْضِرُ وا مِ   .(انؤ ل  ب ن  ْنُمْم كُ ال ِ ان  ك 

 أيها المحاربون!
ل الناس عند   من اجا د بنفسه وماله فا سابال  ، والجمااد والادفا أفضلان 

عااان ا وةاااان والااا ود عااان الح ااااض فريضااا  عهاااى كااال وةناااا ماهاااه لوةناااه، 
موا الصافوف، و  عاشاوا فاا سابال الحا، لوما   وام، واعهماوا أن مان دفاقبهوا وعقا

ب ن  ال ِ ان  ُقِعُهوا ِفاا  ه لاالد عند ر  ىسبال   ح ىقعل ف او  ع ْحس  اعاا   أ ْمو  ِباِل َّللا ِ س 
ُقون   ا نع اُ ُم َّللا ُ  .ب ْل أ ْح  اٌء ِعند  ر  ِةِمْم ُاْرز  ْسع ْبِشُرون  ِبال ِ ان  ف ْضِهِه و     ِمنف ِرِحان  ِبم 

ه ْاِمْم و  ْوٌف ع  ْهِفِمْم أ    ا  ْن ا  ُقوا ِبِمم مِة نُ    ُ ْم  ل ْم ا ْهح  ِشُرون  ِبِنْعم  ؤ مِةن    ْسع بْ  .ون  ْحز 
ِ وف ْضلؤ وأ ن  َّللا     ُ ِض ُس أ ْجر  الُمْؤِمِنان    (.َّللا 

م أعسااألك لماام نصاارا  مااؤزرا ،الهم ىأسااألك لهمجا اادان عاازط ومنعاا ،الهمم اناا ىالهماام اناا
لسداد،واشاارل أاااد م بقااوط منااك، وأظماار م عهااى أعااداومم. الهماام ا،عااب لماام العوفااا، وا

ساااباهك،وامنحمم  ىوعااادت مااان اجا اااد فااا ىصااادور م لهجمااااد، وارزقمااام نصااارك الااا 
 الصبر والنصر وثبت أقداممم!....

نوالسىم عه كم أاما المجا دون ورحم    و   .(1ل«اسعودعكم   ى ركاعه، وا 
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 1948في سنة 

في شأن قضية  فتوى وقرار علماء الجامع الأزهر الشريف

 فلسطين

 عهاااى ى ااا ا القااارار عهاااى أن انقاااا  فهساااةان واجاااب دانااا ىماااس العهمااااء فاااجأوقاااد 
 ا رض وقد ةالب العهماء الحكومات اإلسىم   ىكاف  نواح ىالمسهمان عام  ف

 والعر    بعماو  المأوى والنفق  لهعرب المشردان من فهسةان.
 شأن قض   فهسةان ىف عهماء الجامس ا ز ر الشريف قرار» و  ا نه القرار:

 م   الرحمن الرح مبس
 الحمد ه رب العالمان والصىط والسىم عهى اار من جا د فا سبال   سادنا

 محمد بن عبد  ، ونله وصحبه أجمعان.
 1367ا ااارط ساان   ى، ماان جماااد ا ثنااانالساااع  الاامساا  ماان مساااء اااوم  ىفاا

ريف ال،باااارى بااااا ز ر الشااااالقاعاااا   ىعقااااد فاااا - 1948ابرياااال ساااان   26الموافاااا، 
اساا  حضاارط صاااحب الفضاااه  ا سااعا  ا ،باار شاااخ الجااامس ا ز اار، واجعمااال بر 

 ىضاام جمعااا  كبااارا  ماان عهماااء ا ز اار اعقاادممم حضاارات أصااحاب الفضاا   مفعاا
الد ار المصري  ووكاال الجاامس ا ز ار وماداره وساكرعاره العاام، وأعضااء جماعا  

شااون، واسععرضااوا مسااأل  كبااار العهماااء وشاااوخ ال،ه ااات والمعا ااد ا ز رياا  والمفع
نزلات بماا أااارا ، فمامات لماا قهاوب المساهمان  ىفهسةان عهى ضوء الحوادت العا

باىد  ىوالعرب، وعوجسوا من وراوما الاةر الدا م عهاى عازط اإلساىم والعروبا  فا
 اإلسىم والعروب .

وبعد عداو  ا راء وبحات المساأل  مان كافا  نواحاماا وعرضاما عهاى حكام   فاا 
ه الناااواز ، رأوا أن ا مااار ااةااار مااان أن  قاااا  ف اااه كاااىم، أو اوجاااه ف اااه مثااال  ااا 
بالعماال الحاساام دون عباااةؤ و  اممااا ، و اا لك  ىن الواجااب الحااعم  قضااأب ااان، و 

 :ىاسعقر رأامم باإلجمال عهى ما  أع
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عهاى المساهمان عاما   ىان انقا  فهسةان قهب العروب  واإلساىم واجاب دانا :أوالً 
ف ااااه المهاااوك وا مااااراء والرؤسااااء والحكومااااات  ى ض،  ساااعو ا ر  ىكافااا  نااااواح ىفااا

ن الساابال الااى  لااك  ااو أن عع،اااعف الحكومااات اإلسااىم   والعر  اا  أوالشااعوب، و 
عهااى أن ععااا  فااورا  كاال مااا عسااعة س ماان الوساااول الفعالاا  الحاساام ، عسااكري  أو 

ماا  ساعة س مان  ىن ابا   كال مساهم وكال عر اأغار عسكري ، إلنقا  فهساةان، و 
 صفوف النجدط واإلنقا . ىونفس لمعاون  الحكومات والوقوف معما فما  
عهاااى  -مةالبااا  الحكوماااات اإلساااىم   والعر  ااا  بعماوااا  الماااأوى والنفقااا   : لانيررراً 

لهعرب المشاردان مان فهساةان مان أةفاا  ونسااء  -عراه كل حكوم   ىالنظام ال 
 ى  لهحكومات فوشاوخ وعجزط، وعهى الشعوب العر    واإلسىم   السمس والةاع

 .ىعن، كل مسهم وعر  ىف ى  ا الشأن، ف لك واجب دان ىكل ما عقرره ف
نشاره و ابىغ   ا القرار الى جم س الحكومات اإلسىم   والجامع  العر  ا   : لاللاً 
 كاف  الشعوب اإلسىم  ، عبه غا  لحكم  ، وعنفا ا  ل،هم   . ىف

ل سابا ىح ااط الادن ا باا ارط، ومان  قاعال فاسبال   الا ان  شارون ال ىلفه قاعل ف
   أو  غهب فسوف نؤع ه أجرا  عظ ما (.

سااابال الةااااغوت  ىسااابال   والااا ان كفاااروا  قااااعهون فااا ىلالااا ان نمناااوا  قااااعهون فااا
 فقاعهوا أول اء الش ةان أن كاد الش ةان كان ضع فا (.

ثاااقهعم الااى ا رض أ ساابال   ىل ااا أامااا الاا ان نمنااوا مااال،م ا ا قااال ل،اام انفااروا فاا
ا اارط ا ة قهااال ا ة  ىأرضااعم بالح اااط الادن ا ماان ا اارط فمااا معاال الح اااط الادن ا فاا
شاااوا  و  عهااى كاال عنفااروا  عاا بكم عاا ابا  أل مااا  و سااعبد  قومااا  غاااركم و  عضااروه 

 .(1ل ء قدار(ىش
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 1948سنة  ىف

 فتوى للجنة الفتوى بالأزهر الشريف

 ب مقاطعتهموطين لليهود ووجتحريم بيع أرض فلس

كاناات  اا ه الفعااوى بناااء عهااى اسااعفعاء جاااء الامااا و  ااان الحكاام الشاارعى فااى كاال 
شاااه اب ااس أرضااه لهامااود أو  عماال سمسااارا  لعاارويج  لااك الب ااس أو  عااانمم عهااى 
 الوصو  الى مآر مم من امعىك البىد .. الخ .وقد جاءت اإلجاب  عفاد بأن  لك

  ا نه الفعوى :من أعظم الجراوم .. و 
برواسااا   الفعاااوى الاةاااارط العاااى أصااادرعما لجنااا  الفعاااوى بالجاااامس ا ز ااار الشاااريف

بعحاااريم ب اااس أراضاااى فهساااةان لهاماااود  صااااحب الفضااااه  مفعاااى الاااد ار المصاااري 
ووجااااوب مقاااااةععمم وعاااادم الععاماااال معماااام وأن كاااال ماااان  سااااعب ح ب ااااس ا راضااااى 

ر م أو عااارويج بضااااعاعمم بفهساااةان لهاماااود أو الععامااال معمااام بالشاااراء مااان معااااج
 ومنعوجاعمم  كون مرعدا  عن الدان اارجا  عن زمرط المسهمان .

س أرضااا  بفهسااةان الامااود ، أو اععاماال أى ماان اباا –ح شاااوا  ماان  اا ا وماان  سااعب
ن بعد أن اسعبان له حكم   ف ه ،  كون مرعدا  عن داا –معمم بشراء منعوجاعمم 

عه ااه رم عهامااا ا عصااا  بااه ، و   صااهى اإلسااىم ، ف فاار  بانااه و ااان زوجااه و حاا
 . و  ادفن فى مقابر المسهمان

 البتو  
 :ىجاء الى لجن  الفعوى بالجامس ا ز ر ا سعفعاء ا عا:  بسم   الرحمن الرح م

لقد شال واسعفاض بان الناس عامِعمم وااصاِعمم ابار غازو الاماود الصاماوناان 
لقبهعان وثالت الحرمان وغار  لاك مان ولى اعضم أ ىلهبىد المقدس  فهسةان، الع

المقدساااااات ا اااااارى، وعااااازممم المصااااامم عهاااااى عحويهماااااا الاااااى ممه،ااااا  امود ااااا ، 
اااارا  أ هماااا العااارب منماااا.وأعظم وسااااه   وا ساااع ىء عهاااى أراضااااما ومقدسااااعما وا 
اراجماا مان ح اازعمم،  اع رل بماا الاماود لبهاوغ ماآر مم شاراء ا رض مان العارب وا 
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ااا ل،ماا  ا لامود اا ، وا ساااع ىء عهااى اقعصاااد اعما بقصااد افقااار أ هماااا وجعهمااا ِمه، 
 المؤد  الى نزوحمم عنما.

اب اااس أرضاااه لهاماااود، أو  عمااال المرجاااو ب اااان الحكااام الشااارعا فاااا كااال شااااه و 
لعااارويج  لاااك الب اااس، أو  عاااانمم عهاااى الوصاااو  الاااى ماااآر مم مااان اماااعىك  ا  سمسااار 

 ععااون، فمال ارعاد با لك عانناول مان أناوال اإلعانا  وال ىالبىد وجعهما امود   باأ
 دانه، و عامل معامه  المرعدان، من الحكم بةى  زوجعه، واحعقااره ونبا ه، وعادم
 الصىط عه ه، وعدم دفنه فا مقابر المسهمان؟ مس العهم بأن ب س ا رض لهامود،
ومسااعدعمم عجارياااا واقعصاااد اا وشااراء بضاااوعمم ومنعوجاااعمم، كاال  لااك قااد أصاابح 

ااا لاادى أ اا ل فهسااةان ااصاا ، والمسااهمان عاماا  بأنااه أ اام الوساااول المؤد اا  معهوم 
 الى وصو  الامود لمةامعمم الم كورط.

 مسلم
 النواب

الحماااد ه رب العاااالمان، والصاااىط والساااىم عهاااى سااااد المرساااهان، ساااادنا محماااد »
الهجن  بأن  فعفاد وعهى نله وصحبه ومن عبعمم بلحسان الى اوم الدان، أما بعد:

ل اء مان وأشد المنكرات مقع ا عند   أن اعا  المسهم له أو  ا  مراوم اثِمن أعظم الج
أعاااداء داناااه المنااااووان لاااه المععااادان عهاااى أ هاااه، أو  مكااان لمااام بفعهاااه مااان ااااا اء 

دااااانمم، وا حع ااااا  عهااااى سااااهب أمااااوالمم، وعجريااااد م ماااان أرضاااامم  ىالمسااااهمان فاااا
زالاا  دولااعمم  ود ااار م، واعاااا   لااك وساااه  الااى اضااعاف أماار م، وكساار شااوكعمم وا 

قام  دول  غار اسىم   ععسهد عهامم بالحاه  أو العمد، وعنشر سهةانما عهام م وا 
 .ىبا مر والنم

وقد شدد   النكار عهى من اعولون أعداء الدان أو اعا ون لمم بةان  من غار 
ُنوا  ا ال ِ ان  ن م  ُكْم أ ْوِل  اء  ُعْهُقاون  ع ع ِاُ وا ع ُدوِة  و    المؤمنان، قا  ععالى: }  ا أ َام  ع ُدو 

ا،ِة ُاْاِرُجاون  الر ُساو   و اِ   ااُ،ْم أ ْن ُعْؤِمُناوا  ُكْم ِمان  اْلح  اء  ف ُروا ِبم ا ج  ق ْد ك  ِط و  د  ِال ْاِمْم ِباْلم و 
ااااِعا ُعِسااارَ  ااااء  م ْرض  اااِباِها و اْبِعغ  ا ِفاااا س  ااااد  ااار ْجُعْم ِجم  ِ ر  ِةُكاااْم ِاْن ُكْناااُعْم ا  ون  ِال اااْاِمْم ِباااا  
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بِ  و اء  الس  ل  س  ْهُه ِمْنُكْم ف ق ْد ض  ْن   ْفع  م  ا أ ْعه ْنُعْم و  م  ْاُعْم و  ا أ ْاف  ِط و أ ن ا أ ْعه ُم ِبم  د   *اِل ِباْلم و 
ي ْبُساااُةوا ِال ااْ ُكْم أ ْاااِدا ُمْم و أ ْلِسااان ع ُمْم ِبالَسااوءِ  اء  و  ُفااوُكْم   ُكوُنااوا ل ُ،اااْم أ ْعااد  َدوا ل اااْو ِاْن ا ْثق  و   و 

اااا  *ع ْ،ُفاااُرون   َّللا ُ ِبم  اااِ    ْفِصاااُل ب ْاااان ُكْم و  ُدُكاااْم ا اااْوم  اْلِق  ام  ااااُمُكْم و    أ ْو   ُكْم أ ْرح  ل اااْن ع اااْنف ع 
 [.3-1{ لالممعحن : *ع ْعم ُهون  ب ِصاٌر 

ُنااوا    ع ع ِاااُ وا ِبة ان اا   ِماا ااا ال ااِ ان  نم  ب ااا   ُكااْم      ااأْ ونِ ْن دُ وقااا  ععااالى: }  ااا أ َام  ُلون ُكْم ا 
ا  م  اُء ِمْن أ ْفو اِ ِمْم و  ِت اْلب ْغض  ِنَعْم ق ْد ب د  َدوا م ا ع  ُم ْ،ب ُر ق ْد ب ا ن اا ل ُ،اُدوُرُ ْم أ  ْاِفا ُص عُ و 

 [.118اْ   اِت ِاْن ُكْنُعْم ععقهون{ لن  عمران: 
المااااؤمنان، وعحااااريم عاااان مااااوا ط المععاااادان ماااان غااااار  ىولاااام  كعااااف القاااارنن بااااالنم

ل اإلسىم، اقرأ موادعمم، بل جعل  لك مناف  ا ل  مان ونفا صاحبه من سجل أ 
ِ و اْلا ْوِم ا  قوله ععالى: } ا ُاْؤِمُنون  ِبا   او ادَ اُ ِاِر  ع ِجُد ق ْوم  ُساول ُه ون  م ْن ح  ر  د  َّللا   و 

ُ ْم أ ْو  ُ ْم أ ْو أ ْبن ااااء  ااااُنوا نب ااااء  ل اااْو ك  ِشاااو  ع ُممْ ِاْااااو ان ُمْم أ ْو ع  ع اااب  ِفاااا ُقُهاااوِ ِمُم ك  ك   ُأول ِواااار 
ن ااتؤ ع ْجاِر  ِماإلا ُياْدِاُهُمْم ج  ُ ْم ِبُرولؤ ِمْنُه و  اا اْ  نْ ْن ع حْ  م ان  و أ ا د  اا ِعم  اِلاِدان  ِفام  ااُر ا  م 

 ِ ْناااُه ُأول ِواااك  ِحاااْزُب َّللا  ُضاااوا ع  ر  اااْنُمْم و  ِضاااا  َّللا ُ ع  ِ ُ ااامُ   ِحاااْزب  ِان   أ ر  { َّللا   اْلُمْفِهُحاااون 
ْن ُدوِن ْوِل اااء  ِمااأ  وقولااه عااز وجاال: }  ا ع ِاااِ  اْلُمْؤِمُنااون  اْل،اااِفِرين   [.22لالمجادلاا : 

ْاءؤ اِ  ِ ِفا ش  ه ْ س  ِمن  َّللا  ْل  ِلك  ف  ْن   ْفع  م  ُ ح  ِةُركُ مِ  ع ع ُقوا    أ نْ اْلُمْؤِمِنان  و  ُم ْنُمْم ُعقاط  و 
ِ اْلم ِصاُر{ لن  عمران:  ل ى َّللا  ُه و اِ   [.28َّللا ُ ن ْفس 

و  شاااك أن ماااان  عمهااااون عهااااى اااااا اء المسااااهمان فااااا دااااانمم، ويعااااا ون ماعهااااف 
 الوساول لهعسهد عهامم بالقوط أو الحاه  بلغراء الضعفاء بالما  وغاره مان عارض

اضاااعم مم ودور اام عوصااى  الاادن ا، وعجريااد م ماان أرضاا م لسااهةان الااى ا  لماام وا 
غااار سااهةان دااانمم  اام ماان شاار ماان  حااادون   ورسااوله؛ كمااا   شااك أن باا   
المعوناا  لمااؤ ء، وع سااار الوساااول العااا عساااعد م عهااى عحقااا، غااااعمم العااا فامااا 
 ا    المسهمان، وعبداد شمهمم ومحو دولعمم، أعظم اثم ا وأ،بر ضرر ا من مجارد

 عما لااله اإل مان.موا عمم وموادعمم العا حكم   بمنافا
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فالرجل ال    حسب نفسه من جماع  المسهمان ا ا أعان أعداء م فا شاء من 
 ال اإل ماان، أ   ُ عاد مان  -اساة مباشرط أو بو -  ه ا ثام المنكرط وساعد عهاما 
ناهاس مان داانمم، و او محارب عهاامم،  -بصان عه-و  انعظم فا سه،مم؛ بل  و 

 عظا رين بالعداوط ل سىم والمسهمان.شد عداوط من المأ -بفعهه ا ثم-
ا فعهى المسهمان أن اعبانوا أمر م، و أا وا ح ر م، ويثو وا الى رشاد م، ف صاهحو 
مااان شاااأنمم، ويعبعاااوا  ااادى القااارنن فاااا حفااار ك اااانمم، وعقو ااا  دولاااعمم، وأن ع،اااون 
شوون دانمم وأوةانمم أحب الامم من كل شاء، حعى   اداهوا فاا أ ال الوعااد 

اب اااااُؤُكْم و أ ْبن ااااُؤكمْ     جاااااء فاااا قولااااه ععاااالى:الشاااداد الااا ْااااا و  }ُقااااْل ِان كاااان  ء  ُنُكْم ا  و اِ 
ُع،ْم اأ ْزو  و   ِشاااااار  ْفُعُمو  اااااا و  او أ ْماااااو  ُجكاااااْم و  ع  اااااٌ  اْقعر  ِ،ُن اسااااام  سااااااد   ا و  شاااااْون  ك  ر ٌط عاْ اعج 

ا  ر سااوِلِه و  ع ْرضااْون م  ِ و  اان  َّللا  ااب ِال ااْ كم مِة اااد فااى سااِباِههِ أ ح  عااف عر     ِجم  عى  َّللا ُ ى   ااأْ صااوا ح 
{ لالعوب : اَّللا ُ   اْمِدى اْلق ْوم  اْلف  ِبأ ْمِرِه و    [.24ِسِقان 

 لاااك ساااارط نباااامم، و سااااروا عهاااى ماااا رسااام لمااام مااان اةاااد  ىعهاااامم أن  قعفاااوا فااا
صااالح ، فاوالااوا المااؤمنان، ويبااروا المسااالمان ماان غااار المسااهمان، و عااادوا ماان 

أوةاانمم،  ىااا اومم والعضااا، عهاامم فا ىأ ل دانه وساعى فاعادى   أو مكر ب
 وعمل عهى عفري، وحدعمم وعمزي، جماععمم.

معاااجر م ومصااانعمم  ىوعهااى المسااهمان أن  عااادوا  ااؤ ء وينباا و م و قاااةعو م فاا
 اااؤ ء  ىومساااا،نمم ومجعمعااااعمم، وأن  صااانعوا  ااا ا الصااان س ماااس كااال مااان ااااوال

 صااااهون منمااااا الااااى  ىد لماااام الساااابال العااااا عااااداء أو  عااااانمم عهااااى مااااآر مم و مماااا
 أغراضمم.

وقااد قاااةس رسااو    صااهى   عه ااه وسااهم والمؤمنااون نفاار ا ماان الصااحاب  عاهفااوا 
 ىعاان غاازوط عبااوك ونباا و م، فكااانوا   ااااالةونمم فااا اجعمااال و   شاااركونمم فاا

 .م، والسار معمم، والسىم عهاممشأن، عجنبوا مؤا،هعمم، ومجالسم
اهفااان لاام  عانااوا عهااى المسااهمان عاادواا، ولاام  مماادوا  عااداء الاادان ان  ااؤ ء المع

ةرياا، ال،اااد والمكاار   اال الاادان، ولاام اب عااو م مااا اعقااوون بااه عهااامم و شااعد بااه 
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سااهةانمم، ولاام  ااأعوا بااأ  عماال ااجااابا  عااد معاوناا  ل،عااداء، ثاامة انماام كااانوا قهاا  
أمااره، وكاال مااا ضااواه  لاام  سااعوجب عاهفماام ااا  ن جاا ص المسااهمان أو انعقاااض 

كان مانمم أن عاهفاوا عان الغازو ماس قادرعمم عه اه، وماس  لاك نبا  م النباا صاهى 
ااااا اعحرقااااون    عه ااااه وسااااهم وأصااااحابه، وقاااااةعو م مقاةعاااا  مكثااااوا امسااااان اوم 
ه اااى الث ىث اااِ  ال اااِ ان   بآ ممااا وععهظاااى قهاااو مم بالنااادم والحسااارط ماان أجهماااا، حعاااى }و ع 

اااق   ع ااى ِا  ا ض  َنااوا ُاهِةُفاوا ح  ظ  ه ااْاِمْم أ نُفُسااُمْم و  ااق ْت ع  ض  ااا ر ُحب ااْت و  ه اْاِمْم ا  ْرُض ِبم  ْت ع 
اااأ   ْهج  ه اااْاِمْم ِلا ُعوُ اااوا ِان  َّللا   ُ اااو  الع اااو اُب الااار ِح ُم{  أ ْن   م  ِ ِا   ِال ْ اااِه ثُااام  ع ااااب  ع  ِماااْن َّللا 
 [.118لالعوب : 

رد العاهف عن جمااد لام  غار ا عاداء ف اه   ا شأن   ف من لم  كن منه ا  مج
 بالفعل عهى بىد المسهمان فما بالنا بمن اعصدى لمعاون  ا عداء، و مكنمم مان

 . بىد اإلسىم والمسهمان؟! ىعثبات أقداممم ف
أن من عاون  ؤ ء ا عداء بأ  ضرب من ضروب المعاون   ى   شك مسهم ف

ا، ب س أو بمعاامهعمم عجاريااا واقعصااد ا ء من أرضه، أو العوسد فا   ا الىبب س ش
ااا  ااا، وأ،باار اثم  أو باروجااه عاان جماعاا  الماادافعان عاان بىد اام،  كااون أعظاام جرم 
اا أن مان  فعال شااو ا مان  ممان عارك الجمااد و او قاادر عه اه، و   شاك مساهم أ ض 

ء، واإلساىم والمساهمون باراء ىشا ى لك فها س مان   و  رساوله و  المساهمان فا
 و بفعهه قاد د   عهاى أن قهباه لام  مساه مان اإل ماان، و  محبا  ا وةاان،منه، و 

ا عان  اان دوال    سعب ح شاو ا من   ا بعد أن اسعبان له حكم   ف ه  كون مرعدا
اإلسىم ف فر  بانه و ان زوجه، و حارم عه اه ا عصاا  بماا، و   صاهى عه اه و  

 مقابر المسهمان.  ىادفن ف
  قااةعوه؛ فاى  ساهموا عه اه، و   عاودوه ا ا مارض و   شا عواوعهى المسهمان أن 

ء الااى أماار   ويعااوب عوباا   ظماار أثر ااا فااا نفسااه ىجنازعااه ا ا مااات، حعااى  فاا
 وأحواله وأقواله وأفعاله.
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 اا ا وا  ا كااان ماان بااان المسااهمان أو ااااوانمم المااواةنان لماام ماان  ااو  حعااا  الااى 
ن أن اادفعوا حاجعاه بشاراء  لاك ء من أرضه وجب عهى جماعا  المساهماىب س ش

منااه، أو بمساااعدعه بمااا  غن ااه عاان الب ااس، كمااا اجااب عهااامم أن اباا لوا جمااود م، 
 .(1ل«ا عداء الظالمان، و  أعهمويععاونوا بكل قوا م، عهى دفس اةر  ؤ ء 

 رو س لجن  الفعوى 
 عبد المجاد سه م

 1366شعبان سن   14

                                                 
 . 25-7اكسف ق م ص ص  1
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 1952في سنة 

 التوابنداء الشيخ / محمد عبد 

 الجهاد خير كله

وقد بان فضاهعه أن عزط ا وم  ع،ون بالجماد فا صافوف موحادط وجماس شاامل، 
 وقد ضرب أمثها  راوعا  ل قادام عهاى العادو والظفار باه، وقاد أ ااب   باالمؤمنان

 أن انعصروا لدانمم و   ضعفوا.
اا   اا أ اَ ل صد  القاوهان:أقا    ععالى فا محكم كعابه و و »: و  ا نه النداء م 

مِ  ُكْم ف اانِفُروا ُثب ااتؤ أ ِو انِفاُروا ج  ُنوا ُااُ وا ِحاْ ر  اا  ال ِ ان  نم  ن  ِمانُكْم و  . ع  اْن ل ُاب ةِةاو ن  ل  ا  م 
ه اااا  اْ  ل ااا ااام  َّللا ُ ع  ااااب ْعُ،م َمِصااااب ٌ  ق اااا   ق اااْد أ ْنع  ااا ْم أ ُ،ااانف ااالْن أ ص  ُماااْم ش  ول اااِوْن  .ِمادا  م ع 

اب ُكْم ف   أ ن ل ْم ع ُ،ن ب ْان كُ أ ص  ِ ل   ُقول ان  ك  د  ْم و  اْ ْضٌل مِةن  َّللا  ُماْم ٌط   ا ل ْاع ِناا ُكناُت م ع  ن ُه م و 
ِ ال ااِ ان   .ف ااأ ُفوز  ف ااْوزا  ع ِظ مااا   اااِباِل َّللا  اِعااْل ِفااا س  ْهُ ق  ْن  ا ِباااا ِار ِط لح   اااط  الاادَ اْشااُرون     ف 

ِباِل َّللا ِ  ْوف  ُنؤْ وم ن ُ ق اِعْل ِفا س   (.ما  ْجرا  ع ِظ ِع ِه أ   ف ُ ْقع ْل أ ْو   ْغِهْب ف س 
اِ ااُدوا ِبااأ ْمو اِلُ،ْم وأ نُفِسااُكْم ِفااال ااا   وج  افااا  وِثق  ااِبالِ  انِفااُروا ِاف  لعاازط الغالباا  ا( ان َّللا ِ  س 

والمجااد الععاااد،  اادفان عمفااوا الاممااا كاال أماا  عحااره عهااى وجود ااا، وعسعمسااك 
 من عرا ا: بكرامعما، وعوث،

عحااااره عهااااى وجود ااااا فااااا حاو اااا  مشاااابوب ، وفعااااوط مر وباااا ، ومعنو اااا  مدعماااا  
البن اان، صااادق  الوجدان.وعسعمسااك بكرامعماا فااا لغاا  السااف والقهاام، حامهاا  عهاام 

 الح،، ومدو   بدعوط الح،.
وعوث، من عرا ا برأب الصدل، وجمس الشمل، والع،عل فاا ماادان الجمااد موحادط 

 ، ناصع  الغرض.الصفوف، قو   الجبم 
و  جاالة جىلااه، الاا   اريااد المااؤمنان أعاازط فااا صااول  الحاا،، أقو اااء فااا ظفاار 
الجماااد، انااادامم لاعااا وا ا  باا ، و كونااوا عهااى حاا ر، ولاعبصااروا أسااباب الظفاار، 
ف كاااون نفاااار م لهجمااااد حساااب ماااا عقعضااا ه عوامااال النصااار والغهاااب، فاااان رأوا أن 

لغا  الحاروب، بحارب العصاابات،  ىفاجماعات، و و المعاروف  ى كون الغزو ف
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سااعات مان لاال أو نماار،  ىكان نفار م كعاوب موزع  باان ا مكنا  وا زمنا ، فا
  لك اقىقا  لهعدو، وعوزيعا  لجبمعه، وعو انا  لقوعه. ىفان ف

 وان رأوا أن  كون الغزو فا جمس حاشد، وجند كثار، وعدط قا رط، فهانفروا كا لك
ان ، وير ب العدو،  ل،م نداؤه عزة شاأنه: ل اا أاماا الا  شعد ا زر، و قوى الساعد

 وجماعااات معفرقاا  سااريت بعااد سااري  لأ:  ى(  عنااا  نمنااوا ااا وا حاا ركم فااانفروا ثباعاا
عاف مجعمعاان حشادا  واحادا ، و ن اناا  مرصوصاا ، فاالقرنن ام:  ىانفروا جم عا (  عن

 اناسبه. ن  عدوا ل،ل ظرف ماأبالمؤمنان: أن اهبسوا ل،ل حال  لبوسما، و 
ه صاهى   عه ا -عماد الرساو   ىفا -رضاوان   عهاامم  -ولقد كان الصحاب  

جااوص عاما   ىكعاوب، كما كانوا اارجون ف ىاارجون لمىقاط العدو ف -وسهم 
زاارط، ومن أمثه  ارو  ال،عاوب ما حدثنا به العااريخ اإلساىما عان اارو  عباد 

ود ، وكااان اااؤ   رسااو    صااهى   اباان عع ااك وأصااحابه لقعاال أبااا رافااس الاماا
اا ا حاازاب اااوم الانااد  وكااان مماان  ب  ز    عه ااه وسااهم و عااان عه ااه، و ااو الاا   ح 

 أعان غةفان وغار م من بةون العرب بالما  ال،ثار عهى رسو   .
  عنااه أن رسااو    صااهى   عه ااه وسااهم بعاات  ىروى البااراء ماان عااازب رضاا
 من ا نصار، فأمر عه ه عبد   بان عع اك، وكاان الى أبا رافس الامود  رجا   

فا حصن لاه باأرض الحجااز، فهماا دناوا مان الحصان، وقاد غر ات الشامس ورال 
جهسااااوا ارجعااااوا بمواشااااامم، فقااااا  عبااااد    صااااحابه:  ى عناااا -الناااااس بساااارحمم 

داااال، فاقبااال أأن  ىمكاااانكم، فااالنا منةهااا، الاااى الحصااان، ومعهةاااف لهباااواب، لعهااا
ب، ثمة عقنس بثوباه كأناه  قضاا حاجا ، وقاد داال النااس، فمعاف حعى دنا من البا

الباااب، وقااد ظاان  أغهاا،أريااد أن  ىبااه البااواب: ان كناات عريااد أن عاادال فادااال فاالن
نااه ماان أ اال الحصاان، قااا  عبااد  : فااداهت فكمناات، فهمااا دااال الناااس أالبااواب 

غاالا، عهى وعد، قا : فقمت الاى ا  -المفاع ح  -غه، الباب ثمة عه، ا غالا، أ 
عىلاا،  عناا كاان  ىفأا عما ففعحت الباب، وكان أبو رافس  سمر عنده وكاان فا

غرفاا  ماان داااال  ىوالمسااامرط، وكااان فاا تلناااس اجهسااون معااه فااا المساااء لهحااداا
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أعىه، فهما   ب عنه أ ل سمره، صعدت ال اه، فجعهات كهماا  ىغرف الحصن ف
لاام  -عهمااوا بااا  -بااا ماان داااال قهاات: ان القااوم ناا روا  ىفعحاات بابااا  أغهقاات عهاا

قعهااه، فانعماات ال اه فال ا  ااو باات مظهام   أدر  أاان مكانااه، أحعاى  ىااهصاوا الا
ضااارب بسااا فا، أفقهااات: أنااااد ... فااال ا أجااااب الناااداء، عرفااات موضاااس الصاااوت ف

فناداااات  اااا أباااا رافاااس، فقاااا : مااان  ااا ا؟ فأ ويااات بالسااااف وأناااا د اااص فماااا أغناااات 
ماااا  ااا ا : ثااامة داهااات ال اااه فقهااات شااااوا .. وصاااال، فارجااات فمكثااات غاااار بعااااد.. 

قبال بالسااف،  ىماك الويال ان رجاى  بالباات ضار ن : الصوت  ا أبا رافس، فقاا  
بةنااه  ىضاار ه ضاار   أثانعااه، ولاام اقعهااه، ثاامة وضااعت ظب اا  الساااف فااأف: فقااا  
فاااعح ا باااواب باباااا  باباااا  حعاااى أظماااره فعرفااات أناااا قعهعاااه، فجعهااات  ىاااا  فاااأحعاااى 
قااد انعمااات الااى ا رض  ى، وأنااا أرى أنااىعت رجهااالااى درجاا  لااه، فوضاا انعمااات

، فعصااابعما بعمامااا  ثااامة انةهقااات حعاااى ىلاهااا  مقمااارط، فانكسااارت سااااق ىفوقعااات فااا
ااار  الهاهاا  حعااى أعهاام أقعهعااه أم  . فهمااا صااال أ  : جهساات عهااى الباااب فقهاات 

عهاى الساور فقاا  أنعاى أباا رافاس عااجر أ ال الحجااز فانةهقات  ىالد ك، قام النااع
صاهى    ىالنجاط فقد قعل   أبا رافس، فانعماات الاى النبا: ، فقهت ىالى أصحاب

فمسااحما، فكأنمااا لاام  ىبسااد رجهااك فبسااةت رجهااأ : ىعه ااه وسااهم فحدثعااه فقااا  لاا
 شع،ما قد.أ

 ، براعاا  الحاهاا ىاإلقاادام الحااازم، وفاا ىأفاارأاعم أامااا المسااهمون  اا ا المثاال الراوااس فاا
 الظفر بالعدو لمرضاط   ورسوله. ىوف

ولقد  كون بان المقاعهان جند اعثاقهون ويعبااةؤون ويعاهفاون عان الصافوف ر با  
واوفااا  أن عاارا  دماااؤ م وعز اا، أرواحماام، فااان أصاااب المسااهمان  زيماا  أو قعاال 
فرحاااوا ان لااام  كوناااوا معمااام، وان فاااعح   عهاااى المقااااعهان بالنصااار والغهاااب، أفااااء 

صااافوفمم ظاااافرين  ىكاااانوا فاااعهاااامم مااان فضاااهه با ساااىب والغنااااوم عمناااوا أن لاااو 
ن أصابع،م مصاب  قا  لغانمان، ف ل،م قو    ععالى: لوان منكم لمن لابةون ف

ن أقد انعم   عها ا  لم أ،ن معمم شمادا . ولون أصابكم فضل من   ل قولن ك
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لم ع،ان باانكم و اناه ماودط  اا لاعناا كنات معمام فاأفوز فاوزا  عظ ماا (.و ؤ ء ل ساوا 
ولعل شاااء. ىماااد، و  ماان قااوط العقااادط، و  ماان سااىم  اإل مااان فااماان صااد  الج

الماااؤمنان قاااوط  ىقولاااه ععاااالى لاااا وا حااا ركم( عاااوقر فااا ىن ااا  العحااا ار الساااابق  فااا
 ا نعباه لمؤ ء ل ح رو م كما  ح رون ا عداء.

 ساابال   ىساابال   الاا ان  شاارون الح اااط الاادن ا بااا ارط( ل قاعاال فاا ىلفه قاعاال فاا
الاا ان  سااعحبون الح اااط ا جهاا  عهااى العاجهاا . و   كاان ماانمم عااردد و   المؤمنااون 

أم عباةاأ المضاةر ون مرضاى القهاوب، ، بدء و  اسعرااء، فل ا عردد الم با بون 
ال،فااال حفناا  ماان الناااس مداولاا  ضااماور م،  ىوضااعاف النفااوس، أو اسااعراى فاا

نصر اهصون، ول ظفر بزاوغ  عقاود م، زاوف  ارادعمم، فه قبل الثابعون، ول قدم الم
ا ماسابال    ىسبال   ما اب لون من نفاس ودمااء وفا ى  ا عزط الغالبون، فف

ساابال الااوةن مااا  قاادمون ومااا  فعاادون. ومااا  ى ىقااون ماان عضااح   وابااعىء، وفاا
سبال   ف قعل أو  غهاب فساوف نؤع اه أجارا   ىاجادلون ويجا دون لومن  قاعل ف

 عظ ما (.
 ان قعهاوا فهمام فالنمملصاد  ال     اعاهف لهمجا دان الماهصان   ا وعد   ا

الشااامادط، وماااا اعبعماااا مااان ح ااااط عناااد  ، فاماااا عااازط وفاماااا رضاااوان، وفاماااا رز  
 ةاب كريم.

ِ أ ْمو اعا  ب ْل أ  ل ِباِل َّللا  ب ن  ال ِ ان  ُقِعُهوا ِفا س  ُقون  ِعند  ر  ةِ  ْح  اءٌ و  ع ْحس   ان  ف اِرحِ  .ِمْم ُاْرز 
ا نع اُ ُم َّللا ُ ِمان ف ْضاِهِه و  ْسع ْبِشاُرون  ِبال اِ ان  ل اْم ا   ُقاواِبم  انْ  ْهح  اْوٌف  ِبِمام مِة ْهِفِماْم أ    ا  ا 

ُنااون   ه ااْاِمْم و  ُ ااْم   ْحز  الااوةن،  ( وان عااادوا ظااافرين، فهماام عاازط الغهااب، ونصاارطع 
 وا عىء كهم   .

ه أنااه قااا : ساامعت رسااو    صااهى   عناا ى رياارط رضاا ىعاان أباا ى روى الباااار 
 ىو  اعهام بمان اجا اد فا -سابال    ىمثال المجا اد فا»:    عه ه وسهم  قاو 

سباهه بأن اعوفاه أن اداهه  ىكمثل الصاوم القاوم، وعوكل   لهمجا د ف -سباهه 
 ريارط  ىوروى البااار  ومساهم عان أبا« جر وغن ما أالجن ، أو ارجعه سالما  مس 
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باااده    ىنفساا ىوالاا » عنااه، أن رسااو    صااهى   عه ااه وسااهم قااا :  ىرضاا
اجاارل( ا ة :  ىل عناا-سااباهه ىفاا كهاام  عهاام بماانأ و   -ساابال    ى كهاام أحااد فاا

صاهى   عه اه  ىوعن النبا« جاء اوم الق ام  والهون لون دم، والريح ريح المسك
ال   أو روحا  ااار مان سب ىلغدوط ف»  عنه قا : ىنس رضأف ما رواه وسهم 

 «.الدن ا وما فاما
 ن  ا ا العوج اه الحكا م مان العزياز الحكا م، ومان المجا اد ا و  ساادنالأما بعد ف

ن انعصااااروا لاااادانمم أرسااااو   ، لاماااااب بااااالمؤمنان أ   ضااااعفوا و   سااااع،انوا، و 
 أ دى سب ى.و  لب   والعضح  ، ف لك أسمى كرام ولوةنمم با

 .(1ل«لمسععانو  الموف،.. وا

                                                 
 . 796-793  ص ص  1952باكاشربن    نة مجرة ا زهر م اكدجر  اكثفكث  1
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 1955فى سنة 

 بيان للإمام الأكبر شيخ الأزهر

 منع الأسلحة عن مصر تعطيل لواجب دينى

وفى   ه الب ان أعهن فضاهعه أن أى عادال مان الابىد لمناس عساه ح جا ص مصار 
  و ععةال لواجب دانى    سكت عنه مؤمن . و  ا نه النداء :

الجاامس ا ز ار أن أى عادال  أعهن حضرط صاحب الفضاه  ا سعا  ا ،بار شااخ
لمنس عسه ح جا ص مصار وحابس ا ساهح  عناه انماا  او ععةاال لواجاب داناى   
 سكت عنه مؤمن و  ارعض ه شعب معحضر ، وقد أبهل  لاك الاى سافراء روسا ا 
 وأمريكاااا و ريةان اااا وفرنساااا وعش كوساااهوفا، ا بالبرق ااا  ا ع ااا  العاااى بعااات بماااا الاااى

ام والقاواد العا الحر  ا لهواء عبدالحك م عامر وزير الرو س جما  عبد الناصر ، وا
لهقااوات المسااهح  : بساام   الاارحمن الاارح م : ح اااط ا ماام وسااىم  أوةانمااا ر اان 
بمااا لمااا ماان سااىل وعاادط ، و اا ا مااا ارشااد ال ااه القاارنن ال،ااريم فااى قولااه ععااالى : 

عادوكم لوأعدوا لمم ما اساعةععم مان قاوط ومان ر ااط الااال عر باون باه عادو   و 
 ونارين من دونمم   ععهمونمم( .

ونحاان فااى  اا ا الساابال نؤيااد حكوماا  الثااورط ، ونماااب بالشااعب المصاارى أن امااب 
لعأاااااد ا فاااى ال،فاااال لعقو ااا  ج شااانا وعساااه حه باااأقوى وأ،مااال عااادط ، وننكااار أشاااد 
نماااض عاادونا ، ونععباار  لااك أشااد أنااوال  اإلنكااار عهااى ماان  حاااولون اضااعافنا وا 

م  و عدال صارخ فى أاه شاوون الابىد ، وععةاال لواجاب الظهم والعدوان ، ث
 .(1لدانى    سكت عنه مؤمن ، و  ارعض ه شعب معحضر

                                                 
 . 328-327  ص ص  1955مجرة ا زهر م اكدجر  اكسف " باكاشربن    نة  1
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 1956في سنة 

 فتوى لجنة الفتوى بالأزهر

 الصلح مع إسرائيل لا يجوز شرعاً 

 والتعاون مع الدول المؤازرة لها لا يجوز شرعاً 

 ل المغعصب    اجوز شرعا :وقد بانت   ه الفعوى أن ابرام الصهح مس اسراوا
ويجااب عهااى المسااهمان أن اععاااونوا لاارد الاابىد المغعصااب  الااى أ همااا ورد المسااجد 

 ا قصى الى المسهمان.
عشااد أزر  ااؤ ء الامااود غااار  ىوقاد باناات الفعااوى أ ضااا  أن الععاااون مااس الادو  العاا

 جاوز شرعا ، وأنه  حرم عهى المسهم مظا رط ا عداء.
 18اااوم ا حاااد  ىجعمعاات لجناا  الفعااوى بالجااامس ا ز اار فااا»و اا ا نااه الفعااوى:

اساااا  الساااااد و( بر 1956الموافاااا، لأو  اناااااار ساااان   1375جماااااد  ا ولااااى ساااان  
صااااحب الفضااااه  ا ساااعا  الشااااخ حسااانان محماااد ماهاااوف عضاااو جماعااا  كباااار 

الاد ار المصاري  ساابقا  وعضاو   الساادط أصاحاب الفضااه  الشااخ  ىالعهماء ومفعا
 ىجماعاا  كبااار العهماااء وشاااخ كه اا  الشااريع  سااابقا  لالشااافعع سااى منااون عضااو 

الما  ب(  ىباار العهمااء لالحنفاك( والشاخ محمود شهعوت عضاو جماعا  الم  ب
والشااااخ محماااد الةناااااا عضاااو جماعااا  كباااار العهمااااء ومااادار الاااوعر واإلرشااااد 

المااا  ب( والشااااخ محماااد عباااد الهةااااف السااابكا عضاااو جماعااا  كباااار  ىلالماااال،
 ى الم  ب( وبحضاور الشااخ زكرياا البار  ىار العفع ص با ز ر لالحنبهالعهماء ومد
 أمان الفعوى.
 وأصدرت فعوا ا العال  : ىا سعفعاء ا ع ىونظرت ف

 بسم   الرحمن الرح م
الحماااد ه رب العاااالمان، والصاااىط والساااىم عهاااى سااااد المرساااهان، ساااادنا محماااد، 

 وعهى نله وصحبه أجمعان.
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ا لجن  الفعوى باا ز ر الشاريف عهاى ا ساعفعاء المقادم الاما فقد اةهعت -أما بعد 
عاااان حكاااام الشااااريع  اإلسااااىم   فااااا اباااارام الصااااهح مااااس اسااااراوال العااااا اغعصاااابت 

 أاارجعمم مان د اار م، وشاردعمم نسااء وأةفاا   وشاابا  وشابابا  و فهسةان من أ هما، 
باااادط أماااا،ن الع ىا ثاااام فااا أفظاااسنفاااا  ا رض، واساااعهبت أماااوالمم، واقعرفااات  ىفااا

وا ثاااااار والمشاااااا د اإلساااااىم   المقدسااااا ، وعااااان حكااااام العاااااواد والععااااااون ماااااس دو  
 ااا ا العااادوان ا ثااا م، وأمااادعما باااالعون  ىا ساااععمار العاااا ناصااارعما وعناصااار ا فااا

 ااا ا القةااار اإلساااىما باااان دو   ىالس اساااا والمااااد  إلقامعماااا دولااا  امود ااا  فااا
سااااععمار، والعااااا ماااان عاااادعو الامااااا دو  ا  ىاإلسااااىم، وعاااان حكاااام ا حااااىف العاااا
 ،ا سععماري رض فهسةان لعنفا  الس اس  أ ىمراماما عمكان اسراوال من البقاء ف

 ىوعن واجب المسهمان ح ا  فهسةان ورد اا الاى أ هماا، وح اا  المشاروعات العا
عحااو  اسااراوال ومان وراومااا دو  ا سااععمار أن عوساس بمااا رقععماا وعسااعجهب بمااا 

 ركاز ل، انما، وعقو   لساهةانما، مماا  ضاا، الاناا  لك ع ىالمماجرين الاما، وف
 عمداد ا لمم، ويماع القضاء عهامم. ىعهى جارانما، ويزيد ف

  اجوز شرعا ،  -كما اريده الداعون ال ه  -وعفاد الهجن  أن الصهح مس اسراوال 
غصاابه، وا ععااراف بأحق اا  اااده  ىلمااا لااه ماان اقاارار الغاصااب عهااى ا سااعمرار فاا

من البقاء عهى عدوانه. وقد أجمعت الشاراوس  ىه، وعمكان المععدعهى ما اغعصب
السماو   والوضع   عهى حرم  الغصب ووجوب رد المغصوب الى أ هه، وحثت 

ماان قعاال »الحاادات الشااريف:  ىصاااحب الحاا، عهااى الاادفال والمةالباا  بحقااه. ففاا
حااادات ناااار:  ىوفااا« دون مالاااه فماااو شاااماد، ومااان قعااال دون عرضاااه فماااو شاااماد

فى اجاوز لهمساهمان أن  صاالحوا  اؤ ء الاماود «. ما أا ت حعى عرد عهى الاد»
 ىرض فهسةان، واععدوا فاماا عهاى أ هماا وعهاى أماوالمم: عهاى أأال ان اغعصبوا 

أرض   ه الابىد اإلساىم   المقدسا ، بال  ىوجه  مكن الامود من البقاء كدول  ف
نمم وأجناسمم لرد   ه اجب عهامم أن اععاونوا جم عا  عهى ااعىف ألسنعمم وألوا
 ىا نب ااء الا  ىومصاه ىالبىد الى أ هما، وص ان  المسجد ا قصى ممابد الاوح
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 ؤ ء الغاصبان،  ىبارك   حوله، وص ان  ا ثار والمشا د اإلسىم  ، من أاد
ن أ اا ا الساابال، و  ىن  عانااوا المجا اادان بالسااىل وساااور القااوى عهااى الجماااد فااأو 

ة عون، حعااااى عةماااار الاااابىد ماااان نثااااار  ااااؤ ء الةغاااااط اباااا لوا ف ااااه كاااال مااااا  سااااع
ْااِل ُعْرِ ُباون  المععدان، قا  ععالى: ل وأ ِعَدوا ل ُمم م ا اْسع ة ْعُعم مِةن ُقو طؤ وِمن رِة  اِط الا 

ِرين  ِمن ُدوِنِمْم   ع ْعه ُمون ُمُم َّللا ُ   ْعه ُمُممْ  ُكْم ونا   ىفا (. ومن قصرِبِه ع ُدو  َّللا ِ وع ُدو 
 لاااك، أو فااارط ف اااه، أو اااا   المساااهمان عناااه، أو دعاااا الاااى ماااا مااان شاااأنه عفريااا، 
ال،هم  وعشعات الشمل والعمكان لدو  ا سععمار والصاماون   مان عنفاا  اةةمام 

حكااام  ىفااا -، فماااو ىاإلساااىم ىضاااد العااارب واإلساااىم وضاااد  ااا ا القةااار العر ااا
ااف و عهام النااس مفار  جماع  المسهمان، ومقعارف  عظام ا ثاام. ك -اإلسىم 

جم عاا  أن الاماود  كاادون ل ساىم أ هاه ود ااره اشاد ال،ااد، منا  عماد الرساال  الاى 
 ععزمااااون أ ة  قفااااوا عنااااد حاااااد ا ععااااداء عهااااى فهسااااةان والمساااااجد  وأنمااااما ن؟! 

نمااا عمعااد اةةماام الماادبرط الااى امااعىك الاابىد اإلسااىم   الواقعاا  بااان  ا قصااى، وا 
 - ىالوضاااس اإلساااىم ىفااا -ان المساااهمون جم عاااا  الناااال والفااارات. وا  ا كااا ى نمااار 

ن الواجااب شاارعا  أن لوحاادط   ععجاازأ بالنسااب  الااى الاادفال عاان ب ضاا  اإلسااىم، فاا
 ىعجعمااااس كهمااااعمم لاااادرء  اااا ا الاةاااار والاااادفال عاااان الاااابىد واسااااعنقا  ا ماااان أاااااد
ان  الغاصبان قا  ععالى: لواععصموا بحبل   جم عا  و  عفرقوا(، وقاا  ععاالى: ل

ااِباِل َّللا ِ َّللا    اااِعُهون  ِفااا س  ن اا   ُ ق  ااُمْم وأ ْمااو ال ُمم ِبااأ ن  ل ُمااُم الج   اْشااع ر ى ِماان  الُمااْؤِمِنان  أ نُفس 
ْمِدِه ِمن   ْن أ ْوف ى ِبع  قا  ِفا الع ْور اِط واإلنِجاِل واْلُقْرنِن وم  ه ْ ِه ح  ف   ْقُعُهون  وُ ْقع ُهون  وْعدا  ع 

ِ ف اْسع ْبِشااا ِظااا مُ َّللا  اااْوُز الع  ِلاااك  ُ اااو  الف  ( وقاااا  ععاااالى: ُروا ِبب اااْ ِعُكُم ال اااِ   ب اااا  ْعُعم ِباااِه و  
اااِباِل الة ااااُغوِت ل ااااِعُهون  ِفاااا س  اااُروا ُ ق  ف  ِ وال اااِ ان  ك  اااِباِل َّللا  ااااِعُهون  ِفاااا س  ُناااوا ُ ق  ال اااِ ان  نم 

ْ ة اِن  ْاد  الش  ْ ة اِن ان  ك  اِعُهوا ُأْوِل  اء  الش  ِع فا  ف ق  ان  ض   (.ك 
وأما الععاون مس الدو  العا عشد أزر  ا ه الفوا  الباغ ا ، وعماد ا بالماا  والععااد، 

  ه الد ار، فمو غار جاوز شرعا ، لما ف ه من اإلعانا   ىوعمكن لما من البقاء ف
ضاد اإلساىم ود ااره. قاا   ىوالمناصرط لما فاا موقفماا العاداو ىلما عهى   ا البغ
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ااااععاااالى: ل ااان ِد  ااااِرُكْم  ان م  اِن وأ ْار ُجاااوُكم مِة اااِن ال اااِ ان  ق ااااع ُهوُكْم ِفاااا الااادِة ااااُ،ُم َّللا ُ ع  ا ْنم 
ل ُمْم ف ُأْول ِوك  ُ ُم الظ اِلُمون   ل ْوُ ْم وم ن ا ع و  ه ى اْار اِجُكْم أ ن ع و   . (وظ ا  ُروا ع 

ِ واْلا ْومِ وقا  ععالى: ل او ادَ  ا ِاِر اُ   ع ِجُد ق ْوما  ُاْؤِمُنون  ِبا   ُسول ُه ون  م ْن ح  د  َّللا   ور 
ِشاااا ُ ْم أ ْو اْااااو ان ُمْم أ ْو ع  ُ ْم أ ْو أ ْبن ااااء  ااااُنوا نب ااااء  ع ُممْ ول اااْو ك  ع اااب  ِفاااا ُقُهاااوِ ِمُم ك  ُأْول ِواااك   ر 
ن ااتؤ ع ْجاِر  ِمان ْنُه وُياْدِاُهُمْم ج  ُ م ِبُرولؤ مِة ا اإل م ان  وأ ا د  اارُ ا ا  نْ ع ْحِعم  اا م  اِلاِدان  ِفام   ا 
ِ أ   ان   ْنُه ُأْول ِوك  ِحْزُب َّللا  ْنُمْم ور ُضوا ع  ِ  ُ  ِحْزب  ر ِضا  َّللا ُ ع   (.ُم الُمْفِهُحون   َّللا 

ن اا  واحاادط جم ااس مااا اعااهااه اإلنسااان ماان دوافااس  ىفاا -ساابحانه  -وقااد جمااس   
 ا بمقاةعاااا  ااشااااى كسااااد ىالحاااره عهاااى قراباعااااه وصاااىعه وعهااااى عجارعاااه العااا

 ا عداء، وح ر الماؤمنان مان العاأثر بشاع مان  لاك واعااا ه ساببا  لماوا عمم فقاا 
ْاااااو اُنُكْم وأ ْزو اجُ ععااااالى: ل ااااان  نب اااااُؤُكْم وأ ْبن اااااُؤُكْم وا  ُعُ،مْ ُكااااْم و ع  ُقااااْل ان ك  وأ ْمااااو اٌ   ِشااااار 

اِ،ُن ع ْرض   اد   ا وم س  س  ْون  ك  ار ٌط ع ْاش  ْفُعُمو  ا وِعج  ُساوِلِه  ب  ال ْ ُكما أ ح  ْون م  اْقع ر  مِةن  َّللا ِ ور 
ع ى   ْأِعا  َّللا ُ ِبأ ْمِرِه  ِباِهِه ف ع ر   ُصوا ح   ِفا س 

ادؤ اِسِقان   ا ْمِد  ال َّللا ُ ووِجم   (.ق ْوم  الف 
و  ريااب أن مظاااا رط ا عااداء وماااوادعمم  ساااعو  فامااا اماااداد م بمااا  قاااو  جاااانبمم 

 والفكااارط، وبالساااىل والقاااوط: سااارا  وعىن ااا ، مباشااارط وغاااار ويثبااات أقاااداممم باااالرأ 
 مباشرط. وكل  لك مما  حرم عهى المسهم ممما عاال من أع ار ومبررات.

العا عادعو الاماا الادو  ا ساععماري ، وععمال  -ومن  لك  عهم أن   ه ا حىف 
مكاان لماا جا دط لعقد ا بان الدو  اإلسىم  ، ابعغااء الفعنا ، وعفريا، ال،هما ، والع

  اجوز   ا   -فا عنفا  س اسعما ح ا  شعو ما  ىالبىد اإلسىم  ، والمض ىف
 لااك ماان الاةاار العظاا م  ىدولاا  اسااىم   أن عسااعجاب لمااا وعشااعرك فامااا، لمااا فاا

سااااهمعما  اااا ه الاااادو   ىعهااااى الاااابىد اإلسااااىم  ، و ااصاااا  فهسااااةان الشاااامادط العاااا
اإلساىم وأ هاه وساع ا  إلاجااد دولا   ىا سععماري  الى الصماون   الباغ   نكا   فا

الضاارط  ا ساععماري عنفاا  مآر ماا  ى  لما فووسد البىد اإلسىم  ، لع،ون ع، لما
الوقت نفسه مان أقاوى مظاا ر  ىف ىأنفسمم وأموالمم ود ار م، و  ىبالمسهمان ف
نااه لعنمااا شاارعا  والعااا قااا    ععااالى فامااا: لوماان اعااولمم ماانكم ف ىالمااوا ط المنماا
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 ىمنمم(. وقد أشار القرنن ال،ريم الى أن ماوا ط ا عاداء انماا عنشاأ عان مارض فا
عظماار بمااوا ط ا عااداء فقااا  ععااالى:  ىالقهااوب ااادفس أصااحابما الااى  اا ه ال لاا  العاا

اِواار ٌط ل ااى أ ن ُعِصاااب ن ا د  اااِرُعون  ِفاااِمْم   ُقوُلااون  ن ْاش  اار ٌض ُ س  ف ع اار ى ال ااِ ان  ِفااا ُقُهااوِ ِمم م 
اَروا ِفاا أ نُفِساِمْم ف ع س   اا أ س  ه اى م  ْن ِعنِدِه ف ُ ْصِبُحوا ع  ْعِح أ ْو أ ْمرؤ مِة ى َّللا ُ أ ن   ْأِعا  ِباْلف 

 (.ن اِدِمان  
ومااان وراوماااا الاااادو   -وكااا لك  حااارم شااارعا  عهاااى المساااهمان أن  مكناااوا اساااراوال 

 العاا   من عنفا  عهك المشروعات -كفهت لما الحما   والبقاء  ىا سععماري  الع
 ىرغاااد مااان العااا ص واصاااوب  فااا ىااااراد بماااا ا ة ازد اااار دولااا  الاماااود وبقاؤ اااا فااا

 ىعااز د اااره، وعفسااد فااأ  ىا رض، حعااى ععاا ص كدولاا  عناااوو العاارب واإلسااىم فاا
أقةاااار م، ويجاااب عهاااى المساااهمان أن  ىالااابىد اشاااد الفسااااد، وع،ااااد لهمساااهمان فااا

، الادفال عان حاوزط اإلسااىم ىفاا حولاوا بكال قاوط دون عنفااا  ا، و قفاوا صافا  واحادا  
من أولما   ه المشروعات الضارط. ومن  ىاحباط   ه المؤامرات الاباث  الع ىوف

  لك أو ساعد عهى عنفا  ا أو وقف موقفا  سهب ا  منما، فقد ارع،اب اثماا   ىقصر ف
 عظ ما .

و و  -وعهى المسهمان أن انمجوا نمج الرسو  صهى   عه ه وسهم، و قعدوا به 
موقفااااه ماااان أ اااال مكاااا  وةغ ااااانمم بعااااد أن أارجااااوه ومعااااه  ىفاااا -دوط الحساااان  القاااا

قاماا   -رضااوان   عه ااه  -أصااحابه  ماان د ااار م، وحااالوا بااانمم و ااان أمااوالمم وا 
ى أن شعاور م، ودنساوا الباات الحارام بعباادط ا وثاان وا صانام، فقاد أماره   ععاال

 ى، عهاامم سابل الح ااط العان  ضااأالمععادان، و  ى عد العدط إلنقا  حرماه مان أااد
 ىاقعصااد اعمم العا ىا  عه ه الصىط والسىم  ضا، عهامم فاأبما  سعظمرون، ف

القعااا  بااان  ىبانااه و ااانمم الحااروب، واسااعمرت رحاا عهامااا  ععماادون، حعااى نشااب
ج ص المدى وجاوص الضى ، وحعى أعم   عه ه النعم ، وفعح عهى اد ه مك ، 

نقاا  المسعضااعفان ماان الرجااا  والنساااء والولاادان، وقااد كاناات معقاال المشااركان، فأ
 وةمر باعه الحرام من رجس ا وثان، وقهم أظافر الشرك والةغ ان.
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 وما أشبه ا ععداء با ععداء، مس فار   باد مان رعااعاه، و او أن مكا  كاان بهادا  
رض فهساةان، أجمعاان، بااىف المؤمنان والمشاركان، ووةناا لمام أمشعركا  بان 
ى همسهمان، ول س لهاماود فاماا حكام و  دولا ، وماس  لاك أباى   ععاالفلنما مهك ل

مك  الح، ويا   الباةل ويرد ا الاى الماؤمنان، و قماس الشارك  ىا ة أن  ظمر ف
قعاااا  ب -صاااهى   عه ااه وسااهم  -فامااا والمشااركان، فااأمر سااابحانه وععااالى نب ااه 

من حات أارجوكم(.  المععدان. فقا  ععالى: لواقعهو م حات ثقفعمو م وأارجو م
ى و  سبحانه وععالى نب ه المسهمان عهى رد ا ععداء بقوله ععاالى: لفمان اععاد

 عه كم فاععدوا عه ه بمثل ما اععدى عه كم(.
وماان مبااادو اإلسااىم محار اا  كاال منكاار  ضاار العباااد والاابىد، وا  ا كاناات ازالعااه 

ن  ااااؤ ء لفاااا، وألاااازمحالاااا   اااا ا العاااادوان أوجااااب  ىفاااا ىكاااال حااااا ، فماااا ىواجباااا  فاااا
المععااادان لااام  قاااف اععاااداؤ م عناااد ااااارا  المساااهمان مااان د اااار م وساااهب أماااوالمم 
وعشااريد م فااا الاابىد، باال عجاااوز  لااك الااى أمااور عقدسااما ا د ااان السااماو   كهمااا 

 : احعرام المساجد وأما،ن العبادط.ىو 
ظهاام مماان منااس مساااجد   أن ااا كر فامااا أ لااك قولااه ععااالى: لوماان  ىوقاد جاااء فاا

 الادن ا ىارابما أولوك ما كان لمم أن اداهو ا ا ة ااوفان لمام فا ىه وسعى فاسم
 ا ارط ع اب عظ م(. ىاز  ولمم ف
شااااأن اسااااراوال  ىفماااا ا  ااااو حكاااام اإلسااااىم فااااا قضاااا   فهسااااةان، وفاااا -أمااااا بعااااد 

والمناصاارين لمااا ماان دو  ا سااععمار وغار ااا، وف مااا عريااده اسااراوال ومناصاارو ا 
واجااب المسااهمان ح ااا   لااك، عبانااه لجناا  ى ما وفااماان مشااروعات عرفااس ماان شااأن

 الفعوى با ز ر الشريف، وعماب بالمسهمان عام  أن  ععصموا بحبل   المعاان،
ن  ن  قدروا عواقاب الاو ن أو ا ساع،اأن انمضوا بما  حق، لمم العزط وال،رام  و أو 

 بحاا،  ن اجمعااوا أماار م عهااى الق ااام أأمااام اععااداء الباااغان، وعاادبار ال،اواادان، و 
  لك، اعزازا  لدان القو م. ىععالى وح، ا ج ا  المقبه  ف
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نساااأ    ععاااالى أن اثبااات قهاااو مم عهاااى اإل ماااان باااه، وعهاااى نصااارط داناااه، وعهاااى 
 .(1لعهمأ لعمل بما ارض ه. و  ا
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 1964سنة  فى

 قرارات وتوصيات المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية

اةاار ق ااام دولاا  اسااراوال ودعااا الااى مااؤازرط شااعب ه المااؤعمر ا و  الااى وقااد نباا
 .حعى اعم عحريره هفهسةان والوقوف بجانب

ععريف المسهمان »كانت من عوص ات المؤعمر ا و  لمجمس البحوت اإلسىم   
ودعاوعمم  ماعهف أنحاء العالم باةر ق ام اسراوال عهاى اإلساىم والمساهمان، ىف

ك كهاه الاى وةناه الساهاب باععباار  لاالعاودط  ىحقه فو  الى مؤازرط شعب فهسةان
 .(1ل«واجبا  دان ا  مقدسا  
لام عاز  عارزل  ىالابىد العا ىساواء فا -وأعواناه  ا ساععماران »وقد قرر الماؤعمر:

اجااب  ى ااو الاةاار ا و  الاا  -جااى عنمااا نثاااره  ىأو فااا الاابىد العاا هعحاات نااار 
ماااااا  الجااااااادط أن اجا اااااادوا بالمقاو  -أفاااااارادا  وجماعااااااات ودو    -عهااااااى المسااااااهمان 

ن كال عقصاار أالمسعمرط، حعى اعم عحريار المساهم قهباا  وضامارا  ووةناا  ومعرفا ، و 
ثاام كبااار،  نااه  قااوى اااد العاادو  ىفاا مقاوماا   لااك العاادو  ااو عصاا ان ه ععااالى وا 

عهاااى انااازا  ا  ى باااالمىاان مااان المساااهمان، فماااو جمااااد مععهااا، بحااا،   وحااا، 
 المىاان   ب ات ا ثم.

أن  -بعد أن عحةمت أسبابه الظاا رط  - ا سععمار حاو   ىالع ن الصماون  أو 
دار اساااععمار  اباااات،  ساااعمدف باااه   اااى غهاااب بماااا أ دافاااه عحااات ساااعار جدااااد 

أن اعمكن بآثاره فا ح اط المسهمان وعسعمر سا ةرعه عهاامم، ومان ثام  ا سععمار
ك كانت مجا دعما فرضاا  كا لك عهاى كال مساهم حاثماا كاان، وكال عاهاف عان  لا

ثم كبارعص  .(2ل« ان له ععالى وا 
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 1965سنة  فى

 لمجمع البحوث الإسلامية ىقرارات وتوصيات المؤتمر الثان

نماااا  اااأفاااا  ااا ا الماااؤعمر ب اااان بااا  ىن قضااا   فهساااةان ل سااات قضااااعمم وحاااد م وا 
العمل عهاى عحرير اا وعجدااد و قض   المسهمان جم عا  ودعا المؤعمر لهدفال عنما 

 أ هه.ال كرى حعى  عود الح، الى 
قضا   المساهمان جم عاا   ىارى المؤعمر أن قضا   فهساةان  ا»و  ا نه القرار:

نااه لاان اماادأ لهمسااهمان بااا  حعااى أ رعباةمااا الوثااا، باادانمم وعاااريامم وعااراثمم، و 
فهسةان اةارا  امادد  ىوجود اسراوال ف ىن فأععود ا رض المقدس  الى أ هما، و 

صاهوات  -سبال الى قبر الرساو  المسجد ا قصى وةري، الحرمان الشريفان وال
ممااااا اجعاااال عحرياااار فهسااااةان وأمنمااااا  زمااااا   ماااان الااااد ار  -  وسااااىمه عه ااااه 

 المشار  والمغارب. ىالمقدس  و داء الشعاور الدان   لجم س المسهمان ف
ل لك كان الدفال عن فهسةان والعمل عهى عحرير ا فرضا  عهى كل مسهم، وكان 

 :ىشأن   ه القض   بما اه ىالمؤعمر ف ىومن ثمة اوصالقعود عنه اثما  كبارا ، 
 المسااهمون جم عااا  قضاا   فهسااةان كاماال عنااااعمم وجمااود م حعااى ىأن اااول - 1

 المغعصب عحريرا  كامى . ىاإلسىم ىاعم عحرير   ا الوةن العر 
ما  اساراوال  ا ا ا ععاراف، اععرفات بحكو  ىأن عسحب الدو  اإلسىم   العا - 2
 عععامل مس اسراوال   ا الععاون. ىوالشعوب اإلسىم   الع وقف الدو ن عأو 
معابعاااا   ىكاااال بهااااد اسااااىم ىأن ععااااولى الماوااااات والمؤسسااااات اإلسااااىم   فاااا - 3

نشااااء مرا،اااز اساااىم   فااا ىالقضااا   الفهساااةان  ، وعناااوير الااارأ  ىالعاااام بشاااأنما، وا 
 القدس.

ر اان نصاااا  القمااا  العااا ى أن عنفااا  الحكوماااات العر  ااا  جم عاااا  قااارارات ماااؤعمر  - 4
 لااااك مساااااندط كامهاااا  كمااااا  سااااعنكر  ىن عساااااند ا الاااادو  اإلسااااىم   فااااأوروحااااا ، و 

الماااؤعمر كااال محاولااا  لهاااارو  عهاااى  ااا ه القااارارات،  ناااه   اوجاااد حااال لمشاااكه  
زال  اسراوال.  فهسةان غار عودط الحقو  الى أ هما وا 
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ن الوةن الدفال ع ىواجبما ف ىعؤد ىمؤازرط منظم  العحرير الفهسةان   ل، - 5
 ماعهف المجا ت. ىالسهاب ف

 15والى أن  عود الح، الى أ هه اوصا المؤعمر أن اجعل المساهمون ااوم  - 6
 ىاغ اا  العااا  البا مااالعمااد عهااى انقااا  فهسااةان ماان الشر  مااااو اااوم  كاارى وعجداااد

 .(1ل«ا رض فسادا   ىفت اعع
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 1966سنة  ىف

 إسلاميةقرارات وتوصيات المؤتمر الثالث لمجمع البحوث ال

ن الععاااون أوقااد نبااه  اا ا المااؤعمر الااى أن انقااا  فهسااةان فاارض عهااى كاال مسااهم و 
 مس الصماوناان مرو  من اإلسىم.

 و  ا نه العوص ات
 :ىأوصى المؤعمر بما اه

جم س أقةار ا رض الى أن العمل الجد  الداوم عهى انقا   ىعنب ه المسهمان ف»
عنا، كال مساهم  ىصبان  و فرض ففهسةان من أاد  الصماوناان الباغان الغا

ومساااهم ، وعحااا ار م مااان فعنااا  المااارو  مااان اإلساااىم بالععااااون ماااس الصاااماوناان 
ارجوا العرب والمسهمان من د ار م والععاون مس ال ان ظا روا أالغاصبان ال ان 

ماان دعااوط الاادو  اإلسااىم    ىالمااؤعمر الثااان ىعهااى ااااراجمم، وعوكاااد مااا عقاارر فاا
 .(1ل «الى سحب اععرافما. بلسراوالاععرفت  ىالع
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 1968سنة  ىف

 قرارات وتوصيات المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الإسلامية

ى العادوان اإلساراواه ىأعهن المؤعمر وجوب القعا  والجماد حات عوفرت أسابابه فا
كمااا دعااا الااى امااداد الفهسااةاناان بكاال أسااباب القااوط ودعااا المااؤعمر أ ضااا  الااى ، 

 ىكما دعا الى عماوا  القاوى الروح ا  فا ىشعب الفهسةانانشاء صندو  لعمويل ال
الماااادارس والجامعااااات ووساااااول اإلعااااىم لمواجماااا  احعمااااا ت الموقف.كمااااا دعااااا 
المؤعمر الحكومات اإلساىم   أن عقةاس عىقاعماا ماس اساراوال.و  ا ناه قارارات 

 المؤعمر وعوص اعه:
 :ىفعرعه ا ولى بما اه ىأعهن المؤعمر ف

 أولاً:

حدد ا القرنن ال،ريم قاد أصابحت كهماا  ىباب وجوب القعا  والجماد العلأ( ان أس
 ىرض الااوةن العر ااأ، بمااا كااان ماان اععااداء عهااى ىالعاادوان اإلسااراواه ىمعااوافرط فاا
شااعاور ا وأما،نمااا، وبمااا كااان ماان  أقاادس ى، وانعماااك لحرمااات الاادان فااىاإلسااىم

   فااا عقعاااال اااارا  المساااهمان والعاارب مااان د ااار م، وبماااا كااان مااان قسااوط ووحشااا
 المسعضعفان من الشاوخ والنساء وا ةفا .

 لم ا كهه صار الجماد با موا  وا نفس فرضا  عان ا  فا عن، كل مسهم  قاوم باه
 عهى قدر وسعه وةاقعه ممما بعدت الد ار.

لب(  حااااا الماااؤعمر ةىواااس الفاااداواان والماااارابةان عهاااى اةاااوط القعاااا  و قاااادر 
صرار م عه  ى النصر.نضالمم، وصمود م، وا 

 ىل ( اااادعو الماااؤعمر الاااى دعااام ال،فاااال الااا   ااوضاااه أبنااااء الشاااعب الفهساااةان
مااداده بكاال أسااباب القااوط العااا عضاامن لااه الصاامود والعصااعاد، وعحقاا، لااه  دفااه  وا 

 وغااعه.
 الجبمات العسكري  العر    و ااص  الجبم  ا ردن  .عقو   لد( كما ادعو الى 
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 العر    ويدعو الى وضعما موضاس العنفاا ، ( ابارك المؤعمر الوحدط العسكري ال 
افا  ويماب بالدو  العر    الى عقو   الق اادط العر  ا  الموحادط، ويادعو المساهمان ك

 الى مساندط   ه الوحدط ماد ا  ومعنو ا .
لو( اوصاااااا الماااااؤعمر بحشاااااد كااااال الةاقاااااات الماد ااااا  والمعنو ااااا  ل،مااااا  العر  ااااا  

 حمل السىل عهى اسععماله.واإلسىم  ، وعدريب جم س القادرين عهى 
لز( ااادعو المااؤعمر الااى انشاااء صااندو  لعموياال كفااال أبناااء الشااعب الفهسااةانا 
ورعا   اسر المجا دان والشمداء، والعمل عهى أن ع،ون لهصندو  فرول فا كل 

ن اإلنفااا  فااا ساابال   لبهااد اسااىما، وعاصاا ه قاادر ماان الزكااوات لعمويهااه، فاا
مصاارف ماان مصااارف الزكاااط الشاارع   العااا نااه ماان الباار الاا   أماار   بااه، و 

 القرنن ال،ريم عهاما.
م لل( اماب المؤعمر بالمسهمان أن ابادروا الى ععبو  القاوى الروح ا  وعماا، القا 

 ىات والمساااجد والقااوات المسااهح ، وفاااإلسااىم   فااا الماادارس والمعا ااد والجامعاا
ساىم ونداباه وحشاد كل وساول النشر واإلعاىم، و حاثمم عهاى العمساك بععاال م اإل

جم اااااس المرافااااا، والمصاااااانس والمااااازارل اساااااععدادا  لمواجمااااا  احعماااااا ت  ىالقاااااوى فااااا
 الموقف.

 ثانياً:

لأ( ان المااؤعمر ا   قاادر مااا عقااوم بااه الحكومااات والشااعوب اإلسااىم   ماان جمااود 
بالمزياااد ماان  ااا ه الجمااود والعنساااا،  ىسااابال الماادف المشاااعرك، اوصاا ىحمااادط فاا

 فا  واحدط فا مواجم  الموقف الحاسم.بانما، ل قف المسهمون ص
لب( ادعو المؤعمر الى عألاف وفد لهعمل عهى عنفا   ا ه العوصا   لعوثاا، عارى 

  والععااااون الفعاااا  باااان الااابىد اإلساااىم   عمماااادا  لق اااام الجامعاااا ىالماااودط والعاااآا
 اإلسىم   المنشودط.
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سااىم   الاااى بااان الاادو  العر  اا  واإل ا قعصااادىل ( اوصااا المااؤعمر بالععاااون 
أقصاااى الحااادود والعمااال عهاااى عنسااا قه بماااا  حقااا، الع،امااال باااان الااادو  اإلساااىم   

 والعر   .
 ثالثاً:

ادعو المؤعمر جم س الحكومات اإلساىم   أن عقةاس كال عىقا  لماا ماس اساراوال 
أ اا  صااورط ماان صااور  ىأ ااا كاناات  اا ه العىقاا ، و قاارر أن الععاماال مااس العاادو فاا

  همان جم عا  وماالف  لععال م اإلسىم، قاا  ععاالى: لالععامل ةعن  موجم  لهمس
عجاااد قوماااا  اؤمناااون بااااه والااااوم ا اااار ااااوادون مااان حااااد   ورساااوله ولاااو كاااانوا 

 نباء م أو أبناء م أو ااوانمم أو عشارعمم(.
 رابعاً:

لأ( اماب المؤعمر بالمسهمان فا كل مكاان أ   غفهاوا لحظا  عان واجابمم الادانا 
ت المقااااادس وسااااااور ا رض المحعهااااا  والحفاااااا  عهاااااى قداساااااعه فاااااا عاهااااا ه باااااا

 -رساااو     ى وعرو عاااه، فماااو أولاااى القبهعاااان، وثالااات الحااارمان الشاااريفان ومسااار 
 ومعراجه، ومثوى الشمداء من صحابعه. -صهى   عه ه وسهم 

لب( اؤكااااد المااااؤعمر الفعااااوى الدان اااا  الصااااادرط ماااان عهماااااء المسااااهمان وقضاااااعمم 
 1387ا ولاى سان   ىمان جمااد 17لغر  ا  باا ردن بعااريخ ومفعامم فا الضاف  ا

م، والمعضااامن  أن المساااجد ا قصاااى 1967أغساااةس سااان   32الموافااا،  ى  جااار 
 شامل المساجد ا قصاى المباارك المعاروف ا ن، ومساجد  ىالمبارك بمعناه الادان
 السور وف ه ا بواب.الساحات المح ة  بمما، و الصارط المشرف ، و 

جااازء ماااان  لااااك  ععبااار انعما،ااااا  لحرمااا  المسااااجد ا قصااااى  ىن العااادوان عهااااى أأو 
 ىالاهاال مساجد اساىم ىفا ىن الحارم اإلبرا  ماأالمبارك واععداء عهاى قدسااعه، و 

 جزء منه  ععبر انعما،ا  لحرمعه وقدساعه. ىمقدس، وكل اععداء عهى أ
 خامساً:

 النصااا ح  ه ولرساااوله ىلأ( ان أمانااا  الااادعوط الاااى الحااا،، وواجاااب اإلااااىه فااا
وم  المسهمان وعاامعمم، لعوجاب عهاى الماؤعمر أن اادعو الشاعوب والحكوماات و 
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اإلسااىم   الااى العمسااك بكعاااب   وساان  رسااوله وا ااا  بععال مااه، فاا لك ةرياا، 
 النصر، وسبال العزط وال،رام : لان عنصروا   انصركم ويثبت أقدامكم(.

 أااا وا بأسااباب العهاام أن  -شااعوبا  وحكومااات  -لب( اماااب المااؤعمر بالمسااهمان 
وأوةااااانمم النصاااار وا ماااان ويااااوفروا لماااام الةمأناناااا   لمجعمعاااااعمموالقااااوط ل حققااااوا 

ْااِل اوأ ِعَدوا ل ُمم م ا اْسع ة ْعُعم مِةن ُقاو طؤ وِمان رِة  ااِط والرااء: ل ِ ْرِ ُباون  ِباعُ لا  اُدو  َّللا  ِه ع 
ِرين  ِمن ُدوِنِمْم   ع ْعه ُمون مُ  ُكْم ونا   (.ُممْ ُم َّللا ُ   ْعه مُ وع ُدو 

 سادساً:

لأ(  عهااان الماااؤعمر اساااعنكاره الصاااارخ لمسااااندط بعاااض الااادو  إلساااراوال، وعأاااااد ا 
 ل،ماااا  اإلسااااىم   لعاااادوانما، و ععباااار عهااااك المساااااندط و لااااك العأااااااد عحااااد ا  وعااااداء  

 واسعمان  بمشاعر المسهمان.
 ىا اااد ىا مكعااوفماعهااف بىد اام لاان  قفااو  ىلب(  عهاان المااؤعمر أن المسااهمان فاا
ن ولن اعوانوا ع ىالعالم العر ا واإلسىم ىأمام ا ةمال الصماون   العنصري  ف

سبال الدفال عن أوةانمم ومقدساعمم واسعرداد أرضامم  ىب   النفوس وا روال ف
 السهاب .

ماان رجااب  13صاادر بالقااا رط بعاااريخ ..  (1لالساابال ىو   قااو  الحاا، و ااو امااد
 م.1968من أ،عو ر  6. المواف، ى  جر  1388
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 6196سنة  ىف

 (1لفتوى للدكتور / محمد سيد طنطاوي

 كيف نعيد فلسطين إسلامية عربية

كاناات  اا ه الفعااوى ااعماا  الرسااال  العااا عقاادم بمااا الشاااخ / محمااد ساااد ةنةاااو  
بنااو »كاناات بعنااوان  ىالعفسااار والحاادات والعاا ىلهحصااو  عهااى درجاا  الاادكعوراه فاا

 .«رنن والسن الق ىاسراوال ف
كاااف نعاااد »وقااد كاناات العوصاا ات ا اااارط فااا  اا ه الرسااال  عجاااب عهااى سااؤا :

 .«فهسةان عر   
 حعا  الاى جا ص موحاد  ىفهسةان من السرةان الصماون انقا فبانت الفعوى أن 

العا كار بقضا   فهساةان،  ىعبا   ا ما  قصاارى جماد ا فا أننه اجاب أالق ادط، و 
ن ععااود أ، و ىلفااداواان الفهسااةاناان ماان كاال النااواحن ععماال ا ماا  عهااى عقو اا  اأو 

 ا م  اإلسىم   الى ععال م اإلسىم وعةبقما عهى نفسما، حعى  كون النصر.
« كاااف نعاااد فهسااةان اسااىم   عر  اا »ل جاباا  عاان سااؤا   : و اا ا نااه الفعااوى 

  قو :
ن أ( اجااااب عهانااااا أن نعهاااام أن حر ااااا  فاصااااه  سااااعقس بااااان المسااااهمان والامااااود و 1ل
م صر فاما س كون لهمسهمان، ماداموا مععصمان بدانمم، ومنف ان لععال م قرننمالن

  عنماا أن رساو    صاهى  ىوعامهان بسن  نبامم، عن عبد   بن عمر رض
 عقاعهون الاماود حعاى ااعباع أحاد م وراء الحجار ف قاو :  اا»  عه ه وسهم قا : 
 «.وراوا فاقعهه ىعبد     ا امود

  عنااه أن رساو    صااهى  ى رياارط رضا ىنااار لهشاااان، عاان أبا وفاا حادات
  عقاااام الساااااع  حعااااى  قاعاااال المسااااهمون الامااااود ف قااااعهمم »  عه ااااه وسااااهم قااااا : 

                                                 
  شيم حصي   1958  تليرج فيى  رلية أةيع  اكي اع  ينة  1928بك  اك  تعس / مود   ل   نطفبى  دوففظية  يعهفج  ينة  1

  هلع م س فً  هرلية  1966تفسلر باكو اث  نة   شم هرى اك  تعساك فى اك 1959هرى اكافكدلة بسجة تلصص اكت ساف  نة 
  شم هدل اً كهرلة اك سا فا اإل  ملة باكار لة  نة  1976شم هدل اً كهرلة أةع  اك اع  أ لع   نة  1968أةع  اك اع  نة 
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مااان وراء الحجااار أو الشاااجر ف قاااو  الحجااار أو  ىالمساااهمون حعاااى ااعباااع الاماااود
رقاد لشاجر فععاا  فاقعهاه، ا ة الغ ىاهفا ىالشجر:  اا مساهم  اا عباد  ،  ا ا اماود

 «.نه من شجر الامودلبىد الشام( ف ىمعروف انبت ف
ن قعاا   عظ ماا  سا قس باان أفم ان الحاداثان الصاح حان فامماا ااباار لهمساهمان با

ن النصر سا كون لهمساهمان، معاى اساعجابوا أالمسهمان والامود قبل ق ام الساع  و 
جر ابار الحجار أو الشان اأن   ععالى س كرممم بأأمر م   بما و  ىل،وامر الع
 ن امود ا  وراء ما فعه ه أن  قعهه.أالمسهم ب

مااا أصااابنا بفهسااةان ماان الممكاان ن أن ا  ااام دو  و أ( اجااب عهانااا أن نااوقن باا2ل
وبالعصاام م عهااى اسااععادط  ى كااه، معااى عحهانااا باإل مااان الصااادر وبااالعزم القااو ر اعد

 عاا  الوساول ال،فاه  ب لك.لأرضنا المقدس ، و 
مان مارط ثامة اساعةعنا بفضال  أ،ثاربىدنا المقدس  فاا أااد  المععادان لقد سقةت 
نعه أن نسعرد ا منمم، بال ان عشارات ا مام كانات رازحا  عحات ساهةان و   ومع

ا سععمار عقب انعماء الحرب العالم ا  ا ااارط ثامة اساعةاعت بعاد  لاك أن عناا  
   حريعما وكرامعما.

وعهمعمم دروساا  ا اةار المح ة  بمم، ان نكب  فهسةان قد نبمت المسهمان الى
لم اا  ودو  كااانوا غااافهان عنمااا وأةهعااعمم عهااى أمااا أضاامرعه لماام الصااماون   العا

جاال المحافظاا  عهااى أودفععمم الااى العماال المثماار ماان ال،فاار ماان أحقاااد وشاارور،
 ك انمم وكراماعمم بعد أن ظهوا سنان ةويه   ع شون ع ش  ال   والموان.

ن عسااهمما أاإلسااىم   والعر  اا ، أن عوحااد ق ااادط المعركاا  و ( اجااب عهااى ا ماا  3ل
ن عحوةمااااا بالعأااااااد ا ا أحساااانت واسااااعقامت وبالعوج ااااه أ اااااد أماناااا  ماهصاااا ، و 

ن عناأى بماا عان الاىفاات والمنازعاات أو إلصىل والعقو م ا ا أاةأت وضهت،وا
 قد عحدت بان الزعماء والمهوك والرؤساء. ىالع

،  حعاااا  الاااى جااا ص ىهساااةان مااان السااارةان الصاااماونأرياااد أن أقاااو : ان انقاااا  ف
، مؤمنااا  ىماان جم ااس النااواح الماادف معاادا  اعاادادا  كااامى  قو ااا  موحااد الق ااادط محاادد 
ااوضاااما، بعاااادا  عااان العاااأثر باىفاااات الس اسااااان الااا ان  ىبقدسااااعه المعركااا  العااا
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ك ن لنااا ف مااا حاادت فااا معركاا  الارمااو ا  باااد م مقالاااد الحكاام فااا الاابىد العر  اا ..و 
وغار ااا ماان المعااارك اإلسااىم   لعباارا  وعظااات ففااا  اا ه المعركاا  وجااد االااد باان 

مار عهاى جا ص، أقواد ا  قاعهون الروم معساندان كل  -رضا   عنه  -الولاد 
ان  اا ا الاااوم مااان أ ااام     انبغااا ف اااه »فجمااس االااد  اااؤ ء القااواد وقااا  لمااام: 

وا الاى   ععاالى بعمه،ام، فاان  ا ا فااهصوا ه جماادكم، وعوجما ىالفار و  البغ
ناعم عهاى عسااند وانعشاار، فاان أاوم له ما بعده فى عقاعهوا قوما  عهى نظم وععبو  و 

 .ى لك    حل و  انبغ
نفاس أشاد عهاى المساهمان مماا غشاامم و أناعم عه اه أ؟ قاا : ان الا   ىقالوا فما الرأ

ماارط م، فمهموا فهنععااود اإللهمشركان من أموالمم، ولقد عهمت أن الدن ا فرقت بانك
فهااا كن عهاماااا بعضااانا الااااوم وبعضااانا غااادا وا اااار بعاااد غاااد، حعاااا اعاااآمر كه،ااام 

:  ىأ -الااااوم عهااا كم فقاااالوا: نعااام فاااأمروه و ااام اااارون أنماااا كارجااااعمم  ىودعاااون
 «.فكان الفعح عهى اد االد اومو  -كغزواعمم ا ولى 

العا كار بقضا    ىجمد ا ف( اجب أن عب   ا م  العر    واإلسىم   قصارى 4ل
كاال دولا  بالدعا اا  الواسااع  لمااا،  ىن عقااوم وساااول اإلعاىم الماعهفاا  فااأفهساةان و 

ن عوزل اريةعما وصاور أالمدارس والمعا د والجامعات و  ىوأن ادرس عارياما ف
القهاااوب  ىكااال مكاااان، و ااا لك عبقاااى نكبااا  فهساااةان ح ااا  فااا ىأما،نماااا المقدسااا  فااا

 والمشاعر.
بعاده أج ااا   ىعاصاار مأسااط فهساةان ساوف انقاارض وساعأع ىان  ا ا الجاال الا 

 أاااااارى ا ا لااااام نااااا كر ا بمااااا ه المأسااااااط وعر ةماااااا بقهاااااو مم دان اااااا  وس اسااااا ا  وثقاف اااااا  
مأسااط  ىواقعصاد ا  فلنما سعصبح نسا ا  منسا ا ، ولان  مار وقات ةويال حعاى عاعفا

 ن.فهسةان من قهو مم كما ااعفت مأساط ا ندلس بمرور ا  ام وععاقب السنا
ماان بااىد المسااهمان المقدساا  ففامااا المسااجد ا قصااى الاا   كااان  ىان فهسااةان  اا
   ى او أحاد المسااجد الثىثا  العا ى او أولاى القبهعاان، والا  ىه، والا اإلسراء ال ا
  عشد الرحا  ا ة الى ثىث  مساجد »الحدات الشريف ى  ا ة الاما، ففعشد الرحا
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ساااةان كثاااار مااان فه ىوفااا«.ا قصاااى ااا ا والمساااجد الحااارام والمساااجد  ىمساااجد: 
عهاااامم -ض ا نب ااااء كااالبرا  م وموساااى وداودففاما قباااور بعاااالمعاباااد والمقدساااات،

عبااادط باان الجاارال  ىوفامااا قبااور عاادد كبااار ماان الصااحاب  كااأب-الصااىط والسااىم
ب  وشاداد باان أوس وغاار م ماان الصااحادط باان الصامت،والفضال باان العباس،وعباا

رض المسهمان فاما كل   ه المقدسات جدارط باأن أشك أن بقع  من والعابعان و 
 كل زمان ومكان. ىع،رر مأساعما عهى ا سمال ف

ناصرت الصاماون    ى( اجب أن عقف ا م  العر    واإلسىم   من الدو  الع5ل
صاارف  اا ه الاادو  عاان  ىن عسااععمل أسااهحعما المعنوعاا  فااأموقفااا  قو ااا  حاسااما ، و 

وى   ه ا سهح  سىل البعرو  ال   اوجد فا مناصرعما الباةه  لهامود، ومن أق
 اسعغىله واسععماله، ل،فت دو  ال،فار عان أحسنابىدنا بكم ات  اوه  وال   لو 

ا ة  عأااد ا لهصماون   الباغ  ، ولن  أعا   ا السىل وغاره بالثمار المرجاوط مناه
الامود ااا  و  ا سااععمارا ا وحااد العاارب كهمااعمم ووقفااوا صااافا  واحاادا  أمااام مااؤامرات 

 العالم  .
( اجااب أن ععماال الاادو  العر  اا  واإلسااىم   عهااى عقو اا  لالفااداواان الفهسااةاناان 6ل

، وان عاعااااار م ماااان العناصاااار المأموناااا  والمؤمناااا  بر مااااا و اااادانما ىماااان كاااال النااااواح
ن ععةاااامم مااان اإلمكان اااات ماااا اجعهمااام  ساااعة عون أن ازلزلاااوا ك اااان أو وةنماااا.. و 

ن   ه الحارب مان شاأنما أن عمادد  ؛ ب العصابات( وناان، عن ةري، لحر الصما
أمااان اساااراوال واساااعقرار ا واقعصااااد ا وجم اااس مرافقماااا.وع،ون  ااا ه الحااارب كمقدمااا  
لهمعرك  الفاصه  العا اجب عهى ا ما  اإلساىم   أن عاوضاما ضاد اساراوال حعاى 
( عةمر ا رض المقدس  من الامود.ولقد اعبعت عادط دو  ةريقا  لحارب العصاابات

النما اا ، واسااعةاعت أن عنااا  حريعمااا رغاام  ىالمسااععمرين فانعصاارت عهااامم فاا ضااد
 أنوفمم واار مثا  ل لك لالجزاور( دول  المهاون شماد فلنما قامت بم ه الحرب ضد

 فرنسا حعى أجبرعما عهى الرحال عن بىد ا.
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، ولا س ى( اجب أن ناوض معرك  فهسةان المقبه  عهى أساس الجمااد الادان7ل
النعارط الوةن اا  وحاد ا، و لاك  ن فهساةان بهااد اساىما مقادس كمااا عهاى أسااس 

قهنا سابقا ، و ا مهك لجم س المسهمان، وواجب ال ود عنما فرض عهى كل مسهم 
عهااى وجااه ا رض.والامااود قااد اسااعغهوا الناح اا  الدان اا  عهااى أوسااس نةااا  لعثبااات 

أن  -واصوصااااا  انجهعااااارا  -فممااااوا دو  الغاااارب أفهسااااةان بحااااات  ىباااااةهمم فاااا
ن أرضاااما لمااام وحاااد م بااانه العاااوراط... بانماااا أرض م عااااد م، و أ ىفهساااةان  ااا

العااارب المسااااهمون اسااااقةوا  اااا ا الجانااااب الااادانا المااااام ماااان حسااااابمم.. فااضااااوا 
 ىمعرك  فهساةان باسام النعارات الوةن ا  والقوم ا ، وساار بعاض كعاابمم باالنواح

النجااال،  ىماد اا  فااثاار القوم اا  الأالدان اا . فكااان مصااار م الفشاال.ونحن   ننكاار 
شااد اإلنكااار  ااو ا ععماااد عهامااا وحااد ا دون أن  قااام لهجانااب أننكااره  ىول،اان الاا 
 حساب. ىأ ىأو الاهق ىالروح

،ااوا ان الاا ان   امعمااون بالناح اا  الدان اا  والاهق اا ، لاان ع،ااون العاقباا  لماام ولااو مه
ان اا  ا رض، وقااد اععاارف لالماثااا ( بأ م اا  الةاقااات الروح اا  والد ىأقااوى قااوط فاا

عهاااى أناااه اععاااان عهاناااا داوماااا  أن نااا كر أن الةاقاااات »ومماااا جااااء ف اااه بمااا ا الشاااأن:
ن الروح   العا عساعمد ا الشاعوب مان مثهماا العه اا النابعا  مان أد انماا الساماو   وما

، قااااادرط عهااااى صاااانس المعجاااازات.ان الةاقااااات الروح اااا  لهشااااعوب ى عراثمااااا الحضااااار 
الدافعاا .كما أنمااا عسااهحما باادرول ماان  القااوط أعظاامس أن عماانح نمالمااا ال،باارى  عسااعة

الصاابر والشااجاع  عواجااه بممااا جم ااس ا حعمااا ت وعقماار بممااا ماعهااف المصاااعب 
 والعقبااات، وا  ا كاناات ا سااس الماد اا  لعنظاا م العقاادم ضااروري  و زماا ، فااان الحااوافز

رف شاأ،و ا عقدم أنبل المثال العهوحد ا القادرط عهى منح   ا ال ىالروح   والمعنو    
 «.غا ات والمقاصدال
( اجب عهى ا ما  العر  ا  واإلساىم   لقبال  لاك وبعاد  لاك( ا ا أرادت أن ععااد 8ل

ن أالااى ععااال م اإلسااىم فعةبقمااا عهااى نفسااما عةب قااا  كااامى  و  ىفهسااةان، أن ععااود  اا
ن عق م ح اعما وسهوكما ونظمما ومعامهعماا عهاى وفا، ععاال م أعحارب الر اول فاما، و 
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ا  عاادو   وعاادو ا، ا ا فعهاات  لااك فااان عااقن ععااد العاادط ال،امهاا  لأالاادان الحناااف و 
من أن عحصى منما  أ،ثرالنصر س كون حه فما، وا  ات ال،ريم  العا عشمد ب لك 

قوله ععالى: لان عنصروا   انصركم ويثبت أقدامكم( ومنما قوله ععالى لولانصارن 
لى لانا لننصر رسهنا وال ان نمنوا   من انصره ان   لقو  عزيز( ومنما قوله ععا

الح ااط الادن ا وياوم  قاوم ا شاماد(.ومن وصاا ا ساادنا رساو    صاهى   عه ااه  ىفا
احفار    حفظاك »قولاه:  -  عنمماا  ىشااه ابان عبااس رضا ىمعه فاوسهم  

ساعد بان  -رضاا   عناه  -وقد وصى عمر بان الاةااب ، «  عجده عجا ك...
نمارك ومان معاك مان ا جنااد بعقاوى   عهاى  ىأماا بعاد: فالن»لاه: أبا وقاه فقاا 

المكادط فا الحرب، ونمارك  ى العدط عهى العدو، وأقو  أفضلن عقوى   لكل حا ، ف
ن  ناااوب لمااانكم مااان عااادوكم فااا ىشاااد احعراساااا  مااان المعاصاااأومااان معاااك أن ع،وناااوا 

نما انصر المسهمون بمعص   عدو م  ه، ولاو  الج ص أاوف عهامم من عدو م، وا 
ن اساعوفانا ل م، و  عدعنا كعادعمم، فادنا ل س كعدد لك لم ع،ن لنا بمم قوط،  ن عد

حفظاا   القوط.واعهماوا أن عهاا كم فاا سااركم ىالمعصا   كااان لمام الفضال عهانااا فا ىفا
ساابال  ىنااعم فااأ  و  ىفاسااعحاوا ماانمم و  ععمااوا بمعاصااماان    عهمااون مااا عفعهون،

ن أساأنا، فارب قاوم ساهد عهاامم ا  ونا شار مناا فهان  ساهد عهاناا و ان عاد:عقولواو   ،
 لفجاساواا عهموا بمسااد   كفرط المجوساسراوال لم ىشر منمم كما سهد عهى بن

واساألوا ه العاون عهاى أنفساكم كماا عساألونه النصار اى  الد ار وكان وعدا  مفعو (
نا محماااد وعهاااى نلاااه وصاااهى   عهاااى سااااد«أساااأ     لاااك لناااا ول،ااامعهاااى عااادوكم، 
 .(1لوصحبه وسهم

                                                 
 .476-470مود   ل   نطفبى م  نع   راال  فى اكقرآن باكسنة   اكج   اكثفنى   ص ص  1
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 1970ي سنة ف

 قرارات وتوصيات المؤتمر الخامس لمجمع البحوث الإسلامية
ةرسااا  العااادو اإلساااراواها غلماااؤعمر الااااامس ودعاااا الاااى العصاااد  لوقاااد أوصاااى ا

المحعهاا  ل ساات قضاا    ىومواجماا  العحااد ات، و ااان أن قضاا   فهسااةان وا راضاا
نمااا  اا قضاا   اسااىم  .كما اسااعنكر المجمااس احاارا   ىقوم اا  أو س اساا  فحسااب وا 

 ن الماؤعمر أن الجمااد باا موا ن  لاك  مثال  روط الجاراوم.و اة أالمسجد ا قصاى و 
نشاء أصبحوا نفس   فرضا  عان ا  إلنقا  ا قصى، فدعا الى ارسا  المعةوعان وا 

المااااادارس  ىوععبوااااا  القاااااوى الدان ااااا  فااااا ىكااااال بهاااااد اساااااىم ىصاااااندو  لهجمااااااد فااااا
 ىف أاد المؤعمر ق ام الثورط الفهسةان   وأوصى بالدعوط الاما ودعمماوالجامعات و 

 ضرب من ضروب الجماد. ىكما قرر المؤعمر أن العمل الفداومشار  ا رض.
دانعاااه لجم اااس القاااوى العااا عقاااف وراء اساااراوال.كما قااادم  ىأعهااان الماااؤعمر سااااةه وا 

بسام : لعوصا اترات وااالمؤعمر عح   الى الجاوص المرابة  لهعدو.و  ا نه القار 
 :   الرحمن الرح م

عجعاز اا  ىمرحها  مان أد  المراحال العا ىفا:  «قراراا وتوحرياا البتررة األولرى»
ا م  العر    واإلسىم  ، وعواجه فاما اةرا  جس ما  اعمدد مصار ا عهى مسعوى 

كهه، وعحعشد فاما عزاومما الصادق  لرد العدوان الا   ناز  بماا،  ىالعالم اإلسىم
الحجااا  سااان   ىشااامر   ىقاااد الماااؤعمر الااااامس لمجماااس البحاااوت اإلساااىم   فاااانع

فعرعاااه ا ولاااى العاااا  ىم( بالقاااا رط فااا1970ن ار سااان   -لماااارس  ى  جااار  1389
ماان  28الموافاا،  ى  جاار  1389الحجاا  ساان   ىماان   22باادأت ماان اااوم الساابت 

م وانعماات باالعىن  اا ه العوصاا ات فااا اااوم ا ر عاااء 1970شااباط ساان   -فبراااار 
ن ار ساااان   -ماااان مااااارس  4الموافاااا،  ى  جاااار  1389الحجاااا  ساااان   ىماااان   26

م و لااك باادعوط ماان ا ز اار الشااريف.وقد العقااى ف ااه وفااود عهماااء المسااهمان 1970
القااارات الااثىت: نساا ا، أفريق ااا، أور ااا، باالاوانمم أعضاااء  ىماان الاابىد الماعهفاا  فاا
غ ان، هم والةوالظ ا ععداءععهوه سحب  ىحاضر ا م  ال  ىالمجمس، لانظروا ف
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باد أن عشار  عه اه شامس الحا، والعاد ، واإلنصااف   ىوياةةوا لمسعقبهما الا 
والسااىم.وقد اصصاات الفعاارط ا ولااى ماان دورط المااؤعمر الحال اا  لمعالجاا  جوانااب 

 ىبقاااال اإلساااىم، ولهعصاااد أ،ااارمالعااادوان اإلساااراواها عهاااى العااارب فاااا بقعااا  مااان 
ول ا  واإلنساان  ، بمساااندط ساافرط ماان لعحد اه المعغةارس لجم ااس القا م والمبااادو الد
، حعااااى اسعشاااارى  اااا ا ا سااااععماري الو  ااااات المعحاااادط ا مريك اااا  وساااااور الاااادو  

الةغ ااااان اإلسااااراواها فامعاااادت اااااده ا ث ماااا  فأحرقاااات المسااااجد ا قصااااى المبااااارك 
بالقادس الشاريف.ودرس الماؤعمر ماا قادم ال ااه مان بحاوت ونااقص كال فكارط عععهاا، 

اجماال حاسام عهاى عحدااد أبعااد القضا  ،  ىقات ا راء فابقض   المصار، وقد الع
عزا  عوجاه الاى وجمت وما ىوعهى العصم م عهى مواجم  العحد ات الصارا  الع
  ه المرحه  الحاسم  مان  ىاإلسىم، عقادط وحضارط، ومقدسات وأرضا  وأ ى ، ف

 عارياه.
  لمااؤعمر أماااام اعحمهمااا ا ىوانةىقااا  ماان  اا ا الموقااف، والعزامااا  بالمسااوول   العاا
 ىسااع كر الجااال مااا قااام بااه فاا ىععااالى، وأمااام العاااريخ، وأمااام ا ج ااا  القادماا  العاا

ساابال الحفااا  لمااا عهااى وةنمااا وبمقدساااعما وعراثمااا وحضااارعما، ااارى أن قضاا   
فهسةان وا رض المحعه  من الدو  العر    الثىت، ا ردن وساوري  والجمموريا  

بالمكاان ا و   ىقوم ا  أو س اسا   فحساب بال  ا العر    المعحادط، ل سات قضا  
ويعحمهاااون قضااا   اساااىم  ،  عااا ص المساااهمون جم عاااا  واقعماااا الحاضااار المريااار، 

مممااااا ععااااددت أجناساااامم ولغاااااعمم  -ن شااااعو مم جم عااااا  مسااااوول اعما ونعاوجمااااا،  
أماا  واحاادط اعااداعى ساااور ا با ماال ا ا أصاااب جاازءا  -واصااةنعت بااانمم الحاادود 

 ه.مكرو  ىمنما أ
وقد أراد ا   ك لك فا وحدط أ دافما، وجمس كهمعماا وحشاد عزيمعماا واساعقةابما 
حاااو  مساااوولاعما فقاااا  سااابحانه وععاااالى: لان  ااا ه أماااع،م أمااا  واحااادط، وأناااا ر كااام 
فاعباااااادون( فالعاااااادوان عهااااااى أ  جاااااازء منمااااااا عاااااادوان عهامااااااا وامعمااااااان لساااااا ادعما 

عماا الصاماون   بالحرا  المساجد ارع،ب ىوكرامعما.ومن ثمة فان الجريما  المنكارط العا
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قمااام الصاارال باااان ا ماا  اإلساااىم  ،وقوى حق قعمااا قمااا  ماان  ىا قصااى عشااكل فااا
 أعداوما وأعداء اإلنسان  .والعدوان، ىالبغ

 ىال،ارثااا  العظماااى ناااار مةماااس مااان مةاااامس اساااراوال، بااال  ااا ىول سااات  ااا ه  ااا
 ىرى فاا سااعمدف أقةااارا  اسااىم   أااا ىمرحهاا  ماان مراحاال عاادوانما الماةااد الاا 

المقدساااات اإلساااىم    ىمراحااال مععال ااا  عهاااى بااااق ىعاةااا د  عاااد لىنقضااااض فااا
ناااااران  ىاااااؤجج شاااار ا، وياااا ك ىوالمساااا ح   معااااا  لاعحقاااا، لهصااااماون   حهممااااا الاااا 

 أةماعما، و و اسراوال ال،برى.
ودرءا  لمااااا ا الاةاااااار الزاحااااااف، وصااااااونا  لمقدساااااات المسااااااهمان والمساااااا حاان فااااااا 

 ععاالى بالادفال عاان داناه، وعهاى  ادى مان ععااال م فهساةان، واساعجاب   وامار  
 وا سااااععماراإلسااااىم، وعوضاااا حا  لهرؤ اااا  بال،شااااف عاااان الدساااااوس الصااااماون  ، 

لجم ااااس المسااااهمان أفاااارادا  وجماعااااات، شااااعوبا  وحكومااااات، وعجاوبااااا  مااااس مشاااااعر 
واجااب الاادفال عاان كاال مااا  ااو مقاادس  فعدونااه  ىالمسااهمان، وعحق قااا  إلرادعماام فاا

 لمم، من عقادط، ووةن وعرض، وعرات وحضارط، و عهن المؤعمر:بأنفسمم وأموا
 أواًل: توحياا عامة:

فرضاااا  عان اااا  لالنفاااار  أصااابحفاااس وا ن  اؤكاااد الماااؤعمر أن الجمااااد باااا موا - 1
العااام( عهااى كاال قااادر ماان المسااهمان، وماان اعاهااف عاان عحماال أعباوااه فقااد سااهك 

 سب ى  غار سبال المؤمنان.
كاااال ةاقاعمااااا الماد اااا  والمعنو اااا  لهحاااارب مدعوماااا  ماااان  وبمااااا أن اسااااراوال عحشااااد
 .، وعهى رأسما الو  ات المعحدط ا مريك  ا سععمارالصماون   العالم   ودو  

وبما أن ا رض المقدس  والقدس الشريف والمسجد ا قصى مهك لهمسهمان كهمم 
د الجمااا ىكال مكااان أن ابااادروا الاى عحماال واجبااعمم فاا ىاعحاعم عهااى المساهمان فاا

 والعمل عهى ارسا  المجا دان الى ساحات القعا .



 

1800 

ااااعم لهااابىد اإلساااىم   عااادريب المجا ااادان وعساااه حمم وعنظااا ممم وق اااادعمم،  ىول،ااا
المااؤعمر بعااألاف منظمااات لهق ااادات الااثىت: العسااكري  والمال اا  والروح اا   ىاوصاا
 .ىكل بهد اسىم ىف
عان ماااان الة ااااارين ااااادعو المااااؤعمر الاااابىد اإلسااااىم   الااااى ارسااااا  المعةااااو  - 2

والفناااان الااى جبمااات القعااا ، لمعاوناا  ااااوانمم الماارابةان فااا اةااوط المواجماا  
 ا مام  .

ن ابااادروا أالمااؤعمر حكومااات الاادو  العر  اا ، وجامعاا  الاادو  العر  اا   ىاوصاا - 3
الااى ااع ااار ق ااادط عسااكري  عاماا  لهمجا اادان، وق ااادط مال اا  وق ااادط روح اا ، لعنسااا، 

 حاز العنفا . ىالجماد ووضعه ف
  حت المؤعمر الدو  العر    عهى حشد كل ةاقاعما الماد   والمعنو   دعما   - 4

لهجبمعااان الشاارق   والغر  اا ، وياادعو الااى وضااس الوحاادط العسااكري  العر  اا  موضااس 
 العنفاااا ، ويمااااب بالااادو  العر  ااا  أن ععمااال عهاااى عقو ااا  الق اااادط العر  ااا  الموحااادط،

 اندط   ه الوحدط والق ادط ماد ا  ومعنو ا .ويدعو المسهمان كاف  الى مس
اااادعو الماااؤعمر ا مااا  اإلساااىم   الاااى انشااااء صاااندو  لهجمااااد فاااا كااال بهاااد  - 5

لعمويااااال كفاااااال أبنااااااء الشاااااعب  -أساااااوط بالجمموريااااا  العر  ااااا  الهاب ااااا   -اساااااىما 
ن عاصاااه الحكوماااات أالفهساااةانا واإلنفاااا  عهاااى المجا ااادان واسااار الشااامداء و 

ن عسااا م ف ااه الشااعوب ماان دااال كاال فاارد أا لماا ا الصااندو ، و قسااما  ماان مازاناعماا
 منما بقدر اسعةاععه وغارعه وا  مانه.

ر بالمسااهمان أن ابااادروا الااى ععبواا  القااوى الدان اا  وععمااا، القاا م اماااب المااؤعم - 6
  اإلسىم   فا المساجد والمدارس والمعا د والجامعات والمنعد ات والقاوات المساهح

 واإلعىم، و حثمم عهى العمسك بععال م اإلسىم وندابه وحشدكل وساول النشر  ىوف
القااوى فااا جم ااس المرافاا، والمصااانس والماازارل اسااععدادا  لمواجماا  احعمااا ت الموقااف 
العساكر  عهااى أن  كااون  لاك فااا صااورط جد ا  داوماا ، وعمكانااا  لهق اام باا لك اوصااا 

 اإلجراءات إلنشاء وكال  أنباء اسىم  . ا باعاالمؤعمر 
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 ياً : بخصوص فلسطين :ثان

قااد مااارس حقااه المشاارول أعهاان ق ااام الثااورط الفهسااةان    ىبمااا أن الشااعب الفهسااةان
ن  ااا ا ل، ل حاارر وةناااه ماان المغعصااابان والمععاادان الصاااماان ، فااىوالعماال الفاااداو

ن عاالمؤعمر  ععرف بم ه الثورط ويبارك اةواعما و ععبر ا ةريقا  مشاروعا  لهادفال 
 المقدس .الح، واسعرداد الد ار 

اوصا المؤعمر الشعوب والمجعمعات اإلساىم   بالادعوط لهثاورط الفهساةان    - 2
 كل المؤعمرات والعجمعات والمناسبات. ىف
مشاار  ا رض ومغار ماا دعام  ى قرر المؤعمر أن عهى جم اس المساهمان فا - 3

، وعقااااااد م ى والمعنااااااو  ىالثااااااورط الفهسااااااةان   دعمااااااا  كااااااامى  عهااااااى المسااااااعوى الماااااااد
ساابال عحقااا،  اا ا الاادعم  ىع،فاال لمااا نجاحمااا، وفاا ىعدات والعساام ىت العااالمسااا
الماؤعمر بعشاكال لجاان مان عهمااء المساهمان وأصاحاب الغاارط اإلساىم    ىاوص
الاااى  ااا ا الااادعم  ىعاااؤد ىلعنظااا م الوسااااول العااا ىكااال بهاااد أو مجعماااس اساااىم ىفااا

 .ىالفعه
عوب والمجعمعاااات  قااارر الماااؤعمر أن دعااام الثاااورط الفهساااةان      عفاااا الشااا - 4

اإلسااااىم   ماااان المسااااا م  الفعه اااا  فااااا جماد ااااا بااااالنفس والمااااا  إلنقااااا  ا رض 
 المقدس  وعحرير ا، ويماب المؤعمر بالمسهمان أفرادا  وجماعات شعوبا  وحكوماات

عاا  أ ة  قعصر عأااد م لهقض   الفهسةان   عهى القرارات والب انات بل  بد من ا
 بالنفس والما .اةوات ااجاب   بالمشارك  

ر رضاااااه ومباركعااااه لعشااااكال الق ااااادط الموضااااح  لهعماااال الفااااداوا  عهاااان المااااؤعم - 5
الفهسااةانا ويرجااو ماان حكماا  القاااومان عهاااى  اا ه الوحاادط الق اد اا  أن  عمهااوا عهاااى 

وين قوط اسعمرار ا وعقويعما بما اجعهما مقدم  لوحدط العمل الفداوا ق ادط وعنظ ما  لع،
وض بواجباعماا الموحادط فاا الجمااد دااال ا راضاا المحعها  ضار   قادرط عهاى النما
  فر  بان عناصر ا فا بغ ه وعدوانه. ضد العدو ال    
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اوصا المؤعمر جم اس المساوولان فاا الابىد العر  ا  واإلساىم   أن ا ساروا  - 6
لهعماااال الفااااداوا لهق ااااام بمممعااااه الشااااريف  عهااااى الوجااااه ا ،ماااال حعااااى  كااااون عأااااااد 

 ا  لعضح   الفداواان.المسهمان مناسب
 قرر المؤعمر أن العمل الفداوا ضرب من أ م ضروب الجماد المشروع ،  - 7

باال المفروضاا ، ولاا لك فااان عجماااز الفااداواان بالسااىل والمااا  وكاال مااا  حعاااجون 
ال ه  و من الواجبات الشرع  ، وان دفس الزكاط فا   ا السبال  و من مصاارف 

 أمام   سبحانه وععالى. ىالزكاط الشرع   عبرأ  م  المزك
 قرر المؤعمر أن اقدام اسراوال عهاى حار  المساجد ا قصاى المباارك  مثال  - 8

  روط الجراوم عهى باوت   ععالى، وقم  ا ععداء عهى مشاعر المسهمان حاثماا
لعادو كانوا، وانه   سبال لحما   المقدسات واةمونان المسهمان فاما ا ة بلجىء ا

 ىعفكاار فا ىن أأالمحعها  اجاىء عاماا . و  ىن القادس وسااور ا راضاع ىالصماون
داراعمااا الااى الحالاا  العاا ىحاال القضاا   الفهسااةان      عاااد القاادس فاا  ىساا ادعما وا 

ريد فااااا حقااااو  فااااوان، مرفااااوض رفضااااا  قاةعااااا ،  نااااه عكاناااات عهامااااا قباااال العااااد
 .المسهمان، وان أ  حدات عن عدويل القدس مرفوض كرفض عمويد ا عماما  

اؤكااد المااؤعمر قااراره فااا العااام الماضااا بعأااااد الفعااوى الدان اا  الصااادرط ماان  - 9
ماان  17الضااف  الغر  اا  لاا،ردن بعاااريخ  ىعهماااء المسااهمان ومفعااامم وقضاااعمم فاا

عانه  ىم( العا1967من أغسةس سن   22 جر  ل 1387جمادى ا ولى سن  
 شاامل المسااجد  ىعهااى أن المسااجد ا قصااى المبااارك بمفمومااه وعحداااده اإلسااىم

ا قصااى المعااروف ا ن، ومسااجد الصااارط المشاارف  والساااحات المح ةاا  بممااا، 
جااازء مااان  لاااك كهاااه  اااو  ىن العااادوان عهاااى أأوماااا عه اااه الساااور وف اااه ا باااواب، و 

جااازء مناااه انعمااااك  ىانعمااااك لحرمااا  المساااجد ا قصاااى المباااارك واععاااداء عهاااى أ
 لحرمعه وقدساعه.

  عهاااى المقدساااات افاااا اجاااب عهاااامم الحأن المساااهمان كمااا  قااارر الماااؤعمر - 10
اإلسىم   والدفال عنماا اجاب عهاامم كا لك المحافظا  عهاى مقدساات المسا حاان 
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فهسةان والدفال عنما والعمكان من حري  زيارعما عمى  بحكم العمادط العمريا   ىف
 وععال م الشريع  اإلسىم  .

دانعااه لجم ااس القااوى  - 11 عقااف وراء  ىالعاا ا سااععماري  عهاان المااؤعمر ساااةه وا 
، عشااجعه عهااى العاادوان، وعدعمااه بالسااىل والمااا ، وعهااى رأس ىالعاادو الصااماون
الو  اااات المعحااادط ا مريك ااا  العاااا كشااافت عااان عواةوماااا  ا ساااععماري  ااا ه القاااوى 

ا مااام  ى، والعزامماااا فاااى، والوضاااس اإلنساااانىوانح از اااا بماااا اااااالف العااارف الااادول
 المعحدط.

،بااااار الااااى ااواننااااا فاااااوجااااه المااااؤعمر عح اااا  عقااااد - 12 ماعهااااف المناااااة،  ىار وا 
 مقاوم  المععدان. ىالمحعه  لثباعمم وصمود م لمواقفمم البةول   الراوع  ف

اوجه المؤعمر عح   اإلجاى  وا عازاز الاى الجااوص العر  ا  الباساه  وسااور  - 13
القااااااوات المسااااااهح  المرابةاااااا  عهااااااى اةااااااوط النااااااار والمواجماااااا  لهعاااااادو بشااااااجاع  

حصن ا م  المن س، ودرعما الواق  ، وسممما الصاوب بال ن    ىواسعبسا ، فم
 ععالى.

كماااا اوجاااه  ااا ه العح ااا  الاااى الفاااداواان ا بةاااا  الااا ان عحاااوةمم ا مااا  بلعزاز اااا 
جىلما.  وا عجابما وا 

 ، معركا  بقااء أو ي قرر الماؤعمر أن المعركا  القاوما  الااوم معركا  مصاار  - 14
ىم   فالعروباا   ااا وعاااء اإلسااىم، وقااد قااا  فناااء لهشااعوب العر  اا  وا ماا  اإلساا

 «.ا ا  لت العرب    اإلسىم»صهى   عه ه وسهم:  -الرسو  
نه بناء عهى  لك اجب عهى جم س العرب والمساهمان أن  شاعركوا فاماا اشاعرا،ا  أو 

 فعه ا .
ومصااهح  مشااعرك ،  ىوان المااؤعمر ااادعو بماا ا الااى واجااب شاارعا وواجااب وةناا

 بما امعد ال ه عدوانه. ىن  كعفلاةر زاحف ل درءا  
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الوثااا، باان الاادو  العر  اا   ىاؤكاد المااؤعمر الادعوط الااى الععاااون ا قعصااد - 15
واإلساااااىم   الااااااى أقصاااااى الحاااااادود والعمااااال عهااااااى عنساااااا، بمااااااا  حقااااا، الع،اماااااال 

 ا قعصاد  بانما.
اوجااه المااؤعمر عمااا، شااكره وعقااداره لجم ااس الاادو  والشااعوب والمنظمااات  - 16

 ىوقفااااات الاااااى جاناااااب قضااااااعنا، وأمااااادعنا بعونماااااا المااااااد ىا فاااااراد العاااااوالماواااااات و 
 .ى والمعنو 
اوصا المؤعمر بعألاف وفود عمثهه لزياارط الابىد اإلساىم   لنشار مقاررات  - 17

 .(1ل ىوالشعب ىهى المسعوى الرسمالمؤعمر ع
 ىفااا ىالعوساااع ىبةباااس الماةاااد الصاااماون»:وفاااا الفعااارط الثان ااا  أوصاااى الماااؤعمر

رساا  نماا   مناه ل،ال دولا  ارية  مس صافح عان أو ثاىت لعفسااره، وعرجمعاه، وا 
منه ما ادر  فا برامج الععها م، وماا  عهان عهاى  ل ةبس ىاسىم   ومجعمس اسىم

الناااس ماان منااابر المساااجد، و جم ااس الوساااول حعااى  كااون جم ااس المسااهمان عهااى 
 .(2له ا عداء ضد اإلسىم والمسهمانبان  مما ادبر 
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 1971سنة  ىف

 ارات وتوصيات المؤتمر السادس لمجمع البحوث الإسلاميةقر 

 فترته الأولى ىف

ن عاااااادعم الشااااااعب أةالااااااب المااااااؤعمر السااااااادس الاااااادو  والشااااااعوب اإلسااااااىم   باااااا
الفهسةانا، و اان الماؤعمر أن المساجد ا قصاى مهاك لهمساهمان جم عاا ، كماا أ،اد 

 وقاف الو  ااتالمحعها  والقادس، واساعنكر كا لك م ىانه   حل ا ة بلعادط ا راض
دعاام اسااراوال س اساا ا  وعسااكريا ، وقااد حاات المااؤعمر الاادو   ىالمعحاادط ا مريك اا  فاا

رسااااا  المعةااااوعان إلنقااااا  فهسااااةان و اااا ا نااااه ، العر  اااا  عهااااى حشااااد ةاقاعمااااا وا 
 القرارات والعوص ات:

 قراراا وتوحياا
 البترة األولى

 1971مارس إلى أول إبريل سنة  27من 
ريم دعاا الاماا القارنن ال،ا ىبوحدط ال،هم  اإلساىم   العاانةىقا  من ا مان عما، »

والرساااو  عه اااه الصاااىط والساااىم.وعهب   لااادعوط اإلساااىم الاااى الععااااون عهاااى البااار 
د  مرحهاا  اجعاز ااا الااوةن لصااادق  لمواجماا  أبااالح، وحشاادا  لهعاازاوم ا ىوالعواصاا

اء عزيازط نز  باأجز  ىال  ىمجابم  العدوان الصماون ىالعر ا وا م  اإلسىم   ف
 اإلسىم   والعر   . ىومقدس  من ا راض

امااس وثىثااان دولاا : ماان نساا ا  ىاجعمااس عهماااء المسااهمان الممثهااون إلاااوانمم فاا
ز ر باا وأمريكاا الىعان ا  عهب ا  لادعوط مجماس البحاوت اإلساىم   باا و وأفريق ا وأور 

ظاااال كعاااااب   ععااااالى وساااان  رسااااوله عه ااااه الصااااىط  ىلعقااااد مااااؤعمره السااااادس فاااا
 والسىم.

 أسبول أظهه الوفا  واجعمال ال،هم  ىوقد ألقات ف ه البحوت ودارت المناقشات ف
 عهى ما ف ه اار اإلسىم والمسهمان.
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 26المواف،  ى  جر  1391من المحرم سن   29اوم الجمع   ىوقد بدأ المؤعمر ف
الجاامس ا ز ار لعأد ا  صاىط  ىم بهقاء ا عضاء ف1971من مارس لن ار( سن  

 ع .الجم
 1391مان صافر سان   5ثمة اسعمرت جهساعه صباحا  ومساء حعى ااوم الاما س 

 م.1971المواف، أو  ابريل لن سان( سن   ى  جر 
 ىالعاادوان اإلسااراواه ىوقااد اصااه المااؤعمر الجاازء ا ،باار ماان نشاااةه لهبحاات فاا

رض فهسةان السهب   وعهى الادو  العر  ا  المجااورط لماا، ول،ان أعهى  ىالصماون
ؤعمر بم ه المحن  ا ل م  وعركازه عهاما لم  صرفه عن بحت عادد مان ا عمام الم

المشااااكىت العااااا عواجااااه اإلسااااىم والمسااااهمان فااااا ح اااااعمم الدان اااا  وا جعماع اااا  
 وا قعصاد  .

وعحااات لااااواء اإلساااىم وععال مااااه وعهااااى  ااادى ماااان حقاااااو، العااااريخ واسااااعنادا  الااااى 
وععبااارا  عاان اجمااال عهماااء  ،ىعه ااه العاارف الاادول فاا،المبااادو اإلنسااان   ومااا عوا

 :ىالمسهمان  قرر المؤعمر ما  أع
 ىالفهساةان ىمةالب  الادو  والشاعوب اإلساىم   بادعم وعأاااد الشاعب العر ا - 1
 الادءوب لعحريار الاد ار ىساور الشعوب العر    والمقاوما  العر  ا  بالعمال الجادو 

 وساور المقدسات الى أن ععود الى أر ابما.
فارض عاان عهاى  أصابحن الجماد بالنفس والماا  أاعه السابق  باؤكد المؤعمر قرار 

ر كل مسهم ومسهم ، ول لك ادعو المؤعمر المسهمان جم عاا  أانماا كاانوا الاى النفاا
 العام.
المسااااجد ا قصااااى المبااااارك وساااااور المقدسااااات اإلسااااىم   مهااااك لهمسااااهمان  - 2

أن المقدساات  جم عا     مهك أحاد العصارف فاماا أو ا نعقااه مان قدسااعما كماا
العالم  ىالمس ح   من واجب المسهمان حمااعما وعأمان زيارعما ل،ل المس حاان ف

 عمى  بالعمدط العمري  وأحكام الشريع  اإلسىم  .
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مقاادمعما مداناا   ىالمحعهاا  الااى العاارب وفاا ىكاال حاال    عاااد جم ااس ا راضاا - 3
دارط  -القدس بكامهما  ، كماا أن فكارط  و حل مرفوض جمه  وعفصا ى   -س ادط وا 

 عدويل القدس بأ   صورط من الصور مرفوض  كرفض عمويد ا.
اؤكااااد المااااؤعمر الفعااااوى الدان اااا  الصااااادرط ماااان عهماااااء المسااااهمان وقضاااااعمم  - 4

 1387ا ولاى سان   ىمان جمااد 17الضاف  الغر  ا  باا ردن بعااريخ  ىومفعامم ف
ا قصاى م والمعضامن  أن المساجد 1967من أغساةس سان   22 جر  المواف، 

 شامل المساجد ا قصاى المباارك المعاروف ا ن، ومساجد  ىالمبارك بمعناه الادان
 الصارط المشرف  والساحات المح ة  بمما وما عه ه السور وف ه ا بواب.

جااازء ماااان  لااااك  ععبااار انعما،ااااا  لحرمااا  المسااااجد ا قصااااى  ىن العااادوان عهااااى أأو 
 ىالاهااال مسااجد اسااىم ىفاا ىن الحاارم اإلبرا  مااأالمبااارك اععااداء عهااى قدساااعه، و 

 جزء منه  ععبر انعما،ا  لحرمعه وقدساعه. ىمقدس وكل اععداء عهى أ
عغااار معااالم القاادس والعاادوان عهااى  ىو ساعنكر المااؤعمر اسااعمرار اسااراوال فاا - 5

ا نثار ااااا الدان اااا  والعاريا اااا  والحضاااااري ، و ةالااااب ا ماااام المعحاااادط بعنفااااا  قراراعماااا
 جراومما. ىف ىالمض المععهق  ب لك وردل اسراوال عن

  سعنكر المؤعمر موقف الو  ات المعحدط ا مريك   فا دعم اسراوال س اس ا   - 6
 ةغ انماا وعناد اا وصاهفما، و عاد ىوعسكريا  واقعصاد ا  عهى الرغم من عماداما ف

 .ىوالعر  ى لك عداء سافرا  لهعالم اإلسىم
 ىلحقااو  اإلنساااان فااا ا ااادار ا ىفاا ىااادان الماااؤعمر موقااف اساااراوال المعمااااد - 7

المناااااة، المحعهاااا  بوساااااول الععاااا اب الوحشاااا   و اااادم المناااااز  وةاااارد المااااواةنان 
قامااااا  المساااااعوةنات إلساااااكان الاماااااود الغر ااااااء  ىوالمباااااان ىواغعصااااااب ا راضااااا وا 
صاورط مان صاور  أفظاسالعرب ا صهاان. و عهن أن   ا  ىبلحىلمم محل ا  ال

 .ى العمااز العنصر 
من واجب الدو  اإلسىم   قةس عىقاعما الس اح     صر المؤعمر عهى أن - 8

 وا قعصاد   بلسراوال.
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 كما اناشد المؤعمر ساور الدو  المحب  لهسىم قةس عىقاعما مس اسراوال. - 9
 حت المؤعمر الادو  العر  ا  عهاى حشاد جم اس ةاقاعماا الماد ا  والمعنو ا   - 10

الوحااادط العساااكري  موضاااس  دعماااا  لهجبمعاااان الشااارق   والغر  ااا  ويااادعو الاااى وضاااس
 العنفا .
اااادعو الماااؤعمر الااادو  اإلساااىم   الاااى ارساااا  المعةاااوعان مااان الة اااارين  - 11

والفنااااان الاااى جبمااا  القعاااا  كماااا اااادعو الشاااعوب اإلساااىم   لهمساااا م  بأنفسااامم 
 اةوط المواجم  ا مام  . ىوأموالمم لمعاون  ااوانمم ف

ؤسسااااات والمجعمعااااات اإلسااااىم   اماااااب المااااؤعمر بالاااادو  اإلسااااىم   والم - 12
كاال منمااا لعموياال الجماااد واإلنفااا  عهااى المجا اادان  ىبلنشاااء صااندو  لهجماااد فاا

ن عاصاااه الحكوماااات اإلساااىم   قساااةا  مااان مازاناعماااا لمااا ا أواسااار الشااامداء و 
   ا الصندو  الشعوب أفرادا  وجماعات. ىن عسا م فأالصندو ، و 

سىم   بمواصه  اإلجراءات لعنفاا  كما  ةالب المؤعمر مجمس البحوت اإل - 13
القاا رط وعنساا، العمال باان  ا ا الصاندو  العاام  ىانشاء صندو  لهجماد العاام فا

 البىد اإلسىم   ا ارى. ىوصنادا، الجماد ف
 ىفااا ى قااارر الماااؤعمر أن المقاومااا  الفهساااةان   عمثااال الق اااام بواجاااب شااارع - 14

 الجماد لعحرير أرضما ومقدساعما.
لمااؤعمر جم ااس الاادو  المجاااورط لهااوةن المحعاال أن ا سااروا لهعماال ا ىولماا ا اوصاا

 الفداوا الق ام بمممعه الشاق  الشريف  عهى الوجه ا ،مل، و  اجاوز  حاد ضارب
 سبال  لك. ىالمقاوم  أو أن  ضس العراقال ف

 و ةالب عهك الدو  والمقاوم  بالعمل عهى عنفا  جم س ا عفاقات المعقودط - 15
ن عوجاه جم اس الجماود وا ساهح  العر  ا  لصادر العادو أات بانمما و لعنظ م العىق

 الغاصب والحره عها دماء رجا  الج ص والفداواان.
الماؤعمر رجاا  المقاوما  بالعمال عهاى عوحااد صافوفمم والق اام  ىكما اوص - 16

 بمممعمم فا مقاوم  ا عداء.
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جاوشااااا  المااااؤعمر القااااوات المسااااهح  الرابضاااا  عهااااى اةااااوط النااااار  ى حااااا - 17
وفاااداواان و قااادر فاااامم مواقاااف العضاااح   والبةولااا  المنبعثااا  عااان ا ماااان صااااد  
م باااااادانمم واسعمسااااااا،مم بحقااااااوقمم الوةن اااااا  والقوم اااااا  وحرصاااااامم عهااااااى مقدساااااااعم

 .(1لوحضارعمم ومصادر أمجاد م
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 1972سنة  ىف

في  قرارات وتوصيات المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية

 فترته الأولى

لماااؤعمر جم اااس الحكوماااات اإلساااىم   المح ةااا  باااأرض فهساااةان أن وقاااد ةالاااب ا
 عضاعف مجموداعما لمقاوم  العدوان.

كمااا ، حااا   ىعسااو     ععاااد القاادس الااى المسااهمان   عقباال بااأ ىكمااا قاارر أن أ
 وجااه المااؤعمر نااداءه الااى المهااوك والرؤساااء الاادو  العر  اا  واإلسااىم   أن اعااا وا

 .و  ا نه القرارات والعوص ات:ىاإلسراواه حازما  عجاه ا ععداء موقفا  
 أولاً: إعلان عام:

اؤكاااد الماااؤعمر ماااا ساااب، أن أعهناااه فاااا دوراعاااه الساااابق  مااان أن الجمااااد باااا نفس 
فرضا  عان اا  عهاى كال قاادر مان المساهمان،   اجاوز أن اعاهاف  أصبحوا موا  

 بعاد عحريار ا ة  ىن  ا ا الواجاب   انعماأعنه من انعسب الى  ا ا الادان القاو م.و 
اإلسىم   العر  ا   ىا رض والقدس الشريف، والمسجد ا قصى، وجم س ا راض

 احعهعما اسراوال. ىالع
 ثانياً: بخصوص فلسطين:

العر  اااا  ا ااااارى  دعهااااى فهسااااةان والاااابى ىدوان الصااااماون قاااارر المااااؤعمر أن العاااا
حاوت مجماس الب ىال    شغل مؤعمر عهماء المسهمان ف ازا  الموضول الرو س 

اإلساااىم   حعاااى اااازو  العااادوان و عاااود الحااا، فاااا نصاااابه، وعصاااان المقدساااات 
اإلسااااااىم   والمساااااا ح   عنااااااد المسااااااهمان والمساااااا حاان عهااااااى السااااااواء، و ةمااااااون 

 د ار م. ىالمسهمون وباقا المواةنان ف
 ، عدوانما وغةرسعما، واسعمانعما بكل القا م اإلنساان  ىوبما أن اسراوال ممعن  ف

مظالمماااااا بقصاااااد القضااااااء عهاااااى نثاااااار الحضاااااارط  ى ااااا ، داوبااااا  فاااااوالقااااارارات الدول
 اإلسىم   والعر   ، وعشو ه معالمما.
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 ن المؤتمر يوصي:إف

ن عضااعف أعاداد ا أجم س الحكوماات المح ةا  باأرض فهساةان المحعها  با - 1
لمقاوماا  العاادوان، ومجابماا  الغةرساا  والةغ ااان وعماااع جاوشااما وأبناء ااا جم عااا  

 المعركااا  حاثماااا كانااات، جماااادا   ىرجاااا   ونسااااء لهق اااام بااادور م فاااشااابابا  وشااااواا ، 
 سبال   والوةن. ىمقدسا  ف

جم اااس الحكوماااات ا اااارى والشاااعوب، والمؤسساااات والماواااات  ىكماااا اوصااا - 2
بماا العر    واإلسىم  ، أن عقدم المعون  الفعال  عهى جم س المسعو ات العا ععةه

 ضراوط المعرك .
 .ىاإلسىم   بمد اد العون الماد  والمعنو  لهعمل الفداوالحكومات  ىكما اوص

حاال أو  ىنااه    صااح و   قباال بحااا  ماان ا حااوا  أأكاا لك  قاارر المااؤعمر  - 3
 ىعسو     ععاد القدس الاى سا ادعما اإلساىم   والعر  ا ، و   عااد كا لك ا راضا

 صحابما.العر    المحعه ، و   عاد ساور الحقو  العر    اإلسىم   الى أ
الاااى مهاااوك ورؤسااااء الااادو   ىسااابال  لاااك اوجاااه الماااؤعمر الناااداء ا عااا ىوفااا - 4

 اإلسىم   والعر   .
ماااؤعمر م  ىاوجاااه عهمااااء المساااهمان الممثهاااون لنحاااو أر عاااان قةااارا  ومجعمعاااا  فااا»

الاادورط السااابق   ىرحاااب ا ز اار فاا ىالقااا رط، عحاات را اا  اإلسااىم، وفاا ىالمنعقااد فاا
 «.حوت اإلسىم  لهمؤعمر العام لمجمس الب

ا اوجمون نداء م   ا الى المهوك والرؤسااء لهادو  اإلساىم   والعر  ا ، أن اعاا و 
موقفااا  حازمااا  ازاء ا ععااداءات الصااارا  ماان اسااراوال، عهااى ا قةااار اإلسااىم   

صااور ماان الوحشاا   والممج اا ، لاام عجاارؤ اسااراوال عهااى اقعرافمااا ا ة  ىوالعر  اا  فاا
مقااادمعما الو  اااات المعحااادط  ى  والساااىل والعأاااااد وفااابساااند مااان دو  عماااد ا بالماااا

أااادت عاادوان اسااراوال واسااععمهت لالفاعااو( ضااد قاارار  منااس ع،اارار  ىا مريك اا  العاا
 العدوان.
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وناااار  ااا ه ا ععاااداءات البشاااع ،  اااو العااادوان عهاااى ساااوري  ولبناااان، مماااا حااارك 
 جم س أنحاء العالم. ىمشاعر البشري  ف

البىد اإلسىم    ىلى أصحاب السهة  الشرع   فمؤعمرنا   ا نعوجه ا ىونحن ف
 -بح، ما لمم من و   ، وبح، مالنا من نص ح   أمرنا بما اإلسىم  -والعر    

ان أن اوحدوا كهمعمم، و عدوا عدعمم، ويجمعوا قوا م وموارد م، لمجابم  العدو، و 
 بىدنا. ى سععمهوا حقوقمم ضد مصالح المؤيدان إلسراوال ف

وا مااااا ماااانح   بىد اااام ماااان أسااااباب القااااوط الرادعاااا  لهاااادو  المؤياااادط ن  سااااعادمأو 
إلسااراوال اسااعاداما  اؤكااد أمهنااا فااامم، و حقاا، مصااهح  أوةاننااا الممااددط ويباار ن 

لوقااال اعمهاااوا  ومناصاااريه أن دمااااء المساااهمان والعااارب لااان عااا  ب  ااادرا . ىلهمععاااد
 .(1ل والمؤمنون( فسارى   عمه،م ورسوله
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 1972سنة  ىف

 ىف ات وتوصيات المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلاميةقرار 

 فترته الثانية

 عؤرخ لبات المقدس بأن اعم نشر ا ىوقد أوصى المؤعمر بجم س الماةوةات الع
 :و  ا نه القرارات والعوص ات وغاره. ىعهم ا  حعى  ةهس عهاما العالم اإلسىم

 إللم اا ، وعحاات لااواء القاارننظاال العنا اا  ا ىفاا»:  قاارارات وعوصاا ات الفعاارط الثان اا 
رحااااب ا ز ااار الشاااريف، وعحق قاااا    اااداف  ىال،اااريم والسااان  النبو ااا  الشاااريف ، وفااا

 مجمس البحوت اإلسىم  .
 مااام ا ،باار فضاااه فعرعااه الثان اا ، برياساا  اإل ىانعقااد المااؤعمر السااابس لهمجمااس فاا

مان محمد محمد الفحام شاخ ا ز ر، وبحضور أعضاء المجمس  /الشاخ الدكعور
جمموري  مصر العر    ومن البىد اإلسىم   الشق ق ، ودامت جهساات اجعماعاه 

الثاااامن عشااار مااان  - ى  جااار  1392مااان ااااوم ا ثناااان العاشااار مااان شاااعبان سااان  
م، الااى ااوم ا ر عااء السااادس والعشارين مان شااعبان 1972سابعمبر لأاهاو ( سان  

م.وكاااان 1972الراباااس مااان أ،عاااو ر لعشااارين ا و ( سااان   - ى  جااار  1393سااان  
فعرعااه ا ولااى بدراساا  موقااف المسااهمان ماان محناا  فهسااةان  ىالمااؤعمر قااد ا ااعم فاا

الااااابىد اإلساااااىم   العر  ااااا ، و دراسااااا  الااااادعوط  ىوعااااادوان اساااااراوال عهاااااى أراضااااا
 أ دافه، وبمناقش  أوضال المساهمان ىف ىاإلسىم   وعوحاد كهم  العالم اإلسىم

الحداثاا   ا قعصاااد    بعااض الاانظم  مثهااون فامااا أقه ااات، و دراساا ىفااا الاابىد العاا
 اإلسىم فاما. ىلعحداد رأ

الفعاااارط الثان اااا  اصااااه المااااؤعمر جهسااااعه لمجموعاااا  أااااارى ماااان الدراسااااات  ىوفااا
الفعااارط ا ولااى وأضااااف ال ااه بحوثاااا   ىاإلسااىم  ، عااابس فاماااا بعااض ماااا عاارض فاا

 أارى.
مان نحااااو بااااات المقاااادس، فألقااااات ف ااااه، ونوقشاااات، البحااااوت ا ع اااا :واجب المسااااه

سراوال كر  اإلسىم  ىكازط لىسععمار بان المسهمان، ومىمح المجعمس المثالا فوا 
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 حعاا  الاماا  ىوكاف اع،ون المسهم فا ظال مناا ج اإلساىم، والعر  ا  الدان ا  العا
المعاصر، وجمس القرنن ال،ريم وثبوعه بالقةس وال قان، وشركات  ىالعالم اإلسىم

، وعااارض ماااا عااام بشاااأن الدراساااات ىالعاااأمان مااان وجمااا  نظااار الشاااريع  اإلساااىم
السااابق  فااا مااؤعمرات المجمااس عاان موضااول العأمانااات وحكاام الر ااا فااا الشااريع  

عقااوم عهامااا المصااارف المصااري ،  ىاإلسااىم  ، وبعااض ا سااس ا قعصاااد   العاا
 اإلسىم. ىوالو    المقادط لهسهة  العام  ف

مااان الااادعاء الاااى    فعرعاااه ا ولاااى ىويبااادأ الماااؤعمر عوصااا اعه بعأ،ااااد ماااا قااارره فااا
ععااااالى أن ابااااارك الاةااااوات الموفقاااا  العااااا سااااارت بعحقااااا، اعحاااااد الجمموريااااات 
العر  اا ، و االعىن الوحاادط ا ندماج اا  بااان جممورياا  مصاار العر  اا ، والجممورياا  

 العر    الهاب  .
 : بخصوص فلسطين:أولاً 

 الماااؤعمر أن عجماااس الماةوةااات العاااا عاااؤرخ لبااات المقااادس حاثماااا ىاوصاا - 1
 ، وسااور مان امام المساهمانىعوجد لعنشر نشرا  عهم اا   ةهاس عه اه العاالم اإلساىم

 اةىعمم عهى عراثنا المقدس.
« كااازط لىسااععمار بااان المسااهماناسااراوال كر »المااؤعمر بةبااس بحاات  ىصاااو  - 2

 فا كعاب مسعقل مس عرجمعه الى الهغعان: اإلنجهازي  والفرنس  .
لهساااد نجاااب عااازور   «ظاا  ا ماا  العر  اا  ق»ارحااب المااؤعمر بعرجماا  كعاااب -3

ن  عماال مجمااس البحااوت اإلسااىم   عهااى اعااادط أويوصااا المااؤعمر بااالااى العر   ،
ن  ضاف الى   ه الةبعات أو ،نشره بالهغ  الفرنس   وعرجمعه منما الى اإلنجهازي 

ععه قات كاف   بما  حعاجاه منماا الاى اإلنجهازيا ، وان  ضااف الاى  ا ه الةبعاات 
 .(1للهقض   العر    ىلعةور الزمنكاف   بما  حعاجه واععه قات 

 1977سنة  ىف

 قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية
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 وأسااافهويؤكاااد الماااؤعمر دعوعاااه لهجمااااد مااان اجااال عحريااار فهساااةان و عهااان حزناااه 
 : و  ا نه القرارات والعوص ات  حدات لبنان.

رض القا رط العريقا  أ ز ر الشريف، وعهى رحاب ا ىف»:بسم   الرحمن الرح م
اجعمااس المااؤعمر الثااامن لمجمااس البحااوت اإلسااىم  ، بعااون   وعوف قااه مسااعجابا  

ز اار، ورواا س لاادعوط فضاااه  اإلمااام ا ،باار الاادكعور عبااد الحهاا م محمااود، شاااخ ا 
اء المسااهمان ماان أر ااس وامسااان دولاا  ماان جم ااس أنحاااء مااهالمااؤعمر، ووفااد ال ااه ع

ولاعدارساااوا حهماااا، عهاااى  ىعااارض مشاااكىت العمااال اإلساااىم ىل سااامموا فاااالعاااالم 
 كعاب   ععالى وسن  رسوله صهى   عه ه وسهم. ىضوء ما جاء ف

بااادأت فاااا صااابال ااااوم  ىوعهاااى مااادى ا  اااام الساااع  لفعااارط الماااؤعمر ا ولاااى، العااا
 جاار  الموافاا، الاااامس عشاار ماان  1397القعاادط عااام  ىماان   ىالساابت، الثااان
، أ،اد المااؤعمر عزماه الراساخ عهاى عقو اا  وعاا المساهمان بمااا 1977ام أ،عاو ر عا

اجب عهامم من ص ان  المقدسات اإلسىم، وعمال عهاى درء ا  ى عان أعباعاه، 
 وكشف لهماةةات العا عسعمدف عضهال المسهمان عن حقاو، دانمم.

باااان عهمااااء  ىعااام ف اااه العىقااا ىاعاااام الفعااارط ا ولاااى لمااا ا الماااؤعمر الااا  ىناااه فاااأو 
 مسهمان معواصان بالح،، داعان الى الوحدط، مععاونان عهى البر والعقوى.ال

 سااجل المااؤعمر عظاا م شااكره وعقااداره لهساااد الاارو س محمااد أنااور السااادات رواا س 
الاادعوط  ىجممورياا  مصاار العر  اا  لرعااعااه لهمااؤعمر فااا جم ااس مراحهااه: عفكااارا  فاا

انعاااداب السااااد محماااد ال اااه، وعحق قاااا   جعماعاااه، وحااادبا  عهاااى نجاحاااه، وعفضاااى  ب
مبارك ناوب رو س الجمموري  ل فعاعح الماؤعمر باسامه ثامة عفضاهه باساعقبا   ىحسن

 أعضاء المؤعمر واحعفاوه بمم..
ن اوا،اب انعقااده احعفاا ت مصار وا ما  العر  ا  بعااد أو عهن المؤعمر ابعماجه ب

النصااار لحااارب العاشااار مااان رمضاااان واقعحاااام الجااا ص المصااار  الباسااال حصااان 
 ى اا ا النصاار انجااازا  مباركااا  فاا ىكااان رمااز ا ععااداء، وياارى فاا ىن   الاا الصااماو 

جهاه العمنوا  أسبال نشر اإلسىم القاوم عهاى الحا، والعاد ،  ساعح، أن نقادم مان 
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المصاااري ،  ول،مااا لهسااااد الااارو س محماااد أناااور الساااادات، ولهااا ان عااااونوه ونزروه 
 والعر   ، واإلسىم  .

 الدكعور عبد الحه م محمود شاخ ا ز ار وروا س كما  قدر المؤعمر ل مام ا ،بر
نجااااال  اااا ا المااااؤعمر، واضااااةىعه بحماااال رسااااال   ىالمااااؤعمر جمااااوده الموفقاااا  فاااا

نشااار العاااد   ىادمااا  اإلساااىم والمساااهمان، وا عاااىء كهمااا  الااادان فااا ىا ز ااار، فااا
 و .ا كل قةر وكل باعهم واإل مان، فوالاار، والرحم  والعسامح، وال

فعرعاااه ا ولاااى عااان  ىلبحاااوت العاااا قاااام بماااا الماااؤعمر فاااوقاااد أسااافرت الدراساااات وا
 العوص ات ا ع  :

 ىفلسطين واالحتالل اإلسراليل
اؤكااااد المااااؤعمر مااااا سااااب، أن أعهنااااه ماااان عوصاااا ات وقاااارارات فااااا دوراعااااه السااااابق  

اغعصبعما اسراوال فا فهسةان، وساوريا،  ىباصوه عحرير ا رض العر    الع
جاااال عحرير ااااا، و قاااارر أه لهجماااااد ماااان وا ردن، ولبنااااان، ومصاااار، ويؤكااااد دعوعاااا

قام  دولعمم بلرادعمم الحرط المسعقه .  ضرورط عودط الفهسةاناان الى د ار م وا 
أن  ىارجاااوا مناااه الحااا، كااال الحااا، فاااأو عهااان الماااؤعمر أن   ااال فهساااةان الااا ان 

ما، ن  ق مااوا مااس ساااور الفهسااةاناان دولااعمم المسااعقه  العااا ارياادونأ عااودوا الامااا، و 
مم فهسااةان بق ااادط منظماا  العحرياار الفهسااةان   العااا ععباار عاان رض وةاانأعهااى 

 ارادعمم الحرط.
بال كما  عهن المؤعمر أن اعادط القدس الى الس ادط العر    اإلسىم   كما كانت ق

 بحت اعناو    ه القض  . ىأ ىف ىالعدوان شرط أساس
 لبنان

نااان، وياادعو ل،حاادات المؤلماا  العااا نزلاات بهب وأساافه عهاان المااؤعمر عمااا، حزنااه 
ا جم س المعناان الى العمل عهى انعشااله مان محنعاه واحعارام وحدعاه، وا لعازام بما

 ابقا عه ه بمساندعمم ومد اد المساعدط لمم.
 المسلمون فى أنحاء الاالم
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بشااوون المسااهمان الاا ان  ىالمااؤعمر أن اؤلااف المجمااس لجناا  داوماا  ععناا ىويوصاا
 ى مانح  اا ه الهجنا  اإلمكاناات العاان أدولمام، و  ى عاانون صاعوبات عجااه دااانمم فا

ع سااااار عمهماااااا، وعحقااااا، أ ااااادافما، و عهااااان الماااااؤعمر ا عماماااااه باااااأحوا  المساااااهمان 
ريعريا وعا ىند وغار ا من البىد العا هكل من قبر  ىوسىممم ف فاماا  ى عاان ىوا 

 .(1لساندعمم ومد اد المساعدط لممبم ىالمسهمون اضةمادا ، كما اوص
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 1983سنة  ىف

 يات المؤتمر التاسع لمجمع البحوث الإسلاميةقرارات وتوص

جل أجل دفس العدوان ومن أا عحاد من  ىاناشد المؤعمر شعوب العامل اإلسىم
 اسعرداد الح، المغعصب بكل الوساول المشروع .

اناشاااااد الماااااؤعمر شاااااعوب ا مااااا  اإلساااااىم   »و ااااا ا ناااااه القااااارارات والعوصااااا ات:
الواقاس مان القاوى الاارج ا  عهاى باىد دفاس العادوان  ىالعضامن وا عحاد لهعمال فا

أفغانسااعان ولبنااان صاا ان  لماا ه ا رض وعةمااارا  لمااا ماان  ىالعاارب والمسااهمان فاا
 المغعصبان.

أفغانساااعان ولبناااان أن اوحااادوا  ى ااا ا المقاااام اناشاااد الماااؤعمر المجا ااادان فااا ىوفااا
ن اجمعاوا أمار م عهاى أن ارعفعوا فو  الاىفات الشاصا   والم  ب ا  و أكهمعمم و 

 ىء عدو م عن أرضمم، ولن اعم  لك ا ة بوحدعمم واجعمال كهمعمم.اج
اناشااااااد المااااااؤعمر شااااااعوب ا ماااااا  العر  اااااا  واإلسااااااىم   ااصاااااا  وشااااااعوب العااااااالم 

أرضاااه ووةناااه  ىفااا ىوالمنظماااات الدول ااا  عامااا  مسااااندط حااا، الشاااعب الفهساااةان
قام  دولعه عهى أرضه كما اناشد الزعماء الفهساةاناان أن اجمعاوا أمار م عها ى وا 

 اسعرداد الح، المغعصب بكاف  الوساول المشروع .
المااؤعمر شااعوب ا ماا  اإلسااىم   وحكوماعمااا بالعماال بكافاا  الةاار  عهااى  ىاوصاا

 .(1ل«الس ادط العر    اإلسىم   اسععادط القدس موحدط كما كانت الى
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 1986سنة  فى

 فتوى للإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود

 قصى وعةمااره مان العادوان وحفظاه اااه بقاوم دون  ل الدفال عن المسجد ا
 قوم أو فرض عهى كل مؤمن باه وقرننه ورسوله؟

وقااد أجاااب فضاااهعه بااان  لااك الجماااد واجااب مقاادس وعهااى كاال مسااهم أن  سااععد 
 ل لك الواجب.

 ل الدفال عن المسجد ا قصى وعةماره من العدوان وحفظه  و  ا نه الفعوى:
 .عهى كل مؤمن باه وقرننه ورسوله؟ااه بقوم دون قوم أو فرض 

اااا ِاااِر و  ُ ح  ْوِم ا ق اااِعُهوا ال ااِ ان    ُاْؤِمُنااون  ِبااا  ِ و  ِباااْلا  قااا    ععااالى: ل ُمااون  م  رِة
،ِة ِمن  ال ِ ان  أُ  ُسوُلُه و  ا ِداُنون  ِدان  الح  ر م  َّللا ُ ور  ع  وُعوا الح  ى ُ ْعُةوا الِجْزي    ِ،ع اب  ح 

اِغُرون  ع    (.ن ا دؤ وُ ْم ص 
جاىء ال،اافرين عان كال  فنشر كهم  العوحاد عاما  والادفال عان اإلساىم كا لك، وا 

جااىء الامااود عاان المسااجد ا قصااى أبقعاا  احعهو ااا ماان  رض المسااهمان عاماا ، وا 
وعن كل ما احعهوه من بىد المسهمان واجب مقدس وفريض  مفروض  عهاى كال 

 مسهم.
غاااره مماان     انعظاار دفااال أ داء  اا ا الواجااب، و وعهااى كاال مسااهم أن  سااععد 

م ن ال،فر مه  واحدط ولن عمد دول  ما   عدان بادان اإلساىادانون بدانه عنه،  
 لااااك العماااال  ىاااااد ا لهمسااااهمان مدافعاااا  معماااام عاااان أوةااااانمم ا ة ا ا كااااان لمااااا فاااا

 مصهح  ععود عهاما.
وحاااد م، ل ساااعردوا لماا ا نااارى أن الااادفال عاان المساااجد ا قصاااى واجااب المساااهمان 
 .(1لو  أعهم أرضمم و ةمروا المسجد ا قصى وغاره من رجس عدو م.
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 1986سنة  فى

 فتوى للإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود

دفاااال عااان  ى ااال الحااارب القاومااا  باااان العااارب واإلساااراواهاان حااارب جمااااد أو  ااا
دساات فاا  ات ن عهك الحرب جماد ودفال عن المقأوقد أجاب فضاهعه ب النفس؟
 . الوقت

و اا ا نااه الفعوى: اال الحاارب القاوماا  بااان العاارب واإلسااراواهاان حاارب جماااد أو 
 . دفال عن النفس؟ ى 

الوقات نفساه دفاال عان  ىفا ىجمااد، و ا ىان الحرب بان العرب واإلسراواهاان  
اد العاريخ جمادا   شبه عماماا  الجما ىالنفس، ومن مات فاما فمو شماد، و  نجد ف

 ىمن   ه الحارب القاوما ، وا  ا عادبرنا ا ساباب ا ولاى العا أ،ثرا و   ىماإلسى
العااا  كرعمااا ا  ااات  ساابابأو  ا ماار نجااد أن ا  ىفاا ىأ ناات بالجماااد اإلسااىم

ُأِ ن  الشااريف   ااا نفااس ا سااباب العااا أدت الااى  اا ه الحاارب  قااو    ععاااالى: ل
ه ى ن ْصرِ ِله ِ ان  ُ ق اع ُهون  ِبأ ن ُمْم ُظِهُموا و   ن  َّللا   ع  ِ م ان  ُأْاِرُجوا ِمن ِد  ارِ ال  ِ  .ِداٌر ِ ْم ل ق  ا 

َ ن ا َّللا ُ  ،ؤة ا   أ ن   ُقوُلوا ر  ْاِر ح   (.ِبغ 
فامااا  ىارجااوا ماان د ااار م بغااار حاا،، وشااععوا وشااردوا، وماان بقااأوعاارب فهسااةان 

ويماانون بكال صورط   انسان   و  رحم   ىا ن من العرب انكل بمم و ع بون ف
أناااوال الممانااا ، والواجاااب عهاااى جم اااس الااادو  اإلساااىم   ا ن أن عماااب لنجااادعمم 
ولهعمااال عهاااى أن ععاااود فهساااةان عر  ااا ، وعهاااى أن ععحااارر مااان  ااا ه الشااار  مااا  
ماا ا فاق ، وا  ا عاهفت دول  عر    عن   ا الجماد المقدس فلنما ع،ون نثم   مقع

   ورسوله.
حارب فاا سابال    ىدفال عن المقدسات، و ا ى فالحرب الحال    ا جماد، و 

سبال العدال ، وفا سبال اسعرجال الح، المغعصب، و ا دفال عن النفس  ىوف
ساابال الحاا،، وماان  ىساابال   وفاا ىمحار اا  فاا ىوعاان المااا  وعاان العاارض، و اا
 اعاهف عنما فمو غار مؤمن.
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ن انكال أانات، و نرجو   سبحانه وععالى أن  عاد فهسةان عر    اسىم   كماا ك
من    ساعمد بمؤ ء ال ان اغعصبوا الحقو  وقعهوا ا برياء وأسالوا دم الشرفاء، و 

 .(1لالعون والنصر
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 1990سنة  ىف

 بيان من الأزهر الشريف

 المسجد الأقصى ىعقب الأحداث الأليمة التي وقعت ف

لحكومااات أ،اد الب ااان أن الحكوما  اإلسااراواه   ارقات المواثااا،، وعهاى الشااعوب وا
ناان اإلسىم   أن ععا  موقفا  موحد ازاء   ا العدوان. كما أ اب الب ان بالفهساةا

 أن اثبعوا فا مواقعمم.
 1990أ،عاو ر سان   ىأعقاب ا حدات العاا وقعات فاا المساجد ا قصاى فا ىف»

صدر ب ان من ا ز ر الشريف أ،د ف ه شاخ ا ز ار جااد الحا، عهاى جااد الحا، 
عهى أن اإلسراواهاان عهى ماعهف مسعو ا م قد عاهوا عان  أن عهك الحوادت عد 

عؤكااد عهااى  ىن الحكوماا  اإلسااراواه   قااد ارقاات المواثااا، الدول اا  العااأاإلنسااان   و 
الحفا  عهى حقو  اإلنسان واحعارام دور العباادط وحمااعماا، و اا بما ا العمال قاد 

م ماان انعماااك حرماا  المسااجد ا قصااى ولاام عحعاارم شااعور مه ااار مسااه ىشاااركت فاا
 كاف  شعوب ا رض.

وأ اب فضاه  شاخ ا ز ر بكاف  المنظمات الدول   أن عضةهس بمساوولاعما عجااه 
العدوان ا ث م، كما ناشد الشعوب اإلسىم   والحكومات أن اعا وا موقفا  موحادا  

قعاال وشاارد ا نفااس البريواا  العااا  ىازاء  اا ا العاادوان عهااى المسااجد ا قصااى الاا 
والحرمات، وحت فضاهعه الحكومات عهى أن عدعم الشاعب عدافس عن المقدسات 

القاااادس وا رض المحعهاااا ، وأ اااااب بالفهسااااةاناان أن اثبعااااوا فااااا  ىفاااا ىالفهسااااةان
مااواقعمم و  اعاهااوا عاان أرضاامم، و  عاان مقدساااعمم، و  اااو ن ماان عاازممم  لااك 

القادس  ىصفوف ا م  العر    واإلسىم  ، فهعل ما حادت فا ىبدأ ف ىالاهل ال 
ل عان مقدساااعمم ن دافعاا  لجماس كهما  العارب والمسااهمان، ووحادط صافمم لهادفا كاو 

 .(1ل«وكاف  حقوقمم
 1995سنة  ىف

                                                 
 ..47-46مود  هرى حره م جإعب ا زهر   مرج"  ف ق   ص ص  1



 

1823 

 فتوى للشيخ / عبد المنصف محمود عبد الفتاح

واجب عهى ا م  اإلسىم   أن عقهم أظفار الصاماون   بجم اس ا ساهح  الروح ا  
 والماد  .

،ال أل جبهات عهاى المكار والاد عا  و اساراوا ىبان فضااهعه فاا  ا ه الفعاوى أن بنا
 ،ل السحت.أأموا  الناس بالباةل وقعل ا نب اء و 

ن المعرك  بان الاماود والمساهمان قد ما  وحادات الرساو  صاهى   عه اه وساهم أو 
 نماما   كاون النصار فاماا لهمساهمان. و ، اعنبأ بمقعه  عظ م  بان الامود والمسهمان 

ط عهى ا رض كهما.كما بان أن مما  قنت بعد أن احعهوا فهسةان اريدون الس ةر 
 . ا ،باد ويدما قهب كل مسهم أن عقس القدس عحت أادامم

  عنمماا: أن رساو    صاهى  ىعن عبد   بن عمر رض»و  ا نه الفعوى:
عقاااعهون الامااود حعااى ااعبااع وراء الحجاار، ف قااو :  ااا عبااد »  عه ااه وسااهم قااا : 

 «.فاقعهه ىوراو ى    ا امود
باال بنااو اسااراوال عهااى المكاار والاد عاا ، وةبعااوا عهااى الغاادر والا اناا ، ومااردوا جُ 

 عهااى الظهاام والبغااا، وكثااارا  مااا كااانوا  قعهااون النباااان بغااار حاا،، و ااأ،هون أمااوا 
النااااس بالباةااال، وكاااان اااادفعمم حرصااامم عهاااى الح ااااط، وحااابمم لهماااا  الاااى أ،ااال 

مساعمر، بادافس البغاا المعأصال  السحت والر ا، كما كاانوا فاا نازال داوام، وعادوان
فاااا أعماااا  نفوسااامم، والرغبااا  المهحااا  فاااا سااابال الحصاااو  عهاااى الماااا  مااان أ  
شاباعا  لانمممم الجاانح الاى العاز،  ةري،، ارضاء لشموعمم الجامح  الاى الشار، وا 
و اااام أانماااااا كاااااانوا، وفاااااا أ  زماااااان وجااااادوا: ةاااااابعمم الاسااااا  والن الااااا ، والعاااااداوط 

اااد  الن اااان، قاااا    ععاااالى: لالمعغهغهااا  فاااا صااادور م لهماااؤمن ن  أ ش  اااد  ل ع ِجاااد  او ط  اِس ع 
ن  أ ْقر     ُكوا ول ع ِجد  ُنوا الا ُمود  وال ِ ان  أ ْشر  ط  لِةه اُمم م  لِةه ِ ان  نم  د  ُناوا ال اِ ان  ق او  اُلوا ان اا ِ ان  نم 
ار ى   ِلك  ِبأ ن  ِمْنُمْم ِقسِة ِسان  وُرْ ب انا  وأ ن مُ   (.ُرون  ْسع ْ،بِ ْم      ن ص 

ولم ا وقف الامود من النبا صهى   عه ه وساهم مواقاف غاار انساان  ، وحااولوا 
من مرط، والنال من المسهمان فا الافاء، ول،ن محاو عمم الدناوا   أ،ثرالغدر به 
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كانااات عااا  ب سااادى، وعع،شاااف نوا اااا م الاباثااا  العدوان ااا  لهنباااا صاااهى   عه اااه 
 المسهمان عهامم. وسهم مما وغر صدور

ان المعركا  بااان الامااود والمسااهمان قد ماا ، انماا معركاا   ات جاا ور عم قاا ، فمااا 
صااارال باااان العاااد  والظهااام، باااان الحااا، والباةااال، معركااا  بااادأ ا المجا اااد ا عظااام 
محمد صهى   عه ه وساهم، فقاد حاارب الاماود، وكاان لاه معمام غازوات، حاارب 

قانقااال، وحااارب بنااا قريظاا ،حارب  امااود ااباار، وحااارب بنااا النضااار، وحااارب
أولوك القوم   لمجرد الحرب، ول،ن لما لمساه فاامم عان كثاب، مان غادر وبغاى، 
وظهام وا انا ، ودس ووق عا ، ونقاض لهعماود، وعحاالف ماس المشاركان، رغبا  فاا 

 الحا  الضرر بالمسهمان.
ان الامااود عهاااى مااا عرفاااه المسااهمون عااانمم فااا حااارو مم عباار العااااريخ،  كر اااون 

مم قاء فا الم ادان المكشوف ، و   ععمدون عهى عساار جاوشمم فا العراء، الهاله
ن ا ة ا ا كانت معمم قوط اساععماري  عؤياد م وعشاد أزر ام وعسااند م، لقاد ورثاوا عا

القعااا ،  -أ ضااا   -أجااداد م الجاابن والحاا ر، وضااعف العزيماا ، كمااا ورثااوا عاانمم 
َد ر ْ ب    الى: لمن وراء الجدر والحصون، وفامم  قو    عع وِرِ م ِفا ُصدُ    نُعْم أ ش 

ِ   ِلك  ِباأ ن ُمْم ق اْوٌم     ْفق ُماون   ااِعُهون   .مِةن  َّللا  مِ   ُ ق  ان  ؤ أ ْو  عاا  ا   ِفاُكْم ج  ا ُقار ى َمح ص 
ِم عا  وقُ  ُبُمْم ج  ِداٌد ع ْحس  ع ى ُهوُ ُممْ ِمن ور اِء ُجُدرؤ ب ْأُسُمم ب ْان ُمْم ش  ك  ِباأ ن ُمْم ق اْوٌم      ِلا ش 

 (.  ْعِقُهون  
  عنمماااا قاااا : قاااا  رساااو    صاااهى   عه اااه وساااهم:  ىعااان أبااان عمااار رضااا

عقاعه،م الامود، فعسهةون عهامم، حعاى  قاو  الحجار:  اا مساهم  ا ا اماود وراواا »
 فماا ا الحاادات اعنبااأ بمقعهاا  عظ ماا  عجاار  بااان الامااود والمسااهمان، ويعنبااأ« فاقعهااه
را  اا  معظاام شااعوب العااالم لهامااود، كمااا اعنبااأ بااان النصاار ساا كون لهمسااهمان، بك

ااا أ ْوق ااوالااا  ن لهامااود أعااداء الاادان، و  عجااب. فاااه ععااالى  قااو : ل را  ُدوا ن اااُكه م 
ادا  وَّللا ُ  ْون  ِفا ا  ْرِض ف س  أ   ا َّللا ُ و  ْسع  ْرِب أ ْةف   (.ِسِدان  ِحَب الُمفْ     ُ لِةْهح 
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ه ْاِمْم ال ى ا وْ و  جل شأنه: لو ق ث ن  ع  َ ك  ل ا ْبع  ْ  ع أ   ن  ر  ِ  م ن ِم القِ وا  ُسوُمُمْم ُساوء       ام 
ن ُه ل غ ُفوٌر ر ِح مٌ  ِريُس الِعق اِب وا   (.الع   اِب ان  ر   ك  ل س 

ان الامااااود قااااوم انبااااع عاااااريامم ا سااااود المهةااااخ باااادماء ا نب اااااء وا برياااااء عاااان 
لااام  فاااا الشااادط وعاااراقعمم فاااا الساااوء، واناااه   أ؟مااال فاااا اساااعقامعمم، مااااأصاااالعمم 

عهاااااى صاااااهفمم  ىم أضااااافار م، و حةااااام كبريااااااؤ م، و قضااااا، وعقهاااااع،سااااار قنااااااعمم
 وغرور م!!

ناا ان الامود:  م اهفاء ابه س فا ا رض، و ام أداعاه العاا  ساعادمما إلغاواء ب
حااادون أ اال الاااار   الفاساادط العااا اعااا  منمااا حز ااه وأعوانااه،  غمااندم، و اام الة
نماامودعاعااه،  م، فااا كاال بهااد داااىء ف ااه،   انعمااون ال ااه، باال لماام ر اااط ااار ةم وا 

 جمعان!!اجعمعون به عهى عداوط الناس أ
عهااى أواماار فااا منعمااى  -عنااد م ماان العااوراط  أفضاالو ااو  -وقااد اشااعمل العهمااود 

 الاةاااورط عهاااى ا د اااان الساااماو   كهماااا، بااال عهاااى البشاااري  جمعااااء، ومنماااا عهاااى
الشااريع  الامود اا  فاساادط، ان كاال ساابال المثااا    الحصاار. ان أ  شااريع  غااار 

غار الشعب الاماود   كاون قابضاا  عهاى الساهة  لماو شاعب غاصاب، و   بعش
ب ن ال،عاااا  ق  والرحماا  ةريقاااا ، لعجاارد م منماااا، و شااافعجااب فمااام    عرفااون الاااى ال

مام لدون العاوراط عقاو   بار والحااامات، واععنقما الاماودما ا حالدان   العا وضع
عنفاس  ى، كارأاضاقااوم، لاوت كال ةاا ر، احار  كال  اءا دم كال شا»ما نصه: 
 «.امود ا  بفهس

المدن من رجل وامرأط وةفل وشاخ، حعى البقر والغنم بحاد  ىاقعهوا جم س من ف»
و قاااو  « مو الاااا ىالعااان رؤسااااء ا د اااان ساااوى الاماااود ثاااىت مااارات فااا« السااااف..
شااااار الحااامااااات عهااااى ا رض عناااادما عوجااااد معضااااه    ان    سع» العهمااااود: 

 «.السماء ى مكن حهما ف
« ان ععاااال م الحاااماااات    مكااان نقضاااما، و  عغاار اااا، ولاااو باااأمر  »و قاااو : 

 ععالى   عن  لك عهوا  كبارا .
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اسراوال بالشعب الغها ر الرقبا   ى  موسى عه ه السىم  صف بن ىولقد كان نب
  ورسهه، ال،افر بأنعمه وفضهه.. وكان ع سى عه ه السىم  قو المعمرد عهى  

 ااااا أاااااوط القااااردط »وكااااان نبانااااا محمااااد  قااااو  لماااام: «..  ااااا أو د ا فاااااعا»لماااام : 
د ااااجأه عهاااامم ماان كاااىم   الموساااجل عهااامم الهعنااا  ا بد اا  ف ماااا قاار « والانااازير

وع سااى اباان حااات  قااو : للعاان الاا ان كفااروا ماان بنااا اسااراوال عهااى لسااان داود 
مريم  لك بما عصوا وكاانوا  ععادون كاانوا   اعناا ون عان منكار فعهاوه لباوس ماا 

 كانوا  فعهون(.
لمكر ن الاد ع  وا  بعت   ال ه رسى  كثارا ،  ان الامود  م الشعب الوحاد ال 

والضى  مرموز فا ةباعمم، وكان كل رسو     أعا الامم بما عشعم ه أنفسمم 
  قعهونه.

 هون(.كهما جاءكم رسو  بما   عموى أنفسكم اسع،برعم ففريقا  ك بعم وفريقا  عقعلأف
و   ا القعل، و  ا المكر، و  ا الضى  شأنمم من  ا ز ، وساباهمم مناد القادم و ا

   قنعاااون، و  اريااادون أن  قنعاااوا، بااال اريااادون أن  ةبقاااوا عهاااى ا رض شاااريع  
 الغاب.

ض المقدس ، العا اةا عهى ثرا ا جبريل عه ه نمم بعد أن احعهوا فهسةان، ا ر ا
السااىم برسااا ت ر ااه الااى أنب اااء   ورسااهه، ارياادون الساا ةرط عهااى ا رض بمااا 

نمااا اؤدبمااا ويردعمااا شاا واحااد  ااو القااوط، العااا   ععاارف اء فامااا وماان عهامااا!! وا 
 ا  بالقوط    سعرد ا ة بالقوط!!.أاسراوال لغ  غار ا، وما 
دو  اإلساااااععماري  قاااااد شااااادت مااااان أزر اساااااراوال، وأمااااادعما وا  ا كانااااات بعاااااض الااااا

با ساهح  والمااا  والرجااا  فااان العاقباا  سااع،ون لنااا معشاار ا ماا  اإلسااىم  ، معااى 
ه،م  قااع»عآلفنا واعحدنا واسعقمنا وعضاامنا، قاا  رساو    صاهى   عه اه وساهم: 
 ااا عبااد  امااود، فعنصاارون عه ااه حعااى  قااو  الحجاار والماادر والشااجر:  ااا عبااد  ،

نااه ماان شااجر ل، فغرقاادالاارحمن،  ااا مسااهم،  اا ا امااود  اهفااا، ععااا  فاقعهااه، ا ة ال
 الامود.



 

1827 

  »وعاان أبااا  رياارط رضااا   عنااه عاان النبااا صااهى   عه ااه وسااهم أنااه قااا : 
عزا  عصاب  من أمعاا  قااعهون عهاى أباواب باات المقادس، وماا حولاه    ضار م 

 «.لى أن عقوم الساع ا  ن من ا لمم، ظا رين عهى الح،، ا
ن عقاس مدانا  القادس، أان مما ادما قهب كل مساهم، أن  حعال الاماود فهساةان، و 

وفاما المسجد ا قصى، وغاره من المقدساات اإلساىم   فاا أااد  شا اد ا فاا ، 
 وقعه  ا نب اء، وعجار الحروب، وموقد  نار العداوط بان الشعوب!!

لقهااااوب أن عقااااس  اااا ه ا رض المقدساااا ، اط ا اااان ممااااا  فعاااات ا ،باااااد، و مااااز  أنا  و 
فهسااةان الحباباا ، فااا أاااد  العصااابات الصااماون   العااا أوجااد ا ا سااععمار فااا 
قهاااب الاااوةن العر اااا، وأماااد ا بجم اااس اإلمكاناااات لعظااال رأس رماااح،  ماااز  وحااادط 
العرب، ونقة  ارع،از له، ابت منما الى كل بهد عر ا حر أبا لعحقا، أغراضه 

 وأةماعه.
جد ا قصااى بااان الامااود الاا ان اسااعباحوا حرمعااه ومشااوا فااا رحابااه لقااد وقااس المساا

باالرجس والفجاور، كماا ساب، أن امعادت أااادامم ا ثما  الاى محاولا  احارا ، والااى 
ازعمون، أن بات المقدس لمم  انمماجراء حفريات عحت جدرانه، وبالقرب منما!! 

ا فو    كال صارط أق من المسجد ا قصى ومسجد الأبمثاب  الرول من الجسد، و 
  »د عهامما السىم.. وقد عبر عن  لك بعض ساساعمم بقولاه: وو اسه مان بن د

وكاأنمم نساوا أو عناساوا أن المساجد « اسراوال بغار القدس و  قادس بغاار الم كال
المقدسات الدان   العا عنى اإلسىم بععظ مما، وحت  أعظما قصى،  ععبر من 

: مو منزلعه، وعهو مكانعه فا قوله جل شاأنهعهى ع،ريمما، ونوه القرنن ال،ريم بس
اار اِم ل ْسااِجِد الح  اان  الم  ْبااِدِه ل اْ ى  مِة ان  ال ااِ   أ ْساار ى ِبع  ااْسااِجِد ا  قْ ل اى الم  اُساْبح  ال ااِ    ىص 

ِم ُس الب   ْول ُه ِلُنِري ُه ِمْن ن  اِعن ا ان ُه ُ و  الس  ْكن ا ح   (.ِصارُ ب ار 
عظاا م فضااهه، اععبرعاااه أحااد المساااجد الثىثااا  وأشااادت الساان  النبو اا  الصاااح ح  ب

العا عشد الاما الرحا ، عن أبا  ريرط رضا   عنه قا : قا  رسو    صاهى 
الاةااااااااب وان كاااااااان موجماااااااا  لهمساااااااهمان « عقااااااااعهون الاماااااااود»  عه اااااااه وساااااااهم: 
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المعاصرين لرساو    ول،ان الماراد غاار م مان أمعاه، و ام الا ان سا كونون وقات 
،  نه من المعهوم أن الوقت ال   أشاار ال اه النباا صاهى   عه اه وقول الحادت

وسااهم لاام  كاان قااد اهاا، بعااد، باادلال مااا روى عاان أبااا  رياارط رضااا ال ااه عنااه أن 
  عقوم الساع  حعى عقااعهوا الاماود، حعاى »رسو    صهى   عه ه وسهم قا : 

 «.عهه قو  الحجر وراءه الامود :  ا مسهم،   ا امود  وراوا فاق
اااْون    ُساااو ااا ا عهاااى حاااد قاااو    ععاااالى: ل اااْن نِ  ِفْرع  ْان ااااُ،م مِة ْ  ن ج  ْم ُساااوء  وُمون كُ وا 

 (.الع   ابِ 
فالاةاااااب لهموجااااودان وقاااات ناااازو  الااااوحا وان كاناااات النجاااااط لماااان قاااابهمم ماااان 

 أجداد م..
فواجاااب عهاااى ا مااا  اإلساااىم   أن عقهااام أظفاااار ا ساااععمار والصاااماون   بجم اااس 

ن ع،اااون عهاااى  قظااا  عامااا  مااان مكااار م وأ عاااابمم ألروح ااا  والماد ااا ، و ا ساااهح  ا
 وااااداعمم، حعاااى انصااار   جناااده، و عهاااا كهمعاااه، و عاااز باعاااه، و عاااود اإلساااىم

 .(1لالحق قا الى مدان  السىم
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 1995في سنة 

 بشأن اتجاه إسرائيل لضم القدس بيان من الأزهر الشريف
عفريااااال مداناااا  القااااادس ماااان ساااااكانما فااااا  اااا ا الب اااااان  سااااعنكر ا ز ااااار اجااااراءات 

الفهساااااةاناان.ويدعو كافااااا  الشاااااعوب والحكوماااااات اإلساااااىم   والعر  ااااا  ومنظمااااا  
 المؤعمر اإلسىما وا مم المعحدط أن ععمل عهى وقف   ا العدوان.

صدر ب ان من ا ز ار الشاريف وقاس عه اه فضااه  الشااخ / جااد  1995فا سن  
 الح، عها جاد الح، شاخ ا ز ر.

« مدانا  القادس»عواعرت ا نباء عن اإلجراءات اإلسراواه   الاةارط ضد »ونصه:
والااااى عفريغمااااا ماااان سااااكانما الفهسااااةاناان عوةواااا  إلحااااى  نااااارين داااااىء عهااااى 
أرضاااما.و  شااااك فاااا أن  اااا ه اإلجااااراءات عشاااكل انعما،ااااا  اةاااارا   عفااااا  اعااااىن 

لك   عنفاااا ا  لااا اإلساااراواها، وينااااقض العمه ااا  الساااهم   الجاريااا  المباااادو الفهساااةان 
ا عفاااا ، فضاااى  عااان اناااه اعناااافى ماااس الشااارع   وا عاااراف الدول ااا  وقااارارات ا مااام 

 ساااعنكر  ااا ه اإلجاااراءات ويناشاااد  -بجم اااس  اواعاااه  -المعحااادط.وا ز ر الشاااريف 
المجعماااس الااادولا الوقاااوف بحااازم ضاااد أ  مسااااس بوضاااس مدانااا  القااادس العر  ااا  

 لعرب.والمقدسات عهى أرضما وص ان  حقو  أ هما ا
ويااادعو ا ز ااار الشاااريف كافااا  الشاااعوب والحكوماااات اإلساااىم   وجامعااا  الااادو  
 العر    ومنظم  المؤعمر اإلسىما وا مم المعحدط بكاف  أجمزعما عهاى أن ععمال
عهى وقاف  ا ا العادوان عهاى مدانا  القادس ومقدسااعما بالجراءات حازما  حاسام  

المقدسا  ومنعاا  لما ا العبات عماع الجو لمواصه  ارساء السىم عهى  ا ه ا رض 
 ال    عو  ا سعقرار فا المنةق  العر   .

وةاان  ولعظاال مداناا  القاادس كمااا كاناات االصاا    همااا حعااى ععحقاا، ا مااا  فااا
 .(1لمسعقر نمن عاصمعه القدس

 1995في سنة 
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 بيان من الأزهر الشريف في شأن القدس

ا مريكاا بنقال عقاب قارار ال،اونجرس  1995صدر   ا الب اان فاا ناوفمبر سان  
السااافارط ا مريك ااا  مااان عااال أبااااب الاااى القااادس و ااا ا عأاااااد إلساااراوال عهاااى عأ،ااااد 

 احعىلما لهقدس.
ن ع،ااااون عهااااى قاااادر أوقااااد دعااااا الب ااااان ا ماااا  اإلسااااىم   أن عجعمااااس وعصااااةف و 
  عاه وجامعا  الادو وامالمسوول   و  ار بما قوط، ودعا منظم  الماؤعمر اإلساىما ب

اارجااوا عاان  اا ا الصاامت حعااى    فساار  لااك بالرضااا، وان العر  اا  بماواعمااا أن 
 ادافعوا عن قضا ا م.

كماااا دعاااا الب اااان المهاااوك والرؤسااااء والحكوماااات أن ععشااااور وععاااآزر وعاااار  عااان 
 الصمت وعةهس شعو ما عهى المااةر العا عععرض لما.

 و  ا نه الب ان:
 ي شأن القدسف -بيان من األزدر الشريف 

 العا باركما   وما حولما، حات كانات مووال ال،ثاار مانان القدس عهك المدان  
كا  مأنب اء   ثمة أاارا  كانت غا   اسراء النبا محمد صاهى   عه اه وساهم مان 

المكرمااا  فاااا الحجااااز مااان شااابه الجزيااارط العر  ااا . حاااات كاااان مولاااده ومقااار بعثعاااه 
   ورسااالعه الااى الناااس جم عااا ، وكاناات القاادس مااوةع قدمااه فااا معراجااه صااهى

 عه ه وسهم بدعوط من ر ه لاريه من ن ات ر ه ال،برى.
وفاماااا المساااجد ا قصاااى الااا   صاااهى ف اااه لاهااا  اساااراوه ومعراجاااه اماماااا  با نب ااااء 
عهااامم جم عااا  الصااىط والسااىم، و ااو بماا ا ماان المساااجد الثىثاا  العااا عشااد ال ااه 

ان بعااد الرحااا  لهصااىط، حااات ضاااعف   اجاار الصااىط فامااا، فمااو ثالاات الحاارم
 مك  والمدان .

ولمااا ا فههقااادس، والمقدساااات فاماااا، منزلااا  عظماااى لااادى المساااهمان جم عاااا ، عمفاااو 
، فقعهاااوا ا نفاااس واساااعهبوا  ر اااا ممااان عساااهةوا عهاماااا غااادرا  وغاهااانفوسااامم الاااى عحري

فامااا الفساااد ودنسااوا حرممااا المبااارك  وأ،ثاارواا مااوا  وا رض والعاارض، وبغااوا، 
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رض المسااااجد وحرمااااه و اااام مصاااارون عهااااى أاعرقااااوا الشاااريف بآثاااااممم ونثااااار م وا
زالعه.  عاريبه وا 

وقاد ععاقاب عاادوان اإلساراواهاان عهااى القادس مناا  ان كانات لماام شاوك ، وامعشااقوا 
رض فهسةان، وظا ر م عهاى  ا ا عادال الجااوص أالسىل دعما  لوجود م عهى 

رض العااارب جم عاااا  بعاااد الحااارب العالم ااا  ا ولاااى فاااا  ااا ه القااارن أالعاااا احعهااات 
العشااااارين، وماااااا ازالاااااون مصااااارين عهاااااى عااااادوانمم وعاااااداوعمم لهعااااارب والمساااااهمان 
مجا رين بما، بالرغم مان مسااعا الساىم العاا عجار  منا  كانات حارب رمضاان 

 م.1973 جر  أ،عو ر  1393
حاا، العاارب  -نظريااا   -وبااالرغم ماان قاارارات منظماا  ا ماام المعحاادط العااا نزرت 

بوجاه ااااه وبحادود ا ومقدساااعمم والمساهمان فاا أرضاامم فهساةان وفااا القادس 
 قبل العدوان عهاما.

ماااا عااازا  مسااااعا الساااىم ععااارنح وعصاااةدم بعراقاااال عق مماااا اساااراوال، وماااا اااازا  
الوساااةاء  اااأمهون أن ااااعم  ااا ا الساااىم باااان اساااراوال وجارانماااا حعاااى عصااابح جاااارا  

  عرف حقو  الجوار و ع ص الجم س فا سىم نافس ل نسان   بوجه عام.
لعرقااااب والمعابعاااا  إلنجااااال عمه اااا  السااااىم اعاااادال فجااااأط ال،ااااونجرس وفااااا فعاااارط ا

 ا مريكا بقراره بنقل السفارط ا مريك   من عل أباب الى القدس.
صااااد  فااااا أ حااادت  اااا ا مااااس أن أمريكااااا عاااازعم أنمااااا صاااد ق  كاااال العاااارب، و ااااا 

 صداقعما بلسراوال وبمباادرط منماا عؤياد ا وعادفعما لمزياد مان العادوان عهاى العارب
م وعناصاااار ا بماااا ا فااااا وضااااس العراقاااال نحاااام اعمااااام عمه اااا  السااااىم العااااا وحقاااوقم

ععظا ر بدعمما، ل،نه دعم غار عاد ، انه دعم لهمععاد  الظاالم واساعمان  و ادم 
لقرارات منظم  ا مم المعحدط العا ضامنت اساعمرار الوضاس فاا القادس عهاى ماا 

 م.1967كان عه ه قبل عدوان 
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 ااا  الساااىم؟ و ااال أقبهااات أمريكاااا بقوعماااا فمااال عاهااات أمريكاااا بمااا ا عااان دعااام عمه
وقااادرعما فاااا العاااالم عهاااى ا ساااعمان  بقااارارات المنظمااا  الدول ااا  العاااا عقااا م عهاااى 

 أرضما؟
أ  عااارى أمريكاااا وال،اااونجرس ااصااا  أن قرار اااا  ااا ا ااااو ن مااان  ابااا  أمريكاااا فاااا 

 العالم كهه؟
 سافاراعمااارى الاى اإلقعاداء بماا فاا نقال أأل س   ا القرار دعوط مباشرط الى دو  

 الى القدس و  لك  كون اععرافا  ظالما  مععسفا  عحمل وزره أمريكا؟
ام نؤمن بقو    سبحانه فاا القارنن ال،اريم: لوعهاك ا  ا -نحن المسهمان  -اننا 

 نداولما بان الناس(.
ان العرب والمساهمان قاد عواصاهت صاداقعمم بأمريكاا وباالغرب عموماا  نحاو ثىثا  

عهاااااى مساااااعوى  -أ  العااااارب والمساااااهمون  -شااااارين، و ااااام أر اااااال  ااااا ا القااااارن الع
 مسوولاعما فا   ه الق ادط ععد  و  عظهم و  عحاد عن الح،.

ان القااادس وحقاااو  الفهساااةاناان ل سااات بضااااع  مزجااااط وقضااا   عحعمااال ال،ساااب 
 والاسارط.

انما قض   ا م  العاا ابهال ععاداد ا اماس ساكان العاالم والعاا عمهاك عحات ااد ا 
 سان   فا عهومما ومعا شما واحع اجاعما، فما قاوط ماؤثرط عساكريا  ثروات عمم اإلن

 واقعصاد ا  وس اس ا  واجعماع ا  وثقاف ا .
  ه ا م    ععوانى عن أن عجمس كهمعما وعصف أقدامما فا كل   ه الم ادان، 
كماا عصاةف فاا صاهواعما اماس مارات فااا الااوم، لعادافس عان نفساما، و اا فااا 

أمريكا نحو القادس ونحاو فهساةان   عةهاب حا، أحاد،  وقفعما ضد قرار وس اس 
 و  عععد  عهى غار ا.
عدعو ال،ونجرس ا مريكا أن  كون مس  -  ه  -بقدراعما  -و ا  ا   ه ا م  

الشعب ا مريكا ال   عحمل مسوول   دفس العدوان فا حر ان عالماعان فاا  ا ا 
 القرن، وما فعل  لك ل كون مععد ا  و  ظالما .
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 كاان ا ولااى أن  سااعفعا الشااعب ا مريكااا قباال أن  صااد  ال،ااونجرس قااراره ألاام 
بعأااد اسراوال فا عأ،ااد احعىلماا لهقادس واغعصااب ا رض والعارض مان أ هماا، 

حاةعما بالمسعوةنات والمعسكرات العا  ددت أمنمم ومقدساعمم.  وا 
 -ماان  ان ا ز اار الشااريف وقااد فااوجع بماا ا القاارار الظااالم الاا   لاام  كاان منعظاارا  

 أمريكا العا عسعى ور ما عشقى فا عمه   السىم. -الصد ق  
  ا القرار ال   اسعظمر أن دعاط السىم صاروا دعااط لهغادر وا غع اا  لا،رض 
نما  سعون فا  والعرض ولهمقدسات   ارعون حقا  لهغار، و  ادعون الى اار وا 

ت، و  ماان وراومااام ا رض فسااادا ، بعااداوعمم، وبمااا أعاا ح لمااام ماان أمااوا  وعقن ااا
 وس عهم ال ان ظهموا أ  منقهب انقهبون. -مح د 

 قض   القدس. -ثمة انعم  ا أصحاب القض   
 ماا  ل أ  هع،م مفاجأط ال،ونجرس، وأسكعت ا لسن  العا   ععرك قاو   أو فعاى  ف
اااار بانماااا ا ة عقبااات وأةهقااات ا لسااان  الحاااداد باااالزور والبمعاااان، عثاااار الفاااعن و  عن

 قا  و  عدفس غاب ، و  ععرافس فا مهم  با م .ةري
ا أن كان  لك فأان منظم  المؤعمر اإلساىم -عفكارا  وعقدارا   -لعه،م قد صمعم 

 بقمعمااااا ووزراومااااا وأمانمااااا العااااام، وأااااان جامعاااا  الاااادو  العر  اااا  بقمعامااااا و اواعمااااا
 المععددط.

 شاورى باانمم( ألا س مانفاا القارنن ال،اريم: لوأمار م  -جلة جىلاه  -ألم  قل   
 أمور اإلسىم وقواعده ا  عمام بأمور المسهمان.

 ل غاب عانكم قاو    سابحانه: لولاو  دفاس   النااس بعضامم بابعض لفسادت 
 ا رض(.

ااُمم ِباااب ْعضؤ ل  وقااو    ساابحانه ل ِ الن اااس  ب ْعض  ْفاااُس َّللا  ل ااْو  د  م  و  ااو اِمسُ ُماادِة ِ   اااٌس  ْت ص  و 
ه و اٌت  ص  ل ا نُص و  ِثارا  و  ِ ك  ا اْسُم َّللا  ُر ِفام  اِجُد ُاْ ك  م س   ُصُرُه ان  َّللا   ل ق اِو    م ن ا نر ن  َّللا ُ و 

 (.ع ِزيزٌ 
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بكافاا  شااعو ما وألوانمااا ولغاعمااا  -نحاان أماا  المسااهمان  -ا ا كااان قااد غاااب عنااا 
منااه  اا ا ومواقعمااا عهااى ارض   فمااا  ااو كعاااب   بأااادانا اعهااو ا ز اار عهاا كم 

الماادى، فكونااوا عهااى قاادر المسااوول  ، واارجااوا عاان  اا ا الصاامت الاا   قااد  فساار 
بالرضااااا عمااااا  حاااادت ماااان قااااو  أو فعاااال موجااااه الاااا كم  مااااس أرضااااكم وعرضااااكم 

 ومقدساع،م.
ولعقبهااوا لهعشاااور فااا  -حااا عهااى صااىط  -فه قاال مؤ نااوكم فااا كاال مساااجد   

لقاادس فااا اااد ا ماا  الااى  اا ه القضاا   العااا قااد ع،ااون  ااا القاضاا   عهااى وجااود ا
والساااماء كماااا كانااات، اااا كر فاماااا اسااام    ا رضاوعمنماااا   عهاماااا صاااه  باااان 

با  عال ا  صادرا  من مسجد ا ا قصى مجاو  -ويعهى قرننه و ظل النداء:   أ،بر 
 فا المدان . -صهى   عه ه وسهم  -لحرم   فا مك  وحرم رسو    

ا الشااار  مااان أقصااااه فاااا مةهاااس الشااامس الاااى أقصاااى أاماااا المساااهمون  اااا  ااال  ااا 
المغرب كونوا عهى قدر المساوول   فاا  ا ه القضا  ، و  عار بكم قاوط، فماا دعاا،م 
نماااا اااادعوكم الاااى أن عااادفعوا عااان  ا ز ااار فاااا  ااا ا الوقااات الاااى امعشاااا  ساااىل وا 
قضاااا ا،م المصااااري  بكهمااا  واحااادط عقولونماااا وعسااامعونما لااااارين فاااا ماااواقعمم، 

،م ل،اام وجااودا  حاضاارا  وأنكاام   عر بااون المواجماا  دفعااا  ونصاارط  ج ااال ل عهمااوا أن
 نعم عبصرون.أالعا  غعا  مسعقبهما و 

اجمعوا مؤسساع،م فا أوةاانكم واصاةفوا مان اادرس و حااجج عان قضاا ا،م فاا 
 كاال ا مااا،ن والمواقااس العااا   أعمااا المنظمااات المحه اا  والدول اا ، ولاان عفقاادوا ماان

 حق،م ووقف العدوان عهى أرضكم وقدسكم وعرضكم.  ظا ركم فا الدفال عن
فااا  -وقااد عااداو  مجهااس مجمااس البحااوت اإلسااىم   ف ااه  -ان ا ز اار الشااريف 

  ه القض  ، قضا   القارار الصاادر مان ال،اونجرس ا مريكاا  غعصااب القادس 
وعأ،اااد احعىلماااا ماان اساااراوال بانمااا مسااااعا الصاااهح عشااغل حاااازا  كبااارا  فاااا  ااا ا 

الوفود  نا و ناك و شارك الرؤساء ومنظمات دول   أارى إلنجال  الوقت وعجر  
 ااا ه المسااااعا،  اااأعا  ااا ا القااارار مااان ال،اااونجرس، نقمااا  عهاااى الساااهم العاااام فاااا 
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المنةق  وعحريكاا  لماا اساع،ن واساععر فاا النفاوس مان كاره لهظهام ولهظاالمان ومان 
 نقم  عوشك أن عفسد كل عهك المساعا.

 ا أن عحمل المساوول   نحاو  ا ا القارار الا   ساانمدمان الصداق  ا مريك   واجبم
ا به كل سىم قام أو س قوم، وان الرياس  ا مريك  ، عهاماا أن عواجاه  ا ا بماا فا

اااد ا ماان سااهةان ا ا كاناات حقااا  عسااعى إلقاارار السااهم والسااىم، فااا  اا ه المنةقاا  
لمحه اا  الماماا  ماان العااالم، العااا ععوا،ااب فامااا المصااالح ا مريك اا  مااس المصااالح ا

 ل،م  اإلسىم   بكاف  شعو ما.
 ور ا فاادكاف  المنظمات الدول   أن عأا   ن ا ز ر الشريف بم ا الب ان ادعوا  و 

ر ن عقاف فاا وجاه  ا ه المعوقاات، ومنماا  ا ا القاراأاقرار السهم العام فا العاالم و 
 ال   صدر فا وقت اعةهس ف ه الى السىم.
 رض كافااا  عااؤمن بالساااىم وبضااارورط ان ا ز اار الشاااريف اثااا، فااا أن شاااعوب ا

والبرلماناات لعأاا   امان عهاماا أن عحات الرؤسااء والحكاعوفر ا مان ل،ال النااس و 
 دور ا نحو الوقوف ضد قرار نقل السفارات الى القدس.

ا وبكل العقدار وا حعرام ادعو ا ز ر الشريف كافا  الماواات فاا العاالم اإلساىم
 ا ه القضا   واةورعماا عهاى مساعقبل ا ما  لعقف وقف  شجاع  ععناسب مس قدر 

 اإلسىم   وأج الما.
ويااادعو ا ز ااار الشاااريف أصاااحاب الجىلااا  والفاامااا  والسااامو المهاااوك والرؤسااااء 

ن الصمت وعةهس شعو ما عهى وا مراء والحكومات أن ععشاور وععآزر وعار  ع
 العا عععرض لما فا   ا العصر. رةالماا

اةار مان أ  ااىف أالقض   الماثه  فالاىفات ويدعو ا ز ر الشريف الى نب  
 قاوم.

ود عاان ا ماا  الشاارور  ع،م  اا ه الناضااج  المدافعاا  العااا عااوس سااجل العاااريخ وقفاا
 وع،افح الغرور من ال ان قد بدت البغضاء من أفوا مم، وعهبست بما أعمالمم.



 

1836 

أعادوا ل،ما  وصافما فاا اإلساىم أنماا كالبن اان المرصاوه  شاد بعضاه بعضاا ، 
ا كالجساااد الواحاااد ا ا اشاااع،ى مناااه عضاااو عاااداعى لاااه سااااور الجساااد بالسااامر و ااا

 ، والحمى لوأعمروا بانكم بمعاروف(، فقاد حا رنا   فاا القارنن مان النازال والشاقا
با ععصااام بحااب   و  ااأ لنااا وحاادط ال،هماا  والصااف والععاااون عهااى الباار  وأمرنااا
 والعقوى.

اع،م فااا العااالم و   كاان أمااركم فااأجمعوا أمااركم وشااركاءكم ومناصااريكم ماان صااداق
م عاان ز ا الااى حججكاام فأق مو ااا وأعهنو ااا وواقعمااا بعاازم وحااو عهاا كم غماا  ثاامة أفضاا

 فااا قولااه ععااالى: ل ااا أامااا الاا ان نمنااوا ان قدسااكم فمااا عرضااكم وثقااوا بوعااد  
 (1ل   انصركم ويثبت أقدامكم( عنصروا

 شاخ ا ز ر الشريف
 جاد الح، عها جاد الح،

                                                 
  ص ص  1995هي،   نيعفد ر 1416مجرة ا زهر م اكج   اكسفبس   اكسنة اكثفمنة باكستعن   جدفبى اآلخيرة  1

779-802.. 
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 9951في سنة 

 نداء الشيخ / سيد قبيصي

 رئيس رابطة علماء المساجد من فوق المنبر
 اااا أمااا  اإلساااىم القااادس أمانااا  فاااا أااااد كم اهصاااو ا مااان ااااد العااادو وفكاااوا أسااار ا 

 باعحادكم.
فا   ا النداء وجه الشاخ ساد القب صا من فاو  المنبار ااوم الجمعا  ودعاا فاماا 

لاادان و لااك    كااون ا ة باعحاااد ا ماا  الااى أن عاهااه القاادس ماان الامااود أعااداء ا
 أم  اإلسىم وعوحاد صفوفما ونصر دان  .

هااى الحمااد ه رب العاالمان، والعاقباا  لهمعقااان، و  عاادوان ا ة ع»و ا ا نااه النااداء
ر الظااالمان، واشاامد أن   الااه ا ة   وحااده   شااريك لااه، قااا ر الظااالمان، ونصااا

 د أن سادنا محمدا  عبده ورسوله، الهممالمظهومان، ومفر  كرب المكرو ان، واشم
صل وسهم وبارك عهى سادنا محمد وعهاى نلاه وأصاحابه وأحباباه وأعباعاه صاىط 

 وسىما  داومان معىزمان الى اوم الدان.
 ااى  رجااب عكااف المسااهمون فااا مشااار  ا رض ومغار مااا  أمااا بعااد:فكهما أ اال  

المسااجد الحاارام بمكاا  الااى بنبااامم ماان  ءةاارط،  كاارى اإلساارااعدارسااون الاا كرى الع
المساااجد ا قصاااى بالشاااام، ثااامة العااارو  باااه مااان المساااجد ا قصاااى الاااى الساااماوات 
العى، الى حات شاء   جلة جىله. والمسجد ا قصاى الا   أحااط الماولى عازة 
وجلة جنباعه بالاارات والبركات الدان   والدناو ا ، فمان البركاات الدان ا  أن جعال 

ساحا  و عقاوب وداود   أرضه ومن حولما  مقارا  ل،ثاار مان ا نب ااء كالبرا  م، وا 
 -وساه مان وزكرياا و حااى وع ساى، ثاامة ااعم بركا   ا ه ا رض و اااعممم محمااد 

ومن بركاعه الدناو   كثرط ا نماار وا شاجار والثماار والازرول حوله..ولا لك  قاو  
 نااااه مععبااااد ا نب اااااءابعااااض العهماااااء فااااا شااااأن المسااااجد ا قصااااى واصاوصااااه: 

اااعم النبااان، ومعراجاه الاى الساماوات العاى.. وأولاى القهبعاان،  ى الساابقان ومسار 
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  عشد الرحا  ا ة الى ثىث  مساجد: المسجد »وثانا المسجدان وثالت الحرمان 
 «.الحرام، ومسجد ، والمسجد ا قصى

أامااا المسااهمون:لقد عجهاات عنا اا    عاازة وجاالة بااالنبا صااهى   عه ااه وسااهم فااا 
الفعاارط ماان الاادعوط، حااات عاهاات عنااه قااريص فقاااةعوه وأ هااه وماعاات الزوجاا    اا ه

 الوف   والعم المدافس مما جعهه اا  ب الاى الةااوف عهاه اجاد ن ناا مصاغ  ، وقهباا  
 عا، ول،نه قو ال بالصاد والضارب بالحجاارط، ولام  كان لاه معاان و  أنا س ساوى 

« عهااى غضااب فااى أبااالاان لاام  كاان بااك »أبااواب السااماء، ارفااس اد ااه الامااا قاااوى :
ن ففعحت الساماء أبوابماا، وكاأن   عازة وجالة اناج اه و قاو  لاه:  اا محماد ا ا كاا

أ ااال ا رض قاااد ضااااقوا  رعاااا  باااك، فماااا  اااا الساااماء عفاااعح أبوابماااا ورب الساااماء 
ان  ال ااِ   أ ْساار ى بِ  ارحااب بااك، نزلاات ن ااات   ععاارى ماان عه اااء سااماوه:ل ْبااِدهِ ُسااْبح   ع 

ال ْ ى  مِةن   ْساِجِد ا  ْقص  ر اِم ال ى الم  ي اُه ِماْن ن  اِعن اا ْول اُه ِلُنرِ ْكن اا ح  ال اِ   ب ار   ىالم ْسِجِد الح 
ِم ُس الب ِصارُ   (.ان ُه ُ و  الس 

أامااا المسااهمون:فا  اا ه الهاهاا : شاااءت ارادط   عاازة وجاالة أن  ظماار مكاناا   اا ا 
ن أماااثى  فاااا الامااار، و النباااا الااا   ااعاااار الفةااارط ممثهااا  فاااا الهااابن عهاااى الشااار م

ْاار   ظمر مكانعه بان ا نب ااء والرسال، ولا لك  قاو  فاا شاأن أمعاه: ل  ُأم ا ؤ  ُكناُعْم ا 
ِن الُمنك   ْون  ع  ْت ِلهن اِس ع ْأُمُرون  ِباْلم ْعُروِف وع ْنم   (.ِمُنون  ِبا  ِ ِر وُعؤْ ُأْاِرج 

حادات الصاح ح بل لقد عجهات مكانا  محماد صاهى   عه اه وساهم كماا ورد فاا ال
انااه صااهى با نب اااء والرساال ركععااان فااا بااات المقاادس، رغاام أن جم ااس ا نب اااء 
والرسل حدثعمم أنفسمم باان  كاون كال مانمم اإلماام لما ه الصاىط باد   مان غااره، 

برا  م  قاو   : أناا فآدم  قو : أنا أبو البشر، ونول  قو ، أنا ا ب الثانا لهبشر، وا 
وأناااااا كهااااا م  ، وع ساااااى  قاااااو : وأناااااا رول  ،  أباااااو ا نب ااااااء، وموساااااى  قاااااو :

مان  لاك،  اءسا،ت لم عحدثاه نفساه بشا -صهى   عه ه وسهم  -والمسعضاف 
 ول،ن ا مان جبريل قةس   ه ا مانا وقا : عقدم  ا محمد فأنت اإلمام.
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أامااا المسااهمون:انا أجااد سااؤا    ةاارل نفسااه: لمااا ا كاناات  اا ه الرحهاا  الااى بااات 
ع،ن مباشارط الاى الساماوات العاى الاى سادرط المنعماى الاى حاات شااء المقدس ولم 

   جلة جىله!!
 ا  واإلجاب  عن   ا السؤا : أن   عازة وجالة ارياد أن  ساهمه أمانا  ورعا ا  وعنا

 ااا ا المكاااان  مااا  محماااد صاااهى   عه اااه وساااهم  ن الاماااود أ ااادروا كرامااا   ااا ا 
 فقاار عهاى ااالقمم وباارومم، فقاالوا: لان   فالمكان وقعهوا ا نب اء وععادوا بالقا 

 ونحن أغن اء( وقالوا: لاد   مغهول (.
فااارد الماااولى عااازة وجااالة عهاااامم: بقولاااه لغهااات أاااادامم ولعناااوا بماااا قاااالوا بااال ااااداه 

 مبسوةعان(.
وصد    العظ م حات  قو :لغهت أاادامم ولعناوا بماا قاالوا بال ااداه مبساوةعان 

 انف، كاف  شاء(.
ن نعقهت الرسال  والق اادط الروح ا  مان بهاد الاى بهاد، ومان أما  الاى أما ، وماب لك ا

  ري  الى  ري  وصد    العظ م حات  قو : ل  أعهم حات اجعل رسالعه(.
هاها  اوط ا نب اء والرسال بما ا النباا ال،اريم فاا  ا ه الفأاما المسهمون:لقد عجهت ح

ى ، بما نباا أو أ،ثار ا ة و ساهم عهاالمبارك  فمناك العح ات المعبادل  فا كل شع
محمااد بقولااه: مرحبااا  بااا خ الصااالح والنبااا الصااالح كااا نعأ،ااد بااأن الاااىف بااان 
 ا نب اء والرسل انما  و و م من صنس البشر وأعداء اإلسىم، ول لك  قاو  عه اه

 مثهاا ومثال ا نب ااء مان قبهاا كمثال رجال بناى باعاا  فأحسانه وجمهاه ا ة »السىم: 
 ن  من زاو   من زوا اه فأا  الناس  قولون بعد أن ةافوا وععجبوا:  ىموضس لب

 «.وضعت   ه الهبن  فأنا الهبن  وأنا ااعم النباان
ااىف الوعاد  أاما المسهمون:ان العااريخ لام  ساجل لهاماود وأشا اعمم ا ة الابات وا 

أن ارياادون  انمااموالمكاار والمفاجااأط بالعاادوان واسااععما  أسااالاب الاادس والوق عاا ، 
ععود الق اادط الاامم مادعان أن القادس حارم لمام، ويريادون  ادم المساجد ا قصاى، 
بااال اريااادون أن ع،اااون القااادس عاصااام  لمااام،  عااااونمم فاااا  لاااك اماااود العاااالم بااال 
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،بار دولا  و اا الو  اات أععاونمم فا  لك الصاماون   العالم ا  العاا ععمركاز فاا 
لقدس عاصم  إلساراوال، وقارر المعحدط ا مريك   بق ادط ال،ونجرس ال   اععمد ا

نقل السفارط ا مريك   من عل أباب الى القادس، وكاأن القادس أصابحت مه،اا  لمام 
 ضار ان ب لك كل المواثا، وا عراف الدول   عرض الحاود.

وف وعنماا عان المنكار ر عا اار أما  أارجات لهنااس عاأمر باالمف ا أم  اإلسىم  
صاو ا مان ااد العادو وفكاوا أسار ا، و لاك وعؤمن باه: القدس أمان  فا أااد كم اه

 باعحادكم مصداقا  لقو  ر كم: لواععصموا بحبل   جم عا  و  عفرقوا(.
مااا ا عقولااون ل،ج ااا  القادماا  ا ا فاارةعم وااعهفااعم، ومااا ا عقولااون  نفسااكم وانااعم 
ععهمون عهم ال قاان باأن القادس عر  ا ، ونباماا عر اا، ودانماا اإلساىم، واإلساىم 

 عا ص عحاات مظهعاه الامااود  والنصارانا فااا أمان وأمااان وحاب وسااىم، أ  الا   
فانمضاااوا مااان ناااومكم، ووحااادوا صااافوفكم، وانصاااروا داااان   فاااا أنفساااكم وحااارروا 

ُنااوا ان ع نُصااُروا َّللا   ل : قدسااكم.. وصااد    العظاا م حااات  قااو  ااا ال ااِ ان  نم    ااا أ َام 
ُكمْ  ام   .(1ل  ا واسعغفر   لا ول،م و  قولا( أقا نُصْرُكْم وُيث بِةْت أ ْقد 
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 1996في سنة 

 (1لفتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر

 حماية الأقصى مسئولية كل المسلمين اليوم

وقااد حاات فضاااه  اإلمااام ا ،باار فااا  اا ه الفعااوى المسااهمان عهااى حما اا  المسااجد 
مااار فاماااا أن  كثفاااوا ا قصاااى وحمهمااام المساااوول   كماااا ناااادى قاااادط ا مااا  وو ط ا 

جمااود م لهوقااوف صاافا  واحاادا  أمامااا العاادوان الامود .كمااا ةالااب فضاااه  اإلمااام 
 المسهمان أن  سعمعوا الى نداء   لهجماد فا كعابه العظ م.

القاادس مداناا  عر  اا  شاااد ا العاارب ل،اان أو  ماان ااعةمااا »:  و اا ا نااه الفعااوى 
ساااىم، وأو  مااان أقاااام بماااا كماااا عقاااو  بعاااض الروا اااات  اااو ساااام بااان ناااول عه اااه ال

واعا  ا وةنا  بةن من بةاون العارب ا واوال العاا عاشات فاا فجار العااريخ فاا 
الجزياارط العر  اا  و لااك مناا  حااوالا ثىثاا  ن ف ساان  قباال الماا ىد كمااا  قااو  ثقااات 

 المؤراان.
 أو عهاى الدقا  اغعصاابمم -ثمة كان ع ه العبراناان فا الصحراء ثامة كاان دااولمم 

قبال الما ىد أ  بعاد وجود اا  1049ع  العا فاماا القادس حاوالا عاام   ه البق -
وعشااد ا عهى اد العارب باأ،ثر مان ألقاى عاام ودااولمم الاماا كاان عهاى ااد داود 
وسااه مان عهاممااا السااىم وظهااوا عهااى اغعصااابمم ا ا ااا حعااى ةااردوا منمااا وأرسااهوا 

 قبل الم ىد. 559الى بابل عام 
اد  عهاى أن وجااود الاماود بمدانا  القاادس لام  كاان ومان ثامة فااان العااريخ شاا د صاا

ا ة بعااااد وجود ااااا بنحااااو العشاااارين ماااان القاااارون، وبعااااد أن عا شااااما أصااااحابما  و 
 ا صل العر ا ال   وفدوا الاما من صم م الجزيرط العر   .

                                                 
ترقى اكشلخ جفب اكوق هرى جيفب اكويق بسا يته فيى  رلية اكشيرااة  يف زهر   حصي  هريى اكشيإفبة اكافكدلية  ينة  1

  شيم هيلع قف يلفً   ب يفن كيه أ يرعب  1945  شم هرى اكشيإفبة اكافكدلية مي"  جيفزة اكقضيف  اكشيرهى  ينة  1943

هردى متدل  فى اكقضف  باإلفتف  بكه مسر: بقلق مع حلث اكنظر  كى اكفتعى ب يفن ارجي"  كيى أ ثير ميع مصي س 

بمرجيي" باضييلف اكهثليير مييع اكدارعمييفا )مجريية ا زهيير م اكجيي   اكوييفبى هشيير   اكسيينة اكثفمنيية باكسييتعن   

 ( .1584ص
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وياااد  عهاااى ضاااعف ارعبااااط الاماااود باااأرض فهساااةان أن زعمااااء الصاااماون   فاااا 
فا بناء وةان قاوما لمام سااغ لبعضامم أن  العصر الحدات عندما بدأوا  فكرون 

اعجموا الى بىد أارى غار فهسةان وكانت أوغندا من بان الدو  العا عرضات 
لع،ااون وةنااا  لماام لااو  أن المصااالح اإلسااععماري  بااادرت الااى ا رعباااط بالمةاااعم 

 الصماون   وكانت المأساط العا ععاناما فهسةان وقدسما ا ةمر ا سار.
ن الاا   عاارب أ عااا  فااا شااعى أنحاااء ا رض  عهمااون ويؤمنااون بااان المسااهمان جم

 القدس  و رسو    صهى   عه اه وساهم لاها  اإلساراء حاان احعشاد باه ا نب ااء
ركا ، مم فا صىط جامع  فا عهك الهاه  المبام  والمىوك  العفوا عحت لواوه حات أ  

 البقعاا  العااا و اا ه اإلماماا  كاناات حجاار ا ساااس فااا الوجااود اإلسااىما فااا عهااك
 زوط عبااوك العااا قاد اااغاامااس اإلنسااانا المىوكااا، ثاامة كاناات ااعار ااا   لماا ا الج

 رسو    صهى   عه ه وسهم.
ثاامة كااان فااعح بااات المقاادس فااا عمااد عماار باان الاةاااب، فااعح سااىم حااات رغااب 
أ هما الى قاود ج ص المسهمان أبا عبادط بان الجارال أن  عةاامم أماار الماؤمنان 

اب نفساااه العماااد وا ماااان، وكاااان أن انعقااال الاااامم الاه فااا  عمااار بااان الاةااابنفساااه 
وعسااهم المداناا  وأعةااا م العمااد وكااان ماان عمااده أ   ءرضااا   عنااه حقنااا لهاادما
 ن اار  منما الروم، ولعل   ا من عمر كان اسعبعادا  أ سكنما أحد من الامود، و 

ماا و عاد  ا ا الباد  وأ هاه، لهامود ولهروم لما كان منمما و انمما مان ارعبااط  ساعب
اجار  فااا القادس ا ن  ااو عهاى اااد الامااود والاروم لأ اال الغارب( بعااد أن ااعهااف 
المساااهمون، وقعااادوا عااان حما ااا  أرضااامم وعرضااامم وانغمساااوا فاااا اىفااااعمم عاااارط 

 وشعاعمم وفرقعمم عارات.
ولااان انساااى المساااهمون ماااا ععرضااات لاااه القااادس عهاااى أااااد  أولواااك الااا ان ساااموا 

  ان احعهوا البىد ثمة سهمو ا الى الامود.بالصهاباان ال
 أما مسجد ا المسجد ا قصى فقد عم بناؤه قدم المدان  نفسما فقاد روى المحادثون 

 عن أبا  ر رضا   عنه انه قا :
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قهت  ا رسو    أ  مسجد وضس فا ا رض أو  ؟ قا : المسجد الحرام. قا : »
 «.ت: كم بانمما؟ قا : أر عون سن قهت ثمة أ ؟ قا : المسجد ا قصى. قا : قه

د عه ااه السااىم و اا ا مااا انفااا و اعهااى أن المسااجد كااان موجااودا  قباال دو اا ا اااد  
ن  اا ه ن ا قصااى بنااى عهااى أنقاااض الم كاال ل  كاال سااه مان(  أالفرياا  القاوهاا  باا

 المنةقاا  كاناات معمااورط، وقااد عمر ااا ناااس  عباادون   حقااا  ماانمم أنب اااء ه. فماال
 حالمم   ه دون مسجد؟ كان  ؤ ء عهى

ان  ااا ا المساااجد الااا   قاااد اجعمعااات ف اااه رسااال   ومىوكعاااه وصاااهوا ف اااه، والااا   
جعهه   قبه  لرساو    محماد صاهى   عه اه وساهم، والمساهمان معاه كال  لاك 
دلاال عهااى أ م ا  المسااجد والمداناا  العاا عحو ااه لالقاادس( وعهاى مكانعمااا المقدساا  

 لدى المسهمان.
ت لمام، أن نعابس عاريخ عنا   المسهمان بالقدس ومساجد ا منا  أن كانا ثمة  ل لنا

يخ، فماا ا عبااد المهااك باان مااروان بنااى مسااجد قباا  ر اان  لااك مسااةور فااا كعااب العاا
الصااارط ثاامة بنااى المسااجد ا قصااى ثاامة كااان أن منااس عماار باان عبااد العزيااز الامااود 

 كاااان ثااامة « المماااد »مااان ادمااا   ااا ا المساااجد ثااامة أعااااد بنااااء المساااجد فاااا عماااد 
وةااارده لهفرنجااا  وعجدااااده المساااجد واساااعمرت عنا ااا  المساااهمان « صاااىل الااادان»

 حكاما  ومحكومان بالقدس ومسجد ا.
وقد جاء  كر المسجد ا قصى فا القرنن صريحا  فا أو  سورط اإلسراء وجاءت 
أحادااات رسااو    صااهى   عه ااه وسااهم مبشاارط بافععاحمااا وحاات المسااهمان عهااى 

 عهى شوونما. حمااعما والق ام
ولقااد داهمااا جمااس ماان كبااار أصااحاب رسااو    كااان عهااى رأساامم أبااو عبااادط باان 
الجااارال ومعاااا  بااان جبااال وشااااوخ مااان فقمااااء وأومااا  المساااهمان عاشاااوا فاااا رحاباااه 

 وجنباعه.
سىماعماأل ست كل   ه د ول عهى أصال  وعراق    ه المدان  وعرو عما  ومن  وا 

ت بات من الواجب أن  شعروا أن ا اةار قد ثمة ن كر المسهمان بمسوولاعمم حا
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رض كال المساهمان ومساجد ا ف اا أاماا أحاقات بالقادس ومساجد ا ا قصاى وأنماا 
نااه   نجاااط ل،اام لف -اإلسااىم  -جمعااوا أمااركم وارجعااوا الااى عقااادع،م أالمسااهمون 

 مما اراد بكم ا ة با رع،از عهى   ه العقادط.
وا ماا  اإلسااىم   وو ط ا ماار فامااا أن  كثفاانااداء الااى قااادط ا ماا :ان عهااى قااادط ا 

ن اثقااوا أجمااود م لهوقااوف صاافا  واحاادط، وان ارعفعااوا فااو  الاااىف وا اااعىف، و 
 أن ما  حصهون عه ه من وحدعمم  فو  أ   مكاسب أارى.

ان العااالم الاا    حااارب العنصااري  اجااب أن  عهاام أن المسااهمان و ااو جاازء كبااار 
لناااول مااان ا ضاااةماد العنصااار  والعقاواااد  واةاااار فاااا ك اناااه اععرضاااون الااااوم 

حقااا  ابعغااون عساااو  الشااعوب  اعسااانده بعااض القااوى الةاغ اا  والباغ اا ، وا  ا كااانو 
فه عهموا أن القادس ومساجد ا وأ هماا العارب اععرضاون  ضاةماد    قال شاناع  

نااه أشاانس ماان كاال اوقبحااا  عمااا ععاارض لااه الامااود فااا أور ااا عهااى اااد النازياا  باال 
 اضةماد ساب،.

 اما العرب، أاما المسهمون:ان أحدا  غاركم لن  سعرد ل،م المسجد ا قصى و فكأ
م أسااره، فعساااندوا، وعحااابوا وعقااار وا  اال نساااعم أن رسااو    صااهى   عه ااه وسااه

شاااابمكم بالجسااااد الواحااااد. ا قااااوم أجابااااوا داعااااا   وانصااااروا   انصااااركم ويثباااات 
لحاااا، بكهماعااااه و قةااااس داباااار أقاااادامكم و شااااف صاااادور قااااوم مااااؤمنان.و   حاااا، ا

 ال،افرين.
أامااا المسااهمون قولااوا  ج ااال،م حساانا  ووضااحوا لماام معااالم الةرياا، حعااى اعااابعوا 
لهحصو  عهى حقوقمم واسعرداد مسجد م ا قصاى وقدسامم المباارك، بال وسااور 
بااااىد المسااااهمان العااااا مااااا عاااازا  عناضاااال لصااااون  اعمااااا والاااااىه ماااان أعااااداوما 

 أن   لقو  عزيز(.لولانصرن   من انصره 
أاماااا المساااهمون:انكم أ ااال نجااادط وشااامام  ون ااال عااازط وكرامااا  لوه العااازط ولرساااوله 
ولهمؤمنان( فاسععانوا باه واجمعوا أمركم ورأ كم و  عاعهفوا. فقد جرت الاىفاات 
عهاااى ا مااا  اإلساااىم   فاااا ماضااااما المآساااا العاااا ضااااعت بساااببما ا وةاااان.. 
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داء فااا عفرياا، الصاافوف وا  كاااء الفااعن مااا ظماار منمااا وعمااز  ال، ااان، ونجااح ا عاا
 وما بةن.

أاما المسهمون:اسعمعوا لنداء   فا كعابه:لانفروا افافا  وثقاا   وجا ادوا باأموال،م 
 .(1ل مون(وأنفسكم فا سبال    ل،م اار ل،م ان كنعم ععه

                                                 
   1996هي،   نعفد ر/باسيد ر 1417نة اكلفمسية باكلدسيعن   اكاي ب اكسيف "   سجيل مجرة من ير اإل ي ن م اكسي 1

 ..33-30ص ص 



 

1846 

 1996في سنة 

 فتوى الدكتور / يوسف القرضاوي

 العدو الصهيوني حرام شرعاً  السفر والسياحة إلى دولة

وقد أوضح فضاهعه فا   ه الفعوى أن اإلسىم فرض الجماد  سعرداد ا رض ، 
 والمسجد ا قصى أولى ا راضا لعحريره.

 كما فرض اإلسىم مقاةع  العدو المغعصب اقعصاد ا  واجعماع ا  وثقاف ا .
الامود حارام  كما وضحت الفعوى أن السفر لهس اح  الى فهسةان فا ظل حراس 

 شرعا  
وا بأموالمم وأنفسمم، د فرض اإلسىم عهى المسهمان أن اجا »و  ا نه الفعوى:

رض ماان أ سااعرداد أرضاامم المغعصااب ، و   قباال ماانمم أن  فرةااوا فااا أ  شاابر 
دار اإلسااااىم،  سااااهبما ماااانمم كااااافر مععااااد أثاااا م، و اااا ا أماااار معهااااوم ماااان اإلسااااىم 

جم اااس عهمااااء ا ماااا  اعااااا  قةع اااا  مااان لهااصااا  والعامااا ، و اااو مجماااس عه اااه اجم
 كما  قا .لك اثنان،و  انعةح فاما عنزان،  ااعهف فا  وم ا بما كاف ،

و اا ا الحكاام فااا أ  جاازء ماان دار اإلسااىم، أ ااا كااان موقعااه، ماان بااىد العاارب أو 
العجاام، فكاااف ا ا كااان  اا ا الجاازء  ااو ارض اإلسااراء والمعاارا ، وماار د الباارا ، 

الاا   بااارك   حولااه أولااى القبهعااان فااا اإلسااىم، وثالاات ودار المسااجد ا قصااى 
 المساجد العظ م  العا    شد الرحا  ا ة الاما؟!

ان  ااا ا اؤكاااد وجاااوب الجمااااد والقعاااا  فاااا سااابال   والمسعضاااعفان مااان الرجاااا  
 والنساء والولدان.

ساعرداد اوا  ا قصر المسهمون فا الجماد له ود عن أوةانمم، والدفس عن حما م و 
ما اغعصب مان د اار م، أو عجازوا عان  لاك لسابب أو ناار، فاان داانمم  فارض 

 عهامم مقاةع  عدو م مقاةع  اقعصاد   واجعماع   وثقاف   لعدط أسباب:
أن  ا ا  ااو الساىل المعااال لنااا، والقادر الممكاان ماان الجمااد، وقااد قااا     أولهررا:

اان ُقااو  ععااالى: ل ااا اْسااع ة ْعُعم مِة ِ وأ ِعااَدوا ل ُماام م  ااُدو  َّللا  ْاااِل ُعْرِ ُبااون  ِبااِه ع  طؤ وِماان رِة  اااِط الا 
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ُكمْ  ااُدو  ( فهاام  أمرنااا   ا ة بلعااداد المسااعةال، ولاام  كهفنااا مااا  ةاقاا  لنااا بااه فاال ا وع 
سقد عنا نول من الجماد   نقادر عه اه، لام  ساقد عناا أبادا  ماا نقادر عه اه. وفاا 

 معف، عه ه.« ه ما اسعةععما ا أمرع،م بأمر فأعوا من»الحدات الصح ح: 
 -م، وساافرا  الااى د ااار م مااشااراء ماانمم و  عااا  ل -أن ععامهنااا مااس ا عااداء  ولانيهررا،

 شااد ماان أزر اام، و قااو  دعاااوم اقعصاااد م، و ماانحمم قاادرط عهااى اسااعمرار العاادوان 
عهانا، بما ار حون من وراونا، وما اجنونه من مكاسب ماد  ، وأاارى معنو ا    

 ناه ععااون عهاى  ؛م  قاناا  لاون الععااون معمام، و او ععااون محار  عقدر بما . فم ا
ه ااى الِباارِة والع ْقااو ى و  ع  عاادوان. قااا  ععااالى: للاو اإلثاام  ُنوا ع  اااو  ُنو وع ع  اااو  ه ااى اإلْثااع  ِم ا ع 

 (.واْلُعْدو انِ 
 الامم أن الععامل مس ا عداء المغعصبان اسعقبا   لمم فا د ارنا، وسفرا   ولاللها:
عهاى  -بمضاا الازمن  - م،  كسر الحاجز النفسا بانناا و اانمم و عمال فا د ار 

ردم الفجااوط العااا حفر ااا ا غعصاااب والعاادوان، والعااا ماان شااأنما أن عبقااى جاا وط 
ماا  عااوالا ماان وا  ااا، وععاااد  عه  فااا نفااوس ا ماا ، وحعااى عظاال ا الجماااد مشااع

 عهاماا، وقاد قاا   دمن عادا ا، و  ععاولى عادو   وعادو ا المحاارب لماا، المععا
ااادُ   ععاااالى: ل اااُدوِة  وع  ُناااوا   ع ع ِااااُ وا ع  اااا ال اااِ ان  نم  ُكْم   اااا أ َام   ااا ا مااااا و (، ْوِل  ااااء  أ  و 

جعااال العىقاااات بانناااا و اااانمم لةب ع ااا ( سااامنا :  عبااارون عناااه ب لالعةب اااس( أ  
ن لاااام  قااااس ماااانمم اغعصاااااب و  عاااادوان، و اااام    كعفااااون الاااااوم أعهااااى عساااال، كاااا

افا و ااو اشااد قاا سااعون الااى العةب ااس ا جعماااعا والث انمااما قعصاااد ،  بااالعةب س
 اةرا .
أن اااعىط  اؤ ء النااس بناا وااعىةناا بمام، بغاار قااد و  شارط  حمال  ورا اها:

معاااه أضااارارا  اةاااارط لناااا وعمداااادا  لمجعمعاعناااا العر  ااا  واإلساااىم  ، بنشااار الفسااااد 
دارط فنونما، وما وراء ا من  والر اه  واإلباح  العا ر وا عهاما، أعقنوا صناععما، وا 

أمااااراض قاعهاااا  فعا،اااا ، مثاااال اإلااااادز وغاااااره.. و اااام قااااوم ااةةااااون لماااا ه ا مااااور 
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عاة ةااا  مااا،را ، و حااددون أ اادافمم، ويرساامون اةةماام لعحق قمااا باباات و كاااء، 
 ونحن فا غفه    ون، وفا غمرط سا ون.

: فريضا  اوجبماا الاادان، لماا كاان ساد  راواس  ا ا الفسااد المعوقاس فريضا  وضارورط
 وضرورط  حعمما الواقس.

فا ضوء   ه ا ععبارات نرى أن السفر أو الس اح  الاى دولا  العادو الصاماونا 
حارام شارعا ، ولاو كاان  لاك بقصاد ماا  سامونه السا اح   -لغار أبناء فهساةان  -

الدان اا  أو زيااارط المسااجد ا قصااى، فمااا كهااف   المسااهم أو ااازور  اا ا المسااجد، 
هف  و أسار عحت نار دول  امود، وفا حراس  حراب بنا صماون، بل ال   كُ و 

نقاااا ه مااان أاااادامم، وا عادعاااه وماااا حولاااه الاااى الحظاااارط  المساااهمون باااه  اااو عحرياااره وا 
اإلساااىم   واصوصاااا  أناااه اععااارض لحفرياااات مساااعمرط مااان حولاااه ومااان عحعاااه   

مم عهااى أنقاضااه. ناادر  عواقبمااا، انمااا ااادر  بمااا الامااود الاا ان انااوون اقاماا   اا كه
 لو مكرون و مكر   و  اار الما،رين(.

الاااى المساااجد ا قصاااى، ونشاااعا  الاااى شاااد الرحاااا  الاااى رحاباااه  حااانَ انناااا جم عاااا  ن  
 المبارك ، فان الصىط ف ه بامسماو  فا المساجد العاد  .

 ول،نا نبقا شعه  الشو  معقدط حعى نصها ف ه ان شاء   بعد عحريره وما حوله
 دعه الى أ هه الةب عاان و م أم  العرب واإلسىم.وا عا

و سااااعة س المسااااهم الاااا   اريااااد أن  كسااااب اجاااار مضاااااعف  الصااااىط فااااا المسااااجد 
ا قصااى: أن  شااد رحالااه الااى المسااجد النبااو  الشااريف، فااان الصااىط ف ااه بااألف 

جااار الصاااىط فاااا المساااجد أضاااعف  أجر ااااصاااىط فاااا المسااااجد العاد ااا ، أ  أن 
ا المساجد النباو  باألف صاىط ف ماا ساواه ا ة المساجد ا ة ن الصاىط فالا قصى فا

المساااجد ا قصاااى. ومعناااى  ااا ا أن الصاااىط فاااا المساااجد الحااارام بمكااا  المكرمااا  
ععد  ماوعا صىط فا المسجد ا قصى، فمن اشعا  الى المسجد ا قصى الاوم 
ف ةفاااع حااارارط شاااوقه بالسااافر الاااى المساااجد النباااو  بالمدانااا ، أو المساااجد الحااارام 
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مك ، حعى  مكن   ا م  من اعادط الح، الى نصابه، ورد ا مانات الى أ هما ب
 لويومو   فرل المؤمنون بنصر  (.

وأما دعوى أن السىم قد حل محل الصرال باننا و اان بناا صاماون فماا دعاوى 
  عقااوم عهااى سااااقان، والقاادس لاام عااارد الانااا باال   اااازا  قااادط ال، ااان الصاااماونا 

لقدس  ا العاصم  ا بد   لدولعمم،   ازالون ازرعون المساعوةنات  عهنون أن ا
مااان حولماااا و غاااارون مااان معالمماااا، و  اااازا  المساااجد ا قصاااى عحااات رحماااعمم، 
 وقسوعمم، و  ازا  الىجوون الفهسةاناون مشردان فا ا رض.. و  اازا  الساىم

 المزعوم كهه فا ممب الريح، و  ازا .. و  ازا ..
لااه ل،مااا  فاااا  اا ه ا ونااا  الاةااارط العاااا ااااراد أن  غاااب عنماااا وعاماااا  اا ا ماااا أقو 

بقضا ا ا، وان عحقن بمادرات من ا فكار عفقد ا القدرط عهاى الحركا ، بال عهاى 
العمااااز بااان الصااواب والاةااأ، ل،اان ا اةاار ماان  اا ا كهااه أن عجاار بعااض ماان 

 ى  فرااوا فعااو ل -ممان فقادوا العهام الواساس أو العقاى الارادل  -انعسبون الى الادان 
عجاااز ل،ماا  أن عضااس أاااداما ماعااارط فااا أاااد قاعهامااا ومغعصاابا د ار ااا ا ساساا   

 ال،ه   الداوم  والقةع  . و  حو  و  قوط ا ة باه.
نااا اجعنابااه،   رنااا الباةاال باااةى! وارزقأالهماام أرنااا الحاا، حقااا  وارزقنااا ابعاعااه، و 

 .(1لنمان

                                                 
 ..15-13نشرة اكدقفبمة   ص ص  1
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 1996في سنة 

 الدكتور / محمد سيد طنطاوي نداء من شيخ الأزهر

 دفاع عن المسجد الأقصى واجب مقدسال

وكااان  اا ا النااداء اااوم الجمعاا  الموافاا، ،  ماان فااو  منباار الجااامس ا ز اار الشااريف
فااا اةباا  الجمعاا   1996ماان ساابعمبر  27 جاار ،  1417جماااد  ا ولااى  14

مساجد أ،د فضاه  اإلمام ا ،بر الدكعور / محمد سااد ةنةااو  أن الادفال عان ال
ن أعماا  الحفار أوثالات الحارمان، و  القبهعانا قصى واجب مقدس باععباره أولى 

وا عااادط فااعح النفاا، عحاات المسااجد ا قصااى  عااد انعما،ااا  لحرماا  المسااجد وقدساااعه، 
وأ،ااد فضاااهعه أن الاا ان قعهااوا فااا ا راضااا الفهسااةان   دفاعااا  عاان مقدساااعمم  اام 

صااىط الجمعاا  صااىط الغاوااب  ااو شاامداء، وقااد أدى فضاااه  اإلمااام ا ،باار بعااد 
 .(1لا دفاعا  عن المسجد ا قصىوجم س المصهان عهى أروال ال ان اسعشمدو 

                                                 
 ..1996ا هران م اكا ب اكثفمع باكاشربن     تد ر 1

 .55بمود  هرى حره م جإعب ا زهر   ص
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 1996في سنة 

 رئيس جامعة الأزهر فتوى الدكتور / احمد عمر هاشم

وقااد ةالااب فضاااهعه فااا  اا ه الفعااوى باسااعرداد القاادس الشااريف وعةمااار كاال بقعاا  
 أصحابه.فا الوةن اإلسىما، وا عادط الح، الى 

وناااادى ا مااا  باااان عوحاااد جمود اااا و  ععفااار ، و اااان أن الجمااااد فااارض عاااان فاااا 
الاادفال عاان القاادس وعاان البوساان  والمرسااك والش شااان وكاال وةاان اسااىما عهااى 

 ظمر ا رض.
سبحانه  -سجل القرنن ال،ريم مكان  القدس حان وضح أن   »و   نه الفعوى 

هى   عه ااه وسااهم ماان المسااجد أساارى بعبااده وحبابااه سااادنا محمااد صاا -وععااالى 
الحارام الااى المسااجد ا قصااى، حااات قااا  جاال شااأنه: لساابحان الاا   أساارى بعبااده 
ا ل ى  من المسجد الحرام الى المساجد ا قصاى الا   باركناا حولاه لنرياه مان ن اعنا

 انه  و السم س البصار(.
جد بعااد مسااأوسامى بالمسااجد ا قصااى، لبعااد ماا بانااه و ااان المسااجد الحارام وكااان 

 عن أ ل مك  فا ا رض  عظم بالزيارط.
لااه( والماراد بالبركاا  الما كورط فااا ا  ا  ال،ريماا  فااا قولاه ععااالى: لالا   باركنااا حو 

ك به عهى عها -ععالى  -نعم   أ  فما ما ك  الحس   والمعنو  ، فأما الحس البر 
ماان  البقااال ماان الثمااار والاازرول وا نمااار، وأمااا المعنو اا  فمااا مااا اشااعمهت عه ااه

جوانااااب روح اااا  ودان اااا ، حااااات كاناااات مماااابد الصااااالحان، وا نب اااااء والمرسااااهان، 
ومساااارى ااااااعم النباااااان وقااااد دفاااان حااااو  المسااااجد ا قصااااى كثااااار ماااان ا نب اااااء 

عشااااااد الامااااااا  والصالحان.والمسااااااجد ا قصااااااى  ااااااو أحااااااد المساااااااجد الثىثاااااا  العااااااا
هم قا : عن رسو    صهى   عه ه وس-رضا   عنه-الرحا ،عن أبا  ريرط

  عشااد الرحااا  ا ة الااى ثىثاا  مساااجد: المسااجد الحاارام ومسااجد   اا ا والمسااجد »
 «.ا قصى
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نااه    سااافر أحااد لمسااجد لهصااىط ف ااه ا ة لماا ه المساااجد أومعنااى  اا ا الحاادات: 
الثىثاا ،  نااه    سااافر أصااى  ا ة لمااا، وقااد بنااى المسااجد ا قصااى بعااد المسااجد 

رضاا    -فاا الحادات الصاح ح: عان أباا  ر  الحرام بأر عان سن ، كماا جااء
قا : قهت:  اا رساو    أ  مساجد وضاس فاا ا رض أو  ؟ قاا  المساجد  -عنه 

الحاارام، قهاات، ثاامة أ ؟ قااا : المسااجد ا قصااى، قهاات: كهاام بانممااا؟ قااا  أر عاااون 
 سن ، وأانما أدركت الصىط فصل، فمو مسجد.
، وثالاااات القبهعااااانم، فمااااو أولااااى ولهمسااااجد ا قصااااى مكانعااااه الجهاهاااا  فااااا اإلسااااى

 الحرمان الشريفان.
روى الةبااار  فاااا عاريااااه، عااان قعاااادط قاااا : كاااانوا  صاااهون نحاااو باااات المقااادس 
ورساااو    صاااهى   عه اااه وساااهم بمكااا  قبااال المجااارط وبعاااد ماااا  ااااجر رساااو    

 صهى   عه ه وسهم صهى نحو بات المقدس سع  عشر شمرا .
رض المحشار والمنشار، وعان أناه أدس ومكانعاه، ومما اد  عهى فضل باات المقا

ا فعناا فاأم مون  مو ط رسو    صهى   عه ه وسهم قالت: قهات:  اا رساو    
ن الصاىط ف اه لرض المحشار والمنشار اوعاوه فصاهوا فاماا، فاأ»بات المقدس، قا :

 «.كألف صىط فا غاره
  عه اه وساهم:  قا : قا  رسو    صاهى -رضا   عنه  -وعن ابن عباس 

 «.من أراد أن انظر الى بقع  من الجن  فهانظر الى بات المقدس»
وفاااا مدانااا  القااادس دفااان عااادد كباااار مااان الصاااحاب  والعاااابعان، مااانمم: الصاااحابا 
الجهال عبااده بان الصاامت وشاداد بان أوس، فماا مماد النباوات والشاراوس والرسال 

ا قصاى قبها  لمام، و ا ا  ال ان وجدوا  ناك فاا  ا ه العصار، ولقاد كاان المساجد
ار كهااه  مثاال البركاا  الدان اا  العااا أحاةاات بااه، وأمااا البركاا  الدناو اا ، فكثاارط ا شااج

 وا نمار وةاب ا رض، و  ا ما اراد بقوله ععالى: لال   باركنا حوله(.
صاااهى    -وروى أن الااا   أساااس المساااجد ا قصاااى  اااو  عقاااوب بااان اساااحا  

 -عه اااه الساااىم  -ال،عبااا ، وقاااد قاااام ساااه مان بعاااد بنااااء ابااارا  م  -عهامماااا وساااهم 
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وبانا  -عه ه السىم  -بعجداده، وقد أشكل  لك،  ن بانا البات الحرام ابرا  م 
المسجد ا قصى داود وابنه سه مان بعده و انمما مدط ةويه  عزياد عهاى ا ر عاان 

رضاا   عناه  -العا  كرت فا الحادات المارو  فاا الصاح حان عان أباا  ر 
ساااألت رساااو    صاااهى   عه اااه وساااهم عااان أو  مساااجد وضاااس عهاااى »: قاااا  -

ا رض، فقا : المسجد الحرام، قهت: ثمة أ ؟ قا : المسجد ا قصاى، قهات: وكام 
د، فحاثمااا أدكاات الصااىط فصاال بانممااا؟ قااا : أر عااون عامااا  ثاامة ا رض لااك مسااج

 «.ن الفضل ف هلف ه ف
ن أا ا ثاااار: بااانشااارل معاااااو  فاااا حاااكا  أباااو جعفااار الةوأجااااب عااان  ااا ه اإلشااا

الوضااس غااار البناااء، والسااؤا  فااا الحاادات الساااب، عاان ماادط مااا بااان وضااعمما   
عن مادط ماا باان بناومماا، ف حعمال أن  كاون واضاس ا قصاى بعاض ا نب ااء قبال 

 داود وسه مان، ثمة بن اه بعد  لك.
ساىم ادعنا وله  كريات عزيازط وغال ا  عهاى اإلقولهمسجد ا قصى ارعباط وثا، بع

 والمسهمان، فمو مقر لهعبادط، وممبد لهوحا ومنعمى رحه  اإلسراء، و دا ا  رحها 
 المعرا .

وقااد ماار الرسااو  صااهى   عه ااه وسااهم فااا رحهعااه الااى المسااجد ا قصااى بالبقعاا  
المباركاا  العااا كهاام   فامااا موسااى عه ااه السااىم، و ااا ةااور ساااناء فصااهى بممااا 

 ركععان.
« بااات لحاام»عااا ولااد فامااا ع سااى عه ااه السااىم، و ااا: وماار بالبقعاا  المباركاا  ال

فصاااهى بماااا ركععاااان، ثااامة وصااال الاااى باااات المقااادس فوجاااد ف اااه ابااارا  م وموساااى 
وع سى فا جمس من ا نب اء والرسل فصهى بمم جم عا ، ثمة عر  به الى السماء 

 فرأى من ن ات ر ه ال،برى.
ابار قوماه، ألمباركا ، و وقد عاد رسو    صهى   عه ه وسهم من  ا ه الرحها  ا

 فكان منمم من صد ، ومنمم من ك ب.
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ابااروه، فمااا كااان أو  -رضااا   عنااه  -و  ااب بعضاامم الااى أبااا بكاار الصاادا، 
 جوابه ا ة أن قا  لمم: و  لاون كاان قالاه فقاد صاد ، قاالوا: عصادقه عهاى  لاك؟

وم عهى ابر السماء، وقد عمادى الق أصدقهبعد من  لك أعهى  أصدقهقا : انا 
فا لجاجمم وحوار م،  سألون الرسو  صهى   عه اه وساهم فاا ععنات عان باات 

بم ه ا سوه  ساوقعون الرسو  صاهى  أنممالمقدس، ومنه من كان قد رنه، وظنوا 
وصاف لمام باات  -و او المؤياد مان قبال ر اه  -  عه ه وسهم فاا حار ، ول،ناه 

 اعه.ابر م عن ن أالمقدس وصفا  كامى  فا غا   الدق ، و 
  قو  الرسو  صهى   عه ه وسهم:

فجهاااى   لاااا باااات  اءابااار م عااان ن اعاااه، فاااالعبس عهاااا بعاااض الشاااأفجعهااات »
د فقاالوا: أماا النعات فقا« نععه لمامأنظر ال ه دون دار عقال، و أالمقدس ثمة جعهت 

كهمااا وصاف لماام الرسااو   -رضاا   عنااه  -أصااب، وكااان أباو بكاار الصاادا، 
اباار م أنااك رسااو    ثاامة أشاامد أ قااو : صاادقت  -صاافا  صااهى   عه ااه وسااهم و 

وصاف، وقاا   أ،مالعن عار م، وعن أحمالما، وعن دقاو، المىبسات ووصفما 
لماام: عقاادم اااوم كاا ا مااس ةهااول الشاامس، وفامااا فااىن وفااىن،  قاادمما جماال أور  
عه اااه غرارعاااان ما ةعاااان، وماااس وضاااول ا دلااا  فقاااد لاااج القاااوم فاااا عنااااد م ولااام 

المعجزط الواضح  فقد ةمس   عهى أبصار م وبصاور م لومان لام  صدقوا عهك 
 اجعل   له نورا  فما له من نور(.

الصااااىط، و ااااا  -ساااابحانه وععااااالى  -وفااااا رحهاااا  اإلسااااراء والمعاااارا  فاااارض   
 ا صاارط باات المقادس حاات  نن اكالصه  القو   بان العبد ور ه وكانت القبه  

م باسااعقبالما وكااان بمكاا   صااهى بااان الااركنان أماار الرسااو  صااهى   عه ااه وسااه
فع،ااون بااان اد ااه ال،عباا  و ااو مسااعقبل صااارط بااات المقاادس، فهمااا  اااجر الرسااو  
 - صهى   عه ه وسهم الى المدان  عع ر عه ه أن اجمس بانمما، عندوا  أماره  

 أن اعوجه الى بات المقدس واسعمر عهى  لك نحو سع  عشر شمرا . -ععالى 
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و ر اااه ويبعمااال ال اااه أن ع،اااون وجمعاااه الاااى ال،عبااا  قبهااا  ابااارا  م عه اااه وكاااان اااادع
السااااىم، فأجاااااب الااااى  لااااك، وأماااار بالعوجااااه الااااى البااااات الحاااارام، فاةااااب الناااااس 

 عهممم ب لك، وكانت أو  صىط: صىط العصر، وفا   ا  قو    ععالى:أ و 
لقاااد نااارى عقهاااب وجماااك فاااا الساااماء فهنولاناااك قبهااا  عرضاااا ا فاااو  وجماااك شاااةر 

لمساااجد الحااارام وحاااات ماااا كناااعم فولاااوا وجاااو كم شاااةره وان الااا ان أوعاااوا ال،عااااب ا
 ل عهمون انه الح، من ر مم وما   بغافل عما  عمهون(.

أن رسااو    صااهى   عه ااه وسااهم صااهى الااى  -رضااا   عنااه  -وعاان البااراء 
 ناهأقبال الباات، و  -بات المقادس ساع  عشار شامرا ، وكاان  عجباه أن ع،اون قبهعاه 

صاااهى أو  صاااىط صاااى ا العصااار، وصاااهى معاااه قاااوم، فاااار  رجااال ممااان كاااان 
 صهى معه فمر عهى أ ل المسجد و و را،عون فقا :

أشاامد باااه لقااد صااهات مااس النبااا صااهى   عه ااه وسااهم قباال مكاا  فااداروا كمااا  اام 
قبل البات، وكان قد مات عهى القبه  قبل أن عحو  رجاا  قعهاوا لام نادر ماا نقاو  

 :فامم فأنز   
 لوما كان   ل ض س ا مانكم ان   بالناس لرءوف رح م(.

ومما اؤكد عاةف  المسهمان نحاو القادس الشاريف كواحاد مان أ ام معاالم اإلساىم 
  برسااوله صااهى   عه ااه وسااهم ال ااه، ان الرسااو  عه ااه الصااىط  ى نااه قااد أساار أ

 :-  عنه رضا -نس أوالسىم دال المسجد ا قصى وصهى ف ه، وفا روا   
... ثاامة داهاات المسااجد فصااهات ف ااه ركععااان، ثاامة ارجاات فجاااءنا جبرياال عه ااه 

ناااء ماان لاابن،  أااا ت »فقااا  جبرياال: »الهاابن  فااااعرتالسااىم بلناااء ماان اماار، وا 
 قام .وقا  اإلمام النوو  رحمه  : المراد بالفةرط  نا: اإلسىم وا سع« الفةرط

لمساجد فعرفات النبااان ماا باان قااوم ورا،اس وفا روا   ابن مسعود:... ثمة داهات ا
وساااجد، ثاامة أ ن مااؤ ن، فأق ماات الصااىط فقمنااا صاافوفا  ننعظاار ماان اؤمنااا، فأااا  

 باد  جبريل فقدمنا فصهات بمم.
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 ثمة أق مات الصاىط، فادافعوا حعاى قادموا -عند الةبرانا  -وفا روا   أبا أمام  
، ء جم عا  فا المسجد ا قصىمحمدا  صهى   عه ه وسهم، فصهى اماما  با نب ا

رساوله صاهى   عه اه وساهم فاا  ا ه الرحها   -سبحانه وععاالى  -ةهس   أوقد 
المباركا  عهااى نمااا   لثاواب الةاااوعان، وعقاااب العاصااان، ومان  اا ه النمااا   مااا 

مر عهاى قاوم ازرعاون و حصادون فاا » رنه من ثواب المجا دان فا سبال  : 
 : ما   ا؟-عه ه السىم  -ا كان، فقا  لجبريل اوم، كهما حصدوا عاد كم

 قا :  ؤ ء المجا دون فا سبال   عضاعف لمم الحسن  الى سبعماو  ضعف.
 فمو ااهفه  و اار الرازقان(. اءلوما أنفقعم من ش

الجمااااااد والمجا ااااادان، وفاااااا  ااااا ا النماااااو     وفاااااا  ااااا ا المشااااامد عوضااااا ح لمكانااااا
سانا عواةاف اإل ماان ، لعادفعنا لعةماار المحسوس لمثوب  الجماد، عج ص فاا نفو 

القاادس الشااريف واسااعرداده، وعةمااار كاال بقعاا  فااا الااوةن اإلسااىم، ونجا ااد ماان 
اجال اعاادط الحا، الاى أصاحابه الا ان أارجاوا مان د اار م وأماوالمم بغاار حاا، ا ة 

 أن  قولوا ر نا  
 وكما قا  سبحانه وععالى: لوأارجو م من حات أارجوكم(.

 إلرادط اإللم اا  أن  كااون اإلسااراء برسااو    صااهى   عه ااه وسااهموقااد ااعااارت ا
الاااى المساااجد ا قصاااى، وصاااى  لهحاضااار بالماضاااا، وعقااادارا  لمنزلااا   ااا ه البقعااا  
المباركااا ، العاااا عاشااات عمااارا  كباااارا  عنعشااار عهاااى ظمر اااا المدا ااا ، وعساااعقبل فاااا 

 ط.رحابما النبوات، وظل بات المقدس ممبد الوحا اإللما سنان عداد
فهما عصا الامود أمر ر مم، وعنكروا لوحا السماء عحولات النباوط عانمم، وانعقهات 
الاااااى  ريااااا  اساااااماعال، وعحولااااات بالعاااااالا الق اااااادط الروح ااااا  الاااااى اااااااعم ا نب ااااااء 
والمرسهان، فانعقال الرساو  صاهى   عه اه وساهم الاى  ا ه البقعا  المباركا  عقادارا  

ن، وا عىنااا  عاان ا،باااره لماام ولهاادان الاا   إلاوانااه السااابقان ماان ا نب اااء والمرسااها
انعشاار نااوره وسااناه فااا  اا ه البقااال المباركاا ،  ن الرسااو  صااهى   عه ااه وسااهم 

ان  الر ُساوُ  ل: والمؤمنان اؤمنون باه ومىوكعه وكعبه ورسهه، كما قا  سبحانه  نم 
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ان  ِبااا  ِ  اا ُأناِز   ال ْ اِه ِمان ر  ِةااِه واْلُمْؤِمُناون  ُكال  نم  ُ  ِبم  اارِة ِعاِه وُكُعِباِه وُرُساِهِه   ُنف   وم ىِوك 
دؤ مِةن َرُسِههِ   (.ب ْان  أ ح 

 ولقد جمس   ععالى له الرسل السابقان فاسعقبهوه، وصهى بمم اماماا  ومضاى فاا
لاهاا  اإلسااراء والمعاارا  وفااا رحاااب المسااجد ا قصااى  لااك العمااد والماثااا  الاا   

 صااد  بعضاامم بعضااا  و ممااد بعضاامم لاابعض،  أبرمااه مناا  القاادم مااس ا نب اااء أن
اا   َّللا ُ ن انصااروه، كمااا قااا  ساابحانه وععااالى: لأن اؤمنااوا بماان سارسااهه و أو  ْ  أ ا   وا 

ااا اا ؤ ثُاام  ج  اان ِكع ااابؤ وِحْكم  ااا نع ْاااُعُ،م مِة ُكْم ر  ِماث ااا   الن ِباِةااان  ل م  ااء  ُكااْم ُسااوٌ  َمص  ااا م ع  ٌ  لِةم  دِة
ه ااال عُاااْؤِمُنن  ِباااِه ول ع نُصااارُ  اااْ ُعْم ع  ْرُعْم وأ ا  ِلُ،ااان ُه ق اااا   أ أ ْقااار  ْرن اااا ق اااا   ْم اْصاااِر  ق اااى    اُلوا أ ْقر 

اِ ِدان   ُكم مِةن  الش  ُدوا وأ ن ا م ع   (.ف اْشم 
و كاا ا كانااات امامااا  الرساااو  صاااهى   عه ااه وساااهم ل،نب ااااء والمرساااهان فاااا  ااا ا 

، تالرسااااا ه ااعماااا  ن رسااااالعأالمكااااان المقاااادس اعىنااااا  لاااااعم رسااااا ت السااااماء و 
نااه صااهى   عه ااه وسااهم أودسااعوره السااماو  و ااو القاارنن كهماا  السااماء ا اااارط، و 

  و ااعم ا نب اء والمرسهان.
وا قاد وصىط رسو    صهى   عه ه وسهم با نب اء   انافاما كون ا نب اء كان

فماو القاادر  اءماعوا من قبل،  ن ال   أسرى  و   الاال، القادر عهى كل ش
عهااى عغاااار بشااري  الرسااو  صااهى   عه ااه وسااهم ل صااها با نب اااء، و ااو القااادر 
ى عهااى عغاااار قااانون برزا اا  ا نب اااء السااابقان ل صااها بماام.. فمااا أراده   ععااال

 .-سبحانه وععالى -حدت، وبال، ف   العا أراد ا رب العزط 
عم شريس الااعم والرسو  ال   ااوفا   ا اعىن لعالم   اإلسىم، وا عىن بأنه الع

   به ا نب اء والمرسهان.
والمعاارا  ل ضااس فااا أعنااا  المسااهمان فااا كاال ا رض أماناا   ءوان حااادت اإلساارا
ان ن العفريد ف ه عفريد فا دان   وس سأ    ععالى المسهمأالقدس الشريف، و 
 دعما.ن فرةوا فا حقما أو عقاعسوا عن نصرعما وا عااعن   ه ا مان  
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بما،  فعهانا أن نوحد جمودنا، وا  ة نعفر ، لنكون بوحدعنا، قوط اسىم      سعمان
و  عضااااعف فااااا المةالباااا  بحقوقنااااا، فةرياااا، الوحاااادط ومناشاااادط القااااوط  ااااو ةرياااا، 

 الحفا  عهى مقدساعنا العا  ا جزء من عقادعنا وداننا.
ولااى القبهعااان ، ان القاادس مساارى ااااعم ا نب اااء، و واباا  ا رض الااى السااماء، وأ

وثالاات الحاارمان الشااريفان، ول،اان ععاارض الااى العاادوان والعاريااب، فهمااا ا؟ و اااو 
المااوةن اإلسااىما، ولااو  الصااف  اإلسااىم   لهقاادس وفهسااةان مااا كاناات لععااانا 

 كل   ه المعاناط. لوما نقموا منمم ا ة أن اؤمنوا باه(.
 اوما  بعد اوم؟!أل،ونما مسهم  عحعل وع،ثر المسعوةنات الامود   بما 

والعفك ااك؟!  اال أصاابحت  ل بااادطول،ااون شااعبما مسااهم  ضااةمد و شاارد ويععاارض 
  ه سم  الابىد والشاعوب الا ان اععرضاون لعمااون النظاام العاالما؟!فنرى أمثاا  

   ه المعاناط فا البوسن  والمرسك والش شان!!
ا نااه فاارض عااان فااأأقااو : ان الجماااد فاارض عهااان فااا الاادفال عاان القاادس، كمااا 

 الدفال عن البوسن  والمرسك والش شان وكل وةن اسىما عهى ظمر ا رض.
وفرض   الجماد لهدفال عن ا وةاان ل سات مقصاورط عهاى ساا،نا  ا ه ا وةاان 
المسااهوب  أو المنموباا  فحسااب، باال ان فرضاا   الجماااد عهااى جم ااس المسااهمان فااا 

رره الفقااه كاال ا رض، وماان  نااا فااان كاال معوناا  جماااد والحكاام الشاارعا الاا   قاا
اإلسااىما أن أعااداء اإلسااىم ا ا داهااوا بهاادا   قاا م ف ااه المسااهمون فاجااب الااارو  

 لقعالمم و  اجوز  حد أن اعاهى عن   ا الواجب، قا    ععالى:
 ل ا أاما ال ان نمنوا قاعهوا ال ان اهونكم من ال،فار(.

وساهم قاا : لرضا   عنمما، أن رساو    صاهى   عه اه  -وعن ابن عباس 
 «.م فانفروافعح ول،ن جماد ون   وا  ا اسعنفرع   جرط بعد ال»

فااال ا ناااادى الواجاااب المساااهمان، لعحريااار أوةاااانمم ودفاااس العااادوان عنماااا، واساااعرداد 
الح،، فانه اجب عهامم أن اافاوا لعهب ا   ا ا الناداء وا   اعثااقهوا، قاا    ععاالى: 
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اا ل ُ،ال ُناوا م  ا ال اِ ان  نم  ْهُعْم ال اى ا  ْرِض   ا أ َام  ِ اث ااق  اِباِل َّللا  ْم ا  ا ِقاال  ل ُ،اُم انِفاُروا ِفاا س 
ِهالٌ  ع اُل الح   اِط الَدْن  ا ِفا ا ِار ِط ا   ق   (.أ ر ِضاُعم ِباْلح   اِط الَدْن  ا ِمن  ا ِار ِط ف م ا م 
ماا  اجااب وفااا ساابال اقاارار الح اااط ا مناا  المسااعقرط، ونشاار اإلسااىم فااا ر ااول ا 

ب و  ناعهااف، باال نعوحااد فااى نعنااازل.لو  عنااازعوا فعفشااهوا وعاا     عهانااا أ  نعفاار 
ن و  ماا لواععصااموا بحباال   جم عااا  و  عفرقااوا( ن نعجمااس و  نعفاار  أو  ريحكاام(

 وراء القصد و و حسبنا ونعم الوكال.
 التوحياا:

اإلسااراواه   لقااد ع،ااررت المآسااا فااا القاادس الشااريف ماان جااراء انعماااك السااهةات 
لحقااااو   اااا ه المداناااا  وحقااااو  الفهسااااةاناان، وحااااات ععااااددت المجااااازر البشااااري ، 
وا سعمرار فاا زياادط المساعوةنات الامود ا ، كماا ععرضات الاى حاوادت اإلحارا  
والعاااااادوان عهااااااى ا نفااااااس وا مااااااوا ، واسااااااعمانت اسااااااراوال بالشااااااراوس السااااااماو  ، 

، م ممارسات ار اب ا  فاا المنةقا والمقدسات الدان   والحقو  اإلنسان  ، وكان لم
 باشرت من اىلما كل وساول العدوان والعر دط!!

ولمااا كاناات القاادس لمااا منزلعمااا ا ثااارط فااا قهااوب المسااهمان والمساا حاان والعاارب 
جم عاا  فماا مساارى رساو    ساادنا محمااد صاهى   عه اه وسااهم وأولاى القبهعااان 

 عه ه السىم.وثالت الحرمان الشريفان وعاص فاما المس ح 
، ولماااا كاااان الساااىم الشاااامل والاااداوم فاااا المنةقااا  ر ناااا بالعساااو   العادلااا  وال،امهااا 
واسعرداد الحا،   هاه ولماا كانات القادس البهاد الوحااد الا   عاانى ا مارين وكاان 

،بر من عحمل فا سابال الادفال عان وةناه مان معانااط وقعال أالشعب الفهسةانا 
 العوص ات العال  :وعشريد وض ال أوصت ندوط القدس ب

عأ،اد الدعوط الى اسعمرار صمود المجا دان من أبناء فهسةان، دفاعا  عان  - 1
الحااا، والشاااارع   ووقااااوف الاااادو  العر  اااا  واإلسااااىم   مااااس  اااا ا الشااااعب المظهااااوم 

 اسعردادا  لحقه، وانعصارا  لهشرع   والح،.
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ىم   المحبا  لهساالدعوط الى عوحاد القوى العر    واإلسىم   واإلنسان   عام - 2
 الواقفاا  بجانااب العااد  والحاا،، فااى  ضاا س الحاا، ا ة بضااعف أ هااه، و  قااوط لنااا ا ة 

 (.فا وحدنا، اسعجاب  لقو    ععالى: لواععصموا بحبل   جم عا  و  عفرقوا
لضاامار اإلنسااانا فااا اولا بلظمااار الحاا، ومناشاادط عحريااك الاارأ  العااام الااد - 3

 منا ض  الباةل والظهم.كل ا رض لمناصرط الح، و 
ط مةالب  النظام العالما بل قاف المجرط الامود   وا  قاف المساعوةنات وا عااد - 4

 الح،   هه حعى  سود السىم الداوم والشامل.
عضماد الجرال العر    واإلسىم   بان ا شقاء العرب والمساهمان حعاى عاعم  - 5

  ات.وحدط الصف والمدف، وعقوى ا م  فا مواجم  العحد
مةالبااا  النظاااام العاااالما ومجهاااس ا مااان والجمع ااا  العامااا  ل،مااام المعحااادط  - 6

 وجامع  الدو  العر    ومنظم  المؤعمر اإلسىما بعحقا، القرارات العا سب، أن
 أبرمت مةالب  بحقو  القدس وفهسةان والشعب الفهسةانا.

ه  ماااس  ، دعاااوط ا مااا  أفااارادا  وجماعاااات وأمماااا  وشاااعوبا  الاااى عوثاااا، الصااا - 7
ه وعأ،اااد عةبااا، الععااال م اإلسااىم   العااا فامااا انعصااار لاادان   ممااا اعرعااب عه اا

 انعصارنا مصادقا  لقوله ععالى: لان عنصروا   انصركم ويثبت أقدامكم(.
 وقوله: لولانصرن   من انصره ان   لقو  عزيز(.

 مكااانمم معابعااا   عشاااكال لجنااا  دول ااا  عمثااال أ ااام الشاصااا ات الدولااا  الااا ان - 8
عوص ات   ه الندوط، حعى عأاا  ةريقماا الاى العمال الجااد، و  عبقاى كغار اا مان 

 العوص ات حبرا  عهى ور .
 .(1لمحمد وعهى نله وصحبه نمان وصهى   عهى سادنا وباه العوفا،...
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 1996في سنة 

 رئيس جامعة الأزهر حمد عمر هاشمأفتوى ونداء الدكتور / 

 لأمة من اجل تحرير القدس الشريفتوحيد صفوف ا

جل عحرير أدعا فضاهعه فا   ه الفعوى الى عوحاد صفوف ا م  اإلسىم   من 
القاادس الشااريف وعضااماد الجاارال العر  اا  واإلسااىم   بااان ا شااقاء العاارب حعااى 
نساعة س أن نواجاه العحااد ات كماا دعااا ا ما  لعوثااا، العىقا  مااس   ععاالى حعااى 

 اعحق، النصر.
أ،د ا سعا  الادكعور احماد عمار  اشام روا س جامعا  ا ز ار :  ا نه الفعوى و  

عهااى منزلاا  القاادس فااا ا د ااان قااا : ان لمااا مكانعمااا فااا قهااوب جم ااس المااؤمنان 
 وحساابنا ب انااا  لمنزلاا  القاادس ومكاناا  المسااجد ا قصااى مااا  كااره القاارنن ال،ااريم فااا

 أ،ثر من موضس.
   عشد»ه وسهم عهى   ه المكان  حان قا  وقد أ،د الرسو  ال،ريم صهى   عه 

« الرحا  ا ة الى ثىث  مساجد: المساجد الحارام ومساجد   ا ا والمساجد ا قصاى
 .ناحرمت اللاو مسرى الرسو  وأولا القبهعان وثفم

بااااااعم  واقعاااادواان المسااااجد ا قصااااى اجعمااااس ف ااااه ا نب اااااء والمرسااااهون السااااابقون 
 لعماااد والماثاااا  الااا   أاااا ه   ععاااالى عهاااامما نب ااااء والمرساااهان و لاااك لعةباااا، ا

ن أجم عااا  بأنااه ا ا جاااء م الرسااو  محمااد صااهى   عه ااه وسااهم أن اؤمنااوا بااه و 
انصروه، وكان عةبا،   ا الماثاا  عمه اا  فاا لاها  اإلساراء والمعارا  حاات حشاد 
  ساااابحانه وععااااالى لرسااااوله جم ااااس ا نب اااااء والمرسااااهان السااااابقان فااااا المسااااجد 

ى ل قعااادوا باااه ول صاااهوا اهاااف اااااعم ا نب ااااء والمرساااهان وفاااا  لاااك اعاااىن ا قصااا
 لعالم   اإلسىم ووحدط الشراوس فا الدعوط الى الح،.

ا ولم ه المنزل  ال،ريم  لهقدس فاا الادان والقهاوب أرى أناه عهاناا أن نوحاد صافوفن
 جل عحرير القدس الشريف.أمن 
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ح صااااور العحااااد  لهمجعمااااس ان الممارسااااات اإلسااااراواه   فااااا القاااادس عحعاااال أوضاااا
الاادولا، حااات عاادار ظمر ااا بكاال قاارارات المنظمااات الدول اا  وعسااعى الااى ةمااس 

 المو   العر    الواضح  وضول الشمس فا راوع  النمار.
ان اسااعمرار  اا ه الممارسااات الممج اا   ضااس العااالم عهااى حافاا  الماو اا  وسااعفجر 

عاد  ارط السىم الشامل والر  مسغا ا ة بانعماء   ه المشكه ، وسعحروبا    عنعم
 وال،امل.

ان الدعوط الاى الساىم دون عاودط القادس ودون رجاول الحا، الاى أ هاه  اا دعاوط 
 نظا ر ااا الرحماا  وباةنمااا العاا اب، ولاان عقبهمااا أج النااا وا ج ااا  العااا عهانااا،  

القدس  ا مدان  السىم، والمسجد ا قصى جازء   اعجازأ مان عقاادعنا وشاعاورنا 
 د ف ه بحا  من ا حوا .فى عفري

وقااااد دعااااا الاااادكعور / احمااااد عماااار  اشاااام الااااى ضاااارورط عضااااماد الجاااارال العر  اااا  
واإلسىم   بان ا شقاء العرب المسهمان حعاى عاعم وحادط الصاف والمادف وعقاوى 
ا ماا  اإلسااىم   فااا مواجمااا  العحااد ات، كمااا ةالاااب القااوى العر  اا  واإلساااىم   

الوقوف بجاناب العاد  والحا، فاى  ضا س الحا، واإلنسان   عاما  المحبا  لهساىم با
 ا ة بضعف أ هه.

كماااا أ،اااد عهاااى ضااارورط دعاااوط ا مااا  اإلساااىم   أفااارادا  وجماعاااات وأمماااا  وشاااعوبا  
بعوثا، الصه  ماس   وعأ،ااد عةباا، الععاال م اإلساىم   العاا فاماا انعصاار لادان 

 انصاااركم روا    مماااا اعرعاااب عه اااه انعصاااارنا مصاااداقا  لقولاااه ععاااالى لان عنصااا
 .(1ل ويثبت أقدامكم(
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 1997في سنة 

 نداء الدكتور/ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر

 «حي على الجهاد»من فوق المنبر 

 1417مااان    القعااادط  12وقاااد كاااان  ااا ا الناااداء عقاااب صاااىط الجمعااا  الموافااا، 
ماان    القعاادط  12عقااب صااىط الجمعاا  الموافاا، »: م1997مااارس  21 جاار .
م وفاااا ماااؤعمر شاااعبا كباااار فاااا الجاااامس 1997مااان ماااارس  21 جااار   1417

ا ز ااار عجمعااات القاااوى الوةن ااا  المصاااري  مااان ماعهاااف ا عجا اااات وا نعمااااءات 
ععنادى داع   إلنقا  القدس من ا سر الصماونا، ووقف اإلمام ا ،بر الدكعور/ 
محمد ساد ةنةاو  شاخ ا ز ر داع ا : حا عهى الجماد مؤكادا  با لك أن مصار 

سا  وحكوم  وشعبا  عقف صفا  واحدا  مس الشعب الفهساةانا ضاد الظهام والقماس رو 
عهامم، ودفاعا  عن القدس الشريف، ووصف اإلمام ا ،بر بناء المسعوةنات فا 
القدس بأنه  سعمدف عمويد المدان  المقدس ، وعغاار معالمما، وأضاف قاوى : ان 

نناااا عهاااى اساااععداد لهعضاااح    الفهساااةاناان، ل،ااااوطمااان واجبناااا عقاااد م المعونااا   وا 
بماا ا القماار واإل    بأنفسانا وبكاال مااا نمهااك ا ا اقعضااى ا مار،  ننااا لاان نرضااى 

 . (1لوالظهم
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 1997في سنة 

 فتوى وبيان جبهة علماء الأزهر

 لا يجوز للمسلمين صلح مغتصبي فلسطين

 أوضح   ا الب ان ما ل،ز ار مان دور فاا الادفال عان الادان الحا، واناه  او أو 
ماان نفاار واسااعنفر لحاارب الامااود، وعاارض الب ااان المراحاال العااا دعااا فامااا ا ز اار 
لهجماد ااى  السانوات الساابق  منا  احاعى  اساراوال لفهساةان والمساجد ا قصاى 

 وحعى ا ن.
كما أوضح الب ان وقوف ا ز ر وراء عأجاج العواةف ضد المجارمان الغاصابان 

ر   بمم قضا   فهساةان والقادس ح ا  وأنه عار  منه أوم  المجا دان ال ان حف
 فا مشاعر م.

كماا كاان ا ز ار مان وراء العهمااء المجا ادان مان أبنااء الشاام ومصار وفهساةان 
ثاامة قاارر الب ااان انااه   اجااوز لهمسااهمان أن  صااالحوا الامااود.وعبرأت جبماا  عهماااء 
ىم ا ز ر من أ  قو  أو عمل  أعا ماالفا  لما اسعقر عه ه اجماال ا وما  ا عا

 السابقان.
م   انما،م   عن ال ان لام  قااعهوكم فاا الادان ولام اارجاوك»لو  ا نه الب ان:

ن عمن د اركم أن عبرو م وعقسةوا الامم أن    حب المقسةان انما انما،م   
ال ان قاعهوكم فا الدان وأارجوكم من د اركم وظا روا عهى ااراجكم أن عولاو م 

 الظالمون(.لقد كان ا ز ر بحمد   وسا ظل ان شااء  ومن اعولمم فأولوك  م 
صاحب ق ادط المسهمان الى كل مكرما  وال اه المفازل عناد كال نازلا ، بقولاه ععبادد 
الشبمات وبعزيمعه ععاوارى الشاموات، فماو القااوم باالح، بالادفال عان الادان الحا، 

واسااعنفر  والاادعوط ال ااه، و ااو اااار ماان  فااا لااه، لاا لك كااان ا ز اار أو  ماان نفاار
لمنازل  الاماود باأرض فهساةان وكشاف لهادن ا كهماا اةاورط أمار م وابات ةاويعمم 

 وسوء العاقب  فا السكوت عهامم.
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( حاان 1929أغساةس  14 - 1348من ر  اس ا و   17ففا عام  ب  البرا  ل
فوجع المسهمون من أ ل فهسةان بالامود وقاد عجمعاوا ببقعا  البارا  الشاريف  ااوم 

ا ز ااار وقعماااا اإلماااام الشااااخ محماااد مصاااةفى المراغاااا الاااى  الجمعااا  كعاااب شااااخ
ناااه لااا س  نااااك مساااهم  قبااال أ  ساااهةان عهاااى االساااهةات البريةان ااا   قاااو  لماااا: 

رى الرساو  صاهى   عه اه المسجد ا قصى أولاى القبهعاان وثالات الحارمان ومسا
ن كرا  اا  الامااود لهمسااهمان ماا كورط فااا القاارنن ال،ريم.ولمااا عاارض مفعااا ا  وسااهم، و 

هسااااةان بعااااد ا لالحااااا  أمااااان الحسااااانا( عهااااى ا سااااعا  ا ،باااار الشاااااخ محمااااد ف
م( الموافقااا  عهاااى انشااااء كه ااا  1931 جااار   1350ا حماااد  الظاااوا ر  عاااام ل

بالقدس لنصرط عرب فهسةان  ىدان   بالقدس ع،ون عوضا  عن المؤعمر اإلسىم
 أرحاباناا فسد أمره سوء أوضال العرب والمسهمان أجابه الشااخ اإلماام: أبعدما 

 مقت كل عمل  قهل من ق م  ا ز ر العالم ا ، وحانمااأبمثل   ه ال،ه  ، ول،ننا 
 ر( بع ساااار ا أمااا1936ع،شااافت الاد عااا  البريةان ااا  الثان ااا  عهاااى فهساااةان عاااام ل

اجعماااااس الةاااااىب ، انعقاااااا  ا راضاااااا مااااان أااااااد  المساااااهمان الاااااى الصاااااماوناان 
 ن لع ساار جماس ا ماوا  ومناصارطا ز ريون بالجامس ا ز ر الشاريف وألفاوا الهجاا

ضااه  الفهسةاناان، ثمة نظموا المسارات والمظا رات لهعنداد بالمؤامرط، وقد عزعم ف
وكاااان وكاااال معماااد القاااا رط ننوااا  بعاااض  ااا ه  -الشااااخ محماااد عباااد الهةااااف دراز 

المظاااا رات العاااا انعمااات باجعماااال حاشاااد بااادار الشااابان المساااهمان، وفاماااا  عاااف 
 اال ان ا ز ااريان  شاااركون بقهااو مم وبكاال قااوعمم أ  :ز اار قاااوى  برحماا    باساام ا 

 فهسةان ف ما  قومون به دفاعا  عن حقو  العرب والمسهمان فا فهسةان.
عقدت  او  كبار العهماء با ز ر الشريف  1938وفا الثامن من أغسةس عام 

اجعماعااا  برواساا  فضاااه  شااااه اإلمااام المراغااا وجماات منااه الاادعوط الااى زعماااء 
حافظاا  عهااى عروباا  فهسااةان ونثار ااا المقدساا  مهك الةاار  المفااادط لإلسااىم لسااهو ا

ماارس  5 - 1358من ا اةار الموجم  الاما. وفا السادس عشر من المحرم 
أرساااال ا ز اااار الشااااريف بجم ااااس  اواعااااه احعجاجااااه عهااااى وضااااس قااااوط ماااان  1939
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رعا    البول س البريةانا فا المسجد ا قصى الشريف وةالب بضرورط ااراجما
 لشعور المسهمان.

لقااد كااان ا ز اار الشااريف و  ااازا  وراء عااأجاج العواةااف الثاااورط ضااد المجاارمان 
الغاصبان، وكان وس ظل الساعد ا  من والرا   الافاق  لهمجا دان، فمن حهقاعاه 
وأروقعااه عااار  أوماا  المجا اادان الاا ان بماام حفاار   قضاا   فهسااةان القاادس ح اا  

نان نااا كر مااانمم الحاااا  محماااد أماااان الحساااانا مفعاااا فاااا مشااااعر وأفوااادط الماااؤم
فهسةانا عهماا  محماد عباده ورشااد رضاا وابان القادس ا ساار والشااخ عاز الادان 
القسااام زمااال المفعااا ومقاادم الشاااماان مؤسااس مااا سااما بعااد بااالثورط الفهسااةان   
  الااا   لقاااى ر اااه شااامادا  فاااا احااادى معاركاااه ماااس القاااوات البريةان ااا  عاااام امسااا

فناا  الشامادط عهاى  مدر المظفر ال   حكم عه ه باإلعاداشاخ عبد القاوثىثان وال
 ناه كاان قاواد ا ما  والجماا ار الغاضاب ، فالشااخ الشاماد عباد ؛ اد البريةااناان 

مان قبال فاا ثاورط  أساممالحه م الج ىنا قاود المجا دان فا قضااء الاهاال الا   
الشاخ عبد الرح م الحا  وكان بعد ا امام واةاب الحرم اإلبرا  ما، ثمة  1919

محمد القاود العام لجم س المجا دان فا شما  فهساةان، والا   أع اا البريةااناان 
  اا أمااره فعر صااوا بااه فااا مجمااول أوماا  ماان جنااود م المجاارمان وأمةااروه عااام ثمان

وثىثااان بواباال ماان الناااران والشاااخ أمااان العااورى الاا   ولااى شاارف عاادريس عهاام 
المشرف عهاى عنظا م المجا ادان بالقادس الشاريف  العفسار بمسجد الصارط وكان

بااان ق امااه بعمه اا  فداو اا  فااا الحاااد  اوالاهااال ونااابهس حعااى نااا  شاارف الشاامادط 
والعشرين من نوفمبر عاام سات وثىثاان، والشااخ فاوز  اإلماام قاواد فار  الحارس 
الاااوةنا العاااا قامااات بواجاااب حما ااا  ا ح ااااء العر  ااا  مااان اععاااداءات الصاااماون   

، والشاخ حسان البةا  1948شرف الشمادط فا أواول شمر فبراار عام حعا نا  
أحااد أبناااء كه اا  الشااريع  المعمااازين الاا   باادأ جماااده ماان ا ز اار بلعااداد ااوانااه 

سةاناان ا ز اريان لاه وكاان  لاك باروا  الشاوام، ثامة قااد م مناه الاى فهساةان هالف
ساار القااردط أفااا وأر عااان وظاال عهااى عمااده مااس ر ااه وف ااا حعااى وقااس   اا عااام ثمان
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وامسااان وقعهااوه قااعهمم   شاار قعهاا    المىعااان أثناااء دفاعااه عاان مصاار عااام سااع
 ومثهوا بجسده ال،ريم.

بناااء الشااام ولقااد كااان وراء  اا ه القهاا  المباركاا  ماان عهماااء ا ز اار المجا اادان ماان أ
سااود ضاا اغم ماان أعااىم ا ز اار وأوماا  المسااهمان ناا كر أومصاار وفهسااةان وغار ااا 

سب، فضاه  اإلمام ال،بر الراحل الشااخ محماد ماأمون الشاناو  شااخ  منمم غار من
الااد ار  اوف وعبااد المجاااد سااه م مفعاااا ز اار وفضاااه  الشااااان محمااد حساانان ماهاا

المصاااري  والشااااخ عباااد الجهاااال ع ساااى شااااخ كه ااا  الهغااا  العر  ااا  والشااااخ الحساااانا 
  ابااان ساااهةان شااااخ كه ااا  أصاااو  الااادان والشااااخ ع ساااى مناااون شااااخ كه ااا  الشاااريع

 فهسةان و اؤ ء وأمثاالمم الا ان كاان الاامم اعاىن ب اان ا ز ار الرساما لهجمااد عاام
وأر عااان بعااد اعااداده ماانم وماان الاا ان وقعااوا عهااامم معماام أصااحاب الفضاااه    ساابع

والشااااخ محماااود شاااهعوت المدرساااان ننوااا ، والشااااخ ابااارا  م حماااروص والشااااخ محماااود 
وجم عمم شااارف بمااام منصاااب مشاااااا  شاااهعوت المدرساااان ننوااا  بال،ه اااات ا ز رياااا ،

ا ز اار بعااد، ثاامة الشاااخ محمااد الشاار انا أو  رواا س لجبماا  عهماااء ا ز اار الشااريف 
 اا معشار المساهمان قضاى ا مار وعألبات عوامال البغاا والةغ اان »ال   جااء فاماا:

ن المااوى مااا فعااع عهااى أعهااى فهسااةان وعبااان ل،اام أن الباةاال مااا زا  فااا غهواوااه، و 
ظا م ن الماثا  ال   زعموه سب ى  لهعد  واإلنصاف ماا  او ا ة عنأالعقو  مس ةرا ، و 

لهظهاام واإلجحاااف،ولم اباا، بعااد الاااوم صاابر عهااى عه،اام المضاا م  العااا ارياادون أن 
ن  مزقاااوا بماااا أوصاااا  أن اجثماااوا بماااا عهاااى صااادورنا، و أار قوناااا بماااا فاااا بىدناااا، و 

ا عروباا  واإلسااىم ااا و شااعوب وحااد   بانمااا فااا الاادان والهغاا  والشااعور.  ااا أبناااء ال
 حااا ركم فاااانفروا ثباااات أو أنفاااروا جم عاااا ، ا اااا،م أن  كعاااب العااااريخ أن العااارب ا بااااط

 ماجد قد اروا أمام الظهم ساجدان أو قبهوا ال   صاغرين.ا 
ساادوا عه ااه الساابل واقعاادوا لماام كاال مرصااد وقاااةعو م فااا عجااارعمم ومعااامىعمم 

بفاارض   عهاا كم واعهمااوا أن الجماااد  واعاادوا ف مااا بااانكم كعاوااب الجماااد، وقومااوا
فاارض عااان عهااى كاال قااادر بنفسااه أو مالااه وان ماان اعاهااف عاان  أصاابحا ن قااد 
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ثاام عظاا م. أوفااوا بعمااد   اااوف بعماادكم،   اا ا الواجااب فقااد باااء بغضااب ماان   وا 
ول شاامد العااالم غضاابع،م له،راماا  و ودكاام عاان الحاا،، ولااع،ن غضاابع،م  اا ه عهااى 

 عهى المحعمان بكم ممن لمم حا، الماواةن عها كم وحا، أعداء الح، وأعداوكم  
 قصااد المق مااان بمصاار ننواا  -وا أن عععاادوا عهااى أحااد ماانممر ا حعماااء بكاام، فاحاا 

ولععجاوب ا صااااداء فااااا كاااال مشاااار  ان      حااااب المععاااادان، -ماااان الامااااود 
 ومغرب بال،هم  المحبب  الى المؤمنان الجماد الجماد الجماد و  معكم.

  ا الب ان ف ما نرى ثمة ما صدر عن لجن  الفعوى باا ز ر الشاريف فاا  وقد كان
 اااو قةاااب الرحاااى  1956انااااار  1 - 1375الثاااامن عشااار مااان جمااااد  ا ولاااى 

ال   عه ه دارت وعدور المجامس العهم   اإلسىم   وأعما  الجماد الشارع  ، فقاد 
الشااااريع  أصاااادرت لجناااا  الفعااااوى فااااا  اااا ا العاااااريخ فعوا ااااا العاريا اااا  عاااان حكاااام 

اإلسااااىم   فااااا اباااارام الصااااهح مااااس اسااااراوال والععاااااون مااااس دو  اإلسااااععمار العااااا 
ناصرعما وعناصر ا فا   ا العدوان ا ث م وعن حكام ا حاىف العاا عادعوا الاماا 
دو  اإلسععمار العا من مراماما عمكان اسراوال أن عوساس رقععماا وعركاز ل، انماا 

  اجوز شرعا  لما فاماا  -ه الداعون ال ه قاوه : ان الصهح مس اسراوال، كما اريد
من اقرار الغاصاب عهاى ا ساعمرار فاا غصابه، وا ععاراف بأحق ا  ااده عهاى ماا 
اغعصاااابه، وعمكااااان المععااااد  ماااان البقاااااء عهااااى عدوانااااه.فى اجااااوز لهمسااااهمان أن 
 صااالحوا  ااؤ ء الامااود الاا ان اغعصاابوا ارض فهسااةان واععاادوا فامااا عهااى أ همااا 

ى أ  وجه  مكان الاماود مان البقااء كدولا  فاا ارض  ا ه الابىد وعهى أموالما عه
اإلسااىم   المقدساا ، باال اجااب عهااامم أن اععاااونوا جم عااا  عهااى ااااعىف ألساانعمم 
وألاااوانمم وأجناسااامم لااارد  ااا ه الااابىد الاااى أ هماااا مااان أااااد   اااؤ ء الغاصااابان، وان 

ل، ومان فارط  عانوا المجا دان بالساىل وسااور القاوى الاى الجمااد فاا  ا ا السابا
فا  لك أو قصر أو ا   المسهمان عنه أو دعا الى ما من شاأنه عفريا، ال،هما  

سااععمار والصااماون   ماان عنفااا  اةةماام ضااد وعشااعات الشاامل والعمكااان لاادو  ا 
العرب واإلسىم وضد   ا القةر العر ا اإلسىما لمو فا حكم اإلسىم مفاار  
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الى: ل  عجااد قومااا  اؤمنااون باااه ا ثااام قااا  ععاا أعظاامجماعاا  المسااهمان ومفعاار  
والاااااوم ا ااااار اااااوادون ماااان حاااااد   ورسااااوله ولااااو كااااانوا نباااااء م أو أبناااااء م أو 
ااااوانمم(.و  ريااب أن مظااا رط ا عااداء ومااوادعمم  سااعوى فامااا امااداد م بمااا  قااو  
جانبمم ويثبت أقداممم بالرأ  والفكرط وبالسىل والقوط، سرا  وعىن   مباشرط وغاار 

رط، وكل  لك مما  حرم عهاى المساهم ممماا عااال مان أعا ار ومبررات.وكاان مباش
الموقعااون عهامااا أصااحاب الفضاااه  حساانان ماهااوف رواا س لجناا  الفعااوى وعضااو 
جماع  كبار العهماء ومفعا الد ار، ومحمود شهعوت عضو لجن  الفعوى وجماع  

  كباار كبار العهماء الحنفى الم  ب، وع ساى مناون عضاو لجنا  الفعاوى وجماعا
العهمااااء وشااااخ كه ااا  الشاااريع  الشاااافعا المااا  ب ومحماااد الةناااااا عضاااو لجنااا  
الفعااوى وجماعاا  كبااار العهماااء وماادار الااوعر واإلرشاااد المااال،ا الماا  ب، ومحمااد 
عبد الهةاف السبكا عضو لجن  الفعوى وجماعا  كباار العهمااء، ومادار العفعا ص 

ن جبمااا  عهمااااء أالفعاااوى.و  باااا ز ر الحنبهاااا المااا  ب والشااااخ زكرياااا البااار  أماااان
ا ز ر ا  عبرأ الى   ععالى مان أ  قاو  أو عمال  اأعا ماالفاا  لماا اساعقر عه اه 
العماال بعااد اجمااال ا وماا  ا عااىم فلنمااا عاا كر بحاا، ا ز اار القاوااد الشااريف عهااى 

العاا عصادر عان العقادار الشاصاا  فق، فى انبغا أن عحمهما بعض المواا م 
ن فاا  لاك لله أو الشك فا وفاواه أو الريبا  فاا ثباعاه فا عهى نس ان حقه الواجب

ساارور عاادونا وسااعادعه بانشااغالنا ببعضاانا عاان انشااغالنا بااه، وصااد    ر نااا ل  
 ااألونكم ابااا  ودوا مااا عنااعم قااد باادت البغضاااء ماان أفااوا مم ومااا عافااى صاادور م 

 ا،بر(.
 (1ل جر   1418من شعبان سن   23ا صدر عن جبم  عهماء ا ز ر ف

                                                 
 .ن1997باسد ر  29 -ه، 1418 ا فن  29انشنلع اكسنة اكلفمسة    246جرا ة اكار ى م اكا ب  1
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 1997في سنة 

 (1لفتوى للشيخ/ محمد متولي الشعراوي
 البداية من المسجد الحرام والنهاية إلى المسجد الأقصى

ابان فضاه  الشاخ فا   ه الفعوى أن بات المقدس فا مقدساعنا نحن المسهمان، 
م وقد كانت   ه الفعوى اجاب  عن سؤاله لما ا كان اإلسراء من المسجد الحرام ول

 د ا قصى؟ كن من المسج
 و  ا نه الفعوى:

شااااانا الجهاااال قاااا    ععاااالى: لسااابحان الااا   أسااارى بعباااده لااا ى  مااان المساااجد »
الحرام الى المسجد ا قصى ال   باركنا حولاه( فهماا ا كاان اإلساراء مان المساجد 

 الحرام ولم  كن من المسجد ا قصى بدا   ول،ن كان انعماء؟
ةمارت كباات مان بااوت  ، لام  عاد لماا ن ال،عبا  كانات قاد ان »أجاب فضاهعه:

، و اات المقادس اء  ا المظمر، وسمات بات العرب، وشحنت با صنام   ا ش
له قدساعه مس موسى، وع سى، وأنب اء بنا اسراوال، ورساو    صاهى   عه اه 
وسهم لم ابعت لقومه فقد، أ  لم ااه العرب فقد كما اريدون  ام أن  قولاوا.. 

داااال باااات أعالم اااا ، فلساااراؤه مااان مكااا  الاااى باااات المقااادس كأناااه  .. انماااا جااااء 
ن دانااه مماا من عهااى أالمقاادس فااا مقدسااات دانااه الجداااد، و اا ه العمه اا  عوضااح باا

كاال البقااال، وكاال مقدسااات البقااس، وكاا لك أ ضااا  اعجمنااا ال ااه أو  ، فااى  ااأعا نفاار 
مك ، ل،ناه  و قو : أنعم ل،م دانكم، ونحن لنا داننا،  ، صح ح أن داننا جاء فا

                                                 
فى قراة بقفببس فى موففظة اك قإرلية    يفن كيه  ير"   لير  1911بك  اكشلخ مود  متعكى اكشارابى فى  نة  1

بحصي  هريى اكافكدلية فيى  ينة  1937فى اكور فا اكثعساة كط ب ا زهر   اكتوق  هرلة اكرغة اكار لة فى  ينة 

هديي   1950  شييم هدي  م س ييفً  داإي   نطيف بفييى  ينة  1943ة اكتيي ساف فيى  ينة شيم حصي  هرييى  جيفز 1941

هلع ب ل ً كداإ   نطف   شم مي اراً كري هعة اإل ي ملة با زهير  1960أ تفلاً  هرلة اكشرااة  فكساعباة بفى  نة 

دري: ه ي  اكا اي  شم أ يتفلاً زاايراً  جفماية اك 1964شم م اراً كدهتل  لخ ا زهر )اكشلخ / حسع مأمعن( فى  نة 

شييم بزاييراً كألبقييفف ب ييئعن  1972شييم سالسييفً كقسييم اك سا ييفا اكارلييف  فكجفمايية  يينة  1970 هرليية اكشييرااة  يينة 

بنف  ب فن ان يتوقفق ميع اكط قية ا بكيى   شيم هيلع هضيعاً  دجدي" اك ويع  اإل ي ملة  ينة  1976ا زهر  نة 

  بهضيعاً  دجريف اكشيعسى بكهنيه اهتيذس هنيه بكيم  1998  بهضعاً  دجد" اكرغية اكار لية اكار لية  ينة  1980

)مجرية مجدي" اكرغية اكار لية م اكجي    1983اوضرك   بنيف  ب يفن اكاريعن باكفنيعن ميع اك سجية ا بكيى فيى  ينة 

 .( 217 – 212اكثفكث باكستعن   ص ص 
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مماا من عهااى ساااور ال،عااب، ورسااولنا مماا من عهااى كاال مقدساااعنا، ماان ثاامة اصاابح 
معراجاااه باااات المقااادس فاااا مقدسااااعنا،  ناااه صاااار منعماااى مسااارى النباااا، و دا ااا  

 . (1لصهى   عه ه وسهم
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 1998في سنة 

 فتوى للشيخ/ محمد متولي الشعراوي

 يتنبأ فيها باقتراب القتال بين المسلمين واليهود

اوضح الشااخ الشاعراو  فاا  ا ه الفعاوى أن القارنن ال،اريم  شاار الاى أن المساجد 
ا قصاااى س ضااا س مااان المساااهمان و صااابح عحااات حكااام الاماااود ف اااأعا المساااهمون 

 و حار ونمم ويداهون المسجد.
كماااا اوضاااح الشااااخ فاااا  ااا ه الفعااااوى أن   كعاااب عهاااى الاماااود أن اعفرقاااوا فااااا 

عماام فااا مكااان واحااد ثاامة  سااهد عهااامم عباااده ا رض فااى ع،ااون لماام دولاا  ثاامة اجم
الماااااؤمنان، وقضاااااى   أن  حااااادت قعاااااا  باااااان المساااااهمان والاماااااود  ساااااععاد ف اااااه 

 المسهمون المسجد ا قصى.
قااا  ععااالى: ل ااا بنااا اسااراوال ا كااروا نعمعااا العااا أنعماات »: و اا ا نااه الفعااوى 

مصادقا  لماا  عه كم وأوفوا بعمد  أوف بعمدكم وا  اا  فاار بون. ونمناوا بماا أنزلات
و   معكااام و  ع،وناااوا أو  كاااافر باااه و  عشاااعروا بآ ااااعا ثمناااا  قهااا ى  وا  اااا  فااااعقون.

اط نااعم ععهمااون. وأق مااوا الصااىط ونعااوا الزكااأعهبسااوا الحاا، بالباةاال وع،عمااوا الحاا، و 
ب ناعم ععهاون ال،عااأواركعوا ماس الارا،عان. أعاأمرون النااس باالبر وعنساون أنفساكم و 

نماا ل،باارط ا ة عهاى الااشاعان. الاأفى ععقهون. واسعع  ان انوا بالصابر والصاىط وا 
 ال ه راجعون(. وأنممر مم  انمم مىقو أ ظنون 

  ه ا  ات السبس كهما ع كر بنا اسراوال برسال  رسو    صاهى   عه اه ساهم 
والاا   جاااء وصااف صاافاعه وزمنااه فااا العااوراط ولعاا كار م أن رسااو    صااهى   

ا كاااان   قاااد فضااال بناااا لاااى النااااس جم عاااا ، وا  ا  نعمااا  الاااامم و  عه اااه وساااهم  اااو
ن أرسااال الاااامم رساااى  فهااا س معناااى  لاااك أن انكاااروا نعمااا    عهاااامم أاساااراوال بااا

بالرسو  الااعم وبما أن أوصااف رساو    صاهى   عه اه وساهم قاد  كارت فاا 
فار باالعوراط، به  او ك ا مانممالعوراط وةهب منمم أن اؤمنوا به وينصروه فان عدم 
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كمااا أن اإلنجااال بشاار بمحمااد صااهى   عه ااه وسااهم وةهااب ماانمم أن اؤمنااوا بااه 
 فعدم ا مانمم به  و كفر باإلنجال.

أ كاروا أنناى جعهات فاى : وقوله ععالى : لا كروا نعمعى العى أنعمت عه كم( أى 
كعااابكم مااا اثباات صااد  محمااد صااهى   عه ااه وسااهم فااى نبوعااه والمعنااى ا كااروا 

بااأنى فضااهع،م عهااى العااالمان مماان عاصااروكم وقاات ناازو  رسااال  موسااى  نعمعااى
 وجعهت منكم ا نب اء .

ومادام الح، سبحانه وععالى قد فضهمم عهى العالمان فكاف  من عهامم ؟ نقاو  
الماان  نااا لشاادط ال،نا اا  بماام فاااه ساابحانه وععااالى لشاادط معصاااعمم وكفاار م جعاال 

واقااارأ قولاااه ععاااالى لولقاااد عهماااعم الااا ان  مااانمم القاااردط والاناااازير وعباااد الةااااغوت ،
 اععدوا منكم فى السبت فقهنا لمم كونوا قردط ااسوان( .

وقوله ععالى لقل  ل أنباوكم بشار مان  لاك مثوبا  عناد   مان لعناه   وغضاب 
عه ه وجعل منمم القاردط والاناازير وعباد الةااغوت أولواك شار مكاناا  وأضال عان 

 سواء السبال( .
 ععالى ععالى ابان لنا كفر بنى اسراوال بأنب اومم وقعهمم رغم أن  فاه سبحانه و 

 أعةا ااا اااارا  كثااارا  ل،اانمم نكثااوا العمااد فاسااعحقوا العاا اب فماام اجعهااون نعماا   
عهاااامم ساااببا  فاااى ااىصااامم ، واإل ماااان باااه سااابحانه وعصااادا، منمجاااه وعصااادا، 

وا اؤمنوا باه وأن اا كر الرسو  الااعم ال ى  كر عند م فى العوراط كان اجب أن 
 نعمه ال،ثارط العى عفضل بما عهامم .

والح، اريد أن اهفعنا الى أنه مادام قد أنعم عهامم فى  ظنون أنمم غار مةاالبان 
باإل مااان بمحمااد عه ااه الصااىط والسااىم انمااا كااان  بااد أن  فممااوا أن رسااو    

الةريا، الصاح ح ،  صهى   عه ه وسهم جااء ل صاحح لمام كعاابمم ويوضاح لمام
فكان اجب عهاامم أن انصاروه والنعما     مكان أن عساعمر ماس ال،فار بماا وحعاى 

امم بااااأن جعهماااام أممااااا  معفرقاااا  فااااى هاااا  نظااان أن   ساااابحانه وععااااالى قااااد قسااااا ع
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ا رض كهما ثم بعد  لك اجمعون فى وةان واحاد ل قعهاوا واقارأ قولاه ععاالى لوقهناا 
 رض( .من بعده لبنى اسراوال اسكنوا ا 

أى أرض عهااك العااى ةهااب   ساابحانه وععااالى ماان بنااى اسااراوال أن  سااكنو ا ؟ 
مااادام الحاا، ساابحانه وععااالى قااا  لاسااكنوا ا رض( فمااى ا رض كاال ا رض ، 
كهماااا وةااان لهامااااود ةبعاااا    ول،اااان الحااا، ساااابحانه كعاااب عهااااامم أن اعفرقاااوا فااااى 

مم فاى مكاان واحاد ، ثام ا رض فى ع،ون لمم دول  ا  عندما  شاء   أن اجمع
 سااهد عهاااامم عباااده الماااؤمنان والحااا، ساابحانه وععاااالى  قاااو  لوقضااانا الاااى بناااى 
عد اسراوال فى ال،عاب لعفسدن فى ا رض مرعان ولععهن عهوا  كبارا  ، فل ا جاء و 

ا  أو  ما بعثنا عه كم عباادا  لناا أولاى باأس شاداد فجاساوا ااى  الاد ار وكاان وعاد
فاارا( نل،م ال،رط عهاامم وأماددنا،م باأموا  و ناان وجعهناا،م أ،ثار  مفعو   . ثم رددنا

. 
 ااا ه  اااى المااارط ا ولاااى العاااى انعصااار فاماااا المساااهمون عهاااى الاماااود  قاااو  الحااا، 
 سبحانه وععالى : لثم رددناا ل،ام ال،ارط عهاامم( وماادام الحا، سابحانه وععاالى قاا 

ود وقولااه ععااالى عهااامم فمااى عهااى المسااهمان  نماام  اام الاا ان انعصااروا عهااى الاماا
لأمددنا،م بأموا  و ناان( ومعنا اا أنمام انعصارون عهاى المساهمان و او ماا حادت 
ن ا ن ومااا شاامدناه ومااا نشااا ده فااى الفعاارط ا اااارط أى أن الماادد والقااوط عااأعامم ماا

 الاار  ول س من  اعمم .
ونحاان ناارى أن اسااراوال قاوماا  عهااى جهااب المماااجرين الامااود ماان الاادو  ا ااارى 

موا  والمساعدات من الدو  ا ارى أ ضا  أى أن كل   ا  اأعامم بمادد وجهب ا 
سااراوال   عسااعة س أن ععاا ص ا  بالمماااجرين عهامااا ، وبالمعونااات  ماان الاااار  وا 
العى عأعاما فالمدد  بد أن  أعى من الاار  ، ا ا كانت  ناك معرك  وةهب قاواد 

المعركا  ل صابحوا ماددا  وقاوط المدد فمعناه أنه اريد رجا    أعونه مان ااار  أرض 
لوجعهنااا،م أ،ثاار نفااارا( النفااار  ااو الصااوت العااالى : لماا ا الجاا ص وقولااه ععااالى 

الاا ى اجاا ب ا نعباااه ونحاان ناارى ا ن أن اسااراوال عساا ةر عهااى وساااول اإلعااىم 
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والدعا اا  فااى العااالم وأن صااوعما عااا  ومساامول و قااو  الحاا، ساابحانه وععااالى : 
وءوا وجااو كم ولاااداهوا المسااجد كمااا داهااوه أو  ماارط( لفاال ا جاااء وعااد ا ااارط ل ساا

ومعناااى  ااا ا أن المساااجد ا قصاااى س ضااا س مااان المساااهمان و صااابح عحااات حكااام 
الامااود ف ااأعى المسااهمون و حااار ونمم ويااداهون المسااجد كمااا داهااوه أو  ماارط فااى 
عمد عمر بن الاةاب رضى   عنه و قو    ععالى : لفل ا جااء وعاد ا اارط 

ف فااا( والهفاااف  ااو الجمااس غااار المعجااانس الاا ى اعنااافر مااس نفسااه ومااس جونااا بكاام ل
من حوله ، وبما أن   سبحانه وععالى قد قضى أن  حادت قعاا  باان المساهمان 
و اان الاماود  سااععاد ف اه المسااهمون المساجد ا قصااى فكاان  بااد أن اجمعمام فااى 

ومعزولاا  عاان  مكااان واحااد ،  نماام لااو بقااوا كجال ااات معفرقاا  فااى كاال دو  العااالم
المجعمعات العاى  ع شاون فاماا  قعضاى  لاك أن  حاارب المساهمون العاالم كهاه ، 
ول،اان   ساابحانه وععااالى ساا أعى بماام ماان كاال دولاا  الااى المكااان الاا ى ف ااه بااات 

اااداهوا المسااجد كمااا داهااوه أو  المقاادس حعااى  مكاان أن  حااار مم المسااهمون وأن 
 .(1لمرط
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  الثالثملحق الفصل 
 رأى استطلاع

 التطبيع والتوطين حرام شرعاً 

مائة من علماء الأزهر يفتون بحرمة توطين الفلسطينيين فى 

 البلاد العربية وحرمة التطبيع مع العدو الصهيونى 
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فاى لحظااات ا ضامحى  القااوما وا ساىمى، عناادما  ساعقال الحكااام مان دور اام 
لاااى نابعماااا الصاااادق  عبحااات عناااد ا عااان ورساااالعمم عع جاااه ا مااا  الاااى عهماوماااا، وا 

اإلجاباااا  لعساااااؤ ت الهحظاااا  العاريا اااا ، ولعىمااااات ا سااااعفمام المقهقاااا ، وععةهااااس 
 –الناباا  ماان قةاعااات ناحاعمااا بحثااا  عاان ق ااادط روح اا  عفعقااد ا، بعااد أن فقاادت 

نع شااه  دور ااا واسااعقالت ماان وظ فعمااا.  اا ا عحدااادا   ااو عااان، مااا – اا ا ااارى 
الااااوم. عجااااه القضااا   المحاااور. القضااا   المركزيااا  ل،مااا ، قضااا   فهساااةان، فهقاااد 

 . اسعقا  غالب حكامنا وس اسانا وكعابنا من دور م ورسالعمم عجا ما
ا ضال أ،ثر لهارأى " الشارعى " مان العةب اس الادانى ومان عحدااد وفى سبال  لك 

  فهسااةان( ومحاااو ت الاارؤى اإلسااىم   ، عجاااه القضاا   المركزياا  ل،ماا  لقضاا 
عاااوةان أ هماااا ااااار  فهساااةان بل عااااز مااان عااال أبااااب وواشااانةن مااان أجااال انمااااء 

المساااعدان لنااا فااى  اا ه الموسااوع  فااى فعاارات ، قااام فرياا، ماان الباااحثان القضاا   
رأى مااااادانا زمن اااا  مععااااددط وبعضااااما قباااال رحااااال أصااااحابما بأ ااااام ، باسااااعةىل 

، وساألو م وفا، لحوالى ماو  عالم(من عهماء ا ز ر الشريف  كبارطموسس لعان  
اسااعمارات ومنااا ج بحاات عهم اا  عااان ل موقااف اإلسااىم ( ماان قضاااعا العةب اااس 
والعاوةان ، عاارى مااا  ااو رأى عهماااء اإلساىم فااا  اااعان الجااريمعان الهعااان ععمااان 
عحاات غةاااء شااداد الزيااف أساامه ل السااىم ( والواقع اا  الس اساا   ، ساانأا  نمااا   

ان ز ر واإلسىم ، لهعدلال عهى حرم    ا العةب س والعوة راء وفعاوى عهماء ا 
  . فما ا قالوا ؟.. .. من واقس اسعةىل الرأى الموسس 

اإلساىم حاارم ب اس ا رض الفهساةان  .. فكاااف نب اس صاااحب د. محمرد المسررير: 
 . ا رض نفسه

 اااى  لهعةب اااس ومااان اساااراوال بس اسااااعما الحال ااا  ل سااات أ الشررريخ نمرررال قطرررب:  -
  معه. لك معادؤ ل  سعى 

فااارض العةب اااس الجمااااعا عهاااى العااارب معنااااه د. منيرررع عبرررد الحلررريم محمرررود: 
 عفريةمم فا كل ما لدامم. 
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لهماؤامرط ا ولاى العاا أنشاأت  ماا  حادت ا ن اساع،ما د. عبد الحبور شرادين: 
 اسراوال عهى أرض فهسةان. 

ناسب لقضاعمم الفهسةاناون  م ال ان  قررون الحل المد. عبد الماطى بيومى: 
 و  اجب فرض أ  حل عهامم. 

  ا الةرل ماالف ل،ل النصاوه الشارع   فاإلساىم    فارض د. طه حبيشى: 
 .  عهى أصحاب الح، العناز  عنه لهمسععمر الغاصب

 المةالب  بعدم عودط الىجوان عسه م بب س فهسةان.د. محطبى الشكاة: 
 لى د ار م ول س عوةانمم.اجب العمل عهى عودعمم اد. عبد اللطيف عامر: 
عااوةان الىجوااان جريماا  ماان أ،باار الجااراوم العااى ارع،بمااا د. محمررود أبررو ليلررة: 

 .الحكام العرب
 عوةان الىجوان   اجوز شرعا . د. أبو سريع عبد الهادي:

اجاب أن  عمال العارب بشاعى الةار  والوسااول د. محمد حماسرة عبرد اللطيرف: 
 عهى عودط الىجوان الى د ار م.

عااودط الىجوااان حاا، شاارعا حعااى   عضاا س ا رض لشرريخ/ علررى نررور الرردين ا
 و غعصب العرض.

 عوةان الىجوان اةاو  كبرى    قر ا عقل أو دان.د. عبد ال اسط داشم: 
ح، العودط حا، اساىما و او غاار قابال لهعفااوض والحال د. عبد المنام البر : 

 .1948 و عودعمم الى د ار م العا ةردوا منما عام 
حاا، العااودط ضاامنعه الشااريع  اإلسااىم   و ااو   سااقد د. عبررد الرررحمن الارردو : 

 بالعقادم.
 ناك ضغوط دان ا  عماارس عهاى الحكوما  ا مريك ا  لعصاف   د. أحمد الشاعر: 

 القض   الفهسةان   والعوةان جريم  ضد اإلسىم.
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اإلسااىم   اجاااز أن  فاارط المسااهم فااا أرضااه ووةنااه ويجااب د. حسررن شررقير: 
   نما ماالف  لهشريع؛ ااواننا الىجوان عدم الرضوخ لمثل   ه المؤامرات عهى 

 اإلسىم   وح، العودط ح، مقدس.
العةب س مس اسراوال فا كاف  الجوانب والنواحا أمر رفضاه الشيخ نواد رياض: 

 .اإلسىم
العةب اااس ماااس اساااراوال حااارام شااارعا  ةالماااا بقاااات عهاااى الشررريخ منحرررور منررردور: 

لى تبحيل  اض الرؤ  والبتاو  : .(ل  س اسعما الحال  وا 
                                              *               *          *                

 ر:د. محمد المسير أسرتاذ الاقيردة والبلسربة  كليرة أحرول الردين نامارة األزدر
فكااف  لقد صدرت فعاوى شارع   بحرما  ب اس ا راضاى الفهساةان   لهاماود..

نب ااس اإلنسااان الفهسااةانى؟!انما جريماا  كباارى قااد ارع،باات فااى حاا، الشااعب 
ناه لمان  الفهسةانى، ال ى عآمرت عه اه قاوى الشار الصاهاب   والصاماون  ، وا 
العجاااب العجااااب أن نعمااال عهاااى عمجاااار الفهساااةاناان مااان أرضااامم لناااأعى 
  .    بش ا  ا فا  وشرا ممم كى  سكنوا ا رض اإلسىم   المقدس  من بعد م

انماااا شاااريع  الغااااب، والااا ان اععاااامهون بمااا ا المنةااا، ويعصاااورون أنمااام  حققاااون 
واااااااونون، وسااااا كونون أو  الضاااااحا ا بعاااااد  لاااااك، فاااااالاةر   ااااامالساااااىم.. انمااااام 

الصااماونى لاان اعوقااف عهااى حاادود فهسااةان فقااد، ولاان ارضااى الامااود الصااماان  
ه،اا  اسااراوال بااا رض ماان النااال الااى الفاارات فحسااب، ول،اانمم  سااعون إلقاماا  مم

ال،برى العاى عحكام العاالم وعاضاس البشار جم عاا لساةوعما، بحاات ع،اون شاعوب 
 العالم عبادا لبنى اسراوال.       

ان الامااود والصااهاباان    ععرفااون بقااوانان و  أعااراف دول اا ، وماان الاةااأ الفااادل 
محاولاااا  اقناااااعمم بااااالح، والعااااد ، فماااام    فممااااون ا  لغاااا  القااااوط، ولاااا س أمااااام 

                                                 
 لة اكتط لي"  نق ن فى هذا اكدروق ندفلج فقط مع آسا  بفتفبى  ام هردف  ا زهر مدع ا تطرانف سأاإم فى قض

 بمف اترتل هرلإف مع آشفس  ر لة منإف )تع لع اكفرسطلنللع خفسج   بهم خ مة إل راال (
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مساااهمان ا  أن  فمماااوا سااان    ععاااالى فاااى المدافعااا ، وأن  كوناااوا أ اااى لعحمااال ال
أمانااا  الااادفال عااان الحااا، و ساااعجابوا لااادعوط   عاااز وجااال فاااى قولاااه سااابحانه "أ  
عقاعهون قوما نكثوا أ مانمم و موا بلارا  الرسو  و م بدءوكم أو  مرط أعاشاونمم 

م  عاااا بمم   بأاااااد كم وياااااز م فاااااه أحاااا، أن عاشااااوه ان كنااااعم مااااؤمنان، قاااااعهو 
وينصااركم عهااامم و شااف صاادور قااوم مااؤمنان، وياا  ب غاا ر قهااو مم ويعااوب   

         .15 -13عهى من  شاء و  عه م حك م" سورط العوب  ا  ات 
بدا ا  منةا،  الشيخ نمال قطب رليس لننة البترو  األسربق  راألزدر الشرريف:

منةااا،    قاااوم عه اااه حااال عااااد   الحكااام عحااات اصاااةىل اجاااوز أو جاااواز،  اااو
وشااامل، انمااا  ااو منةاا، لهفعااوى، أى الرضااا بالقهااال المعااال حانمااا اععاا ر عهااى 

فقماااء: اجااوز لهمااريض العاااجز عاان الق ااام كمااا  قااو  ال -الشااه أن  فعاال غاااره
 أن  صهى جالسا أو قاعدا. 

ل،ااان مشاااكه  الفهساااةاناان أو مشاااكه  المساااهمان فاااى أرض فهساااةان ل سااات مماااا 
ل  ه بالجواز وعدمه، انما  ى أمر    حكم ف ه ا  بالح، أو الباةل، فه، حكم ف

 اا ا  انسااان فااى  اا ه الاادن ا وةنااه الاا ى   اجااوز أن ُابعااد عنااه، فااى مكااان لمثاال
 ا قعرال.

أمااا مسااأل  ععااو ض  ااؤ ء، فااأمر مثاال  لااك ا ا قبهااه صاااحب الحاا،، فلنمااا  قبهااه  
ثمااااا  أمااااار ععاااااو ض و قبهاااااه  مااااان المععااااادان ولااااا س مااااان المعبااااارعان، فااااال ا كاااااان

الفهسةاناون، فىبد أن  كون من ازان  الغارب الا ى اقعةاس الاوةن مان مواةن اه 
 داه لمؤ ء المععدان. وأ 
فكاارط العةب ااس، فلنمااا بدعاا  اسااراواه   صااماون  ، ا     مكاان أن عفاارض عهااى  اأماا

 انسان أن اعناسى حقوقه ون مه وواقعه المر وشعات ااوعه أصحاب ا رض، ثم
 سعة س بعد  لاك أن  فكار فاى العةب اس، منفاردا أو جماع اا، فلساراوال بس اسااعما 

   ه ل ست أ ل لهعةب س عهى أى مسعوى.
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وكاال ماان  حاااو   لااك، فلنمااا اجااافى المنةاا، والحاا،، و قااف فااى جانااب المععاادى 
                      الظالم، معاد ا لنفسه و معه وإلاوعه.                                    

 د. منيع عبد الحليم محمرود عميرد كليرة أحرول الردين نامارة األزدرر األسربق:
ا رض اإلسىم     بدال عنما عهى ا ةاى ، ويجاب عهاى أ هماا الادفال عنماا 
 واإلقام  فاما، ومنس العدو مان الوصاو  الاماا، و نااء عهاى  ا ا فالن الفهساةاناان

  اجااب عهااامم وجوبااا شاارع ا أن  حصااهوا الممجاارين فااى الاابىد العر  اا  وا ورو  اا
بمااام، والوصاااو  الاااى ماااا  مه،اااون مااان  ،عهاااى أماااوالمم وأراضاااامم وكااال ماااا اععهااا

أرضمم المحعه ، و  بدال عن   ا ا مر، فل ا كاان اإلساىم قاد وصال باه ا مار 
فااى الاادفال عااان بااىد اإلسااىم أناااه أعةااى لهماارأط الحااا، فااى أن عااار  بااادون ا ن 

بىد ااا.. فكاااف بنااا أن نوافاا، عهااى عااوةان  ااؤ ء فااى زوجمااا لهاادفال عاان أرض 
أرض غاااار أرضااامم مقابااال بعاااض ا ماااوا  عشاااابه العساااو ، بااال اجاااب أن عساااعى 
الااادو  العر  ااا  كهماااا وبكااال الوسااااول إلعاااادط  اااؤ ء الاااى أوةاااانمم، اصوصاااا أن 
   ؤ ء الفهسةاناان  عامهون فى البىد الممجرين الاما كصنف من الدرجا  الثالثا

ات   عهااااا، بآدم اااا  اإلنسااااان، و   قباااال أ اااال  اااا ه الاااابىد أن  عاااا ص فااااى معسااااكر 
الفهسةاناون وسةمم ويعمازون بنفس امع ازاعمم، بل س ظهون  ع شون فاى درجا  
أدنى بكثار من البشر العاداان، اصوصا أن المةهوب أن الدو  العر  ا  الغن ا  

ان ا ولااى  اى العاى ععاوض ااوانناا فاى اإلساىم عان أراضاامم وعان د اار م، وكا
باا لك  ااو اقاماا  مجعمااس اسااىمى  قااوم عهااى كافاا  مقومااات الحضااارط الحداثاا  فااى 

 بىد م ا صه   ول س فى بىد أارى.      
أمااا فاارض العةب ااس الجماااعى عهااى العاارب، فاالن العاارب باا لك  فرةااون بكاال مااا 

الااى  اا ا  نلاادامم ماان أورا  ولاادامم ال،ثااار فااى مقاباال أن  صااهوا مااس اإلسااراواهاا
ر، فىبد أو  من عحصال كاف  حقو  ااوانمم فى اإلسىم من الفهسةاناان، ا م

ثام اقاما   ا ه المه، ا ، واصوصاا مه، ا  الساىم ومه، ا  ا مان، باد  مان منحماا 
فى أماور و م ا  سعصال فاى النما ا  الاى أن ابادأ العةب اس قبال أن عنجاز اساراوال 
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فالمؤمن ك س فةن، والحكام  أى بند فى ا عفا ، فلن   ا أمر    قبهه اإلسىم،
العرب  م الرعاط وكل واحد منمم مسوو  عان رعاعاه، فه ةبا، حادود   فاى  ا ا 
ا مر و  انجر وراء أو ام وأحىم كا ةفا  وضععما لمم اسراوال، ول كوناوا كماا 
قا    ععالى فى كعابه العزيز "كنعم اار أم  ُأارجت لهناس عأمرون بالمعروف 

 لمنكر وعؤمنون باه".                   وعنمون عن ا
ر )دذه الرؤية قدمها د. عبرد الحربو  المبكر اإلسالمى د. عبد الحبور شادين

( ان فكرعااى لالعةب ااس والعااوةان :رحمررة ع عليرره(  –شررادين قبررل رحيلرره  أيررام 
وال اساع،ما  لهماؤامرط ا ولاى العاى أنشاأت اسارا وععادانمن المؤامرط،  ا  نوع ععدان
هااااااى أرض  ااااااؤ ء الممجاااااارين وحرمااااااانمم ماااااان حقااااااوقمم الةب ع اااااا ، وا  ا كااااااان ع

الفهسااةاناون قاااد بهغااوا فاااى الممجاار حاااد ال اااأس مااس اساااعمرار الغر اا ، وةبعاااا  ااام 
                                                            شعاقون الى العودط الى وةنمم ومن حقمم أن  شعاقوا الى   ه العودط.        

فلن اسراوال  شغهما داوما أمر  ؤ ء الممجارين المةارودان مان أرضامم، وععوقاس 
 منمم دورا اةارا فى نمااعما ان شاء  . 

وفااى عقاادارى أن  اا ه الحهااو  العااى عةاارل ا ن كهمااا حهااو  اسااععماري ، و  شااك 
أنمم  ضعون أادامم عهى الجرل الدامى ال ى  شغل  ؤ ء ا غن اء، فى شك أن 

حاب الثااااروات قهقااااون عهااااى مسااااعقبل أ اااااممم مااااس وجااااود واسااااعمرار موجااااات أصاااا
                                        الممجرين، ولعهمم    سعة عون أن  قولوا   لمثل   ا ا قعرال.            

  ا  و الحل ال ى اوصال الاى النما ا  بسامول ،  ن العةب اس ماس العادو  او فاى 
لااه واضااول لمشاااوعه، ولاا لك عااأعى مثاال  اا ه ا قعراحااات عباار الحق قاا  اسعسااىم 

القنوات اإلسراواه   من ناح  ، وعبر مقعرحات الممادنان من ناح   أاارى، و اى 
فااااى الواقااااس نراء عممااااد لهعسااااه م النماااااوى لمااااؤ ء الغر اااااء، والعناااااز  عااااان ا رض 

 والعرض وال،رام .                  
المبن اااا  عهااااى الااااركنان   فااااى القاعاااادط الشااارع وموقاااف اإلسااااىم ماااان  لاااك اعمثاااال 

ا ساساااان: اإل مااان والجماااد، اإل مااان باإلسااىم الحناااف، والجماااد فااى ساابال   
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والعضح   بالنفس وبالدن ا كهما،   ا  او موقاف اإلساىم الصاح ح والصاريح فاى 
  ه القض  ؛ فاإلسىم    عرف ا سعسىم أبدا، ول لك فكل ما  شغل العادو  او 

ااازرل ال ااأس فااى نفااوس أصااحاب الحاا، ا صااهاان، و  شااك أن فااى صاافوف  أن
الفهساةاناان فاى ا رض المحعها  مان  فضال الح ااط ال لاها  الاانعا  عهاى الجماااد 
والعضااح  ، مااس أن الشااعب الفهسااةانى باا   فااى ساابال أرضااه مااا لاام اب لااه شااعب 

رول  ساااواه، وماااس  لاااك فااالن موجاااات ال اااأس والعاااا ال عماااارس دور اااا ا ن لعقعااال
الشعب الفهسةانى، اسعمرارا لقعل أبةاله ومجا د اه.. ونحان نساأ    عاز وجال 
أن اانفخ فاى رول  اا ا الشاعب و ق ااه شار ال اأس، فالقضاا   لان عنعمااى باان عشاا   
وضااحا ا، والعاادو  عااد نفسااه لصاارال ااادوم  ج ااا  ةويهاا ، ور مااا اسااعمر الصاارال 

أن ال أس  و الا ى سانعصار فى حسابات العدو قرنا أو قرنان، و و ارا ن عهى 
فى النما  ، حاان عنساى ا ج اا  القادما  مان كثارط الصارال عهاى أرض فهساةان، 
و اا لك عسااهم أرض فهساااةان لهمغعصاابان، وأقاااو   امااات أن ابااا   الصااماان  ماااا 
اؤمهااون فااى اسعسااىم ا ماا ، فاانحن ناادرك أبعاااد ماةةماام، ونعهاام أنماام لاان  كفااوا 

 ى إل    ا م  العر    واإلسىم  .                                        عن فعح الجبمات فى حروب لن عنعم
اإلسااىم  قااوم عهااى اقاماا  العااد  وعحقااا، المصااهح ، ومصااهح  الفهسااةاناان فااى 
العااودط الااى وةاانمم، و بااد أن اع،اااعف الجم ااس لعحقااا،  اا ا المةهااب الشاارعى،   

                                                ناان.                       أن  ساعدوا فى اغعصاب   ا الح، الشرعى لهفهسةا
 :د. طه حبيشى رليس قسم الاقيد والبلسبة  كلية أحول الدين نامارة األزدرر

 مثاال حكاام اعةاااء حاا، الغااار لهغااار،  قضاا   العةب ااس والعااوةانالحكاام الشاارعى 
ى بحاار مااعىةم ماان الفااعن، وأقااو  فااى  اا ا الساا ا : اننااا نعاا ص فااى  اا ه ا  ااام فاا

                          كهما اعرك الحه م حارانا.                                                
وماان أ اام  اا ه الفااعن أن  ااأعى شااعب ماان الشااعوب وقااد عوزععااه أقةااار وعقاساامعه 
دو ، و أا ت كل أم  منه بنصابما عبر العاريخ الى مكاان مان ا رض مازدحم 
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قصاومم عن أرضمم ل ساععمر ا  او، ويجهاب با لسكان، ثم  حاو  ةرد سا،ناما وا 
 الاما من أبناء جنسه ل حدت اهى فى النظام السكانى.                                                   

مد شا أشد الد ش   ا  و  ا النول من السهوك ان حدت والناس انظرون كان سهوك
                                                             وأقوا ا.           

وأ،ثاار ماان  اا ا اثااارط لهد شاا  أن أقر اااء السااكان ا صااهاان  قومااون بلقنااال  ويماام 
         لمغادرط مسا،نمم، وعمكان العدو من باعمم وأراضامم وممعه،اعمم.             

العااالم   ااو عااآمرلماضااى، ماان القاارن ا 1948مناا  ساان   الاا ى جاارى فااى فهسااةان
لامااود ماان أرض فهسااةان، فاا بحوا بعااض سااا،ناما ووضااعو م فااى حفاار لعمكااان ا

وفا جماع  ، وأجبروا البعض عهى الفرار، ففروا وسكنوا بعض البىد العر  ا  ضاا
وماان اوموا  و اام  ةاالبون بحاا، العااودط الاى بىد اام فاى المحافاال الدول اا . عهاماا. 

 ب س  نه حرام شرعا  .و و ح، لمم ومن حقمم رفض العة
د. محرطبى الشرركاة عضرو منمررع ال حرو  اإلسررالمية ورلريس لننررة التاريررف 

فهسةان أرض اساىم   عر  ا   :ه لنا قبل وفاته  أيام( )دذا الرأ  قدم  اإلسالم
و ااى أرض مقدساا  اسااىم ا  ومساا ح ا  و ااى أولااى القبهعااان وثالاات الحاارمان و ااى 

سى  نما ثالت الحارمان ؛ م ا   ا أرض اسىم   بالععبار الحدات أم ا وةان وا 
وأ هماااا ةاااردوا منماااا واساااعب حوا فاااا الااابىد العاااا  قةنونماااا والعمااال ا ن اجاااب أن 
 كاااون لااا س عهاااى عاااوةانمم، بااال عهاااى عاااودعمم الاااى وةااانمم فهساااةان ولاااو أنناااا 
وةنا م لضاعت فهسةان الى ا بد، انما ا ن اجب أن  كون لدانا حكام أقو اء 

لنسعة س أن ننمى مسأل  عودعمم الى فهسةان. وبالعالا  باد مان  ؛غار عمىء 
ن فااا الاابىد العر  اا  ثاام  اام انماام ا ن مسعضااعفو معااامهعمم معامهاا  كريماا  حااات 

فهساةان   عنادما  ا   اجروا الى بعض البهدان ا ور    ثم أمريكا ونحن نعارف أسار 
بااروا وماان الصااعوب  كنااا بأمريكااا وكااانوا عهااى عىقاا  معاناا  بنااا و ااؤ ء أو د اام ك

عااودعمم ل،اان الموجااودان فااا أوروبااا والاابىد العر  اا  واإلسااىم   و اام ال،ثاارط ماان 
الىجواااان ويرحاااب بمااام كضااااوف ل،ااان  باااد مااان عاااودعمم الاااى وةااانمم ا صاااها 
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الااوةن المقاادس الاا    ااو فهسااةان والاا   ف ااه مساارى الرسااو  والاا   ف ااه أولااى 
العمل عهاى عنفاا ه.. عاودعمم ولا س الحرمان وثالت القبهعان و  ا ما اجب فعهه و 

 عوةانمم!
حااب الااوةن كمااا  د. عبررد اللطيررف عررامر رلرريس قسررم البقرره بناماررة الزقررازيق:

 قااو  الناااس ماان اإل مااان ولقااد نشااأ المسااهمون فااا ظاال اإلسااىم  حبااون أوةااانمم 
( و ااو اماااجر ماان مكاا  الااى المداناا  صااهى   عه ااه وسااهمحعااى ان رسااو    ل
لاااااى  اناااااادى مكااااا  بقولاااااه:   ولاااااو  أن أ هاااااك و  اناااااِك  حاااااب باااااىد   الاااااى   وا 

أارجااونا مااا ارجاات( ومعنااى  لااك أن عواماال اإل مااان وعواماال الوفاااء مزروعاا  
فااا قهاااب كااال مسااهم ونحااان داوماااا  نااع،هم عااان مساااقد الاارأس والحناااان الاااى الاااوةن 
و ااأعا اإلسااىم فااا كى  لااك ويؤيااده ويجعاال ل،اال انسااان حاا، فااى أن  عاا ص فااا 

و أن  عااود الااى وةنااه ومشااكه  الىجوااان  ااا مشااكه   اا ا القاارن، ععحاادى وةنااه أ
اإلنسان   وععحدى عوامال الوفااء فاا اإلنساان فماؤ ء الا ان أارجاوا مان أوةاانمم 
  من حقمم أن  عودوا الاى أوةاانمم وا  ا  دعوناا الاى أن  ع شاوا فاا الابىد العر  ا

ارجات  اؤ ء مان د اار م وأن  سعوةنوا فاما نكون حققناا مةالاب اساراوال العاا أ
وشردعمم، فل ا سكنوا واساعوةنوا فاا باىد أاارى غاار فهساةان حههناا لمام مشاكه  
فهسةان العا   عرغب و  عحب عودط  ؤ ء الى وةانمم ل،نناا فاا الواقاس نحاب، 
أن ع،ااون  اا ه المشااكه  مشااكه  العاارب والمسااهمان جم عااا  .. عؤرقنااا وعاادفعنا الااى 

بعودط  ؤ ء الىجوان الى أوةاانمم صاح ح أنناا مان العودط الى الوضس ا صها 
منةه، واجب الض اف  وا اوط اجب أن نععامل مس  اؤ ء برفا، وأن نرحاب بمام 
وأن نععا ص معمم، ل،نناا اجاب أن اؤرقناا مةهاب العاودط الاى فهساةان، فال ا كاان 
الوضااس ا ن وضااعا  مؤقعااا    نسااعة س أن نفعاال ف ااه أ،ثاار ماان  اا ا فااى  عااد مباادأ  
ثابعا  نحل به مشكه   ؤ ء وننزو ، ل،ن  بد أن نععرف بأن  ا ا الوضاس مؤقات 
ن ةااا  ويجااب أن نعماال عهااى عااودعمم ل،اان ا ا حههنااا مشااكهعمم بماا ه الةريقاا   وا 

 فما بمثاب  لعادار( لمشاعر العرب والمسهمان. 
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ونعصااور أن المشااكه  قااد ُحهاات بعااوةانمم كهمااا عرفااوا أنماام  جوااون ساا ظل  اا ا 
فس عمهون عهى عودعمم الى وةنمم ويجب عهى العرب والمسهمان جم عا  اؤرقمم 

 مساعدعمم فى العودط الى د ار م ول س عوةانمم.
د. محمررد محمرررود أبرررو ليلرررة أسرررتاذ الدراسرراا اإلسرررالمية ورلررريس قسرررم اللغرررة 

مصااااب  المصااااوب  ان قضااا   العةب اااس والعاااوةان اإلننليزيرررة بنامارررة األزدرررر:
الصااماون   مناا  زماان لماا ا لعجريااد ومحااو فهسااةان ماان وكارثاا  ال،ااوارت وعسااعى 

ى فاقض   عوةان الفهساةاناان ثان ا :   ا أو   ، و  عهى الارية  وعثبات اسراوال.
الاااى اهااا، مشاااكىت دااه ااا  دااااال المجعمعاااات اإلساااىم    الااابىد العر  ااا  عاااؤدى

واهاا، نااول ماان الع،اادس السااكانا وا قعصاااد  ممااا  ضااعف  اا ه الاادو  لحساااب 
أ،بااار الجاااراوم العاااا ارع،بماااا الحكاااام  ان العةب اااس والعاااوةان جريمااا  مااانل اساااراوا
 العرب. 

 امان العةب ااس حاار  د. أبررو سررريع عبررد الهررادي أسررتاذ الشرررياة بناماررة القررادرة:
محااارم شااارعا ؛ لهفهساااةاناان ااااار  فهساااةان  –المعرعاااب عه اااه  –والعاااوةان  شااارعا  

  صاهاان باأن اعركاوا بىد ام نه  مثل اةورط باععباره ادفس   ا أصاحاب البهاد ا
ل،ااا  ساااعولى عهاماااا الاماااود و اام   اريااادون أ،ثااار مااان  لااك فهماااا ا نعةاااامم  ااا ه 

 فا النما   و الى اوم الق ام  با ؤ وسانعصر الفهسةاناون الفرص  والح، معنا و 
 و عودون الى وةنمم فهسةان ان شاء  .

 الم األزدري الماروف:د. محمد حماسة عبد اللطيف وكيل كلية دار الالوم والا
أو  : اجااب أن  عمااال العااارب بشاااعى الةااار  وكاال الوسااااول عهاااى عاااودط الىجواااان 

الااى وةاانمم و  اجااب بااأ  حااا  ماان ا حااوا  أن نةالااب بعااوةانمم  نالفهسااةاناا
وأنا لست مس الا ان  ةاالبون با لك  ن  لاك ااادم اساراوال با سااس ومان اارو  

 كااون قااد ارع،ااب اثمااا  وجرمااا  كبااارا  فماا ه  نأو  قااو   لااك ماان العاارب أو المسااهما
أرضااانا ويجاااب العاااودط الاماااا  ناااه حااا، شااارعا أقاااره الااادان اإلساااىما والمسااا حا 
والامااود  وكااال الِمهااال وساااعبقى فهساااةان اسااىم   عر  ااا  ووجاااود اساااراوال مساااأل  
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وقاات  نمااا الااى زوا  ان شاااء  ، ول،اان عهانااا بالعماال وال،فااال والجماااد ولاا س 
وان فهما ا   نساعد م عهى العودط ونحن نمهك مان أورا  الضاغد بعوةان الىج

ال،ثااار وال،ثاااار، وبالعاااالا   نوافاا، عهاااى  ااا ا ا مااار  نااه  عناااى عساااه م فهساااةان 
 ا  لهامااود عهااى ةباا، ماان   ااب وعنااد ا ساااهعننا العاااريخ والناااس وكاااف نقاباال ر اا

قبهعااان وثالاات اااوم الق اماا  عناادما  سااألنا عاان  لااك ولمااا ا ضاا ععم أولااى ال ا  كريماا
( وعركعو ااا صااهى   عه ااه وسااهمالحاارمان؟! لمااا ا ضاا عت مساارى نباا كم محمااد ل

 لهامود ؟!
المةاااالبون بعاااوةان  الشررريخ علررري نرررور الررردين مرررن علمررراء األزدرررر الشرررريف:

فاااا ا رض العاااا  ق ماااون فاماااا فاااا الااادو  العر  ااا   عةاااون ماااا    نالفهساااةاناا
 ا أعةاوا ماا  قعرحاوه فالنمم    مه،اون  مه،ون لمان   اريادون،  ا ا مان ناح ا  وا  

وا  ا أعةت الدو  العر  ا   ا ا المةهاب المجاانا إلساراوال فالنمم  ضا عون أرض 
 نفهسااةان فماا ا ال،ااىم ف ااه ا،اارام وعحقااا، وعااأمان إلسااراوال وعةب ااس لهفهسااةاناا

ولهعرب جم عا  و  ا القو  غار مقباو  شاكى  أو موضاوعا ، ودعناا نقاو  ا ا كاان 
 ارون أن بىد م بحاج  الى ماواةنان فهانظاروا و فعحاوا أباوابمم أماام  ناك حكام

فىبااااد ماااان عااااودعمم الااااى  نشااااعوب أااااارى ضاااااقت بماااام أراضااااامم أم الفهسااااةاناا
 فهسةان فقد حعى   عض س ا رض و  انعمك العرض.
ان العااوةان والعةب ااس  د. عبررد ال اسررط داشررم أسررتاذ الشرررياة بناماررة األزدررر:

 ن الماااؤمن أااااو الماااؤمن   ؛ واةاوااا  ماااا بعاااد ا اةاوااا  اةاااأ ماااا بعاااده اةاااأ 
ن معاه فالن صاهح  كون مضةمدا  اجب أن  قاف المساهمو   ظهمه والمؤمن عندما

اعارك وةناك فما ه اةاوا  : حاله رجس الى وةنه أماا ن افاعح لاه بهاد  وأقاو  لاه 
كباااارى وأماااار    قااااره اإلسااااىم، فعااااوةان  ااااؤ ء  عنااااى مساااااعدعنا إلسااااراوال فااااا 

ماااا عبقاااى مااان أرض فهساااةان ثااام ان الجمااااد ا ن عناااد ا مااا  العر  ااا  اغعصااااب 
ونحان   شااءون فاأنمم ل،ساف  فعهاون ماا  ا  ماا دام الجمااد معادومو أصبح معادوما  

الاوم نرى نساء عرمل فا فهساةان و ناات عمعاك أعراضامن ونحان نقاف معفارجان 



 

1889 

م أن عهامم فمل  ا ا ارضاى   ثام ناأعا بعاد  لاك ونبحات عان الساىم، أ  ساى
  ا اسعسىم إلسراوال وأمريكا ول،سف بأااد  عر  ا  وا  ا أنات لام ععارف لنفساك 
قدر ا  وانا  بما كنت عهاى النااس أ اون.. أنات  انات عه اك نفساك فكااف عةهاب 

 من ا ارين احعرامك واحعرام حقوقك.
دول ا  وح، العودط لىجوان مشرول دان ا  وقانون ا  وأقرعه كل ا عراف والمواثاا، ال

سااواء ا ماام المعحاادط أو القااانون الاادولا فهمااا ا لنضاا س(  اا ا الحاا، بأااادانا نحاان 
 –العرب ؟! ولصاالح مان  كاون  لاك ؟! وماا  او العاواد عهاناا مان  ا ا ؟! اجاب 

رول المقاوماا  واإل ماااان بااااه باااأن فهساااةان  –اجااب أن  كاااون لااادانا رول الجمااااد 
 سععود لنا ان شاء  .

ان مجاارد  رلرريس نبهررة علمرراء األزدررر األسرربق: د. محمررد عبررد المررنام البررر  
 عد اةأ شن عا  وا ان  ا مان  و ا ا  العةب س والعوةان موضولالحدات فقد فا 

 الحدات   نسمعه ا  فا أ   العصور العا عاشعما أمعنا اإلسىم  .. و بد مان
ااصااا  وأن ا قصاااى ماااا زا   –عبروااا  ا مااا  اإلساااىم   مااان  ااا ا العمااال الشااان س 

بالجماد ال    و فريض  عهى كل مسهم ومسهم ، فى  صح أن  ساعبد   –ا  أسار 
 الجماد بالعاا   والرضى با مر الواقس.

حا، ثاباات    –بغاض النظاار عان جنسااعه أو داناه  –عاودط اإلنساان الاى وةناه 
  صح أن اار  من داره لاوةن فا مكان نار، و  ا أمر    قر به عاقل.

 عه ااه وسااهم: "كاال المسااهم عهااى المسااهم حاارام دمااه وقااد قااا  رسااو    صااهى  
 وماله وعرضه" فل ا كان   ا عهى المسهم حرام فما بالك بالاصوم.

ا ن من ِقبل الاماود دون أن  حااو  العارب  نوالعجاب ان اعم عجو س الفهسةاناا
 فك الحصار بل  م  ساارون المععدان فا   ا الحصار.

فااا صااورط لاام  نا ةفااا  والعجاازط الفهسااةاناا نسااأ    أن اباارو  معنااا ماان  ااىك
  سب، لما مثال فا عاريخ العالم.
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ان ا سعساااىم لهماةةاااات الصاااماو أمريك ااا   مثااال الاةااار ا ،بااار عهاااى قضااا   
الىجوان  ن ح، العودط  و الشاء الوحاد ال     عمهك أ  جما  العنااز  عناه 

 من. نه ح، مؤ د ول س مجرد راص  عفقد مفعولما بمرور الز 
كمااا أن مااا  شااال حااو  امكان اا  عااوةان بعااض الىجوااان فااا الاادو  العر  اا  اؤكااد 
حجاام المااؤامرات الدول اا  الرام اا  لعجا اال حاا، العااودط والعحاااال عه ااه..  اا ا الحاا، 
المقدس والمشرول وال   كفهعاه الشارع   الدول ا ، لا ا اجاب أن  كاون حا، العاودط 

 لى د ار م وممعه،اعمم العا ةردواغار قابل لهعفاوض والحل الوحاد  و عودعمم ا
 م.1948منما عام 

انااه    د. أحمررد الشرراعر عميررد كليررة أحررول الرردين  رراألزدر الشررريف األسرربق:
اجااوز اةىقااا  أن ُ كااره المسااهم عهااى عاارك وةنااه فماا ا حاا، كفهااه القااانون الماادنا 
والشااارعا الاااوةنا العاااالما، وأعةااااه الحااا، فاااا أن  عااا ص بحريااا  فاااا أرضاااه و  

اعركااه ل،اان ا ا ُأجباار قصاارا  عهااى عاارك وةنااه، فهااه أن  عاا ص فااا وةاان  اجااوز أن
نار اوفا  من المىك لفعرط محدودط حعى  عاود  رضاه، وقبال أن امااجر رساولنا 

لااىة ال،اريم الاى اثارب وقاف أماام مكا  وقاا  " و  اناِك  حاب باىد   الاى   و  ا 
 ولو  أن قومك أارجونا منك ما ارجت".

الدولا  اإلساىم  ، ثام  لماا  فا المدان  ثمانا سنوات، أسس اىفقد عاص الرسو 
 قرر العودط الى مك  وعاد الاما... ولنا فا رسولنا القدوط الحسن .

ان واجب عحرير فهسةان    قس فا عن، أ ل فهسةان وحد م بل  و فا عنا، 
لى أن اعحق،  لك، فلن عهى الدو  العر     ا فامالعا اعواجد المسهمان كاف ... وا 

 ن أن ا سروا عهامم فا مع شعمم.  جوان فهسةاناو 
والضاااغوط الدان ااا  العاااا عماااارس مااان ِقبااال الهاااو ا الصاااماونا بجناح اااه الاماااود  
واإلنجاها عهاى الس اسا  ا مريك ا  حاات عانظم مؤسسا  "العحاالف المسا حا" فاا 
ه   واشنةن مؤعمرا  سنو ا  عنوانه "اسراوال والعرب"،  شارك ف ه شاصا ات اساراوا

وأمريك ااا  رسااام  ... ويعااازعم  ااا ا العحاااالف القاااس باااات رو رعساااون ممثااال ال ماااان 
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الاادانا ا صااولا ا ،ثاار عةرفااا  فااا الو  ااات المعحاادط ا مريك اا ... وقااد ناقشاات 
اااار   نعااوةان الفهسااةاناا: أ   –المؤسساا  مناا  عاادط ساانوات عمه اا  العرانساافار 
العااوراط حااات انسااب   قولااه ماان  33اسااراوال واعااا ت لااه شااعارا  ورد فااا الجاازء 

 لموسى أنه "أعةى بنى اسراوال ح، وراث  أرض كنعان".
و ااا ه المؤسسااا  عةالاااب بعحقاااا، اإلرادط اإللم ااا  بلقامااا  اساااراوال مااان النمااار الاااى 

 البحر عهى أن ع،ون دول  امود   صاف  .
اإلسااىم   اجاااز أن  فاارط  د. حسررن شررقير عميررد الرردعوة اإلسررالمية  رراألزدر:

فااا أرضااه ووةنااه مممااا كاناات اإلغااراءات العااا عقاادم لااه، فرسااولنا ال،ااريم  المسااهم
النماااو   ل،ااال مساااهم ومساااهم   ااااجر مااان مكااا  لفعااارط معانااا  ثااام أقاااام اىلماااا فاااا 

 المدان  ثم عاد فاعحا  لوةنه.
الااا ان  ااااجروا مااان أرضااامم قسااارا  عهاااى ااااد  نوحااا، العاااودط لىجواااان الفهساااةاناا

ساعان عاماا   او حا، مقادس   اجاوز العنااز   أ،ثار مانا حعى  اإلسراواها قبل 
 عنه مقابل حفن  من الدو رات.

ن ارفضااااااوا العااااااوةان ألاااااا ا أةالااااااب ااواننااااااا فااااااا فهسااااااةان حكامااااااا  ومحكااااااومان 
والععاااااو ض باااااد ى  عااااان حااااا، العاااااودط الاااااى أرض فهساااااةان المقدسااااا ، العاااااا لماااااا 

 اصوص   عند الشعوب العر    واإلسىم  .
لاا  العنصااري  لاسااراوال( قاماات عهااى أنقاااض دولاا  ن الدو أوالعجاااب باال والغريااب 

موجاااودط لفهساااةان( وساااهبت ممعه،اعماااا واحعهااات أراضااااما وةاااردت شاااعبما،  ااا ه 
عصااف    -ل،سااف  -الدولاا  المععد اا  عريااد وبمساااعدط ماان بعااض الاادو  العر  اا  

القضااااا   نماو اااااا  عبااااار الضاااااغوط الدول ااااا  لعغااااااار مفماااااوم حااااا، العاااااودط لىجواااااان 
عهى نحو  حرف القرار ل سعجاب ل،ةمال  194القرار رقم بموجب  نالفهسةاناا
 اإلسراواه  .
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ول س بوسعنا سوى أن نةالب ااواننا الىجوان أ  ارضاوا لمثل   ه المؤامرات 
اثا،  نما ماالف  لرول الشريع  اإلسىم   وأن  ظهاوا معشابثان باالمو ؛ والعناز ت 

 والقرارات الدول   و  ا أضعف اإل مان.
العةب اس ماس اساراوال فاى كافا   نواد رياض مرن علمراء األزدرر الشرريف:الشيخ 

 الجوانب والنواحا أمر رفضه عوام الناس قبل عهماومم. 
فالسااج   والةب عاا  عقعضااى  لااك، فهاا س منةق ااا أن ععااودد عىقاعنااا مااس قااوم قعهااوا 

 أةفالنا وشردوا أ هنا وار وا باوعنا و دموا مساجدنا. 
 لك، بل جعل الدان من أعظم ا ماور المنكارط أن اعاا  وقد رفض داننا الحناف 

ناه المسهم أول اء من أعداوه وأعداء دانه، أن اعا  أول اء مان المععادان عهاى ااوا
 بالقعل والعشريد، فلن  لك  عد مساعدط لمم عهى ا سعمرار فا عدوانمم. 
 اء عهقااون  قااو    ععااالى: ل  ااا أامااا الاا ان نمنااوا   ععااا وا عاادوى وعاادوكم أول اا

 الامم بالمودط وقد كفروا بما جاءكم من الح،..... ( ا   . 
كم و قو  ععاالى أ ضاا ل  اا أاماا الا ان نمناوا   ععاا وا بةانا  مان دونكام    األون

( أفاوا مم وماا عافاى صادور م أ،بار...ابا  ودوا ما عنعم قد بدت البغضاء مان 
 ا   .

  بااه والااوم ا اار ااوادون مان حااد  و قو    ععالى: ل   عجد قوماا اؤمناون 
 ورسوله ولو كانوا نباء م أو أبناء م أو ااوانمم أو عشارعمم... ( ا   . 

ىحاار ان القاارنن انفااى اإل مااان عماان والااى المععاادان ماان غااار وفااى  اا ه ا  اا  ن
 المؤمنان. 

منان وقااا    ععااالى أ ضااا: ل   اعااا  المؤمنااون ال،ااافرين أول اااء ماان دون المااؤ 
 ..... ( ا   . اءومن  فعل  لك فه س من   فا ش

وا  ا نظرت الاى ساارط رساو    صاهى   عه اه وساهم وجادت أناه قااةس نفارا مان 
الصحاب  بسبب عاهفمم عن غزوط عبوك، وكا لك قااةعمم المؤمناون ونبا و م ولام 
اااااااالةو م فاااااى شاااااأن مااااان شاااااوونمم، بااااال عجنباااااوا مجالسااااامم وعجنباااااوا ماااااؤا،هعمم، 
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العادو اب عاوا  م اعىط بمم. ماس أن  اؤ ء لام  عاناوا العادو عهاى المساهمان، ولاوا
، ولم  عانوا ا عداء بأ  عمل. ومس  لك قاةعمم النبا صاهى نابه عها ما اعقوى 

  عه ه وسهم والصحاب  مقاةع  ظهت امسان اوما عقريباا حعاى ضااقت عهاامم 
 . ا رض، ثم عاب   عهامم بعد أن ندموا وعابوا

ثاام  فماان عاااون ا عااداء بمعامهاا  عساااعد م وعقااوى ماان أزر اام، فماا ا جاارم عظاا م وا 
 كبار، ول س   ا من اإلسىم. 

 الشراوس السماو   كهما عحرم الغصب وعوجب رد المغصوب الى أ هه. 
ا فوقد ةالبنا   عز وجل فا قرننه أن ندافس عن أراضانا ومقدساعنا، و  اوجد 

صاب داره وأرضاه. وكاان عشاريس الجمااد لما ا الغارض الناس من ارضاى باأن عغع
والسبب، فقد صبر رسو    صهى   عه ه وسهم حعاى أارجاه النااس مان مكا  
أرضه ووةنه، ثم أ ن   له فا الجماد دفاعا عان ا راضاا وا وةاان والاد ار، 
ن   عهاى نصار م لقادار الا  ان فقا  ععالى: ل أ ن له ان  قاعهون بأنمم ظهماوا وا 

 .( ا    ح، ا  أن  قولوا ر نا  .....أارجوا من د ار م بغار 
وقا  رسو    صهى   عه ه وساهم: " مان قعال دون مالاه فماو شاماد ومان قعال 
دون عرضاااه فماااو شاااماد " ولااا لك كاااان الااادفال عااان ا رض والمقدساااات  اااو مااان 

فاى كعابمم أن الفروض العا فرضاما   عهاى المساهمان، حعاى ان العهمااء قارروا 
العاادو ا ا دااال ارض المسااهمان مغعصاابا لمااا وجااب عهااى المسااهمان أن اجا اادوا 
و قاعهوا دفاعا عن أرضمم ووةنمم بكل ما أوعوا من قوط، و  ا الوجوب عهى كل 
مساهم صاغار أو كباار رجال أو امارأط عباد أو حار، كال بحساب ماا  ساعة س حعاى 

همان المح ةاان بما ه البهادط اار  العادو مان ا رض، بال قاالوا: اجاب عهاى المسا
المغعصااب  أن  عاااونوا ااااوانمم فااا  اا ه الحاارب لاادفس العاادوان، فاالن لاام  سااعة عوا 
وجااب  لااك الجماااد عهااى المسااهمان فااا الاادو  ا بعااد و كاا ا حعااى اجااب الجماااد 

 عهى المسهمان فا ا رض كهما شرقما وغر ما. 
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عهوكم فااااا الاااادان ولاااام وقااااد قااااا    ععااااالى: ل   انمااااا،م   عاااان الاااا ان لاااام  قااااا
اارجاااوكم مااان د ااااركم أن عبااارو م وعقساااةوا الاااامم ان    حاااب المقساااةان. انماااا 
انمااا،م   عاان الاا ان قاااعهوكم فااا الااادان وأارجااوكم ماان د اااركم وظااا روا عهاااى 

 .ااراجكم أن عولو م...... ( ا    
  وقا  ععالى: ل واقعهو م حات ثقفعمو م وأارجو م من حات أارجوكم.... (

ومن أظهم ممن منس مسااجد   أن اا كر فاماا لوقا  ععالى فا شأن المقدسات: 
  ااسمه وسعى فى ارابما أولوك ما كان لمم أن اداهو ا ا  ااوفان. لمم فا الدن

 ( ا   . از  ولمم فا ا ارط ع اب عظ م
فالدفال عن ا راضا والمقدسات  و الفرض والواجب الشرعا، وقد اعفقت كهما  

هماء عهى  لك قد ما وحداثا، فكل حل    عاد الى المساهمان أرضامم ود اار م الع
 فمو حل مرفوض مرفوض مرفوض. 

ان موقااف اإلسااىم ماان  الشرريخ منحررور منرردور مررن علمرراء األزدررر الشررريف:
العةب ااس ماااس العااادو الصاااماونا ابااادأ مااان ععريفناااا لمعناااى كهمااا  العةب س،المقصاااود 

  فااا الجوانااب الح اع اا  الماعهفاا  مااس ةاارف بااالعةب س  ااو اقاماا  عىقااات ةب ع اا
، وعةب اااس اقعصااااد ، وعةب اااس دبهوماساااا، وعةب اااس  ناااار؛ فمنااااك عةب اااس س اسااااة
زراعااا وغاااار  لك...والشاااريع  اإلساااىم     عمناااس مااان اقامااا  أ  عىقاااات ود ااا  

ااا   اااكريماا  مااس أ  ةاارف نااار؛ قااا  ععااالى: }  ه ْقن ااا،ُ  ِان ااا الن اااُس  أ َام  اان ما  اا مِة  رؤ   ك 
ْهن اااُ،مْ  و ُأنث ااى ع  ق ب اِواال   ُشااُعوب ا و ج  ُفوا و  ااار  ااا،ُ  َّللا ِ  ِعنااد   ُكمْ أ ْ،اار م   ِان   ِلع ع  ِهاا مٌ  َّللا    ِان   مْ أ ْعق   ع 
ِبااارٌ  عهااى أن ع،ااون  اا ه العىقاا  قاوماا  عهااى الحاا، والعااد    عهااى الجااور . { ا 
 والظهم.

، ،  ناه اقارار لاه عهاى ظهماهو  ه مسأل  واضح  جه  ، فالعةب س مس الظاالم ُظْهامٌ 
و  ا منصوه عه اه فاا مواضاس  كثاارطؤ مان ال،عااب والَسان ؛ مان  لاك ماا نصات 
اامؤ وأحكاام عمناس المساهم مان ماوا ط الظااا لم عه اه ساورط الممعحنا  وماا بانعاه مان ِحك 

 المععد  أو الععامل معه.
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ااا   ااا قااا  ععااالى: } ُنااوا ال ااِ ان   أ َام  ااُدوةِ  ع ع ِاااُ وا   نم  اادُ    ع  ُكمْ و ع   ِال ااْاِمم ن  ُعْهُقااو  /  اااءأ ْولِ  و 
طِ  د  ق دْ  ِباْلم و  ف ُروا و  اءُكم ِبم ا ك  ،ةِ  مِةن   ج   ِباا  ِ  ْؤِمُناواعُ  أ ن   ااُ،مْ و ا ِ  لر ُساو   ا ُاْاِرُجاون   /اْلح 
ار ْجُعمْ  ُكنُعمْ  ِان ر  ِةُكمْ  ا ا  ااد  اِباِها ِفاا ِجم  ا و اْبِعغ ااء س  طِ ِبا ِال اْاِمم ون  ُعِسارَ / اِعام ْرض  د   اْلم و 
ااا أ ْعه اامُ  و أ ن ااا ْاااُعمْ  ِبم  ااا أ ْاف  م  اان /أ ْعه نااُعمْ  و  م  ْهااهُ  و  اادْ  نُكمْ ِماا   ْفع  اا ف ق  ااو اء ل  ض  اا س  . {  ِبالِ الس 

ااا ر بةِ  ق ااا    وقااا  أ ضااا  عهااى لسااان موسااى: } ْماات   ِبم  ه ااا   أ ْنع  ه اانْ  ع  ا ظ ِمااار   ُ،ااون  أ   ف 
  {17} لِةْهُمْجِرِمان  

هاام ماان مشااى ماس ظااالم ل عانااه عهاى ظهمااه، و ااو  ع: لوقاا  صااهى   عه ااه وساهم
لماان أعااان عهااى أنااه ظااالم، فقااد ااار  ماان اإلسااىم( وقااا  صااهى   عه ااه وسااهم: 

لا ا وقا  صهى   عه ه وساهم:  اصوم  بظهم لم از  فا ساد   حعى انزل(
ل منممقد رأات  أمعا عماُب الظالم أن عقو  له أنت ظالم، ف  .( ُعُودِة

و كاااااا ا فاااااالن النصااااااوه القرنن اااااا  وا حادااااااات النبو اااااا  معااااااوافرط معضااااااافرط، عااااااد  
بمجموعمااا عهااى عاادم جااواز اقاارار الظااالم عهااى ظهمااه، و اا ا فااا الحق قاا  موقااف 
 .العقل والنقل،  عرفه العشريس الدولا و قره، و  ا ما نصت عه ه شريع  اإلسىم

ناااه    شاااك عاقااال فاااا أن العةب اااس ماااس ومااان ااااى   ااا ه المعاااااار اإلساااىم   فل
 اسراوال،  كون حراما ةالما بقات ُعِصَر عهى الظهم، وعصَر عهاى عشاريد الشاعب

بصورط المقدسات الدان   ا ععداء عهى و الفهسةانا، واغعصاب ا رض العر   ، 
 .كل القواعد والشراوس السماو   مفرة ؛ ممعمنان فا  لك 
لااى الواقااس المرياارو كاا ا فلنااه اسااعنادا  الااى الن  صااوه الشاارع   السااالف  الاا كر، وا 

 ال   اعحرك ف ه العدو اإلساراواها؛ فالن العةب اس ماس اساراوال  كاون حراماا ةالماا
بقات عهى س اسعما الحال   مان الظهام والبغاا والعادوان واحاعى  ا رض وعشاريد 

 الفهسةاناان.
ه ا حااادات  ن وعهاااى المساااهمان جمعاااا أن  عاااوا  ااا ه القضااا   وأن  ساااعوعبوا  ااا 

ُنواْ فا فهساةان وغار اا؛ قاا  ععاالى: } عةب قمم لم ه الفعوى نصرط إلاوانمم ااو  ع ع   و 
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ه ى ُنواْ  و     و الع ْقو ى  اْلبرةِ  ع  او  ه اى ع ع  اِدادُ  َّللاة   ِان   َّللاة   و اع ُقاواْ  و اْلُعاْدو انِ  اإِلْثامِ  ع   اْلِعق اابِ  ش 
 .{ 2الماودط/}
عاان  أجاااب عناادما ُسااأ  اررروف الشرريخ محمررد حسررانالداعيررة اإلسررالمي الم* 

بااأموا  عر  اا  اااار  فهسااةان ، وق ااام  نموقااف اإلسااىم ماان عااوةان الفهسااةاناا
بعض ا نظم  العر    بأوامر أمريك   إلسقاط حا، العاودط الاا بىد ام ، وكا لك 
رأ  اإلساااىم فاااا العةب اااس الجمااااعا ماااس العااادد الصاااماونا بااادون عاااودط الحقاااو  

أجاب قاوى  :  حرم عهى كل فرد مسهم أو مسهم  أو فسىم   والقدس العر    واإل
حا،م مساهم أو دولا  عادان بادان اإلساىم أن  سااعد وينصار أعاداء   بهساانه أو 
بعمهه عهى اا اء مسهم عهى وجاه ا رض ساواء كاان قعهاه أو ااراجاه مان أرضاه 

وةنااه ودار  ووةناه وداره بااالقوط وةاارده منماا الااا أرض غااار أرضاه ووةاان غااار
غاااار داره ، فااالن الااانفس المؤمنااا  عناااد   عاااز وجااال غال ااا  " ومااان  قعااال مؤمناااا  

غضاب   عه اه وأعاد لاه جمانم وأعاد لاه عا ابا  ، مععمدا  فجزاؤه جمنم االدا  فاما 
أل مااا  " وأحااب أن أوكااد  نااا أن عمجااار المسااهمان فااا فهسااةان أو فااا العاارا  أو 

وجااه ا رض  ااو بمثاباا  قعاال وقعااا  ضااد  فااا أفغانسااعان أو فااا أ  مكااان عهااى
و الحكاااام أن  قفاااوا بجاااوار العااادو أالمساااهمان ، فاااى اجاااب أبااادا  أو  صاااح لهااادو  

الصماونا و و العدو ا وحد ل،م  ضد حقو  الشعب الفهسةانا فى بادال أبادا  
لاا د اار م  عن ح، العودط لهمشرين من أبناء الشاعب الفهساةانا الاا أوةاانمم وا 

" مثل المؤمنان فا عواد م : قو  رسو    صها   عه ه وسهم  ، و  ا ااالف
ساور وععاةفمم وعراحممم كمثل الجسد الواحد ، ا ا اشع،ا منه عضو عداعا له 

" انصاار أااااك ظالمااا  أو مظهومااا  " ف حاارم عهااى الجسااد بالساامر والحمااى " وقااا : 
فاا أ  بهاد ساواء نمم عهاى قعال المساهمان اان  عأأ  مسهم أن انصار أعاداء   و 

كان   ا العون بهسانه أو بقهمه أو بقهبه أو باده أو بماله أو باأ  لاون مان ألاوان 
المسااااعدط ا ا كااااف نماااد ااااد العاااون لمااا ا العااادو لعنفاااا  ماهةاعاااه ضاااد ا مااا  فاااا 
احعىلما وعشاريد وعمجاار أبناوماا وأن نوافقاه فاا فاره قراراعاه بعادم عاودعمم الاا 



 

1897 

ن أاواننااااا فااااا فهساااةان  مشااااون عهااااى الشااااوك أحكاااام د اااار م ، ولاااا عهم  ااااؤ ء ال
و مشون عهى النار ، فا صل ا ا اسعةال أحد م ان ارد   ا العادو الا   احعال 
ا رض ودناس العارض وشاارد المىااان ماان أبناوماا وأن اجا ااده باأ  شااكل   أن 
 مااد لااه اااد العاااون والمساااعدط ، والجماااد نوعااان جمااااد دفااس وجماااد ةهااب ، فأماااا 

ا ا دا اام العاادو  –عه ااه اجماعااا  ماان أ اال العهاام  ى و اا ا سااعر  –س معناااه جمااد الاادف
ن اادفس أأرضا  من أرض المسهمان وجب عهاى كال رجال وامارأط فاا  ا ه ا رض 

 اا ا العاادو أمااا جماااد الةهااب فماا ا موضااول نااار فااا وقاات عاازط ا ماا  وفااا وقاات 
فااااا قوعمااااا و ااااو رد العاااادو دون أن  عاااارض نفسااااه لهقعاااال ، وأنااااا أقااااو  إلاواننااااا 

فهسااةان سااواء الاا ان  اام فااا الااداال أو الاا ان  اام فااا الشااعات ، الاا ان  ع شااون 
 .: اصبروا أاما ا بةا  ارض الدو  العر    وغار العر    أقو غر اء عهى 

الرردكتور عبررد الرررحمن البررر أسررتاذ الحرردي  كليررة أحررول الرردين ناماررة األزدررر 
ن بناا جهادعنا اادعو ل،ساف أناه ماا زا   نااك ةاابور ااامس ما الشريف قالاًل :

لااال نماااار وبحماااس منقةاااس النظااار الاااا ضاارورط العةب اااس ال،اماال والشاااامل ل،ااال 
الاادو  العر  اا  مااس ال، ااان الصااماونا رغاام عداوااه الصااارخ ل،ماا  وا عىنااه الحاارب 

ااادمر و قعاال وياا بح ، عهامااا دولاا  عهااو ا ااارى ، فمااو  عااات فسااادا  فااا فهسااةان 
سااااء دااااال الساااجون اإلساااراواه   ، ويمااادم و ععقااال وياااز  بالشاااباب وا ةفاااا  والن

المناز  عهى أصحابما و قعهاس ا شاجار و حار  الازرول ويمجار النااس مان قارا م 
ومدنمم ، و   كف   ا الةابور عن الادعوط الاا عفمام محاسان النوا اا الصاماون   
العاااا ععساااهح بالقنابااال العنقود ااا  والاورانااااوم المنضاااب ورؤوس الصاااواريخ النوو ااا  

ات العاااااا عااااا اب الحدااااااد ، ومنااااا  فعااااارط قهاهااااا  رال اااااادمر لبناااااان بةاوراعاااااه والااااادباب
وصوارياه وقنابهه ال ك   والعنقود   ، وكان الدم العر ا المسهم اجر  فا أنمار 

  ، وال،اااال نثاااار : الجنااااوب دون أن اجاااارؤ حااااا،م عر ااااا أن  قااااو  لماااا ا ال، ااااان 
عصار الحاروب  ساا  ا ا الةاابور الااامس أو عناسااوقاد ن الصمت وا اعباء ،

الصااهاب   ا ولااا العااا انماازم فامااا المسااهمون وسااقةت معظاام بااىد الشااام والقاادس 
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وازد اار ةغ ااانمم وازداد فااا أاااد  الصااهابان الممااج الغاازاط الاا ان اشااعدت شااوكعمم 
مم وجباااروعمم ، ومماااا دفاااس بعاااض حكاااام الممالاااك المجااااورط لهشاااام عسااافمم ونماااب

اط المماج ، بال وا ساععان  بمام ضاد وبعض الةواوف ا ار  الا ا سعسىم لهغاز 
أشااقاومم حكااام الممالااك المنافساا  والةواوااف ا ااارى وكاناات النعاجاا  دمااارا  ووبااا   

لعشااارات السااانان ظهاااوا ر انااا  ا حاااعى  وا ساااععباد عهااى جم اااس المساااهمان الااا ان 
أعااد   ل،ماا  قاواادا  ماان أبناومااا و ااو الناصاار صااىل الاادان الاا   جمعمااا  ىحعاا

ن ووحد ا وقاد ا الا النصر العظ م وةرد الغزاط المجارمان مان باىد عهى اإل ما
فااا اااد المسااهمان ، فماان ا ا  عاااد  ىاإلسااىم وفااعح القاادس وأعاااد المسااجد ا قصاا

د صافوفما ضااد  ا ا ال، ااان  قصاا و عاااد القادس الااى ا ما  ويوحااالاناا المسااجد ا
   ودون عحريار الغاصب المحعل ، فى عةب س ا ا دون اسعرداد مقدسات اإلساىم

القاااادس السااااهاب  ، و  عةب ااااس ، ف،صاااال عحرياااار ، عحرياااار ا ماااا  ماااان ا حااااعى  
بناومااا المشااردان فااا الشااعات والممجاارين أواسااعرداد ا رض العر  اا  كهمااا وعااودط 

مناا  داااو   اا ا ال، ااان فااا  اا ه البقعاا  المباركاا  ، والاادان  حاارم عهانااا أن نعااا  
فمام   عماد لمام و  ماثاا  ، انا فا أادامم  ؤ ء الامود أصدقاء لنا أو نضس أاد

"  ااا أامااا الاا ان نمنااوا  ععااا وا الاا   اعااا وا دااانكم  اازوا  ولعبااا  : لقااو    ععااالا 
 من ال ان أوعوا ال،عاب من قبه،م وال،فار أول اء واعقوا   ان كنعم مؤمنان " .

ارط ن فااا سااا : علمرراء األزدررر الشررريف مررن ك ررارالشرريخ عبررد المنيررد حرر ع 
السهف الصالح من مدرس  النبوط ما  عةا النمو   والقدوط وا مثول  العاا  مكان 
عهى  داما عجاوز العقبات السهب ات والمزاوم وعحويهما الا انعصارات وااجاب اات 
ومنةهقاااات و ااا ا واجاااب عهمااااء الااادان اإلساااىم الااا ان  قااادمون الااادان اإلساااىما 

اإلسااىم القاااو م ، الاا    ضاااع لمااام  ل،ماا  ، وينبغاااا عهااامم أن اركناااوا الااا ركااان
رط فاااا بااات العزيمااا  فاااا النفاااوس و شاااجس اإلداالةريااا، وساااد الظهماااات الرا نااا  وي

القهااوب ، فااى  سعسااهم المسااهمون لهضااعف أو العاااا   أو المااوان ، باال  سااععهون 
عهى الواقس المرير لاردل الةاامعان والمععادان عهاى ا رض العر  ا  فاا فهساةان 
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اك ووضااس المسااجد ا قصااى عحاات أااادامم اعصاارفون ف ااه واغعصاااب مقدساااعنا  ناا
افااء  حفرك فما  شاءون من  أنفا  وعدمار له بمدف ةمس معالمه اإلسىم   وا 

  .المعالم الامود   عه ه 
م وااا  ن لهعاازاوم وعاارو ح لىسعسااىم ماامااا  قااوم بااه حكااام العاارب ماان عثباا د لهم ان

 و مسااعدط مباشارط رض محعل ل،والسهب   و رول  لهعةب س مس ال، ان الصماونا ال
ر  عداء ا م  واصومما ومساندط لمم لمزيد من ا حعى  والقعل والعادمار والعمجاا
 لهشعب الفهسةانا و  ا ما  حرمه   ورسوله ويرفضه الدان اإلسىما رفضاا  عاماا  
ن ، و قااو    ععااالا " انمااا انمااا،م   عاان الاا ان قاااعهوكم فااا الاادان وأارجااوكم ماا

ن عولاو م ومان اعاولمم فأولواك  ام الظاالمون " ومان أد اركم وظا روا عهى ااراجكم 
الااا ان أارجوناااا مااان د ارناااا ، فمااا ا ال، اااان اغعصاااب ماااس ساااىم و  عةب اااس اإل ناااا ف

ا رض العر  اا  فاااا فهسااةان وأاااار  أ هماااا ماان د اااار م و جاار م الاااا دو  أاااارى ، 
ن ا أو أصادقاء وا  ا االفناا القارنوالقرنن صريح وواضاح و او ان   نجعهمام أول ااء لنا

باا دط ف كون العقاب شدادا  من ال   والموان وا نكسار والمزيد من احاعى  ا رض وا 
  اااس بعضااانا بعضاااا  و ااام فاااو   لاااك كهاااه مااان عةب اااس واسعساااىم وعااااا   و المساااهمان 

" ومعنااا  لااك مااؤمن ا   ماا  وأولوااك  اام المععاادون   ارقبااون فااا بااأباس اإلثمااان "
نمم  حعرماااون ،عهاااى العااادوان وا  ى و   حعرماااون عمااادا  و  ماثاقاااا   أنمااام  صااارون  وا 
 .ب  و القوط العا ععاد م الا داورط الصواب وا لعزام سحشاوا  واحدا  ف

ن فهساةان وقاف : ا الدكتور يسري محمرد دراني أسرتاذ الردعوة بنامارة األزدرر
  عنمااا اسااىما فعحااه المسااهمون ولاا س ماان حاا، أحااد مممااا كااان شااأنه أن اعناااز 

عفاا  حاو  اساىم   فهساةان وعادم وعه اه ا ، مماا كاان شاأنه  او ا اار  حد م
حقاا، فااا النما اا  أماال الصااماان  شاارع   ا حااعى  الصااماونا بمشاااريس س اساا   ع

سااقاط حقماام فااا العااودط الامااا بعااد أن عحالم هااان فااا عفرياال فهسااةان ماان أ همااا وا 
واإلر اااب الاا   سااجهه عاااريخ ،ر ااوا عهااى الااارو  منمااا بعمه ااات العنااف والقعاال أ

ولااا لك انبغاااا عهاااى كااال مساااهم غااااور أن اااارفض  ااا ه ، الصاااماان  فاااا فهساااةان 
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حااات عحقاا، لماام مااا ارياادون مااان  المشاااريس العااا  فاارل بمااا الصااماان  المحعهاااون 
ا  ماااان الفهسااااةاناان عمامااااا  دون أن اع،هفااااوا دو را  واحاااادا  ف مااااا  سااااما وةاااان ااااا

الااا ان  عرضاااون فاااا ساااااء دفاااس الماااا   اااؤ ء  روالعجااااب مااان أمااا، باااالععو ض 
ن أالعر اا لعفريال فهساةان مان أ هماا ومصاادرط حا، عاودعمم العجااب مان أماار م 
ماوا  أادامم مغهول  عن مساعدط الفهسةاناان فاا الضاف  وغازط بجازء مان  ا ه ا 

. والعجاااااب أ ضااااا  أن  ااااؤ ء الحكااااام الاااا ان وكساااار الحصااااار المفااااروض عهااااامم 
والصماون   وينف ونما عهى أ،مل وجه  عرفون جادا   ارضاون ل،وامر ا مريك  

أن  ؤ ء الامود   عمد لمام و  ماثاا  و  اوفاون بوعاد  قةعوناه عهاى أنفسامم ، 
و م أصحاب مكر واادال وكا ب ولان  مكناوا العارب مان عحقاا، نماالمم الضاواه  

ان . فااا سااجونمم  ى أو اإلفاارا  عاان ا ساار  67كمثاال العااودط الااا حاادود مااا قباال 
ا شاا اء عهااى  فممااوا ولااو لبضااس ساااعات فقااد حعااا  واى حكااام ا ماا  أن  ف قااعهاا

عهااى اةااأ فاااادل حانمااا  رولاااوا الااا العةب اااس  و عهمااوا عهااام ال قااان أنمااامحق قعمااا 
ونار ااااا اسااااقاط حاااا، العااااودط وعااااوةان ، وا سعسااااىم والعناااااز ت اثاااار العناااااز ت 

مسااجد عاان القاادس وال الفهسااةاناان اااار  بىد اام وبااأموا  الاانفد العر ااا والعناااز 
 .ا قصا 
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 تمهيد ..* 
، ثوورة عو ب ، رغم كل ما يقال وما يكتب عنها  2011يناير  25* كانت ثورة 

ضد نظام حكم فاسد ، وتابع ، وفاقد لالستقالل الوطنى ، نظام حكم رهن بوالد  
فقدته ل القات تب ية مع واعنطن، وتل أبيب ، عبر اتفاقات ، وديون وسياسات أ

االسوووتقالل ، وادرادة الحووورة . لقووود كانوووت ثوووورة ينووواير رغوووم قفووو  ب ووو   الحركوووات 
عليها ، ومحاولوة سورقتها، أو  من بقايا النظام السابق ،  ادسالمية( واالنتها يين

ادسوراييلية ،  –نقطة تحوول اسوتراتيةية فوى مسوار ال القوات الم ورية أمركتها ، 
، كما أسمته إسراييل ، سقط ، ية  حسنى مبارك(فالكن  االستراتيةى للدولة ال بر 

لقوود كووان هووو ب اتووه ، ثووم بنظامووه ، ضوومانة مهمووة السووتمرارية التطبيووع فووى كافووة 
 فوو ة فيهوا ، بواولم وةايبووةمةاالتوه ، لو لك عو رت إسووراييل واا وة القيوادات المتن

نتيةوووة سوووقوطه ب ووود ثوووورة عووو بية واسووو ة ، إال أن الحقوووايق التاليوووة  ،عوووديدة أمووول
، تؤكوووود أن الوووتالئ النهوووايى مووون ال القووووات  11/2/2011قوط مبوووارك ب ووود لسووو

ن ( ، لووم يكوو1979( وم اهوودة السووالم  1978المكبلووة التووى الفتهووا كامووب ديفيوود  
سهاًل ، فالقوى المستفيدة من التطبيع دااليًا واارةيًا ، حالت دون  لك ، إال أن 

بيوب إلوى هو ة عميقوة ، ولوم القاهرة وتول أ بينالواقع أيضًا أثبت ت ر  ال القات 
التووى مارسووها المةلووك ال سووكرى بقيووادة  التقووربو أالتهديووة  يغوون م هووا محوواوالت 

اداووانى فوى عهود  محمود مرسووى(  و اثنوا  فتورة الحكوومأالمعوير حسوين طنطواوى 
: انظر  -منهم ، ولم تغن رسالته العهيرة إلى  عويمون بيريو ( ون توه بوو ال ديق(

ثائق المصو ة فى لى بي يز قى قسم الو إد م سى صلية من  سالة محمأصو ة 
فلقد تغيرت م ر ، واقتحم عبابها سوفارة إسوراييل مورتين فوى  -نهاية الموسوعة

 أحرقوها ب د  لك .ثم ( 2011أقل من عام واحد  
ضورة وقيودهوا التو ال حار بال عك ، لكنه لوم ينتوه ، وكاموب ديفيود إن التطبيع تأث

تنظيمات القاعدة والقوى المتعددة احتاللها االن  تحاولاا ة فى  سينا ( التى 
والماترقة إسراييليًا ، لكن المستقبل بتطوراته المتالحقة فوى م ور يحمول بالعوك 
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 هوو   االتفاقيووة وم هووا م اهوودة السووالم . –إن لووم يكوون إلغووا   –احتموواالت تغييوور 
 هك ا نتوقع ونتمنى ! .

*** 
ى المنطقووة موون ثووورات لوويك بووه ثووورة إن موون اومووور اليقينيووة لوودينا أن مووا ةوورى فوو

حلووا النوواتو ، لتحقيووق حقيقيوة سوووى ثووورتى توونك وم وور والبوواقى مةوورد ثوورات ل
ن ال ثالوول لهمووا ن الوونفط ، وحمايووة إسووراييل ، ولنطبووق هوو   الحقيقووة هوودفين رييسووي

على ما ةرى ، سنةد أنها  حيحة ، وون ثورة م ور هوى الثوورة اوم واوهوم ، 
 ًا على ال دو ادسراييلى وعلى عالقات التطبيع م ه.فهى ل لك مثلت اطر 

ر مووون ثوووفوووك أكتةلوووت محووواوالت االاتووورا  * تحووودثنا وثوووايق ، موووا ب ووود الثوووورة أن 
م عوووون 2011فبرايوووور  13يوووودي وت أحرونوووووت يوووووم  نعوووورتموقووووا ومعووووهد، فقوووود 

ات وووال إيهوووود بووواراك، موووع ريووويك المةلوووك اوعلوووى للقووووات المسووولحة الم ووورية، 
هوو االطمينوان علوى  كوان، هاتفيوًا، وغور  هو   المحادثوة محمد حسين طنطاوي 

موقوووا القيوووادة الةديووودة مووون الم اهووودة، ومووون الكيوووان ال وووهيونك ككووول، ومحاولوووة 
، وتووووم  استعووووفا  مووووا يمكوووون موووون سياسووووات المةلووووك ال سووووكري اارةيووووًا ودااليوووواً 

 نته وا  دار بيان عسكرى فى ه ا ال دد ععية انت ار الثورة .أطم
يليون على إعادة فتح سفارتهم فك القاهرة عقب الوع حسونك ك لك حرئ ادسراي

لتكووون االعت ووام فووك ميوودان التحريوور، ن ظلووت مغلقووة طوووال أيووام أمبووارك، ب وود 
 منطلقًا للتحركات الدبلوماسية ادسراييلية فك القاهرة.

عون إعوادة فوتح مكتوب  (يودي وت أحرونووت وفك اليوم الو ي أعلنوت فيوه  وحيفة 
ن ةديود وا عوادة ةميوع الدبلوماسويين إلوى ال مول بعوكل اعتيوادي السفارة بالقواهرة مو

م(، كعفت ال حيفة عن مفاةوأة وهوك أن أفورايم هليفوى، 2011فبراير  24 عدد 
ريووويك ةهوووا  الماوووابرات ادسوووراييلك االموسوووادا دعوووا ريووويك الوووو را  ادسوووراييلك، 

تحواد يوسا القرضاوي، ريويك اال انياهو، لفتح حوار مطول مع العيخبنيامين نت
ن تم بوسايل أاورى  ال المك ل لما  المسلمين!! وهو اومر ال ى لم يتم مباعرة وا 
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موع الناعوط الم وري  ليك هنا مةال  كرها ، ولقد نةحت أيضوًا محاولوة الحووار
فقوود وايوول غنوويم، الم وودود ضوومن المعوواركين فووك  وونع أحوودال الثووورة الم وورية، 

م( حوووارًا  ووحفيًا 2011ر فبرايوو 18بتوواريخ نعوورت  ووحيفة يوودي وت أحرونوووت  
قامت به محررتها سيمدار بيري مع وايل غنيم عبر الهاتا، ورغم أن ال وحفية 
لم توضح ما إن كانت قد عرفته بعا يتها أم ال، ورغم أن وايل لم ي در منه 
أي ت ليق على ه ا الحوار، رغوم الضوةة التوك أثارهوا حوين نعورته مترةموًا مةلوة 

م ، فقد نةح الحوار، حين انتعر ابر  2011د إبريل اماتارات إسراييليةا فك عد
فك ال حا الم رية ومواقع االنترنت، أن ُيسقط ب   عباب الثورة فوك الفوخ، 
حين داف وا عن قبول بطلهم أن يدلك بحوار ل حيفة إسراييلية، بأنوه ت ور  ال 

 يقع فك نطا  التطبيع واالعترا  بال دو ال هيونك!!
م نعووورت  وووحيفة م ووواريا، ادسوووراييلية، علوووى 2011موووارك  9ويووووم اورة وووا  

موق هووا ادلكترونووك أن ريوويك الهييووة اومنيووة والسياسووية بووو ارة الوودفا  ادسووراييلية 
الةنوورال اعوواموك ةل ووادا سووي ور القوواهرة  لووك اليوووم، وأنووه موون المتوقووع أن يلتقووك 
بوورييك المةلووك اوعلووى للقوووات المسوولحة المعووير محموود حسووين طنطوواوي، الفتووة 

لى أنها ستكون المرة اوولى التك ي ور فيها مسيول إسراييلك كبير، القاهرة منو  إ
 رحيل الرييك الم ري السابق حسنى مبارك.

وأوضحت م اريا، أنه من المتوقع أن ينواق  ةل واد موع ةهوات م ورية أاورى 
مواضيع ماتلفة مرتبطة بالحفاظ على االتفاقيات الموق ة بين الكيان ال هيونك 

ك لك الطلب من الةهات الم ورية السومال لوو ير الودفا  إيهوود بواراك وم ر، و 
  وهو ما ةرى بالف ل فى م ر !!( . ب يارة رسمية لم ر.

وأعارت م اريا إلى أن إيهود باراك، و ير الدفا  ادسراييلك كان قد أعورب فوك 
اليوم السابق اوالل لقايوه موع إحودى ال وحا اومريكيوة، عون ماواو  تول أبيوب 

يؤدى الضغط الةماهيري إلى ت كير اتفا  السوالم بوين إسوراييل وم ور، من أن 
 وأن ين كك  لك على الت اون اومنك بين البلدين.
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م  كوورت  ووحيفة م وواريا، ادسووراييلية، أن 2011مووارك  26وفووك عوودد السووبت 
وفوووودًا إسووووراييليًا  ار ميوووودان التحريوووور مووووؤارًا اووووالل تواةوووود  فووووك القوووواهرة، دةوووورا  

ت ديل بنوود  وفقة الغوا  الطبي وك، الم ودر مون م ور للكيوان  مفاوضات بعأن
 ال هيونك!!

وفك محاولة للتقرب مون ثووار م ور نعورت  وحيفة م واريا فوك عودد الةم وة، 
م،  أن الةنوورال ادسووراييلك اةووابى إعووكنا ىا ريوويك هييووة أركووان 2011مووايو  27

ببرنووووام   حووورب الةوووي  ادسووووراييلك السوووابق طالووووب الحكوموووة ادسووووراييلية بالقيوووام
مسووواعدات اقت وووادية دولوووك لووودعم الثوووورة الم وووري، فيموووا يعوووبه معووورو  مارعوووال 
 ال ي تبنته الواليات المتحدة عقب الحرب ال المية الثانية، دعادة إعمار أورةا. 

ونقلووت ال ووحيفة  عوون إعووكنا ى قولووهن اال يمكوون وحوود أن ي وور  كيووا سووتنتهك 
ا من قبول عنا ور لويك لهوا عالقوة الثورة الم رية، فه   الثورة يمكن أن تاتط

بهووا، والسووالم مووع م وور ال يوو ال بوواردا، لكوون هوو ا هووو الايووار اوقوول سووو ا ونحوون 
 مضطرون إلى الحفاظ على ه ا السالما.

م، 2011ادسوراييلك إيوالن ةرابيول فوك يونيوو  الةاسووكك لك ةا  القب  على 
يوووور وحقيوووور اطواتهامووووه بالتةسووووك لحسوووواب االسووووتابارات ادسووووراييلية، كنمووووو   

ثوم توالوت االاتراقوات وادهانوات  للمحاوالت ادسراييلية الاتورا  الثوورة الم ورية،
ادسووراييلية موون قتوول للةنووود والضووباط السووتة إلووى رفووع ال لووم واقتحووام السووفارة فووى 

، وت يوين و واًل إلى إعادة فتح السفارة ب د نقلها من مقرها الحوالى  9/9/2011
دًا دسوووراييل فوووى م ووور الفوووًا لوووو اسحق ليفوووانون( ،  ي قووووب أميتووواى( سوووفيرًا ةديووو

 وكليهما عمال فى االستابارات ادسراييلية ردحًا من ال من .
*** 

* وموووون الوثووووايق المهمووووة الحديثووووة ةوووودًا عوووون عاللووووة الموسوووواد ادسووووراييلى بووووالفتن 
وال ووووراعات الموةووووودة اليوووووم فووووى المنطقووووة والتووووى يسوووور  ب ضووووها اسووووم  الثووووورة( 

ورًا وةهتانوووًا ، وثيقوووة  عووواموك يوووادلين( ريووويك االسوووتابارات لي وووا نفسوووه بهوووا   
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علون فيهوا وهوو ( والتوى أ 2011عوام  ة أوايول ال سكرية ال هيونية السابق ال ادر 
يسلم قيادة الماابرات ال سكرية لالفه ، أن الماابرات ادسراييلية  رعت ععرات 

يووران ول بنووان، لكووى تنفةوور اولغووام السياسووية والطايفيووة فووى م وور وسوووريا وليبيووا وا 
 –إن لوم يكون احووتالل  –هو ا ال وام واوعووام التاليووة ، حتوى تسوهل السويطرة علووى 

 ه   البالد . 
تؤكوود الحقووايق المنعووورة عوون التطبيووع اومنووى ب وود الثووورة نةوود أنووه ل سووا هوو ا و *

الكيوان ال وهيونك فوك المةوال اومنووك،  موع ادت ال القوات  اد ب ود الثوورة ، فلقود 
ب د اقتحامها ع بيًا  ون على ةهود حماية السفارة ادسراييلية بالقاهرةوترك  الت ا

، وعلووووووووى نعوووووووواطات غامضووووووووة أةراهووووووووا الةيعووووووووان الم ووووووووري  9/9/2011يوووووووووم 
 وال هيونك فك منطقة الحدود بين م ر وفلسطين.

فمن أةل تأمين السفارة من المظاهرات الغاضبة المتكررة لعباب الثوورة، نسوقت  
ع الةهات اومنية ال هيونية لمنع اقتحام السفارة، وفوك ةهات اومن الم ري م

( 9/9/2011  الليلة التك نةح فيها الثوار فك اقتحام ال قار ال ي تقع به السفارة
، نةووح رةووال اوموون ال ووهاينة فووك إنقووا  طوواقم ال وواملين بالسووفارة ونقلهووم اارةهووا 

 بالتنسيق مع رةال اومن الم ري!!
 وووحيفة ام وووارياا عووون و وووول وفووود أمنوووى  م كعوووفت2011سوووبتمبر  18وفوووك 

إسراييلك سرا إلى القاهرة فك اوسوبو  السوابق، مون أةول البحول عون موقوع ةديود 
إن الوفووود تركووو  بحثوووه فوووك  ن لمقووور السوووفارة ادسوووراييلية، وقالوووت ال وووحيفة ال بريوووة

 ضواحك القاهرة.
م وفوك المنطقوة الحدوديوة بسوينا ، ةورت عمليوات 2011وفك منت ا أغسوطك 

من أةل ما قيل إنه ت قب ل نا ر إرهابية تاب ة لتنظيم  مع ال دوة معتركة أمني
القاعووودة، وقووود أدت إحووودى تلوووك ال مليوووات لمقتووول وا  وووابة عووودد مووون أفوووراد اومووون 
الم ريين فك الثامن ععر من العهر نفسوه، وهوو موا كوان السوبب فوك محا ورة 

ن الهم ال   لم ال هيونك من فوقها.   العباب الم ري للسفارة ادسراييلية بالقاهرة وا 
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وفك سيا  الت اون اومنك المعار إليه  كرت اد اعة ال امة ادسراييلية أن وفدًا 
م، علووى مووتن 2011سووبتمبر  12عسووكريًا إسووراييليًا كبيوورًا و وول إلووى القوواهرة يوووم 

لتقووووك االلهووووا عووووددا موووون المسوووويولين اطووووايرة اا ووووة فووووك  يووووارة ق وووويرة لم وووور 
ب الم ووووري علووووى تطووووورات التحقيووووق الوووو ي تقوووووم بووووه الم ووووريين دطووووال  الةانوووو

الحكوموووة ادسوووراييلية فوووك مالبسوووات مقتووول الةنوووود الم وووريين علوووى الحووودود بوووين 
 البلدين.

عوووومل أيضووووا مناقعووووة لقووووا  الوفوووود ال سووووكري ادسووووراييلك وأوضووووحت اد اعووووة أن 
الاطوات التك يمكن اتاا ها لتحقيق اومون فوك منواطق سوينا  المتااموة للحودود 

 ية الفلسطينية.الم ر 
م أن محواف  2011أكتووةر  9ك لك أ اعت القنواة السواب ة ادسوراييلية يووم اوحود 

البحيرة أ در قرارًا بإلغا  االحتفال اليهودي السونوي بضوريح أبوك ح ويرة الواقوع 
، وهووو االحتفووال الوو ي كووان تووو ( يم قريووة د فووك إحوودى قوورى المحافظووة الم وورية
الكيان ال وهيونك، ويسوتمر أسوبوعًا يمارسوون يحضر من أةله ميات اليهود من 

فيه ع ايرهم الدينية ويحيلون فيه حياة أهل القرية لةحيم، بسبب التعوديد اومنوك 
ال ي تضرةه قوات اومن الم رية على القريوة، وموا يتوردد عموا يف لوه ال وهاينة 

 فك أثنا  االحتفال.من ممارسات غير أاالقية 
بك والفوردي نو ل وقول مسوتوياته منو  الاووامك يتضوح مموا سوبق أن التطبيوع العو 

 -مباعورة  –، فال نةد حواالت تطبيوع ( 2014 اليوم وال عرين من يناير وحتى 
مر ووودة فووك مةوواالت الثقافووة أو الفوون أو الرياضووة، والسووبب هووو ارتفووا  الحووك 

 . الوطنك لدى عموم الم ريين، ال ي أدى الاتبا  رمو  التطبيع ومرتكبيه
علوووى عووودم اسوووتف ا   والحكوموووات التاب وووة لوووهالمةلوووك ال سوووكري رسوووميًا، حووورئ و 

العووو ب الم وووري الثووواير، وعلوووى الحفووواظ علوووى عالقوووات مسوووتقرة موووع ال وووهاينة 
واوموووريكيين فوووك الوقوووت نفسوووه، فافوووا مووون حووودة التطبيوووع الظووواهر، وأبقوووى علوووى 
التطبيووع المسووتقر الرتيووب، مثوول أنعووطة الكوووي ، التووك توودال فووك نطووا  التطبيووع 
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ونهوووا تموووت باتفاقيوووة بوووين و ارة التةوووارة وال وووناعة الم ووورية، وسووو ى  ؛الرسووومك 
المةلووك لت ووديل سوو ر الغووا  الم وودر للكيووان ال ووهيونك، لتبوودو ال ووفقة عادلووة 
متةواهاًل كونهوا ُت ودر ل ودو م ور، واتاوو  قورارات تووحك للنواك بتغيور سياسوواته 

ة اديرانيووة نحووو الكيووان ال ووهيونك، مثوول فووتح م بوور رفووح، والسوومال للسووفن الحرةيوو
ب بوووور قنووواة السوووويك، رغوووم أن تلوووك القووورارات فوووك حقيقتهوووا ال ت نوووك تراة وووًا عووون 

ال تفوور  علووى م وور إغووال   السووالمال القووات مووع الكيووان ال ووهيونك، فم اهوودة 
الم بر مع قطا  غ ة، وال تل مها بمنوع السوفن اديرانيوة مون عبوور قنواة السوويك، 

لكوون كووون النظووام السووابق كووان يمنووع فهووك أمووور ترةووع ل ووانع القوورار الم ووري، و 
حدوثها ادمة للكيان ال هيونك، هو موا ة ول النواك تفتور  أنهوا قورارات ت نوك 

 وه ا غير  حيح . تغيرًا فك ادستراتيةية الم رية نحو الكيان ال هيونك.
علووى المسووتوى العوو بى تووأثر سوولبيًا وموون  إسووراييل* علووى أيووة حووال التطبيووع مووع 

 ل إلى المستوى الرسمى.الواةب الوطنى أن ينتق
*** 

هووووو ثموووورة فاسووودة لعووووةرة ابيثووووة تمووووت  ادسووووراييلى بالعوووكالتطبيوووع الم وووورى إن 
مكتسووووبات ن وووور ا لعووووهدت إهووودار  ،  راعتهوووا السووووة فوووى لحظووووة تاريايووووة  ح ينوووة

 تارياى وملحمة توحد عرةى نادر.
مريكووا ورا  الل بووة وأموون  %99فقوود كووان التطبيووع ثموورة لم اهوودة السووالم وتسووليم 

علووى أ ن عووهدت أاهوودار مكتسووبات ن وور اكتوووةر وتفسوويخ ال القووات ال رةيووة ب وود و 
 مستوى من الوحدة والتنسيق فى تارياها الحديل.

ن التطبيووووع ظوووول منبووووو ا ولووووم يتغلغوووول الووووى المسووووتوى العوووو بى و ووووارت تهووووم أإال 
الايانووة وال مالووة تالحووق المطب ووين  واقت وور علووى مسووتويات سياسووية عليووا تووورط 

 ن وب   ض ا  النفوك واليايسين فى حاالت قليلة.فيها الفاسدو 
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وقوود قامووت ثووورة ينوواير لتغييوور معووهد تووارياى امتوود منوو  كامووب ديفيوود ورةمووا قبلهووا 
ثنا  مفاوضات ف  االعوتباك واالت واالت السورية موع الكيوان ال وهيونى أقليال 

 مريكا.أو 
عوووواائ وطبقووووات وهووو ا المعووووهد الوووو ى قاموووت عليووووه الثووووورة هووووو معوووهد عووووامل و

منظومة اقت ادية فاسدة ومحتكرة وك لك منظومة سياسية تاب ة واليكفى تغيير و 
ى لوووعووواائ ةووودد عأعاا وووها دون تغييووور هووو   المنظوموووات القابلوووة الستنسوووا  أ

 نفك العاكلة والممارسات.
ونظوووورا لت ثوووور الثووووورة وعوووودم التركيوووو  علووووى تغييوووور المنظومووووة واالكتفووووا  بمحاسووووبة 

الكارثووووة الوطنيووووة المتمثوووول فووووى السووووالم  لووووى ةوووووهرإاالعوووواائ وعوووودم االلتفووووات 
وال ى يعكل ال را  ال رةى م ه  را  وةود ال ، الم عوم مع ال دو ال هيونى 

مريكوووا  فقووود اسوووتمرت حووووادل تطبي يوووة ب ووود الثوووورة فوووى غيووواب حووودود  والتب يوووة و
لرايوة ةووهر التغييور   مة وراف واً لةوهر او رافضاً  ثورياً  ع ارات ثورية تعكل تياراً 

مريكووى ال ووهيونى نهووا  ونسووا منظومووة التب يووة للمعوورو  اوإرى الحقيقووى بالةوو 
فووى  2011فووى المنطقووة وسووو  نمحووور رؤيتنووا لمالمووح التطبيووع ب وود ثووورة ينوواير 

 المحاور التالية ن
 حقايق ووقايع للتطبيع ب د الثورة . أواًل :
 ركاي  استراتيةية التطبيع ومحاوالت مقاومتها. ثانيًا :
قبل اتفاقيوة السوالم ب ود الثوورة وال القوات موع م ور مون وةهوة النظور مست ثالثًا :

 ادسراييلية .
 وةتف يل ما سبق يستبين اآلتى ن

*** 
 أواًل : حقائق ووقائع للتطبيع بعد الثو ة :

دولة الكيوان ال وهيونى احتووا  الثوورة وت ووي  فقودانها لكن هوا  حاولتالثورة  ب د
 . حسنى مبارك(لمالو  ع بيااالستراتيةى المتمثل فى الرييك ا
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و أهووودا  الثوووورة أ لوووم ترتفوووع عووو ارات واضوووحة بووورف  التطبيوووع كةووو   مووون  ورةموووا
موووور المفووورو  ن هووو ا الووورف  العووو بى للتطبيوووع مووون اوأال إولوياتهوووا أولويوووة مووون أ

عوادة ا  منها  ولكن لم يلتفت اليها الثوار كة   يةب فرضه فرضا لمنع االاترا  و 
 بالتوا ى مع الع اعاا ها.الحالة التى يةب ال ها 

موون غيوور  اً ن هنوواك متغيوورات رةمووا  وودمت كثيوور أافووادت التقووارير ب وود الثووورة  وقوود
اووووووان و البووووواحثين فوووووى الحركوووووات االسوووووالمية الوهابيوووووة كةماعوووووة ادأالمتووووواب ين 

لسوتار والسلفيين   اال انها لوم تكون اافيوة عون البواحثين فوى نعوأتهم وتحالفواتهم وا
نهوم امتوداد لو ات أفوى  متمثلوةافوا  حقيقوتهم الد هونميسوتاد الدينى والقيمى ال ى
 .بدرةة أو بأارى للغرب والتاب ة ، المدرسة البرةماتية 

، الوو ي  وو د حررزا النررو  السررلمص فررص مصرر  نأمجمررا التقررا ي  نجررد  مررن( 1 
، وحول فوك المرتبوة  2012البرلمانيوة عوام نةمه فك فضا  االنتاابوات الم ورية 

 الو را  السياسوية لةماعوة اداووان المسوولمين -لحريوة وال دالووة الثانيوة ب ود حو ب ا
لطمة قوية لرافضك التطبيع عندما أةرى الناطق باسمه حديثا د اعة قد وةه  -

 ةي  االحتالل ادسراييلك.
ح ةوه »النوور السولفك يسوري حمواد إنن حو ب ه   المقابلة قال الناطق باسوم  ففك

 دولية مع إسراييل وك لك ترحيبوه بالسويالحريئ على الحفاظ على االتفاقيات ال
 «.ادسراييليين بالمةك  إلى م ر

ن أا الووى أن ادعووالم يحوواول تعووويه  ووورة ادسووالم و ووورة ح ةووه، مؤكوودً  وأعووار
ي تغييوورات فووك اتفاقيووة السووالم بووين اسووراييل وم وور يةووب ان تووتم عبوور أاةوورا  

ون م ور بحاةوة ةول الحورب، أالتفاو ، مؤكدًا أن ح ب النور لم ينتاب من 
 عادة البنا  والسالم على حد قوله.إ لى إ

ننووا نرحووب بكوول السوويال حتووى ادسووراييليين، فهووم مرحووب بهووم دايمووا وال إن »وتووابع
 «.مانع لدينا من قدومهم الى بالدنا
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ولووى التووك يوودلك نهووا الموورة اوأهوو   الت ووريحات ضووةة كبيوورة، ا و ووا  واثووارت
موور الوو ي ي ووود اعووة االسووراييلية، او فيهووا مسووؤول ح ةووك م ووري بت ووريحات لإ

لفكووورة رفووو  التطبيوووع موووع الكيوووان ال وووهيونيى، والتوووك يبووودو انهوووا الفكووورة  انتهاكووواً 
ا موون كووانو أالوحيوودة التووك يتةمووع حولهووا اوغلبيووة الكاسووحة موون الم ووريين، سوووا  

فالةميع يوورف  فووتح المةووال لالسووراييليين موون أةوول اليسووار أم اليمووين أم الوسووط.
   الع ب الفلسطينك.عدم نسيان حقو 

بوووين أبووور  او ووووات التوووك هاةموووت حمووواد، االاووووان المسووولمون إ  اعتبووور  ومووون
الت ريحات »القيادي بالةماعة،  عيم الكتلة البرلمانية السابق حمدي حسن، ان 

التووك أدلووى بهووا النوواطق ادعالمووك لحوو ب النووور السوولفك لإ اعووة ادسووراييلية، ت وود 
، «علوووى ادطوووال  يووومهيونك فوووك وقوووت غيووور مالتطبي وووًا رسوووميًا موووع الكيوووان ال ووو

، ارتكبهوا «ةريموة سياسوية ال تغتفور»ت امل ح ب النور مع إسوراييل بأنوه  وا فاً 
السلفيون ليك فى حق الع ب الفلسطينك فقط، ولكن فوك حوق العو ب الم وري 

 كله.
ن إ  إيبووودو ان اودبيوووات والتووورال عوووك  والممارسوووة السياسوووية عوووك   اووور،  لكووون

لوو ي وةوود نفسووه فةووأة فووك  وودارة المعووهد االنتاووابك، مووع احتمووال حوو ب النووور ا
بتقووووديم رؤى تناسووووب الواقووووع  اً  ووووبح مطالبووووأاقترابووووه بعووووكل او  اوووور موووون الحكووووم، 

من انوه لون يحواول تغييور « رسايل اطمينان»رسال ا  قليمك، و السياسك الدولك واد
 قواعد الل بة فك المنطقة.

لوى عودم إ دمة الوى درةوة كبيورة نظوراً تكون واق يوة سياسوية، لكنهوا كانوت  وا رةما
التوو ال قايمووة، كانووت و حتووى مبووررات طبي يووة لهووا، فاالنتاابووات أوةووود مقوودمات 

أراد بوو لك « النووور»واريطووة التحالفووات البرلمانيووة لووم تتضووح م المهووا ب وود، لكوون 
 الداالك. وى لكنه اسر بعكل كبير على المست، عدم اثارة الف   اارةياً 

بح ب التحالا االعتراكك أبوال   الحريري أن ح ب النوور  حين أكد القيادي فى
وقوووع فوووك محظوووور ايانوووة القضوووية الوطنيوووة الم ووورية و موووال العووو ب « السووولفك»
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الم رى عند أول ااتبار، م تبرًا أن ت ريحات حماد د اعة الةي  ادسراييلك 
ل لكنه له وبالمبادئ،فضحت التيار السلفك وكعفت أنه تيار كان يتاةر بالدين 

 ورا  التطبيع مع ال دو ال هيونك دون مقابل.
الحريري ح ب النور بالتطبيع مع أعدا  اومة ال رةية وك لك ال دو الوحيود  واتهم

للع ب الم ري وهو الحركة ال هيونية والمتمثلة فك موا ي ور  بدولوة إسوراييل، 
ل اددال  بت وووريحات لوسوووايل إعوووالم إسوووراييلية ت نوووك االعتووورا  بإسووورايي»وقوووالن

، التيووار ادسووالمك ايانووة  ي تبرهوواوالموافقووة علووى اتفاقيووة كامووب ديفيوود التووك كووان 
 «.طبي ياً  لكننا فوةينا بالتيار السلفك يت امل مع ه   الايانة باعتبارها أمراً 

المقابوول رفوو  النوواطق ادعالمووك باسووم حوو ب النووور د. محموود سوو يد الت ليووق  فووك
 «ال ت ليقن »على االتهامات الموةهة للح ب ورد قايال

 االخوانى: التطبيع( 2)
ينووواير أن اداووووان وافقووووا علوووى اسوووتمرار التطبيوووع  25أكووودت الحقوووايق ب ووود ثوووورة 

، اا وووة ب ووود  يوووارة مسووواعد و يووور وال القوووات الاا وووة موووع واعووونطن وتووول أبيوووب
ثوم لقوا  ال ديود ووليم بيرين  إلى م ور ولقايوه قوادة اداووان،  اومريكيةالاارةية 

ةوون  –لسياسية اومريكية بهوم ب ود الثوورة مون أمثوال  ةوون كيورى من القيادات ا
مموا ي نوك أن الحلوا اداووانك اومريكوك قود  هيالرى كلينتون وغيورهم( –ماكين 

أضحى واقً ا ف ليًّا، واةتا  مرحلة البدايات والتأسيك، ليبقوى السوؤالن علوى موا ا 
 تم االتفا ؟

ر هوو اسوتمرارها بونفك الودور الم ورو  أن أكثور موا تريود  واعونطن مون م و مون
ال ي كانت تؤديه اارةيًّا، لةهة ضمان م الح واعنطن فوك المنطقوة، وضومان 
م ووالح إسووراييل، المتمثلووة بادبقووا  علووى م اهوودة السووالم كمووا هووك، إضووافة إلووى 
استمرار تأمين إسراييل بالطاقة، والضغط علوى الفلسوطينيين، للودفع باتةوا  سوالم 

 على حساب فلسطين التارياية. يوايم إسراييل وواعنطن
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توم ادعوداد لوه موع داوول حركوة حمواك الم تورك السياسوك مون موا يبودو أنوه  وهو
المرة يووووة أوسووووع أبوابووووه ب وووود أن أ ووووبح النظووووام الرسوووومك فووووك المنطقووووة كلووووه بيوووود 

لموا واعوونطن كوول مووا تريوود .وهنووا يبوودو أن اداوووان سوولهووا ااداوانا. اويديولوةيووة
اوووان موارةووة حيًنووا و ووراحة حيًنووا أاوورى، أنهووم لوون يلغوووا أعلوون اد حيوول، ف ليًّووا 

ها نالنظوور بهوا أو ي رضووو  ن يود، مووع توروي  فكوورة أنهوم قوود ي يودو م اهودة كامووب ديف
على استفتا  ع بك، وهو ا رةموا دسوكات العوار  المطالوب بإلغوا  االتفاقيوة، ويوتم 

لون مون أن دانوك أيوا دسوراييلكه ا الكالم مع ما  رل به نايب و ير الاارةيوة ا
االسالم بين بالد  وم ر مسوتمر حيول تلقوت بوالد  تأكيودات حوول نوايوا ةماعوة 
سراييل...  اداوان المسلمين باالعترا  باتفاقية كامب ديفيد للسالم بين م ر وا 
ال القات بين البلدين لن تتغير كثيًرا فك المستقبل بسبب  .التغيير السياسوك فوك 

 م را.
مرعووحك الةماعووة فووك سووينا  الوودكتور  ورة أعلوون أحوودوب وود الثوو 2011وفووى ال ووام 

ر الغووا  الووك اسووراييل نووه موافووق علووك ت ووديأعبوود الوورحمن العووورةةك ي لوون فيووه 
 .طالما ان  لك تم باالس ار ال المية

بف ول تاب ة لإاوان المسولمين فوك م ور  قناة فضايية* وفى تلك الفترة قامت 
المنتقوودون فووى  وقالاييلية.حوووار مووع عا ووية سياسووية إسوور م ي ووة رفضووت إةوورا  

،أثارت دهعتهم له ا الموقا، ولم تفسور  « 25م ر »إن قناة ن  وسايل ادعالم
 ما أعطى انطباعًا سلبيًا عن توةهات القايمين عليها.

إسماعيل بدرن ابنتوك ال وحفية والم ي وة الةميلوة والثوايرة الم ةونوة بالقوميوة  قال
من عملهوا كم ي وة لرفضوها « 25م ر »ال رةية ياسمين الةيوعك ف لتها قناة 

ب وودم اعترافهووا إةوورا  حوووار مووع عا ووية سياسووية  ووهيونية وتمسووكها بقوميتهووا و 
ن مووووون و وليسوووووقط المطب  ووووو 25ن لتسوووووقط قنووووواة وأضوووووا  قوووووايالً بالكيوووووان ال هيونك.

 ال هاينة ال رب ولنتضامن ةمي ا م ها. 
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ليون محمووود أويوووكن هووو   هوووك ضوووريبة حوووب الووووطن فوووك بلووود سوووكانها او ووو وقوووال
 عارفوا على االنقرا .

أحموود كاموولن ال ت ووالح، ولووو وقفووت ضوود كوول السوويو . واسووتغرب موودونون  قووالو 
ه ا الموقا من قناة تاب ة لإاوان، وقالوان نكاد ال ن د   لوك. وتسوا لوان هول 
ينوووي اداوووان التطبيوووع موون اآلن مووع إسوووراييل؟ وأكوود إسووماعيل بووودر لوون ن وووالح 

 ولن تنكسر.  فوال مين مثل كل أبنايك ب البة الوسنفضح المطب ين الةدد وياس
 تطبيعية بعد الثو ة: حوادث( 3)

 اإلس ائيلية تغزو السوق.. والز اعة ت جح ته يبها الطماطم
ال ووووحا الحعوووود الهايوووول موووون المووووواطنين بالسووووو  والتةمووووع حووووول أحوووود  تناولووووت

 رها الباي ين وم ه أكثر من كرتونه من الطماطم وعنودما سوأل الموواطن علوك سو
كيلو طماطم وس رها  3أةاب عليه أحد اوعاائ بأن كل كرتونه تحتوي علك 

أن عوقيقه  ةودةنيهات فقط ال غير فقام بعرا  واحدة وعندما عواد إلوك من لوه و  5
 ك اعتراها.تمن نفك نو  الطماطم ال ةكرتون 10اعتري عدد 

موواطم كيلووو موون الط 3موون الدهعووة موون كرتونووة تحتوووي علووك  المووواطن نووو  انتوواب
الفواارة عاليووة الةووودة وال ي وودو سوو رها الامسووة ةنيهوات فووك حووين أنووه توةووه إلووى 
إحوودى المطووابع الورقيووة، فوةوود أن سوو ر الكرتونووة الورقيووة بوودون الطموواطم ال تقوول 

 عن ثالل ةنيهات.
المووواطن  البحوول عوون سوور الكرتونووة ليت وور  علووك العووركة التووك قامووت  ووا وول

كوون وةوود نوعووا موون محاولووة اافووا  اسووم العووركة بتقووديم هوو   الادمووة للمووواطنين ول
المنتةة عن طريق استادام اسبراي أسود فكعوا علوك كول كرتونوة إلوك أن وةود 

أن الطمواطم  وهككرتونة واحدة هك التك يظهر عليه اسم العركة فإ ا بالمفاةأة 
 8308الموةودة بالكرتونة تاب ه لعركة اسراييلية وه ا ما دف ه لتقديم البال  رقم 

 ك المستعار الدكتور عبد المةيد محمود وانتقل ب دها الك و ارة الداالية.إل
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و يور ال راعوة فوك مداالوة هاتفيوة  -ةانبه، علق الدكتور أيمن فريد أبو حديود من
مع برنام  ''مانعيت'' على قنواة ''أون توك فوك'' الفضوايية ''أن هو   الطمواطم مون 

مووور، وهووو ا النوووو  ةوووا  مووون النوووو  المهةووون وأي عوووالم أو باحووول سوووي ر  هووو ا او
 ووالحيتها لموودة قوود  ىاسووتادام ب وو  الةينووات التووك تة وول الطموواطم تحوواف  علوو

ت وول إلووى عووهر أو عووهر ون ووا، ولكنهووا قوود تووؤثر علووى قيمتهووا الغ اييووة ويووتم 
 استادام ه ا اومر فك ال الم كله''.

م مون أبو حديد ان الو ارة ''لم تقم باستيراد أي طماطم أو حتوى بو ور طمواط وأكد
إسووراييل، او أي منتةووات موون إسووراييل ب ووفة رسوومية موون أول ينوواير وحتووى هوو ا 
الوقوووت، لووو لك فوووإن الطمووواطم ادسوووراييلية الموةوووودة حاليوووًا فوووك اوسووووا  قووود تكوووون 

 ''.اعةمهرةة، وه ا ال يقع تحت نطا  مسؤولية و ارة ال ر 
ل ةانبووه كعووا الوودكتور سوورحان أحموود عبوود اللطيووا الباحوول بمركوو  البحووو  موون

ال راعية بوو ارة ال راعوة أن إسوراييل توورد تقواوى الطمواطم إلوى م ور عبور دولتوك 
قبووورئ واليونوووان بأسوووما  وهميوووة تافوووى الم ووودر ادسوووراييلك  ويوووتم  راعوووة هووو   

 .ال حراوي راضك الةديدة على طريق م ر اسكندرية الطماطم حاليا فك او
اقتصرادى مصر ى  االقتصادى يطرا ب أسرم مرع أوي زيرا ة لمسرئوي التطبيع( 4)

 ألم يكا بعد الثو ة:
 –ال حا ت ريحات محمود عيسوى و يور ال وناعة والتةوارة الاارةيوة  تناولت

والتووى أثووارت ةوودال كبيوورا ععووية سووفر  الووى الواليووات المتحوودة دةوورا   -ب وود الثووورة 
مباحثات مع الةانب اومريكك حول الت اون االقت ادي بوين البلودين، والاا وة 

 والح  فوىلكووي  هاموة لالقت واد الم وري كموا أن اسوتمرار الكووي  بأن إتفاقية ا
م وور، وأنووه سوويطرل اووالل المباحثووات علووى الةانووب اومريكووك افوو  المكووون 

ن كووووان هوووو ا الةانووووب ينوووواق  مووووع  % 8إلووووى  %11.2االسووووراييلى موووون  حتووووى وا 
 إسراييل، إال أن واعنطن عريًكا فى االتفاقية.



 

1919 

كيوة اوالل المباحثوات تحديود موقفهوا بعوكل أنه سيطلب مون الحكوموة اومري وأفاد
واضوووح و ووووريح تةوووا  دعووووم م ووور اقت ووووادًيا فوووى الوقووووت الوووراهن، وتحديوووود نووووو  

 المساعدات التك ترغب فك تقديمها سوا  كانت مالية مباعرة أو غير مباعرة.
وكيوول مؤسسووى حوو ب التحووالا العوو بى  (عبوود الغفووار عووكر  بووودى أالوو ى  اوموور

علوم سوبب مثول هو   الت وريحات بواوائ موع م رفوه أ  نوا الأاالعتراكى بوالقولن 
موقا المةتموع الم ورى ضود التطبيوع موع اسوراييل سووا  كوان تطبيوع اقت وادى 

 أو حتى سياسى.
ن تتاووو  إةووورا ات أوال تسوووتطيع  ةن الوووو ارة الحاليوووة و ارة مؤقتوووأد عتقوووأ ن واضوووا 

  كوالثورة يمكنها ان تتحكم فى مستقبل م ر االقت ادى والسيما ب ود ثوورة مةيود
لتلووك الت ووريحات هووو ضووغوط رةووال  ن الوودافع الوورييكأعتقوود ن أ الم وورية وقووال 

االعموووال المسوووتفيدين مووون التطبيوووع االقت وووادى وحديثوووه عووون مليوووار دوالر حةوووم 
ت وب فوى  ةقت واديرةال من الكوي  حديل مفر  من المضمون فه   القيموة ادأ

 عمال المحسوةين على النظام البايد.ةيوب رةال او
ن هوو   الت ووريحات لتهديووة االدارة االمريكيووة موون الةانووب االقت ووادى أ ضووا أو 

 حبابها.أمريكا و وه ا اطأ فادل فإلى متى سنستمر فى سياسة التابع و
ت ووريحات و يوور التةووارة وال ووناعة  وموون وةهووة نظوور الابوورا  االقت وواديين فووإن

كبلوت االقت واد ن هو   االتفاقيوة حول الكوي  علك النقوي  تماموا مون الحقيقوة و
 ن كوووان منتةوووا م ووورياً أال وووالم فب ووود  ى مسوووتو  ىالم وووري والمنوووت  الم وووري علووو

تقليوووول نسووووبة المكووووون  ملووووو توووو ىبووووالمنت  ادسووووراييلك حتوووو أ ووووبح مرتبطوووواً  اال وووواً 
 600ن ه ا المكون ال هيونك دال الك مكونوات أإلى  االسراييلك للمنت  معيراً 

 ووولت عليهوووا ريبك الووو ي حم ووونع موةوووود بم ووور باالضوووافة الوووك االعفوووا  الضووو
ولووم يقت وور اوموور عنوود هوو ا الحووود بوول و وول الووك حرمووان م وور مووون ، إسووراييل

 . الم ري منطقة التةارة ال رةية الحرة بسبب إعكالية المنت  



 

1920 

ماوووواو  ال ن ب وووود الثووووورة كانووووت أبوووور  ( مسررررا  التطبيررررع فررررى مجرررراي الغرررراز5)
 وك الم وري التوك وقوا إمودادات الغوا  الطبياحتماالت   تتةه ناحية هيونية ال

مليوووار متووور مك وووب سووونويًا، ب ووود توقفوووه حتوووى اآلن ووةووول غيووور  1.5تقووودر بنحوووو 
م لوم ب د ت ر  اطوط أنابيب الغا  الدولية فك سينا  الكثر من تفةير أثنا  

 أحدال الثورة الم رية. 
المحوواوالت ال ووهيونية للتقليوول موون اعتموواد سووو  الطاقووة ال ووهيونك علووى  ورغووم

فووى ال ووام لكنووه وبحسووب تأكيوودات ابوورا  الطاقووة اادسووراييليونا الغووا  الم ووري، 
فوووووإن وقوووووا ت ووووودير الغوووووا  الم وووووري سووووويؤثر علوووووى هووووو ا القطوووووا  سووووولًبا  2011

مووون إنتوووا  الكهرةوووا  فوووك اإسوووراييلا ي تمووود علوووى  %50إلوووى  40ا وً وووا وأن 
فووك طريقهووا لل موول كانووت إلووى أن الكثيوور موون الم ووانع ال ووناعية  ةالغووا ، إضوواف
 ا  الطبي ك المستورد من م ر.بواسطة الغ

أضووورت كثيووورًا التوووك  اتفاقيوووة الغوووا  تلوووكاالعوووارة الوووى أن المسوووتفيدين مووون  وتةووودر
مقرةة من نظوام مبوارك علوى رأسوهم كانت ، هم  مرة محدودة باالقت اد الم رى 

حسوووين سوووالم، نايوووب مووودير الماوووابرات الم ووورية السوووابق وأحووود أبووور  او ووودقا  
 المقرةين من مبارك.

المتوقووع أن تتكبوودها اإسووراييلا ب وود التووى كووان موون الاسوواير االقت ووادية  أن كمووا
رحيل نظام مبارك، نةد أبر ها فك مةال  ناعة المنسوةات؛ حيول يوةود عودد 
كبيوور موون الم ووانع اادسووراييليةا ال املووة فووك هوو ا المةووال فووك م وور، فووك إطووار 

 اتفاقية الكوي . 
اوعمووال اادسووراييليونا بوول حوواول رةووال  2011عووام وفووى محاولووة يايسووة  لكوون

أابووار كا بووة توووحك بووأن أعمووالهم مسووتمرة فووك م وور كالم توواد محوواولين التغطيووة 
علووى الاسوواير الضووامة التووك سووو  يتكبوودونها، اا ووة ب وود نقوول اطوووط إنتووا  
م ان هم مون اإسوراييلا نفسوها إلوى م ور، سو يًا لكسوب الم يود مون اورةوال فوك 

 ظل رعاية نظام مبارك. 
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  ما تردد من تلك اوكا يب ما قاله دانك كتريفك ريويك عو بة التةوارة أبر  ورةما
الاارةيوووة فوووك اتحووواد ال وووناعات اادسوووراييلكا ت قيبوووًا علوووى مسوووتقبل االسوووتثمارات 

اإن للم ووووالح االقت ووووادية حيوووواة اا ووووة بوووو اتها، وأن ن ال ووووهيونية فووووك م وووور 
م رية، موا لة عمل الم انع ادسراييلية فك م ر هك فك اوساك م لحة 
ر منتةوووات يفأنووا ال أرى سووببًا فووك إلغووا  االتفاقيووات، ون م وور بواسووطتها ت وود

ر أن تقووم م ور قيمتها أكثر من مليار عيكل للواليوات المتحودة، ولويك هنوا مبور 
عن امتالك  ادسراييليةقد كعفت  حيفة يدي وت أحرونوت و ادضرار بنفسهاا. 

تم إعدادها فك السنوات اوايرة لليوم ( بديلةاوةه ة اومنية فك اإسراييلا  اطة 
 ال ي يلك غياب حسنك مبارك.

و كوورت ال ووحيفة أن الاطووة التووك ةوورى وضوو ها علووى الفيووة الوضووع ال ووحك 
للرييك المالو  تنئ على تسريع بنا  الةدار على الحدود بين سوينا  وم ور، 

إلوووى  ومراقبوووة الحووودود بوووين قطوووا  غووو ة وسوووينا ، وانتظوووار التطوووورات التاليوووة، ةنبووواً 
 .االتةنب مع موا لة بنا  اطة عملية تأا  باالعتبار أسوأ االحتم

ضووو  السوويناريوهات سووالفة الوو كر لمسووتقبل ال القووات بووين م وور والكيووان  وعلووى
ال ووهيونك عقووب الثووورة الم وورية وسووقوط نظووام مبووارك، يتضووح بمووا يوود  مةووااًل 

م لهووا فووك داعووب وود أن فقوودت أكبوور  إسووراييلبهووا  تعوو ر عووك موودى الفةي ووة التووك لل
، التاليووة لثووورة ينوواير لفتوورةدف هووا للتحوورك السووريع اووالل االوووطن ال رةووك، وهووو مووا 

ديةوواد بووديل لووه سوووا  فووك دااوول م وور أو فووك اارةهووا، بمووا يحفوو  علووى اوقوول 
وهو ما ةرى تمامًا فى عهود المةلوك ال سوكرى وحكوم  اتفا  السالم بين البلدين.

 محمد مرسى وما ب دها !! .
 التطبيع بعد ثو ة يناي : قائع(  من و 6)

 التطبيع ب د الثورة.حول   نما   مما تداولته وسايل االعالمنر د هنا 
 الثقافى: التطبيع
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إسرر ائيلص ي اقررا ف قررة  صررحمصوتحررع عنرروان    2010ديسررمب   27 فررى يرروم
  كتبرع صرحيمة الدسرتو  تق ير ًا  الطنبو ة .. ويحض  حماًل شعبيًا فرص عابردين

التةسوك ادسوراييلية  إحدى عبكاتأيام م دودة من سقوط  ب د: مهمًا جاء فيم 
نعرت  حيفة  هآرتك( تقريرًا ميدانيًا موسو ًا عون ظوواهر ثقافيوة فوك م ور مون 
االل ةولة فك أكثر من مكان عهير فك القاهرة .. ر د فيها  حفك إسراييلك 

 لىسراييل عيةيد ال رةية ف اليات وردود أف ال متباينة رةما تاضع للتحليل فك إ
 يد ابرا  .
أن ال ووحفك ادسوورييلك قووارن بووين اونعووطة الثقافيووة الحاليووة فووك القوواهرة  الغريووب

و للسلطة.. فكتب فك تقرير  واونعطة الثقافية فك كوبا عقب   ود فيدل كاستر 
أفرد لوه الملحوق الثقوافك ل هوآرتك( مسواحة كبيورة عون فرقوة الطنبوورة نامنو  ال ي 

موُاً  تتةموع هو   الفرقوة مورة كول أسوبو  .. وتضوم  ويادًا عا 20حوالك أكثر مون 
وفيلسووووفًا ومطووورةين عووو بيين وموسووويقيين هوووواة .. وت ووور  فنهوووا بوووال مقابووول أموووام 
سووووكان موووودينتهم بورسوووو يد ، هوووو   المةموعووووة تحموووول اسووووم افرقووووة الطنبووووورةا وهووووم 
متا  ون فك ال    على السمسمية ، وال يرتدون على المسارل  يًا محددًا ، 

فوواارة ، يثيوورون الضووحك ويو عووون  يرتوودون بوودالً  حيانوواً انووًا يرتوودون طوورابي  وأأحي
 ةرعة من الس ادة على الفقرا  ، دون أن يؤلا أحد عنهم فيلمًا سينماييًاا.

م ت ال ووحفك ادسووراييلك كاعوفًا أهوودا  ةولتووه اوايورة فووك م وور ناسوو ويضويا
م ووور نيوور كفوووري عنووودما ب ثتنووك هووآرتك موووع ال وول موورة عوون الفرقوووة منوو  عووام

للكتابة عن مدن قناة السويك بمناسبة مرور أرة ين عامًا على حرب االستن ا  
كيوووا هوووك ةووورال  ر ليين ةووورل ال ينووودمل وأردنوووا أن ن ووويفالقنووواة بالنسوووبة لإسوووراي

ا حال المدن التك ق فتها إسراييل مرارًا وتكورارًا ؟كيوا حوال يك الةانب اآلار؟
وأعوار إلوى أحود الو ين توم تهةيورهم فوك تلوك الفتورة السكان ال ين هدمنا منا لهم ؟ 

حوووين  56وهووو نفسووه ريووويك فرقووة الطنبوووورة الوو ي بوودأت رحلوووة تهةيوور  موووع حوورب 
، عنوودما علووم أننووا موون إسووراييل تناوةتووه  ربق ووفت مدينتووه ثانيووة ضووحية آللووة الحوو
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معوواعر متضووارةة ! لكنووه عنوودما  وو د علووى المسوورل لووم يتنووا ل عوون غنووا  أغنيووة 
 ال ودوان الثالثوك(  56عاموًا علوى حورب  50راد فرقته بمناسوبة مورور ألفها مع أف

وتتحوودل .. اوغنيووة ثابتووة فووك برنووام  الفرقووة وكأنهووا نعوويد وطنووك اووائ بهووا . 
 على ضفة القناة التك لن يأا ها أحد منا ثانية ا. م انيها عن الغنا 

أبووو  حب يوارة ضووريموون القن ولية ادسووراييلية  وفودقووام  2010ديسررمب   27 وفرى*
ضود بقوا  الوطنيوة وقفوة احتةاةيوة  ى القوو فى الوقت ال ى نظمت فيوه ح يرة .. 
 والضريح فى م ر ه ا االحتفال

بسوحب كتواب الطوب فوك طالوب علموا   ثوار م وريون  2010ديسمب   28 وفى
ضد الحضوارة الم ورية وهوو مون توأليا   من الفراعنة ا العتماد  على اوكا يب

يق وةود ال برانيين فك م ور ويودعك تفووقهم فوك توث ميهودي او ل ي ع كاتب
 .الطب

ألووووا مرعوووود سووووياحك أعضووووا  فووووك نقابووووة  16 طالووووب 2011ينرررراي   25فررررى  *
المرعووودين السوووياحيين و ارة السوووياحة بضووورورة التحووورك السوووريع دنهوووا  موووا سووومو  

 م را. ىبمه لة المرعدين اوةانب ف
يووودًا ملحوظوووًا فوووك عووودد المرعووودون فوووك بيوووان لهوووم أن ال وووام الةووواري عوووهد ت ا وأكووود

اوةانووب موون عوواطلك عوور  أوروبووا وةنوووب عوور   سوويا الوو ين ي ملووون كمرعوودين 
 بت ريح ترةمة مستار  من و ارة السياحة.

مووووون كارثوووووة وةوووووود عووووودد كبيووووور مووووون ادسووووورايليين ي ملوووووون وحووووو ر ا المرعووووودون ا 
كمرعدين ويأتون ب حبة ب   اوفوا  بغر   يارة مسار رحلة الارو  لسيدنا 

 ى وب ضهم يؤدي ب   الطقوك الغريبة فو  ةبل موسى.موس
 ووووحيفة اكلكليووووت ادسووووراييليةا أن حكومووووة نظيووووا   كوووورت 9/2/2011فررررى * 

بعووووركة نووووايروك ادسووووراييلية للبرمةيووووات والتووووك تت وووواون مووووع العووووركة الم وووورية 
نترنوت حيول لالت االت من  وقت طول وت ودهوا بتقنيوات اا وة فوك ت طيول اد



 

1924 

يوووة لعووول االنترنوووت فوووك امتطوووورًا للغ دسوووراييلية برنامةووواً  وووممت عوووركة نوووايروك ا
 م ر.
م ورية بالتأكيوود ال تحووب أن تسومع هوو ا الابوور لال ووحيفة ن إن الحكومووة ا وقالوت

اآلن عوون االسووت انة بعووركة اسووراييلية لوقووا االنترنووت عوون الم ووريين فووك ةم ووة 
ة الغضوب وعلووى يوود أوري كوووهين وسووتاك حيموورن وأورن أرييوول المؤسسووين للعوورك

 ادسراييلية للبرمةيات .
ال حيفة أنها استطاعت من االل م در مسيول بالعركة م رفة ه    وأضافت

ريووو  بعوووكل غيووور يالحقوووايق التوووك اعتووور  ب وووحتها الووورييك ادسوووراييلك عووويمون ب
 مباعر .
للمناعوة القوميوة وأعوارات ال وحيفة  ألقاها فك مؤتمر هرتسليا  االل كلمة و لك

ييلية التك تت اون مع العركة الم رية لالت واالت وعوركة إلى أن العركة ادسرا
اودمات عاليوة سووا  فوك القودرات ودية والباكستانية وتقوم بتقوديم االت االت الس 

ور وووود االت وووواالت  البريوووود ادلكترونووووىعلووووى اسووووت ادة الرسووووايل المح وفووووة فووووك 
نترنت وتسوةيل كول موا يودور فوك االنترنوت وكو لك الكعوا عون ال وتية عبر اد

أي مواقع تم ت فحها وك لك انتاةها أةه ة كمبيوتر عمالقة يتم اسوتادامها مون 
قبوول أةهوو ة االسووتابارات فووك كوول أنحووا  ال ووالم فووك أغوورا  عديوودة مثوول التن ووت 

 على المكالمات الهاتفية. 
ال ووحيفة أن الحكومووة الم وورية اسووت انت بالعووركة فووك ت طيوول اوودمات  وأكوودت

إن العوووركة ن كبيووور فوووك العوووركة قولوووه  نترنوووت فوووك م ووور ونقلوووت عووون م ووودراد
 يمكنها مساعدة أي دولة ترغب فك حةب االنترنت إ ا طلب منها  لك .

بالو كر أن القنواة السواب ة ادسوراييلية أعوارت منو  يوومين إلوى قيوام نظيوا  الةدير
بعرا  أةهو ة لت قوب الم ارضوين للنظوام ومالحقوتهم أمنيوًا عبور الةهوا  اومريكوك 

 ”free pressالمقدم من عركة 
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تووم تأسيسووها موون قبوول متا  ووين إسوورايليين فووك مةووال التكنولوةيووا يواليووة  والتووك
 كاليفورنيا اومريكية.

 ايوتال  القووى السياسوية والوطنيوة بوالبحيرة الو ي يضوم نظم 24/5/2011فى * 
  الغووووود والوفووووود والنةموووووع والنا وووووري والةم يوووووة الوطنيوووووة للتغييووووور بوووووالبحيرة أحووووو اب

افوو  أرضووك لون تموورواا وامودونون ضوود أبووو  ةين بمعواركة حركووواداووان المسوولم
ح يرة ا وعدد من طالب ةام ة دمنهوور مسويرة احتةاةيوة سولمية انطلقوت مون 

قبووول دمنهوووور الواحووودة رفضوووًا لت ووودي البلطةيوووة علوووى المتظووواهرين  يووواتمةموووع كل
 . المظاهرة بأسبو 

اليووتال  فووك رفووع المتظوواهرون علمووك فلسووطين وم وور والفتووة كبيوورة باسووم ا وقوود
حووين رفضوووا رفووع الفتووة اا ووة بحملووة دعووم حموودين  ووباحك ضوومن المظوواهرة ، 
وردد المتظاهرون الهتافات الم ادية للكيان ال هيونك والمطالبة بتحرير دمنهور 

اومنووك عوون  تغاضووكموون هوو ا التواةوود ال ووهيونك السوونوي بالماالفووة للقووانون ، وال
 ال لم ادسراييلك .ت ر  البلطةية لمتظاهريم سلميين وأحرقوا 

مةموعة من الابرا  اومنيين ال رب من قيام العباب  ح ر 19/8/2011فى * 
لمنتعووورة اال رةوووك بالت امووول موووع  وووفحات ةهوووا  الماوووابرات ادسوووراييلك االموسووواد 

قسم وكاتحت مسمى الموساد ادسراييلك على موقع التوا ل االةتماعك افيك ب
ريوووق الوووداول علوووى هووو   ال وووفحات ومووول  تةنيووود ال موووال  باللغوووة ال رةيوووة عووون ط

ن كوووان علوووى سوووبيل المووو ال ، حيووول أكووودوا أن مةووورد الوووداول علوووى  تماراتاسووو وا 
 ال فحة ي نك ااترا  الحاسوب .

أعووهر موون إعووالن  ووحيفة االحقيقووة الدوليووةا أن موقووع افوويك  4 لووك عقووب  ةووا 
واسويك. وأنها تسوتادمه لتةنيود ة، ادسراييلية  للماابراتبوكا ي د ساحة الفية 

وتضمن ملا ال حيفة اادسراييليةا م لومات عن أحدل طر  الةاسوسية التك 
عوووون طريووووق  مريكيووووةتقوووووم بهووووا كوووول موووون الماووووابرات ادسووووراييلية والماووووابرات او

أعووواائ عووواديين ال ي رفوووون أنهوووم يقوموووون بمثووول هووو   المهموووة الاطيووورة ، حيووول 
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ة واللغووو فووك أمووور قوود ي تقوودون أنهووم يقتلووون الوقووت أمووام  ووفحات الدردعووة الفوريوو
تبدو غير مهمة ، وأحيانًا تافهة وال قيمة لها ، كان ةهوا  الماوابرات ادسوراييلك 

عموووال  ةوودد ي ملوووون م ووه لتنفيووو  المهوووام  بقوود أنعوووأ هوو   ال وووفحة بهوود  اةتووو ا
 .المفيدة دسراييل اومنية واالستاباراتية 

الميزيرراء  نشرر ع وسررائا اإلعررالم المصرر ية قضررية أسررتا ة 6/9/2011فررى **
اإلشعاعية )نهى حشاد( الها برة إلسر ائيا والترى تعمرا مرع أجهزتهرا األمنيرة   

إنهوووا  اوووودمتها قوووررت العوووويون القانونيوووة يةام وووة بنوووك سووووويا فأشرررا ع إلرررى أن
وف لها نهاييًا من الةام ة طبقًا للوايح وقواعد المةلك اوعلوى للةام وات الو ي 

علوى القواعود الرافضوة للتطبيوع موع أكد م اقبوة عضوو هييوة التودريك الو ي ياور  
 الكيان ال هيونك.

عووادا كانووت غريبووة أكوود أسووات ة كليووة ال لوووم بةام ووة بنووك سووويا أن انهووى ح وقوود
ولم تلت م بالحضور وتع ر باالضطهاد من  ماليها ، وكانت توردد أن ، وار داو

أي بلوود  اوور حتووى لووو كووان إسووراييل كانووت لووتحلم أن ت ووي  بووه ، موضووحين أن 
عاموًا  11 والونها فعلت فوك الح وول علوى الودكتورا  طو؛ ع كان يتةنبها الةمي

 متا  ة فك الفي يا  ادع اعية . ل لك لم تكن أستا ة
 -القوايم بأعموال ريويك ةام وة بنوك سووويا-أكود الودكتور أموين السويد لطفوك  وقود

أن القووانون كوان واضووحًا و وريحًا فووك الت امول مووع نهووى  وحفية فوك ت ووريحات 
بينًا  أن الةام ة قامت بتح يرها أكثر من مرة ل دم الت امهوا بالحضوور حعاد ، م

قبوول  هابهووا إلووى ن أي ، اوودمتها  ا للةام ووة وكثوورة غيابهووا ، إلووى أن قووررت إنهوو
تمك إليهوا سووا   هوب إسراييل ، مبينًا أن الةام ة غير ملت مة بأي عائ ال ين

 و إلى المريخ .أإلى إسراييل 
هييوة الطاقوة ال ريوة أن موا قاموت بوه انهوى حعوادا  ريويك أوضوحمن ةانوب  اور 

ي وود سووابقة أولووى لووم تحوودل موون قبوول هييووة الطاقووة ال ريووة ، موضووحًا أن اللوووايح 
والقوووانين دااووول هييووة الطاقوووة ال ريووة تمنوووع موون داالهوووا قبوول أن تلةوووأ إلووى اومووون 
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  مووون التطبيوووع موووع الكيوووان ال وووهونك ، علوووى اعتبوووارين ، اوول رفووو، القوووومك 
 ع والثانك أن عمل الهيية استراتيةك وحساك.التطبي
رييك قسم القانون النووي بوالمرك  القوومك -أن الدكتورة مرفت البارودي  الغريب

أوضوحت أن النوواحك القانونيوة ال يوةود  -ل من النوووري والرقابوة علوى ادعو ا 
بها نئ قانونك يتيح محاسبة كل من يعارك فك المؤتمرات ال لمية التوك تةوري 

سوالم موع اسوراييل مبينوة  دةن م ر موق وة علوى م اهوأإسراييل على اعتبار  فك
نسووانى فقووط هووو الوو ى يمنووع علمووا  الطاقووة ال ريووة موون الحضووور ن الضوومير ادأ

طفال والنسا  وال  ل مون السوالل للمؤتمرات االسراييلية عندما يعاهدون دما  او
ر من ال لما  الى مطالبة الةهات الم نية بضرورة تحرى كل من يار  من م 

 الاار .
الدكتورة البوارودى  كيوا لباحثوة ت مول فوى المةوال النوووى واالعو اعى  وتسا لت

كووواديمى سياسوووى   مطالبوووة بضووورورة اتاوووا  قووورار سياسوووى أن تعوووارك فوووى مةوووال أ
 .حيالها 
رة اوولوووك بمحكموووة القضوووا  ادداري برياسوووة يالووودا قوووررت 12/10/2011* فرررى 

محوواكم القضووا  ادداري إحالووة الوودعاوي القضووايية ريوويك -المستعووار علووى فكووري 
ضد المةلك ال سكري والتوك طالوب  -المحامك–المقامة من محمد عبد المقتدر 

الةنوود الم وريين علوى  لفيها بإغال  السفارة ادسوراييلية بم ور ب ود أحودال قتو
ات الحدود لهيية مفوضك الدولة دعداد الرأي القانونك وكتابة م كرة وفقًا للمستند

 والوقايع المقدمة فك الدعوى .
أبوووو ح ووويرة فوووك بيوووان أ ووودرو  ناإن مولووود السووويا   اتوووه قوووال مووودونون ضووود  فوووك

الكراموووة الم ووورية التوووك سوووحقت ديكتووواتورًا بحةوووم الووورييك السوووابق حسووونك مبوووارك 
وأعوانه ب دما ظن الكيان ال هيونك أنه سيبقى كن ًا استراتيةيًا لم الحهم ل بود 

لالحتفوووال  ةأي ت وووور م عووووم عووون الحلوووم بإمكانيوووة ال وووود.. قوووادرة علوووى سوووحق 
ة أاووووورى بوووووأبو ح ووووويرة ، مؤكووووودين أنهوووووم ر قانونوووووًا والمرفوووووو  عووووو بيًا مووووو لالباطووووو
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سوووووينظمون مسووووويرات عووووو بية ضوووووامة واعت وووووامات مفتوحوووووة لمواةهوووووة البةاحوووووة 
 االسراييلية واالحتفال بالمولد. 

الدااليوووووة  موقوووووع اكيكارهبعووووواتا ال بوووووري أن و يووووور  كوووووروفرررررى السرررررياق  اترررررم 
ادسراييلكاإيلك يعوايا توةوه باطواب إلوى السوفير الم وري فوك تول أبيوب اياسور 

 رضاا من أةل مااطبة الحكومة الم رية دلغا  القرار.
ن الحة  الم رية والاا ة بمنع إقامة المولد بسوبب اووضوا  ن إالموقع  وقال

م الماضوووك اومنيوووة ليسوووت بالةديووودة حيووول قاموووت القووووات اومنيوووة الم ووورية ال وووا
فوووك ظووول نظوووام مبوووارك باسوووتادام نفوووك الحةوووة إال أن ات وووال بنيوووامين ( 2010 

نتنيوووواهو بووووالرييك مبووووارك أدى إلووووى إلغووووا  القوووورار والسوووومال لليهووووود بإقامووووة مولوووود 
 الحااام ي قوب أبو ح يرة .

عامووا يووتم منووع إقامووة االحتفووال ب وود تغييوور  20نووه وول موورة منوو  ن إالموقووع  وقووال
ورة الم ورية ةوا ت بالسولب علوى اليهوود لحرموانهم مون ممارسوة النظام وكوأن الثو
 طقوسهم الدينية .

ةانوب  اور، قورر حاااموات يهوود تنظويم مظواهرة أموام السوفارة الم ورية فوك  من
 تل أبيب للت بير عن رفضهم القرار الم ري .

إن القوورار أ وواب ال ديوود موون الحااامووات فووك ن القنوواة السوواب ة ادسووراييلية  وقالووت
قاموووة العووو اير. اييل بال ووودمة اا وووة الووو ين اعتوووادو إسوورا   يووارة الضوووريح سووونويًا وا 

 ورغووم هوو   الحملووة إال أن قوورار منووع االحتفووال اسووتمر وانت وورت ادرادة العوو بية 
 الم رية وول مرة ضد التطبيع الدينى!!( .

اهيوا دعووة تحوت عنووان إحودى الةماعوات اليهوديوة وةهوت  5/11/2011* فى 
لتنظوويم حفوول دااوول الهوورم اوكبوور ااوفوووا لمواةهووة وة وةهتهووا نحضوون الهوورما دعوو

 نهاية ال الم ، الةماعة التك ااتارت موقع الب ثة البولندية للتروي  للفكرة.
أنهووم أكوودوا ح ووولهم علووى موافقووة المةلووك اوعلووى للثووار لتنظوويم مثوول  المووده 

ستال بالهند ه   االحتفالية ، والغريب أنهم سيحضرون اكريستالةا من ةبل الةري
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كك تعع الضو  على أهرامات م ر بكامها وتسحب منها الطاقة لتو ي ها على 
 دعوتهم .  كالبعرية لتةديد طاقة ال الم على الحب كما ي عمون ف

ةانبووه أكوود اومووين ال ووام للمةلووك اوعلووى للثووار أنهووا فكوورة روحانيووة ااايبووةا  موون
 رم .ولن يسمح بتنظيم احتفاالت به ا العكل داال اله

الم وورو  أن الب ثووة البولنديووة التووك روةووت للفكوورة كووان قوود أوقفهووا الوودكتور  وموون
 اهوووك حوووواك مووون قبووول ب ووود إهمالهوووا فوووك حفووواير االالهوووونا التوووك أعووورفت عليهوووا 
وتسوووبب فوووك ضووويا  ميوووات الموميووواوات التوووك تركتهوووا فوووك الحفووواير مهملوووة وةووودون 

المةلووك  قبوولة موون حمايووة ، ممووا عرضووها للتلووا العووديد واتاوو ت إةوورا ات عووديد
اوعلى للثار ضود كول المعورفين علوى الحفواير ، وكانوت هو   الب ثوة أيضوًا أحود 

لحوووواك  عووواهين مووون من وووبه كوووو ير  ثوووار الفووواً  أسوووباب اسوووتب اد الووودكتور عوووال 
 لكونها ب ثة يهودية .

وتحررررع عنرررروان   ألوي مرررر ة .. أبررررو حصرررري ة برررردون  31/12/2011فررررى * 
منطقوة أبوو  تعوهدتو  تق ي ًا مهمًا جراء فيرم : إس ائيليين   نش ع صحيمة الدس

ح يرة بقرية ادميتو ا دمنهور فك محافظة البحيرة هدو ًا كبيرًا علوى غيور ال وادة 
الوو ي كووان يعووهد بوود  االسووت دادات السووتقبال الوفووود  كوول عووام فووك هوو ا التوقيووت

 ادسوووراييلية القادموووة ل يوووارة قبووور أبوووو ح ووويرة والتوووك تمتووود حتوووى ليلوووة رأك السووونة
 الميالدية .

علووى  لووك أكوود اموودونون ضوود أبووو ح وويرةا فووك بيووان لهووم ب نوووان ااحتوورام  ت ليقوواً 
ادرادة العو بية أواًل وأايوورًاا أنهوم يتوواب ون الهوودو  الكبيور الوو ي تعوهد  منطقووة قبوور 

 رة .يأبو ح يرة بقرية دميتو  بمدينة دمنهور بمحافظة البح
قبوون مورور هو ا ال وام دون  يوارات نهوم إ  يتر ن إوقال امدونون ضد أبو ح يرةا 

ر  الم ووري ب يووارات  ووهيونية فووإنهم يحوو رون موون االنقووالب علووى عوورعية العووا
ة لوفود إسراييلية حتى ولو للقن ل ال هيونك باوسوكندرية وحود  مفاةية أو سري

، قايلين نالن يسمح بها ع بيًاا ، م لنين بد  حملة توقي ات من القوى السياسية 
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ا وويات ال امووة بمدينووة دمنهووور ومحافظووة البحيوورة لرف هووا للمةلووك والح ةيووة والع
ال سووكري والحكومووة الم وورية وأعضوووا  البرلمووان الم ووري والعا وويات ال اموووة 
و ووووان ة الوووورأي ال ووووام لبوووود  حملووووة اانتهووووىا وتطهيوووور القريووووة موووون هوووو   ال يووووارات 

 والبرلمان . القانون ال هيونية ل بد عبر مسارات 
تووه أكوود ابوورا  اقت وواديون أن حةووم الت وواون التةووارى بووين وفووى السوويا  ال منووى  ا

مليووون دوالر الوو ى أعلنتووه  162الحكومووة الم وورية وادسووراييلية أكبوور موون الوورقم 
 الحكومة مؤارًا .
عون  -عضو مةلوك نقابوة البيطوريين -الدكتور سامك طه  كعايأتى ه ا فيما 

سراييل فك مةال ا ، مؤكودًا أن لديوه  طب البيطري لاستمرار الت اون بين م ر وا 
ليين ي ملووووون فووووك عووووركات ادنتووووا  يم لومووووات مؤكوووودة بووووأن هنوووواك ابوووورا  إسووووراي

طب لالحيوانك بمنطقة النوبارية فك م ر ب عم نقل ابرات إسراييلية فك مةال ا
 إلى العركات الم رية ال املة فك ه ا المةال . بيطري ال

أي البيطووريين بوقووا  طووه أن هنوواك قوورارًا  ووادرًا عوون مةلووك نقابووة اوطبووا  وأكوود
ح طووه أن مةلووك نقابووة اوطبووا  البيطووريين ال ضووأعووكال للتطبيووع مووع إسووراييل وأو 

إن سوفرهم ن يستطيع محاسبة أي من اوطبا  ال ين سافروا إلوى إسوراييل ، وقوال 
طريووق سووفرهم إلووى  نإلووى إسووراييل ال يووتم موون م وور بعووكل مباعوور ولكنووه يووتم عوو

 دولة ثالثة ومنها إلى إسراييل .
قلقهوووا مووون ت يوووين  عووونادعوووالم االسوووراييلية  أع برررع وسرررائا 2011فرررى العرررام *

ي وووار  كوووان ع وووام عووور  رييسوووًا للوووو را  فوووك م ووور ، معووويرة إلوووى أن عووور  
 التطبيع مع تل أبيب.

ع يوباييلية أن عر  م ورو  ب دايوه للتط حيفة اغلوةرا ادابارية ادسر  و كرت
قلتهوا وسوايل ادعوالم الم ورية نوتل أبيب ، ومعويرة إلوى ت وريحات  بين القاهرة

، وأعلووون فيهوووا دعوتووه دنهوووا  ال ووورا  ال رةووك ادسوووراييلك قبووول أي تطووووير   نوو اك
سراييل.  لل القات االقت ادية بين م ر وا 



 

1931 

ن ن إعنوان اريويك و را  م واد دسوراييلا قالوت إ اعوة الةوي  ادسوراييلك  وتحت
التطبيوووع بوووين  ع وووام عووور  ريووويك الحكوموووة الم ووورية الةديووود ي وووار  سياسوووة

 .القاهرة وتل أبيب
أنوه سوويتم  -و يوور البتورول-المهنوودك اعبود ر غورابا أعلون 18/3/2011فرى * 

إداوال  ليوة لمراة ووة أسو ار ت ودير الغووا  الطبي وك دسوراييل وغيرهووا مون الوودول 
المسووتوردة للغووا  الم ووري معوويرًا إلووى أن السوو ر الحووالك ام وودلا وأن هنوواك  ليووة 

 فك ال قود بين الطرفين. تسمح ب يادة الس ر
 -لوو را ريويك مةلوك ا–اغرابا عقب استقبال الودكتور اع وام عور ا  وأوضح

روليما ال المية وللنفط والغا  أن ما يثوار عون أسو ار تله ولرييك عركة ابريت  ب
ها فيموا ب ود لت دير الغا  الم ري دسراييل هك أرقام الت اقد او لك وتم ت دي

اوموووور الفنيوووة يةووورى   ة ، معووويرًا إلوووى أن هنووواك ب ووووتاضوووع للمراة وووة الدوريووو
 الت امل م ها دعادة ضخ الغا  دسراييل.

عوهر مون قيوام الثوورة الم ورية  قبوله ا وتو كر الم لوموات فوى هو ا المةوال أنوه و 
وق وووت العوووركة الم ووورية لغوووا  عووور  المتوسوووط ثوووالل اتفاقيوووات ةديووودة لت ووودير 

 10را ونيعر بقيمة ليسراييل ونيارا حدرااعركات إسراييلية هك ه ثاللالغا  مع 
أي مضووواعفة إنتوووا  الت ووودير علوووى أن يبووودأ الضوووخ منووو  الرةوووع ، مليوووارات دوالر
وأ ووووبح الغووووا  الم ووووري م وووودر للطاقووووة  بريوووولعووووهر إن أي  2011اوول موووون 

وادنتووا  فووك إسووراييل حيوول ت تموود إسووراييل فووك إنتاةهووا واسووتادام مواطنيهووا علووى 
 بحسب و ارة البنية التحتية ادسراييلية . الثلثين من الغا  الم ري 

ن تول أبيوب ن إوقال عاؤل تسيمال المودير ال وام بوو ارة البنيوة التحتيوة ادسوراييلية 
فك حالوة وقوا ضوخ الغوا  الم وري  2013ست انك نق ًا عديدًا فك الغا  عام 

 وأن التوقا فك أي لحظة سيؤدي إلى ارتفا  تكاليا إنتوا  الكهرةوا  ادسوراييلية
فوك إسوراييل حيول سويتم  لفوردثالثة أضو ا  السو ر اومور الو ي سوين كك علوى ا

 إنتا  الكهرةا  بواسطة الما وت أو السوالر بداًل من الغا  الم ري.



 

1932 

ووفقًا ل حيفة كليكيلست فوإن عوركة اإي إم ةوك الم وريةا هوك مون بوادرت إلوى 
بنووود  التفووواو  موووع عوووركة اوسووومنت نيعووور وعوووركة الوووور  حووودارة وهحفووورا لوضوووع

وأكدت ، ااتياري للعركات بتض يا كميات ةديدة من الغا  فك أي فترة  منية 
القووومك  وموندراسوة لمركوو  عيودكون االسووتراتيةك التوابع لم هوود دراسوات أبحووال ا

ثالثوة أعوهر والتوك أعودها عوموييل إيفوين حوول  من بةام ة تل أبيب تم إ دارها 
ت ود ثوانك أكبور موورد للغوا   رمستقبل سو  الغوا  الطبي وك فوك إسوراييل أن م و

ا ينطووووووي علوووووى أهميوووووة سياسوووووية كبووووورى باعتبوووووار  أقووووووى  وووووور التطبيوووووع مووووووهوووووو 
سووراييل حاليووًا إلووى ةانوب أه فووك تحليووة ميووا  البحوور  ميتووهاالقت وادي بووين م وور وا 

يةابيووة فووك تفلوويئ اطوور المواةهووات فووك المنطقووة غلووى إممووا سوويكون لووه نتوواي  
االتفاقيووة فوى الوقووت الو ى ت ووانى فيوه م وور وأتووت هو   يوة الن اعووات الماييوة . الف

مون نقووئ حواد فووى الغوا  وموون حاةوة ضوورورية لوه لتنميووة قورى سووينا  المحرومووة 
 من سبل الحياة اآلدمية .

المووواطن اماتووار علووى مهووديا بووبال  إلووى النايووب ال ووام  تقوودم 9/5/2011فررى *
 المستعوووار عبووود المةيووود محموووود ضووود رييسوووك الوووو را  اوسوووبقين اأحمووود نظيووواا
واعاطا عبيد ا وو ير المالية اوسوبق ابطورك غوالكا يوتهمهم بتمكوين عودد مون 

ت م وووور الم دنيووووة موووون الووووو هب ليين موووون سوووورقة ثووووروايرةووووال اوعمووووال ادسووووراي
 طريق إ دار قوانين التراايئ والتفتي . نع كواولما
امهووديا فووك بالغووه بووالتحقيق فووك وقووايع د وودار قوووانين تموونح المسوويولين وطالب

ك الدولوووة الحوووق فوووك اسوووتغالل نفوووو هم والتووورةح مووون ورا  منا وووبهم فوووك الكبوووار فووو
تكوووين عووبكة موون رةووال اوعمووال فووك العووركات مت ووددة الةنسوويات والتووك تهوود  

فوك تهريوب  ينإلى احتكار اونعطة االقت ادية فك م ر، مؤكودًا ضولو  المتهمو
 لبالد.كميات كبيرة من سبايك ال هب والمقتنيات الثمينة أثنا  سفرهم اار  ا

 222الووبال  أن ريوويك الوووو را  اوسووبق اعوواطا عبيووودا أ وودر القوورار رقوووم  وأكوود
بالمعاركة بين الحكومة الم رية وعركة استرالية تضوم عوددًا كبيورًا  1994لسنة 



 

1933 

ليين بهووود  سووورقة منووواةم الووو هب والبراميوووه ومنووواةم يمووون رةوووال اوعموووال ادسوووراي
تحقوق أرةاحوًا سونوية  كقية والتوالسكري وأبو موروات الموةوودة فوك ال وحرا  العور 

تت وووودى اورة ووووة مليووووارات ةنيووووه ت ووووود بووووالنفع المباعوووور علووووى العووووركة االسووووترالية 
 ليين .يالةنسية المملوكة دسراي

إن هنووواك ن  الم وووريةريووويك العوووركة القابضوووة للغوووا ات  قوووال 7/6/2011فرررى * 
عقووود  ةلسووة مفاوضووات ةديوودة سووو  تبوودأ اووالل اويووام القليلووة القادمووة لمراة ووة

سوراييل بحضوور العوريك اوةنبوك فوك ال وفقة ا يوسوك ميموانا. ت دير الغوا  د
الطووورفين  بريووويك عوووركة اامبوووال اومريكيوووةا وسووويتم اوووالل الةلسوووة عووور  مطالووو

 للو ول إلك  يغة توافقية ترضك ةميع اوطرا  .
سيا  مت ل كعفت الدراسات ال ادرة عن الهيية الدولية لبحول السرطان  وفك

 دالت اد ابة السنوية بمر  السورطان فوك م ور و ولت إلوى ثلول عن أن م
متوسط اد ابة السنوية ال المية بالمر  كما أن م ور يوةود بهوا نحوو ن وا 

 اباتعوودد الم ووابين بموور  السوورطان فووك دول ال ووالم النووامك و لووك بم وودل إ وو
 ال   10أنثوى مون بوين كول  86 ال  فوك الرةوال و 10رةاًل مون بوين كول  87

 أنثى.
ال ووادرة عوون عووركة موةينيوول الم وورية تقويووة االعووارة  تمووت 23/8/2011فررى * 

بمنطقة ال وةه وتوةيه أغلب الهواييات دسراييل المات ة بالتليفون المحمول ، 
التاطوووويط  مووووديروقوووود أكوووود  لتمريوووور المكالمووووات الدوليووووة والتن ووووت علووووى م وووور.

ا الكوي ا بوين م ور المحطة ب د توقيع اتفاقية لل حا أنهم قد أقاموا  بموةينيل
 واسراييل.

العوورطة الم وورية بتوودمير ثالثووة أنفووا  علووك العووريط  قامووت 29/9/2011فررى *
الحدودي مع قطا  غ ة و لك فوك محاولوة لضوبط وتحديود هويوة المنفو ين ل مليوة 

 تفةير محطة الغا  فك ال ري  و لك فك منطقتك  الل الدين والبراهمة.



 

1934 

ة توووودمير اونفووووا  كانووووت بطووووريقتين ن عمليووووإ نلل ووووحا  –منووووك أم وووودر  وقووووال
ماتلفتووين حيوول ةوورت الطريقووة اوولووك فووك نفووق بمنطقووة البراهمووة بووالتفةير لب وود 
النفق عن المنطقة السكانية وقد ةرت عملية تدمير النفق فك حك  والل الودين 

التووودبي  و لوووك لوقوووو   ةالسوووكنك و لوووك بطريقوووة الوووردم بالحةوووارة والرموووال وب مليووو
 انية.النفقين فك منطقة سك

الم در أنه تم االت ال موع الحكوموة فوك غو ة للتأكود مون الوو اونفوا   وأضا 
 أرواحهم و لك قبل عملية التدمير. ىمن المهرةين اعية عل

أن منف  طابا البوري  –ةانب أار أكد اللوا  االد فود  محاف  ةنوب سينا   من
نوة عورم يلك مدايحًا إسراييليًا ، عبروا إس 2124نحو   28/9/2011يوم ستقبل ا

 العيخ وطابا ونويبع.
فووود  أن أةه تنووا وةنودنووا البواسوول علووك الحودود فووك حالووة يقظووة تامووة ونفووك  وأكود

سوراييل عون طريوق الحودود االدعا ات االسوراييلية وداوول أي عنا ور ارهابيوة د
 االسراييلية .

ونهوووووا ؛ ن يفضووووولون منتة وووووات سوووووينا  يسوووووراييليأن اد وأكووووودت وسوووووايل ادعوووووالم
 ائ واالكثر أمانًا لهم.اور 

*** 
ثانيًا : ركائز استراتيجية التطبيع ومحاوالت 

 مقاومتها بعد الثورة : 

موون اووالل قوورا ة وقووايع التطبيووع ب وود اليووورة يمكننووا الاوورو  بنتوواي  محووددة تت وول 
والتووووى  ب ووود ثووووورة ينوووايرلموقوووا ادسووووراييلى مووون التطبيووووع موووع م وووور محوووددات اب

 التالية نفى المحددات الثالثة  تتمحور
 )ا( الخوف والت قا:

 -أو يتمنوون  -فوك فلسوطين المحتلوة، أو اارةهوا يتوق وون  سراييليون لم يكن اال
وقوووو  الثوووورة الم ووورية، فقووود بوووات حسووونك مبوووارك  ونظاموووه( كنووو ًا اسوووتراتيةيًا لهوووم 
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بحسووب و ووا و يوور التةووارة وال ووناعة ادسووراييلك السووابق بنيووامين بوون إلي ووا ر 
مبوارك ونظاموه، أن أعلون  ى ول التقودير ال وهيونك لحسونم، وو 2010فك مايو 

م أنه ي لك للورب مون أةول 2010الحااام ادسراييلك يوسا عوفيديا فك يوليو 
 .عفا  حسنك مبارك وتمت ه بال حة

 25رغم أن وسايل ادعالم ادسراييلية قد تاب ت باهتمام ما وقوع فوك م ور يووم 
د سياسوووات النظوووام، فوووإن سياسوووييها ينووواير، اليووووم الووو ي بووودأت فيوووه التظووواهرات ضووو

بوووأن اوموووور فوووك م ووور تحوووت سووويطرة  وووديقهم  إسوووراييليينلارةووووا بتطمينوووات 
لووى  لووك فووك ةمبووارك، وأن نظامووه قوووي بمووا يكفووك للتغلووب علووى االحتةاةووات. ت

ت ووووريحات  بنيووووامين  بوووون إلي ووووا ر د اعووووة الةووووي  ادسووووراييلك اكووووول  وووواهيلا 
اًلنا ال اوووووو  علوووووى اسوووووتقرار النظوووووام م، قووووواي2011ينووووواير  26 ووووبال اورة وووووا  

الم ووري، ونووه نظووام قوووى ويحكووم سوويطرته بقوووة علووى الووبالدا. وهووك الت ووريحات 
 التك نقلتها عنه ةريدة يدي وت أحرونوت ادسراييلية.

وأوضووح الووو ير ادسووراييلك السووابق أن نظووام الحكووم فووك م وور هووو نظووام الرةوول 
اومنيوة الرفي وة للغايوة التوك تحكووم الواحود الو ي يقوا الفوه قووات اوموون واوةهو ة 

 سيطرتها على الدولة بقوة.
وأ وودرت الاارةيووة ادسووراييلية بيانووا ، عق ووب عليووه أيووالون اووالل مداالووة إ اعيووة 
لإ اعة ال امة ادسراييلية فك الليلة نفسها، مؤكدا أن االسوالم موع م ور راسوخا، 

دسراييلية و الم رية فك وأن إسراييل ال تاعى أن يتم النيل من م اهدة السالم ا
 أعقاب ه   التطورات.

وتةلوووى فووووك  2011ينوووواير  27يووووم الامووويك حتووووى وهوووو الموقوووا الوووو ي اسوووتمر 
ت وووريحات ريووويك هييوووة االسوووتابارات ال سووووكرية فوووك الةوووي  ادسوووراييلك سووووابقا 
ا مانا الةنرال احتياط، أهارون  اييفى فرك ، لإ اعة ال امة ادسراييلية  وبال 

إن قوات اومن الم رية قادرة على لةم المظاهرات والسويطرة ن ه الاميك، وقول
 على الموقا اآلن بسرعة لتقليئ بؤر التوتر.
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ورغووووووم هوووووو   الت ووووووريحات المتفايلووووووة، فقوووووود حوووووو رت و ارة الاارةيووووووة ادسووووووراييلية 
ادسراييليين فك بيان  ادر  بال اليوم نفسه  من السفر إلى م ر فوك اويوام 

طوووال  دسووور االةاريوووة، وأو وووت  اييليين المقيموووين فوووى م ووور بضووورورة االنتبوووا  وا 
بوأول واالسوتما  للتوةيهوات واالبت واد  السفارة ادسراييلية بالقواهرة بأوضواعهم أوالً 

عوون أموواكن المظوواهرات. ون ووحت توول أبيووب ةميووع ادسووراييليين بمغووادرة م وور 
 محملة كل من يبقى هناك المسيولية عن سالمته العا ية.

يوة بودأ  لوك التفواؤل ال وهيونك فوك التضواؤل والتبودد، وةودأ التفكيور فك اويام التال
فوووك مسوووتقبل م اهووودة السوووالم، فقووود أعلووون الةوووي  ادسوووراييلك حالوووة الطووووارئ بوووين 

م، وهووو اليوووم التووالك لمووا ُعوور  2011فبرايوور  3 ووفو  قواتووه  ووبال الاموويك، 
بى أعوكنا ى، بموق ة الةمل،  وأكد ريويك هييوة اوركوان ادسوراييلية الةنورال، ةوا

فك ت ريحات نقلتها  حيفة اهاأرتكا ، أن ةيعه قوى بما فيه الكفاية للت امول 
مع التحوديات التوك يواةههوا، سووا  بسوبب تووتر اووضوا  علوى الةبهوة العومالية 

أن الةوووي  ادسوووراييلك يوا ووول تقيووويم  موووع لبنوووان وسوووو  اوحووووال بم ووور، مؤكوووداً 
 اووضا  على الفية اوحدال فك م ر. 

إن دولتوه تنتظور مون أي حكوموة م ورية ن ال رييك الو را  بنيوامين نتانيواهو وق
أن تحتوووورم م اهوووودة السووووالم الموق ووووة بووووين البلوووودين، وأن يطووووابق موقووووا المةتمووووع 

 الدولك الموقا ادسراييلك فك ه ا العأن.
كووان القلووق علووى مسووتقبل م اهوودة السووالم ي كووك القلووق ادسووراييلك موون احتموواالت 

 ر، والاعية من انهيار نظام حسنك مبارك بما يحتمول و وول المستقبل فك م
 ، للسلطة فك م ر. دسراييلتيارات سياسية، أو أعاائ م ادين 

يوووودركون أنهووووم مووووع حسوووونك مبووووارك فووووك أفضوووول وضووووع يمكوووون  ادسووووراييليون كووووان 
الو ول إليه على مستوى ال القات الرسمية مع م ر، وعلى مسوتوى التطبيوع، 

وات حكمه الثالثين حاف  على عالقة نظاموه بهوم، رغوم اا ة أن الرةل فك سن
ما قواموا بوه مون اعتودا ات ومو ابح فوك فلسوطين ولبنوان وعلوى الحودود الم ورية، 



 

1937 

ونةووح فووك ةوور الحكومووات ال رةيووة ةمي هووا، بووال اسووتثنا ، إلووى اطييووة االعتوورا  
بالدولووة ال ووهيونية والتنووا ل لهووا عمووا اغت ووبته موون أر  فلسووطين، واالسووت داد 

ما التوك تطبيع العوامل م هوا، و لوك فوك إطوار موا يسومى االمبوادرة ال رةيوة للسواللل
 م.2002ن فك قمة بيروت عام يوافق عليها ال رب مةتم 

ويدركون ك لك أن الرةل  ونظامه( فك سنواته اوايرة دفع عةلة التطبيع لمودى 
تحووديًا أب وود، بإبرامووه اتفاقيووة الكوووي ، وةي ووه الغووا  الم ووري لهووم بووأباك ثموون، م

ادرادية الع بية فك م ر ، وهوو موا ي نوك أن غيواب  لوك الرةول  ونظاموه( فوك 
ثووورة عوو بية تطالووب بال دالووة والحريووة، سيقضووك بالضوورورة علووى مووا قدمووه الرةوول 

 للكيان ال هيونك من ادمات وتنا الت. 
كانت نتواي  الثوورة اديرانيوة حاضورة فوك أ هوان ساسوة الكيوان ال وهيونك، وكيوا 

حهووا وهيمنووة ادسووالميين عليهووا إلووى قطووع ال القووات بووين إيووران والكيووان أدى نةا
، دسووراييلال ووهيونك، وتحويوول النظووام اديرانووك موون حليووا قوووي إلووى عوودو قوووي 

من تكرار  فك م ر، ل ا نةد رييك الودايرة السياسوية  ادسراييليون وهو ما اعك 
موك ةل ووادا يحوو ر موون ادسووراييلية الةنوورال احتيوواط اعووا الوودفا اومنيووة فووك و ارة 

أن   ود اداوان المسلمين فك م ر سيقلب مووا ين القووى فوك منطقوة العور  
اووسووط، وأنووه سوويةر إلووى المنطقووة إلووى دوامووة موون عوودم االسووتقرار، و لووك حسووب 

 م.2011فبراير  4ت ريحات نقلتها  حيفة م اريا ادسراييلية يوم الةم ة 
( التح ير نفسه، اوالل كلموة إسراييلك وفك اليوم التالك كرر عيمون بيري   ريي

إنوه يعوكر مبوارك ن ألقاها أموام موؤتمر اللووةك المؤيود دسوراييل فوك أوروبوا، قواياًل 
ن اداوووان المسوولمين  علوى مووا قدمووه امون أةوول السووالما مووع الكيوان ال ووهيونك، وا 

 الن يةلبوا السالم حتى إ ا تم انتاابهم ب ورة ديمقراطيةا.
م( كوووان التفةيووور اوول لاوووط الغوووا  الم وووري 2011ايووور فبر  5وفوووك اليووووم نفسوووه 

المتةووه لوو ردن والكيووان ال ووهيونك، إعووارة أولووى لمووا يمكوون أن يووؤدي إليووه نةووال 
 الثورة الم رية فيما يائ ال القات مع  لك الكيان.



 

1938 

وفك  ورة عملية تةسد المااو  ال هيونية مما يحدل فك م ر، أمر ريويك 
نتانيواهو( بسورعة بنوا  الةودار الفووال ي علوى الحودود  بنيامين  ادسراييلىالو را  

م( أن نتانياهو يس ى 2011فبراير  6مع م ر. و كرت  حيفة هاأرتك  عدد 
 لتطوووير حقوول الغووا  الفلسووطينك بووالقرب موون عووواطد غوو ة، ليكووون بوودياًل فووك حووال

يوود اوط القطوار بوين إيوالت وأعودود ليكووون دقطوع الغوا  الم وري، كموا يسو ى لتم
 ك حال إغال  قناة السويك أمام ادسراييليين.بدياًل ف

وفك ال دد نفسوه نقلوت ال وحيفة عون مسويول إسوراييلك و وفته بوواالرفيعا تأكيود ، 
أن او مة فك م ر ت د الحدل المرك ي اوكثر تأثيرًا فك العر  اووسط االل 
ععوورات اوعووووام اوايوورة، وأن موووا يهوووم الدولووة ال وووهيونية فوووك هوو   المرحلوووة هوووو 

 حفاظ على السالم مع م ر.ال
ومع ت اعد أحدال الثورة واقترابها من تحقيق مطلبهوا اوول، وهوو الوع الورييك 
الم ووري، دعووا ريوويك هييووة أركووان الةووي  ادسووراييلك، ةووابى أعووكنا ى، الةووي  
ادسراييلك لالست داد للحرب على أكثور مون ةبهوة، و لوك علوى ضوو  موا و وفه 

ديكووالك علووى حسوواب الم سووكر الم توودل فووك القيووادة بأنووها ا ديوواد قوووة الم سووكر الرا
ال رةيووة التقليديوووةا، وهوووك إعوووارة إلوووى احتموووال فقووودان نظوووام مبوووارك، الووو ي موووا فتووود 

 يؤمن لل هاينة الةبهة الةنوةية.
وأكوود أعووكينا ي، الوو ي كووان يتحوودل فوووك مووؤتمر اهرتسوويليا اوموون القووومك،  فوووك 

ر اسووتراتيةك دسوووراييل، م( أن االسووالم مووع م ووور  اوو2011السووابع موون فبرايووور 
 و مل أن يسود االستقرار م ر، ولكن من ال  ب توقع المستةداتا.

أما نايب و ير الاارةية ادسراييلية، دانى أيالون، فقد رحوب فوك اليووم نفسوه بموا 
اعتبوور  تغيوورًا موون حكومووة الواليووات المتحوودة نحووو حسوونك مبووارك، إ  بوودأت تت اموول 

ك ت ووريحات ت كوووك رغبووة إسوووراييلية فوووك أن م ووه بقووودر أكبوور مووون االحتوورام، وهووو
 تساند الواليات المتحدة نظام مبارك كك ال يسقط. 



 

1939 

أيووام  ةومووع تطووور أحوودال الثووورة، وتضوواؤل اوموول فووك بقووا  مبووارك فووك الثالثوو* 
اوايرة قبل تنحيه، من ت الحكوموة ادسوراييلية مسويوليها مون إطوال  ت وريحات 

الحكووووومك الووو ي  ووورل بهوووو ا با ووووئ التطوووورات فوووك م وووور، وأكووود الم ووودر 
إن هنواك احتمواالت ةيودة بوأن يظول  ن فبرايور(  10لإ اعوة ادسوراييلية  الامويك 

 السالم بين إسراييل وم ر قايمًا.
وكمووا كووان عووبح الثووورة اديرانيووة م وودرًا لماوواو  ال ووهاينة و عوورهم موون الثووورة 

ة ، فقووود كعوووفت م وووادر إسوووراييليت أيضوووًا ماووواو  أاووورى الم ووورية، فقووود ظهووور 
فبراير( ، أن نتانياهو، يلح  10وغرةية رفي ة ل حيفة م اريا ادسراييلية  عدد 

على الواليوات المتحودة اومريكيوة ديةواد ال ويغة المناسوبة لكوى يوتم نقول السولطة 
بسوورعة دااوول النظووام الم ووري، تحسووبًا موون أن يووأتك نظووام  اوور يمكوون أن يكووون 

 .قد يكون اطرًا على ادسراييليين إسالميًا 
وأوضووووحت م وووواريا، أن هوووو ا لوووويك السوووويناريو الوحيوووود اورةووووح علووووى حوووود قووووول 

الحكووم إحوودى العا وويات المسووتقلة، التووك  إلووىالم ووادر، حيوول يمكوون أن يووأتك 
تحظووى بقبووول عوو بك واسووع ولهووا  ووالت قديمووة دااوول المؤسسووة ال سووكرية ممووا 
ل ي نى أن م ر، يمكن أن تتحول إلى تركيا أارى، وه ا موا ي يود التاوو  دااو

 اووساط السياسية ادسراييلية.
 10وت ليقووووًا علووووى الاطوووواب اوايوووور لحسوووونك مبووووارك ليلووووة تاليووووه عوووون السوووولطة  

إن الحكومووة ادسووراييلية تتووابع مووون ن فبرايوور(، قالووت وسووايل ادعووالم ادسوووراييلية 
كثب تطورات اووضا  فك م ور لحظوة بلحظوة، ونقلوت عون نتانيواهو أملوه فوك 

 ة قادمة بم اهدة السالم.أن تلت م أي حكومة م ري
ادسوراييلك إيهووود بوواراك، ن ووهن اتوول أبيووب لوون  الوودفا كموا نقلووت ت ليقووًا موون و يوور 

ةورا  االنتاابوات تت دال فى عيون القاهرة.. والع ب الم وري سويحكم نفسوه.. وا 
  .ا  ب د فترة ق يرة قد يؤدى إلى انت ار اداوان المسلمين



 

1940 

قد نقلت عن رييك الماابرات ال سوكرية فبراير( ف 11أما  حيفة م اريا  عدد 
ادسراييلية السابق الةنورال احتيواط، عواموك يودلين، قولوه ن إنوه فوك حوال تحقيوق 
التوق وووات السووولبية لنتووواي  الثوووورة العووو بية فوووك م ووور ضووود النظوووام الحووواكم، فوووإن 
إسوووراييل سوووتكون مضوووطرة دعوووداد مي انيوووة دفوووا  ةديووودة، وةنوووا  قووووات إضوووافية، 

واالتوق وووات السووولبيةا التوووك يق ووودها هوووك ية ماتلفوووة تماما.وا عوووداد اطوووط عسوووكر 
 إسقاط مبارك ونظامه..

وقوووال يووودلين اوووالل حديثوووه أموووام موووؤتمر اهرتسووولياا نا إن م ووور إ ا عوووادت إلوووى 
 وووفو  أعووودا  إسوووراييل فوووإن نظوووام تعوووكيالت اولويوووة دسوووراييل يةوووب أن يكوووون 

دينا الوقوت الكوافك، ن يحودل بسورعة ولوالعوك  لو اتماماا، مضيفا الكن ه  ماتلفاً 
 ون ه ا اومر لن يحدل فك ليلة واحدةا.

إن تغييوور ن كوو لك دعووا يوودلين للتفرقووة بووين مبووارك كعووائ، ونظووام حكمووه، قوواياًل 
مبوووارك كعوووائ قووود يوووتم فوووورًا، أموووا تغييووور نظوووام حكموووه فسووويأا  وقتوووًا، وهووو ا فوووك 

 .إسراييل ا  الح 
فإنهووا سووتحتا  لوقووت  دسووراييلوحتووى إن تولووت السوولطة فووك م وور ةهووة م اديووة 

لالنتقوووال مووون حوووال ال ووولح لحوووال الحووورب موووع الكيوووان، وهووو ا سوووي طك م يووودًا مووون 
 ا لتست د للحرب!! دسراييلالوقت 

فبرايور، ارةوت  وحا  11وحين ُأةبر مبارك على ترك من به مسوا  الةم وة 
تحمل ت ريحات حكومية إسراييلية تدور كلها حول اومل فك ادسراييلية السبت 
القيووادة الم وورية القادمووة بالم اهوودة، فارةووت  ووحيفة يوودي وت أحرونوووت  التوو ام

بالبنط ال ري  تحت عنوان اانت ر الع ب الم ري وسقط مبارك.. وتل أبيب 
 تترقبا.، وهو الم نى ال ي أكدته اد اعة ادسراييلية، و حيفة هاأرتك.

حيووب وفووك  ووبال الثالوول ععوور موون فبرايوور ارةووت ال ووحا ادسووراييلية بنبووأ تر 
نتانياهو بوإعالن الةوي  الم وري احتورام م اهودة السوالم، وبأنبوا  عون فوتح مقور 

 السفارة ادسراييلية بالقاهرة فك اليوم التالك.



 

1941 

و عموووت يووودي وت أحرونووووت أن إيهوووود بووواراك، أةووورى ات ووواال هاتفيوووا موووع ريووويك 
المةلك اوعلى للقوات المسلحة الم رية، محمد حسين طنطاوي، دون ادعوارة 

 تفا يل االت ال.إلى 
هو ا عوون الوو عر ادسوراييلك موون تطووور الثوورة الم وورية ونةاحهووا فوك الووع رةلهووم 

 اوول فك م ر، فما ا عن المساعدات التك قدموها لمبارك ونظامه؟
 ( محاولة دعم نظام مبا ك:2)

تقووديم الوودعم السياسووك لحسوونك مبووارك لوودى الواليووات المتحوودة  ادسووراييليون حوواول 
و مووة، وفووك هوو ا ال وودد رأينووا كيووا أثنووى بيريوو  علووى مبووارك فووك والغوورب أثنووا  ا

كلمتوووه أموووام موووؤتمر اللووووةك المؤيووود دسوووراييل فوووك أوروبوووا، كموووا نعووورت  وووحيفة 
ان تول أبيوب وقوله ن ا م 2011يناير  31اهآرتكا ادسراييلية فك عددها بتاريخ 

روةيووة أو وولت فووك اوسووبو  السووابق رسووالة سوورية إلووى الواليووات المتحوودة ودول أو 
تطلووب منهووا دعووم اسووتقرار نظووام حسوونك مبووارك، ونووه اموون م وولحة الغوورب وكوول 
العووور  اووسوووط الحفووواظ علوووى اسوووتقرار النظوووام فوووك م ووورا ، وأنوووه ايةوووب وقوووا 

 وحيفة يودي وت أحرونووت دات ال لنية للرييك حسنك مباركا.وقد كعوفت االنتقا
محواوالت التوك م( عون ال2011فبرايور  7فك  در  فحتها اوولى يوم االثنين  

تةريهووا السووفارة ادسووراييلية بواعوونطن لتنسوويق عوودة لقووا ات بووين إيهووود بوواراك، مووع 
مسوويولين فووك اددارة اومريكيووة لبحوول اووضووا  فووك م وور ومسووتقبل الحكووم ب وود 

 .ا  رحيل مبارك عن السلطة
إلووى أن ريوويك الووو را  ادسووراييلك، بنيووامين نتانيوواهو أحرونوووت وأعووارت يوودي وت 

 يات المتحدة، وأن الموضوو  الورييكاتفقا على أن يتوةه اواير إلى الوالوباراك 
الووو ي سووووتتناوله هوووو   ال يووووارة هووووو تالووووى اددارة اومريكيووووة  ووووراحًة عوووون الوووورييك 
حسوووونى مبووووارك، وتسووووليمها بمحاولووووة االنقووووالب العوووو بك السووووايد فووووك م وووور ضوووود 

ا والودول الغرةيوة عاموا ُي تبور حليفوا مال وا ومريكو 30النظام، ال سيما وأنه من  
سراييل.  وا 



 

1942 

ولفتوووت ال وووحيفة إلوووى أن إسوووراييل تعووو ر بوووالقلق الكبيووور ةووورا  ت ووورفات اددارة 
اومريكية فى ت املها مع ما يحدل فوك م ور، مضويفة أن سوفر بواراك المحتمول 
إلووى واعوونطن ةووا  بنوواً  علووى طلووب متكوورر موون الوورييك مبووارك إلووى المسوويولين 

 من  عقود.ادسراييليين، ال ين عمل م هم 
سوتادام قووات ولم يقت ر اومر على الودعم السياسوك، فقود توواترت اونبوا  عون ا

م( وموووا تالهوووا ، قنابووول 2011فبرايووور  28ةم وووة الغضوووب  اومووون الم ووورية يووووم 
مسوووويلة للوووودمو  وأسوووولحة قنا ووووة إسووووراييلية، وأ وووودرت العووووبكة الدوليووووة للحقووووو  

طايرات إسراييلية قد  3  فيه  أن  م بيانًا ةا2011يناير  31والتنمية يوم االثنين 
فبراير  بأرضية مطار مينوا  القواهرة الودولك حاملوة عوحنة  29حط ت يوم السبت 

كبيوورة موون غووا  محوورم دوليووًا يسووتادم فووك تفريووق المتظوواهرين، وأن  لووك يووأتك فووك 
 إطار دعم إسراييلك لنظام حسنك مبارك.

 ر محاوالع اخت اق الثو ة: 3
سووووونك مبووووارك، وتحولهوووووا لقوووودر ال مفووووور منووووه، تحوووووول بنةووووال الثووووورة فوووووك الووووع ح

مووون مقاوموووة الثوووورة بعوووكل مباعووور إلوووى محاولوووة ااتراقهوووا، وااتووورا   ادسوووراييليون 
النظووام الةديوود فووك م وور، والهوود  هووو الحفوواظ علووى م ووالح الكيووان ال ووهيونك 
وبقايه، فهم يدركون أن االعترا  الم ري بكيوانهم، واورو  م ور الرسومية مون 

ال رةك ال هيونك يضمنان لو لك الكيوان البقوا ، وموع البقوا  تتأكود ساحة ال را  
 فى فلسطين والمنطقة ال رةية .م الحه 

 الثو ة: بعدالتطبيع بعض مسا اع  – 4
، و لووك فووك إسووراييلأنعووطة التطبيووع مووع  -مؤقتووًا  –مووع قيووام ثووورة ينوواير توقفووت 

ععوور يومووًا إطووار العوولل الوو ي أ وواب مةوواالت عديوودة فووك م وور،االل الثمانيووة 
التوك قضوواها الم ت وومون فووك ميوودان التحريوور، بوول إن السووفارة ادسووراييلية أغلقووت 
مقرهوووا، اوفووووًا مووون الهةوووووم عليهوووا فووووك ظووول غيوووواب قووووات العوووورطة، وموووع اتةووووا  



 

1943 

اوحدال لنةال الثووار فوك الوع مبوارك، انتقول اومور لودى ادسوراييليين مون أ موة 
 نفسها فك حال نةال الثورة. توقا التطبيع إلى تهديد بقا  م اهدة ال لح

موووع توووولك المةلوووك ال سوووكري للسووولطة الفوووًا لحسووونك مبوووارك، سووو ى ادسوووراييليون 
حووارًا  دعادة فتح سفارتهم فوك القواهرة، وات ولوا بالناعوط وايول غنويم وأةوروا م وه

كمووا عرضوووا فكوورة إةوورا  ات وواالت  - ت ال ديوود موون وسووايل ادعووالمكمووا  كوور  -
ضوواوي، وأرسوولوا وفووودهم ومسوويوليهم إلووى م وور للقووا  وحوووارات مووع د.يوسووا القر 

ريوويك المةلووك ال سووكري وو را  الحكومووة، كمووا اسووت انوا بوواومريكيين وحلفووايهم 
 الغرةيين للتيقن من نوايا المةلك ال سكري نحو م اهدة السالم.

أموووووا المةلوووووك فقووووود أرسووووول فوووووور توليوووووه السووووولطة رسوووووالة تطموووووين ضووووومنية للكيوووووان 
كافوووة الم اهووودات واالتفاقيوووات الدوليوووة وادقليميوووة التوووك  ال وووهيونك بأنوووه سووويحترم

أبرمهوووا النظوووام السوووابق  نظوووام أنوووور السوووادات/ حسووونك مبوووارك(، وهووو ا م نوووا  أنوووه 
وحكومتووووه ملت مووووان بتطبيووووع ال القووووات مووووع الكيووووان ال ووووهيونك، وفووووق ن وووووئ 

، بمووا ي نووك نظريووًا أن تسووتمر وتيوورة التطبيووع علووى مووا إسووراييلم اهوودة السووالم مووع 
نووت عليووه فووك عهوود حسوونك مبووارك، بوول أن ت يوود تلووك الوووتيرة ونهووا ظلووت دون كا

المن وووووئ عليووووه فووووك الم اهوووودة طووووووال  لووووك ال هوووود، بسووووبب الوووورف  العووووو بك 
للتطبيع، اا وة أن رةوال الةوي  الو ين يمثلوون المةلوك ال سوكري، هوم أنفسوهم 
من عملوا مع حسونك مبوارك طووال ثالثوين عاموًا ولوم يوؤثر عون أحودهم رفو  أو 

أو مظاهر التطبيوع م وه، ولكون موع  إسراييلاعترا  على ال القات الرسمية مع 
، لووم يكوون  دسووراييل بعووكل الفووتظهوور فيهووا ال وودا  ( 25/1/2011 ثووورة عوو بية 

ممكنوووًا لالفوووا  حسووونك مبوووارك أن يسوووتف وا معووواعر الةمووواهير باطووووات تطبي يوووة 
انووووت سياسووووة ةديوووودة، أو حتووووى الحفوووواظ علووووى مسووووتويات التطبيووووع اوايوووورة، بوووول ك

اإمسوواك ال  ووا موون المنت وواا ، هووك المووال  الوو ي لةووأ إليووه المةلووك فووك تلووك 
القضية، فحافظوا على الممكون مون أنعوطة التطبيوع، ورفضووا اسوتينا  اونعوطة 



 

1944 

المستف ة، وأدالوا ب   الت وديالت علوى ب و  اونعوطة اواورى، ونتيةوة لو لك 
 ن( 2011تم ما يلى فى ال ام اوول من الثورة  

 الثقافة والمن وال ياضة:مجاالع فص  ر
 ووور التطبيووع فووك مةوواالت الفوون والرياضووة والثقافووة، اووالل  -مؤقتووًا  –ااتفووت 

، بول إن حواالت محوددة ، فلوم ُتر ود  2011االل عوام أحدال الثورة وما تالها 
ب ووو  الفنوووانين والمثقفوووين ممووون اتهمووووا بوووالتطبيع إبوووان ع ووور حسووونى مبوووارك ، 

محموووود  –اركين فوووى المظووواهرات ومووونهم  االووود النبووووى( ظهوووروا فوووى الميووودان معووو
قابيوول وغيوورهم وتووم الووتالئ موون النقبووا  المؤيوودين لنظووام مبووارك عبوور االنتاابووات 

 كما ةرى فى نقابة الممثلين مع  أعر   كى( .
 ر فص المجاي االقتصادي:

م، بسوووبب إغوووال  2011توقفوووت م وووانع الكووووي  عووون ال مووول فوووك بدايوووة فبرايووور  
غوووال  سوووينا  واالضوووطرابات فوووى عوووبكة ادنترنوووت، وتوووم اسوووتينافها فوووك الموووواند وا  

 م.6/3/2011بدايات مارك التالك، حسبما نعرت  حيفة م اريا فك عدد 
وه ا ي نك أن التطبيع ال ناعك لم يتوقا ب د الثورة، إال أسابيع قليلوة ووسوباب 

 غيير.ي ت، وعاد لما كان عليه، دون أقة باووضا  اومنية ، بعكل رييكمت ل
فقود  كور ب و  قيوادات و ارة ال راعوة الم ورية أنوه متوقوا  أما التطبيع الز اعص

من  قيام الثورة، بينما يؤكد ب   ال املين بالو ارة أنوه مسوتمر ولكون دون غطوا  
إعالموووك، وعموموووًا لوووم يووو كر ةديووود فوووك هووو ا الملوووا مووون ب ووود قيوووام الثوووورة باوووال  

سووووا  فوووك اوعوووهر التاليوووة علوووى الوووع الطمووواطم ادسوووراييلية التوووك وةووودت فوووك او
ن كوان باديوًا أن رةوال التطبيوع  -كما أعرنا من قبل  – حسنك مبارك ال  كوانواوا 

،  2011طيلووة عووام ي الووون يسوويطرون علووى المنا ووب القياديووة فووك و ارة ال راعووة 
وون التطبيوووع ال راعوووك هوووو مووون أقووودم مةووواالت التطبيوووع موووع ال ووودو ال وووهيونك، 

عوووابكًا، فوووال ن تقووود أنوووه توقوووا بمةووورد الوووع حسووونك مبوووارك، أو وأكثرهوووا نعووواطًا وت
تغيير و ير ال راعة وكثر من مورة، فو لك القطوا  مقيود باتفاقوات ومعواريع بحثيوة 



 

1945 

معووتركة ال يمكوون وقفهووا وتفكيكهووا إال بقوورار سياسووك واضووح وحووا م، وهوو ا مووا لووم 
لقورارات ب و  اإال أنوه قود  ودرت  2011ورة ينواير فى المرحلوة التاليوة لثويحدل 

للتافيووا موون حوودة التطبيووع، أو للت وواطك مووع الوورأي ال ووام الغاضووب، كمووا حوودل 
حين قرر و ير ال راعة الم ري وقوا ت ودير سو ا النايول للكيوان ال وهيونك 
فوووووك أعقوووووواب االعتوووووودا ات ال وووووهيونية علووووووى الحوووووودود الم ووووورية فووووووك أغسووووووطك 

بوووووو ور م(، ولكوووووون تبقووووووى الموووووو ار  المعووووووتركة والعووووووركات التووووووك تسووووووتورد ال2011 
والمبيدات ادسوراييلية والابورا  ادسوراييليون دلوياًل ملموسوًا علوى اسوتمرار التطبيوع 

 ال راعك، حتى لو افت درةته وف الياته!!
م 2011سووبتمبر  13علوى المسووتوى التةواري،  كوورت  وحيفة م وواريا فوك عوودد 

أن مركوو  ادح ووا  المركوو ي ادسووراييلك فووك تقريوور نعوور  مسووا  اليوووم السووابق أن 
 %33بة ال ادرات ادسراييلية إلى م ور هبطوت ب وورة كبيورة للغايوة بنسوبة نس

م، وهو ا موا ي نوك توأثر التطبيوع التةواري بووالثورة 2011اوالل الن وا اوول مون 
ن لم يتوقا  لك التطبيع تمامًا. وال نملك أرقامًا رسمية  وما تالها من أحدال، وا 

 . فترةفى تلك ال عن ال ادرات الم رية للكيان ال هيونك
فووك المةووال السووياحك تووأثرت أعووداد السووايحين ادسووراييليين القووادمين إلووى م وور 

رعاياها من السفر إلوى م ور  إسراييلبالثورة وما تالها من ف اليات، فقد ح رت 
ينووووواير، ون وووووحت للموةوووووودين بم ووووور أن يغادروهوووووا ل ووووودم اسوووووتقرار  25عقوووووب 

 27ةية ادسوراييلية  وبال اووضا  اومنية، و لك فك بيان أ درته و ارة الاار 
. ورغووووم  لووووك فووووإن داووووول ادسووووراييليين لم وووور لووووم يتوقووووا نهاييووووًا،  2011ينوووواير

اا ة أن تواةدهم السياحك يترك  فك محافظة ةنوب سينا  الب يدة عن مراك  
الثووورة السوواانة فووك القوواهرة والسووويك وادسووكندرية.ومن مؤعوورات  لووك مووا  كرتووه 

 إسوراييلم عن نفك السفارة الم ورية فوك 2011رك ما 6اد اعة ادسراييلية يوم 
مووا نعوور فووك اليوووم السووابق عوون وقووا إ وودار تأعوويرات الووداول لم وور، وقوود أكوود 

 م در دبلوماسك فك السفارة أنها توا ل إ دار تأعيرات الداول.



 

1946 

نعوورت  وحيفة م وواريا، أن  ال  ادسوراييليين تةوواهلوا  2011إبريول  21ويووم 
اهييوووة مكافحوووة ادرهووواب ادسوووراييليةا، وةهوووا  الموسووواد التحووو يرات التوووى أطلقتهوووا 

ادسراييلك من السفر إلى م ر والدول المةاورة، اوفوًا مون محواوالت ااتطوافهم 
والمسوووواومة علوووويهم، حيوووول و وووولوا إلووووى سووووينا  عبوووور م بوووور طابووووا بهوووود  التنوووو   

 والسياحة وال يد ولقضا  إةا ة عيد الف ح اليهودى.
السوووابقة لثوووورة ينووواير  ًا للم وووريين اوووالل السووونوات تبقوووى القضوووية اوكثووور اسوووتف ا

وهووك قضووية ت وودير الغووا  الم ووري  -كمووا سووبق وأعوورنا  –والعووهور التاليووة لهووا 
، فرغم موا تحتويوه هو   القضوية مون إضورار بالم والح الم ورية، يتمثول دسراييل

فوووك ت ووودير سووول ة إسوووتراتيةية مثووول الغوووا ، يةوووب ق ووور االسوووتفادة منهوووا علوووى 
بحسوب الم وادر دهم، واودهى أنها ُت ودر ل ودو م ور وال ورب  الم ريين وح

مون احتياةوات إسوراييل مون الغووا   %43ادسوراييلية ، فوإن الغوا  الم ورى يلبوى 
(، وليووت  لووك بووالثمن المت ووار  عليووه فووك اوسوووا ، بوول بووثمن باووك الطبي ووى

سوكري ل يوفر ماليين الدوالرات لإسراييليين يوميا!! رغم كل  لك فوإن المةلوك ا
وكل موا ف لوه هوو التفواو  موع ال وهاينة لرفوع سو ر ، لم يقم بإلغا  ه   ال فقة

الت ووودير إلوووى السووو ر ال وووالمك، وكوووأن المعوووكلة كلهوووا تكمووون فوووك الوووثمن الوووباك 
لتفةيوور  14الوووللت وودير، وليسووت فووك الت وودير  اتووه، وعقووب كوول موورة موون الموورات 

م أنه ال توةود اتفاقيوة اط الغا  فك عهد المةلك كان المةلك ي يد تعغيله، رغ
دسوووراييل ولكنهوووا اتفاقوووات عوووركات تلووو م م ووور بت ووودير الغوووا  رسووومية أو دوليوووة 

وكووووان حسوووين سوووالم هووووو  ووواحبها أو المعووووارك  –كموووا سووووبق وأعووورنا  –اا وووة 
( ولفترة تحت دعوى أسباب 2013اوبر  فيها . لقد توقا ت دير الغا  الحقًا  

 . لها عالقة باوس ار وليك بالسياسات !!
 :مجاالع التعاون األمنى والمخاب اتى ر فص 
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 ادت ال القووووات بووووين المةلووووك ال سووووكري وةووووين الكيووووان ال ووووهيونك فووووك المةووووال 
اومنووك، وتركوو  الت وواون علووى ةهووود حمايووة السووفارة ادسووراييلية بالقوواهرة، وعلووى 

 . أةريت عسكريًا على الحدود مع غ ةنعاطات غامضة 
ظاهرات الغاضبة المتكررة لعباب الثوورة، نسوقت فمن أةل تأمين السفارة من الم 

ةهات اومن الم ري مع الةهات اومنية ال هيونية لمنع اقتحام السفارة، وفوك 
الليلة التك نةح فيهوا الثووار فوك اقتحوام ال قوار الو ي تقوع بوه السوفارة، نةوح رةوال 

لتنسويق موع فك إنقا  طاقم ال املين بالسفارة ونقلهوم اارةهوا با ادسراييلييناومن 
 رةال اومن الم ري!!

م كعوووفت  وووحيفة ام وووارياا عووون و وووول وفووود أمنوووى 2011سوووبتمبر  18وفوووك 
، من أةل البحل عون له ا التاريخ  إلى القاهرة فك اوسبو  السابق إسراييلك سراً 

إن الوفد تركو  بحثوه فوك ن  فارة ادسراييلية، وقالت ال حيفةموقع ةديد لمقر الس
 ضواحك القاهرة.

م وفوك المنطقوة الحدوديوة بسوينا ، ةورت عمليوات 2011نت ا أغسوطك وفك م
من أةل ما قيل إنه ت قب ل نا ور إرهابيوة  مع الةي  ادسراييلىأمنية معتركة 

تاب ووة لتنظوويم القاعوودة، وقوود أدت إحوودى تلووك ال مليووات لمقتوول وا  ووابة عوودد مووون 
السووبب  أفوراد اوموون الم ووريين فوك الثووامن ععوور مون العووهر نفسووه، وهوو مووا كووان

نووووو الهم ال لوووووم  فوووووك محا ووووورة العوووووباب الم وووووري للسوووووفارة ادسوووووراييلية بالقووووواهرة وا 
 ال هيونك من فوقها.   

وفك سيا  الت اون اومنك المعار إليه  كرت اد اعة ال امة ادسراييلية أن وفدًا 
م، علووى مووتن 2011سووبتمبر  12عسووكريًا إسووراييليًا كبيوورًا و وول إلووى القوواهرة يوووم 

فووووك  يووووارة ق وووويرة لم وووور يلتقووووك االلهووووا عووووددا موووون المسوووويولين طووووايرة اا ووووة 
الم ووووريين دطووووال  الةانووووب الم ووووري علووووى تطووووورات التحقيووووق الوووو ي تقوووووم بووووه 
الحكوموووة ادسوووراييلية فوووك مالبسوووات مقتووول الةنوووود الم وووريين علوووى الحووودود بوووين 

 البلدين.
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الاطوووات التووك  سوويناق وأوضووحت اد اعووة أن لقووا  الوفوود ال سووكري ادسووراييلك 
يمكووون اتاا هووووا لتحقيووووق اوموووون فووووك منوووواطق سووووينا  المتاامووووة للحوووودود الم وووورية 

 الفلسطينية.
م أن محواف  2011أكتووةر  9ك لك أ اعت القنواة السواب ة ادسوراييلية يووم اوحود 

البحيوووورة أ وووودر قوووورارًا بإلغووووا  االحتفووووال اليهووووودي السوووونوي بضووووريح أبووووك ح وووويرة 
، وهووو االحتفووال الوو ي كووان يحضوور موون أةلووه نهور( الموةووودة بقريووة دميتووو  بوودم

، ويسووووتمر أسووووبوعًا يمارسووووون فيووووه عوووو ايرهم الدينيووووة إسووووراييلميووووات اليهووووود موووون 
ويحيلون فيه حياة أهل القرية لةحويم، بسوبب التعوديد اومنوك الو ي تضورةه قووات 

  لوه ال وهاينة فوك أثنوا  االحتفوالاومن الم رية على القريوة، وموا يتوردد عموا يف
 -كانت عودة االحتفوال بالضوريح و .عرب للامور وممارسات أاالقية عا ة من 

مون نتواي  م اهودة ال ولح  -م 1945ال ي توقا االحتفال اليهودي به من  عوام 
التوووك أةراهووووا السووووادات موووع الكيووووان ال ووووهيونك، وقوووود كوووان نظووووام حسوووونك مبووووارك 

لهووم، وحتووى وتوووفير اوموون والراحووة  ادسووراييليينحري ووًا علووى ادمووة المحتفلووين 
م، فوووإن 2001حوووين أ ووودرت محكموووة م ووورية حكموووًا بمنوووع  لوووك االحتفوووال سووونة 

بإقاموووة احتفوووالهم  -كموووا أعووورنا  –لإسوووراييليين النظوووام لوووم يلتووو م بوووالحكم وسووومح 
 السنوي. 

وقد علل محاف  البحيرة قرار  بإلغا  االحتفال، بأنه يأتك من باب رف  ادسا ة 
 ا  حيحًا مع حرئ المةلك ال سوكري لمعاعر الع ب الم ري، وقد يكون ه

على التافيا من المظاهر الفةة لت اون النظام السوابق موع الكيوان ال وهيونك، 
ولكن ال يافى أن فك اومر ةانبًا أمنيًا وهو اعية أن يتحول االحتفوال لمناسوبة 
ةديووووودة للتظووووواهر ومحا ووووورة ادسوووووراييليين فوووووك القريوووووة، وتحوووووول اومووووور لمعوووووكلة 

تضووع المةلووك بووين العوو ب الم ووري الووراف  للتطبيووع، وةووين  دبلوماسووية ةديوودة
ادسوووراييليين واوموووريكيين الوووراغبين فوووك اسوووتمرار سياسوووات النظوووام السوووابق نحوووو 

وهووو تقريبووًا نفووك اوموور الوو ى سوو ى إليووه حكووم اداوووان ب وود تووولى د.  إسووراييل .
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( إلووى أن تمووت إ احتووه 30/6/2013( إلووى  30/6/2012محموود مرسووى الحكووم  
 فاضة ع بية واس ة .بانت

*** 
مستقبل اتقاقية السالم والعالقات مع ثالثًا : 

 : سرائيليةإلا من وجهة النظرمصر 

وا ولت اوالل عوام وفقا لما اوردته وسايل اعالم اسوراييلية ماتلفوة  فوان اسوراييل 
ت  ي  وةودها علوى الحودود موع كول مون االردن  والفترة التالية لثورة يناير 2011

ردنك واستب اد عودة ال القوات موع مااو  من انهيار النظام اووم ر فك ظل 
 لى ما كان عليه الحال فك عهد الرييك حسنك مبارك. إالنظام الم ري 

فووووك ظوووول  نووووهن إتقووووول التقووووارير وفقووووا لمووووا ةووووا  باال اعووووة ال سووووكرية االسووووراييلية و 
دة نتاوواب قيوواإمكانيووة ا  الماوواو  االسووراييلية موون التطووورات الحا وولة فووك م وور و 

م رية تتبنى وةهة نظر الع ب الم ري الم ادي السوراييل تضواعا سولطات 
ال يمكن ااتراقه على طول الحدود ، منك كبير أاالحتالل ةهودها لتعييد ةدار 

ل مليووووات التسوووولل وتهريووووب  مووووع  ووووحرا  سووووينا  الم وووورية التووووك تعووووكل م وووودراً 
 اوسلحة. 

 فوى  وحيفة 2011ال عوام قود قوالمحلل والابير ادسوراييلك لويال  عووفال  كانو 
إن أةه ة اومن ادسراييلية أوضحت أن عدم اليقوين  ن'إسراييل اليوم' ادسراييلية 

فك م ر كبير، ونه ليك من الواضح أي حكومة ستنعأ ب ود االنتاابوات، وكوم 
 ستقوى مكانة اداوان المسلمين. 

قود  مضيفا أنه ثار او  عديد داال تول أبيوب مون أن تغييور الوضوع فوك م ور
تكمن فيه أاطار أكبر علوى إسوراييل، تعومل  يوادة محواوالت القيوام ب مليوات مون 

 سينا . 
قود قوال أيضوًا و ير عؤون حماية الةبهة الداالية االسوراييلية متوان فلنوايك'  كانو 

ن الةووي  ادسووراييلك يتاوو  توودابير وقاييووة ن إفووك سوويا  مقابلووة إ اعيووة اسووراييلية 
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ن ة ال ووايق البووري لمنووع التسوولل إلووى اسووراييل. وقووال واسوو ة ةووًدا بمووا فووك  لووك إقاموو
إنووووه موووون ال وووو وبة أن تبقووووى ال القووووات مووووع م وووور علووووى مووووا كانووووت عليووووه فووووك 

علووى أن مووا يةووري حاليووا فووك م وور هووو عووأن م ووري داالووك،  الماضووك، مؤكووداً 
 . وأن أي تدال اارةك فيه سيكون اطأ فادحاً 

 تباين فى ال ؤى: 
قود قوال عوام  نيوة فوك و ارة اومون، عواموك ةل وادقال رييك الدايرة السياسية اوم

إن دسووووراييل ن ، فووووك حديثووووه مووووع اد اعووووة ادسووووراييلية اريعوووويت بيووووتا ( 2011 
عالقات ممتا ة مع السلطات الم رية، وأضا  أنه يةب عدم التوقا عن بو ل 
الةهووود دقنووا  م وور بسوود طوور  تهريووب ال ووواريخ والوسووايل القتاليووة إلووى قطووا  

 غ ة. 
ل واد علوى أن ال القوات ممتوا ة موع م ور، وأنوه يوةود نتواي  عمليوة لهو   وعدد ة

السوووالم، والهووودو  ال  بم اهوودةال القووات، يتمثووول فووك تمسوووك السووولطات فووك م ووور 
كمووا تةوودد ضووخ  قوود تووم ،  فووك الةنوووب، وادفوورا  عوون ةل وواد عوواليط يوو ال سووايداً 

 الغا  الم ري دسراييل. 
سبق بنيامين بن إلي ا ر عون اعويته مون بينما أعرب و ير الحرب ادسراييلك او

مسوووتقبل ال القوووات موووع الةانوووب الم وووري، و لوووك لمرحلوووة موووا ب ووود نظوووام الووورييك 
المالوووو  حسووونك مبوووارك، وقوووال بووون إلي وووا ر، فوووك ت وووريحات أدلوووى بهوووا لإ اعوووة 

ن اإن مسووتقبل ال القووات ادسووراييلية الم ورية يثيوور القلووق، معوويرًا إلووى ادسوراييلية 
قووى أمووام إسووراييل منووائ موون االسووت داد الحتمووال تحووول م وور إلووى أنووه اقوود ال يب

دولوووة مواةهوووةا. م رًةوووا عووون قلقوووه مووون أن امسوووتقبل م ووور موةوووود بيووود الةمووواهير 
 الم رية، التك تكن لنا ال دا ا. 

من ةهة أاورى؛ أكود النايوب فوك االكنيسوتا ادسوراييلك أنوه ايت وين علوى إسوراييل 
علوى ال القوات موع القواهرة؛ ون م ور ب ل كل ةهود مسوتطا  مون أةول الحفواظ 

عووريك اسووتراتيةك موون الدرةووة اوولووىا. وتوقووع بوون إلي ووا ر أن تووؤدي االنتاابووات 
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ون  ؛ التعووري ية فووك م وور إلووى اتغييوور مالمووح هوو ا البلوود بووين ععووية وضووحاها
ثلوووول اوعضووووا  علووووى اوقوووول سوووويكونون موووون المحسوووووةين علووووى حركووووة اداوووووان 

 تم بالف ل فى م ر !! . وهو ماالمسلمينا، حسب قوله. 
( التوالى لثوورة ينواير 2011ويبدو للمتاب ين للموقوا ادسوراييلى فوى ال وام اوول  

الووورغم مووون تبووواين مواقوووا الابووورا  والمحللوووين اادسوووراييليينا حيوووال اووضوووا   أنوووه
الدااليوووة فوووك م ووور، لكووون اتفوووق الةميوووع علوووى أن  وووورة ال القوووات بوووين البلووودين 

المووودى الب يووود، وأن الديموقراطيووة التوووك يسووو ى إليهوووا  سووتكون أكثووور ضوووبابية علووى
 الم ريون فك بالدهم لتحقيقها ستكون الوسيلة لقطع ال القوات التطبي يوة بينهموا
؛ ونها كانت عالقات برعاية النظام السابق، وليسوت عالقوات عو بية فوك المقوام 

 اوول. 
تاعواها كانوت هات السويناريو  لمسار اوحدال وتطوراتها فإن ثمة عددًا منووفقا 

سووراييل حيووال ال القووات المسووتقبلية مووع م وور ب وود الثووورة فووك كافووة المةووواالت، إ
ويمكن ر دها من االل عدة محاور يتبين منها مدى الرعوب الو ي ي يعوه قوادة 

حسنى مبارك ال ى كوان نظاموه بمثابوة الراعوى اوول للتطبيوع اسراييل ب د سقوط 
 م ها .

 قاع السياسية: العال فى مجايالمحو  األوي: 
ل وول أاطوور السوويناريوهات التووك يضوو ها قووادة اسووراييل فووك حسووبانهم هووو م ووير 

السوالم بوين البلودين، التوك ظلوت قايموة لسونوات طويلوة بفضول دعوم نظوام  م اهدة
يلغوى الرييك الم ري السابق لها؛ حيول تاعوى تول أبيوب مون قودوم نظوام ةديود 

الووو ي ت هووود بتمسوووكه بتنفيووو   -كري ب ووود فتووورة انتهوووا  الحكوووم ال سوووم اهووودة السوووالم 
االتفاقيووووات الدوليووووة وادقليميووووة لم وووور، وأكوووود علووووى  لووووك القايوووود اوعلووووى للقوووووات 
المسووولحة المعوووير محمووود حسوووين طنطووواوي فوووك محادثوووة هاتفيوووة استق وووايية مووون 

 إيهود باراك.  الدفا ةانب و ير 
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الم السووو م اهووودةوقووود عب ووورت عووودة عنا ووور اإسوووراييليةا عووون مااوفهوووا مووون إلغوووا  
 لووووك سووووي يد افتتووووال الةبهووووة  حوووو ر موووون أنوتووووداعياتها ال سووووكرية، وأن الووووب   

 ال سكرية الةنوةية ادسراييلا مرة أارى، وهو ما تاعى حدوثه مستقباًل. 
السوالم بوين البلودين هوو  م اهودةومما ي كك المااو  االسراييلية حيوال مسوتقبل 

القووواهرة بوووأن اووضوووا   موووا قالوووه إيلوووك عووواكيد، السوووفير االسوووراييلى اوسوووبق لووودى
الحاليووووة فووووك م وووور ال تبوووودو ةيوووودة بالنسووووبة لووووو اإسووووراييلا، م تبوووورًا أنووووه موووون اآلن 
ف وووواعدًا التطووووورات لوووون تكووووون مطمينووووة بالنسووووبة للسووووالم مووووع م وووور وبالنسووووبة 
لالستقرار فك المنطقوة، معويرًا إلوى أن السوالم موع م ور علوى وعوك داوول نفوق 

 قات بين البلدين. ال ال الثمن هو تدهورالاطر وسو  يكون 
وعدد على أن الم ريين الملت مين بم اهدة السالم كانوا فقوط مون فريوق الورييك 
ال  المالو  مبوارك، لو ا ينبغوك أن يكوون الورييك المقبول لم ور مون هو ا الفريوق وا 

 علينا أن نتوقع الم يد من المعاكل. 
رادعوووك واعتبووور السوووفير االسوووراييلى أنوووه حتوووى فوووك حوووال فوووو  الم وووار  محمووود الب

بالرياسة، حينها لن تكون م ر هك نفسها، ولن يكون السالم هو نفسه فك ظل 
 ع ر مبارك. 

محوووور ال القوووات السياسوووية بوووين  أن 2011ومووون وةهوووة النظووور ادسوووراييلية عوووام 
موون القضووايا، االفووًا لمسووتقبل اتفووا  السووالم، فهنوواك قضووايا  اً كثيوور يعوومل البلوودين 

ن نظوام مبووارك واسوراييل، ل وول أبر هوا علووى كثيورة عالقوة كانووت محوور عالقووات بوي
ادطال  القضية الفلسطينية ومسيرة السالم فك العور  اووسوط، ول ول اإسوراييلا 
فوووك هووو ا المةوووال اسووورت أكبووور عن ووور داعوووم لهوووا فوووك هووو   القضوووية، سووووا  فوووك 
محارةووة حركووة حموواك موون ةهووة تضووييق الانووا  والح ووار علووى قطووا  غوو ة، أو 

فلسوطينيين لتقوديم أق وى حود مون التنوا الت ل والح فك ممارسة الضغوط علوى ال
 اسراييل. 
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فلم ي د هناك مبارك الو ي كوان يق ود  كبوار السياسويين اادسوراييليينا سووا  فوك 
 القاهرة أو فك عرم العيخ. 

رييووول  مثوووال وولوووم ي ووود هنووواك مبوووارك الووو ي فوووتح أبوووواب م ووور علوووى م وووراعيها 
يه  2011أعلنووا عوام ود بواراك، الو ين عارون وعم ون بيري  وةنيامين نتنياهو وا 

وةوضول اسارتهم لحليا قووى فوى القواهرة هوو حسونى مبوارك !! وقود يفسور هو ا 
القلووق السياسوووى ادسووراييلى موووا قووواموا بووه موووع اوموووريكيين موون محووواوالت توووروي  
مكثفة للقوى التى حكموت م ور ب ود حسونى مبوارك حتوى ال تتالوى عون م اهودة 

( ومووع اداوووان 2012-2011لمةلووك ال سووكرى  السووالم وتحديوودًا مووع كوول موون ا
 فى  لك!! . –ل سا  –( ونةحوا 2013-2012المسلمين  

 المحو  الثانص: العالقاع العسك ية واألمنية: 
ال عووك أن ال القووات ال سووكرية بووين م وور واإسووراييلا كانووت قايمووة فووك اوسوواك 

الموق وووة بوووين السوووالم  م اهووودةعلوووى قووووة الووورد  المتبوووادل فوووك ظووول االلتووو ام ببنوووود 
الةووانبين، لكووون فوووك حوووال إلغوووا  تلوووك الم اهوودة بواسوووطة و وووول نظوووام ةديووود فوووك 

سي يد وبال عك أةوا  الحرب  ( فإن  لك2014 وهو ما لم يتم حتى اآلن م ر
، وهوو موا سويتب ه اسوتنفار عسوكري 1979بين البلدين عما كانت عليه قبل عوام 

م اإسووراييلا بضوورورة إعووادة غيوور مسووبو  علووى الحوودود بينهمووا، اوموور الوو ي سوويل  
النظووور فوووك ادسوووتراتيةية ال سوووكرية وا عوووادة هيكلوووة قواتهوووا، فهوووك تووورى أن و وووول 
نظووووام كهوووو ا سووووي نك أن م وووور سووووو  توووودعم نظووووام حموووواك فووووك غوووو ة المةوووواورة، 
وبالتووالك سووو  تسوواعد الحركووة علووى أن تسووتمر فووك ال موول ضوود اإسووراييلا، وهوو ا 

 الثورة الم رية.  أسوأ سيناريو تاعى اإسراييلا حدوثه ب د
ول وول إعووالن ةووافك إعووكنا ي ريوويك هييووة أركووان ةووي  االحووتالل المنتهيووة واليتووه 
بوةووود سوويناريوهات واطووط ةوواه ة للت اموول عسووكريًا مووع م وور فووك حووال إلغووا  
اتفوووا  السوووالم، ي كوووك مووودى الماووواو  االسوووراييلية مووون مسوووتقبل اووضوووا  فوووك 

 . م ر التك قد تؤدي الندال  حرب ةديدة بينهما
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وي كوووك  لوووك أيضوووًا التقوووارير التوووك نعووورتها وسوووايل ادعوووالم ال بريوووة عووون قووودرات 
مكانياته التك يتمتع بها سووا  ال سوكرية واالقت وادية، وقدرتوه  الةي  الم ري وا 
على حماية م ر اارةيًا ودااليًا، وتأكيدها على سيطرة الةي  الم ري علوى 

 لعديد مع المدنيين. من القطا  االقت ادي فك م ر وتالحمه ا %15نحو 
أما على المسوتوى اومنوك فالسويناريو اوكثور رعبوًا لوواإسراييلا ب ود سوقوط مبوارك، 
هو تالك م ر عن مكافحتها ل نا ر تنظويم القاعودة وال نا ور التاب وة لحركوة 
حموواك ال املووة فووك سووينا ، وتهريووب اوسوولحة إلووى قطووا  غوو ة ب وود ت وواون أمنووك 

 يك المالو . وثيق بين تل أبيب ونظام الري
فرةمووا الهوواةك اومنووك لوودى اإسووراييلا بمووا يحوودل فووك سووينا  هووو اواطوور حاليووًا 
لدى تل أبيب، ونه ت تبر  تهديدًا فوريًا، على عكك بواقك التهديودات التوك تأتيهوا 

 من م ر عقب انتها  نظام مبارك. 
، فى أن  2011والحا ل أن إسراييل نةحت وب د ثالل سنوات من ثورة يناير 

تة وووول موووون  حركووووة حموووواك( عوووودوًا لم وووور ، وأن توووودفع بقوووووى م وووورية عديوووودة 
 –عمووودًا  –لمواةهوووات عنيفوووة موووع ةماعوووات ال نوووا فوووى سوووينا  وأن تالوووط بينهوووا 

وةتووآمر إسووراييلى واضووح ، وةووين ةماعووات المقاومووة فووى غوو ة ، وهووو اوموور الوو ى 
 اً آمر توو 2014سوواعد إسووراييل كثيوورًا فووى التقوواط اونفوواك والتووآمر علووى م وور عووام 
 واسع النطا  ل سا لم تفهمه القيادة الم رية الحالية ةيدًا !! .

 : المجاالع االقتصاديةالمحو  الثالث: 
بغيوواب نظووام الوورييك حسوونك مبووارك هووو  2011عووام  اتووأثر اوكثوور  الةانووبل وول 

 ووناعيًا( بووين  -سووياحيًا  –تةاريووًا  -  راعيووا ً ن ال القووات التطبي يووة االقت ووادية 
، ا و ووًا وأن هنوواك عووبه إةمووا  عوو بك م ووري لحكومووة الم ووريةاسووراييل وا

ن مووون النظوووام و التوووك كوووان يسوووتفيد منهوووا فقوووط المقرةوووعلوووى رفووو  تلوووك ال القوووات 
 الغابر. 
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فهنواك علوى سوبيل المثوال ماواو  اسوراييلية مت واعدة مون وقوا إمودادات الغووا  
عدة قفه مليار متر مك ب سنويًا، ب د تو  1.5الطبي ك الم ري التك تقدر بنحو 

لسلسولة مون التفةيورات ب د ت ر  اطوط أنابيب الغا  الدولية فوك سوينا  مرات 
 .  -كما سبق وأعرنا  –

ورغوووم المحووواوالت االسوووراييلية للتقليووول مووون اعتمووواد سوووو  الطاقوووة االسوووراييلى علوووى 
الغووا  الم ووري، لكنووه وبحسووب تأكيوودات ابوورا  الطاقووة اادسووراييليونا فووإن وقووا 

إلووى  40ي سوويؤثر علووى هوو ا القطووا  سوولًبا ا وً ووا وأن ت وودير الغووا  الم وور 
من إنتا  الكهرةا  فك اإسراييلا ي تمد على الغا ، إضافة إلى أن الكثيور  50%

من الم انع ال ناعية فك طريقها لل مل بواسوطة الغوا  الطبي وك المسوتورد مون 
 م ر. 

ور كمووا سووبق وأعوورنا فووى المحووا -ادسووراييلية وقوود ارةووت ال ديوود موون ال ووحا 
بتقوووووارير إاباريووووة وتحلووووويالت مستفيضوووووة  - السووووابقة فوووووى هوووو ا الف ووووول الاتووووامى

وت ووريحات علووى لسووان مسوويولين اإسووراييليينا أبوودوا تاوووفهم موون انتقووال السوولطة 
 وي ةهة غير علمانية كاداوان المسلمين. 

م تبرين أن  لك من عأنه إيقا  ت دير الغوا  الم وري السوراييل، اومور الو ي 
اسووواير سياسوووية واقت وووادية اإسوووراييليةا باهظوووة، مموووا دفوووع بوووو ارة  سووويترتب عليوووه

الطاقة اادسراييليةا لو فه فك حال تحققه بأنوه اسويناريو مرعوبا  والسويما و أن 
المسووتفيدين موون  ووفقة الغووا  المعووبوهة هوو   التووك أسووا ت كثيوورًا للم ووريين، هووم 

الم، نايب مودير  مرة محدودة مقرةة من نظام مبارك الفاسد على رأسهم حسين س
 الماابرات الم رية السابق وأحد أبر  او دقا  المقرةين من مبارك. 

كمووووا أن الاسوووواير االقت ووووادية المتوقووووع أن تتكبوووودها اإسووووراييلا ب وووود رحيوووول نظووووام 
مبووارك، نةوود أبر هووا فووك مةووال  ووناعة المنسوووةات؛ حيوول يوةوود عوودد كبيوور موون 

فوووك م ووور، فوووك إطوووار اتفاقيوووة الم وووانع اادسوووراييليةا ال املوووة فوووك هووو ا المةوووال 
 الكوي . 
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كا بووة  اً لكوون وفووى محاولووة يايسووة يحوواول رةووال اوعمووال اادسووراييليونا بوول أابووار 
توحك بأن أعمالهم مستمرة فوك م ور كالم تواد محواولين التغطيوة علوى الاسواير 
الضووامة التووك سووو  يتكبوودونها، اا ووة ب وود نقوول اطوووط إنتووا  م ووان هم موون 

 ر، س يًا لكسب الم يد من اورةال فك ظل رعايوة نظوام اإسراييلا نفسها إلى م
 مبارك. 

ورةما أبر  ما تردد من تلك اوكا يب ما قاله دانك كتريفك ريويك عو بة التةوارة 
الاارةيوووة فوووك اتحووواد ال وووناعات اادسوووراييلكا ت قيبوووًا علوووى مسوووتقبل االسوووتثمارات 

بوووو اتها، وأن اإن للم ووووالح االقت ووووادية حيوووواة اا ووووة ن االسووووراييلية فووووك م وووور 
موا لة عمل الم انع ادسراييلية فك م ر هك فك اوساك م لحة م رية، 

ر منتةوووات يفأنووا ال أرى سووببًا فووك إلغووا  االتفاقيووات، ون م وور بواسووطتها ت وود
قيمتها أكثر من مليار عيكل للواليوات المتحودة، ولويك هنوا مبورر أن تقووم م ور 

 ادضرار بنفسهاا. 
*** 

لوى موا كعوفت عنوه  وحيفة يودي وت أحرونووت عون اموتالك تةدر االعوارة إ وهنا
( تم إعدادها فك السنوات اوايرة لليوم بديلةاوةه ة اومنية فك اإسراييلا  اطة 

 ال ي يلك غياب حسنك مبارك. 
و كوورت ال ووحيفة أن الاطووة التووك ةوورى وضوو ها علووى الفيووة الوضووع ال ووحك 

لحدود بين سوينا  وم ور، للرييك المالو  تنئ على تسريع بنا  الةدار على ا
ومراقبوووة الحووودود بوووين قطوووا  غووو ة وسوووينا ، وانتظوووار التطوووورات التاليوووة، ةنبوووًا إلوووى 

 ةنب مع موا لة بنا  اطة عملية تأا  باالعتبار أسوأ االحتماالت. 
وعلووى ضووو  السوويناريوهات سووالفة الوو كر لمسووتقبل ال القووات بووين م وور واسووراييل 

ارك، يتضووح بمووا يوود  مةووااًل للعووك موودى عقووب الثووورة الم وورية وسووقوط نظووام مبوو
الفةي ة التك تع ر بها دولوة االحوتالل ب ود أن فقودت أكبور داعوم لهوا فوك الووطن 
ال رةووك، وهووو مووا سوويدف ها للتحوورك السووريع اووالل الفتوورة القادمووة، ديةوواد بووديل لووه 
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سوا  فك داال م ور أو فوك اارةهوا، بموا يحفو  علوى اوقول اتفوا  السوالم بوين 
 البلدين. 

أن  - 2014وثبووت  ووحته عووام  2011وفقووًا لمووا نعوور عووام  – ا فموون المتوقووع لوو
يركوووو  الموسوووواد أنعووووطته التةسسووووية علووووى م وووور، لر وووود كافووووة التحركووووات التووووك 
ستسفر عن ظهور نظام ةديد ي ل إلى سدة الحكم فك القواهرة، تأمول تول أبيوب 

 أن يسير على اطى النظام السابق. 
ون اومني وة فوك  وحيفة 'يودي وت أحرونووت' رأى المحلل للعوؤ * فى ه ا السيا  

، ألوويكك فيعوومان، أن  اسووراييل وق ووت فوووك فووخ، علووى ةبهتهووا الةنوةيووة، اإ  فوووك 
الوقوووت الووو ي تت ووودى فيوووه للحركوووات الةديووودة التوووك أطلوووق عليهوووا ا إرهابي وووة افوووك 
، لكونهووا ال تسووتطيع   ووحرا  سووينا ، ال تملووك ردًا مناسووبًا باسووتثنا  الوورد الوودفاعك 

ااوول سووينا  اعووية المووك ب القاتهووا مووع م وور، اوموور الوو ي يضووع قيوووًدا ال موول د
على أي  محاولة لفر  م ادلة رد  من قبلها تةا  ه   الحركات التك ت مل فك 
سينا . واضا  افيعمانا ان  لك هو ما يدف ها إلى توةيه ضرةاتها نحو قطوا  

 غ ة. 
أن  الفلسوطينيين استال ووا  و اد المحلل، المورتبط بالمؤسسوة اومني وة ادسوراييلية،

ال برة بوأن  محاولوة أسور ةنوود إسوراييليين أو تنفيو  عمليوة فوك محويط قطوا  غو ة، 
أمر عديد الت قيد، وبالتالك فمن اوسهل عليهم ال مل عبر محور  غ ة و سينا  و 

 إسراييل(. 
حسوووبما نقلوووت وكالوووة سوووما –وفوووك محاولوووة لتبريووور اسوووتهدا  الةوووي  ادسوووراييلك 

رأى  - 2012كمووووا حوووودل فووووى نوووووفمبر  – المقوووواومين فووووك القطووووا  -يةلفلسووووطينا
فيعوومان أن ووه عنوودما يوودور الحووديل عوون عمليووة تنطلووق موون سووينا ، ويعووارك فيهووا 
مقوواومون موون قطووا  غوو ة، يمكوون إسووراييل عنوودها أن تنفوو  عمليووات عسووكرية فووك 

 القطا ، على حد قوله. 
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بووأن  إسوووراييل فووك هووو    ةادسوووراييليولكوون علوووى الوورغم مووون  لووك، أقووور ت ال ووحيفة 
المسألة كمن يمعك على البي ، إ  كعوفت عون عودم  ود  الروايوة ادسوراييلي ة 

، تبريوور اغتيووال قووادة اللةووان 2011الرسوومي ة التووك حاولووت فووك عووهر  أغسووطك( 
إن  االسووتابارات لووم ن العوو بية، بتهمووة عالقووتهم ب مليووة إيووالت فووك حينووه، بووالقول 

لة واضوحة بينهوا، ال بوول أكثور مون  لوك، أقوور ت توتمكن حتوى اليووم، مون إيةوواد  و
محافوول إسووراييلي ة رسوومي ة فووك توول أبيووب أن  ةميووع منفوو ي عمليووة إيووالت كووانوا موون 

 إن هم تلقوا الت ليمات والتوةيهات من قطا  غ ة. ن م ر، ولكن ها استدركت قايلًة 
سوووها بوووأن إن  اسوووراييل ال يمكنهوووا أن تسووومح لنفن وتوووابع المحلووول ادسوووراييلك  قووواياًل 

تةلوك معوولولة طوووال أسوابيع علووى الحوودود، موع قوووات عسووكري ة فوك حالووة تأهووب، 
وطريووووق مغلقووووة ومنوووواطق مغلقووووة فووووك وةووووه المووووواطنين، واا ووووة أن الم ووووريين، 

 بحسب ال حيفة أيضا، ال يتةاوةون م ها. 
عبوود  اللوووا وكنمووو   علووى  لووك، أورد المحلوول فيعوومان أن  محوواف  عوومال سووينا ، 

نفووووى أن يكووووون هنوووواك عنا وووور إرهابيووووة مةهولووووة ماتبيووووة فووووك  الوهوووواب مبووووروك،
المكان، ويتةاهل المال اديرانك الو ي يتودفق إلوى عومال سوينا ، وال يتحودل عون 
 مب وثك ح ب ر ال ين يتةولون فك تلك المنطقة لبنا  العبكات حسب كالمه. 

حتياط يوو   فك اال أم ا قايد المنطقة الةنوةي ة سابًقا فك ةي  االحتالل، الةنرال
واسوو ة إن ووه فووك حالووة مواةهووة ن  ا هووا رتك ا ادسووراييليةل ووحيفة غوواالنط، فقووال 

فوووك غووو ة، سووويت ين علوووى إسوووراييل أنت تأاووو  ب وووين االعتبوووار وبالحسوووبان  مسوووتقبالً 
ضووغًطا م وورًيا فوريووا لوقووا حملووة للةووي  ادسووراييلك لدرةووة التهديوود بنقوول فرقووة 

نت كووان اوموور ي  نووك ارًقووا فظووا التفووا  السووالم، كمووا قووال م وورية إلووى سووينا ، وا 
إن التآكل فك اتفا  السوالم يمكون أن يوؤدي إلوى داوول ةوي  م وري  ن غاالنط 

إلوووى سوووينا ، و كووور بوووأن  حعووود قووووات معوووابه كوووان سوووببا مرك يوووا النووودال  عووودوان 
، فما ا ست مل إسوراييل فوك هو   الحالوة، وكيوا 1967ح يران  يونيو( من ال ام 
 نرال ادسراييلك وطرل عالمات استفهام كبيرة؟؟. ستت ر ، تسا ل الة
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وبحسووب غوواالنط، الوو ي طالمووا حوو  ر موون الةبهووة الةنوةيووة، وحوواول إقنووا   وونا  
القوورار موون المسووتوى السياسووك  بوواحتالل قطووا  غوو ة موور ة أاوورى، فإن ووه فووك السوونوات 
الثالثوين اوايوورة كوواد الةوي  الم ووري ُيعووطب موون قايموة التهديوودات التووك أاوو ها 

لةووي  ادسووراييلك بالحسووبان فووك تاطوويط بنووا  قوتووه، و كوور أن ووه فووك كوول حوورب ا
 عمل فيها الةي  الم ري كانت هك الةبهة اواطر على إسراييل. 

و اد غاالنطن اليوم أيضا يدور الحديل عن ةي  من مليون رةل، نحو ن فهم 
يرة ا  لفوك فوهوة مدف يوة، موايتك طواأ ال  دبابوة،  4فك الادمة ادل امي ة، نحوو 

سوفينة، وباوسواك مسواعدة عسوكرية مال وقة مون الواليوات  170، أكثر مون 16
المتحدة. ولفوت إلوى أن وه فوك سونوات السوالم أيضوا أدار هو ا الةوي  منواورة كبورى 
كوول سوونة كانووت موةهووة ضوود دولووة مةهولووة فووك العوور ، لوويك ضوود الةيووران غيوور 

أن  المنووواورة كانوووت  المسوووتقرين فوووك ليبيوووا وفوووك السوووودان، فوووك تلمووويح  واضوووح  إلوووى
 ُتحاكك حرًةا مع اسراييل. 

للمحلوووول االسووووراييلى عوووواموك هارييوووول ب نوووووانا كيووووا تحولووووت   اووووروفووووى تقريوووور 
طوال  نوار متقطوعا   إطوال  نوار يعووبه إمع م ر الى وقوا « م اهدة السالم»

يقووول الكاتووبن فووك ضووو  التغييوورات الموو كورة، ت موول اسووراييل علووى بنووا  الةوودار 
ول سووينا  وحتووى فووك الةانووب الةنوووةك موون الحوودود مووع اوردن الحوودودي علووى طوو

 وت    قواتها على الحدود الم رية. 
ولوووا وةوووهكم  ن كثوور موون مناسووبةأقايوود االركووان بينووك غنووتك، قووال لضووباطه فووك 

سراييل موةودة فوك موأ   كونهوا يةوب إعالن حرب، فإ باتةا  الةنوب. ه ا ليك 
ن التغضووووب أم ووور وفووووك  ات الوقوووت  ن تسوووت د للسووويناريو االسوووووأ القوووادم موووونأ

 . (القيادة الم رية الحالية وتساهم بالتالك فك  يادة التوتر
بوودأت إرها وواتها  2014، واليوووم عووام  2011هوو   التحلوويالت وردت كلهووا عووام 

تظهوور اا وووة موووع تراةووع حكوووم  اداووووان( الوو ين كانوووت واعووونطن وتوول أبيوووب قووود 
اهدة السالم بل ويكونوا وسطا  مع نةحوا فى ترويضهم ليقبلوا بكامب ديفيد وم 
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ب وود ال وودوان علووى غوو ة ، إال أن م وور مووع قيووادة المعووير  2012 حموواك( عووام 
( مفتوحووة ةبهتهووا السياسووية وال سووكرية مووع إسووراييل 2014عبوود الفتووال السيسووى  
 على احتماالت عدة .

ن كنا نرةح بقا  اووضا  علوى موا هوى ع ، ليوه لفتورة لون تقول عون ثالثوة أعوواموا 
ى كافووة ةوانووب التطبيووع ، لي ووبح ، تطبي ووًا قايمووًا ولكنووه لوويك تطبي ووًا دافيووًا ، فوو

وقويووًا كمووا كووان فووى االثنووين والثالثووين عامووًا  فتوورة البحوول( ؛ وسووتكون ل وضووا  
اومنيووة القلقووة فووى سووينا  ، وظهووور متغيوور تنظوويم القاعوودة القووادم موون عوور  ليبيووا 

فةرة فى ضا  القبلية وال رقية المتو فضال عن او وفى ةبل الحالل فى سينا  ، 
، لوه تووأثير مهوم علووى مسووارات التطبيوع وال القووات موع توول أبيووب سووان  والنوبووة ،أ

ةبهوة  اإال أن ال دوانية ادسراييلية المستمرة علوى كافوة الةبهوات ال رةيوة بموا فيهو
ن بوسوووايل تةسوووك ناعموووة ، قووود تووودفع م ووور  العووو بية ، إلوووى إنهوووا   –م ووور وا 

تلك القيود بموا يكفول تفكيك و  على اوقل إعادة تغيير  وأوقيودها  م اهدة السالم
 أكثر لإرادة والقرار الم رى . استقالالً 

، حتموًا لون ي وود إلوى الوورا  ثانيوة إن المستقبل مفتول على كل االحتماالت ولكنه
ولوووون تسووووتقر اووضووووا  مووووع إسووووراييل مثلمووووا كانووووت فووووى ال هووووود السووووابقة ، فلقوووود 

 2011ع ثووووورتى ينوووواير قاومووووة الوطنيووووة والقوميووووة الم وووورية موووواسووووتيقظت رول الم
  مد ثانية بإ ن ر؟! .انحسبها لن تو  30/6/2013و
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 (1ملحق )

شهادة حية لمشارك فى اقتحام السفارة 

 اإلسرائيلية

 ()((ضياء الصاوى ))شهادة

السوواعات اورةووع التووك قضوويتها  طلووب منووك ال ديوود موون او وودقا  أن أسووةل هوو  
أثنووا  معوواركتك مووع ال عوورات موون عووباب م وور العوورفا  فووك اقتحووام مقوور سووفارة 

ورغم أنه قد مر عهر بالتمام والكمال على ه ا ال مل اغ وة السفارةا ، اإسراييلا 
ايووورًا مووون أال توووأتك أبووودًاا ولهووو ا  ااأن توووأتك متوووأار ن إال إنوووك أؤمووون بالمثووول القايووول 

 لك السطور القادمة أن أسرد أسباب وتفا يل عملية االقتحام.سأحاول فك ت
أم ه يمووة  48هوول أبوودأها بالحووديل عوون نكبووة عووام ، ال أعلووم كيووا أبوودأ الحكايووة 

هووول أبووودأها بالحوووديل عووون ق وووا ال وووهاينة لمدرسوووة بحووور البقووور أم ،  67عوووام 
تيال أم عوون استعووهاد ابالحووديل عوون م بحووة كفوور قاسووم أم عوون م بحووة  ووبرا وعوو

الةنووود الم ووريين علووى الحوودود بر ووائ ال ووهاينة فووك انتهوواك واضووح  ب وو 
 ل راضك الم رية.

ودم ال ينتهووك إال بفنووا   ثووأرفكوول هوو ا وغيوور  هووو مووا ة وول بيننووا وةووين ال ووهاينة 
 وورا   هلوويك  وورا  حوودود فقووط ولكنوون فال وورا  كمووا نقووول ، اوور طوور  دون اآل

ية ديوون فووك اوسوواك فالم ركووة مووع ال ووهاينة هووك قضوو؛ وةووود و وورا  عقايوودي 
 عهادتك. ألكل ه ا ال أعلم من أين أبد

فوك  اً مةيود اً سويظل يومو 9/9/2011لكن العك  المؤكد ال ي أعلموه هوو أن يووم 
توووواريخ العوووو ب الم ووووري واوموووووة ال رةيووووة وادسووووالمية فهوووووو يوووووم لغسوووويل ال وووووار 
الم ووري كمووا أسووما  بحووق أسووتا ي المةاهوود/ مةوودي حسووين فووك مقالووة المنعووور 

 نترنت عقب االقتحام.ق ك الع ب وال مل على ادعلى مو 
بوود  اليوووم بمظوواهرة ات ووحيح المسووارا فووك ميوودان التحريوور وكووان موون المقوورر أن 
نتوةووووه فووووك السوووواعة السوووواب ة موووون مسووووا  نفووووك اليوووووم إلووووك السووووفارة فووووك مسوووويرة 

                                                 
 . أمين اتحاد شباب حزب العمل اإلسالمى المصرى 



 

1965 

ولكننووك فوةيووت حووين  هووابك ، االعووواكي ا لتحطوويم الةوودار ال ووا ل حووول السووفارة 
ات كووانوا قووود سووبقونا وةوودأوا ف وواًل فوووك تحطوويم الةوودار قبوول الموعووود أن هنوواك الميوو

مون عواركوا فوك مظواهرة التحريور قليل مون الوقوت توافودت اآلال  م وب د، بكثير 
الكل ةوا  لهود  واحود تحطويم  لوك الةودار الو ي يحموك السوفارة ، أو لم يعاركوا 

 ةه وتسولق ثالثووما هك إال ساعات قليلة حتى استطا  الثووار هودم الةودار بأكملو
عباب مبنى السفارة لمحاولة إن ال ال لم ال هيونك ورفع علم م ر على طريقوة 
اأحموود العووحاتا. فووك هوو   اللحظووة كنووت أنووا وميووات موون العووباب نحوواول اقتحووام 
باب عمارة السفارة فك محاولة لل  ود ولكننوا فعولنا بسوبب حمايوة قووات الةوي  

قووول ألهوووا والتوووك كانوووت الحراسوووة عليهوووا  لهوووا فتوةهنوووا إلوووك بووواب ال موووارة المال وووقة
بطبي ووة الحووال وقمنووا باقتحووام بوواب ال مووارة ولكوون قوووات اوموون التووك فوةيووت بمووا 
ف لنا بدأت تحاول منع من تمكنوا من داول بهو ال مارة من ال  ود وب د الكر 

وهنووواك اكتعوووفنا أن ، والفووور تمكنوووت وم وووك ال عووورات مووون ال ووو ود إلوووك السوووطح 
بهووا السووفارة والمال ووقة تمامووًا للبنايووة التووك نحوون علووى سووطحها البنايووة التووك تقووع 

 18طوابوووووق  الوووووو ةن السوووووفارة تقوووووع فوووووك أاووووور ثالثوووووإترتفوووووع بوووووأرةع طوابوووووق حيووووول 
( وهو ما ي نك أننا فك حاةة إلوك تسولق دوريون  اورين للوداول إلوك 20والو19والو

ة مون مقر السوفارة ومموا  اد اومور ت قيودًا هوو ظهوور ب و  أفوراد اومون ال وهاين
نواف  السفارة وقيامهم بإطال  الر ائ فك الهوا  وب و  الغوا ات المنب ثوة مون 
طفايات الحريق فوك محاولوة مونهم دعاقتنوا عون موا ولة التسولق للو وول لنوافو  
السوفارة والتوك كانووت عليهوا أيضوًا ب وو  القضوبان الحديديوة والتووك كانوت ت وو ب 

 عملية الداول من االلها.
 اً ك كووان يغلووب علينووا فيهووا الغووي  وننووا نوورى أمامنووا ةنووودوفووك هوو   اللحظووة والتوو

ونهوووم الوووا ؛  وووهاينة ال نسوووتطيع حتوووى المسووواك بهوووم وال ت ووول لهوووم حةارتنوووا 
نواف   ات قضبان حديدية فك ه   اللحظة فوةينا بفتح نواف  الدور السوابع ععور 
وهو الدور ال ي ي لونا مباعرة وظهور ب   أفراد من الةوي  الم وري  حووالك 



 

1966 

( يحوواولون الهبوووط موون النوافوو  فووك محاولووة موونهم للقووب  علينووا والسوويطرة 9أو  8
على الموقا وب ود مواةهوة اسوتمرت حووالك رةوع سواعة تمكنوت أنوا والعوباب مون 

ب د أن فعل افوراد الةوي  فوك القوب  علينوا أو السويطرة ، السيطرة على الموقا 
طلقهوا أالناريوة التوك حيول قوام العوباب بوالرد علوى ب و  اوعيورة ، على الموقا 

وقود كوان مون الواضوح أن كلينوا ال يرغوب فوك ، فراد الةي  فك الهووا  بالحةوارة أ
وأعتقود ، ار ولكنة يرغب فك السيطرة علوى الموقوا بأقول ضورر ممكون اي ا  اآل

أن هووو ا يرةوووع الوووك احترامنوووا نحووون كعوووباب للووو ي ال سوووكري واوووو  ال سوووكر فوووك 
ر ووائ م وووري وهووو مووا كووان سوووي يد المقابوول موون استعووهاد أحووود موون العووباب ب

ال  مووون عوووباب م ووور يحيطوووون بمبنوووى السوووفارة آلاومووور اعوووت ااًل ا و وووًا وا
 باوسفل.

فوووراد الةوووي  لالنسوووحاب مووورة أاووورى إلوووك العوووقة قمنوووا بتتوووب هم أوب ووود أن اضوووطر 
ودالنوا العوقة وقمنوا بالسويطرة ، ومطاردتهم  بدون أن نقوم بإي ا  أي أحد منهم( 

غوووال  بووواب العوووقة مووون الاوووار  ووةووودنا ا   هوووم لالنسوووحاب و علوووى الموقوووا مموووا دف
أنفسنا داال عوقة االيوة مون االثوال وغالبوًا كوان يوتم اسوتادامها مون قبول الةوي  
لحماية السفارة وتكون بمثابة فا ول طبي وك بوين السوفارة وبقيوة عوقق ال موارة فوك 
م اوسووفل وب وود  لووك قمنووا بتحطوويم بوواب العووقة موون الووداال ومنهووا ارةنووا علووى سوول

اوور  يف وول ال مووارة عوون  اً حديوودي اً ال مووارة وب وو ودنا ب وو  الوودرةات وةوودنا بابوو
طوابووق وباسووتادام العووواكي  وب وو  المواسووير الحديديووة قمنووا بفووتح البوواب  ةثالثوو

حيول اقتحمنوا الودور الثوامن ، طوابوق  ةومنه مباعرة إلى السفارة المكونة من ثالث
تحنوووا ةميوووع الغووور  والتوووك كوووان ععووور بالكامووول وهوووو الووودور اوول مووون السوووفارة وف

إلكترونيووًا وتفووتح عوون طريووق كووروت ممغنطووة ولكننووا قمنووا بتحطوويم  اً ب ضووها مغلقوو
وقمت أنا والعباب ، قفال الغر  وفتحها عن طريق تحطيمها بالعواكي  أةميع 

 بتحطيم كل أثال السفارة من مكاتب وأةه ة كمبيوتر وكل عك  وةدنا  أمامنا.



 

1967 

لحظووة وأاوورى تمكوون الةووي  موون اقتحووام مقوور السووفارة  ووننووا كنووا ننتظوور فووك كوول
ن نقووووم أاقترحوووت علوووى العوووباب ، لقوووا  القوووب  علينوووا ا  والسووويطرة علوووى الموقوووا و 

العووار  حتووى  ىلووإورا  موون نوافوو  السووفارة ألقووا  كوول مووا نسووتطيع موون مسووتندات و إب
سفل وحتى يكون  لوك بمثابوة اعوالن لهوم يح ل عليها اال  المتظاهرين فك او

ظنا بب   منهوا احامنا للسفارة وهو ما حدل بالف ل ولكننا رغم  لك احتفعن اقت
قمنا بنعر ب ضها االل اويام الماضية وسنقوم بنعر بقيتها بمعيية ر االل ، 

 اويام القادمة فك وسايل ادعالم الماتلفة.
ين ال وواملين بالسووفارة وكووان موون ضوومن هوو   المسووتندات والوثووايق أسووما  الم ووري

كمووا كووان بهووا ب وو  الرسووايل الاا ووة ، ن م هووا فووك ماتلووا الهييووات اونيوالمت وو
بين السفير وال ديد من رؤسا  ال وحا القوميوة وب و  المراسوالت بوين السوفارة 
وةها  اومن القومك وةها  امون الدولوة والاارةيوة ورياسوة الةمهوريوة وماتلوا 

 الو ارات والهييات.
  ال رين اسووفل السووفارة ميووات بوول وب وود أن أمطوورت السووما  علووى اآل  المتظوواه

حوووواول الكثيوووور موووون المتظوووواهرين تكوووورار مووووا قمنووووا بووووه موووون ، اوورا  والمسووووتندات 
محاولوة القتحوام بوابووة عموارة السوفارة وال مووارة المةواورة لهوا لاللتحووا  بنوا وهوو مووا 

علوى أ دفع قوة من الةي  الك حسم الموقا اوفوًا مون تطوور  بتودفق اآلال  الوك 
ة طوابوووق السووفارة وانقووا  موووا يووقومحاولوووة موونهم لمن نووا مووون اقتحووام ب وااللتحووا  بنووا

يمكن انقا   واستغلوا انعغالنا ةمي ًا داال السفارة حيل كانوت مةموعوة العوباب 
ثنوا  االقتحوام قاموت باالنسوحاب مون أالتك كانت تقا علوى السولم لتوأمين ظهرنوا 

ال و ود  هنا من االلوموق ها الك الداال لمعاركتنا البحل عن المنف  ال ي يمكن
، لبقيوووة أدوار السوووفارة فوووك محاولوووة القتحوووام بقيوووة الغووور  واا وووة غرفوووة السوووفير 

فووروا الووك أعلووى عنوودما  نمسوواك بووأفراد اوموون ال ووهاينة والوو ييضووًا لمحاولووة ادأو 
ننووا علووى وعووك الووتمكن موون اقتحووام الوودور اوول موون السووفارة  علمنووا ب وود أأدركوووا 

التوك قاموت بوالهبوط علوى سوطح ال موارة أثنوا  عمليوة   لوك أن الطوايرة الهليكووةتر



 

1968 

فوووووراد اومووووون أاالقتحوووووام كوووووان بهوووووا فريوووووق كومنووووودو  م وووووري قوووووام ل سوووووا بانقوووووا  
فووراد الةووي  توودال أال ووهاينة!(. حيوول فوةينووا ب وود  لووك وفووك غفلووة منووا بووب   

من اكتعا  الباب الو ي يوؤدي  هالسفارة فك  ات الوقت ال ي تمكنا في ىلإالفنا 
وقواموا باالنتعوار فوك ، اللم التك تمكنا من ال  ود لبقية طوابوق السوفارة الس إلى

اراةنووا إنووا موون موا وولة اقتحووام بقيووة طوابووق السووفارة وقوواموا بو دااوول السووفارة ومن 
نا بأن نن ل على سلم عمارة السفارة وهو ما رفضه و بمن داال مقر السفارة وطال

وقررنا أن ن وود كموا أتينوا ، لينا حيل كنا نتوقع أنه كمين م د للقب  ع، غلبنا أ 
ثنووا  اروةنوا حاولووت قوووة أوبالف ول تمكنووا مون الهبوووط الوك بهووو ال مووارة المةواورة و 

موون مسووتندات  هموون العوورطة ال سووكرية القووب  علينووا والووتحف  علووى مووا كنووا نحملوو
وقووت موون اقتحووام بوابووة ال مووارة فووك  لووك ال وانةحوو الوو ينولكوون اآل  المتظوواهرين 

سووم م وور وفلسووطين اوارةنووا وسووط اآلال  التووك كانووت تهتووا ب يتنوواابحم واقووام
 وتهتا فك  ات الوقت بسقوط ال هاينة والمةلك ال سكري.

عودة نقواط فوك  إلوىأود االعوارة ، ن قموت بسورد ق وة االقتحوام أفك النهاية وب ود 
 غاية االهمية من وةهة نظرين

وق ووووة اقتحووووام أواًلن ال عالقووووة موووون قريووووب أو ب يوووود للعووووباب الوووو ي عوووواركوا فووووك ام
السفارةا بأي أحودال أاورى حودثت فوك  لوك اليووم مون أحودال عوغب عنود مديريوة 

؛ اوغلووب موون توودبير اوةهوو ة اومنيووةاوموون أو و ارة الدااليووة والتووك كانووت علووى 
لتمرير فكرة تطبيق قانون الطواري  أو للت تيم على حدل عظيم كاقتحام السفارة 

لىو من رسالة الك ال هاينة  هلما يمثل  المةلك ال سكري فك  ات الوقت. ا 
ينوواير لووم تكوون فقووط موون  25ويةووب أن ي وور  كوول موون يووردد هوو ا الكووالم أن ثووورة 

رغوووم  ةفقوووط مووون أةووول ال دالوووة االةتماعيووو ولوووم تكووون، أةووول الحريوووة رغوووم أهميتهوووا 
ولكنهووا كانووت موون أةوول االسووتقالل الحقيقووك لم وور وتالي ووها موون ، ضووروريتها 

 وووهيونك وعودتهوووا مووورة أاووورى إلوووك هويتهوووا ال رةيوووة التب يوووة للحلوووا اومريكوووك ال
 ادسالمية.



 

1969 

ثانيوووًان أي كوووالم توووردد اوووالل اويوووام الماضوووية عووون التسووواهل اومنوووك فوووك مواةهوووة 
بووول علوووى ال كوووك اومووون الم وووري ، اقتحوووام السوووفارة ال أسووواك لوووه مووون ال وووحة 

بوابهووا أ عوورطة وةووي ( قوواموا بةهوود كبيوور ال سوواا فووك محاولووة حمايووة السووفارة و 
ن االقتحووام ولكوون ال وودد الكبيوور للمتظوواهرين حووول السووفارة هووو مووا سوواعد علووى موو

وهووو مووا سوواعد ايضووًا علووى منووع أي ت  يوو ات أمنيووة أن توودال ، عمليووة االقتحووام 
وهو ما اضطر اومون الوك االكتفوا  بوأفراد ، الفنا ال مارة لتحبط عملية االقتحام 

موورة بالترغيووب ، ى الموقووا  وواًل دااوول ال مووارة للسوويطرة علووأاوموون المتواةوودين 
سووم المةموعووة اهوو   الموورات بالتفوواو  ب إحوودىوموورات بالترهيووب حيوول قمووت فووك 

تبوووار أن هووو ا ال مووول موووع أحووود الضوووباط والووو ي حووواول إقناعنوووا ب ووودم االقتحوووام باع
ننووا ن إحيوول قلوت لوه اً و وريح اً ردي عليوه مباعور وكووان ، ن الدوليوة ماوالا للقوواني

ا فك ب   اوحيان قد ال نحترم ب   من يلبسونها نحترم البدلة ال سكرية ولكنن
عن أي قانون تتحدل لقد ةينا هنا النتهاك القانون أ واًل. فوا ا كوان ن وقلت له 

القووانون يحمووك سوويادة اسووراييل علووى أر  م وور فووان هوودفنا ال اةوول هووو انتهوواك 
 ه   السيادة الم عومة.

يطرة علينووا ومنووع الاال ووة أنووه كووان موون المسووتحيل بووأي حووال موون اوحوووال السوو
عملية االقتحام إال بسقوط ععورات العوهدا  عون طريوق اطوال  الر وائ الحوك 

مون السوفارة االم وريينا وهوو موا أعلينا سوا  من أمن السفارة اال هاينةا أو مون 
واعتقوود ، ل ح ووار اآلال  للسووفارة فووك اوسووفلكووان سووي يد اوموور اعووت او فووك ظوو

ن هنوواك تسوواهل كمووا يوودعك الووب   لكووان انهووم كووانوا يوودركون هوو ا ةيوودًا ولووو كووا
ن هنووواك ن إال عووورات فقوووط فمووون يقوووول  اآلال  قووود اقتحمووووا السوووفارة ولووويكهنووواك 

ن الع ب ض يا وغير قادر ولكننا ما لنا نؤمن انوه ال ن إتساهل يريد أن يقول 
 أحد مهما كان يستطيع أن يقا أمام الع ب الم ري.

لو ورا !.  اً كموا اعويع أننوا دالنوا مسوتودعثالثًاناقتحمنا مقر السفارة بالف ل ولويك 
، ع اقتحووام غرفووة السووفير سووتطع اقتحووام ةميووع طوابووق السووفارة ولووم نن ووم لووم نسووتط



 

1970 

مووون  أولكننوووا فوووك  ات الوقوووت نؤكووود أن الطوووابق الووو ي اقتحمنوووا  هوووو ةووو   ال يتةووو  
التووك قمنوووا  داريوووة الاا ووة بالسوووفارة واوورا السووفارة وهووو ما وووئ ل عمووال اد

هوووا إلوووك العوووار  كوووان ؤ لقاا  ك أورا  رسووومية تاوووئ السوووفارة و يهوووا هوووبالح وووول عل
سوووراييلا كموووا اعتووور  ب ووو  قوووادة الكيوووان ال وووهيونك إا إلوووىهانوووة إ بمثابوووة توةيوووه 

 أنفسهم.
لووم اسووتغرب موون الهةمووة االعالميووة التووك أدانووت اغوو وة السووفارةا وو ووفتها راب ووًان 

ن وال ووووحفيين ييووووعالمةرامووووك أو الهمةووووك كمووووا قووووال ال ديوووود موووون ادبال موووول اد
عالميا ! لوم اسوتغرب وننوا تأكودنا اوالل السونوات الماضوية إ ين البار ين يوالسياس

عدا  قد استطا  أن ياتر  كل وسايل االعالم وكل أن الطابور الاامك من او
نهم سوويحاولون بكوول إ ا سوومحوا رغمووًا عوونهم بسووقوط مبووارك فووإنهووم أأةهوو ة الدولووة و 

ضووووا  الحلووووا موووون ر  هتمد عوووورعيتة ال ايفووووطووواقتهم منووووع سووووقوط نظامووووه والوووو ي يسووو
 .هاومريكك ال هيونك علي

هوو ا الطووابور الاووامك لووم يكوون فقووط دااوول الحوو ب الوووطنك المنحوول أو مؤسسووات 
سووتطيع أن أيضووًا ل ووفو  الم ارضووة! لهوو ا أل سووا و وول  هالسوولطة فقووط ولكنوو
حوووام سوووفارة ال ووودو ال وووهيونك هوووم ن كووول مووون أدانووووا عمليوووة اقتن إأقوووول بكووول ثقوووة 

ن إموا اعموال ا أو اةهوال ا وال اق وود هنوا بوالةهال  الةهول المطلوق ولكننووك اعونو 
دراك بالمالبسووووات والمكاسوووب التوووك قوووود تترتوووب علوووى هوووو   أق ووود عووودم ال لوووم واد

ن ما حدل هو ضرورة وطنية وفريضة دينية وهوو أالواق ة بال ات فأنا مثاًل أرى 
 يدال تحت باب الةهاد فك سبيل ر والوطن.

عالمووك والوو ي هووول موون اوضوورار هنووا لهووم عوو رهم نتيةووة التضووليل اد والةهووال 
 هسووطورة أن ال وودو ال يمكوون ه يمتووأم موون الم عومووة موون ةوورا  هوو ا الف وول وضووا  

ن نعوورل لهووم ونبووين لمووا ا ف لنووا  لووك أوهوو ا النووو  موون النوواك يةووب علينووا ، أبوودًا 
وكيووا  -موون وةهووة نظووري  -ونسووت ر  أمووامهم كوول نتوواي  هوو ا ال موول ال ظوويم 

تحوووول نتنيووواهو والووو ي رفووو  االعتووو ار عووون استعوووهاد الةنوووود الم وووريين علوووى 



 

1971 

الحوودود قبوول عمليووة االقتحووام وكيووا تحووول الووك ن ةووة ب وود االقتحووام وتحوودل عوون 
سوراييل! ونحكوك لهوم كيوا ارةوت مانعويتات ا  ضرورة تدعيم السالم بين م ر و 

بب وأن رد الف ول  حا ال الم ب د عملية االقتحام تدين ال هاينة بأنهم هم الس
التوووك ل سوووا لوووم تسوووتثمرها مووون المكاسوووب   للعووو ب الم وووري كوووان طبي يوووًا وغيووور 

 الاارةية الم رية وال المةلك ال سكري.
أموا ، فك عرل ما ف لنا له ا النو  مون الم ترضوين  اً كبير  اً الاال ة أن علينا دور 

سووالم النووو  اواوور موون الم ترضووين والوو ي ي توور  علووى مووا قمنووا بووه حبووًا فووك ال
يمانًا منه بضورورة اسوتمرار التب يوة للحلوا ال وهيونك إو أالم عوم مع ال هاينة 

وال يوةووود ، اومريكووك هووؤال  هووم ال موووال  والطووابور الاووامك الووو ي تحوودثت عنووه 
عدا  اومة مون أ أمامنا لمواةهة هؤال  إال فضحهم ووض هم فك اند  واحد مع 

ن هنوواك م ووري أو عرةووك أعتقوود أ اومريكووان وال ووهاينة ومووواةهتهم ةمي ووًا فووال 
مووون ال وووهاينة  هرضوووأن تنتهوووك سووويادة أن يقبووول أيمكووون  اً مسووولم كوووان أو مسووويحي

بسووفارة  هك أرضووندن كوول العوو ب الم ووري يوورف  أن تووأًا يضووأعتقوود أ وي وومت و 
 وعلم الكيان ال هيونك.
 ودقا  الو ي طوالبونك بكتابوة هو   ن هناك ال ديد مون اوأأايرًان قلت فك البداية 

ي أيضوووًا ب ووو  مووون طوووالبونك ب ووودم إدال  أولكووون كوووان هنووواك ، ل العوووهادة المقوووا
 ى  الموضووو  اوفووًا موونهم علووت ووريحات او حوووارات أو كتابووة أي عووك  عوون هوو ا 

ن ه ا المقال ي تبر بمثابة اعترا   ريح منك به   إمن رد الف ل اومنك حيل 
موون  همووا وةدتوواالةريمووةا المعوورفة ولكوون ممووا  اد حماسووك لكتابووة هوو ا المقووال هووو 

 تهمة معينة! هتبرؤ الب   مما حدل وكأن
، عوودا  تهمووةلهوو ا قووررت أن أكتووب عووهادتك أو اعترافووك إ ا كووان اقتحووام سووفارة او

تكرار نفك الف لة إ ا عادت مورة أاورى سوفارة  إلىمع تأكيدي أننك سو  أس ى 
 الكيان ال هيونك وعلمه إلك تدنيك أر  م ر.



 

1972 

ن أو الموووووت هووووو الطريووووق الوحيوووود لتحريوووور م وووور أايوووورًا أقووووولن اإ ا كووووان السووووة
 وفلسطين من دنك ال هاينة فمرحبًا بالسةن أو العهادة فك سبيل ر والوطنا 

 .وغدًا ننت ر .. م ًا ننت ر



 

1973 

 (2رقم ) ملحق

عتررداء علررى السررما ة عررن بعررض المتهمررين فررص قضررية اال الرردفا نررم مرر ك ة 
والترص قردمع إلرى المحكمرة بعررد  اإلسر ائيلية والسرعودية ومدي يرة أمرن الجيررزة  

 23/4/2012إبداء الم افعة الشموية بجلسة 
  فا   كك مرادإعداد ن 

 واالستعوارات القوانونيوة مكتب  كوك موراد للمحواماة
   ي محكمة ةنايات أمن الدولة ال ليا طوار 

 دايرة محكمة استينا  القاهرة
 20الدايرة رقم 

 مو كرة 
 (                  28 المتهم رقم أحمد يوسا  يوسا  ابر  -1ن ن بدفا  كل م

 ( 29 المتهم رقم       عماد كمال أحمد بكري        -2
 سلطة االتهووام، نيابة أمن الدولة ال ليا  ودض

 ةنايات قسم الةي ة 2011لسنة  13578فك القضية رقم 
 كلك ةنوب الةي ة2011لسنة  3184المقيدة برقم 
 ح ر أمن الدولة ال ليا 2011لسنة  346المقيدة برقم 
 ةنايات أمن الدولة ال ليا 2011لسنة  130والمقيدة برقم 

 2012/  4/   23والمحدد لنظرهوا ةلسة  
 مقدمة الزمة وخلمية عامة عن القضية

، ارتكبووت إسووراييل ةريمووة ةديوودة فووك حووق 2011فوى الثووامن ععوور موون أغسووطك 
م اهدة الموق وة م هوا ب مليوة م ر ةيعا وع با، حيل قامت بالماالفة  لبنود ال

عسكرية داال الحدود الم رية أدت إلى مقتل ضابط وثالثة ارتف وا إلى امسة 
ةنووووود م ووووريين موووون قوووووات اوموووون المركوووو ى المتواةوووودة علووووى الحوووودود الم وووورية 
ادسراييلية وا  ابة سب ة ةنوود  اورين تووفى أحودهم الحقوا. ولوم يكون ةديودا هو ا 



 

1974 

ال قود المن رمة ال عرات من ةرايم إسراييل بقتل عتدا  بل سبقته على مدى اال
ولكن الةديد أن  -ةنودا ومدنيين -الم ريين على الحدود الم رية ادسراييلية 

ارتكبت ه   المرة ب دما انتف  الم ريون وثواروا ثوورة اسوت ادوا  ه   الةريمة قد
يمانهم بوطنهم.  بها روحهم وا 

سوووووومية التووووووى تنوووووودد  بقتوووووول الةنووووووود توالووووووت ردود الف وووووول الم وووووورية العوووووو بية والر 
الغضوب الورأى ال وام الم وري وسوارعت م ظوم  الم وريين، واةتاحوت موةوة مون

عتودا  ادسوراييلك والمطالبوة اوح اب والقوى السياسوية بوال اسوتثنا  ددانوة هو ا اال
بضوووورورة سووووحب السووووفير الم وووورى موووون إسووووراييل وطوووورد السووووفير ادسووووراييلى موووون 

 القاهرة.
الف ل الرسمى كان واضحا أن ثموة ارتباكوا فوى الت امول موع لكن على مستوى رد 

 لوك الحودل، نعوأ عون اوال  فيموا يبودو بوين الحكوموة والمةلوك اوعلوى للقووات 
المسوولحة. إ  سووارعت الحكومووة وةثووت بيانووا أعرةووت فيووه عوون نيتهووا سووحب السووفير 
الم ري، ولم تم  ساعات حتوى توم سوحب البيوان، والتأكيود علوى سو ى م ور 

لوووى اعتووو ار رسووومى مووون إسوووراييل، وأن الموضوووو  لووون يمووور كموووا كوووان للح وووول ع
مون البلبلوة  عأنه إثارة م يديحدل إبان النظام السابق. وهو اومر ال ى كان من 

 وت ايد حدة الغضب الع بك.
وقد ت ايدت المطالبات بطرد السفير ادسراييلى من القاهرة فوى أعقواب قيوام تركيوا 

فووى عقووب  وودور تقريرابووالمرا الاووائ بووالتحقيق  بطوورد السووفير ادسووراييلى لووديها
، والوو ى قتوول فيووه 2010فووى االعتوودا  ادسووراييلى علووى أسووطول الحريووة فووى مووايو 

 تس ة اتراك على أيدى القوات ادسراييلية. 
كما ت ايدت المعاعر الملتهبة والغاضبة تةا  إسوراييل وسوفارتها نتيةوة االسوتف ا  

تى أعلوى كووةرى الةام وة للمسواعدة فوى حمايوة النات  عن القيام ببنا  سور أسومن
السووووفارة ادسووووراييلية، وهووووو اوموووور الوووو ى سوووواعد علووووى تووووأةي  المعوووواعر اا ووووة 
بالمقارنووة بووين بنووا  م وور سووور لحمايووة السووفارة ادسووراييلية موون غضووب العوو ب 



 

1975 

الم وووووري لقتووووول ةنوووووود  ب مليوووووة عسوووووكرية إسوووووراييلية وةوووووين طووووورد تركيوووووا للسوووووفير 
 ييووووووا الحقووووووايق وقتوووووول تسوووووو ة أتووووووراك علووووووى يوووووود القوووووووات علووووووى ت ادسووووووراييلك رداً 

ادسووووراييلية.  وكووووان التطووووور الفريوووود فووووى تلووووك اوحوووودال هووووو قيووووام العوووواب أحموووود 
أغسوطك بتسولق ال موارة الموةوود  20العحات أثنا  المظاهرات أمام السفارة فوى 

ن الووه لل لووم ادسووراييلى ورفووع ال لووم الم وورى بوودالً   فيهووا مقوور السووفارة ادسووراييلية وا 
منوووه، وهوووى الاطووووة التوووك قوةلوووت بارتيوووال وترحووواب واضوووح مووون قبووول الووورأى ال وووام 
والحكومووة الم وورية، وتووم االحتفووال بهوو ا العوواب كبطوول قووومك. فاسووتقبله محوواف  
العرقية استقبال اوبطال ومنحه عقة ووظيفة، بول إن السويد ريويك الوو را  نفسوه 

 لالحتفال به. قد استقبله سراً 
، «ةم ووة ت ووحيح مسووار الثووورة»، فيمووا عوور  بووو2011ر وفووى التاسووع موون سووبتمب

لنبووو  الاالفوووات وعوووق ال وووا ومطالبوووة المةلوووك ال سوووكرى بتحديووود ةووودول  منوووى 
لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتابة، ووقا إحالة المدنيين للقضا  ال سوكرى، 
لغا  قانون تقسيم الدواير االنتاابية، وضمان استقالل القضا ، وتطهير أةه ة  وا 

لغووا  قووانون تةووريم االعت ووام، وهوودم السووور الوو ى أقوويم أمووام ال عوورطة وادعووالم، وا 
ونوووه يعوووبه الةووودار ال وووا ل الووو ى يف ووول بوووين ادسوووراييليين  ؛ السوووفارة ادسوووراييلية

يناير إلى ميدان التحريور فوك  ٢٥والفلسطينيين. وبالف ل عادت أةوا  مظاهرات 
إال أن نهايووة هوو ا اليوووم عووهدت هوو ا اليوووم، واحتعوود ععوورات اآلال  فووى الميوودان 

 -منوو  تنحووك الوورييك الوو ي  الووت عوورعيته  -ت، التووك ت ودنووا آالكثيوور موون المفاةوو
أن تحووودل كلموووا توحوووودت قووووى الثووووورة فوووك مواةهووووة القووووى المضووووادة لهوووا، وكلمووووا 
تةم ووووت علووووى أهوووودا  كبوووورى بغيووووة إحوووودال تغييوووورات ة ريووووة حقيقيووووة فووووك واقووووع 

 الم ريين. 
هوووو أن توووم تووودمير السوووور الووو ي بنوووك لحمايوووة السوووفارة ت آكوووان أول هووو   المفاةووو 

هوووووا وةوووووين ادسوووووراييلية تماموووووا دونموووووا تووووودال مووووون أةهووووو ة اومووووون أو االحتكووووواك بين
   .المتظاهرين



 

1976 

ت هووو نةووال ب وو  المتظوواهرين أمووام السووفارة ادسووراييلية فووك آثووانك هوو   المفاةوو
عر بها وهو داول ال مارة التى توةد بها ه   السفارة وال  ود للدور الاامك ع

دور ملحووق بالسووفارة لإداريووين ولالحتفوواظ بالملفووات غيوور السوورية أو غيوور المهمووة 
للسفارة وح لوا على ب   تلك الملفات وألقوا بها من عباك العقة دونما تودال 
من أةه ة اومون أو االحتكواك بينهوا وةوين المتظواهرين،  فوك معوهد فريود يدغود  

الودور السوادك ععور مون ال موارة حيول  معاعر كل م وري، كموا حواولوا اقتحوام
دونمووا توودال مووون أةهوو ة اوموون أو االحتكووواك بينهووا وةوووين  -مقوور السووفارة نفسوووها 

إال أنهم لوم يتمكنووا مون فوتح البواب الم وفح الموضوو  علوى بواب   -المتظاهرين
ن، و كلهوم إسووراييلي، أفووراد مون طواقم حراسووة السوفارة  6السوفارة، فواحتة وا بوداالها 

ات المسوولحة فيمووا ب وود ب مليووة إةاليهووم وتووأمين سووالمتهم. بينمووا هوور  تكفلووت القووو 
عا وووا هوووم أفوووراد الب ثوووة الدبلوماسوووية إلوووى مطوووار  75السوووفير ادسوووراييلى وم وووه 

القوواهرة ومنووه إلووى إسووراييل عبوور طووايرة حرةيووة إسووراييلية فووك معووهد أسووكن ةوورال 
رد يليوووق  العووو ب الم وووري مووون ةووورا  قتووول إسوووراييل وبنايوووه ةنوووودا ومووودنيين دون 

بم وور والم ووريين ب وود الم اهوودة المكبلووة التووك ق مووت م وور بووأكثر ممووا أعطتهووا 
 سينا  المن وعة السالل.  

وثالل المفاةأت فقد كانت فى تمكن أحد العباب من تكرار تةرةة تسلق ال موارة 
دونمووا توودال موون أةهوو ة اوموون أو االحتكوواك بينهووا وةووين  -و وووال إلووى السووفارة 

حراقوووووه موووووع المتظووووواهرين ورفوووووع ال لوووووم ونووووو  -المتظووووواهرين    ال لوووووم ادسوووووراييلى وا 
الم ووري بوودال منووه ثانيووة ، بيوود أن هوو ا العوواب لووم يلووق نفووك الحفوواوة التووى لقيهووا 

 أو سوراً  سلفه أحمد العحات ولم يقابله أى من المحافظين أو رييك الو را  ةهوراً 
!! 

ةهووولين للنوواك  الم –أمووا المفاةووأة الراب ووة فكانووت اندسوواك عوودد موون اوعوواائ 
 تترك حين تريد وتقب  حين تريد ( التك -والم لومين بالضرورة لةهات اومن 

ن  الم لومون لةهات اومن( بادعتودا  يوقيام هؤال  المةهول -بين المتظاهرين 



 

1977 

علووى كوول موون السووفارة السوو ودية ومديريووة أموون الةيوو ة اللتووين ال تب وودان كثيوورا عوون 
تهووام بهوو ا ادعتوودا  المعووين لهوو ا العووباب الثوواير االليل ووق ؛ السووفارة ادسووراييلية 

لكراموووووة بوووووالد  المهووووودرة ولووووودم أهلوووووه المسوووووفوك والووووو ي نةوووووح فوووووك إةبوووووار السوووووفير 
ادسووراييلك وأفووراد الب ثووة ادسووراييلية علووى الهووروب موون ةحوويم الغضووب الم ووري 
إثر قيام دولته الغا بة بقتل الةنود الم ريين ب ولا دااول الحودود الم ورية، 

نوووا بوو لك موون تسووكين ةوورال عوو بهم ب وود مقتوول ةنووود  علووى الحوودود دون رد فتمك
لوتهم الثوورة و هؤال  اوبريا  اونقيا  الحالم م تبر. ن بم ر الحرة القويوة ب ودما أمت

ظهارهم بمظهر المارةين اآلثمين  بال  ة وم تهم بالحلم كان البد من تعويههم وا 
ة سوفارة دولووة عوقيقة هوك السوو ودية الم تودين بوإةرام علوى المنعووآت الحيويوة للدولو

 -الغوور  السياسووك موون ف لهووم الثوووري  دومديريووة أموون الةيوو ة اا ووة ب وود اسووتنفا
حتووى الُينظوور إلوويهم علووى أنهووم  -الوو يُ سووهل لهووم عموودا لحسووابات سياسووية عليووا
اومووووة فيموووا فعوووول الحكوووام، بوووول  أبطوووال أبوووورار نةحووووا فووووك رد ب ووو  موووون اعتبوووار

وة بنفسوووهم وبانتموووايهم وموووتهم وتنطفووود فووويهم  هووو ن، فتنهوووار ثقوووتهمو ن  ثموووو مةرمووو
ن يسوواكت، ن لمعوويية موون يحكمووونهم ين مستسوولمياالعتوو ا  بوو اتهم في ووبحوا اووان 

ن اليعاركون وال يعتركون، فيستقر الحكوم باالسوتبداد وتتووارى م ور التوك يمنقاد
، لوووو لك بالضوووبط دبوووورت ادعتووودا ات علووووى مبنووووى  2011ينووواير  28تةلوووت فووووك 
ودية وعلووووى مديريووووة أموووون الةيوووو ة دل ووووا  االتهووووام بارتكوووواب هوووو   السووووفارة السوووو 

سوا ة إليوه والنيول منوه ب وود عتودا ات بالعوباب الحوالم اآلمول وتعوويهه بو لك واداال
الغووور  منوووه، ولووو لك،  ووون ت  وون ا هووو   القضوووية السياسوووية باوسووواك   داسووتنفا

 والمغ ى.  
بلبوواك ادةوورام،  فووك المبتوودى وفووك المنتهووى هووك ف وول سياسووك أريوود لووه أن يتعووح

فقووودم إلووووى المحاكموووة هووووؤال  المتهمووووون اوبريوووا  حسوووونك النيوووة والمق وووود وحةووووب 
المةرمووون المةهولووون الم لومووون لةهووات اوموون مرتكبووو االعتوودا ات الحقيقيووون 

 ممن كانوا أداة تعويه ه ا العباب المف م بحب وطنه.



 

1978 

ية وف ووول ووسوووباب سياسوووية أيضوووا مووون اولوووا إلوووى اليوووا  توووم تقطيوووع هووو   القضووو
إلى عطرين أحدهما وهو المت لوق بالسوفارة ادسوراييلية أحيول ن أو الها وعطرها 

إلوووى القضوووا  ال سوووكري الووو ي أ ووودر فيوووه أحكاموووا عديووودة بوووالبرا ة وةإيقوووا  تنفيووو  
 ال قوبة، واآلار هو ما تنظر  عدالة المحكمة الموقرة فك الدعوى الماثلة.    

وفووواة ثالثوووة  9/9/2011فوووك يووووم  وقووود نوووت  عووون كووول تلوووك اوحووودال التوووك ةووورت
م ريين وا  ابة أكثور مون ألوا عوائ مون المتظواهرين، ومون قواطنك اوحيوا  

يوسووا  ووابر أحموود يوسووا،  28المحيطووة بمسوورل الةريمووة وموونهم المووتهم رقووم 
عمووواد كموووال أحمووود بكوووري وادثنوووان هموووا مووون  29ومووون الموووارة ومووونهم الموووتهم رقوووم 

 أعر  بالدفا  عنهما.
 الوقايوووووووع

 يوسا  ابر أحمد يوسا 28بالنسبة للمتهم رقم 
اسووووتةواب  9ملوووا رقوووم  1469مموووا ةوووا  بأقوالوووه فوووك تحقيقوووات النيابوووة  وووفحة 

كوووان ةالسوووا يعووواهد التليف يوووون افسوووم تهم  9/9/2011المتهموووين، أنوووه فوووك يووووم 
نهم ن لووا ال لوم بتوا  السوفارة ادسوراييلية وول ووا فيوه، أنوا قلوت أرول أتفور  إبيقولوا 
اللك بيح ل فأا ت موتوسيكل... وطل ت على هناك ولما و لت ناحية على 

السفارة رةطت الموتوسيكل بةن ير فوك سوور ةنينوة اوورموان ووقفوت اتفور  علوى 
اللووك بيح وول موون ب يوود لقيووت النوواك بتةووري ... ةيووت أفووك الموتوسوويكل ععووان 

واودونك مون الوداان  ى  لة داان ن لت ةنبك وأنا أغموى علوأاد  وأةري لقيت قنب
علووووى مستعووووفك بوووووال  الوووودكرور فوقووووونك هنوووواك وطل ووووت موووون المستعووووفى اوووودت 

موون حافظووة مسووتنداتنا بةلسووة  1الموتوسوويكل وروحووت علووى بيتنووا.ا  مسووتند رقووم 
 اليوم (

قوب  علوى الموتهم وباعورت م ووه  9/10/2011ب ود عوهر مون هو   الواق وة وفوك 
 نيابة أمن الدولة ال ليا إةرا ات التحقيق. 

 عماد كمال أحمد بكري  29متهم رقم بالنسبة لل



 

1979 

 9ملوووووا رقوووووم  1477و1476مموووووا ةوووووا  بأقوالوووووه فوووووك تحقيقوووووات النيابوووووة  وووووفحة 
ا .. كنت مرول من عند أاتك فك  9/9/2011استةواب المتهمين، أنه فك يوم 

السيدة  ينب وأنا راكب اوتوةيك على كوةري الةام وة لقيوت الطريوق واقوا قووي 
لسوووفارة ادسوووراييلية فن لوووت مووون اوتووووةيك وقلوووت ععوووان المظووواهرات اللوووك ق ووواد ا

أتمعووى ب وود كوووةري الةام ووة وأاوود ميكروبووائ موون ب ديووه ععووان يكووون الطريووق 
معك، وأنوا م ودي علوى المظواهرات وقفوت أتفور  فوك وسوط النواك وكوان سواعتها 

موون السوراوسوومنت اللووك كووان قوودام السووفارة وكووان فيووه واحوود  اً النوواك كسووروا ةوو  
يم موون السووور وةيولووع فووك علووم إسووراييل بووك وهووو بيولووع فووك واقووا فووو  ةوو   سوول

ال لووم واحوود كووان واقووا تحووت م ووا  حاةووة فيهووا بنوو ين.. رماهووا علووى ال لووم ععووان 
يولع أكتر بك البن ين ولع ةامود وأنوا لقيوت حتوة قموا  مول وة ن لوت علوى وعوك 
حاولوووت أطفيهوووا راحوووت نا لوووة علوووى إيديوووه ادثنوووين وظهوووري نووو ل عليوووه حتوووة ثانيوووة 

واودونك علوى ادسو ا  وادسو ا   ى  وطفوو  فو ى  علو  ة برضه والنواك اتلمووامول
نقلتنوك علوى مستعوفى بوووال  الودكرور وفضولت هنواك لغايووة السواعة ععورة بالليوول 

موون حافظووة  1وب وودين ارةووونك ععووان م نوودهم  قسووم للحوورو .ا   مسووتند رقووم 
 مستنداتنا بةلسة اليوم(

قوب  علوى الموتهم وباعورت م ووه  9/10/2011ب ود عوهر مون هو   الواق وة وفوك 
 نيابة أمن الدولة ال ليا إةرا ات التحقيق. 

وعليه فقد وةهت نيابة أمن الدولة ال ليا إلى المتهمين الم كورين و ارين ادتهام 
 -بودايرة قسوم الةيو ة  10/9/2011وحتوى  31/5/2011بأنهما االل الفترة مون 

ن موووون اوول وحتووووى الاووووامك محافظووووة الةيوووو ة قامووووا بووووالتةمهرمع بوووواقك المتهمووووي
عتودا  علووى رةوال السوولطة رتكوواب ةورايم االان بغور  ين مةهووولياور  والسوب ين و 

تووال  وتاريووب الممتلكووات والمنعووآت ال امووة اال امووة ومقوواومتهم بووالقوة وال نووا و 
والاا وووة حوووال كوووونهم حووواملين وسووولحة وأدوات مووون عوووأنها إحووودال المووووت وقووود 

 من التةمهر مع علمهم به الةرايم اوتية ن!  وق ت منهم تنفي ًا للغر  المق ود



 

1980 

ن وأعاائ يارون مةهولون القوة وال نا مع موظفين عمومي .    إست مال و 1
متنا  عون أدا  عمول مون أعموال مكلفين بادمة عامة لحملهم بغير حق على اال

حال كونهم حاملين وسلحة بيضا  وأدوات من عوأنها إحودال المووت ، وظيفتهم 
لى ضباط وأفراد العرطة المنوط بهم تأمين مقار مديرية أمون الةيو ة بأن ت دوا ع

والب ثوات الدبلوماسووية المتواةوودة بالمنطقووة المحيطووة بهووا ولموون هم موون حمايووة تلووك 
مموا أحودل إ وابة ، المنعآت مستادمين أسلحة بيضا  وعبوات حارقوة وحةوارة 
 ب ضهم ولم يبلغوا مق دهم على النحو المبين بالتحقيقات .

حتالل مبنى ما ئ لم ولحة حكوميوة ا.    حاوال و ارون مةهولون بالقوة 2
قتحام مبنى مديرية أمن الةي ة بق د السيطرة عليه على النحو ابأن حاولوا عنوة 

 المبين بالتحقيقات .
.    ارةوووا و اووورون مةهولوووون عمووودًا أمالكوووًا عاموووة ومبوووانك ما  وووة لمرافوووق 3

لتوأمين التوابع ددارة حورك المنعوآت بوو ارة عامة بأن إقتحمووا مكتوب أحود أقسوام ا
الدااليوووة وأتلفووووا كافوووة محتوياتوووه وكوووان  لوووك لغووور  إرهوووابك علوووى النحوووو المبوووين 

 بالتحقيقات .
.    وضوو ا و اوورون مةهولووون عموودًا نووارًا فووك مبووان ليسووت مسووكونة وال م وودة 4

عووت ال علووى مبنووى قسووم عبوووات حارقووة تحوووي مووواد م ةلووة لال للسووكنى بووأن ألقوووا
التووأمين الاووارةك لةام ووة القوواهرة وغوور  اوودمات إدارة الموورور والحووك بالمنطقووة 
المحيطة بمقر مديرية أمن الةي ة فأضرموا النيران بها على النحو المبوين بتقريور 

 م لحة تحقيق اودلة الةنايية.
ومنعوآت م ودة للنفوع ال وام بوأن قو فوا مقور  اً .    أتلفا و اورون مةهولوون أمالكو5

ن الةيوو ة ومبنووى التووأمين ال ووحك وفووراد العوورطة ومكتووب أحوود أقسووام مديريووة أموو
التووأمين التووابع ددارة حوورك المنعووآت بووو ارة الدااليووة ومكتووب قسووم التووأمين التووابع 
لقطا  اومن المرك ي وأعمدة ادنارة بالطريق ال ام بالحةارة ال ولبة مموا أحودل 



 

1981 

من المركبات المملوكة لوو ارة  تلفيات بها وألقوا الحةارة وأضرموا النيران فك عدد
 الداالية فأتلفوها وكان  لك تنفي ًا لغر  إرهابك على النحو المبين بالتحقيقات. 

.    أتلفا و ارون مةهولون عمدًا أمووااًل اا وة ثابتوة ومنقولوة بوأن قو فوا مقور 6
الب ثة الدبلوماسية للملكة ال رةية الس ودية وب   الممتلكوات الاا وة بالحةوارة 

ل بووووات الحارقوووة مموووا نةوووم عنوووه ضووورر موووالك ةسووويم وكوووان  لوووك تنفيووو ًا لغووور  وا
 إرهابك على النحو المبين بالتحقيقات 

عتوووودا  علووووى .    حووووا ا وأحوووور ا أسوووولحة بيضووووا  وأدوات ممووووا تسووووت مل فووووك اال7
اوعوواائ بغيوور توورايئ أو مسووو  قوووانونك أو مبوورر موون الضوورورة المهنيوووة أو 

 ك نعاط يال باومن ال ام. الحرفية و لك بق د إست مالها ف
وعليه أسندت النيابة إلى المتهمين الم كورين و اورين ارتكواب الةنايوات المؤثموة 

، 2و1مكوووووووررا أ(/ 137،  1مكوووووووررا/ 90، 2و90/1، 86، 41أوال،  40بوووووووالمواد 
مون  4مكوررا و3و 3و2من قانون ال قوبات. والمواد  4و2و253،361/1، 162

لسونة  87ن التةمهر الم ودل بقورار بقوانون رقوم بعأ 1914لسنة  10القانون رقم 
 394من القانون رقوم  30/فقرة أايرة،26، 1مكرر/ 25، 2و1/1والمواد  1968
 1978لسووونة  26فوووك عوووأن اوسووولحة والووو ااير الم ووودل بالقوووانونين  1954لسووونة 

مون الةودول اوول الم ودل بقورار و يور  7و3والبنودين رقموك  1981لسنة  165و
موون القووانون  122و112و111و95و2والمووواد  2007لسوونة 1756الدااليووة رقووم 

 بعأن الطفل.   2008لسنة  126الم دل يالقانون رقم  1996لسنة  12
 الردفرا 

الابيوور لليمووين أمووام  ون أورا  التحقيقووات الووت موون حلوواأوالن بطووالن الم اينووة 
 سلطة التحقيق.
 من قانون ادةرا ات الةنايية على أنهن 86ن ت المادة 

يةووب علووى الابوورا  أن يحلفوووا أمووام قاضووى التحقيووق يمينووا علووى ان يبوودوا رأيهووم ا 
 بال مة وعليهم ان يقدموا تقريرهم كتابة.ا



 

1982 

....الوووبطالن هوووو الةووو ا  الووو ي فرضوووه قوووانون ادةووورا ات الةناييوووة علوووى ماالفوووة 
 القواعد ادةرايية وال ي يرد على ال مل ادةرايك فيهدد أثار  القانونية.

من قانون ادةرا ات الةناييوة علوى أدا  اليموين قبول البود  فوك  86دة فتنئ الما
مباعوووورة أعمووووال الابوووورة فوووواليمين تقدمووووة ادةوووورا ات الةوهريووووة التووووك يترتووووب علووووى 

 ماالفتها البطالن.
ال سووقط الحووق فووك إبدايووه وول موورة  فيةووب التمسووك بووه أمووام محكمووة الموضووو  وا 

 أمام محكمة النق .
 (159 وو 2007الحميد العوارةى طب ة   البطالن الةنايك د/عبد

يةب علوى الابورا  المنتودبين إ ا كوانوا مون  و هب الدكتور /حامد العريا إلى ن
غيور ابوورا  و ارة ال وودل أو ابوورا  الةوودول أن يحلفوووا أمووام عضووو النيابووة المحقووق 

 يمينا على أن يبدوا بال مة رأيهم وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
الةووو   2008انون ادةووورا ات الةناييوووة د/حامووود العوووريا طب وووة الت ليوووق علوووى قووو

 (664اوول ئ
 يوضح الدكتور رؤو  عبيد ن

ن أالابير هو كل عائ له إلمام اوائ بوأي علوم أو فون ويةوب علوى الابورا  
قوووانون ادةووورا ات(  86رايهوووم ب موووة    ايحلفووووا يمينوووا أموووام المحقوووق علوووى أن يبووودو 

غفالها بطالن الحكم ال ى يبنوى علوى تقريور وه   هى يمين الابرة ويترتب على إ 
 الابير.

مبووووووادئ ادةوووووورا ات الةناييووووووة فووووووك القووووووانون الم ووووووري د/رؤو  عبيوووووود طب ووووووة  
 (.415ئ1983

 وقد قضت محكمة النق  بأنهن
إ ا دفووع المووتهم بووبطالن تقريوور الابيوور ومحاضوور أعمالووه ل وودم حلفووه اليمووين عنوود 

فلوووت المحكموووة الووورد علوووى هووو ا الووودفع ندبوووه مووون قبووول النيابوووة للقيوووام بمأموريتوووه  وأغ



 

1983 

واعتمدت فك الوقت  اته على ه ا التقرير فوى إثبوات التهموة المسوندة إلوى الموتهم 
 فه ا ي يب الحكم عيبا ةوهريا يستل م نقضه. 

 ( 52ئ53   4مةموعة القواعد القانونية   1/3/1937 
 من قانون ادةرا ات الةنايية على أنهن 326كما تنئ المادة 

، ع اآلثوار التوك تترتوب عليوه مباعورةتقرر بطالن أي إةرا  فإنه يتناول ةميوا إ ا 
 ول م إعادته متى أمكن  لك.ا

نوووه يتنووواول ةميوووع اآلثوووار التوووك تترتوووب عليوووه، إى إةووورا  فأ.....إ ا تقووورر بطوووالن 
فووبطالن الابوورة يترتووب عليهووا بطووالن الحكووم إ ا اتاوو ت المحكمووة تقريوور الابيوور 

 أساسا القتناعها.... 
  (.160,161 و  2007البطالن الةنايك/عبد الحميد العوارةك طب ة  

إ    86ن النيابوووة تقووووم مقوووام قاضوووك التحقيوووق الووو ي تعوووير إليوووه الموووادة إوحيووول 
وحيوول الووت اوورا  ممووا يفيوود  باعتبارهووا هووك سوولطة التحقيووق فووك هوو   القضووية،

النيابة سلطة  ابير الم مل الةنايك ال ي أةرى الم اينة الفنية لليمين أمام حلا
تحقيووق فووك الوودعوى الماثلووة وفقووا لمووا يسووتل مه الوونئ القووانونك الموو كور، لوو ا فإننووا 
ندفع ببطالن الم اينة وةبطالن تقريور الابيور الفنوك ل ودم حلفوه اليموين عنود ندبوه 

 من قبل النيابة.  
 .ثانيان انتفا  حالة التلبك وبطالن اد ن بالقب  وبالتفتي 

موون ادعووالن الدسووتوري  8وتقابلهووا المووادة  1971تور موون دسوو 41توونئ المووادة 
 على أنن  2011ال ادر فك مارك 

ا الحرية العا ية حق طبي ك وهك م وونة ال تموك، وفيموا عودا حالوة التلوبك 
ال يةو  القب  على أحد أو تفتيعه أو حبسه أو تقييد حريتوه بوأي قيود أو من وه 

يانة أموون المةتمووع، وي وودر موون التنقوول إال بووأمر تسووتل مه ضوورورة التحقيووق و وو
هووووو ا اومووووور مووووون القاضوووووك الماوووووتئ أو النيابوووووة ال اموووووة، و لوووووك وفقوووووا وحكوووووام 

 القانون.......ا 



 

1984 

من ادعالن الدستوري  10وتقابلها المادة  1971من دستور  44وتنئ المادة  
 على أنن 2011ال ادر فك مارك 

ك مسوووبب وفقوووا ا للمسووواكن حرموووة فاليةوووو  داولهوووا وال تفتيعوووها إال بوووأمر قضووواي
 وحكام القانون.ا 

 من قانون ادةرا ات الةنايية على أنن  35وتنئ الفقرة الثانية من المادة 
ا.....  وفك غير اوحوال المبينة فك المادة السابقة إ ا وةدت داليل كافية على 
اتهام عائ بارتكاب ةنايوة أو ةنحوة سورقة أو ن وب أو ت ود عوديد أو مقاوموة 

 امووة بووالقوة وال نووا، ةووا  لمووأمور الضووبط القضووايك أن يتاوو  لرةووال السوولطة ال
ادةرا ات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب فورا من النيابة ال امة أن ت در أمرا 

 بالقب  عليه......ا  
 وقد قضت محكمة النق ن

ا لمووا كووان  لووك ، وكووان موون المقوورر أن تقوودير ةديووة التحريووات وكفايتهووا لتسوووي  
 ودرته تحوت أإلوى سولطة التحقيوق التوى  ن كان موكوالً ا  فتي  و  ن بالت دار ادإ

ال أنوه ا ا كوان الموتهم قود دفوع بوبطالن هو ا االةورا  ، إرقابة محكمة الموضوو  ، 
فإنوووه يت وووين علوووى المحكموووة أن ت ووور  لهووو ا الووودفع الةووووهرى وتقوووول كلمتهوووا فيوووه 

الطواعن لودفع  ةبأسباب سوايغة ، ولموا كوان الحكوم المط وون فيوه. لوم ي ور  البتو
 ن التفتي  ل دم ةدية التحريات التى بنى عليها ، علوى الورغم مون أنوه إببطالن 

 ن ، فوإن دانة على الودليل المسوتمد مموا أسوفر عنوه تنفيو  هو ا ادأقام قضا   باد
الحكووم يكوووون م يبوووًا بالق ووور . بموووا يوةوووب نقضوووه واالعووادة ، بغيووور حاةوووة إلوووى 

 بحل باقى أوةه الط نا .
 66لسوونة  13937والمقيوود بوورقم  13937/1996الط وون رقووم  -  نقوو  ةنووايك 

. )  
 كما قضت أيضان



 

1985 

 ن إاحيوول إن الحكووم المط ووون فيووه عوور  للوودفع المبوودى موون الطوواعن بووبطالن 
اوحيوول إنووه عوون ن بتنايووه علووى تحريووات غيوور ةديووة وأطرحووه فووى قولووه التفتووي  ال

تحريوات غيور ةديوة   ن النيابة ال امة بمقوله ابتنايوه علوىإالدفع المبدى ببطالن 
 ن  دار ادفمردود عليه بما هو مقرر من أن تقدير ةدية التحريات وكفايتها د

بالضووووبط والتفتووووي  أموووور موكووووول تقوووودير  لسوووولطة التحقيووووق اال موووون تحووووت إعوووورا  
محكمووة الموضووو ، ولمووا كووان الثابووت موون محضوور التحريووات وعووهادة محوورر  أنووه 

يوووه مووون م وووادر  السووورية والمراقبوووة قوووام بوووإةرا  التحريوووات بنوووا  علوووى موووا نموووى إل
العا ية، فإنه ال تثريب على سلطة التحقيوق وقود أ نوت لضوبط وتفتوي  الموتهم 

مون تحريوات ةديوة وهوو اومور الو ى تقرهوا  ي ةور ومسكنه اطمينانوًا منهوا إلوى موا اُ 
عليووه المحكمووة ..ا لمووا كووان  لووك، وكووان او وول فووى القووانون أن اال ن بووالتفتي  

 وودار  إال لضووبط ةريمووة اةنايووة أو إات التحقيووق ال ي ووح ةوورا إةوورا  موون إهووو 
ةنحةا واق ة بالف ل وترةحت نسبتها إلوى موتهم م وين وأن هنواك مون الوداليل موا 
يكفووى للت وور  لحرمووه مسووكنه أو لحريتووه العا ووية، وأن تقوودير ةديووة التحريووات 

 إلوووى سووولطة التحقيوووق ن كوووان موكووووالً ا   ن بوووالتفتي  و د ووودار اإوكفايتهوووا لتسووووي  
التوووى أ ووودرته تحوووت رقابوووة محكموووة الموضوووو  إال أنوووه إ ا كوووان الموووتهم قووود دفوووع 
ببطالن ه ا االةرا  فإنه يت وين علوى المحكموة أن ت ور  لهو ا الودفا  الةووهرى 
وأن توورد عليووه بووالقبول أو الوورف  و لووك بأسووباب سووايغة ، وكووان مووارد بووه الحكووم 

 وودار إعوورط  ووحة وعلووى مووا سوولا بيانووه ال ي وولح ردًا علووى هوو ا الوودفع، ون 
 ن أن يكووون مسووبوقًا بتحريووات ةديووة يوورةح م هووا نسووبة الةريمووة إلووى المووأ ون اد

أن تبودى  –حتوى يسوتقيم ردهوا علوى الودفع  –بتفتيعه مموا يقتضوى مون المحكموة 
 ن وأن تقوول كلمتهوا فوى كفايتهوا أو رأيها فى عنا ر التحريات السوابقة علوى اد

سوولطة التحقيووق ، أمووا ولووم تف وول واكتفووت   ن موون وودار ادإعوودم كفايتهووا لتسوووي  
ب بووارات عامووة م موواة ال يتحوودد منهووا عووائ المووأ ون بتفتيعووه و وولته بالماوودر 



 

1986 

المطلوووووب ضووووبطه فووووإن حكمهووووا يكووووون م يبووووًا بالق ووووور والفسوووواد فووووى االسووووتدالل 
 عادة. بغير حاةة إلى بحل باقى أوةه الط ن.اويت ين نقضه واد

   (. 67لسنة 5143والمقيد برقم  5143/1997الط ن رقم  -نق  ةنايك  
لما كان ما تقودم وكوان المتهموان الثوامن وال عورون والتاسوع وال عورون لوم يقوب  
عليهمووا متلبسووين حوووال قيووام واق ووة التةمهووور الم عومووة أو حولهووا وفقوووا لمووا يقووورر  

بوإ ن  9/10/2011القانون، بول قوب  عليهموا مون بيتهموا ب ود الواق وة بعوهر فوك
 ن ه ا اد ن لم يكون  وادراً إال امة بالقب  والتفتي ، وحيل   ادر من النيابة

بنوووا  علوووى تحريوووات ةديوووة وكافيوووة د ووودار  لضوووبط ةريموووة تووورةح نسوووبتها إلوووى 
ن وودام بوول بوول  وودر بنووا  علووى تحريووات واهيووة ترنووو إلووى اال،  29و28المتهمووين 

ملفقوووة  ووون ها  ووون ا ال ميووود ةم وووة توفيوووق ريووويك مباحووول قطوووا  غووورب الةيووو ة 
يمينوووه وأسوووماها تحريوووات، وحيووول لوووم تكووون هنووواك مووون الوووداليل موووا يكفوووك سوووطرها ب

هما أو لحريتهموا العا وية ليسوو  إ ودار اد ن بوالقب  يللت ر  لحرمة مسكن
أو التفتووي ، بوول لقوود ان وودمت أ ووال الووداليل علووى ارتكابهمووا أي ةريمووة أو حتووى 

لمتهمووين ماالفووة. فإننووا نوودفع بووبطالن اد ن ال ووادر موون النيابووة بووالقب  علووى ا
وبووالتفتي  ل وودم ةديووة التحريووات وعوودم كفايووة اودلووة ضوودهما ل وودور مثوول هوو ا 

 اال ن.
 ثالثان انتفا  أركان ةريمة التةمهر والةرايم المرتبطة به فك حق المتهمينن

 على أنن  1914لسنة  10تنئ المادة الثانية من قانون التةمهر رقم 
أعاائ علوى اوقول ارتكواب  ا إ ا كان الغر  من التةمهر المؤلا من امسة

ةريمووة مووا أو... فكوول عووائ موون المتةمهوورين اعووترك فووك التةمهوور وهووو عووالم 
 بالغر  منه أو علم به ا الغر  ولم يبت د عنه ي اقب بالحبك..ا

 وتنئ المادة الثالثة من  ات القانون على أنن



 

1987 

ا.. وا  ا وق ووووت ةريمووووة بق وووود تنفيوووو  الغوووور  المق ووووود موووون التةمهوووور فةميووووع 
ائ الووو ين يتوووألا مووونهم التةمهووور وقوووت ارتكووواب هووو   الةريموووة يتحملوووون اوعوووا

 مسؤوليتها ةناييا ب فتهم عركا  إ ا ثبت علمهم بالغر  الم كور.ا  
ا يعووترط لقيووام ةريمووة التةمهوور المووؤثم لووك بووأننوقوود قضووت محكمووة الوونق  فووى  

اتةوووا  غووور   – 1914لسووونة  10بالموووادتين الثانيوووة و الثالثوووة مووون القوووانون رقوووم 
المتةمهوورين الوو ين ي يوود عووددهم علووى امسووة أعوواائ إلووى مقارفووة الةوورايم التووك 
وق ووووت تنفيوووو ا لهوووو ا الغوووور  ، وأن تكووووون نيووووة االعتوووودا  قوووود ةم ووووتهم و ظلووووت 
ت وواحبهم حتووى نفوو وا غرضووهم الموو كور ، و أن تكووون الةوورايم التووك ارتكبووت قوود 

ل بهوا أحود وق ت نتيةة نعاط إةرامك من طبي ة واحودة ، و لوم تكون ةورايم اسوتق
المتةمهوورين لحسووابه دون أن يووؤدى إليهووا السووير الطبي ووك ل مووور ، وقوود وق ووت 

 ةمي ها حال التةمهر.
و لما كان الحكم المط ون فيه لم يدلل على توافر هو   ال نا ور الةوهريوة فوى  

حوووق الطووواعنين ، و كوووان موووا أورد  فوووى مةموعوووه ال يكعوووا عووون توافرهوووا ، فإنوووه 
 ما ي يبه و يوةب نقضه بالنسبة لهم .ايكون معوبًا بالق ور، م
 (10/6/1963  ةلسة 32لسنة  2835 نق  ةنايك الط ن رقم 

موون القووانون رقووم  3وقضووت أيضووا المحكمووة الغوورا نا إن الفقوورة الثانيووة موون المووادة 
بعووأن التةمهوور قوود ن ووت علووى أنووه اإ ا وق ووت ةريمووة بق وود  1914لسوونة  10

ع اوعوووواائ الوووو ين يتووووألا موووونهم تنفيوووو  الغوووور  المق ووووود موووون التةمهوووور فةميوووو
التةمهوور وقووت ارتكوواب هوو   الةريمووة يتحملووون مسوويوليتها ةناييووًا ب ووفتهم عووركا  
إ ا ثبووت علمهووم بووالغر  الموو كورا فيةووب واوو  المعووتركين فووى التةمهوور بهووو   
المادة ، فضاًل عن ثبوت علمهم بالغر  الممنو  ووقو  الةريمة أثنا  اعتراكهم 

أن وقوعها كان بق د تنفي  الغر  من التةمهر ، فإن  فى التةمهر ، أن يثبت
مقارفها أم كان قد نبوت عنود أحود  تتنفي ًا لق د  ار سوا  أكان بي   كانت وق ت

المتةمهرين فةأة فال يسأل عنها باقك المعتركين فى التةمهر ، كموا ال يسوألون 



 

1988 

متوى تبوين  ،عنها إ ا ارتكبها مقارفها بق د تنفي  الغر  مون التةمهور فوى رأيوه 
أن االلتةووا  إليهووا لتنفيوو   لووك الغوور  كووان ب يوودًا عوون المووألو  الوو ي ي ووح أن 
يفتر  م ه أن غير  من المعوتركين فوى التةمهور قود توق وو  بحيول ت وح لو لك 
محاسبتهم عليه باعتبار  من النتاي  المحتملة مون االعوتراك فوى تةمهور محظوور 

أثبوت أن االحتعواد كوان أول أمور  عن إرادة و علم بغرضه . فوإ ا كوان الحكوم قود 
نا فت ودى مظاهرة سارت لمناسوبة م ينوة ايووم ادضوراب مون أةول عورب فلسوطي

لمطووواردة و المطووواردة فتالفوووت عنهوووا عووورا م أفلتوووت مووون الهوووا البووووليك بوووالتفريق و 
قوووام أفوووراد مووون ب ووو  العووورا م بوووإتال  المحوووالت أو سوووارت فوووى ةهوووات ماتلفوووة و 

مووون قووووانون  3لواق وووة محوووواًل لتطبيوووق المووووادة ااوووتالك موووا فيهووووا فوووال تكووووون هووو   ا
 رةووط مووا التةمهوور ، إ  ال يمكوون رةووط هوو   العوورا م المتفرقووة بتلووك المظوواهرة و ال

أةلوه قبول تفريقهوا أو السرقة بالغر  الو ي قاموت مون وقع من حوادل ادتال  و 
رتكووب إتالفووًا فووى اال يكفووى لمحاسووبة المووتهم عوون النهووب أن يثبووت أنووه تعووتيتها . و 

المظاهرة موا دام لوم يثبوت أنوه كوان ضومن عور مة م ينوة مون تلوك العورا م  أعقاب
التوك اتاو ت ادةورام السووافر غرضوًا لهوا و أن موا ح وول مون ادتوال  و السوورقة 

 كان بق د تنفي  ه ا الغر  ادةرامك .
 ( 2/12/1946 ، ةلسة  16لسنة  1890 نق  ةنايك الط ن رقم 

لسنة  10عأن التةمهر المؤثم بالقانون رقم وقررت المحكمة الدستورية ال ليا فك 
 أنن 1914

منوواط ال قوواب علووى التةمهووور وعوورط تضووامن المتةمهووورين فووى المسوويولية عووون  ا
الةورايم التوك تقووع تنفيو ًا للغوور  منوه هوو ثبوووت علمهوم بهوو ا الغور ، وأن تكووون 
نيووة االعتوودا  قوود ةم ووتهم وظلووت ت وواحبهم حتووى نفوو وا غرضووهم الموو كور وةوو لك 

معر  قد ة ل مون تووافر أركوان ةريموة التةمهور علوى الوةوه الم رفوة بوه يكون ال
قانونًا أمرًا تتحقق به  ورة المساهمة فوى الةورايم التوك يرتكبهوا أحود المتةمهورين 



 

1989 

ةاعاًل م يار المسويولية وتحمول ال قوبوة هوو ال لوم بوالغر  مون التةمهور واتةوا  
 .ادرادة إلى تحقيق ه ا الغر .......ا 

 9لسووووووووونة  1لمقيووووووووودة بةووووووووودول المحكموووووووووة الدسوووووووووتورية ال ليوووووووووا بووووووووورقم  القضوووووووووية ا
 قضاييةادستوريةا( .

وقوود قضووت محكمووة ةنايووات أموون الدولووة ال ليووا طوووارئ فووى قضووية أحوودال الكوووم 
 اوحمر ن

..  ولووم تقوويم النيابووة ال امووة الوودليل علووى توووافر العووروط بالنسووبة وي موون الوقووايع 
ل اموة ارتكنوت فوى إثبوات ةريموة التةمهور ن النيابوة اإالمنسوبة للمتهمين، وحيل 

فى حق المتهمين إلى ما ساقه عهود ادثبات وفى مقدمتهم المقدم عماد محفوظ 
طوواهر ريوويك مباحوول مركوو  أوسوويم الوو ي قوورر بووأن تحرياتووه السوورية أفووادت بووأن 
المتهمين اتحدت إرادتهم على ه ا التةمهر بق د ارتكواب الةورايم المسوندة إلويهم 

القوول الو ي سواير  فيووه النقيوب احمود عوواد الحبعوك م واون مباحوول  مقارفتهوا وهوو
وهوووو قوووول تووورى المحكموووة أنوووه ةوووا  مرسوووال عاريوووا مووون أي دليووول ، مركووو  أوسووويم 

نوه لوم يكون ن إ لوك أن يقوول  وراحة فوى التحقيقوات ويكفى للتودليل علوى، يساند  
دم تحرياتوه دون أن يقو ى ب ود الحوادل وب ود أن أةور  الي ر  أعاائ المتهمين ا

فلوويك فووى ، تتفووق مووع ماديووات الوودعوى  الدلوويال سوووى هوو   المقولووة التووك ةووا ت 
ر اوورا  مووا يقطووع بقيووام اتفوووا  أو عووبه اتفووا  بووين المتهموووين علووى هوو ا التةمهووو

 ها.يسوا  فى بداية اوحدال أو أثنا
مون دولوة عليوا أةنايات  717أوسيم ورقم كلى  1988لسنة  1584  قضية رقم 

 طوارئ (
ا تقدم وكان الغر  من التةمع الحادل فوك محويط سوفارة دولوة ال ودو كان م لما

هو االحتةا  على  9/9/2011ادسراييلك فك يوم حدول الواق ة محل الدعوى 
مقتوول ةنودنووا علووى يوود القوووات ادسووراييلية وعلووى بنووا  سووور لحمايووة سووفارة دولووة 



 

1990 

وقتلهم، ولم ال دو ادسراييلك من غضب الم ريين بسبب االعتدا  علك أبنايهم 
 يكن الغر  هو التةمهر المؤثم قانونا وفقا لما سلا بيانه. 

ثبت  لك من واقع اوورا  ومون محضور تحريوات ال ميود ةم وة توفيوق حوين  وقد
، فلم اً ماتلف اً وغرض اً قسم المتظاهرين المتةمهرين إلى فيتين وة ل لكل فية هدف

  نا البيان.  ن د ب دد ةريمة التةمهر المؤثم قانونا على الوةه 
( 1481 - 1465كووان  لووك وكووان المتهمووان قوود قووررا فووك التحقيقووات  ئ  ولمووا

ب دم علمهما بالتةمهر وال بالغر  منه وأكودا عودم اعوتراكهما فوك الةريموة، وقود 
الوووت اوورا  تماموووا مووون أي دليووول أو قرينوووة علوووى اعوووتراكهما فوووك هووو ا التةمهووور 

كليوة وبانتفوا  ةميوع  ةمهرتفا  ةريمة التالمةرم، ل ا ولكل ما تقدم فإننا ندفع بان
 .  29و 28أركانها فك حق المتهمين 

 ن توافر أسباب ادباحة فك حق المتهمينراب ا
مون قوانون ال قوبوات علوى ن ا ال تسوري أحكوام قوانون ال قوبوات  60المادة  تنئ

 على كل ف ل ارتكب بنية سليمة عمال بمقتضى حق مقرر بمقتضى العري ة.ا 
 -بالحقيقووة وبووالواقع  -بالتحقيقووات فقوود قوورر المووتهم الثووامن وال عوورون  ورد وكمووا

أنه كان ةالسا يعاهد التليف يوون فسومع وعور  منوه أنهوم أن لووا علوم إسوراييل مون 
قورر   -ومدفوعا بع ور وطنوك دفوين وتلقوايك -على السفارة ادسراييلية وأحرقو  

ن قواطنك ميودان الةيو ة وأنه م ةأن ي هب إلى هناك ليتفر  على ما يحدل اا 
 القريب ةدا من محيط اوحدال.  

بالحقيقوة وبوالواقع  -ورد أيضوا بالتحقيقوات أن الموتهم التاسوع وال عورين قورر  كما
أنه حال مرور  من علوى كووةري الةام وة راكبوا أتووةيك يقلوه إلوى حيول يسوكن  –

موا ب ود بساقية مكك بالةي ة، وعلى أثر توقا الطريق قرر أن ين ل ويمعك إلوى 
وقوووا ليتفووور   –لقوووايك الت نوةووو ات العووو ور الووودفي –الكووووةري فعووواهد المظووواهرات 

ال يوةود فوك كول أورا  القضوية موا ينفوك  ود  هو ا الو ي  وحيلعلى ما يحدل.



 

1991 

قرر  المتهمان فإن ما أقودم عليوه كول منهموا هوو ف ول ارتكوب بنيوة سوليمة وتتووافر 
 نك الم كور.فيه أسباب ادباحة وفقا لما يقرر  النئ القانو 

 ن الو اوورا  مما يدل على ارتكاب المتهمين للةرايم المسندة لهما اامسا
ا قاعودة العوك يفسور ل والح الموتهم تقتضوى مون القاضوك محكمة الونق ن قضت

واعتبوور الواق ووة محوول تطبيقهووا كلمووا ثووار لديووه العووك فووى اددانووة .....فووإ ا االفهووا 
طال . فاوحكوام فوى الموواد الةناييوة ال العك ثابتة، وقضى باددانة كان حكمه با

.  لووك أن لالعووك إنمووا علووى الةوو م واليقووين، ال علووى الظوون واالحتموواتبنووى علووى 
يبنووى علووى دليوول يقينووك. فووإ ا العووك ال ي وولح لنفووى أ وول البوورا ة الوو ي يةووب أن 

كانت اودلة التك ساقها القاضك فى حكمه قد انتهت إلى ترةيحه وقو  الةريموة 
ن الحكم يكون ااطيا وماالفا للقانون. فأي عك يتطر  إلوى عقيودة إف المتهممن 

بوالبرا ة مهموا كووان احتموال الثبوووت  ضووىأن تقالمحكموة فوى ثبوووت التهموة. يةوب 
 .المحكمة بالدعوى عن ب ر وب يرة اودرةته متى أحاطت 

ئ  27رقوم  8مةموعة أحكام محكموة الونق  ك  1980مايو سنة  8  نق  
 . (441ئ  98رقم  35ك  1984بريل سنة أ 19  ..  (352

ا أما إ ا كانت المحكمة لم تنته من اودلة التك  كرتها إلى الة م بوقو  الةريمة 
وقوعها منه فحكمهوا باددانوة يكوون م يبوا مموا يسوتوةب من المتهم ، بل رةحت 

 .ا نقضه 
  ( 124ئ 139رقم 7   1946أبريل سنة 15نق  

ن أي دليوول أو قرينووة علووى ارتكوواب المتهمووين للةوورايم الووت أورا  الوودعوى موو وقوود
وغيوور  ة كلهووا علووى مةوورد محضوور تحريووات وا   المسووندة لهمووا، فقوود عوويدت القضووي

ةوووووودي سووووووطرها ال ميوووووود ةم ووووووة توفيووووووق ريوووووويك مباحوووووول غوووووورب الةيوووووو ة بتوووووواريخ 
نووه اسووتكمله بمحضوور تحريووات إومتناقضووا حتووى  يوواً هتر وقوود ةووا  م 10/9/2011
فواة النيابوة بوه، كموا الوت اوورا  مون أي اعترافوات لموا 8/10/2011فوك  حقال

 ووادرة موون المتهمووين أو ضوودهما، وال توةوود أي أحوورا  تا ووهما أو توودلل علووى 



 

1992 

ارتكابهمووا لةريمووة التةمهوور أو الةوورايم المرتبطووة بووه ممووا ورد بووأمر ادحالووة ، وال 
سووك نتم وعليووهفيهووا.   كهمايوةوود عووهود رؤيووة يؤكوودون ارتكابهمووا للةوورايم أو اعووترا

بقاعووودة أن او ووول فوووك الموووتهم البووورا ة وأن العوووك يفسووور ل وووالحه طالموووا انتفوووت 
 اودلة التك تة م بوقو  الةريمة منه.

مووا تقوودم ولمووا توورا  عدالووة المحكمووة موون أسووباب أفضوول نلووتمك بوورا ة  ولكوول لوو لك
 المتهمين مما نسب إليهما. 

 المحامية  كك مراد  فا /  المتهمين وكيلة



 

1993 

 (3ملحق رقم )

 ( للمعاهدة 35الذكرى  فى
 ثالثون سببا للتحرر من كامب ديفيد

 محمد سيف الدولة

عودوان  أيتةريد ثلثى سينا  من القوات و السالل، مموا ية لهوا عاريوة أموام  (1
 .1967و 1956اسراييلى مستقبلى مماثل ل دوانى 

 االنحيا  الى اومن القومى االسراييلى على حساب اومن القومى الم رى. (2

نعوور قوووات أمريكيووة وأوروةيووة فووى سووينا  ال تاضووع ل مووم المتحوودة، تراقووب (  3
 القوات الم رية، وال تملك م ر المطالبة بانسحابها.

نوووا  الةوورايم فووى سووينا ، بسووبب أتعووار التةسووك وادرهوواب والتهريووب وكوول ان(  4
 غياب سيادة الدولة هناك.

سراييل، بحةة التهديود(  5 ال سوكرى االمريكوى لم ور   ر  الاو  من أمريكا وا 
موووووووارك 25سوووووووراييلية الموق وووووووة فوووووووى مريكيوووووووة ادهم اوالووووووووارد فوووووووى مووووووو كرة التفوووووووا

 و ت ديل الم اهدة.أوال ى يتا  النظام منه  ري ة ل دم المطالبة بإلغا  ،1979

مريكووى فووى الةووي  والسووالل الم وورى، موون اووالل الم ونووة أسوويطرة وتحكووم (  6
 الدايم للةي  االسراييلى. ال سكرية اومريكية، لضمان التفو  

ضووورب االقت ووواد الم ووورى وت وووفية القطوووا  ال وووام بسوووبب دعموووه للمةهوووود (  7
 ، وتأسيك اقت اد بديل تابع.1973الحرةى قبل حرب 

قامووت أموووال الم ونووة االقت ووادية اومريكيووة بتمويوول  ووناعة طبقووة رأسوومالية (  8
 مريكا وللسالم مع إسراييل.تحكم م ر، موالية و

 يوووواً وروةأ يوووواً مريكأ اً ح االعتوووورا  بإسووووراييل وااللتوووو ام بكامووووب ديفيوووود عوووورطأ ووووب( 9
 لكل من يحكم م ر. ياً سراييلإ

                                                 
 يتفق ومجملل رييتنلا التلى ا الدولة  باعتباره  نعيد هنا نشر المقال المتميز للمفكر القومى  محمد  عصمت سيف

 اوردناها فى هذة الموسوعة عن التطبيع  مع العدو الصهيونى 



 

1994 

و ينا ور فلسوطين أسوراييل أو يورف  الم اهودة، إوتم طورد كول مون ي وادى  (10
 من عرعية نظام كامب ديفيد.

لووووى إكموووا أل موووت الم اهوووودة م ووور بتقووووديم كووول موووون يحووور  ضوووود اسوووراييل ( 11
 المحاكمة .

سوراييل هوى ال وديق إى ال وام، لت وبح أت ييا الوعى العو بى وتضوليل الور ( 12
 وفلسطين هى ال دو.

( دالت أمريكا بم ونتها وابرايها واستاباراتها وأةندتها إلك أعموا  المةتموع 13
تراقبووه وتر وود  وتحللووه وتوةهووه وتسووتقطب منووه وتفوور  فيووه مؤسسووات ؛ الم وري 

 اادمة لتف يل معروعها فك م ر.

( أ بح للم اهدة اوولوية على اتفاقيات الدفا  ال رةى المعترك الموق ة فى 14
 ، بموةب نئ  ريح فى الم اهدة.1950

ى دولووووة،  أى اتفاقيووووات مسووووتقبلية مووووع أوتووووم تقييوووود حووووق م وووور فووووى توقيووووع ( 15
 .االا أحكام الم اهدةت

يووة، ر  فلسووطين التارياألووى التفووريط فووى إ( أدى االعتوورا  بعوورعية إسووراييل 16
فوى أول سووابقة عرةيوة علووى مور التوواريخ، وهووو موا فووتح البواب ب وود  لوك لسوويل موون 

 التنا الت ال رةية الرسمية.

لووى ا  لووى الوول كبيوور فووى ميوو ان القوووى، و إ( أدى انسووحاب م وور موون ال وورا  17
لوووى سالسووول مووون االعتووودا ات ال وووهيونية المتتاليوووة ا  سوووراييلية، و إهيمنوووة عسوووكرية 

 السودان وسوريا وفلسطين.على لبنان وال را  وتونك و 

ن ووت الم اهوودة علووى ضوورورة قيووام م وور بووالتروي  للسووالم علووى الطريقووة ( 18
سوووراييلية، والتحوووالا ضووود كووول مووون يرفضوووه، والمعووواركة فوووى ح وووار المقاوموووة اد

 الفلسطينية .

دولوة بوواالعترا   80إضو ا  المقاط ووة الدوليوة دسووراييل، ب ود أن قامووت  (  19
 ا ب د الم اهدة.بإسراييل والتطبيع م ه



 

1995 

لووى ضوورب وحوودة ال ووا إ( أدى ضوورب قضووية ال وورب المرك يووة  فلسووطين(، 20
ال وووورا  ال رةووووى  ال رةووووى، وتفعووووى االنقسووووام واالقتتووووال الووووداالى، وتحووووول من يوووو   

 لى   را  عرةى عرةى.إال هيونى 

لوووى إ( أدى انسوووحاب م ووور مووون مواةهوووة المعووورو  االمريكوووى فوووى المنطقوووة، 21
اومريكيووة علوووى الوووطن ال رةووى واحوووتالل ال وورا  وتقسووويم  نةووال وت ميووق الهيمنوووة

 السودان.

( كما أن الم اهدة باطلة دستوريا بسبب ماالفتها للمادة االولوى مون الدسوتور 22
 التى تنئ على أن م ر ة   االمة ال رةية، ت مل على وحدتها.

 ن السويادةأ( وبسبب ماالفتها للمادة الاامسوة مون الدسوتور التوى تونئ علوى 23
 للع ب الم رى وحد ، ب د أن فرطت فى سيادتنا ال سكرية الكاملة فى سينا .

(  وبسووبب ماالفتهووا المووادة الثانيووة موون الدسووتور و أحكووام العووري ة االسووالمية 24
 .التى تح  على قتال كل من ي تدى على أوطاننا  ديارنا(

اهوودة فووى ت ويوور ادرادة العوو بية فووى االسووتفتا  الوو ى تووم علووى الم وبسووبب   (25
 .1979بريل إ

(  والم اهدة باطلة دوليا أيضا، وفقا التفاقية فيينوا للم اهودات، بسوبب اإكورا ا 26
م وور علووى السووالم مووع إسووراييل، ب وود أن تووم احووتالل أراضوويها بووالقوة بالماالفوووة 
لميثا  اوموم المتحودة، وعودم تودال مةلوك اومون داورا  القووات الم تديوة، وموا 

 . 1973لى اسراييل فى حرب إمريكا تلى  لك من انضمام أ

طايفيوة كإسوراييل، فوتح البواب أموام عدوانيوة عن ورية و  ( اعترا  م ر بدولة27
 ل دعمواً الطايفيات اواورى، لتأسويك دويالتهوا المماثلوة للنموو   ال وهيونك، ومث و

 لمعروعات التفتيت ال رةى . كبيراً 

الم ووري، ب وود أن تووم ( ضوورةت الم اهوودة رول االنتمووا  الوووطنك لوودى العوو ب 28
 ضرب كل ثوابته الوطنية والتارياية وال قايدية.



 

1996 

( تسببت فى االنعقا  الوطنى وضرةت الوحدة الوطنية بين الع ب والسلطة 29
ن ت ووالحت مووع عوودو اومووة، ففقوودت عوورعيتها الوطنيووة، وحكمووت أالحاكمووة، ب وود 
 الرد .بالقمع و  البالد من ي   

هووووا وا عووووادة إنتووووا  نظووووام مبووووارك، ب وووود أن ؤ ا( إةهووووا  الثووووورة الم وووورية واحتو 30
رةطووووت أمريكووووا ومةتم هووووا الوووودولى اعترافهووووا بووووالثورة الم وووورية، بضوووورورة االلتوووو ام 

 بكامب ديفيد ونظامها .
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الوثيقة األولى : مقدمات كامب 

 ديفيد :

محضر الجتماع كسينجر وجولدا مائير خالل 

مفاوضات فك االشتباك على الجبهتين 

 )مترجمة (1974المصرية والسورية 

 



 

2004 



 

2005 

محضر الجتماع بين كيسنجر وجولدا مائير خالل 

ت فك االشتباك على الجبهتين المصرية مفاوضا

   1974والسورية عام 

 السادات سيحتل ليبيا جولدا مائير:

 (1مذكرة لمحضر اجتماع )
المشاااارك ال الةااالدة ج لااادا ماااارلر رررةااا،  يراا دةااارارلسف ةااارمحا دل لتاااي الةااا لر 
اإلةااااارارل ا واااااا ال دراااااات المتحااااادةف الااااادكت ر   ااااار  كرةااااا جر  ي ااااار ال ارجرااااا، 

 ف بلتر دب ل  ر دماا عض  مج س األما الق ما األمر كااألمر كا
 ظهرا 12:00ع د الةاع، الا 1974مارس  1ال قت  التار خل الجمع، 
 (2ي  را )تالمكاال بلت الضراو،ف  ر 

كرةااا جرل  اااس رخلاااتل ل ااار دذدي ل ااار س ع اااا لاااد الم ااار لا  لقاااد  جح اااا واااا 
ت ع ااا رواار الع اا  تأةاارس عاقااات دب  ماةاار، كام اا، ماار م اارف  خ اار الةااادا

 األمر كا ع ا مقر الة ارة
 مارلرل )تضحك( ع ا شرف    ي غر مرك  !!

. كا اااات  يارة مهمااااا   كرةاااا جرل  عاااا ف لقااااد  اااا ع ا مااااا اةااااتر اف العاقااااات حااااد ا  
ال ارجراا، )الم اار ،( لأام هااا   اااك. خدلااا وهمااا ب ساااض حماةاااف  ةاارعر  

 (تهك ع ا الت ر ي  ا الم ر  لعد عر     ي غر مرك !! )ل
مااااارلرل خدلااااا الةااااادات بت اااار   لأ ااااأ مااااا الم لااااد )ل ةااااا ( خا تااااي ر  الشاااار  

د أ  لاأل ةطف  خشار دلا خربر مراحس ل ك ادشتلاك ع ا الجبه، الم ر ،ف  قاي
 .ل لغا خا رحدث   س الشاا وا ة ر ا

 كا اااااات اإلشااااااارة ال حلاااااادة لحضاااااا ر شاااااا   ل اااااار  ااااااا خا ) ي اااااار ال ارجراااااا، 
د ف  لا اااأ قااااي ل دا المةتشاااار األلماااا ا ول اااا برا ااات الةااا وللتا( غر مركااا  قاااا

 .1974 الرررس ) ركة ا( ةلي راا م ر عا  
 كرة جرل لمع  ماتكف د أ ) ركة ا( ر كر وا خا تا ا الي ارة وا مال 

 مارلرل لل اوق علد مراد 



 

2006 

 كرة جرل متا علد مرادك 
 مال  3مارلرل 

 مال  27كرة جرل علد  وا 
 لقرا التاةر عشر خ ا وا ا مارلرل )تضحك(  لاا

ل أ.  لالم اةل،ف لقد قاي ) ركة ا(كرة جرل د أ القرا الذ  خحمس شغ ا  ا ا ل
 د أ لا رأتا دلا الشر  األ ةط د ا ي ارة دةرارلس

مااارلرل )تضااحك( لاا  خت اا ر مس قااا خ  ااا ةأ ا ااس العمااس حتااا  ااذا العماار. خ ااا 
 .مةتعدة ل ت ايي عا م  با أل  ش   لر ده

مااا برقرااا،(  اااذا  ااا  البراااا الاااذ  خدلاااا لاااأ الةاااادات  دل لتااايل )رقااارخ  بااارا   الةاا لر
خشاااكر الااادكت ر »ل  اااحاو، لعاااد خا غاااادر الااادكت ر كرةااا جر القاااا رة. لقاااد قاااايل 

كرة جر ع ا جه دهف  خعتقاد خا ال دراات المتحادة لادلها م قاد جدلاد رعبار عاا 
ا  راا، ال درااات ال راات الحةاا ،  تةاهلس اةااتر اف العاقااتف   اا  م قاد لاادي ع ا

المتحاااادة لتحقلااااق حااااس.  اااا  تحاااادث الةااااادات عااااا وااااك ادشااااتلاك ع ااااا الجبهاااا، 
لةاا ر ا وااا  ااذا ال ااددف   شااارك ورااأف أل  ااا  د ااأ  اادف رراارسل الةاا ر ،ف  قاااي 

 .جبه،  احدة  قم ا لحم ،  احدة
 .كرة جرل  ذا م لد لكل 

ك ادشاتلاك د أ رعتقد خا وا«.  شارك ا كسرف مةاعد»دل لتيل )ل ا س القرااة( 
رمكا تحقرقأ وا ة ر ا كما جر  وا م ر دذا مر عبر خربر مراحس تحضلر ،ف 

(ف  ج لد  محاد اات 4) 101م س )ات اقر،( ال قاط الةتف  محاد ات الال  متر 
واااك ادشاااتلاك ع اااا الجبهااا، الةااا ر ،ف ةرةااات لد ماااا »خةااا اا. )ل ا اااس القااارااة( 

أل  ااااا قم ااااا  ؛  اااا  م سااااط لااااأتجربت ااااا التااااا تحققاااات وااااا الم عااااد المحاااادد  كمااااا 
لادةااتعدادات لااذلك. اةااتر اف ماافتمر ج لااد مشاار ط بتحقلااق وااك ادشااتلاك وااا 

 خشار خرضا دلا خ أ د ا تحقلق العدال، ل   ةسل للا د رمكا خا رك ا «. ة ر ا
دا  ركةا ا  برا ات ةالي راا القاا رة واا  ل   اك ةا  وا ج لد...  قاي خ لرا  



 

2007 

 ة ف لت ا س مر األةد وا  (ةرك  اا معا! )لتهك  ف  د خوتر  لأ هما1974
الم ار  واا ت ظلاد  -الةاعات الق ل ، المقب ،.  تحدث عا التعا ا األمر كاا 

الق اااة  حاا ي األجهااية التق راا، األ اار  التااا تم اهااا ال درااات المتحاادة. )رقااد   اا  
 مقاب ، الةادات لارة جر

 ُأ ع د    لأ دلا م رمارلرل لمس خا لجد غر مرك  ما رحتض أ  ُرق بل   
 كرة جرل كاف لا لجد

  ي ر  ارجلته  حض أ  ق بَّ  ُأ وا المسار -دل لتيل حض  ه وا ة ر ا 
كرةا جرل )بااتهك (  حاا لاا    ااس دلاا  ااذه ال قساا، )التقبلاس( ماار الر س...س ااض 
الةااادات م ااا خا خت قااد وااا م اارف  خ ااا وااا سر قااا ل  اار   مااا الم سقاا،ف خ  

  ل قا رةف لاا ل ض  )ل عال ( ال ار  واا المعام ا، الم ار ، و ر مغادرة غر مرك
 (.)بلا كرة جر  غر مرك 

ماااااارلرل خ  ه مةاااااكلا غر مركااااا . لقاااااد قااااااي  ر تشااااا ف ذات مااااارة ل  اااااحاو، ل 
تةأل ا عا ك ااة  ي ر  ارجلت ا غر مرك  ! حة اف ةاأ برك ل لا  س بات م اأ »

س ذلاك وا را  د ا خا ل    ةر الأ   ج س ع ا قسع، ما الج لدف وةا ف ر عا
 .تردد

كرةااا جرل كماااا خ هااا  رةااات دم ا غر مركااا  واااا ر ةااارا كم ااااي ل رجاااس المةاااتقر  
(straight  غلر الشاذل ف خ. 

ماااارلرل دعااا ت لااا   خماااس دجتمااااع لمج اااس الااا يراا لمجااارد خا خقااا ي لهااا  عاااا 
  ا ي قارماا، األةار .  لاااا لاد  الةاا س، ل م اوقا، د ا اةتشااارة الحك ما،.  قااد 

كرك  تقدلرك ع ا دعسار اا قارما، األةار .   ااك  احاد وقاط خحماق س ب ا م ا ش
دا حقرق، خا القارم، جاا بهاا ل تاملر الذ  قاي  -لرس خحمق  لاا غ غارا  -

 .الدكت ر كرة جر للجع ها د تتماشا مر ات اقر، ج لد.  لاا الجمرر ةعداا
مااما كرة جرل  ب     األةر  ميراحا  لر اف وقد خعسا الةادات خ امار خ

 .ف  لاا رمك ك ادحت اظ لالر ةا73رمك كل دسا  ةراح الاف  لإلورا  ع هما



 

2008 

 .73دل لتيل ات ق ا ع ا الا
كرة جرل ل اراح،ف خعتقاد خا الةاادات كااا ع اا اةاتعداد ل قراا  باذلك د ا  اذه 

 .ف  لاا لرس ذلك الر ةا73المقارض،ف  لاا خ ا عرضت الا
 .ع ا لع  الم  للا وا ةلبلر ا مارلرل ربما رمك  ا اةت دامأ ل ح  ي

 .كرة جرل  ع ف لذلك ق ت د ك  تر د ا خا للقا الر ةا.  قايل د لأس
 .قال ال دا ميراحا ما خ س م ر  

 .رق ل ال رمك ك  اإلعاا الل   خ أ تمت دعادته 
 .مارلرل متا ةرأتا 

 .كرة جرل مةأل،  قتف ر تلا
 .  ا لال عسمارلرل   ضس خا  ع ا عا    لأف ع دما رك ا 

 .ةاع، القادم، 48كرة جرل د لأس. خعتقد  اي الا
رقااااا ي الةاااااادات ل دا م اااااابراتا  ات ااااا ت لالم اااااابرات الم ااااار ، واااااا المغااااارض 

 .لاجتماع  الت ةلق معا
 .مارلرل د خعرف

كرةاا جرل خاااد لااا خ ااأ حاادث.  قااايل د كاا  عرضاات  اقتراحااا ل ت ةاالق مااا  ااااي 
شار س، خا ُر عاس ذلاك خرضاا مار ال  ةاسل للا. الحةا.  قاد خجااض لأ اأ د رماا ر 

لااا ذلاك كااا وقاطف أل ااأ د لر اد خا ر عاس ذلاك وااا المغارض.  قاايل د اأ لر ااد ا 
د اااأ مهااات  لالت ا اااس  الت ةااالق شااار س، خا لااات  ذلاااك ماااا  الاااا ل خا خقااا ي لاااا  

 . س ض م ا خا خق ي لكل  ذا
 . ا  ذا األةب عمارلرل د خعرف عا  ذاف أل  ا ل  خر ة ركا رررس م ابرات

ةراةااار، خ  اقت ااااادر، خ   -دا خ  ات اااادت تر ااادلا ل كرةااا جرل  قااااي خرضاااا 
 .وه  م اوق شر س، خا ت ع ا ذلك ما  الا -اةت لاراتر، 
 .مارلرل جلد



 

2009 

رَّح  حتا اآلا ل كرة جرل  قاي لا  ج د ف )خ  خ ها تعبرته (  200،000د أ ة 
 ااكل ةتةاارحلا   ااد ادحتراااسا د كااس  ةااارس ال قااس المةااا دة لهاا . ق ااتل لااال 

 .ال ا  لك
 .( )دلرعاير(ف د  ا ة حدد رقما خا ر دق،5دل لتيل ق ت لداد  )

كرة جرل دذا ُك ات  تةاتسرر خا ت عاس ذلاك اآلاف ورمك  اا خا خرةا أ دلراأ كماا لا  
 .كاا م كل 

 .دل لتيل جلد
 .مارلرل كلد لر  الةادات دمكا ر، ادت ادت الةراةر، الملاشرة بل  ا 

خةابررف رمك  ا م اقش، األمار  6-4كرة جرل ةأا ا   ا مرة خ ر  وا غض ا 
 .ع د ا

 .دل لتيل ربما رمكا ترتلض لقاا بلا رررة، ال يراا  الةاداتف وا  ج دك 
 .كرة جرل ما  جه،  ظر اف ة ف  رحض لال قاا

 .الةادات لر د مةاعدتا ضد دراا مارلرل ةمع ا خا 
 .() لاحا 01:30عأ خمسف حتا دل لتيل لقد لقلت ختحدث م
 .مارلرل د أ مجر ح حقا

 .دل لتيل قايل د أ د لر د خا رضركل 
ف  لا  اااا 1967ماااارلرل د اااأ شااا   معقاااد جااادا. ك ااات خعاااار   جااا ده واااا عاااا  

 .عم  ا معا لشكس جلد
 .كرة جرل لقد كاا دلجابرا وا مأدل، العشاا ت ك ال ل ،

 .ة راح،  اةتجما دل لتيل لقد كاا مر وك ادشتلاك وقط ك تر 
(. خ اات  تحتاااج ا دلااا 7كرةاا جرل  ااذا  اا  الةاابض ال حلااد الااذ  لهم ااا خرضااا )

وقاط ل ح ا ي  %30لع  ال قتف  تم ضر جدلد ل ق ات.   ااك لالاااد ور ا، 
 .ع ا خ  ت ايي ما م ر
 .د أ رعتقد خا الةادات لر د الةا ل مارلرل لقد قاي )دراا( 



 

2010 

ا رمك ااااأ خا رحرج ااااا لممارةاااا،  سابراااا، كرةاااا جرل  خ ااااا خعتقااااد ذلااااك خرضااااا. كااااا
الةراةاا، العربراا، حاا ي وااك ادشااتلاك وااا ةاا ر ا. الةااادات لاارس خحمااقف بااس رع اا  

عاا كا  ا «  ل ي راك». تاذكر  مقااي مج ا، ما  اا اةاتراتلجلت ا الحقرقرا،  تماما
مااا خجااس اةااتاماي وااك ادشااتلاك  اااي  101ةاابض تااأ لر محاد ااات الال اا متر 

خماسف لا  ُل ار حتاا «. لالسلر!  ذا    الةبض ال حلد»يل رح تا. لقد قرخ اف  قا
د  اا لةات ضاد م اقشاتها. لا  ل المرح ، المقب ،. خ ذتأ ع ا جا ض وقاطف ألقا ي 

.  ع ااا شاشاا، الت ر ي اا اف كاااا لرتااد  مالااس مد راا،ف 1967لااذكر خباادا حااد د 
برااا  قاايل  عاا ف دا ل مالااس خ مراا، رمي اا،ف  ام هااا خ ي ماارة رةااتقبس ولهااا ضاار ا خج 

لالمالس المد ر، م ذ الحرض.  ُةرس دذا كا ت تع ا  هار، الحرضف خجااضل كااف 
 . لا ها تع ا عا ع ر جدلد

 .( T- 62) اا ال لبا وا م ةك  لشراا دلالاترق يل دا رررس ال ير 
اف وهااذا رع ااا خا القاا ات (. دذا كاااا ذلااك  ااحرح25- ساااررات و كةاالاتس )ماال 

لةادات رعتقد خ أ ل   لا ل جد سرار للبا رةتسرر ، ةتد س للبراف ألا ارالة ولت
ذا حاادث  ااذا التساا ر  50قرااادة ال  كةاالاتس ع ااا مااد  الةاا  ات الااا  -المقب اا،.  ام

وة ف لتحارك ضاد للبرااف دماا عاا سر اق  ا ر تمارد واا للبراا  -رق ي الةادات 
ما خا رحت ها لالق ات الم ر ،.   ر د تأالدا  ضما ا لأ ك ة ف تلقلا  ادر،.   ام

 .!رر خا ختا    رال، ع كل ق تل د خةتس
 .مارلرل لالتأالد! رمك ك سمأ تأ

 .!ةر ا وك ادشتلاك إل قاذ القذاواكرة جرل )بتهك ( لالسلرف د خعتقد خ ك ةتا
 ب  اا   ادةااتساعف لقااد ت  اا  مااا ال  كةاالاتس الةاا وللتر،ف  رحتااا  اآلا 

التجةس   أ ر ضس سارراتدل دلا   ر ساررات ا ادةتساعر، كما ات ق ا.  قاي 
ف  ةاا ف (SR- 71) 71-دس لر»( باادد مااا األر اا  U-2) 2-ل كهلااد لاا »

للار  ميارا اا  رمك  ااا خا « 2-ل كهلاد لا » قا   بتجربا، تجةاس ع ركماا ب اةاس، 
. ةا ف  سلار واا  ل  ق ي ل حك مات األ ر   ذ اكل خ اتل  5د  ا   عس ذلاك بذذ اأ  ام



 

2011 

واا قبار ف   عسركماا « 2-لا  ل كهلد»مارس.  ة ف  حا ي خا  ح س ع ا 
معا المةار الذ  ةتة اأ. خق د عبر )...( كما تع م ا. )رةا    ر سا، لماارلر 

 .  تدارة  ها
 .مارلرل  س رمكا خا  حت ظ لال ر س، 

 أل ها  ؛برح ت اا. ق اتل د  اا د  ةاتسرر كرة جرل  ع ف خراد ا )الم ر  ا( د سارا  
اواااق ع اااا التمدلاااد لقااا ات األمااا  لقاااد   ف  ةااا ف ل  ااا ا المعااادات. قاااايل د لاااأس

خبر س.   اوق خا  س ض معا تمدلادا لمادة عاا .  25المتحدة. ةت تها مهمته  وا 
 لاااا عااادة مااا ركاا ا التمدلااد ةاات، خشااهر.   اوااق ع ااا ذلااك. خ ااا متأاااد مااا خ ااكل 

 .تر دلا ذلك
 .مارلرل سلعا

 .كرة جرل   ذا رع ا خ ها مضم  ،
 .مارلرل ماذا ةرك ا الم قد الر ةا 

ةاااارارلس معاااا تس لاااااا  ذا كا اااات م ااار  ام كرةااا جرل  اااا  ماااا س بهااااا أل ي مااارةف  ام
التمدلد لة ،  احدةف وع ا خ  خةاس رمكا ل ر س روا  ذلاك   ب  ا   واك 

ق ات لاكل ل د اأ حار   خا ركا ا .  كف اةمحا لا خا خقد  لكل ال ا ا،ادشتلا
ت ع ده م حق عةاكر  خمر كاا واا م ارف للاتمكا خا رعار  لاأ لعا  المعادا

األمار لتجاا ي ةراةا،  -الر ةر،.   ذا    الةبض وا ا تاوا مر تح لس رابلا 
المةار الميد  . د أ لا  رسارح مةاأل، المرح ا، ال ا را، ع اا اإلساا .  قاد خ رتهاا 

 .وا ال هار،ف  ذلك وقط لرظهر وا المحضر خ  ا ك ت مةتعدا لم اقش، األمر
لقاد غضاض جادا ع اا  ب     ة ر اف شرحت لالضلط ما حدث وا دمشاق. 

د واذا األمار  الة ر لا.  قايل د أ لجض خا رك ا   ااك ات اا  ل اك ادشاتلاكف  ام
ةرك ا كار ، وا جمرر خ حاا العال  العربا.  قاايل د اأ كااا لتم اا تحقلاق ذلاك 
 اااي خةااب ع  احاادف رغاا  خ ااأ ةاالبد  ةاالراف أل ااأ اةااتغر   قتااا خساا يف  لاااا لعااد 

لقااد عرضاات ماا ق ك  لأةاا خ ممااا «.  ااذ  قتااك»يل السر قاا، التااا ت اارو ا ولهاااف قااا



 

2012 

كاااا ع رااأف ق اات د ااكل مةااتعدة ل ت  ااا عااا   ااد األراضااا الجدلاادةف  ل اا رة 
دا   ااك ل . قااي خاتا بر 6 ا قد خعلدك دلا حاد د  ا ، معاف  بجهد كبلر م

مشك تلال األ لاف ما رمك اأ دعماأ دب  ماةاراف   ا رااف ماا لجاض خا ر ع اأف حلاث 
 .حرض وا ما ل  لجأ الة ر  ا دلا الحرض مرة خ ر  د ل جأ دلا ال

ل دا تشااااكلس ارااااتاف حكاااا ما وااااا  ةاااالدتا رررةاااا، الاااا يرااف لجااااض خا خقاااا ي لااااكل
 .دةرارلس لبد   رارا م اةلا. تبدلا خوضس راح، ما ذ  قبس

قاي )ة لر ا وا دةرارلس( كلت ا:ل دا عضا ا واا حايض دل اا دةارارل ا جااا دلراأف 
  اار ولهااا ع ااا دعاا  ال درااات المتحاادة األمر كراا،ف   اااك قضاار،  احاادة » قااايل 

  ااا خا التحاا ي دلااا الله دراا، د لجااض خا لاات  دد مااا قبااس الحا امااات اللهاا د 
ابتعااد ع ااا »ةااأل ا كلت اا: عااا م قااد ال درااات المتحاادة. ق اات ل «. األر اا ذكس

 .()رضحك« لحق الجحر !
دد دذا ك ااا  -ع ااا مااارلرل   اااك بااد   وااا قارماا، ادرااتاف. قااايل د هاا  ةااللق ا م

 .ة شكس حك م، )ارتاور،( مر ال رك د
كرةااا جرل )  ااا ي ال ركااا د دلاااا الحكااا ( ةااارك ا كار ااا، لال ةااال، دلاااا دةاااارارلسف 

 . ةرق س ما احتماي  جاة  لقاا دةرارلس كما ق ت لكل 
مااارلرل   اااك مشااااعر تاادع  ل عمااس معاااا وااا الاالاد.  لا  اااا لاا   ةااتسر. بلجااالا 

 .!رات المتحدة تعتمد ع ل ا ظر ما  ا خا ال د  تاملر عقاردراا.  جه،
 .كرة جرل كلد 

مارلرل )تضحك( لم قع ا ادةاتراتلجا دلاخ. لر اد ا خا رعروا ا لمااذا  أ اذ خ امار 
 .ما ال درات المتحدة )ضحك( 

 .!أا ا ةعلدا ل شهادة وا  ذا األمركرة جرل ة
  ماا عادد ال ااس   اك شاا  احد خ ت اد وراأ مار ةا لرك . د رمكا ك  ادةات تا

المةاتعدلا ل ت ا  ت ل االحك ف كا  ةارك ا عادد المةاتعدلا ل م ااسرة ألج ااا ! 



 

2013 

الااادع  المح اااا واااا ال دراااات المتحااادة لاااا  لاااالمع ا ادةاااتراتلجا )مشاااك ك وراااأ( 
 .ل  رة كبلرة
 .مارلرل  ع 

كرةاا جرل اةاامحا لااا خا خامااس مااا دار ماار الةااادات. لقااد قااايل د ااأ قااادر ع ااا 
خاتاا برف لاعتلاااره د جاااياف  ام ااأ رمك ااأ وعااس ذلااكف  6لااا  ااط عاار  اد ةااحاض د

 لاااا دذا رواا  الةاا ر  ا ذلااكف  باادف ا لحاارضف وذ ااأ ةاارك ا مااا ال ااعض ع رااأ 
وااا  ااذه األ  اااا ةلرةااس ماار اا دلااا الةااع در،  الا  اات ( 10خا للقااا مت رجااا )

 .لم اجه، م ا رات ة ر اف ألا األةد لرةس رةارس دلا القادة العرض
ذا ك اات تةااتسرر الح اا ي ع ااا  ااط خلعااد مااا ذلااكف وذ ااأ ةاارمك أ خا  قاااي ل د

رق ي لا ل د أ رمكاا خا للقاا  اار  الحارضف  ةالت ذ م ق اا ع  راا واا دعا   اذا 
العاااار ف  قاااااي لااااا ل د ااااأ رمك  ااااا خا خفكااااد لااااا  ذلااااك.  اااا  خحضاااار دةااااماعلس 
 الجمةاااف  كاارر ذلااك. ق ااتل خ ااا متأاااد مااا شاااا  احااد ل د رمكااا )إلةاارارلس( 

 ايي عا مةت س ،  احدةف ما  جه،  ظر .   ا راف خعرف خا الق ات الة ر ، الت
 .د رمك ها التحرك لما لعد ال ط الذ     ع رأ.  قاي ل د أ ر ه  ذلك

 .دل لتيل  ط خات بر
 اف  د رس ااااض خ  مقاااادار  ااااا  لااااالعر كرةاااا جرل  عاااا ف  قااااايل د ااااأ ر هاااا   ااااذ

width  ااا مترات )ع راااأ(ف وذ اااأ  لااااا دذا كااااا ماااا الممكاااا عااار  لضاااع، كلف 
 .ةلف د ش  را  ذا العر ف  لا لذ ض دلا الحرض

مااارلرل  لاااا م ق ااأ م ت اادف لقااد عباار الق اااةف  الةاا ر  ا لاا  رحققاا ا خ  شاااا. 
 . وا ة ر ا رعتبر ا خا اد ةحاض    ما جا ض  احد وقط

كرةاا جرل  لاااا ل اار ا )ظا ر ااا( ةاالبد  ذلااك ل عاارض خ كاا  ا ةااحبت  مااا خرا   
 .ك ك  ادحت اظ بهاكاا رم

 .دل لتيل  حر 
 .مارلرل  لاا كاا لدرأ م سئ قد  ع ا الض ، الشرقر،



 

2014 

كرة جرل لعث األةد رةارس ل جمرر لأ أ وعس كس ما ُس ض م أف  خ  ا خحضرت 
 .      س وهم اف حتا بدخت ي ارات ال  لض األحمر -د شيا 

 .مارلرل  س ةمعت شلرا ع ه  
 .رةمرا. خل  ُتب  غا كرة جرل  ع ف لقد ُب غ ا 

مارلرل قاي ل   خمس مقر ال  لض األحمر وا ج لدف د ه  د رعرو ا شلرا عا 
 .ذلك

.  اذ  )رعار  كرةا جر برقرا، دكرة جرل قاي لا دللاا وا الةرارةل   اكل ةامعتل
 .لأا الي ارات قد بدخت

تقاد مارلرل  ذا خمر جلد.  لاا عا الم ق دلا الذلا لرة ا وا القارما،ف  الاذلا  ع
 .خ ه  ع ا قلد الحراةف  س تحد ت عا  ذا األمر 

كرة جرل وع ت.  قاي الجمةال د أ ةل ظر وا ذلاك. ةاأ لره ال ل ا،...دذا  جا ت 
 .ما دمشق ال ل ،ف وأ ا خوضس ترك الم سق،

الة ارة التا ةت تح ا  دل لتيل دد دذا ك ت تر د خا تع د لتحضر رور الع   ع ا
 .!وا القدس 

حك م، جدلادة مار بلجالاف وةا ف تحتاا  دلاا ةا لر جدلاد.  ربماا  دذا كاا   اك
 .ترغب ا وا ذلك ع ا خ  حاي

 .كرة جرل كاف  س شك ت  الحك م، 
 ا تا  لاا ه  )تاتاس لركا د الرمل اا( د رةاتسرع ا  58مارلرلكاف ةرك ا لدل ا 

 ا تا.  حاا  56الت   ت لعد  ال قا،.. خق اا ماا رمكاا خا رح ا  ا ع راأ  ا  
 .56-58ا متقاربا

 .كرة جرل  ماذا عا الةت، اآل ر ا 
 .مارلرل د ه  شل عل اف دلخ

 .دل لتيل غاللا ةرمت ع ا عا الت   ت



 

2015 

مااارلرل    اااك خربعاا، ل اار ا ةر اا ت ا ع ااا األرجاا  ل ااا   ااذا  اا  الةاابض خ  ااا 
د وااذ ه  د رمكااا خباادا خا    كاار خا لعاا   يرار ااا قااد رةااتقل  ا مااا الا رةاات.  ام

 .خ  المب ارغادر ا اللاد 
دل لتايل واا ماا لتع ااق لالرةاال، التاا خرةا تها دلااله  عاا الةاج اا الم قا دلاف  ااس 
رمكاااا خا تح اااس ع اااا تأالاااد خ  اااا ةااا ف  ح اااس ع اااا دذا ل لحاااث عاااا ج اااث 

 .الم ق دلا 
 .كرة جرل لقد خ رت ذلك مر وهما
 .مارلرل لدل ا ات ا  مر ج راله 

ل ااا مترات دا اااس حاااد د  ف ك 4-3كرةااا جرل قااااي د لاااأس ماااا الاااد  ي لمةااااو، 
 لاا دذا ك ت  تر د ا خا تذ ب ا مةاو، خابرف وذ ه  لر اد ا خا تقا   باذلك قا ات 

 .األم  المتحدةف د الق ات اإلةرارل ر،
 .مارلرل لدل ا  رارط عا م اقر المعارك

وااا األةااب ع الماضااا  90ج اا، لااا . خعساا ك   700كرةاا جرل قاااي د هاا  ح لاا ا 
 .ل حده

 .خ  ا ت    ا دلا ات ا  معه ف   ر د دعادة تأالد ادت ا دل لتيل ق د ف 
كرة جرل خ ا وقط خق ي لك ما قاي. لقد قاايل د اأ ةرةام  ل ما  المتحادة الاذ اض 

 .دلا خ  مكاا تس ب  أ ل لحث عا الج ث
 .مارلرل )ت اسض دل لتي( لماذا د تةأي لل ر 

لةاا ر لا ةاارقب  ا خ  كرةاا جرل  عاا د دلااا وااك ادشااتلاكف خ ااا لةاات متأااادا لااأا ا
شااااا رمكاااا خا تقب راااأف حتاااا واااا خا ااار حاااادت  رالاااك تسروااااف أل اااأ دذا كاااا  ا 
ر ر ا ع ا  سه  الذ  خحضارت لاك كحاد خد اا. دذا روضا ا  ساا مقبا د ماا 
ال احراا، ال ظر ااا،ف  رقاا ي الم ااار  اف د هاا  لاااا رقاااات  ا مااا خجاااس ذلااكف واااذا  اااذه 

 ات لاك ماا قالاأ الةاادات. د خاتا برف ق 6لرةت  تلج، ةلر،. ب      سا ط 
 .خر د ج الك الل  ف حتا ل  كاا ة براف أل  ا خر د خا   ا س مةلرت ا



 

2016 

 (.11مارلرل د ل لغا خا تق ي له  خا رأم  ا لأ  ا ة  عس ذلك )
 .كرة جرل ل  خوعس. ق تل ل    اقش ذلك

 .مارلرل ماذا ةرق ي الجمةا 
رحضاار  أف أل ااأ لجااض خا اروضاا ا خ  شاااا ل كرةاا جرل ةاا ف رقاا ي ل ةاا ر لا 

خاتا بر  6رمر عبار عم را، س   ا،ف  ا رااف دذا كااا بذمكاا ه  الح ا ي ع اا  اط 
د اأ  لخات برف أل أ ةبق خا قاي لا 6و ا رك ا د جايا  ا  را. خ ا لا خ اقش  ط 

خعتقاد خ اأ ماا ال ساأ خا  ادع .  . ة ف   اقش الم ا ر ف د ال س طلرو  ذلك
 ااذه ال ل ا، ةاا ف ف  (12  اااف قباس خا خقابااس ور اس )  اذا األماار ل  جار بل مااا خ اا

 .  اقش الم ا ر ف ت  لد الق اتف دلخ
 .مارلرل لقد شجع ا براا الةادات الذ  حدد المراحس

كرةا جرل  ااذا  احر . خرضاااف ةاا ف رقا ي الجمةااا لها  ل دا ال ج اا، العةااكر ، 
روا    لذلك    وا  ضار رمكا ه  ماا -الم ر ، م ت ح، له  ابتداا ما الل   

 .كس شاا.  رقد  له ...  اش سا كمكاا. لا رقب  ا خبدا بج لد. لذلكف د تق قا
 .مارلرل ل لغا خا ُلبدخ لشاا ماف م س ع دة المد للا

 .كرة جرل د أ ةل لره
 .مارلرل ابدخ بذلكف خ  بتلادي ل ةج اا

كرةاا جرل  اااذا خمااار مةاااتحلس. دعراااأ م ت حاااا. ع ااا مراحاااس كماااا  ااا  الحااااي واااا 
ت ااادر  برا اااا لماااا لاااا تقب راااأ...خ ا اآلا خعتقاااد خا كاااس ماااا رمكاااا خا م ااارف د 

تح  ا ع رأ ب     ة ر ا  ا  واك ادشاتلاك. ماا ل لغاا الحار  ع راأ  ا  
ا  اااا خ  خربعاا، كل اا مترات لااا  -د اارا  الم اار لا مااا الحاارض. خرااا كاااا األماار 

 .تحدث ورقا وا المرح ، ال ا ر،
 .!ماماة وا دةرارلس الل  .  سلرة تمارلرل دا وكرة عب ر ت ك الحد د  سلر 

 .دل لتيل خد تر د برا ا ع  را 
 كرة جرل لةت لحاج، دلا براا ع  ا لأ ك  ة ف ت ظر ا ورأ.



 

2017 

 .ر دماال لرس   اك  سر ما ذلك
. خر اد خا خقا ي س ت ار حات لماا د رمكاا قب لاأ كرة جرل  لاا لرجا عد  عما

الق ي د أ لعد تشاكلس الحك ما، خ اكل  ل ةاداتل دا األمر م ت ح ...دذا كاا رمك  ا
ةاا ف ترةاا لا مةااف د دلااا  اشاا ساف ورمك  ااا خا خس ااض م ااأ )األةااد( خا ر عااس 
ذلااك خرضااا. دذا تمك اات خا خقاا ي ل ةاادل د  ااا خ اااقش حقااا خوكااار رراارس خركااا ك  
ل  رة عام،ف د ا خا خ بر عا مكاا ال ط...حتا لا  ك ات ةاتق للا لاا اآلا 

خ أ ضر ر ف وأ ا رغ   ذا ةا ف خعار    اث األراضاا  لأ ك ةت ع لا ما خعتقد
المحت اااا، الجدلاااادة وقط...قاااااي الةاااااداتل دا مشااااك تأ ةااااتحس دذا عرضااااتل تقاااادر  
الق رسااارة...  لا اااأ )وااااا الحقرقااا،( د لر اااادك خا تعرضلها....المشاااك ، التاتركراااا، 

الااذ  مااا  -العاج اا،  ااا خا د رحاادث ت ااعلد  خيماا، قبااس اجتماااع  يراا الاا  ط 
مارس لعاد عا دة ب مادلا ماا ال الا. قااي الةااداتل  10ر اآلا عقده وا المقر 

د اااأ  عاااد  ااادرقأ كرةااا جر لاااالتج ي واااا الم سق،...خر اااد خا خقااا ي ل ةااادف خ اااكل 
ةت اوقلا ع ا درةاي مةاف ي كبلار دلاا  اشا ساف  ماا  ا  ع راأ خا ر عاس ذلاك. 

 .ة رب  الق لس ما ال قت. د رمكا كةض شاا ما م اجه، اآلا
ل كااااف كاااس ماااا  ر اااده  ااا  خا د رس اااق ال اااارف  خ اااأ م تاااي  ب قاااد الحااارض ماااارلر
 .الحالا

كرةااا جرل لااارس ماااا المةاااتغرض خا األةاااد ةااارع ا لعاااد رف تاااا خ اااأ د ل جاااد خ  
خةااااس ل ت ااااا  ف   اااذا  اااا  الةاااابض الاااذ  جعااااس الةااااادات لرةاااس ملع  رااااأ وااااا 

المراحااس الم سقاا،. ل لغااا تج ااض التااأي  .  ةااتسرر خا  قاا يل لجااض حقااا خا  تلاار 
 .الةاداتر، األربرف  خ أ لجض ع ركما درةاي ش   دلا  اش سا

 .مارلرل )بتهك ( لرس معا
كرةااا جرل لااارس واااا البدارااا،. دعل اااا  ااار كلاااد تجااار  األمااا ر. د اااأ خمااار محتماااس 
 معق ي.  ا   كا ا وع  اا كاس ماا ق ات ل ةاادات  ور اس لاأ  ا ةاأوع أ. ةارمك  ا 

ةحض ما الم ا ضات ع ا خر  ال اقر ع د ا وعس خشراا ك لرة ل خةتسرر خا خ 
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ف خ  رمكاا ل ةاادات خا ُر ارح عاا قب لاأ ا خةاس عد  روار الحظار ال  ساا ع 
 .خات بر 6ل ط 

 .مارلرل د ه  م تيم ا ب قد دسا  ال ارف خلرس كذلك 
كرةاا جرل ةاابض ت ضاال ا ل محاد ااات غلاار الملاشاارة  اا  خا تح اا ا ع ااا وكاارة 

 ه  رعم  ا وا دسار متحضر. الة ر  ا عما ل اجهك. الم ر  ا  عبلاف  لا
مااا حلااث  شاار )ال سابراا،(  د رشااك  ا مشااك ، عةااكر ،ف  لااا ه  رشااك  ا  ساارا  

الرادركالر، وا العال  العربا ك أ. ال اردة ما تحقلق ات اا   اا خ هاا تجع  اا  اأما 
جا ض الةادات   سرد الار س تماماا. رمكاا ل ةاادات خا رحااوظ ع اا ج لاد دذا 

  ل بر لاجا ااد..  حااا لااا  عتر ...الملااية  ااا ةراةاار، د عةااكر ،. خرادف كم تااد
 لاا ما الضر ر  ةراةرا كةاض ال قات واا  اذا الشاهر...ماذا خقا ي ليماراك  

 .م ا ةرك ا   اك 
مااارلرل   ااس المجم عاا،. لاةاات  اا خرضااا ال ارااض ةااابلر )المت  اا  وااا المالراا، 

  لر د خا لتحدث معك ل حده وا الا رةت   ي ر التجارة  ال  اع، الةابق( الذ
 .عا التم  س

 .كرة جر لمارلرل ة ر ا لرةت م ر ع ا اإلسا 
 .دل لتيل رق ل ال د  ا  غش وا س لات ا ل مةاعدة المالر،

كرةااا جرل د ااااأ رعاااارف ال ظااااا   ماااا لتعاااالا ع رااااأ القرااااا  لاااأ. كاااا  لجااااض خا خقاااا ي 
 .ليمارك 

 .مارلرل )ت كر( د ه .. دارااف لل اف دللاا
 .يل  لاا خرضا غاي تف در ر ا دل لت

مارلرل لرس لالت  لسف  لاا مجرد خ أ لعد كامك وا م رف لر د الةادات خا 
 .رك ا م لداف  خ أ لعث خ اةا   اكف  خ ك ل  تقد    رة  ردر، لما ة  ع أ

 .كرة جرل لالعكسف خ ا خوه  ق دك
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رةاااي  مااارلرل  لااا ركاا ا   اااك م اقشاا، وااا دمشااق ل  ساا ط التااا تر ااد ا م ااا.  ام
ش   دلا   اك ) اش سا(ف  ة ف رك ا   اك شا   ةا ر  خرضااف  خا د 

 .رضغط الةادات ب     المرح ، ال ا ر،
دل لتاااايل د لجااااض ال اااا   لمااااا ةاااار عس خ  لااااا ر عااااس الةاااااداتف اعتمااااادا ع ااااا 

 .ال س ط
كرة جرل خ ا وقط ختةااي عا ب د . ربماا ةا ف خذكار ذلاك وقاطف د ا مجادلا،. 

 ةا ف  -ط خب غكا   ع ل اا خا  ت اق ع اا ماا ةاأق ي واا دمشاق ةأق يل د  اا وقا
 .خات بر 6رك ا خقس ما  ط 

مااارلرل لجااض خا خقااد  حكاا متا الجدلاادة دلااا الا رةاات لاا   ال ا ااااف  د ا شااك 
ةرةأي ش   عا مرت عات الج دا.  ةا ف خقا ي وقاطل دا الحك ما، لا  تغلار 

 .م ق ها
 .كرة جرل لالضلط

 .دل لتيل قد تا ا م لدة
كرةااااا جرل دذا ك اااااتل د تااااارغبلا لاااااأ  قااااادر ماااااا الت  ااااالس...خ ا ق اااااق حقاااااا عاااااا 
اجتماعا ال ل ، وا دمشاق. ماا  جها،  ظار األةادف   ااك  سا رة.  لااا لمجارد 
خا  شااااركأ مع ااااا وااااا ادجتماعااااات    تااااي  لالم ا ضاااااتف ةاااالتح ي األماااار دلااااا 

ا  ا  مةا مات ح ي الت ا لسف  لاا قبس ذلك رمكا خا لجادي ع ا المبدخ.  اذ
مرر لأا كاس شااا الةبض وا خا ما رق   لأ الةادات م لد ل غار،ف خ  د لار الج

خ ااا د خةااتلعد خا األةااد ةاارق ي ل د ااأ لااا لتحاادث دد دذا ف  رةاالر ع ااا مااا لاارا 
. وا مرت عاات الجا دا.   اذا ماا لاا خوع اأ حتاا لا  عرضاتلأ خ اتل  ضم ت  سا  

لالتااااالاف وذ ااااأ رمكااااا خا لاااافي  كمااااا خا الةااااادات د لر ااااد م ااااا خا خوعااااس ذلااااك.   
 لاااا لاارس بتااأ لر م قااد  -األماار.  لاارس مةااتلعدا خا ركاا ا لاادل ا مشااك ، غاادا 

 .تت ذ  أ
 .مارلرل  س ةمعت شارعات عا اضسرالات وا دمشق 



 

2020 

 .!كرة جرل كاف الل   
 االاحاف  3:00مااارلرل كاااف وااا لل اا، ةااالق،. ت قلاات مكالماا،  ات راا، وااا الةاااع، 

لتج ي.  لا  اا لا  خةامر شالرا خماسف لاذا ربماا لا  ركاا   ااك لأ ه  خع   ا حظر ا
 .خ  شاا

كرةاا جرل المشااهد غر ااض وااا دمشااق. ال اااس متجهماا،. د هااا لرةاات م ااس م اار 
مس قااا. د خحااد رةاا   خ  لبتةاا . لاادل ا تقر اار م ااابراتا خا   اااك  حاادة ك ما ااد ي 

حتااا  -و ةااسل ر، وااا دمشااق لقت ااي. لقااد قاادم ا ةاارارات م اا ح، دلااا الةاا ر لا 
تااا ا   اااك ةاارارة م اا ح، ع ااا جااا با ةاارارتاف لااذا وذ هااا بلراا، لرةاات مر حاا، 
ل غاراا،...حتا لاا  عرضااتل خ ااتل مااا  اا  مقباا ي مااا ال احراا، ال ظر اا،ف  لاااا لاارس 
 ما ال احر، الةراةر،ف و رس   ااك مفشار لأ اأ ةارقبس ذلاك. لا  خةامر األةاد خبادا  

لاكف خراا كااا.  ا  ةارأتا م واد رق ي شلرا عا الق رسرة...خرةا ا  ي ارا دذا خمكاا ذ
ةاا ر .   ااذا ةرضاارر ال قت... ااس رمك ااك دعساااا دراااا مهماا،  ا اا،  )الةاالدة 
مارلر تهي كت لها لما رع ا دجال، ةا بر،(. خ اا د خر اد خا خقا ي لاك كلاد تادلر ا 

ف رغ  خا ة لرك  دل لتي ل بر ا كلد  دلر حك مت ا )رضحك  (حك متكل
 !ا لتاملرخ ت تالر إلةرارلسف  وق دل لتيل

 مارلرل  س الةادات رعمس ع ا )ت ظلد( الق اة 
 (T- 62s)دلال،  600ر ق   اك. للبرا تر د كرة جرل  ع ف   حا لدل ا و

ف   اس  ي اار ال ارجرا، دللاااف  ا تق ات المجم عا، دلااا 13:00واا  حا  الةااع، 
 غرو، اجتماع خابر دجتماع م ةر

 .ا تها المحضر
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وثائق المخابرات نماذج من 

 األمريكية 

 1977عن عملية السالم عام 

 )مترجمة ومختصرة(
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وثائق المخابرات األمريكية نماذج مترجمة من 

 عن عملية السالم 

 1977عام 

كش ت  كال، ادةت لارات المركيّ ، األمر كر، عا ال  ارق الةرّ ، دت اقّر، كاماض 
الم ااابرات مااا لي ااد ع ااا  ا اا، عقاا دف   احااظ خّا  در لاادف التااي لقلاات وااي خدرا 

الا لر ما األةاماا مشاس ل، واي لعا  ال  اارقف رغلا، ماا ايإةاي لي دراأإ واي 
عااد  الاشاااد عااا ج ا اااض  ش  ااارات دتااياي تعماااس لاادلهاف خ  خّا  اااذا الاشاااد 

وي  1977وبرالر/ شلاط  11لتعار  مر م الحهاف  وي دحد  ال  ارق بتار خ 
ث عا الشر  األ ةطف تبدخ لم رف  لشكس مقتسر عا تركراف    الجيا إخإ تتحدّ 

تام هااااا ال  رقاااا، إضإ )ا دواعاااا، الةااااا  العربااااّي( التااااي تتحااااّدث عااااا التحضاااالرات 
لمااافتمر ج لااادف  الاااد ر الةااا ري  الم اااري واااي الااادور الح لاااث لعم رااا، الةاااا ف 
ر،  د ر الةاااع در، الم  ااا ّي واااي عم رااا، الةاااا ف كماااا تشااالر ال  اااارق دلاااا القضااا

ال  ةاسل ّر،ف  كر راا، التم لاس ال  ةااسل ّي واي ج لاادف  عاا ت ا االس خ ار  متعّ قاا، 
 لعروات  م ظم، التحر ر ال  ةسل ّر،. 

 اندفاعة السالم العربي  
 1977وبرالر/شاالاط  11ضإ بتااار خ  -وااي   رقاا، لع اا اا إا دواعاا، الةااا  العرباايّ 

 لاارة بل هماااف بااذلتا خشااارت دلااا خّا م اار  ةاا ر ا لعااد خا خ اا حتا ال اوااات األ
جهادا  مشااتركا  إلعاادة واات  محاد اات الةااا  وااي الشار  األ ةااط واي ج لااد . لاا  
تت قر خي د ل،  ذا التقّد ف لا هما مر المم ا، العربرا، الةاع در، ةا ف لتس عا ا 

 إل هاا جم د الم ا ضات  ذه الة ، .؛ دلا ال درات المّتحدة دةت دا     ذ ا 
ي العربّر، الرررة، التي تجا يت اد قةامات المعّس ، ال اتج،  تق ي ال  رق،ل إالد  
الم اارّي حاا ي  تااار  ات اقّراا، ةاال اا ال ا راا، ماار إدةاارارلسإ -عااا ال اااف الةاا ريّ 

 التدّ س الةا رّي واي لب ااا الةا ، الماضار،ف  اي اآلا واي م قار  1975وي عا  
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ج لد المعّ اق سا را  لت ر  ضغسا  دب  ماةّرا  ق ّرا  إلعادة تجدلد ملكر لمفتمر 
 ع ا تة ر، الةا  وي الشر  األ ةطإ .

 تضااالدل إدّا الم ااار لا لااادعم ا الت ّقعاااات العالرااا، لاااالتحّرك الدب  ماةاااّي واااي 
 رحا ل ا خا ل ّظما ا قادر ماا رمكاا ماا الادع  الاد لّي  العرباّي ل ضاغط  1977ف

 ّر،إ.ع ا ال درات المّتحدة دةتر اف م ا ضات الةا  الشام ،  الجدّ 
إ  اااك قلاا د خةاةااّر، ع ااا مر  اا، العاارضف لاااّا اةااتراتلجّلته  وااي األشااهر القادماا، 
ةاا ف تتمحاا ر حاا ي دظهااار  اا رة الحكماا، تجاااه قضااارا خةاةااّر، م ااس مةااتقبس 

 د ل، و ةسل ّر،ف   ضر  هار، لحال، الحرضف  خةعار ال  طإ .
خّا الرررةااالا   تمضاااي ال  رقااا،ل إع اااا الااارغ  ماااا الشااابه، المتلادلااا، الميم ااا،ف دد

الم اااري الةاااادات  الةااا ري حااااوظ األةاااد ماااا المحتماااس خا رك  اااا قاااادر ا ع اااا 
اإللقااااا ع اااا  حااادة كاورااا، لمقا مااا، خرااا، ضاااغ ط دةاااتر اف عم رااا، الم ا ضاااات 
 س ة  س ة بادد  ماا العا دة دلاا ج لاد . ربّماا رةاتسرعاا خرضاا  تمر ار م اقاد 

ع اااا األقاااس ورماااا لتعّ اااق  كا ااات غلااار مةتةااااغ، واااي الةاااابق لااايماره  العااارضف
 لمةارس اإلجراا  التسبلقإ .

تعّ اا  األةااد مااا م اجهااات الةاا ، الماضاار، لااأّا م ااال  ةاا ر ا ت ّبااا لشااكس جّلااد 
ع ااادما رعماااس واااي ا ةاااجا  مااار م ااار  الةاااع در، . ل ااا ي األةاااد بااادعمهما لاااد ر 
ةااا ر ا اللااااري واااي لب ااااا واااي قمتاااي الر اااا   القاااا رةف خ هاااا العيلااا، الدب  ماةاااّر، 

 لة ر اف   ّ د العضا المالّي لحم تأ ال ب ا ّر، .
دّا الم ااااالح، ماااار م اااار خّدت خرضااااا  دلااااا ت  لااااد التاااا ّتر الاااادا  ّيف  ةااااه ت 
السر قاا، لال ةاال، لمااا تعتقااده ةاا ر ا مااا خّ ااأ ةاا ف رح ااس ع ااا مةاااعدة مالّراا، 

 خةاةّر، خا ر ما د ي ال  ط المتحّ ظ، .
لاااأ خا لتحاااّد  األةاااد سالماااا خّا األةاااد واااي المقاباااسف خدرك الةاااادات خّ اااأ درمكاااا 

مدع   ما الةاع دّر،ف  خ اأ درمكاا خا لافّدي دلاا تشاكلس اةاتراتلجّر، عربّرا، ماا 
 د ا دع  كّس ما ة ر ا  الةع در، .
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ذا ما    ت الم ا ضات دلا مأي ف لةابض الما ق لا إاإلةارارل ّيإ  األمر كاّيف   ام
الةا رّي . باادد  -ةاالق الم ارّي ماا المحتماس خد ركا ا   اااك خرا، عرق ا، ماا الت 

ما ذلكف ال شس وي تحقلق ما رعتبره الجا ض العربّي تقدّما  دب  ماةّرا  خةاةاّرا  واي 
ةرق د وي حك  المفّكد دلا احتااك بلا ال درات المّتحدة  كاّس ماا  1977 هار، 

لاااا الااادع  الةاااع دي ب  ااا   ارت اعاااات خا ااار واااي خةاااعار  م ااار  ةااا ر اف  ام
تحضلرات عربّر، متجّددة ألجس حرض محد دة ع ا األقس لتحقلق ال  طف  كذلك ل

 خ داوه  الةراةّر، .
 التحضير لجنيف

 تشاالر ال  رقاا،   ةااها تحاات ع اا اا إالتحضاالر لج لاادإل إدعاات كااّس مااا م اار 
 ة ر ا دلا اةتر اف مفتمر ج لد لح  ي شهر مارس/ لذارف  لرةت   اك  را، 

كس حرواّيف لااا   ااك رغلا، واي دباراي وي خّا  اذا التاار خ رةتحةاا خا لف اذ لشا
ةرع، ا دواع، الةا  العرباّي. دّا الةا ر ّلا تقر لاا  خا ار شاكا  ماا الم ارّ لا واي 
خّا التحااّرك الةاار ر ممكاااف  األةااد خقااس ت ااافد  مااا الةااادات حاا ي مااد  المر  اا، 

ع ااإ إاإلةرارل ّر،إف  الدرج، التي تا ا ولها ال دراات المّتحادة قاادرة ع اا التاأ لر 
دةارارلسإ . ةاا ف لت ّقاار القااادة العاارض األةاةاّل ا ماار ذلااك تحّركااا  ملاشاارا  ل اادع ة 

مال / خراارف  17دلا عقد اجتماع ج لد لةرع، لعد اد ت الات إاإلةرارل ّر،إ وي 
 لغّ  ال ظر عا  تلج، اد ت الاتإ.

تمااع  تشلر ال  رق، خرضا ل إرّبما تأتي  قس، اّت اي مهّم، لشكس  ااّ  واي ادج
ال يارّي التالي لم ّظم، الد ي الم ّدرة ل   طف الم سط لها وي ل لل / تم ي . دذا 
ماااا كااااا الةاااع دل ا لح ااا ي ذلاااك ال قاااات م اااابلا ب للااا، خماااس ماااا ادةااااتجال، 
األمر كّراا، لم ا ضااات الةااا ف مااا المحتمااس خا رمضاا ا وااي ي ااادة خةااعار الاا  ط 

  ر ا .المس  ض ما قبس خغ ض خعضاا م ظم، إخ لكإ اآل
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التااايا  م ااار  ةااا ر ا بااادور الةاااا  د رع اااي خّ هماااا ةااارك  اا خا ااار مر  ااا، لشاااأا 
األم ر الج  رّ ، دذا ما اةتف  ت الم ا ضات وي ج لاد . ماا المحتماس خّا كاا 
الاااد لتلا لااادلهما اآلا تقااادلر م ضااا عّي حااا ي خّا خّي م ا ضاااات شاااام ، ةااا ف 

ف تعداد ل    ي دلا تة ر، ةا  تا ا محمّر، . د األةدف  د الةادات ع ا اة
كماا رعّروهااا إاإلةاارارل ل اإف ت ااك التاي تتضااّما ادعتااراف الدب  ماةااّيف  ادّت اااي 
التجاااارّي  إالحاااد د التاااي رمكاااا الااادواع ع هااااإ . دتاااياي خ اااداف الت اااا   ل عااارض 

 اةااتعادة  1967عم مااا   ااي ا ةااحاض إدةاارارلسإ مااا األراضااي المحتّ اا، وااي عااا  
سل ّر، .  مااا ال اضاا  خّا األةااد رشاااسر رغلاا، الةااادات وااي  قاااش الحقاا   ال  ةاا

  هار، حال، الحرض مر إدةرارلسإ.
 راااأتي واااي ال  رقااا، خرضاااا ل إل ت اااد القاااادة اد  ااااا واااي ت ةااالر إالحقااا   ال س ّرااا، 
إال  ةااسل ّر،  وااي رغبتهمااا وااي تقاادر  تضااحرات ل قضاار، ال  ةااسل ّر،ف لاااا رظهاار 

 هااارّي إلقاماا، د لاا، و ةااسل ّر،  ااغلرةف تتااأّلد مااا كا مااا م اوقاا، ع ااا الهاادف ال
الض ، الغربّر،  قّساع غّيةف  ع ا الحاجا، دلاا دلجااد  ارغ، ل جا د ال  ةاسل للا 
وااي عم رااا، الت ااا  . رّبماااا ركااا ا الةااادات  األةاااد جاااا ي ا ل عاا دة دلاااا ج لاااد 
لشااكس مباادرّي مااا د ا م ّظماا، التحر اار ال  ةااسل ّر،ف لاااا ةاارك ا ع ااا األرجاا  

لضغط ع ا ال درات المّتحادة  إدةارارلسإ  جا د التم لاس ال  ةاسل ّي ع ادما تبادخ لا
الم ا ضااات .  مااا د ا حااّس قضاار، التم لااسف مااا غلاار المضاام ا خا تااا ا خّي 

 ما د ي الم اجه، العربّر، متحّمة، لعقد ات اقّرات دق رمّر، جدلدةإ.
واااد م   اااس واااي لا لجاااض خا ركااا ا لااادله    لإتقتااارح م ااار رةااامرا  خّا ال  ةاااسل 

ج لاااد.    ااااك الق لاااس ماااا الشاااّكف ع اااا خّرااا، حاااايف ماااا خّا م ااار ةااا ف تااادع  
الت ضلس المع ا مفّ را  ماا قباس ةا ر ا ألجاس  واد عرباّي مشاترك   حلاد . ررارس 
م ّظماااا، التحر اااار ال  ةااااسل ّر، راةاااار عرواااااتف الااااذي كاااااا لشااااكس  اااااّ  لرغااااض 

 ف لجاد ماا ال اع ل، عي ب اا ع ا شر ط مقب ل،ف ةلالذ اض دلا ج لد ل  دُ 
 رو   رغ، مقب ل، لة ر ا  م رإ.
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إما ال اض  خّا الب دلا ةرك  اا م اوقلا ع ا  ود مشاترك ماا األردا  م ّظما، 
التحر اار ال  ةااسل ّر،ف  قااد ح ااا الم ااك حةاالا  عروااات ع ااا ال  اا ي دلااا تةاا ر، 

 ةراةّر، محّددة ل بدا  ذا األةب ع وي عمااإ. كما  رد وي ال  رق،.
 ففي جني

 تتحاااّدث ال  رقااا، لع ااا اا إواااي ج لااادإل إحتّاااا لااا  خّا مااافتمر ج لاااد خعلاااد عقاااده 
مجّددا ف ما غلر المحتمس خا رك ا التقّد  الةار ر واي  اذه الةا ، . لرةات   ااك 
دشارات ما خّا خرا  ماا األساراف األةاةاّر، ع اا اةاتعداد ل قراا  بت اايدت جدلادةف 

 لتقدّ  تقر لا .    م، دجرارّر،  تم ضر عاّ  ة ف لفّ ر ا
إع اااا الجا اااض اآل ااارف ماااا ال اضااا  خّ اااأ د العااارض  د إاإلةااارارل ل اإ رعتقاااد خّ اااأ 

ا هراااار  -خ  خا رك  اااا مةاااف للا عاااا دجلاااار-ةااارك ا واااي م ااا حته  خا لجبااارا 
 الم ا ضات سالما خّا المحاد ات ع ا القضارا الج  رّ ، تتقّد إ .

وااي ج لااد خا لتضااّما ج ةااات مااا المحتمااس خّا الاا ه  ال اعااد ع ااا  حاا  خا اار 
كام ااا، لم ااا ح، المجم عاااات العام ااا، ال اااغلرة . رّبماااا تةااام   اااذه لالمحاد اااات 
ال  ارّرااا، بااالا ممّ  اااي إدةااارارلسإ  الاااد ي العربّرااا،ف خ   قاشاااات ماااا قباااس مجم عاااات 
م   اااا ، ةاااا ف ترّكااااي ع ااااا ج ا ااااض م ت  اااا، لمشااااك ، ادةااااترساا العاااااّ ف م ااااس 

العةاااكرةف الضاااما اتف المقاسعااا،ف اآللااا، الدعارّرااا،ف اد ةاااحالات اإلق رمّرااا،ف دعاااادة 
  د ر األم  المّتحدة  ال درات المّتحدة.

 القضية الفلسطينية
الةااا ر  ا  الم ااار  ا لت قااا ا ع اااا الضاااغط ع اااا ال  ةاااسل للا ل مشاااارك، واااي 

 عم ر، الةا   دمشق تلحث عا بدلس لعروات
لا  برج ةاكي رةاال، ماا ت قا  ارض الرررس األمر كاي لشاف ا األماا القا مي يبغ 

 1977 كال، ادةت لارات المركي ، األمر كر، ل   ال اما ما وبرالر/ شلاط العا  
م ا ضااات معكاا  لم اقشاا،  ةااارس ا تمامااأ بااذجراا م اد ااا خا عروااات خعاارض عااا 

إخشاار عرواات دلاا  ل.  قالات الرةاال، جراا ح ار مر الحك ما، األمر كرا،الب اا إل
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. .  تاا   قااس وحاا    إوااي األ ااس الاارررس خ اا ر الةااادات خا وكاارة الحاا ار اقترحهااا
 ااذه الرةااال، دلااا  ي اار ال ارجراا، األمر كااي ةااالر س وااا س  لاا  تاا يع خراا،  ةاا ، 
خ اااار  مااااا  ااااذه الرةااااال،إ .  تالعاااات الرةااااال، خا رراااارس م ظماااا، التحر اااار راةاااار 
عروات للحث عا ةبس ما خجس الت ا   مر مةف للا وي الحك م، األمر كر،ف 

تياي األم ر غامض، ورما ل   تحقلق ذلك .  وي ل الر/ كا  ا  اا ي  لاا د 
  اقش عروات  ذه المعض ، وي بلر ت. 1977

 التمثيل الفلسطيني في المفاوضات
لقلاات قضاار، التم لااس ال  ةااسل ي وااي خراا، م ا ضااات ةااا  عم راا، شااارك، تضااغط 

ا ضاات الد ي العربر، لق ة ما خجاس ترةال ها  ماا د ا ذلاك لاا تاا ا   ااك م 
ت ااا  الضااا ، الغربرااا،  الم اضااارر ال  ةاااسل ر، األ ااار  الشاااارك، التاااي ماااا بل هاااا 
م ض ع مةتقبس القدس.  عار  إاإلةارارل ل اإ لع ااد الت  اي عاا خي جايا ماا 
القاادس خ  دقاماا، د لاا، و ةااسل ر، مةااتق ، . بااس وضاا  ا تأجلااس الم ا ضااات حاا ي 

 ف وي  قت دحق.م ض ع الض ، الغربر، المحت ،ف حتا لحض ر األرد للا
خما لال ةل، ل ة ر لا  الم ر لا وذا المشك ، الابر  كا ت ت ا  قادرته  ع اا 
دجلااار ال  ةااسل للا ع ااا القباا ي بد لاا،  ي  اا، تضاا  الضاا ، الغربراا،  قساااع غااية 
 التعارش الة مي مر إاإلةرارل للاإ.  ق   رخض ال دع واي العاقاات الم ار ، 

د ل اا رة عمرقا، قدرتااأ ع اا دحلاااط الةا ر ، ماا ةااقد تحارك عروااات  خضاع -
 خر، اةتراتلجر، م ا ضات لت  الت  س دللها مر د ي عربر، كبر   واع ،.

 ةتفدي العاقات المعقدة بلا الة ر لا  الم ر لا  ال  ةسل للا دلاا الحاد ماا 
الضاااغ ط ع اااا م ظمااا، التحر ااار ال  ةاااسل ر،  ت جااار   ااا مات بااالا الةااا ر لا 

التااااي رمكااااا خا رمارةااااها خي مااااا الساااارولا  الم اااار لا حاااا ي درجاااا، الضااااغ ط 
 إلحكا  الةرسرة ع ا التحرك ال  ةسل ي.

لاارس عروااات حتااا اآلا وااي  ضاار لف  ااأ ل ضاار التحاارك ال  ةااسل ي برمتااأ  وقااا  
لااااااإلرادة الم اااااار ،  الةاااااا ر ،.  لاااااااا ال شااااااس الااااااذر ر خسااااااس برخةااااااأ مااااااا  اااااااي 
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رة خا تتب اا ال  ةسل للا وي لب اا حلث ت  س عرواات دلاا  تلجا، م اد اا ضار  
م ظم، التحر ر م اقد ةراةر، معتدل، ك ةال ، ل ات    ماا الضاغ ط الم ار ، 
حلاااط جهاا د األةااد لإلساحاا، لعروااات ل ضاار باادلس لااأ رحظااا برعاراا، الاارررس   ام

 الة ري.
ا عروات ما  راا الا الرس خ أ ل اوق ع ا دقام، د لا، و ةاسل ر، واي الضا ، لَّ  ب  

 ع  ي  اسق ا لاة  الم ظم،.  غيةف  ردد  د  ت ر حاتأ ع ا  ح 
 تج ا  دف عروات وي األشهر التالرا، واي تحقلاق  حادة الم قاد بالا ال  اارس 
 ال  ةسل ر، الم ت  ، لعر   اذا الم قاد الم حاد ع اا األساراف الم ت  ا، تمهلادا  
لحضاااا ر ماااافتمر ج لااااد ل ةااااا .  كشاااا ت الملاح ااااات التالراااا، عااااا  راااا، تشااااكلس 

 ااا   اا  التحاارك الااذي شااجر ع رااأ الم اار  اف حك ماا، و ةااسل ر، مفقتاا، وااي الم 
 مفشااااار ع اااااا الاااااد ر الم اااااري القااااا يف  ماااااا  تاااااار  دعااااا ة المج اااااس الااااا س ي 

 ال  ةسل ي لا عقاد وي د رة  ا ،.
 ةل ا اااس عرواااات م اجهااا، مقا مااا، ع ر ااا، ماااا قباااس ال  اااارس ال داررااا، الم ت  ااا، 
الراوضااااا، ألرااااا، م ا ضااااااتف  لااااااا ماااااا المت قااااار خا لاااااتم   عاااااا ال اواااااات 

 ال  ةسل ر، ظه ر م قد و ةسل ي م حد.
 لااااا تااا  اشاااتراط الت  اااس دلاااا دجمااااع و ةاااسل ي كشااارط مبااادري ل مشاااارك، واااي 
عم ر، الةا  .  د لياي عروات لتحدث لاة  األغ بر، ال  ةسل ر،ف  ماا المارج  
 خا لتجأ كس ما األةد  الةادات دلا دع  القرادة ال  ةسل ر، المتم  ، لعروات.

اةتبداي عروات لقارد لأ م اقد  در، متما ر، مر ال   ذ الةا ري.  ر ضس األةد 
  لاا ل  لت ور خي قارد ل ر رمكا خا رمارس ة س، م اوة، لأ.

 وااي غضاا ا ذلااكف ةااتعمس ةاا ر ا ع ااا تقاا ر  جهاا د الراوضاالا وااي  اا  ف 
ال دارللا.  الجدلر لالذكر خا القتااي الحا اس واي لب ااا  ااج  عاا جها د القا ات 

المجم عات الة ر ، وي م ظم، التحر ر دضعاف قدرات المجم عات  الة ر ، خ 
 العةكر ، الراوض،  اعتقاي د بس اغتراي لع  ت ك القرادات ال دارر،.
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دا ت ةاالق اةااتراتلجر، الم ا ضااات مااا باالا م ظماا، التحر اار ال  ةااسل ر،  م اار 
ا تتأ ر  ة ر ا لالااد بدخت  لا ها ةتتة  لالتعقلد  ال اف.  لاا ما المرج  خ

 تار  ت ك الملاح ات بدرةلا مهملا تع مهما ال  ةسل ل ا المعتدل ا ما الحرض 
 األ  ر، ال ب ا ر،   مال

لااا تضااحي خي مااا الااد ي العربراا، ال اع اا، لم ااالحها مااا  اااي دعاا  األم رااات 
 ال  ةسل ر، الابر  خ  دع  خ شس، الحركات ال دارر، الرادركالر،.

 شس، ال دارر، ال  ةاسل ر، عبار الحاد د ا ساقاا  ماا خد  قرا  الة ر لا لحظر األ
األراضي ال ب ا ر، دلا عد ي ال ادارللا عاا تاتركااته  واي حارض الع االات ضاد 

 إدةرارلسإ مقابس الت ا   ما خجس ع دة جيا ما األراضي ال  ةسل ر،.
 لاا ذلك د رع ي خا لع  ال رات ال  ةسل ر، لا ت ا اس معارضا، م ا ضاات 

 ااااي شاااا خعمااااي عداررااا، واااي إدةااارارلسإ خ  دا اااس الب اااداا العربرااا،  الةاااا  ماااا
المحاوظ، .  د رع ي ذلك خ أ ت  لج  المسالبلا لع دة كس األراضي ال  ةسل ر،ف 
كما ةرحا ي حتاا عرواات  قاادة و ةاسل ل ا ل ار ا معتادل ا تبر ار دبارا  ات اا  

 ماا  الةااكا ي وااي ا الل درةاا ر عااا د شاااا د   اا،   ااداوع ا عااا ماا اق ه  لااالق ي 
 إدةرارلسإ ةرك ا وي  ال  ال  ةسل للا.

 الموقف السعودي  
دلاااا جا اااض م ااار  ةااا ر اف ةااا ف ت عاااض الةاااع در، الاااد ر األا ااار خ ّمّرااا، ع اااا 
الجا ااااض العربااااّي دذا مااااا كاااااا   اااااك تحااااّرك  حاااا  محاد ااااات الةااااا . دّا رغلاااا، 

د واي  حادة الةع دللا لالم اسرة تضعد الهدف الةراةاّي الةاع دّي س  اس األما
د ي م ظّم، إخ لكإ الذي رك ا لشكس جيرّي  تلج، الدور لالةا  ما قباس م ار 

  ة ر ا.
الم ارّ ،ف  -عمس الةع دل ا ما   اد الاا الرس لت  لاد اد تاواات الةا رّ ، 

 ل مةااااعدة ع اااا ج اااض ةاااا  غاااام  واااي لب ااااا .  رعتقاااد ا خّا ملاااادرة الةاااا  
رقّراا،ف لشاارط خا تتعاا ا ال درااات المّتحاادة . الم اارّ ، لاادلها ور ا، حق -الةا رّ ، 
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 رعتقااااد ا كااااذلك خّا تحااااّركه  لاحت اااااظ لاألةااااعار قااااد   ااااق التيامااااا  مااااا جا ااااض 
 ال درات المّتحدة ل ه  الجه د العربّر،  التعا ا معها .

لاااا  ركااااا التحااااّرك الةااااع دّي لشااااكس م  اااارد ماااادو عا  باااارغبته  وااااي دعاااا   تشااااجرر 
أّم  ا م ار اةاتجال، خمر كّرا، غلار م اةال، واي ج ا اض اد دواع، وي الةا ف كما تا

خ ر  تفّ ر وي الم ال  الةع دّر،ف لشاكس  ااّ  ورماا لتعّ اق لمبرعاات األةا ح، 
األمر كّرااااا،  المقاسعااااا، العربّرااااا، ضاااااّد الشاااااركات التاااااي لهاااااا مشاااااار ر تجارّ ااااا، مااااار 

 إدةرارلسإ.
ت ااع خا ار واي رمكا لم ر  ة ر ا خا تت ّقعا الدع  الةع دي لهما ما  ااي ار 

خةاااعار الااا  ط لااا  خّا الةاااع دللا لت ّ ااا  ا دلاااا خّا  اااذا ضااار ري لااادور عم رااا، 
 الت ا  .

ةاالّت ذ الةااع دل ا  ساا ة لحكاا  المفّكاادف ع ااا الاارغ  مااا خّ هاا  مااا المحتمااس خد 
وااي عااا   -م ااس واار  مقاسعاا، ضااّد ال درااات المّتحاادة  -لّت ااذ ا تحّركااا  ملاشاارا  

1977. 
رةاااتمر الةااع دل ا بذظهاااار لعااا  مااا ضااالط الااا  س عااا ة ع اااا ذلااكف ةااا ف 

ألّ ها  ل ااو ا ماا تاأ لرات  ؛إخ لكإ المةاتقب ّر،ف لشاكس خةااس ح ي ايدراد خةعار
ارت اااااع ةااااعر الاااا  ط لشااااكس كبلاااار جااااّدا  ع ااااا ادةااااتقرار ادقت ااااادّي  الةراةااااّي 

 الغربّي.
 األردن

كس كبلر وي د ر األردا وي اد دواع، وي عم ر، الةا  ة ف رك ا محد دا  لش
دعااا  م ااار  ةااا ر اف كماااا كا ااات واااي الماضااايف كق ااااة ل قاااس لراا الةااا ر لا دلاااا 
 اااّ اع الةراةااا، األمااار كّللا . رمكاااا ل م اااك حةااالا خد لتّ اااذ ملاااادرات ت ا ضاااّر، 
دق رمّراا، مااا جا لااأف  مااا غلاار المحتمااس خا لاارو  التمّةااك الةاا رّي  الم اارّي 

الاااذي مااا   م ظمااا،  1974، واااي عاااا  فلاااالقرار الاااذي تبّ ااااه اجتمااااع القّمااا، العربّرااا
 التحر ر ال  ةسل ّر، ة س، الت ا   لع دة الض ، الغربّر، .
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ة ف ر ل  د راألردا مهّما  وقط ع دما تا ا الم ا ضات جار ا، لشاأا تشاكلس 
أل مّلتهاااااا  ال  ةاااااسل ّي لااااااألردا  ااااا  ةااااابض خةااااااسد لااااا، و ةاااااسل ّر، . ادرتلااااااط 

و ةااااسل ّي وااااي األردا خاباااار مجم عاااا، مااااا الدب  ماةااااّر،ف  رشااااّكس تقر لااااا  م لاااا ا 
ال  ةاااس للا الاجرااالا واااي الم سقااا، .  الم اااك حةااالاف باااد رهف لحمارااا، م اااالحأ 
األم ّرا،ف ماا المحتماس خا رةااعا دلاا  ا ع ماا ادّتحاااد خ  ادرتلااط الةراةاّي ماار 
د لااا، و ةاااسل ّر، جدلااادة . دّا اقتاااراح الااارررس الةاااادات األ لااار واااي خّا خّي د لااا، 

، مر األردا ما الممكا خا تشلر دلا  ّر، عربّر، ل ضغط ع ا م س تا ا مرتلس
 ااااااذا الترتلااااااضف ع اااااادما تباااااادخ الم ا ضاااااااتف  ذلااااااك لاااااااي تتجّ ااااااض ادعتراضااااااات 

 إاإلةرارل ّر،إ ل تعامس مر م ّظم، التحر ر ال  ةسل ّر، .
 قااد عّباار األةااد عااا دعمااأ المفّقاات لهااذه ال كاارةف لاّ ااأ  اا   الةااادات رّبمااا وقااط 

الرغل، إاإلةرارل ّر،إ األمر كّر، لرساّ را ح ا د  لشاأا مةاا م، ُمرضار، ع اا  ل تبراا
 القضر، ال  ةسل ّر، . )شسض ل ةسر األ لر ما ال  رق،(.

*** 
وثائق كامب ديفيد : سىى ى  ييىت سجسسى  من 

 على السادات وبيجين خالل المفاوضات

ر تحتااا   تقاااار « ةاااا ل  دراااأ»تضااام ت ال  اااارق األمر كرااا، التاااا كشااا ت ع هاااا 
مع  مااات ش  اار،  ةراةاار، عااا الاارررس الراحااس خ اا ر الةااادات  رراارس الاا يراا 
اإلةاارارل ا األةاابق م اااح  بلجاالاف د ا خا تباالا ال  رقاا، سر قاا، الح اا ي ع ااا 

 ت ك المع  مات.
  رد وا دحد  ال  ارق خا م اح  بلجالا كااا مهتماا بت ا الس الت ا الس الدقرقا، 

الم ا ضاااتف  خا ادةااات لارات المركي ااا،  وااا كاااس م ضاا ع لجااار  تدا لااأ  ااااي
دا  ل األمر كرااا، ر ااادت ت اقضاااات كبلااارة واااا ش  ااالتأ.  تقااا ي دحاااد  ال  اااارق
خةاار ،   ااابلجاالا لدرااأ ملااس سبرعااا لااإلددا بت اار حات اةاات ياي ، ع ااد دجابتااأ ع

 ال ح للا.
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خما ال  اارق المتع قا، لاالرررس الةاادات وتفكاد  الهاا ادةات لارات األمر كرا، خ اأ 
كاااا راغلااا لشاادة وااا خا لاارتلط اةاامأ لك  ااأ ةاااعرا دلااا الةااا ف حتااا دا دحااد  

 وااا «. عقاادة جااارية   بااس ل ةااا  وااا ش  اار، الةااادات»ال  ااارق حم اات ع اا اا 
ف قالاات 1977تقلاار  ةااابق خعدتااأ ادةاات لارات األمر كراا، عااا الةااادات وااا عااا  

لماااا    ةاااأ ك لااارا   دا الةاااادات كااااا مهتماااا لشااادة لمكا تاااأ التار  رااا،  شاااغسل وراااأ 
 «.ال  رة الابلرة»   تأ ال  رق، 

 تشاااالر ال  ااااارق دلااااا خا كااااارتر خعااااد مأدلاااا، غااااداا وااااا كامااااض در لااااد لعااااد باااادا 
ةااارارلسف دعاااا دللهاااا الااارررس الةاااادات  قر  تاااأ جلهااااا  الم ا ضاااات بااالا م ااار  ام
الةاااااداتف   ي اااار ال ارجراااا، األمر كااااا األةاااابق   اااار  كةاااال جرف  الدب  ماةااااا 

 ل  درات المتحدة لد  م ر. ل تسف الذ  كاا ة لرا  درماا ور در ك األمر كا  ل
ل د  ظرة »خا كةل جر قاي ل ةاداتل ف ل تس ت ا لس ما مأدل، الغداا د كشد 

ةاارادتك ال اةااع، ل تااار خ  روضااك ال قاا ف ع ااد الت ا االس ال ااغلرةف مااا ك ااا قااد 
ا ال ضاااس لرجااار د راااا   ااار ف دل » رد الةاااادات قاااارا  «.   ااا  ا دلاااا  اااذا اللااا  

 لااا كةال جر تاالر قاارال «. لقدرتك ع ا الت ا   التا ختت ب ا دلا  اذا اللا  
«. دف ةرادتكف لقد كاا ذلك  تا  قدرتك ع ا الت كلر لم ا ر  اةتراتلجر، خا..»

د دف  اس »ع درذ تاد  ت جلهااا الةاادات  قالات ل ا ت عااي ل ةا لر دل اتسل 
 «.ةتعلد ا األمر ما جدلد   ا 

وقاااا ل  رقااا، خعاااد ا جلر لاااد وا ةااات ماااا ادةااات لارات األمر كرااا،ف خااااد الااارررس    
األمر كااااا خ ااااأ لر ااااد ع ااااا  حاااا   ااااا  خا لتغ غااااس دا ااااس ش  اااالتا الةااااادات 

  بلجلا.
 تشلر دحد  ال  ارق دلا خا ادةات لارات األمر كرا، تجةةات  تعقبات الةاادات 

 اا، لالةاااادات  بلجاالا لال عااسف  خ هااا ح اا ت ع اااا المع  مااات الش  اار، ال ا
ش  ار،  سلادة » بلجلا ما ش  رات   لرات حك مرا،   ا ا، لهاا عاقاات 

 مر اد  لا.«  مهم،
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 تشااالر   رقااا، خ ااار  دلاااا خا ادةااات لارات األمر كرااا، تجةةااات دلاتر  راااا ع اااا 
المحاد ات الةار ، التاا كااا لجر هاا الةاادات مار ور قاأ الت ا ضااف  بلجالا مار 

 رد وا الةرا  خا المس ا ض تحقلاق جااد  متالعا، ور قأف دا س الغرف المغ ق،.   
ل « بالجا»مةتمرة  دقرق، ل ةادات  بلجلا.  تق ي دحد  ال  ارق عاا ش  ار، 

ف بل مااااا خشااااارت التقااااار ر عااااا ش  اااار، «دارمااااا لالت ا اااالس كاااااا م شااااغا  »د ااااأ 
لاااأ »ف  كااااا «كااااا لر اااد لشااادة خا رظهااار ك اااا ر ةاااا »دلاااا خ اااأ « الةاااادات»

ف   ضااااعتأ   ااااارق ادةاااات لارات تحاااات ع اااا اا «لشااااهرةشااااغد كبلاااار ل ظهاااا ر  ا
 «.الةادات  احض جارية   بس»

ما جا به ف   ا مةف ل  الم ابرات األمر كر، لشكس قاسر الت  ات ع اا القاادة 
الم اار لا  اإلةاارارل للاف  خ ضااح ا خا ال  ااارق اعتماادت ع ااا ت ضاار  البرا ااات 

ا حكاااا مللا  مااااا الش  اااار،  ملاااا ي القااااادة التااااا جاااار  تجمرعهااااا مااااا مةااااف لل
مةااف للا وااا القساااع ال ااا   ش  اارات كا اات ع ااا ات اااي ش  ااا كبلاارف 

 دضاو، دلا التقار ر الةر ،.
 تتع ق   رق، خ ر  لاجتماع الارررس األمر كاا كاارتر مار مج اس األماا القا ما 

ف قبس خرا  ما بدا م ا ضات كامض در لدف حلث 1978ةبتمبر  1األمر كا وا 
األمر كراا، بتح لااس ش  االتا الةااادات  بلجاالا.   اااي  قااا   بااراا ادةاات لارات

دا م شارأ  لادجتماع قاي الة لر األمر كاا لاد  دةارارلس ل اذاكف ةاام  س لا رس
ع اا مةاار محاد اات الةاا .  خضااف خا درااا   ي ار « لأ تأ لر  اا »دراا 

 ا م ا ضااات كامااض در لااد  قساا، تحاا يخالادواع اإلةاارارل ا علااير  اليماااا لر اااا 
ممااا رعتقاااد بلجاالا.   رد وااا ال  رقااا، خرضااا خا الةااادات ل اااق وااا  اليمااااا خا اار 

 خا ر ما  قتأ وا دراا.
 تبالا   رقا، خ اار  كلاد قااا  لا رس بتح لاس سبرعاا، العاقاات القارماا، بالا بلجاالا 

 اليماااا لاأ عاقاات سللا، ماار بلجالا خوضاس مماا كا اات »  يراراأ. وكتاض رقا يل 
قاااات بل هماااا لرةااات خوضاااس ماااا العاقاااات ع راااأ واااا الشاااه ر الةاااالق،ف لااااا العا



 

2036 

القارماا، باالا بلجاالا  دراااا.  خ ضاا  لاا رس خا خا اار مااا لاايع  دراااا  اا  الجا ااض 
ما بلجلا ورماا لتع اق لالا ماات الا اردة واا  األم اف ورما لبد  دراا خقس ا يعاجا  

ادت اقراا،.    ااد دراااا لأ ااأ مت ارااس خرضااا بذمكا راا، تحقلااق الةااا  ماار األردا. 
ف  ل جراف  خ أ براجماتا لشاكس خةااسماا لأ أ خا ر ت قارر،  خقس خلدل   د  الي 

 ر ر لشدة ع ا عد  ت   ت ال ر ا، لتحقلاق الةاا .  كااا مقت عاا لشادة خا ار 
 ما لقر، ال ود اإلةرارل ا ل د  رغل، الةادات وا الةا .
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لحركة الشعبية البيان التأسيسى ل

لمقاومة الصهيونية ومقاطعة 

 يسرائيل

 البيان التأسيسى
لعاااد خا حققااات قااا   اللغاااا  السغرااااا مرح تهاااا األ لاااا لالةااارسرة ع اااا مقااادرات ا 

وذ هااا تةااعا اآلا دلااا  ي ماا، كااس واارد م ااا مااا ف لعااد ا ها العةااكر  المت ا ااس 
ف ع اااا ر حاااأ   قاوتاااأ  الةااارسرة ع اااا مااا ارده  م اااادر ريقاااأ دا  اااأ  الةااارسرة 

 لر ل  مةتقب  ا  م ارر خ سا  ا تحت برا ا الهرم ، ال هل  ر،  األمر كر، .
لذا رةتشاعر الم قعا ا ع اا  اذا ال اداا ال سار الادا   الاذ  لتهادد مةاتقبس خمت اا 

هرم اا، العربراا، وااا  ااذه ال حظاا، وااا تار   ااا  قااد باادخت تتحقااق ع ا اار مشاار ع ال
ال اااااهل  ر، اإلمبر الرااااا، ع اااااا األمااااا، العربرااااا، ف والمشااااار ع اإلةااااارارل ا المةاااااما 
لالةااا  لهاادف دلااا ملادلاا، جاايا مااا األر  العربراا، لالةاارسرة ع ااا عقااس األماا، 

دا المحاا دت المت ااعدة لماا رةام  أ لاالتسبرر  . ر حها  مقدراتها ادقت ادر، 
دلا د ارر رجاي األعمااي  الم ق الا  ا تقاي  ذه المحا دت ما المةت   الرةما 

 رجااس الشااارع ف  مااا ب ااد عربااا  احااد لر اال  ع ااا امتااداد الاا سا العربااا مااا 
إ تهااادف دلاااا  اااذه الم جااا، الجدلااادة  المحم مااا، إل تسبرااار دا.مشااارقأ دلاااا مغرباااأ 

محا اارة المةااتقبس العربااا  التغ غااس وااا كاواا، م اااحا حرات ااا الةراةاار،  ال قاوراا، 
ر المشااار ع الشااار  خ ةاااسا الاااذ  تااا  تدشااال أ ماااف را  واااا  ادقت اااادر، واااا دساااا

مفتمر الدار البرضاا  الذ  لهدف دلا مي د ما اإلوقار  المها ، ل شعض العربا 
. 

ذ لااادرك الم قعااا ا ع اااا  اااذا ال اااداا جم ااا، األةااالاض التاااا خدت دلاااا األ ضااااع   ام
دد الحالراا، لمااا ركت  هااا مااا خيمااات  تراجعااات خمااا  المشاار ع ال ااهل  ا الااذ  لهاا

 خمت ا العربر، .
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دا مهم، اةتاماي مشار ع تحرر اا الا س ا لكاس خلعااده  لواقاأ تتس اض اةات ها  
 حشااد كاواا، وعالرااات األماا، مااا جمااا لر شااعبر،  قاا   ةراةاار،  اتجا ااات وكر اا، 

  رم ي  س ر، ما خجس مقا م،  ذا ال سر الدا   .
ةااااامللا    -دا قاااا   خمت ااااا ع ااااا ا ااااتاف ت جهاتهااااا  قاااا مللا مااااا مةااااتق لا  ام

وااا كاوااا، الم اقاار الحيبرااا،  ال قابراا،  المه رااا،  السابرااا،  - اشااترااللا  للبااارالللا 
  العمالر،  ال احر، مدع ة دلا ت حلد جه د ا وا دسار عمس مشترك ما خجس ل

الااادواع عاااا   رااا، خمت اااا  م اااالحها التار  رااا، واااا ةااارادتها ع اااا خرضاااها  – 1
  م ارد ا  اةتقاي قرار ا الةراةا .

دع ة خمت ا لممارة،  اجبها  حقها الشرعا وا اةت دا  كاوا، ال ةاارس التاا  – 2
تمك هااا مااا الم اجهاا، ف  الةااعا دلااا د جاااي مشاار عها وااا ادةااتقاي  ال هضاا، 

  ال حدة .
الةعا دلا دحكا  الح ار الشعبا ع ا الاراا ال هل  ا لكاو، األةاللض  – 3

رر  األواااراد  المشااار عات  األوكاااار  ماااا بل هاااا المقاسعااا، الشاااعبر، الشاااام ، ل لضاااا
 ال هل  ر، .

 واا  اذا اإلساار واذا الما قعلا ع ااا  اذا ال اداا رع  ا ا تشاكلس لج ا، تحضاالر ، 
قاااارار بر ااااام  عمااااس  م ت حاااا، تعااااد لعقااااد ماااافتمر داراااا  لتاااا لا مةاااار لر، م اقشاااا،  ام
ت  اال ا ف لم اجهاا، كاواا، خشااكاي الةاارسرة ال ااهل  ر،      ااا   ظااا   مشاار ع 

باااداع األد ات  األةااااللض الا ل ااا،  الةااا   الشااار   خ ةاااسر،  عم راااات إالتسبرااارإ  ام
 بتحقلق  ذه المهم، الم لر ، .

**** 
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 القائمة األولى
 الموقعون 
دبارا ر   –دبرا ر  البادرا   إ محاا  إ  –د. دبرا ر  البل ما غا   إ خةتاذ جامعا إ 

ر  الدةاا قا دباارا  –دباارا ر  دةاا قا خلاظاا، إ خةااتاذ جااامعا إ  –الحةاال ا إكاتااضإ 
الحةا قسض خب   –  شكر  إ رررس حيض العمس إ دبرا ر –شتا إ خةتاذ جامعا إ 

خبااا  العاااي  –خباا  ةااار ر عبااد الاااراي  إ  قااابا إ  –عبااد العي اااي إ خةااتاذ جاااامعا إ 
العا ماضاا خبا  العاا إ خبا   –ما ، المركي ا، لحايض التجمار الحر ر  إ عض  األ

خحماد عباد  –هاا الدلا شعلاا إ مه ادسإ خحمد ب –خملا عا   قال، المه دةلا إ 
 –د. خحماااد حةاااا إ خةاااتاذ واااا معهاااد الت سااارط اليراعاااا إ  –الةاااا  إ  قاااابا إ 

خحمااااد  –د. خحمااااد عااااامر إ خةااااتاذ جااااامعا إ  –الةاااا لر خحمااااد عسراااا، الم اااار  
 –خحمااد يالاد إ خةاتاذ جااامعا إ د. –خحمااد شارف إ لاحاث إ  –قاابا إ الغايا   إ  

د. الةالد عباد  –خحمد  بلاس الهالاا إ محاا  إ  –الب ا خحمد ةلد اإلةا  حةا 
خةاام،  –د. الةالد محماد كرا اا إ خةاتاذ جاامعا إ  –الرة ي إ خةتاذ جامعا إ 

 –خشرف بل ما إ خةتاذ جاامعا إ د. –، إ كاتض  مفلد ت ر ي   ا إ خ  ر عكاش
خمااالا اةاااك در إ عضااا  المكتاااض الةراةاااا ل حااايض  –خشااارف حةااالا إ لاحاااث إ 

المةتشااار خماالا عااي الاادلا إ  –د. خمل اا، رشاالد إ خةااتاذة جامعراا، إ  – ال ا اار  
 –الةاا لر خماالا رةاار   –خمااس محماا د خماالا الماارخة لااالحيض ال ا اار   –ماافر" إ 

لشر  ع   ر إ  كلس  قالا، المحااملا  –د عا  محمد ع ا إم رج، ت ر ي   ر، إ 
ا إ عضا  حةاا  رضا –بهاا عبد الرحما إ عض  مج س  قال، المحااملا إ  –إ 

ح مااااا شااااعرا   ماااادلر مركااااي الدراةااااات  –األما اااا، العاماااا، ل حاااايض ال ا اااار  إ 
 –حماااادلا  اااالاحا إ عضاااا  األما اااا، العاماااا، ل حاااايض ال ا اااار  إ  –العربراااا، إ 

 –حة ا عباد الارحر  إ لاحاث إ  –حةلا عبد الراي  رررس تحر ر مج ، الرةار 
 –يض ال ا ر  د. حةا  عرةا إ خةتاذ جامعا إ  عض  المكتض الةراةا لالح

حامااااد محماااا د عضاااا  المكتااااض الةراةااااا  –د. حامااااد عمااااار إ خةااااتاذ جااااامعا إ 
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د. جاااي خماالا إ خةااتاذ  –د. حةااا  اوعاا، إ خةااتاذ جااامعا إ  –ل حاايض ال اةاار  
جاااي عااارف إ كاتااض  عضاا  مج ااس  قالاا،  –ال  اااا جملااس راتااض  –جااامعا إ 

دلا رررس حايض  الد محلا ال – الد بد   عض  مج س  قال،  –ال ح للا إ 
د. ي  ااض م ت اار إ خةااتاذة  – الااد ل ةااد ماادلر عااا  جر اادة الشااعض  –التجماار 

. رضاا   عاشاا ر د –رجااض  اااي حملاادة خماالا عااا  حاايض األحاارار  –جامعرا، إ 
د. روعااات ةااالد  –روعااات الةاااعلد خمااالا عاااا  حااايض التجمااار د. –اةاااتاذة جامعرااا، 

د.  – ر  إ شاعر إ رمضاا عبد الع –خحمد إ لاحث مدلر تحر ر مج ، الشر  إ 
 –ةام  عاش ر عض  مج س  قال، المحاملا  –رمي  يكا إ معهد الت سرط إ 

د.ةاعلد دةاماعلس  –ةعلد وارس  –ةعد الدلا   ل، رررس اتحاد ال  ا لا العرض 
ةااااعاد ي لاااار إ كاتلاااا،  –ور ااااق ةااااعد الاااادلا الشاااااذلا  –ع ااااا إ خةااااتاذ جااااامعا إ 

  ح ر، إ .
 –ال  ا ا، ةامرح، خلا ض  –د. ةها   اشا   –إ  د. ةهلر مرةا إ خةتاذة جامعر،

شامس  –شاا  دة مق اد إ قرادرا، واا حايض التجمار إ  –ال  ا ، ةاملرة عباد العي اي 
 – اااوا  اااي كاااظ  إ كاتلاا،  ااح ر،   اقاادة إ  –الاادلا م ةااا إ كاتااض ر اراااإ 

 ااح  –د.  ا اا  ااد  لشاا  إ خةاتاذ جاامعا إ  – ابر بركاات إ  قاابا إ 
لاا اا  اااح  –د.  اااح وضااس إ خةااتاذ جااامعا إ  –قااابا إ عبااد المق اا د إ  

ضاراا الادلا دا د خمالا عاا  الحايض ال ا ار   –ةعدة إ ما الضالاط األحارار إ 
ساار  ع بارا   إ  –سا ر عباد الح ار  إ مه ادس إ  –ضراا رش اا إ لاحث إ  –

عادي  –ل اا س عت مة   إ عض  المكتض الت  لذ  لحيض العمس إ  –مه دس إ 
عادي  –عادي حةلا خملا عا  حيض العمس  –خملا شلاض حيض التجمر الض  

عبااد الاارحما  –عباادا الساا  ا  –عبااد الاارحما  لاار إ قاااباإ  –علااد إ محااا  إ 
عباد الغ اار شاكر إ خمالا  –عبد الما ع    اداا  –عبد العي ي محمد  –األب  د  

د.عبااااد  –د. عبااااد الماااا ع  ت رماااا، إ خةااااتاذ جااااامعا إ  –ت قلااااد حاااايض التجماااار إ 
عباد ا الةا ا   إ كاتاض  اح ا ل ا ت  –ال  اض المةلر  إ خةاتاذ جاامعا إ 
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د. عبااد الجاا اد عمااارة إ  –عباادالعاي اللاااق ر  رراارس تحر اار األ ااالا  –العاارض إ 
عاياي  ع اا عاياي   –د. ع ااف الم ا وا إ خةاتاذة جامعرا، إ  –خةاتاذ جاامعا إ 

د.  –إ حيض التجمر إ  ع ا  مع   –عض  األما ، العام، ل حيض ال ا ر  
عمر  كماي حم دة إ لاحاث إ  –ع ا  العر اا إ عض  مج س  قال، األسلاا إ 

د. عمر الةلا ا إ خةتاذ جاامعا  –د. عمر  محمد ة     إ خةتاذ جامعا إ  –
عاادي شار د إ  –سلااا إ سبلض عبد الم ع  خب  ال ت ح إ خمالا عاا   قالا، األ –إ 

ع اااا  اإلةاااامب لا إ محاااا   عضااا   –ماا عاااية عباااد العي اااي ةااا رد. –لاحاااثإ 
غاالا شاكر  إ  –ال  ا ا، عسراات األب ا د   –األما ، العام، ل حايض ال ا ار  إ 
د. ماااا ر عةاااس  –مااافما دةاااماعلس إ  قاااابا إ  –ررااارس تحر ااار مج ااا، القاااا رة إ 
 –مجااد  خحمااد حةاالا رراارس تحر اار الشااعض  –مةاار ي اإلعااا  لحاايض التجماار 

مجاد  يعباس إ  –  المع را   إ رجس خعماي إ مجد –مجد  مه ا إ  ح ا إ 
محةاااااا  اشااااا  إ عضااااا  مج اااااس  قالااااا،  –حةاااااا معااااا    –خةاااااتاذ جاااااامعا إ 

محمااااد  –محمااااد لةاااال  ا إ  ااااح ا إ  –ال  ا اااا، محةاااا ، ت ولااااق  –الاااايراعللا إ 
محمااد   لااس خماالا ال ج اا،  –بلاا ما إ عضاا  األما اا، العاماا، ل حاايض ال ا اار  إ 

د. محمااد  –ضااا محاار  إ خةااتاذ جااامعا إ د.محمااد ر  –المركي اا، لحاايض التجماار 
محماااد حمااااد إ ةاااكرتلر تحر ااار جر ااادة  –ح مااا ماااراد  اراااض ررااارس حااايض العماااس 

 –عملد خ.ح ةابق محمد وهما محةاض  –محمد عبد الةا  قسر   –العربا إ 
د.محماد  –د. محماد ع اا ا إ خةاتاذ جاامعا إ  –محمد ع دة إ كاتض  اح ا إ 

عضا  المكتاض الةراةاا لاالحيض ال ا ار  محمد عر   إ  –ع   ر إ محا  إ 
محماد عاادي غر اض  –ال  ااا محماد ةاعلد شارما  –محمد ةاما إ مه ادس إ  –
ال  ااا محماد م لار  –محمد عبد القد س إ  ح ا إ  – لدلا محمد علاس  –
د.  –مح ااا ظ عباااد الااارحما إ كاتاااض إ  –د. محماااد عاااامر إ خةاااتاذ جاااامعا إ  –

مادحت اليا ار  –ال ر ق خ ي محمد وا ي   – محمد محم د اإلما  إ  ي ر ةابق إ
د.محمااا د عباااد  –محمااا د المراغاااا ررااارس تحر ااار جر ااادة العرباااا  –إ  اااح ا إ 
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م تار   ح خمالا  ا د    قالا،  –الم ر  مراد م لر  –ال شس إ خةتاذ جامعا إ 
الشلخ م س ا عا اا إ حايض التجمار  –م س ا  لحا خحمد  –المحاملا 

وااالي  –م ةاا ج اد  إ  اح ا إ  –األحارار م اس ا لكار  ررارس تحر ار  –إ 
وتحا محما د عضا  المكتاض الةراةاا ل حايض ال ا ار   –غالا إ ةل ار ةت إ 

إ ررارس ور ادة ال قااش  –ور د عباد الاار   إ محاا  إ  –وتحر، العةاي إ كاتل، إ  –
ال  اااا  –واا ي  األضااا    قلااض ال ااح للا األةاابق د. –تحر اار مج اا، خدض   قااد 

د.  –ي خب  عرس، إ عض  األما ا، العاما، ل حايض ال ا ار  إ كما –كر  مسا ع 
 –د.لل ااا ل ةااد إ خةااتاذة جامعراا، إ  –لسر اا، الي ااات إ كاتلاا،  خةااتاذة جامعراا، إ 

د.  ادر، جماي الادلا إ خةاتاذة جامعرا، إ  –ال  ا ،  ادر، لس ا  – اجا الشهابا 
مد خب    ر حا د. –ال  اا  جلض ورح  – برأ   ار  –ال  اا  بلس الح  ا    –

 د. ل  اا لبلض ري  . –الة لر  واا حجاي   - د  شاار ج د د. –ي د 
 القائمة الثانية

خحاا   –دبرا ر  خ اا إ ر اراا إ  –د. خب  العا الةام  ا إ كاتض مةرحا إ 
د. خحماااد ال اااا   عضااا   –دد ارد ال اااراط إ ر اراااا  اقاااد إ  –الجر ت اااا إو ا ااا،إ 

دبارا ر  الةالد عباد الاراي   – ر   إ خةتاذ جاامعا إ مكتض ةراةا لالحيض ال ا
خحمااد دةااماعلس إ شاااعر إ   ااح ا  –اللةسا رةااا دباارا ر  جماااي  –إ ماادرس إ 

د. خحمد  ابات  –ا ت ار بدر إلاح ، اجتماعر،إ  –خما ا الس  س  إ ح ر، إ  –
خم اا،  –دباارا ر  دا د إشاااعرإ  –إ ماادرس وااا ك راا، ادقت اااد  الع اا   الةراةاار، إ 

دلهاااااض شاااااار إ و اااااا  –خمااااس ةاااار ر إ  ااااح ر، إ  –كااااا ق اااادلس إ محاةاااال، إ ي 
 –ددر ااااس ع ااااا محمااااد إ قااااا  إ  –خحمااااد سااااأ ال قاااار إ  ااااح ا إ  –تشااااكل اإ 

خحماد عباد الغ اار إ عضا  األما ا، العاما، لاالحيض  –دبرا ر  عبد ال تاح إشااعرإ 
إ خمااااس جماااااي  –د. دباااارا ر  حماااااد إ خةااااتاذ جااااامعا إ  –ةاااا  ا   –ال ا اااار  إ 

الةااالد عباااد  –د. دلهااااما وااار  ري  ا إ سبلاااض برسااار  إ  –شااااعرة ف مدرةااا، إ 
د.خ اا ر  –خحمااد عبااد المعسااا حجاااي  إ شاااعرإ  –العاااي م ااس ا إ محاةااض إ 
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دبااارا ر  عباااد  –البااادر  ورغ اااا عضااا  مج اااس الشاااعض  –عباااد الم اااك إ م كااار إ 
  م  اا ر إ دباارا ر –خماالا    ااد  إ م كاار اةااتراتلجا إ  –القااادر إم اات  تااأملاإ 

خحمد رما ا إ شاعر  –خ  ر   لر إ سبلض إ  –درماا مرةاي شاعرة  –كاتض إ 
تها ا الجلالا عض  مج اس  قالا، المحااملا  –الة لر بها الدلا الرشلد   –إ 
 –جمااااي الغرساااا ا إ ر اراااا إ  –عضااا  خما ااا، عامااا، واااا الحااايض ال ا ااار   –

جماااي خةااعد عبااد  – ا إ جاا ر  البهجاا ر  إ و اااا تشااكل –جماااي الجمااس إ  اقااد إ 
جا دة  –جماي دةماعلس حقاا إ  الدلا إ  –الماك عض  مج س شعض ةابق 

جمااي  –خملا ال ج ، ادقت اادر، لحايض التجمار إ  –عبدال الق إ خةتاذ اقت اد 
ح مااا الحدلااد  إ  ي اار ال ااح،  –جاااي   االر  كلااس  يارة  -وهمااا إ ااح اإ

ح  اااااا خةاااااتاذ و ةااااا ، حةاااااا  –حةاااااا الجر ت اااااا م ااااار  مةااااارحا  –األةااااابق إ 
حةااا  –حمااد  ةاار ر إ الرقلااض الةااابق ع ااا الم اا  ات ال  راا، إ  –لالجامعاا، 

حةاااا لا محمااااد  –حةاااالا عبااااد القااااادر إ خةااااتاذ جااااامعا إ  –عااااامر إ  ااااح ا إ 
 –حةااالا مع ااا   إ لاحاااث إ  –حةااا لا كااار   إ  اااح ا إ  –الروااااعا إ سالاااض إ 

ض  ال ج ، الت  لذر،  الد اليع را ا ع –حةا محم د  ركس إ محاةض قا   ا إ 
  لااس  – الاد ل ةااد إ م اار  إ  – الااد جا   ا كاتااض مةاارحا  –لحايض العمااس 

 –  لاااس ال عرماااا إ شااااعر إ  –رشااااد إ  اااح ا ب كالااا، خ لااااا الشااار  األ ةاااط إ 
رمضااا   لاس  –د.  الاد جمااي حةاا إ سبلاض إ  –  لس عباد الاار   إ م كار إ 

لا اا خ.ح  –الجلاالا إ  قاابا إ  رشاد –عض  األما ، العام، ل حيض ال ا ر   –
لا اا  –رضا اا الااشاد إ م ار  ةال مارا إ  –متقاعد رضاا خحماد محلاا الادلا 
مه اااادس يكر ااااا   لاااا، عضاااا  لج اااا، مركي اااا،  –د. مه اااادس رجاااااا حاااااوظ ح مااااا 

ةااااملر الع اااا  ر  إ  –ةااااعد خردش إ م اااار  ةاااال مارا إ  –لااااالحيض ال ا اااار  
ة رماا  –ةلد الس  ا إ محا  إ  –ةعلد الا را   إ قا إ  –م ر  ةل مارا إ 
ةااملر  –ةااعلد عااارف إ محاااما إ  –ةاا    ةااال  إ  اقاادة إ  –ورااا  إ ر ارااا إ 

ةاااعد عباااد ال احاااد  –ةااالد عشاااما   إ خةااتاذ جاااامعا إ  –عبااد اللااااقا إ شااااعر إ 
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 –ةاالد عبااد الغ ااا إ عضاا  األما اا، العاماا، لااالحيض ال ا اار   –حماااد إ محااا  إ 
 –ح اا إ عضا  لج ا، مركي ا، لحايض التجمار  ةال  ت –ةلد عبد العاي محاةاض 

 –ةاامر  م ةااا إ م اار  إ  –ةاالد ي  اا، إ محااا  إ  –ةاالد رجااض مم ااس مةاارحا 
شا رر شا با إ ماذرر إ  –ةاماح حااوظ ح ماا إمه ادسإ  –ةها   ج  إ محاةل، إ 

 اا ر ا  –د.  اااح الدةاا قا عضاا  المكتااض الةراةااا لااالحيض ال ا اار   –
سااار   –سااأ ال ر اا ا ا إةاا لرإ  –در  إ محااا  إ سااا ر الباا –دباارا ر  إ ر ارااا إ 

ساار  ةاعلد  –لا اا خ.ح متقاعاد س عات ةا رماا ج باا  –خب  ال ت ح إ مه دس إ 
عبااد ال تااح الجلاالا إ لاحااث لمركاي الدراةاات ادةااتراتلجر،  –إم ار  مةارحا إ 

 –ع اا  الةالد إ م ار  مةارحا إ  –عاادي الجا جر  إ  اح ا إ  –لااأل را  إ 
 –ع راا، دحةاااا إ مذرعاا، إ  –ع ااا خباا  شاااد  إ  اقااد إ  –إ  اقااد إ ع ااا الراعااا 

عبد الحملد بركات  –عاسد لةل  ا إمحا إ  –عبد الرحما دةماعلس إ ح اإ 
عمااد جااد إ  –عاشا ر عباد ا ر ضااا إمحاا إ  –إ خملا ت ظر  حايض العماس إ 

 –ا إ عااادي البلجرمااا إ قاضاا –لاحااث لمركااي األ اارا  ل دراةااات ادةااتراتلجر، إ 
ل اا خ.ح متقاعد ع ا   –عادي   لس  إو اا تشكل ا إ  –عبده جبلر إ ر ارا إ 

عااادي شااعلاا إ  –د. ع اامت ي ااا الاادلا خةااتاذ   دةاا،    راا،  –حاااوظ ح مااا 
 –ع اا عباد الحملاد بادر إ شااعر إ  –عمار  ةا ر  إلاحاثإ  –رةا  كار كااتلر إ 

. ع اسااد عبااد د –ع ااا عبااد الحملااد عضاا  مكتااض ةراةااا لااالحيض ال ا اار  
عبد الع ر  محمد إ  –عبد العي ي م ل ا إ مم س إ  –الرحما إ خةتاذة جامعر، إ 

وااافاد  –عمااار  جااا  إ شااااعر إ  – بلااار لمركاااي الدراةاااات ادةاااتراتلجر، لااااأل را  
 –وار   الحدل ا إ خملا حيض التجمار لااللحلرة إ  –التهاما إ م ر  تةجل ا إ 

قراااادة عمالرااا، واااار    –لااالحيض ال ا ااار   وااالي الار تااا، إعضااا  األما ااا، العامااا،
واار   عباد القااادر إ  –واسما،   ااجا إ سبللا، إ  –  رشالد إ م ار  تةاجل ا إ 

لا اا خ.ح متقاعاد  –وفاد عي ي إ عض  خما ، عام، لالحيض ال ا ر  إ  – اقد إ 
واا رد  غاار س جاا رجا خةااتاذ  –وهمااا    ااد  إ كاتااض  ااح ا إ  –واا ي  سالااس 
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كمااي رماي  ف  –قاة  عباده قاةا  إ خةاتاذ جاامعا إ  – رة ر اضرات جامع، القا
لل ااا الجلااالا  – اقااد ةاال مارا إ كر ماا، حاااوظ خحمااد إ لاح اا، باا يارة ادقت اااد إ 

 –لس اااا  اااااد عضااا  مج اااس شاااعض ررااارس تحر ااار األ اااالا  –إكاتلااا،  اااح ر،إ 
م اا خ ارس مةااعد ررارس تحر ار األ ارا   رك اا  –محمد الر با إ اقد ةل ماراإ 

محماد القد ةاا  –م ت ار الي اات إ محاا  إ  –مد الة ا   إحيض العماسإ مح –
مجاد  الشااوعا عضا   –محم د خمالا العاال  إ م كار إ  – ح ا إ  –إ شاعر 

محماد بادر الادلا  –محمد اللةاسا إ قاا  إ  –لج ، مركي ، لالحيض ال ا ر  
محمااد جاااد الاارض  –م ااس ا بهجاات بااد   كاتااض  ااح ا  –إ كاتااض  ااح ا إ 

الشالخ  –مجد  حة لا إ  اح ا إ  –إ محةا ح ما إ م ر  مةرحا إ إكاتض
محةااا  ضاار إ خةااتاذ  –م ااس ا حماااد عضاا  ال ج اا، الت  لذراا، لحاايض العمااس 

محماا د  –محمااد ةاا رم، إ و اااا تشااكل ا إ  –ماجاادة رواعاا، إ اشاارةإ  –جااامعا إ 
 –مه دس محمد ةلد ع مت ةلد الد ل،  –ةعلد  كلس  يارة ال قاو، األةبق 

م اااس ا سللااا،  –محماااد شااا ماا إ خةاااتاذ جاااامعا إ  –ةاااعلد إ محاااا  إ  محماااد
محمااد ع ر ااا  –محمااد عبااد الشاا رر عرةااا إ خةااتاذ جااامعا إ  –كاتااض  ااح ا 
محماد عب ا،  –محمد عماارة إ م كار إ  –مدرح، عمارة إ  اقدة إ  –مسر إشاعرإ 

 –إ و ااااا تشاااكل اإ محماااد عباااد الةاااا   جااا  إ خةاااتاذ لمركاااي اللحااا ث اليراعرااا، إ 
 –محماااد ع اااا وهماااا و ااار  محماااد عباااد المحااالا الروااااعا إ  ااااحض مسلعااا، إ 
 –م س ا عبد العاي محماد عا اد شا لق عضا  خما ا، عاما، لاالحيض ال ا ار  

محمد عبد العي اي شاعلاا عضا  مج اس  –ملارك عبده وضس إ قسض شل عا إ 
محمد وارق إ  ي ر دعا  خةابق عضا  مكتاض  –محم د قاة  إ خدلض إ  –شعض 
ممااد ح  –م ااس ا كاماس الةاالد إ خةاتاذ جااامعا إ  –لااالحيض ال ا ار   ةراةاا

مجااد   –محمااد واار  إ عضاا  خما اا، لحاايض التجماار  –كامااس إمه اادس يراعااا إ 
ماجااااد ل ةااااد إ  – اااالحا إ لاحااااث لمركااااي الدراةااااات ادةااااتراتلجر، لاااااأل را  إ 

مجااد  قرقاار إ األماالا العااا   –محمااد ور ااد حةاا لا إ رجااس خعماااي إ  –شاااعر إ 
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 ادرااا، روعااات إ  – جلاااض جااا   ا إ كاتاااض مةااارحاإ  –اعد لحااايض العماااس إ المةااا
 ادراا، محمااد  – بلااس م لاار حبلااض عضاا  لج اا، ت  لذراا، لحاايض العمااس  –لاح اا، إ 

 – ال، حة ا  ال  إ محاةل، إ  – ا ر  اش  محاما  –   ا إ  لدد ر، 
لا،  ا – اا ا شاكر ا مادلر تحر ار األ ارا   رك اا  –الةلدة  را  حااوظ ح ماا 

  ادا     لاس عضا  خما ا،  – شا   اد  إ خةتاذ جاامعا إ  –شكر ا لاح ، 
 – شااا  قشااس، إ شاااعر  ااح ا إ  – ااا ا عراااد  ااح ا  –الحاايض ال ا اار  

ل ةااد القعلااد إ ر ارااا ف  – ولااق ال رمااا   إ قااا  إ  – واااا الم اار  محامراا، 
ر  ل ةاد شاا لا الم ا –رةر  الج د  كاتض مةارحا  ت ر ي ا  ا  – ح ا إ 
شاااعر راةاار  – للااد م لاار إ ر ارااا إ  –ل ةااد خباا  ر اا، إ ر ارااا إ  –الةاال مارا 

 عبد الج اد المحاما عض  لج ، مركي ، لالحيض ال ا ر  .
 القائمة الثالثة

درمااااااا  –خحماااااد الةااااال وا إ  اااااح ا إ  –الةااااالد الغضااااالاا إ دذاعاااااا   اشااااار إ 
  المعااسا إ خحماد خبا –خحماد دةاماعلس إ مغ اا إ  –ال لروا إم ار  مةارحاإ 

خحمااااد خباااا    لجاااار إ  –خباااا  لكاااار خحمااااد وضااااس إماااادرس  ااااا    إ  – ااااح ا إ 
 –دةماعلس دبرا ر  دا د إ و دقا إ  –خب  المجد خب  ال وا إ عامس إ  –ق ا  إ 

خحمااد  –خةااام، تهاااما لشاالر إخعماااي حاارةإ  –الشاااوعا لشاالر إ خةااتاذ جااامعا إ 
العمااااااس وااااااا خحمااااااد حةااااااا إ محااااااا  خماااااالا حاااااايض  –حةااااااا خحمااااااد إ م ظااااااد إ 

خحمد عبلد إ مادلر ال شار  اإلعاا  واا اتحااد المحااملا العارض  –اإلةماعل ر، إ 
خحماااد عراباااا عضااا  مج اااس ددارة  عضااا   –درمااااا ةااارا  إ لاح ااا،   ةااار، إ  –

 –خشااارف عباااد ا محماااد إ اااح اإ  –ال ج ااا، ال قابرااا، واااا األ  رااا، لاااأب  يعباااس 
اض إ م ظاااااد خشااااارف ع اااااا  سااااا –دبااااارا ر  عباااااد ال ضااااالس م ظاااااد لالةاااااراح، 

خشاارف عرةااا محمااد إ  –الشااربل ا عبااد الحاااا  سااا ر إ م ظااد إ  –لالةااراح،إ 
اإلماا  محما د اإلماا  إ رجاس  –سالض إ خحمد وهما عبد الحكر  إ رجس خعماي إ 

راةار  –دبرا ر  محمد دبرا ر  إ  كلاس  قالا، المحااملا لاإلةاماعل ر، إ  –خعماي إ 
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 –ر  محماد محما د إ مادرس  اا    إ دبرا  –دبرا ر  م س ا محمد إ محاةض إ 
خحمااد  –خ اا لا مرعااا ع ااا إمشاارف و ااا إ  –خشاارف محمااد علااد إ م ظااد إ 

خحمااد ل ةااد ةااعد إلاحااث  – جرااأ إ عضاا  لج اا، مركي اا، لااالحيض ال ا اار  إ 
بهااا الاادلا حةااا إ األماالا العاااا   –ترباا   إ باادر عبااد العظاار  إ كاتااض ق اا، إ 
جمااي  –جماي الشاما إ مه دس إ  –الةابق ل م ظم، الم ر ، لحق   اإل ةاا 

حكمت خب  ي د إ  ي ر الشار ا  –جاي مع   إ دذاعا إ  –الدلا   ر إو دقاإ 
حةلا عبد ربأ إ خمالا  –حات  جماي الدلا إ  ح ا إ  –ادجتماعر، األةبق إ 
حةا عبد المس ض ة ر   –حةلا عبد الغ ار إمه دسإ  –ت ظر  حيض التجمر إ 
 –حةا وهما حةا إ قارد قااسرات خةا اا إ  –خة اا إ إ مشرف كهرباا ب ياا 
حمد  ل ةد كركا إ  –حةا محمد حةا إ محا  إ  –ح اا كماي إ  ح ر، إ 

 الد ةس حا  –ح ا جر س إ سبلض لشر  إ  –محا  خملا حيض العمس لأة اا 
 الااد ةاارجا ا إ لاحااث ةراةااا وااا  –إمحااا   خما اا، عاماا، لااالحيض ال ا اار  إ 

 – الاد محماد رشااد إ مادرس إ  –عبد ال ضلس خحمد إ محاا  إ   الد –األ را  إ 
رمضاااا الةااماا إ خماالا العمااس الجمااا لر  لااالحيض ال ا اار  وااا اإلةااماعل ر، إ 

روعاات عبااد  –رخواات ةاالد إخماالا التجماار لالدقه راا،  –رضااا حماااد إ  ااح ا إ  –
، ربرر  اد  رجض إ عض  ال ج  –الغ ا دبرا ر  إ م ظد كهرباا الةد العالا إ 

ي  ااااض مغااااا ر  إ خمل اااا، الماااارخة وااااا الحاااايض ال ا اااار   –الق ل براااا، لال ا اااار  إ 
ةاااالد الاااادلا  –ةااااملرة الارا ااااا ماااادلر عاااا  دار المةااااتقبس العربااااا  –لالشااارقر، 

ةلد عبد المحةا إ خملا  ااد   –دبرا ر  ل ةد إ مه دس كهرباا الةد العالا إ 
ر  ف خماااالا ت قلااااد ةاااالد الشاااارما إ سبلااااض برساااا –ال كاااار ال ا اااار  لاليقاااااي ق إ 

ةاااملر خبااا   –ةااالد السحااااا إ رجاااس خعمااااي إ  –محاوظااا، الق ل برااا، لال ا ااار  إ 
ةااما  –ةااما حةاا خلاي اد  –الةع د إ خملا ت ظر  التجمار واا اإلةاماعل ر، إ 

ةاااعلد جمعااا، إعضااا   –ةاااعلد حةااالا واااارس إ حااايض العماااس إ  –حةاااا دبااارا ر  
ةاالد  –اله دةاار، الةااابق  رراارس  قالاا، اتحاااد ال اا اعات –مج ااس الشااعض ةااالقا  
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ةااعلد علااد  –ع ااا ةاالد خماالا محاوظاا، خةاا اا لال ا اار   عضاا  األما اا، العاماا، 
ةااااما عباااد ال  ااااض مااادرس عضااا  لج ااا، مركي ااا، واااا  –ير عااا، إررااارس عماااايإ 

ةاااعاد عباااد الحملاااد  –ةااا رماا يكاااا عباااد الم ااك مااادلر عاااا   –الحاايض ال ا ااار  
ةالد وتحاا عضاا   –اةاض ةاعلد ع ااا ع مااا مح –مادلرة حةاالات واا اإلذاعا، 

 –ةاااعاد م ةاااا إ اااح ر،إ  –ال ج ااا، المركي ااا، لاااالحيض ال ا ااار  لاإلةاااماعل ر، 
ةااا ما   ااار  –ةاااملر مااارقس إ مااادلر المركاااي القلساااا ل دراةاااات ادجتماعرااا، إ 

شار د عباد  –شامس الادلا عمار محماد إ م ظاد إ  –ة رماا إ قراادة واحرا، إ 
 اال  جااد الارض عباد  –إ  ااح بادل   إ  اح ا  –البدرر مدرس لغا، عربرا، 
لا اا  اابر ع مااا إ  –   ت يكا مارقس إ محاا  إ  –الرحر  إ مراجر مالا إ 

 ااا  ت واااار    –خمااالا الحااايض ال ا ااار  لالشااارقر،  عضااا  المكتاااض الةراةاااا 
 اااح محمااد  ااال  إ  – اابر  محمااد ل ةااد إ م ظااد إ  –لس ااا إ سالااض إ 

 - اح ا   –العماس س عات رمار  إ عضا  ال ج ا، الت  لذرا، لحايض  –م ظاد إ 
ع اا الةالد عباد الهااد   –سار  محمد محم د إ م ظد لكهرباا الةد العاالا إ 

ع ااا خحمااد ةااال  عضاا  ال ج اا، المركي اا،  –ةاااس ا إ  قلااض المع ماالا لشااربلا إ 
عباد  –عبد ا الارا اا خمالا حايض األحارار لاإلةاماعل ر،  –لالحيض ال ا ر  

األل ااا عضاا  ال ج اا، المركي اا، لااالحيض عبااد الةااا   –الاارحما خباا  ي اارة مم ااس 
عباد ال تااح  –ع ا خب  كر  عض  األما ، العام، لالحيض ال ا ر   –ال ا ر  

ع ااااا خباااا  المجااااد ع ااااا إ محااااا   عضاااا  األما اااا، العاماااا،  –الشاااااذلا إ عامااااس إ 
عبااد ا خحمااد عبااد ال سلااد إ مشاارف و ااا كهرباااا ب ااياا  –لااالحيض ال ا اار  

 –قااابا  عضااا  ال ج ااا، المركي اا، لاااالحيض ال ا ااار  عاااادي لكااار  إ   –خةاا اا إ 
عااسد حةاا عباد ال االحلا إ مادرس دعاداد  إ  –ع    بدر الدلا إ سبلاض إ 

ع ا  راة  وهما إقا   كاتض  –عبد القادر حةا   ر ، إ خةتاذ جامعا إ  –
عبد ا ةلد محماد ع اا إ وااح إ  –ةل ار  إ ف عية ة ساا إ جامع، الم  ور، إ 

عباااد ال تااااح  –محاااا  علااااس  اااابر الشااار د إ سبلاااض إ  –جلاااد راشاااد عباااد الم –
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عباااد الغ اااار عااا دة إ  –عباااد المااا ع  عااا اد إ شااااعر إ  – ااادلق جااا دة إ تااااجر إ 
عبااااد القااااادر  –عبااااد ال تاااااح عبااااد الاااارحما الجمااااس إ كاتااااض  خدلااااض إ  –م اااار  إ 

عب د ع اا  –ع ا عبد ا خحمد إ مدرس خي ر  إ  –عشما   إ مدلر مدرة، إ 
عمار  عباد الهااد   –عبد ال تاح س عت مدلر تحر ر األحارار  –مد إ محا  إ خح

عااا وتحاا اللق اا إ  –ع اد ع اد ةا  إ مه دس يراعا إ  – ا د إ كاتض إ 
عباد ا محماد شارقا   إمادلر  –عبد الح ار  ق ادلس إ كاتاض  اح ا إ  –محا  إ 

ع ااا  –حاارة إ  ع ااا مرةااا ع ااا خحمااد إ خعماااي –عااا  دلاا اا محاوظاا، خةاا اا إ 
 –عبد الةا  مةع د إ مةتشار  اح ا باا خ.ش.خ إ  –م س ا مكا إ محا  إ 

عمااااد  –عباااد الغ ااار محماااد إ محااا  إ  –عااادي محمااا د اإلمااا  إةاااراح،  و اااد إ 
وتحا المغربا عضا   –و جر  التارأ إمحا  قساع عمايإ  –  د  إ محاةض إ 

ف واا ي  حماااد الاارررس الةااابق األما اا، العاماا، لااالحيض ال ا اار   خماالا الدقه راا، 
وتحااا محلااا الاادلا إعضاا   –ور راااا واافاد إ  االدد ر، إ  –لهلراا، الساقاا، الذر اا، 
 –جامع، ق اة الة رس إ  –وتحا مق د  إ عملد ك ر، السض  –التجمر لأة اا إ 

غ ر  علد إ كاتاض  –وادر، مغلث إ شاعرة إ  –ور د محمد عبد ال با إ م ظد إ 
لسلد علاس عبد الرحر   –مركي اللح ث الترب ر، إ  كماي مغلث إ – ح ا إ 

محماااااد دةاااااماعلس إ  قلاااااض خسلااااااا  –محماااااد ال اااااراد إمةتشاااااارإ  –إ  ااااالدلا إ 
 –محمااااد خباااا  ل اراااا، إ رراااارس تحر اااار  ااااحر ، المغاااارض العربااااا  –اإلةااااماعل ر، 

محةااا خباا  ةااعدة عضاا   –م ااس ا خماالا ع ااا الةاالا ا إ ماادرس د ج لااي  إ 
 –مجاد  الةالد ال سبااا إ م ظاد لالةاراح، إ  –عمس ال ج ، الت  لذر، لحيض ال

محماااد  –محماااد خحماااد كمااااي الااادلا العمااادة إ م ظاااد التربرااا،  التع ااار  لأةااا اا إ 
محماااد  –محمااد خحماااد حةااا م ظاااد لأةاا اا  –بهجاات ع اااا إم ظااد لأةااا ااإ 

م اااس ا  مااارس خحماااد  –محمااا د ح ماااا  اااح ا  –جمعااا، حةااالا إ عاماااس إ 
 –إ ررارس و لالا لكهربااا الةاد العاالا إ محمد إ مادرس إ محماد ة  ةاا علااس 
مجاااد   –محماااد ةاااعد محماااد إ سالاااض إ  –م اااس ا ةاااعلد حةاااا إ محاةاااض إ 
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محماد  اال  محماد  –ةع اا رررس ال ج ، ال قابرا، لالشارك، األ  را، لاأبا يعباس 
محماد عباد ال باا عبلاد إ  –م س ا كامس حةا إ م ظاد إ  –حةا إمه دسإ 

محمااا د عباااد  –س عباااد الااا ارث إ محاااا  إ محماااد علاااا –م جاااأ تربااا   لأةااا اا إ 
محماد ع اا بادر الل ال ا إ محاا  إ  –الراي  محمد عمر إ ي ر م    ةابق إ 

محماااد محماااد  –مجاااد  محمااا د محلاااا الااادلا إ خمااالا مكتلااا، الةاااد العاااالا إ  –
م اس ا محماد السلاض إ  –مجد  شا د  إ  اح ا إ  –شا لا إ خعماي حرة إ 

م س ا محمد ع ا إ م ظد  – دس إ مرتضا محمد ال  لا إ مه –سالض إ 
محمد م لض ج لد  إ محا   عض  األما ا،  –ما ر م   ف إرجس خعماي إ  –إ 

 –محماااد عبااااد الااارحما محماااد إ سالاااض جااااامعا إ  –العامااا، لاااالحيض ال ا ااار  
محمد عبد الع ر  إخمالا  ااد  ال كار ال ا ار  إ  –محمد ع ا برعا إ م ظد إ 

محماد ع مااا وهلاد إ  –ل ا ر  لالق ل بر، محمد غساس خملا ت ظر  الحيض ا –
محماد وارا  خبا  ال ا ر إ لاحاث  –محمد وفاد شبس إ م ار  ةال مارا إ  –محا  إ 

ممد ح  –م ا راةلا إ  ح ر، إ  –مةعد   ار إ  ح ا إ  – كاتض  ح ا إ 
 جاااااد البرعااااا إ خماااالا  – ا اااار ال اااااد  إ سبلااااض عظااااا  إ  –الشاااالخ إ لاحااااث إ 

  ااار خبااا  الحةاااا إ مه ااادس  عضااا   –اإل ةااااا إ  الم ظمااا، الم ااار ، لحقااا   
 ه ا، محماد  – ااد  ح ماا ةا ر  إ مادرس  اا    إ  – لج ، مركي ، لال ا ار  إ 

 – بلاس مارقس إلاحاث اجتمااعاإ  – بلس ع ا  ج  إ  اقد إ  –ة  ةا إ شاعرةإ 
 اي الد درا   إ م ظاد بتما  ا خةا اا  عضا   –  ر   د  إ خةتاذ جامعا إ 

 – شااا  محمااد ال اا لا إ محااا  إ  –  يكر ااا إ خةااتاذ جااامعا إ  ااد –التجماار إ 
 لاا   عبااد ال تاااح إ عضاا   – شااا  محمااد عبااد ا إ  االدلا  عضاا  التجماار إ 

 اراااس عباااد القااا    – لااا، ا ل ةاااد إ  اااح ر، إ  –ال ج ااا، المركي ااا، لال ا ااار  
رحلاااا  – للاااد م اااس ا دةاااماعلس إمحاااا   عضااا  ال وااادإ  –العشااار  إ محاااا  إ 

راةاالا  اااد  راشااد إم ظااد  –إ رحلااا محمااد لاا  س إةااارق – ااح ا إ  قاااش إ
 لالاهرباا  عض  لال ود إ .



 

2054 

 القائمة الرابعة
خحمد ال راد إ خملا عا  ال ج ، ال قال، ب ار بلا إ  –دبرا ر  الهاد  إ رجس خعماي إ 

 –خحمااد عبااد الحملااد الشاالخ إ د اا اا مةاا م ا إ  –خحمااد يالااد إ  قلااض األسلاااا إ  –
 –خحمد عبد الح ار  إ شااعر إ  –ا  ور د إخملا الحيض ال ا ر  لس " إ خحمد ع 

خحمد  رااي  إ  –خحمد مراد إ  ح ا إ  –خحمد وهر  إ خملا لج ، ال ود لالق ل بر، إ 
خمااالا  –خشااارف جاااابر إ  اااح ا إ  –خةاااام، كمااااي إ محاةاااضإ  –و ااااا مةااارحا إ 

ا خحماااد السااا  ا إ السااا   –ق ااادلس إ عضااا  ال قالااا، العامااا، ل  ااا اعات اله دةااار، 
خرماا بركاات إ  –خرما دما  خمالا  ااد  ال كار لال ا ار   –ددار  بجر دة العربا إ 

جماي الجمس إمدلر مركي  –ت حلد الب ها   خملا ت قلد حيض التجمر  –محاما إ 
حاات  ري  إ سبلاض  –جماي ال رما   إ مه ادس يراعاا إ  –دعا  ال سا العربا إ 

حجااااي   –حاماااد راااس إ مااادرس إ  –سااااي  ااا رة م ااار إ حاماااد دبااارا ر  إ ماااا خل –إ 
حمداا  –حةا جع ر إ محاةض إ  –الجماي إعض  مج س ددارة شرك،   لتاس إ 

 –  لاس الجاد إ مه ادس يراعاا إ  –حماد   ركاس إ  اح ا إ  –يكر ا إ  ح ا إ 
ربراااار  اااااد  رجااااض إ خماااالا ال احاااالا لااااالحيض  –رامااااا شاااا لق إ سالااااض جااااامعا إ 

ةاااما ةارحاا إ خماالا شالاض حاايض  –د العي ااي إ محااما إ رضااا عبا –ال ا ار  إ 
ةعلد  –ةاما عبد ال  اض إ خملا العمس الجما لر  لالحيض ال ا ر  إ  –ال ود إ 

ةعلد جمعا،  –ةعلد الشماع إم ظدإ  –الشحات إ خملا دعا  الحيض ال ا ر  إ 
 –ةلد الشرما إ خمالا ت قلاد الحايض ال ا ار  إ  –إ عض  مج س شعض ةابق إ 

ةااالد السااا  ا إ محاااا  لحقااا    –ةااالد الشااارما إ خمااالا ت قلاااد الحااايض ال ا ااار  إ 
 ااابر  –ةاالد علااد إ شاااعر إ  –ةاالد عبااد الم جاا د إ رجااس خعماااي إ  –اإل ةاااا إ 

 اح الاردلةا إ خمالا ال ا ار   –بركات إعض  ال ج ، ال قابر، ل دلتا ل   ض إ 
عاسد حملاد إ  –حرار إ سأ   ر ، إ ةكرتلر تحر ر جر دة األ –لقر ، سحا  ض إ 

عبد العي ي عبد المغلث إ دما  مةجد  –عبد الحملد الب ها   إشاعرإ  –محاةض إ 
عبد القادر   ر ، إ خةاتاذ  –عبد ال تاح س عت إ مدلر تحر ر جر دة األحرار إ  –إ 

ع ماااا  –عبااد ا جع اار إ محاااما إ عبااد الهاااد  باادر إرجااس خعمااايإ  –جااامعا إ 
عسرااا، ةااا رماا إمحااااماإ ع اااا  –ع اااا  عاااامر إ  اااح ا إ  –خ ااا ر إ  اااح ا إ 

ع اا عسرا، إ محااما إ  –ع ا قسض إ خ  ارا ل اار إ  –الهاد  إ رجس خعماي إ 
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كامااس  –كامااس الةاالد إ خماالا ت قلااد حاايض التجماار إ  –ع ااا شااه اا إ محاااما إ  –
 –مجاااد  حةااا لاإ  اااح اإ –جااادة عااادلا إ سبللااا، إ ما –سااااح ا إرجاااس خعماااايإ 

مجااد  محمااد الشااهل، إ خعماااي  – عضاا   قالاا، خ  راا، خباا  يعبااس إمجااد  ةااع اا إ 
محلاا  سااض  –محةا  اش  إ عض  ال ج ، الت  لذر، الع را لحيض العمس  –إ حرة

ا   إ عضاااا  م ااااس ا ال رماااا–م تااااار ةاااار  الاااادلا إخعماااااي حاااارةإ  –إ محاةااااض إ 
 –م اس ا ع اا إ ةاكرتلر تحر ار جر ادة األحارار إ  –إ مج س ددارة شارك، الةاكر

 –محمااد الشااب ا إ محاااما إ  –مااد الغساااس إ خماالا ت ظاار  الحاايض ال ا اار  إ مح
محمااد بلااا ما إ  –محماااد بركااات إ محااااما إ  –محمااد لحلاار  إ م ااار  مةاارحا إ 
محمااااد حةااااا عاااا ف إ عضاااا  مج ااااس ددارة  –خماااالا الحاااايض ال ا اااار  لالق ل براااا، 

محماد  –محمد عامر إ خملا ت ظار  حايض التجمار إ  –الم ر ، ل  شا  الج  ك ي إ 
 قاااابا محماااد ةااا جر إ  –كمااااي الااادلا عباااد الحملاااد إ خمااالا مةااااعد حااايض العماااس إ 

محمااا د عمااار إ خمااالا مةااااعد حااايض العماااس  –محماااد  اشااا  إ سبلاااض إ  –إ عماااالا
 ادرااااا، البااااادر  إ خمل ااااا، المااااارخة لاااااالحيض  –محمااااا د راوااااار إ  اااااح ا إ  –الةاااااابق إ 
 بلااس  – ر، إ  ا اد  اااح إ  اح – ا ار محمااد  اشا  إ  ااح ا إ  –ال ا ار  إ 

 –  ر عباد العي اي إ خمالا مةااعد لج ا، اةاك  إ  –م   ر إ خملا حيض التجمر إ 
  راي  عبد العي ي إ رررس  قال، ال  اعات اله دةر، إ .
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بمقاومة التطبيع ودعم المقاومة 

فى لبنان وفلسطين منذ ينشائها 
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 فى ندوة اللجنة العربية لمساندة المقاومة اإلسالمية
 ضرورة توحيد الجهود العربية لمواجهة التطبيع مع الكيان اإلسرائيلى

6/12/1996 
ا لب اااا  ااد تها الم ا ضاا، عقاادت ال ج اا، العربراا، لمةااا دة المقا ماا، اإلةااامر، واا

ل اراااا ال ااهل  ا لمركااي راوااا ل دراةااات  األلحاااث لاا   اد  االا الماضااا برراةاا، 
 حضار ا مم  ا  األحاياض الةراةار،  -مقارر ال ج ا،  -الدكت ر روعت ةالد خحماد 

لتدارس قضارا م اجها، التسبرار مار الارااا ؛  الق   ال س ر،  الم كر ا  الاتاض 
 ااا  شاارف قاا ما رم ااس الحااد األد ااا مااا ال هاا  ل قضاار، ال ااهل  ا  ال اار   لمل

 خةااااااللض م اجهتهاااااا  قاوراااااا   ةراةااااارا   اقت اااااادرا   دارت  ااااااي ال اااااد ة حااااا ارات 
ف  ضاااار للرااااات العمااااس المشااااترك لاقشااااات عدلاااادة ع ااااا مااااد  خرباااار ةاااااعات  م 

حلااث تاا  ادت ااا  ف لم اجهاا، قضاار، ادةتةااا   التسبراار ماار الاراااا ال ااهل  ا 
تم  ت واا برااا خ ادرتأ ال ج ا، دلاا ف ط خةاةر، لحرك، المقا م، ع ا  ضر  قا

 األم، .
خاد المجتمع ا خا ال راع مر الاراا ال اهل  ا  اراع م الر   د تةاتقر  وراأ 
الح اا ي ال ةااط   اا   ااراع رةاات ي  لم اجهتااأ حشااد كااس الجهاا د  الساقااات ع ااا 

 ة ل دا ال اااا ال اااعلد الااا س ا  القااا ما  اإلةااااما ف  قااااي المشاااارك ا واااا ال اااد
 ال قاو،  الدلا  ادقت اد  الشعر  ال ضاي الةراةا    د  دلا ال ضاي المةا   
تم اس خد ات جااادة لم اجها، عم رااات ادةتةاا   التسبراار واا كاواا، خ حااا الاا سا 

سر ااا، جامعااا، دا اااس كاااس قسااار  سالبااات ال اااد ة لضااار رة تشاااكلس للرااا، قُ ف العرباااا 
، التسبراار لأةاا  ض درمقراسااا ماار التأالااد عربااا تقاا   لالت ةاالق باالا لجاااا مقا ماا

وا ال قت ذاتأ ع ا ضار رة ا تشاار  تعادد ال جااا لرم اس ا تشاار ا ةااحا  خ ةار 
ل م اجها، د لا وره الشااكس ال احاد الجاماد كمااا رحادث حالراا  دا ااس لعا  األقسااار 

 العربر، .
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العربااااا باااالا خوااااراد  لجاااااا  – خاااااد المجتمعاااا ا ع ااااا ضاااار رة الت ةاااالق العربااااا 
ةةاااات  خحاااياض مقا مااا، التسبرااار  محا لااا،   اااق للرااا، عربرااا، مةااات عل، لهاااذه مف 

الساقات ع ا خةاس درمقراسا رةم  لاد تاف ال حا  لالح ار  ادةترعاض 
باااالا كاواااا، األعضاااااا  رةاااام  لحر اااا، الحركاااا،  حر اااا، دبااااداع األةاااااللض المح راااا، 
ل م اجهااا، لااااس قسااار  لااااس لج ااا، ع اااا حااادة مااار ضااار رة الاشاااد المةاااتمر عاااا 

 .  ،اا م،  المير ع، قبس خجهية مشبالع ا ر الد ل ، ع ا عم رات المق
 خاااد المشااارك ا مةااا دته  ل ااد ر الااذ  تقاا   لااأ حركااات الجهاااد اإلةاااما وااا 
و ةسلا  حرك، حماس  حايض ا واا لب ااا  كاوا، الت ظرماات الق مرا،  ال س را، 

  اااا  خع ااااا  ال  ةااااسل ر، دضااااساعه  لالجهاااااد المةاااا   ضااااد العااااد  ال ااااهل  ا
مراتاااض مقا مااا، التسبرااار  ماااا   اااا  جاااض الااادع  المااااد   اإلعاماااا  الةراةاااا 

 ال ر   لهذه الحركات المجا دة .
 ات ق المجتمع ا ع ا ضر رة دشراف ال قالات المه ر، العربر، التا ت حادت واا 
جبه، ق مر، مف را  لملادرة شجاع، ماا اتحااد ال ارادل، العارض واا كاوا، خةااللض 

لتسبراار وااا الةاااحات العربراا،  ذلااك لقاادرتها المتملااية ع ااا الت ا ااس ماار مقا ماا، ا
ت ظرمااااات  خوااااراد المجتماااار المااااد ا العربااااا  قاااادرتها ع ااااا دبااااداع خشااااكاي جدلاااادة 

 ل مقا م، دا س  قالاتها  مجتمعاتها .
 ات ق المجتمعا ا ع اا ت حلاد كاوا، جها د مقا ما، التسبرار م ار ا   عربراا   عاد  

 ال ااد ات  الج اا س وااا مقااار األحااياض الرةاامر، رغاا  خ مراا،  ادات اااا لااالمفتمرات
ذلااك  ةاابرا    اار  المجتمعاا ا خا ادت ااا  ع ااا قارماا، ةاا ر دةاارارل ر، لمقاسعتهااا 

 تب ا الحاضر ا واا ال اد ة ف  قارم، م ق لا متعا  لا مر ال هال ، لمقاسعته  
 قارم، الة ر  قارم، الم ق لا التا حددتها ال ج ، .

 (6/12/1996)األحرار 
*** 

 إدانة للدعوات المشبوهة للتطبيع مع الصهاينة
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خ اادرت ال ج اا، العربراا، لمةااا دة المقا ماا، اإلةااامر، وااا لب اااا برا ااا  خدا اات ورااأ 
الدع ات المشب  ، التا رسرحها الالع  ل ات  حا ار مار ماا رةاما لقا   الرةاار 

  ، ت اادر  الةاا  اإلةارارل ا ف   ااد البرااا  ااذه الادع ات لأ هاا دعاا ات مشاب
عااااا   اااار ضاااارلس ممااااا ل ةااااب ا خ  ةااااه  دلااااا الم ق اااالا الم اااار لا الااااذلا ظ اااا ا 

 كا  ا  ا   1948ر دع ا رف ة ا لأحادلث ال ضاي عبر العق د التالر، لهي م، 
 خ ي ما  اا  دعا دلا الةا  المي د .

قاي البراا ل إ د  ا  ما م قر ال عا التار  ا ال حر  لأ  ي ال راع  سبرعتأ ف 
م س  ذه الدع ات المشب  ،   ع ا خ ها تأتا وا ت قلت ل د  لاألةاس العاد    دلا

  ع اااا خا خ  د ةااااا عرباااا حلااااه ا  –الاااذ  لااايداد ت ااا لا    قاحااا،  –ال ااهل  ا 
ف لدرك  بلةاس، خا اتأ  خرضأ  م الحألضملر رشعر لالارام،  الغلرة ع ا مقدة
 خا التاار خ  كاس المةاتقبس  ر   لعمق راع ا مر ال هال ،  راع ع ا كامس األ

ا كاا جادا  وا س لأ ل حا ار مع اا وع راأ خ د  –غلر ال هل  ا دا  جد –الله د   ام
أل اااأ بلةااااس، مغت اااض ألر  ؛ خا لرحاااس عاااا و ةاااسلا   اااذ ض دلاااا حلاااث ختاااا 

 قاتاس ألس ااي  مةاتقبس   اا وقاط رةاتقر  ف ةار  لتار خ لارس تار  اأ فلرةت خرضأ
 الح ار  ر ل  ذ  مع ا .

واا  – الا م،   ا م قاد  – لرحذر الاتاض  الم ق  ا ما المشارك،  ل  لالمقاي 
م ااس  اااذه الااادع ات ألا  ااذا  ااا  الاااذ  رق اااده   تم اااه ال اااهال ، اللااا   لعاااد خا 

 1979ةقط ي د الةا  ال  ما الذ  ر   لأ الحكا   ج قته  م ذ كامض در لد 
التالعلا لغلر دحةاا رع م ا  دا ال هال ،  تالعله    ا  تالعاف لقد    ت را   

خا الشاااع ر الااا س ا ت حاااد   اااد المقا مااا،  الجهااااد ماااا خجاااس تحر ااار و ةاااسلا 
ولر ااد ا خا ر تتاا ا  ااذه ال حاادة .. واحااذر ا  ا بتاا ا ف  الجاا دا  الج اا ض ال ب ااا ا 

   ابر ا  ة  ت ر بذذا ا .
 (20/12/1996)الشعب 

 بيان إلى الشعب العربى
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 ال لقمة شرم الشيخ
 لتشريع اإلرهاب الصهيونى ال

13/3/1996 
  اا لج ا، م ار ،  -تع ا ال ج ، العربر، لمةا دة المقا م، اإلةامر، وا لب ااا 

ددا تهااا  روضااها الاامااس لاااس المقااررات الظالماا، التااا  اادرت  -عربراا، مةااتق ، 
د ل، عربر،  30 ف  التا حضر ا مم   13/3/1996 خ عا قم، شر  الشلخ بتار 

س ل اراااااا ال ااااهل  ا الااااد لس ف  التااااا خااااادت تأللااااد ا لإلر اااااض  غربراااا، ف  مم اااا
دا تهاا ل جهااد الشارعا الاذ  تقا   لاأ حركاات )الجهااد  ال هل  ا  تشر عها لاأ  ام

 حيض ا( بت  ر  كامس ما األم، العربر،  اإلةامر، . –حماس  –اإلةاما 
ابراتراا، مااا * لقااد خوااريت  ااذه القماا، الظالماا،  المةااتابرة تشااكلس للراا، خم راا،  م 

الااد ي المشااارك، برراةاا، الاراااا ال ااهل  ا  ال درااات المتحاادة األمر كراا، تجتماار 
ل ماااا  ماااا خجاااس  دمااا، الارااااا ال اااهل  ا  30 تقاااد  تقر ر اااا الم اااابراتا  ااااي 

دماجااأ دا ااس الشاالك، األم راا، العربراا، لمااا ولهااا الةااع در،  د ي ال  اال  ف   اا    ام
مر،  الق مرااا، المجا ااادة لاألةااااس ف تساا ر  ااا عا  سلااار رةاااتهدف القااا   اإلةاااا

  حا  ع ا رغ  كس  ذه ادت اقات المع  ،  الةار ، خا )ةااح ادةتشاهاد( قاادر 
 حده ع اا دوشااي كاس  اذه الم سساات ف   خد اا ؛  خا كاس الترةاا ، المةا ح، ف 
 األجهية ال  ر،  اللشر ، الم ابراتر، ل غرض  عمارأ لالم سق، ف لا ت لد شلرا  مار 

 ااااد )الماااا ت وااااا ةاااابلس ا( ؛ وع ااااد  ااااذا )الماااا ت( تتضااااااي كااااس القاااا   مااااا لر 
المةتابرة  ت غر ف  لعاس واا  اذا التجمار الاد لا الظاال   الةار ر ل جادة الارااا 
ال اااهل  ا لعاااد ) ماااس عم رااااات اةتشاااهادر،( وقاااط ماااا لفكااااد ذلاااك ف ومااااذا لاااا  

 هراااار   ااا ت  اااذه العم راااات دلاااا )مارااا،( خ  )ماااارتلا( ؛ مماااا دشاااك وراااأ خا اد
د  ااا لاةاا  )ال ج اا، العربراا،  .ال ااهل  ا  الغربااا ةاااعتها ةاارك ا  شااركا   مااد را  

ف   ادع  ا اإلدا ا، الاام ا، لهاذه المقارراتلمةا دة المقا م، اإلةامر، ب ب اا(  ع ا
لا الادع  األدباا  المااد  لكاس ال ا ر ل مجا ادلا ب ب ااا  دلا الجهاد المةتمر  ام
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أ ع ا   ر ا لقدلرف   ع ا خ  ا مر الجهااد حتاا  و ةسلا    ق وا  عد ا لأ 
تحر ر كس و ةسلا ف  كس لب اا ف  خا و ةسلا ك ها ةاح، جهااد ف د وار  بالا 
 هل  ا مد ا خ   هل  ا مة   وك ه  مغت ب ا ألرضا ا  لمقدةاات ا ف   اذه 

لا  ق اي  ل ُهُ  ال َّااُس داَّ ال َّااس  ق ا ُعا ا ل ُااْ  لرةت خرضه  ف  د مقدةاته  . ] ال ذل م  ْد ج 
كللُس[ .  د  ا العظر  . ْع   ال   ْةُب  ا َّللاَُّ   ل ا ا   ق اُل ا ح  ُ ْ  درم  ْ ُ ْ  و ي اد   و اْ ش 

*** 
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 ال لمشاركة العدو الصهيونى فى معرض القاهرة للكتاب
 24/2/1996بتاريخ 

رة * ت ار  ذه األراا  واا م ار قضار، مشاارك، العاد  ال اهل  ا واا معار  القاا 
  ظرا   24/2/1996الد لا ل اتاض ال اما  العشر ا ف  الذ  ا س قت واع راتأ ل   

إل رار العد  ع ا المشارك، ف  تردد  يارة ال قاو، الم ار ، واا الم اوقا، ع اا  اذه 
ف  ع اااا روضااا ا إلةاااامر، لم اجهااا، الغاااي  ال قااااوا(المشاااارك، ف وذ  اااا واااا )ال ج ااا، ا
رس وقط وا معر  القا رة الد لا ل اتاض بس واا القاسر ل ج د العد  ال هل  ا ل

كاااس المجاااادت ادقت اااادر،  الةراةااار،  ال قاورااا، الم ااار ، ف   ع اااا اإلدا ااا، الاام ااا، 
 الارا ر، الشدلدة لهذا ال ج د ف   ع ا خرضاا  ماا ل اا ل لر اد العاد  ال اهل  ا بهاذه 

وا   شارعا  المشارك، وا معر  القا رة خا رض ا شرعر،  قاور، ع ا  جا ده المر 
 م اا ح، مااا شااعب ا العربااا  اإلةاااما ف والعااد  رع اا  خا معاار  القااا رة الااد لا 

ةامر،  عربر،  ح الا  76ةرشارك ورأ   اشر عرباا  خج باا  2400د ل، عربر،  ام
م ل ا كتاض  المعر  بهذا رم س م اةل، جلدة لهذا الاراا  3.5رعرض ا خا ر ما 

كالةاارساا  ةااط تجمعات ااا ال قاوراا، الم اار ، الااد لس العااد ا ا ألا لتغ غااس    تشاار 
العربراااا،  رحااااا ي خا لجااااذض القساعااااات واقاااادة اد تماااااا  الاااادلا  ضااااعاف ال  اااا س 
 اإلرادة مااا الم ق االا  الةراةااللا  مااا الجمااا لر اللةاارس، ف   اا    ااا رم ااس  ساارا  
متعدد األ جأ ع اا اله را، ف  الم ا ح، ف  المةاتقبس العرباا  ع اا و ةاسلا ف قب ا، 

جا ادلا  خر  المةاا ملا المغت ال، ف لااذلك دباد مااا اإلدا ا،  الاارو  الاامااس ف الم
 المقاسعاااا، لهااااذا العااااد  ف ةاااا اا دا ااااس المعاااار  ف خ   ارجااااأ ف دا ااااس م اااار خ  
 ارجهاااا واااالتسبرر خ  التعامااااس لاااأ  شاااكس ماااار  اااذا العاااد  ف حاااارا  شااارعا  ف  حاااارا  

لااا رغ ااره التااار خ ف م اا ح،   اا  ُجاار  وااا حااق الاا سا  األماا، رعاقااض ع رااأ ا ف   
 لرع ا الم ق  ا الشرواا ما كس ادتجا ات روضه  ل ج د  ذا العد  وا معارض ا 
ال قاوراا، ف  وااا اقت اااد ا  ع ااا خرضاا ا المقدةاا، ف  ل  اابر  ل جا ااد ف  ال  اار ل ااا 

 بذذا ا .
 ال للتطبيع الدينى
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 احتفاالت وعربدة صهيونية فى مقبرة )أبو حصيرة(
 رة الملوثة خارج أرضنا الطاهرةانقلوا هذه المقب

 5/2/1996بتاريخ 
ف و جاا خ الا قر ،  1996* ألا ر ما خةب علا مر  هار، ل الر  خ ارس وبرالر 

 ااهل  ا رحضاار ا دلااا  3000)دملتاا ه( لمدل اا، دم هاا ر الم اار ،؛ لااأا ر مااا 
 ساأ  –القر ،  رحت   ا لما رةما م لد )خب  ح الرة( ذلاك اللها د  الاذ  رقااي 

أ ماادو ا واااا مقباارة  اااار  القر اا، م ااذ م ت اااد القاارا الماضاااا ع ااا عهاااد خ اا –
ال اادل   دةااماعلس ف  الااذ  حاا ي اللهاا د لاا    واتااأ دلااا )علااد(  م لااد ةاا    ف 
رمارة ا ورأ خقذر الة  كرات الله در، الةراةر،  األ اقر، ف وماا ذلا  لعشارات 

 ححتاا ال الا الذلار  دلا شرض ل  م ر با ه  مار رقا  م ات ط ل رجااي  ال ةااا
اح داراا  لااا مع ااا ف دلااا تردلااد  اباات لا ماا، )عارااد ا عارااد ا لال غاا، رف دلااا  اا

العربر،  د  ادر  عاراد ا دلاا خلاا( ف دلاا حا اماات رقماا لضارض رف ةاه  واا 
بر، شاادلدة   اا  لت اا ا لالعبر اا، مقتس ااات مااا  ااالمقباارة   لكاا ا لحرقاا،  ع رطحااا

رك هاا اللها د ل م ار لا  لم ار ف  التااتبالا حجا  الحقاد  الارا را، العهد القادر  
 مر يغار د ل  ةاا  خ اشلد له در، د مع ا لها !! .

لدف ج اد  ماا قا ات األماا المركاي  الاذلا  10* كس  ذا وا حراة، قرال، الا 
ح ل ا القر ، دلا  ا ، عةكر ، معي ل، عا العال  ألا ر ما خةب علا   وا  ع ا 

 حراة )ال هال ، !!( .
  اااا لج ااا، م ااار ،  –ةااا  )ال ج ااا، اإلةاااامر، لم اجهااا، الغاااي  ال قااااوا * د  اااا لا

عربر، مةتق ،(  ع اا ددا ت اا الاام ا، لهاذه الجر ما، التاا ترتااض ةا  را  واا الر اد 
سراد  بلااث ؛   سالااض الةاا سات الم اار ، احتااا اللاا    لاا 1980الم اار  م ااذ 

   ااا لقر اا، دملتاا ه بذرقاااف  ااذه المهيلاا، التااا تةاااا دلااا  قاوت ااا  تار   ااا  حراااة خ 
الم ر ، المغ  ل، ع ا خمر ا ؛  ع ا الرغ  ما تأالد ع ماا األ  ربل ل جرا ال قاة 
 المهتملا بتار خ  ذه الم سق، الم ر ، ف ماا خا المادو ا واا  اذه المقبارة لارس 
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وا درا ، المادو ا ولهاا ؛   اس  را  ع م ا     المدع  )خب  ح لرة( ؛  خا   اك شك
خ  لهاا د  ؛ ع ااا الاارغ  مااا ذلااك ف  حتااا د لتحاا ي  ااذا   اا  مةاا   خ  مةاارحا

)القبااار( دلاااا حاااارط ملكاااا لهااا د   بلاااث واااا ق اااض م ااار العرباااا اإلةااااما ف 
رقاف  ذا اليحد ال بلث لكاو، الةبس الةراةار،  الع مرا، باداا     اشدك  التد س  ام
لااالتحقلق مااا   راا،  اااحض  ااذا القباار ف   اا د  دلااا  قااس روااات  اااحلأ  ااار  

وتحرك ا خلها الةادة قبس و ات األ اا ف  لتتحرك ق    ت ظرمات مقا م،  م ر ف
 التسبرر لم اجه،  ذه الجر م، ف ع ا خرض ا السا رة.

*** 
 بيان عاجل

 إلى أهل الحكم فى مصر والوطن العربى
 المقاومة اإلسالمية هى سالحكم الوحيد إليقاف إرهاب نتنياهو ومن خلفه ؟

 6/7/1996القاهرة 
 عالا ) ذا براا ل  اس   د   م عظ، ل متقلا(  د  ا العظر لةمأ ت

كس ل     ت را   ل بت خركااا حكماأ واا تاس خبلاض تتضا  خا ار خماا  الارخ  العاا  
العرباااااا ) الم ااااار  ب ا ااااا،( ي اااااد الةاااااا  مااااار الارااااااا ال اااااهل  ا  الحقرقااااا، 

مااا األر  دا ) ت رااا  ( د لر ااد خا رعلااد شاابرا   احاادا   .العد ا راا، الت ةااعر، لااأ 
العربر، تماما  م  ما كاا ة  أ )بلر ي  ما قبس رابالا( ف وقاط األةا  ض  ا  الاذ  

 الل    ت راا   رع اا خ اأ لاا ف ا ت د خما المضم ا )العد ا ا( و ابت  ل  لتغلر 
( ف  لااا رةاام  ماارا   850رعلااد الجاا دا ف  لااا لتاارك الج اا ض ال ب ااا ا المحتااس )

 تعااددت الااااات الراوضاا، أل  ت ااا   خ  ةااا   بذقاماا، د لاا، و ةااسل ر، مةااتق ، ف
مااا  ت رااا    ةااا دتأ وااا ذلااك ال درااات المتحاادة ف بااس  وجاار ا ماار م اار قضاار، 
ح ااا لها ع اااا  ااا ار خ )ةاااك د( لحجااا، خ هاااا )خ   اااذه ال ااا ار خ( تهااادد خماااا 
دةاارارلس ف األماار الااذ  دواار الاارررس ملااارك لعااد  عقااد ماافتمر مشااترك ماار  ي اار 

)كر ةت ور( ردا  ع ا  ذه اإل ا ، األمر كرا، التاا د تار  دد ال ارجر، األمر كا 
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لااااالعلا ال ااااهل  ر، ف   ااااا عاااالا د تاااار  مااااا لااااد  دةاااارارلس مااااا خةاااا ح،    راااا، 
 جر  مر،    ار خ لعلادة الماد  )تعاد  ا ار خ ةاك د لال ةال، دللهاا مجارد لعلا، 

  غلرة(.
حكا  واا م ار ف  ةط  ذه األجا اا المحم ما، ف تع اا )ال ج ا، العربرا،( أل اس ال

 ما م س ق ال  رح، ال ال ، ف  خرضا  أل س الحك  وا عالم ا العربا خا الارد 
ال حلاااد  ال عااااي ع اااا ةااا  ك  ت راااا   العاااد ا ا  ح ر تاااأ خمر كاااا ف لاااا ركااا ا دد 
لاااإلعاا الرةااما  الع  ااا عااا الاادع  الةراةااا  المع اا    التةاا رحا )ل مقا ماا، 

ال حلدة القادرة اآلا ع ا تأدلض رجاي الحك   اإلةامر، وا لب اا(   ا المقا م،
وا دةرارلس ف و ماذا د رةت مر الحكا  العرض  ذا الةاح ال عاي  لأق ا ساقا، 

 ممك ،   .
* د  اااا  ع اااا  لكاااس  اااراح، ف خا ال قااا ف ال ع اااا ضاااد خسمااااع  ت راااا    ضاااد 
ا تهدلااده حتااا لحراااة الحكااا  العاارض لااا ركاا ا دد لالاادع  ال اضاا  ل مجا اادلا واا

 د   ر ااا وتحركاا ا قبااس واا ات األ اا  لب اااا  و ةااسلا ..   ااا خ ااس القضاار،  ج
{.  د  ا العظر  . ُ  ا  خ  ُتُ  األ ْع  ْ ا  دا ُك ُت  مُّْفمل للا   ت هلُ  ا  د ت ْحي 

*** 
 بيان إلى الشعب

 نرفض تدنيس نتنياهو أرض مصر الطاهرة
ا  ة  لّل  دَّ ال َّاسل ع د  اَّ خ ش  د  ُك ا{  د  ا العظر   ل ت جل لا  خ ْشر  ُ  ا الل ُه د   الَّذل لا  لم   . َّذل

لاةاااا  )ال ج اااا، العربراااا، لمةااااا دة المقا ماااا، اإلةااااامر، وااااا لب اااااا(  ع ااااا روضاااا ا 
 اةاااات كار ا الاامااااس لي ااااارة اإلر ااااابا ال ااااهل  ا ب راااااملا  ت رااااا   لم اااار  التااااا 

ا ال قاات الااذ  تتاا الا ف   ااا الي ااارة التااا تااأتا واا 18/7/1996ةااتأتا وااا لاا   
ورااأ ادعتاادااات ال ااهل  ر، ع ااا الشااعض العربااا وااا لب اااا  و ةااسلا مااا قبااس 
 ت را    تاتس ال رك د  ت علد   ل غ، الحرض  العد اا  عد  ادعتراف لالحق   

 العربر، ال ابت، .
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دا  اذه الي اارة تعساا  اذا اإلر اابا ل ةاد ور ا، دلتقااط األ  ااس لعاد ة ةاا ، 
م ااار ، الرةااامر، اإللجابرااا، ع اااا  اااعلد ت حلاااد الم قاااد العرباااا لعاااد الم قاااد ال

القم، العربر، األ لرة . د  ا  سالض خ س الحك  وا م ر لاأد ل  ادع ا لماا رق لاأ 
 ذا اإلر ابا ف  خا رةتمر ا وا  ه  الت حلد العربا  تجمرر ال   ف العربر، ف 

د ال حلااااد لهاااا  وااااا األرااااا  أل هااااا الةاااا  ؛ مةااااا دة المقا ماااا، ال ب ا راااا،  ال  ةااااسل ر، 
القادم، ما ال راع ف   ذا اإلر ابا  ت را   لا لت ايي عا العد اا ع ا الجمرر 

روضاا ا التعااا ا معااأ اروضاا ا ي ارتااأ   اأ الشااعض الم اار  ف وهباا ا جمرعااا    لمااا وراا
  اروض ا تد رةأ ألر  م ر السا رة .

*** 
 بيان الجماهير المصرية والعربية

 ان :بعد العدوان على لبن
 *  رو  ال ج د ادقت اد  ال هل  ا وا م ر

شارك، دةارارل ر، واا خ ي معار  مااا   عاأ لالقاا رة .. احاتاي اقت اااد   13* 
 لتس ض الم اجه،

تع ااااا )ال ج اااا، العربراااا، لمةااااا دة المقا ماااا، اإلةااااامر، وااااا لب اااااا( روضااااها الاااادار  
ة أل   جاااا د  ااااهل  ا  قاااااوا خ  ةراةااااا وااااا م اااار ف حلااااث مةااااا د ري المبااااد

د  ت اااا واااا الج ااا ض ال ب اااا ا المجا اااد ف د رةاااتقر  دد لم اجهااا،  اضاااح،  ق رااا، 
ل  ج د ال هل  ا لالقا رة  ع اا كاس األ اعدة . ماا   اا  ع اا اإلدا ا،  الارو  

 13 الم اجه، لهذا المعر  ال  اعا الذ  خقر  مف را  وا م ر  شاركت وراأ 
أ لعاااد العاااد اا ال اااهل  ا شااارك، دةااارارل ر، واااا مجااااي ادلاتر  راااات  جااااا ت قلتااا

 ال اي  ع ا لب اا .
 وااا  ااذا التح لااس الشااامس الااذ   قدمااأ لهااذا المعاار  ف  ع ااا ألمت ااا العربراا، خا 
ع لها خا تع ا  و را  خ ها ضد  ذه المعار  التا لت اجد ولها ال هال ، ف  خ هاا 

 ضد  ج د   وا لاد ا خةاةا   وا خ  مجاي .
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*** 
 ونى فى معرض االلكترونياتتحليل شامل للوجود الصهي

 ةط دجرااات خم ر، مشددة  دا اس خو ا  و ااد  القاا رة ع اا ال لاس روعات خعاا  
العااد  ال ااهل  ا  ةااط يماارة مااا األعااا  األ ر براا،  عاادد ق لااس مااا العربراا، .. 

شاااارك، مت   اااا، وااااا مجاااااي  13 الحاااادث  اااا  مشااااارك، العااااد  ال ااااهل  ا بااااا 
دت وا خعماي مفتمر المشارك، إ الشر  الامبل تر    اع، المع  مات  ادت ا

 ا تتمهاا لا    13/5خ ةسا إ وا مجاي ادلاتر  رات  الذ  بدخ خعمالأ ال ا اا 
  ظمتااأ الغرواا، التجار اا، األلما راا، العربراا، لالتعااا ا ماار  16/5/1996ال ماارس 

الجمعراا، الم اار ، األ ر براا، ل ت مراا، ادقت ااادر،  ادجتماعراا،  مركااي مع  مااات 
 ل يراا الم ر  .مج س ا

رأتا  ذا المفتمر تت  جا  لما اقترحتأ حك م، العد  ال هل  ا  اي قما، عمااا 
وا   ومبر الماضا  التا سرحت  الها وكرة ت ي ر األد ار بلا ب داا الم سقا، 
لحلااث تهاارما دةاارارلس ع ااا ال اا اعات ادلاتر  راا، الحدل اا، إ الهااا  تااك إ بل مااا 

د  العام ا، الر ر ا،  رف س األما اي الايما،  باذلك لت لا العرض دماداد ا لاأللا
 تتح ي الم سق، العربر، دلا ة    ار ، تةت عض الم تجات اإلةرارل ر، .

  ااذا الماافتمر ال ااا ا مااا   عااأ الااذ  لرعاااه ادتحاااد األ ر بااا  الغرواا، األلما راا، 
  تم   عا قرا  خا ار 1994لعد المفتمر األ ي الذ  عقد لالقا رة خرضا  عا  

عاق،   ارر،  مشترك، بلا رجاي األعماي لالم سق،  م ها دةرارلس واا  500ما 
م ت ااد المجااادت ال اا اعر، ف حلااث لرعااا ادتحاااد األ ر بااا التاار    ل كاارة مااا 
تس اااق ع راااأ دةااارارلس إ الةااا   الشااار  خ ةاااسر، إ تحااات ماااياع  اةاااتقرار الم سقااا، 

 العربر، .
الغروا، العربرا، األلما را، لالقاا رة واا    ذا ما لفكده الدكت ر بلتر جا ل رش مادلر

حدل اااأ ل اااحر ، إالعربااااإ الم ااار ، خا ادتحااااد األ ر باااا   ااا   اااذا العاااا  
خلااد  حاادة( إ دركاا  إ لاادع  ادت اقااات ال اتجاا، عااا الماافتمر إ مباادا د تاار  100)
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بلرالي إ  خضاف لأا ادتحاد األ ر با ةل    مافتمر العاا  القااد  لم سقا، إ 
 وا مجاي   اع، الةرارات  ال  اعات المغذر، لها . الشر  خ ةسا إ

 كشاااد الااادكت ر بلتااار عاااا خ اااداف المااافتمر لاااأا رشاااجر القراااا  لاألعمااااي  عقاااد 
تاح، ال ر ، ل مت   لا  ال  قات بلا الشركات الم ت  ،  تق ر، المع  مات  ام
ما  اي المفتمر  المعر  الم احض لأ لإلساع ع ا خحدث البرام   الا ظ  

تاحاا، ال اار   عقااد ات اقرااات عمااس  وااا  ااذا المجاااي مااا  اااي تلااادي ال باارات  ام
  تعا ا س   ، المد  .

شاارك، مت   اا، وااا مجاااي ادلاتر  رااات  13 قااد شااارك الجا ااض اإلةاارارل ا بااا
 ادت ادت  المع  مات غلار خا خ سار ماا كشا ت ع اأ األ را  اإلةارارل ر،  ا  

إعماار خو ااد إ حلااث عاااادت  ظهاا ر اةاا  إدرقاا را ج ااا اإ لس اا، وضاارح، محااات
إ المت   ، وا مجااي ادلاتر  راات  ت ضا  WWVدرق را ما  اي شرك، إ

ال  رقاا، خا شاارك، درقاا را ل جااد لهااا مكتااض ب ةااط القااا رة  خقاماات عاقااات تجار اا، 
 مر الشركات الم ر ، لالقساع ال ا   اي الة  ات الةت، الماضر،.

المفتمر برغبتها وا عقد لقااات   قد حددت الشرك،  دوها ما المشارك، وا  ذا
 ات ادت مر الشركات الم ر ، المما  ،  المشارك، واا خعمااي المافتمر تمهلادا  
لعقد   قات معها .  دا س الج اح اإلةرارل ا الذ  ااتظ لالشاركات اإلةارارل ر، 

وقاااد خاااادت ل اااا مم  ااا، الحك مااا، اإلةااارارل ر، ف  رجااااي األعمااااي العااارض  األجا اااض 
وا  ذا  13، األلما ر، خ أ ر عا ع د ا ترار الشركات اإلةرارل ر، الا دا س الغرو

المجاااي خا ركاا ا لهااا ةااالق، خعماااي ماار ب ااداا الم سقاا، العربراا،  اااي الةاا  ات 
حلااث ل جااد لهااذه الشااركات عاقااات تجار اا، ماار م اار  تركرااا ف الةاات الماضاار، 

ا الم سقا، . ع اا  العرا   المغرض  خا رك ا لهاا تم لاس خ  وارع خ  مكاتاض بب ادا
وقاااد شاااهدت ف العكاااس ماااا الحركااا،  ال شااااط الم حااا ظ دا اااس الج ااااح اإلةااارارل ا 

خغ ااض األج حاا، األ اار    ا اا، الم اار ،  العربراا، حالاا، مااا الةااك ا حلااث لاا  
رشارك ما الد ي العربر، ة   اإلمارات العربر،  ة ر ا ف األردا  و ةسلا التاا 
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حلاث خ ضا  محماد عرواات مم اس ف اي ل  تشارك دد لشركتلا وقط وا  ذا المج
الحكااا  الاااذاتا ال  ةاااسل ا واااا الماااافتمر خا الةااابض  راا ذلاااك رعااا د دلاااا رواااا  

شااركات  8الحكاا متلا اإلةاارارل ر،  الم اار ، ماا   تأشاالرات  اار    د اا ي لعاادد 
 و ةسل ر، رغبت وا المشارك، وا المفتمر  ةم  وقط لشركتلا .

ا المفتمر لأا دحد  الشركتلا وا  خضاف مم س الة س، ال  ةسل ر، المشارك و
المااافتمر  جحااات واااا تعر اااض قاعااادة المع  ماااات  البرا اااات دا اااس ةااا س، الحكااا  
الذاتا لغية  الض ، الغربر، لعد خا كا ت مق  رة ع ا ال غ، العبر ، . وا   س 
اإلسار ل تقد عباد ال تااح الاالاد ماا مفةةا، ت مرا، ال اادرات األرد را، عاد  قادرة 

مفتمر مما س ت تقا وراأ شاركات القسااع ال اا  العام ا، واا  العرض ع ا ت ظر 
وااا مجاااي ادلاتر  رااات رقاا ي   ااذا المجاااي.  حاا ي تقلرمااأ ل  اا اع، اإلةاارارل ر،

دشااك خ هااا  اا اع، متساا رة غلاار خ هااا لرةاات ال حلاادة وااا العااا  حلااث ل د لااالاا
ات ت جد د ي خ ر  ك لرة تت    ع ا ال  اع، اإلةرارل ر، .   ض  خا ال  اع

العربرااا، شاااهدت ت  قاااا   تااا  اد تماااا  بهاااا ف وأ ااالحت   ااااك شاااركات عربرااا، تعاااد 
بااارام   ا ااا، بهاااا ف  مةاااتعدة خا تقااا   بتاللاااد البااارام  العالمرااا، الد لرااا،  وقاااا  
لسبرعااااا، البلرااااا، العربرااااا، ف  لالتاااااالا واااااذا   ااااااك م اوةااااا، شااااادلدة ماااااا الشاااااركات 

 اإلةرارل ر، ل شركات العربر، .
الااااد خ ااااأ لاااااا تت اااا   الشااااركات العربراااا، ع ااااا الشااااركات   اااار  عبااااد ال تاااااح الا

األ لا تحقلاق خابار مةات   ماا التااماس بالا الاد ي  لاإلةرارل ر،   اك سر قتاا 
العربرااا،  خا لااات  التعاااا ا بااالا الشاااركات  الم اااا ر ملاشااارة د ا د ااا ي  ةاااساا 
.وم ا  ت جد شركات وا م ر ت  ر شاشات  شركات خ ر  وا األردا ت  ر 

 لالتالا رمكا تحقلق التاامس بلا  ذه الشركات .برام    
وتعتمااد ع ااا ت حلااد جه د ااا التةاا رقر،  –كمااا لرا ااا الاالااد  –خمااا السر قاا، ال ا راا، 

وااا العااال  ال ااارجا حتااا  ةااتسرر واات  خةاا ا  جدلاادة ف  كااس د لاا، ت اات  ةاا قا  
 جدلدة تا ا ذلك الة   وا  دم، لاقا الد ي العربر، .
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ةرارل افوا رخ  عبد ال تااح الاالاد وهاا د تعاد عقادة   ةار، خما قضر، الت    اإل
لدل ا كعارض خا ار م هاا تعبلارا  عاا  اقار وع اا لت ا   ال ا اعات ادلاتر  را، واا 
ف دةاارارلس .   ضاا  الاالااد خا لاادل ا وااا الاا سا العربااا  اا اعات ك لاارة مت  قاا، 

 اك  ق، وا كما خا لدل ا خلد  عام ، ر ر ،  مدرب،  لالتالا ولجض خا تا ا  
 الم ت  العربا  وا قدرتأ ع ا م اوة، الة ر األج بر، .

 وااا الةاارا  ذاتااأ حااذر ال بااراا ال س لاا ا مااا تااارار دقاماا، م ااس  ااذه الماافتمرات 
لالقاااا رة ل اااا ، ةاااا  ر، لاااافد  دلااااا تااااار س  تاااادعر  وكاااارة دقاماااا، الةاااا   الشاااار  

ل  ر ،  قرامأ خ ةسر، التا رةعا لتحقرقها العد  ال هل  ا وضا  عا ا تهايه 
لالتر    لم تجاتأ دا س الة   الم ار ، تحات ةاتار  اذه المافتمرات  اةاتح اذه 
ع ااا   االض األةااد كالعااادة مااا ال اا قات التااا تعقااد  الهااا كمااا حاادث  اااي 

لشعار المشاارك، الذ  عقد لالقا رة خرضا  تحت   س ادة   ا 1994مفتمر عا  
شاااهد تم ااارا  مك  اااا  ع اااا  1994المعااار ف خا مااافتمر عاااا  ف إالشااار  خ ةاااسر،إ

المةت   ال يار  لحك م، العد  ال هل  ا وا م ت اد الت   اات  المجاادت 
 ادقت ادر، بهدف غي  األة ا  العربر، عبر  اوذة القا رة.

*** 
 بيان لألمة

 سفك الدماء في لبنان خلفه مؤامرة داخلية ودولية
 لألكثرية التابعة لواشنطنالدور العربي المطلوب ال بد وأن ينحاز للحق وليس 

 28/1/2008القاهرة 
 -دة المقا م، اإلةامر، واي لب ااا * لاة  خعضاا  قرادات ال ج ، العربر، لمةا 

 ع اااا ل مااا، خا ماااا لجاااري واااي لب ااااا ماااا ةااا ك لااادماا  - لج ااا، م ااار ، مةاااتق ،
ا لماا رةاما لقا     ألمسف رقاد    اأ ب ضا ح ق ا ا، تاالعاألبر اا واي لب ااا لاا

، التي رق د اا عمااا ل اشا ساف لت اا ر ا كاس  الاح لعاقاته  ال ا ا، األا ر 
 حتا الل    2003لالرررس ب ش الذي تت سخ لداه بدماا المة ملا  العرض م ذ )
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(ف دا الهدف ما قتس  ما ر،  ام ال، قرالا، األربعالا ماا الما اس لا الاذلا 2008
لاخ( د -األةاعار  غااا - رج ا لاحتجا  ع ا مسالض حراتر، )قسار الاهربااا 

تةتهدف يرع ال ت ، بلا الجرش  ق   المعارض،ف للتح ي األمر دلا وت ،  س ر، 
ةارارل را  ال ااأر مااا  لات  جاار المقا ماا، لقراادة حاايض ا دللهااا حتاا رةااهس خمر كرااا   ام

ف  خرضا  لتتحس   هاررا  العقل، الااأداا التاي تقاد 2006 ي متها وي  لد العا  
 ااااا دلاااا )ماااا  ر( خمر كاااي/ غرباااي ل اااد   لساعااا، عمرااااا حاااارا  د ا تح  اااس لب

الم سسات العدا  ر، ل هرم ،  ادحتاي األمر كي ال هل  ي وي لاد ا.     ما 
 لا رك ا بذذا ا.

* د  ااا لاةاا  خعضاااا  قرااادات )ال ج اا، العربراا، لمةااا دة المقا ماا، اإلةااامر، وااي 
جتمعا ا عبار  يراا  اارجلته  لب اا(  حاذر القاادة العارض  ب ا ا، خ لراك الاذلا ا

لالقااا رة  خ اادر ا برا ااا   ااي ا  م ااس جااامعته  العربراا،  خمل هااا العااا  الااذي لاارق  
م ذ ة  ات ع ا كس الحلاي )العربر،  األمر كر،  اإلةرارل ر،(  حذر   ما  س رة 
مااااا جاااار  وااااي لب اااااا  مااااا قااااد لجااااري  الااااذي ةااااتمتد ل اااااره لت ااااس دلااااا كراةااااله  

 قاااد تةاااقطف   سالاااض الشااارواا مااا ه  لضااار رة اد حرااااي   عر شاااه  التاااي ةاااتهتي
ل حااااق  العااااادي واااااي لب اااااا  لااااارس ل ا ر ااااا، المحةاااا ل، ع اااااا  اشااااا سا  الم  اااااذة 

اع ال ااااتا  لب اااااا  ح ااااظ مقا متااااأ مااااا   اااااورش الظااااا  يرَّ لم سساتهااااا.حما ا
 الدماا السا رة. ي م ا 

 خبر صحفي
 يارة بوشدفاعًا عن المقاومة في لبنان وفلسطين ورفضًا لز 

 )اللجنة العربية( تقيم احتفالية في نقابة الصحفيين
ضد العدو الصهيوني األمريكي  مزًا للصمود والوعي وهو أكبر تحد  حزب هللا يمثل ر 

 في المنطقة
خاااااااد اإلعاملاااااا ا  الةراةاااااال ا الم اااااار  ا ع ااااااا خا )حاااااايض ا(  )المقا ماااااا، 

اجه  هاا خابار تحادي ضاد ال  ةسل ر،( رم اا الل   رغا  كاس ال اع لات التاي ل  
إلةاااارارل ر، ع ااااا الم سقاااا،ف  مااااا ال اجااااض القاااا مي امشاااار ع الهرم اااا، األمر كراااا،/ 
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 اإلةامي مةاعدتهما لكاو، ال ةارس الةراةر،  اإلعامر،ف  خاد ا ع اا روضاه  
 شجبه  لي ارة مجر  الحرض ج ر  ب ش ل م سق،  التي تاأتي ع اا حةااض دمااا 

دحااتاي األمر كااي وااي العاارا   لب اااا  و ةااسلا الشااع ض العربراا، التااي لااذلحها ا
 جدد ا مسالبه  لأ مر، ت علد المقا م، العربر، ضد العد اا األمر كي المةتمر 
ع ا الم سق، لت جرأ  احر، الد ي ال امدة  المعا دة لمشر عأ وي الم سقا،  واي 

لراا  ضد ق   المقا م،  وي مقدمتها حيض ا.  مقدمتها ة ر ا  ام
ي ادحت الراا، ال قاوراا، الةراةاار، التااي عقاادتها )ال ج اا، العربراا، لمةااا دة جاااا ذلااك واا

المقا م، اإلةامر، وي لب اا( ا لج ، م ر ، مةتق ، ا  حم ات ع ا اا )واي حاض 
(  تاااا  ع ااااا 8/1/2008و ةااااسلا( وااااي  قالاااا، ال ااااح للا مةاااااا لاااا   ال ا اااااا )

دةاارارلس( الحاااري  امشااها تااار   ور ااق التااأللد  اإلعااداد ل اال   )عااابر ا مااا ب ااي 
ع ا الجارية الذ بر، وي مهرجاا اإلعا  العربي  الذي خعدتأ ق اة ال لس ل  لار 

 الم ر ،ف  الذي ركشد ب ض ح الع  ر ، ال هل  ر،.
شارك واي ادحت الرا، كاس ماا ل ]تاامر ح  اي معاد ال ال    كبلار اإلعاملالا لق ااة 

ل  ةسل ي عبد القادر راةالا ا ال لس ل  لار ا اإلعامي محم د حةلا ا المفر" ا
د/ حة ي الةلد الم كر الةراةي ا د/ مجادي قرقار األمالا العاا  المةااعد لحايض 
العمااس ا خحمااد شاارف المتحاادث لاةاا  الشاال عللا الم اار لا ا   اااا عماار خمل اا، 
المرخة لالحيض ال ا ري ا  مم  لا عا  قالات األسلاا ا المه دةالا ا المحااملا ا 

ال ةاااملر وااارا   راةااار خ ااا ر  المسااارضل  مةااا ملا[  الشااااعر جماعااا، اإل ااا اا ال  
عااا المقا ماا، وااي لب اااا  و ةااسلا...  يض شاا قيف الااذلا قاادم ا شااعرا   خغااا دلهااا

 خشرف ع ا ادحت الر،  قد  لها د/ روعت ةلد خحمد الم ةق العا  ل ج ،.
*** 

 بيان إلى األمة
 ننعى إلى األمة الشهيد عماد مغنية

 هللا ألف مغنية آخر يتوق للشهادة!ونؤكد للعدو أن بحزب 
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فلتكن دماء الشهيد منطلقًا للوحدة اللبنانية في وجه العدو الصهيوني 
 المشترك

 13/2/2008القاهرة 
 -لاةا  خعضاااا  قراادات )ال ج اا، العربراا، لمةاا دة المقا ماا، اإلةاامر، وااي لب اااا 

د مغ را، الااذي لج ا، م ار ، مةاتق ،(   عاا دلاا األماا، القاراد الشاهلد الابلار/ عماا
(   لاارك 12/2/2008سالتأ لد الغادر ال اهل  ر، واي دمشاق لااألمس )ال ا ااا 

ل م، وي ذات ال قت اةتشهادهف  الذي تم اه س را ف م ذ خةس مر رواقاأ الالاار 
 .1982حيض ا وي العا  

د  ا خما   ذا الحدث الج لس  فكد ل م، خا د  الشهلد لاا لاذ ض  لااا باذذا اف 
 أر المقا م ا لدمأ دا س   اار  و ةاسلا ماا  اذا العاد  الجلااا الاذي رع ا   ةل

ف  كاذا كااا ا  جلادا  خا قتاس القاادة واي  ا  ف المجا ادلاف ل  اق    لاد قاادة جادد
اةتشهاد )الشلخ راغض حرض(  الةلد )علااس الم ةا ي(  غلر ماا.  لا  اا  تم اا 

 ا  خ ااا  ا قااادة  رماا ي ع ااا كاواا، ال رقاااا وااي لب اااا   ا اا، خ لرااك الااذلا تسااا ل
المقا ماااا،  بااااد اور خمر كراااا،/ دةاااارارل ر، وااااي الغالااااضف خا لت ق اااا ا واااا را   خا رعلااااد ا 
حةالاته  ال اةرةف  خا لتحد ا وي م اجه، العد  الحقرقي لب د    ألما ه ف العاد  
الاذي قتااس مااا قبااس رولااق الحر ااري  عشارات مااا خب اااا  ااذا الشااعض األباايف العااد  

 ال هل  ي.
ا دماا )عمااد مغ را،(  براةاا   ادراا   م س قاا  ل  حادة ال س را، ال ب ا را، واي *  لتا

 جأ العد  ال هل  ي المشترك  عمارأ وي لب اا  الم سقا،. دا )ال ج ا، العربرا، 
لمةااا دة المقا ماا، اإلةااامر، وااي لب اااا( تسالااض األماا، لكاواا، تراراتهااا  و ااار ها 

ورماااا بل هااااف  خا ت جاااأ س قتهاااا دلاااا  س ار هاااا خا ت حاااد  ااا  وها  تااارد  ال ااا ار  
  در العد  الحقرقيل العد  ال هل  ي  األمر كي.

 ** رح  ا القارد عماد مغ ر،  تقب أ وي رض ا أ **
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 اد   { د تحةبا الذلا قت  ا وي ةابلس ا خم اتاا  باس خحرااا ع اد ربها  لريقا ا  
 .ا العظر 

*** 
شؤعل وشؤل: : نخطؤع لعمليؤات م فى مؤؤتمر التضؤامن مؤع انتفاضؤة األقصؤى :

 استشهادية جديدة
دعا مشارك ا وا مفتمر اةتضاوتأ  قال، ال ح للا دلاا وات  لااض التسا ع خماا  
الشاالاض العربااا حالاا، تعاار  خ  د لاا، عربراا، خ  دةااامر، ل ق ااد األمر كااا ف 

 راوضلا ا ضما  م ر خ  خ  د ل، عربر، ل تحالد المشب ه .
الدواع العربا المشترك ب  ا ها الحاس ال حلاد واا  سالض  فدا بذحراا ات اقرات 

م اجهااا، الب سجااا، اإلةااارارل ر، المت ااااعدة ضاااد الشاااعض ال  ةاااسل ا األعااايي واااا 
معركتأ ما خجس ادةتقاي.   جأ  الد مشعس المتحدث الرةاما لحركا، حمااس 

واااا   لااااألر  المحت ااا، تحرااا، شاااكر ل مشااااركلا واااا المااافتمر  ل شاااعض الم ااار  
د. رمضاااا شاا   األماالا العااا  لجبهاا، الجهاااد ال  ةااسل ر، خاااد مكالماا،  ات راا، ماار 

ع ااااا   ااااس المع ااااا مشااااددا  ع ااااا اةااااتمرار اد ت اضاااا،  ت ااااعلد ا لالمي ااااد مااااا 
ا لاااااأا م ااااار ةاااااتظس  اااااا محااااا ر   م راااااات ادةتشاااااهادر، ف  ذكااااار الحاضااااار الع

الم اجهاااا، ماااار ال ااااهال ،  بااااد  ها لااااا ُلاااادمر المشاااار ع ف ورمااااا وشاااا ت محااااا دت 
لالشلخ حةا   ر ا يعار  حايض ا دعتلاارات خم را، .شاارك  لات اي  ات را  

وا المفتمر عدة مرات ما الةراةللا  ال قابللا ماا الما اس لا اللةاساا  ا ا، 
الشااالاض  تعهاااد م ظماااا  المااافتمر إ واااارش إ الع مااالا ال ااااهل  ا  األمر كاااا وااااا 

 مد س القاع، الابلرة لرسأ ما المشارك ا .
باارا ر  شااكر   مااا خبااري المتحااد لا وااا ا لماافتمر الااتااض الابلاار محمااد عاا دة  ام

رررس حيض العمس  د. محمد عباد الما ع  البار  ررارس جبها، ع مااا األي ار  د. 
 اإلعاماا لاا  س  راةاالاعباد الما ع  ت رماا،  ماا و ةاسلا المحت اا، ف عباد القاادر 

الا ااي  القاااد  مااا غااية ملاشاارة ..  اللسااس خرمااا حةااا الااذ  خشااعس الماافتمر ع ااد 
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ج ااادرا   اااهل  را  خ  ااااا  دمتاااأ لاااالجرش.  ا تهاااا المااافتمر  13أ عاااا قت اااأ حدل ااا
ل قاي   لأمةر، خدبر،  شعر ، .. د. روعت ةلد خحمد الذ  خدار وعالرات المفتمر 

دا المشاااااركلا ات قاااا ا ع ااااا تشااااكلس لج اااا، متالعاااا،  ت ةاااالق مااااا ال جاااااا الةاااالر 
مقا مااا، التسبرااار  الم ظمااا، ل مااافتمر كهلرااا، ع راااا تجتمااار خةاااب عرا  لمتالعااا، حركااا،

  مقاسع، اللضارر األمر كر،  ال هل  ر،.
 (30/9/2001العربى نقاًل عن )

*** 
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 فى ندوة سياسية بحزب األحرار
 اللجنة العربية لمساندة لبنان تطالب بوقف التطبيع العمالى مع إسرائيل

 مصطفى كامل مراد : إسرائيل قزم سيتم القضاء عليه !
دة المقا مااا، اإلةاااامر، واااا لب ااااا  اااد تها الةراةااار، عقااادت ال ج ااا، العربرااا، لمةاااا 

تحاات ع اا اا إالتسبراار وااا القساااع العمااالا الم اار   خةاااللض المقا ماا،إ .. لاا   
األحد الماضا لمقار حايض األحارار تحات رعارا، ررارس حايض األحارار م اس ا 
كامااس مااراد ف شااارك وااا ال ااد ة ح مااا ةااال   ارااض رراارس الحاايض ف عااادي مكاالا 

لال ج ،  األملا المةاعد ل حيض  د. روعت ةلد خحمد خمالا ال ج ا، مقرر العماي 
حاايض ال ةااط تحاات التأةاارس  د.محمااد ماا ر   ي خباا  العااا ماضااا  كلااس مفةةاا

 الااتض اإلةاما  حةلا مع     د. ح ما وهما خملا لج ، الساق، لالحيض .
واأعرض عاا  –ررارس حايض األحارار  – وا البدار، تحادث م اس ا كاماس ماراد 

دتأ لاةتضاو، ال ج ، العربر، لمةا دة المقا م، اإلةامر، وا لب اا  حضا ر ةعا
كاوااا، األحاااياض  التراااارات الةراةااار، ألا حااايض األحااارار لركاااي دارماااا  ع اااا حر ااا، 
ال كااار  الااارخ   العقلااادة كماااا خا جر ااادة األحااارار م ت حااا، دارماااا  لااوااا، اآلراا ةااا اا 

 18ف  ا ااا،   حااا لااادل ا  حاايض األحااارار خ  ا ت  اات معهااا ياات قاات ماار ملااااد
مقرا  وا  39جر دة ما بلا خةب عر،  شهر ، تعمس وا  ذا اإلسار لاإلضاو، دلا 

جمرر المحاوظات خ  خ  ا الحيض ال حلد الذ  ل جد لدرأ خابر عادد ماا المقارات 
خلااااد عضاااا  رم  اااا ا كاواااا، سلقااااات  250لعااااد الحاااايض الاااا س ا لاإلضاااااو، دلااااا 
الةراةا رحتا  دلا م س  ذه ال د ات لي اادة  المجتمر الم ر   لالتالا وال شاط

م ل  اا  مماا  30م لا ا ماا  ةال،  2ال عا ل م اسا ف  ا ، خا األحياض تم اس 
 يا  اااذا لرجااار دلاااا حالااا، السااا ار  15دلاااا  1عاماااا  خ  ب ةااال،  18ت سااا ا ةاااا 

المعمااا ي بهاااا  المحااااا  العةاااكر ،  التعتااار  اإلعاماااا الاااذ  تتعااار  لاااأ خحاااياض 
 ااض  ةااارس اإلعااا  المررراا،  المةاام ع، ف كااس  ااذه المع قااات المعارضاا، مااا جا

تجعاااس الشاااعض الم ااار  د رشاااعر لااااألحياض  د ر اااا المهااا   الماااف ر واااا العماااس 
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الةراةا  ا ،  خا  دف الم اسا    حس مشكاتأ الل مر، ما مأاس  مشرض 
 م ااالس  تع ااار    اااح،  مةاااكا ف وااااد تاي  اضااا  واااا ت ي ااار الاااد س القااا ما 

خلاااد مع ااا  رعرشااا ا  850 ر قراةاااا  لارت ااااع األةاااعار باااس دا   ااااك  تاااد ا األجااا
تحت  ط ال قر ف  ذا اللعد ادجتماعا وا حيض األحرار رعتبر لأ سبرع،  ام، 

 جدا  .
ا دةاااارارلس د لاااا، د ل اااا،  لااااا تةااااتمر   ااااذا مااااا لفكااااده التااااار خ ف ل د قاااااي مااااراد 

 ا وااا حاالا خا وااأل ر بل ا جاااا ا تحاات ةااتار ال اا لض  ظ ا ا مااارتا عااا    يماا
رادة الشعض قادرة ع ا  ي مته  لاعتلار   إ د ل،  50دةرارلس عمر ا  عاما  وقط  ام
مالاالا ماا اسا دلااا  5مالاالا  ةاام، وااا حاالا خ  ااا  ي ااد ةاا  را   4قااي  إ عاادد ا 

جا ض خ  ا  مت ك جمرر المق مات التا تف   ا دمتاك التا  ل جرا المتقدم، ة اا 
 ال  اعر، خ  ال   ر، .

خا دةاااارارلس  جحاااات وااااا ال تاااارة األ لاااارة وااااا دلااااا خشااااار رراااارس حاااايض األحاااارار   
م هاااا ف خلاااد عاماااس مةااات دم،  ةاااارس الجاااذض  اإلغاااراا الم ت  ااا،  25اةاااتقساض 

ج لهااا  واا الةاااع،  17األجار المرت ار لدرجاا، خا العاماس رح ااس ع اا مااا رعاادي 
امااااس ال احاااادة  تعاااار  ع رااااأ الج ةاااار، خ  التج لااااد وااااا الجاااارش وااااا حاااالا خا الع

الم اار  تةاااا معام تااأ وااا الااد ي العربراا،  لالتااالا دبااد خا  عاارف ال اقاار حتااا 
رمكاااا معالجتاااأ واااا ظاااس الجاااذض ال اااهل  ا ل عمالااا، الم ااار ،   ااا  ماااا رشاااكس 

  س رة ع ا األما الق ما الم ر   العربا .
 خاد رررس حيض األحرار خا العا  الةا ر  لهاذه القضار، رقتضاا ضار رة جاذض 

 ،  العربراااا، لاةاااات مار وااااا الاااادا س   ااااذا لااااا لتحقااااق وااااا ظااااس األماااا اي الم اااار 
األحكاااا  العربرااا، التاااا تجعاااس رخس المااااي لهااارض ف  ماااا   اااا واااذا تهلرااا، الم اااا" 

م رار  80خ لحت شلرا  ضر ر ا  دذا ما ع م ا خا خم اي الم ر لا لال ار  تب : 
 حااد ا م رااارات د در ك ل اا،  5د در حةااض دح اااررات الب ااك الااد لا  و ارااد ا 
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لحس مشااس م ر كما خ أ ما الضر ر  تغللر الم ا" الةراةا  ادقت اع لمبدخ 
 ألا  ذه األشراا تف ر ع ا ال احر، الةراةر، وا م ر .؛ تدا ي الة س، 

 تحاادث الاادكت ر روعاات ةاالد خحمااد األماالا العااا  ل ج اا، ف وأشااار دلااا خا ةراةاا، 
ا  لالقساااااع العمااااالا عااااا  المقا ماااا، باااادا 1997المقا مااا،  ااااا جعااااس شااااعار عااااا  

الم ر   خةاللض المقا م، مشلرا  دلاا ااتشااف العدلاد ماا شالكات التجةاس واا 
 األ ةاط العمالر، م س الجاة س عيا  .

  ااذا مااا رعسااا مفشاارا  لااأا قساع ااا العمااالا لاارس بلعلااد عااا الهاادف ال ااهل  ا 
 ا ااا، خا   ااااك لعااا  التقاااار ر التاااا خاااادت ي اااادة عااادد العمالااا، الم ااار ، واااا 

خلاااد عاماااس ف  الم لااار ل غرالااا، خا لعااا   ااافدا الشااالاض بااادخ ا  18ةااارارلس عاااا د
رعم  ا وا  ظارد مد ر، وا الجرش ال اهل  ا  لعضاه  واا الج ا ض ال ب اا ا 

عربرا،  –لرك   ا در عا  لشر ، ل  هال ، وذذا ما حد ت حرض كا ات حرباا  عربرا، 
 .  ذا الم سط ال هل  ا الذ  لجض ات اذ الحذر  الحرس، م أ

 خاد حةلا مع    عض  ال ج ، خا التسبرر وا القساع العمالا ة اا وا قسااع 
ال ااا اع، ل ااا ، عامااا،  العمااااي ل ااا ،  ا ااا،  ااا  خحاااد األ اااداف ال اااهل  ر، 

خلااد عامااس م اار  لاإلضاااو، دلااا لعاا  الم اار لا  18والتقااار ر تفكااد  جاا د 
 اا دباد ي جا،    1325الذلا بدخ ا وا الي ا  ماا له دراات    اس عادد   دلاا 

خا تركي ع ا تةافي  ا      لمااذا القسااع العماالا  لمااذا القساعاات ال ا ا، 
ألا التركلاااي ال اااهل  ا ل  اااض ؛ لالعمالااا، ةااا اا كاااا  ا يراعلااالا خ   ااا اعللا 

ع ا التغللر الهرك ا وا حلا خا الجا ض العرباا لركاي ع اا الجا اض اإلعاماا 
ا  تااح اقت ااد  ل خ اداف  اا وقط  ما   اا وذةارارلس تةاعا دلاا تحقلاق  ا ا، 
واااا م ااار  ا ت اضااا،  1977تعقلاااأ مظاااا رات د اااتاي التااا ايا كماااا حااادث واااا 

 ال بي وا األردا .
 خاااد عااادي مكاالا مقاارر لج اا، العماااي لال ج اا، العربراا،  األماالا المةاااعد لحاايض 
األحاارار ع ااا خا وااا  ااذه األرااا  ذكاار  مجلاادة   ااا العاشاار مااا رمضاااا التااا 
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تحسر  خاذ ل، الجرش الذ  د رقهر  الل    جتمر ل لحث عاا  جح ا  الها وا 
للر، جدلادة لم اجها، غاي  جدلاد رةاتتر تحات دعاا   الةاا  المغت اض لا ر  
    إ التسبرر إ مر شعض غا ض ل ر    ر  خا د لتأ ما ال لس دلا ال رات 

ةاا   لالتالا  ذا التع ت ال هل  ا واا عم را، الف   ا عقلدة دل ر،  ابت، لدرأ 
ماار ةاا ر ا  وااا الج اا ض ماار لب اااا  المماس اا، ماار الشااعض ال  ةااسل ا  حقااأ وااا 
دقاماا، د لتااأ المةاااتق ، تفكااد خا دةااارارلس د رمكااا خا تةاااعا ل ةااا  خ  التعاااارش 
الة ما ف مشلرا  دلاا خا دةارارلس تت اذ الةاا  غسااا لم اا رة خابار رحاا ل ا عاا 

تحدلااادا  بهااادف تغللااار  قاوتاااأ  سر قهاااا التغ غاااس دا اااس المجتمااار العرباااا  الم ااار  
  عاداتأ ف   ذا لجع  ا  فما لأ  ا خما  معرك، جادة  حاةم، .

 خااااد ح ماااا ةاااال   اراااض ررااارس حااايض األحااارار خا م ااار اةاااتساعت خا تحااا ي 
الهي م، دلا   ر  الرأس دةتقرار  ال ضاي  األمس  السم ح ألا  ذا     ادو ا 

 جمرعا  .
ال كااار   لالتاااالا ع ل اااا خا  تحااارر ماااا خ    خ ااا  خ جاااأ اد ساااا   ااا  اد ساااا 

شاا رحد ما عسار ا ال س ا ف  قد ةبق خا س ب ا لحشد ق ا ا لم اجه، التسبرر 
ا الةاااا   رااااار ل دمااار الارااااا ال اااهل  ا مشااالرا  دلاااا خا الااارررس ملاااارك قااااي 

 اةتراتلجا  د رمكا خا   ر  التسبرر ع ا خحد لاعتلاره درادة الشع ض .
  اك للرات  ق اعد لمقا م، التسبرر ع ل ا خا  عماس ع اا تهلرا، دلا خا  ضاف خ

مشاالرا  دلااا خا الاالع  لاادعا ؛ الم ااا" لمقا ماا، التسبراار ماار الاراااا ال ااهل  ا 
لأ  ااااا حقق ااااا س ااااارة وااااا اليراعاااا، مااااار الاراااااا ال ااااهل  ا واااااا حاااالا خا العمالااااا، 
ل اااا ال  ةاااسل ر، ااتةااابت ال بااارة ع اااا ماااد  ةااا  ات مااار  اااذا الارااااا  لالتاااالا ع 

ادةت ادة ما العمال، ال  ةسل ر، لحد ث امتيا  معه  ف  ع ل ا ال ه   لمةت   
 العامس الم ر  ذاتأ لت ولر ادمكا رات التا تجع أ  احض دمكا رات عالر، .

ا العمال، المهاجرة إلةرارلس لرةت ما الحروللا د لمحم د ة ساا الااتض  قاي 
اع اللسالا، واا م ار    ااك  رقا، وقط  ام ما ما  ر جاا الجامعاات  تلجا، خ ضا
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ا  ةال، اللسالا، بالا ل دتقدمت بها  يارة الق   العام ، وا خ اراس  اذا العاا  تقا ي 
 كاس  اذا لادور ل هجارة  %49.7 الر  ر،  %50ال ر جلا وا الم اسق الحضر ، 

ماا الشاعض الم ار   %34إلةرارلس عا ة ع ا ل ار تقاار ر الل  رةالد  جا د 
بت ولر الحمارا، لارخس  ة اا لالتالا دبد ما دلجاد حس  رعرش تحت  ط ال قر ف

الماي األج با وا م ر خ  عم را، ت ظار  العمالا،  لالتاالا دباد ماا الت كلار واا 
 تس  ر ة   العمال، .

 (1997)األحرار 
*** 

 فى حلقة نقاشية هامة : لجان مقاومة التطبيع فى مصر تؤكد :
 استنهاض لألمة اإلرهاب صناعة أمريكية والمقاومة مشروع

 16/10/2001القاهرة 
بااادع ة ماااا )ال ج ااا، العامااا، لمتالعااا، حركااا، مقا مااا، التسبرااار  م اجهااا، المشااار ع 

 لمدة  لمقا م، التسبرر( لجاا 8)التقا مم    األمر كا / ال هل  ا وا م ر( 
( ح ق،  قاشر، ع ا ج ةتلا  ذلك تحت ع ا اا ] 16/10/2001ل   كامس )ل   

 بلارا  ةراةارا   15 ح  تحدلد ع ما ل م ا ر  [ ف تحادث ولهاا  اإلر اض  المقا م،
ارت الم اقشااات حاا ي  رقاا، لاإلضاااو، دلااا مم  ااا ال جاااا  األحااياض الم اار ،  د

واااا  11/9/2001، تر ااد المتغلااارات العالمراا، الجدلااادة لعااد خحاااداث عمااس رررةااا
 خعاد ا )د. روعات  7/10/2001 اش سا   ل   رك  لعاد ضارض خوغا ةاتاا لا   

عقدت ال د ة واا م ار )ال ج ا، العربرا، لمةاا دة ف لد خحمد الذ  خدار الح ار( ة
  ا  المتحاا ر ا دلاا جم ا، ماا  قاد المقا م، اإلةاامر، واا لب ااا  و ةاسلا( 

 الت  رات  اآلراا الهام، خبري ا ل
اإلر اااض تعر  ااا   اا  كااس وعااس لت ةااس الع ااد لتحقلااق خ ااداوا  ةراةاار، ف عباار  – 1

غلااار كر مااا،  لاااا م ساااق  ماااا  ااااي تر رااار الماااد للا   لااار  اةااات دا  خةااااللض
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 م ذ  ع ا المةت   الةراةا الد لا لإلر اض   ا    ال درات المتحدة  الاراا 
 ال هل  ا .

المقا م،  ا مشر ع اةت ها  ل م، ل رد ع اا حقا   اغت ابت خ  خر   – 2
و ةااااسلا احت اااات خ  مقدةااااات خ ل اااات ف  المقا ماااا، وااااا لب اااااا )حاااايض ا(  وااااا 

)اد ت اض،   ضاي حركات حماس  الجهاد اإلةااما  وات   الجبهاات األ ار ( 
     لر معبر عا  ذا المشر ع .

 اااا   تلجاااا، م سقراااا،  11/9/2001مااااا حاااادث وااااا ال درااااات المتحاااادة لاااا    – 3
لةراةاات خمر كرا، حمقااا  غلار عادلا، تجااه العاال   تجااه اإل ةااا )لماا واا ذلاك 

د (  ماااا المت قااار خا لتاااارر  اااذا المشاااهد ك لااارا   ااااي اإل ةااااا األمر كاااا العاااا
ألا خةاالالأ ديالاات م جاا دة  لاا  تااتعظ ال درااات المتحاادة  لاا  ؛ الةاا  ات القادماا، 

ا ، تجاه قضر، و ةسلا لكس مآةلهاف تحا ي خا تتع    ت    ما خ سارها   
 ولها بدعمها  ا حراي ا الاامس إلةرارلس . التا  ا الةبض الرررس

در اااض الد لاا، الااذ  رمارةااأ الاراااا ال ااهل  ا وااا و ةااسلا ف  اا  قماا، دا  – 4
اإلر ااااض واااا م سقت اااا   ااا  الم لااار أل  مقا مااا، كا ااات  ةاااتا ا ضاااد الم اااال  
األمر كرااا،  الغربراااا، وااااا الم سقااا،  مااااا لاااا  لت قااااد واااذا داراااارة اد تقااااا   المقا ماااا، 

 ةتةتمر .
ادة اله اا د الحماار  حتااا د المحااا ر ا جاارار  خمر كااا تجاااه العااال  م ااذ دلااعاادَّ  – 5

ماار را  لضاارض الرالاااا لق ابااس    راا،  لحاارض ف الهجاا   الهمجااا ع ااا خوغا ةااتاا 
ولت ا  ف قدم ا عدة   ارق دال، ع ا ذلك  خاد ا ع ا خا  هار، الع ار األمر كاا 
قد بدخت ع دما ضربت  اش سا   ل   رك  ع ل ا عربرا  خا  ةتعد لمشر ع كامس 

 ه، تداعرات  ذا اد هرار األمر كا .ل مقا م،  ل  هض، لم اج
خع ا المشاارك ا واا الح قا، ال قاشار، عاا مشااركته  واا الادع   القضاارر،  – 6

التا روعتها )ال ج ، الم ر ، لت حلد األما، العربرا،  التاا شااركت واا ال اد ة ماا 
 اااااي م ةااااقها العااااا  المحاااااما  حلااااد األق اااار ( لشااااأا جر ماااا، قتااااس األةاااار  
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خلاااااد خةااااالر(  التاااااا ةااااات ظر ا  56العاااااد  ال ااااهل  ا ) الم اااار لا واااااا ةاااااج ا 
المحاااااا  الم اااار ، قر لااااا   المشااااارك، تعااااد شااااكا  مااااا خشااااكاي الم اجهاااا، العم راااا، 
لإلر اض ال هل  ا ضد الشعض الم ر   العرباا ف  خااد ا خرضاا  تضاام ه  مار 
اد ت اضاااا،  ماااار حاااايض ا وااااا لب اااااا  ماااار الشااااعض العراقااااا المحا اااار   م اااا ا 

م، التسبرر الشعبر، الت قارر، وا م ر  خاد ا ع ا خ مر، ت اعلد ا عم رات مقا  
لم اجه، اإلر اض ال هل  ا.  ذا  قد شارك وا ال قااش خرضاا   باراا عةاكر  ا 

ل اا محم د خب  اللشالر  ل ار ا( لاإلضااو، دلاا  –م ر  ا )ل اا  ا ا ةع اا 
 رجاي اإلعا   مم  ا ال جاا  الهلرات  ال قالات .

 مشارك، وا الح ق، ال قاشر،ال جاا ال
د. روعاات  ال ج اا، العربراا، لمةااا دة المقا ماا، اإلةااامر، وااا لب اااا  و ةااسلا – 1

 ةلد خحمد
الجبهاا، ال س راا، لمقا ماا،  مقاسعاا، المشاار ع األمر كااا ال ااهل  ا )ال ج اا،  – 2

 .ع ها  /خحمد عبد الرحما التحضلر ، لالقا رة تحت التأةرس(
 .المه دس محةا  اش  - ، التسبرر اليراعاال ج ، الم ر ، لمقا م – 3
 . حلد األق ر  المحاما - ال ج ، الم ر ، لت حلد األم، العربر، – 4
 .وار   العشر   - ال ج ، الشعبر، الم ر ، لاةر الح ار عا العرا  – 5
 ال مد الشرقا   عبد–)شماي القا رة( خحمد سأ ال ج ، الشعبر، لدع  اد ت اض، – 6
 .حمد  الرواعا ض، ال هل  ر،حرك، م ا  – 7
 . ا ر  اش  المحاما - ، ل تضاما مر العرا ال ج ، الشعبر، الم ر  – 8

 نداء القاهرة
 من أجل فلسطين

اجتماار مم  اا  لجاااا التسبراار  م اجهاا، المشاار ع األمر كااا ال ااهل  ا وااا م اار 
 9وااا المقاار المفقاات )ل ج اا، العاماا، لمتالعاا، حركاا، مقا ماا، التسبراار المشااك ، مااا 

جاأ م  ف ا القا رة( لجاا  عدد ما الش  رات العام،(ف  ات ق ا ع ا د دار ) دا
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لاا ال جاااا الشاعبر، العربراا،  دلاا ال  ااارس ال  ةاسل ر، الم اضاا ، دا اس و ةااسلا  ام
ماااا خجاااس ت علاااس خا ااار لعم رااا، الم اجهااا، مااار العاااد  ال اااهل  ا  ااااي المرح ااا، 

ابر ما ت قرعاات المهتمالا المس  ض جمر عدد خف المقب ،  ورما ل ا    ال داا 
  الم ق لا الم ر لا ع رأ ل 

مر د  ي إ ا ت اض، األق ا  ادةتقاي إ الملارك، عامها ال ا اف  رغ  شراةا، 
الهجماااا، ال ااااهل  ر،ف المعاااايية لالاااادع  األمر كااااا الشااااامسف  رغاااا  باااار ي ادتجاااااه 

رغ   اذا المها د لعد  األم،ف لغر  اغتراي اد ت اض،ف  ام دار دماا شاهدارهاف با
ك ااأ واااذا مااا تحقاااق وااا ملاااداا ال حاادة ال س رااا، دلااياي مت اضاااعا  ف لاا  لااار  دلاااا 
مةاات   التحاادرات ف حلااث لاا  تتأةااس جبهاا، م حاادة ل   ااارس ال  ةااسل ر، ال ا اا، 

 عشر ف م ذ ا دلعت اد ت اض،  حتا اآلا .
 لقد كاا سبرعرا  خا تعجي ت ك الت قرعات ع ا برا ات لج تا المتالع، وا الضا ،
 القساعف عا التأةرس لجبه، م حدة ف ت ضا دلا قرادة جماعر، ل عمس الا س ا 

ف  تح  أ  احد لالقرار الةراةا ال  ةسل ا ال  ةسل ا ف ت قذه ما اةتر ار رجس
ضااد الت اار ط ف  مهااا دة األعااداا ف  تجتاارح اةااتراتلجر، ل مقا ماا، س   اا، الاا  سف 

اد تقاي ما الدع  المتد ا دلاا   تضر األ ظم، العربر، خما  مةر للتهاف لضر رة
 المشارك، ال اع ،.

دا جبهااا، م حااادة ل مقا مااا، ماااا شاااأ ها خا تعظااا  ماااا عااادا ا ماااا شااار ط ا ت اااار 
اد ت اضاااا، ف  تقساااار السر ااااق ع ااااا كااااس مااااا لر ااااد شاااارا  لالشااااعض ال  ةااااسل ا ف 

  قضلتأ ال س ر، .
، ال س ر، لاة  كس الق   ال س ر، الم ر ،   اشدك  ت حلد ال   ف  ب اا الجبه

 ا ، واا و ةاسلا ف  لاةا  كاس الم حدة الحقرقر، لم اجه، التس رات الجدلادة الحا
دع  شعب ا العربا  اإلةاما دع  اد ت اض، وا و ةاسلا  المقا ما، واا  الق   

 لب اا لكاو، اإلمكا ات  الةبس المشر ع، ف  ا لرعا    ال  ر ل مقا م، .
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برااااال ال ج ااا، العربرااا، لمةاااا دة المقا مااا، ماااا ال جااااا  األحاااياض الم قعااا، ع اااا ال
الجبهااا، ال س رااا، لمقا مااا،  مقاسعااا، المشااار ع  –اإلةاااامر، واااا لب ااااا  و ةاااسلا 

ال ج اااا،  –األمر كااااا ال ااااهل  ا )ال ج اااا، التحضاااالر ، لالقااااا رة تحاااات التأةاااارس( 
 –ال ج اا، الم اار ، لت حلااد األماا، العربراا،  –الم اار ، لمقا ماا، التسبراار اليراعااا 

ال ج ااا، الشاااعبر، لااادع   –بر، الم ااار ، لاةااار الح اااار عاااا العااارا  ال ج ااا، الشاااع
ال ج اااا، الشااااعبر،  –حركاااا، م ا ضاااا، ال ااااهل  ر،  –اد ت اضاااا، )شااااماي القااااا رة( 
 حيض األحرار . –حيض العمس  –الم ر ، ل تضاما مر العرا  
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 (2013 – 1936المجازر اإلسرائيلية ضد األمة )

 )رصد وتوثيق كامل(

)م ظماا، ادتةااس ال ااهل  ر، تقتااس لق ب اا،  1937مجاايرة القاادس ل خ ا اار كااا  ا األ ي /  – 1
 .عشرات ال  ةسل للا وا م سق، ة   ال ضار بج ار ب ال،  اب س(

 .( 378 ت لض  18)ق ب ، ع ا ة   حر ا تقتس 6/3/1938مجيرة حر ا ل  – 2
 21)ت جلر ةرارتلا م غ متلا واا ةا   حر اا اةتشاهد ا ر اا  9/7/1938مجيرة حر ا ل  – 3

 . (52و ةسل را   جرح 
)ا  جااار وااا ةاا   ال ضااار العربااا لالقاادس القدرماا، رقتااس 13/7/1938مجاايرة القاادس ل  – 4
 . (31 ر لض  10
 ت االض  10ةاااجد القاادس تقتااس )ق ب اا، ت  جاار خمااا  خحااد م15/7/1938مجاايرة القاادس ل  – 5
30) . 
 بجاراح واا الةا   العربرا، لالمدل ا،( 70 ا اال،  35)مقتاس 25/7/1938مجيرة حر ا ل  - 6
. 
 .  ر ق ب ، ا  جرت وا خحد خة ا  حر ا(د 47)مقتس 26/7/1937مجيرة حر ا ل  - 7
 .( 35 جرح  34)مقتس 26/8/1938مجيرة القدس ل  – 8
 . (39 جرح  27)مقتس 27/3/1939مجيرة حر ا ل  – 9
مااااا ةااااكاا القر اااا،  5)ع ااااال، الهاجا اااااه ت سااااد 12/6/1939مجاااايرة ب ااااد الشاااالخ ل  – 10

 .  تقت ه (
 . (4 جرح  9)مقتس 19/6/1939مجيرة حر ا ل  – 11
 . (24 جرح  78)مقتس 20/6/1947مجيرة حر ا  – 12
 .  جرح العشرات( 7)مقتس  13/6/1947مجيرة العلاةر، ل  – 13
 .  ا ال، العشرات( 12)مقتس 18/12/1947يرة عرض ال  ا  ل مج – 14
رجاااا ا ت قااااا بااارمرا  مم اااا اا  لااااالمت جرات )ع اااال، األ29/12/1947مجااايرة القاااادس ل  – 15

 . (27 تجرح  14وتقتس 
 . عربرا  و ةسل را ( 11)مقتس 30/12/1947مجيرة القدس ل  – 16
 .  جرح المرات( 60تس )مق1/1/1948 – 31/12/1947مجيرة ب د الشلخ ل  – 17
 .  جرح العشرات( 40مقتس 1947مجيرة الشلخ بر ك ل  – 18
 . بجراح( 98 ال، ام    15)مقتس 4/1/1948مجيرة راوا ل  – 19
 .  جرح العشرات( 30)مقتس 4/1/1948مجيرة الةرارا القدرم، وا راوا ل  – 20
 19  اااد  وقت ااات )قامااات ع اااال، الهاجا ااااه ب ةاااد ال5/1/1948مجااايرة ةاااملرامرس ل  – 21

 أل أ كاا قر لا  ما ادحراا الله در،(؛د ا بدخ ةكاا حا القسم ا لال ي ح لع 20 جرحت 
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 . (41 جرح  18)مقتس 7/1/1948مجيرة القدس ل  – 22
) الةااارارا العربرااا، ب ارااا، شاااام ، تقااار واااا مقاباااس  8/1/1948مجااايرة الةااارارا العربرااا، ل  – 23

ال ج ، الق مر، العربر،  ت  ت جلار ةارارة م غ ما، بهاا وقتاس ةاع، راوا المعر و،  كا ت بها مقر 
 . و ةسل را   جرح العشرات( 70
اةااحق  –)   ااذتها جماعا، اللالمااا" لقراادة ]الجاااي للا ا  15/1/1948مجايرة الرم ا، ل  – 24

  جمرعه  كا  ا قادة وا ع ال، األرج ا  قتس وا المجيرة العشارات[( –با ج ر  ا  –رابلا 
. 

 .  جرح العشرات( 31)مقتس 16/1/1948رة راوا ل مجي  – 25
 جرح العشارات    اذ ا اةاحق رابالا  ع اال،  15)مقتس 22/1/1948مجيرة راي ر ل  – 26

 .الهاجا اة 
 . (50 جرح  20)مقتس 28/1/1948مجيرة حر ا ل  – 27
 . بجراح( 5 ا ال،  7)مقتس 10/2/1948مجيرة سلرة س لار  ل  – 28
 .  جرح العشرات  كاا خغ به  ما األس اي( 60)مقتس 14/2/1948مجيرة ةعةر ل  – 29
 . ل ر ا( 26 جرح  14)مقتس 20/2/1948مجيرة القدس ل  – 30
 . (30 جرح  6)مقتس 20/2/1948مجيرة حر ا ل  – 31
 جااارح  30)مقتاااس  13/3/1948مجااايرة الحةااال ر، )  اااا قر ااا، واااا قضااااا  ااا د(  ل  – 32

 . العشرات(
)م ااارع العشااارات ع اااا خلاااد  31/3/1948ر )  ااا  حاااا واااا راواااا( ل مجااايرة خبااا  كبلااا – 33

 . الهاجا اة(
 .  جرح العشرات( 40)مقتس 31/3/1948راوا ل  –مجيرة قسار حر ا  – 34
 كا اااات ع ااااال،  60 جاااارح  40)م اااارع 31/3/1948راوااااا ل  –مجاااايرة قسااااار حر ااااا  - 35

 . شتلرا  ا الم  ذة(
 .  جرح العشرات( 25)م رع 1948مجيرة الرم ، ل مارس  – 36
 25رجااا   اماارخة  س ااا  ماا ه   254)م اارع  10/4/1948 – 9مجاايرة دلاار راةاالا ل  – 37

 . س س د ا ةا العاشرة  جرح المرات( 52  امرخة حاما  
 .  ا ال، العشرات( 14)مقتس 12/4/1948مجيرة قال  را )لالقدس( ل  – 38
 .  ا ال، العشرات( 13)م رع 13/4/1948مجيرة ال ج ا )وضاا ج لا( ل  – 39
 .  ا ال، العشرات( 12)مقتس 14/4/1948 – 13مجيرة  ا ر الدلا ل  – 40
 . (14)مقتس 19/4/1948مجيرة سبر ، ل  – 41
 . (200 جرح  100)مقتس  22/4/1948مجيرة حر ا ل  – 42
 .  كا  ا خةر  مقلدلا( 70)مقتس 1948مجيرة علا الي ت ا ل خ ارس مال   – 43
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 .  ا ال، العشرات( 70)مقتس 13/5/1948  د ل  مجيرة – 44
 ا ال، العشرات  تا  القتاس   ا  مادو   ا  60)مقتس 14/5/1948مجيرة خب  ش ش، ل  – 45

 . خحراا وا مقابر(
 )مقتس العشرات ب  س خة  ض القتس وا دلر راةالا(21/5/1948مجيرة بلت داراس ل  – 46
. 

 .  ا ال، العشرات( 50تس )مق23/5/1948 – 22مجيرة الس س رة ل  – 47
)قتااس ولهااا المرااات   اات  ع هااا خ ااأ لاا  لتبااق وااا الرم اا، 1948مجاايرة الرم اا، ل ل  لاا  /  – 48

 . عار ، لعد ا( 25ة   
 .  خ لض خا ر ما مار،( 10)قتس 9/7/1948مجيرة جمي  ل  – 49
 . جر  ( 700شهلدا    250)قتس 12/7/1948 – 11مجيرتا ال د ل  – 50
 . )قتس العشرات لعد غارات لالسلراا( 17/10/1948المجدي ل مجيرة  – 51
و ةااسل ا  خ االض المرااات  100 – 80)قتااس مااا باالا 29/10/1948مجاايرة الد ارماا، ل  – 52

 . بجر ح(
 .  ا ال، العشرات( 14)قتس 30/10/1948مجيرة عل ب ا )وا وضاا سبر ا( ل  – 53
 . عشرات( ا ال، ال70)قتس 30/10/1948مجيرة الح ل، ل  – 54
مجااااااايرة الااااااادلر  اللع ااااااا، )  ماااااااا قر تااااااااا تقعااااااااا واااااااا السر اااااااق بااااااالا عكاااااااا   ااااااا د(ل  – 55
 . شلاض  ا ال، العشرات( 4)قتس 31/10/1948
 ا اال،  14)قتاس 2/11/1948مجيرة عرض الم اةا )  اا قبل ا، عربرا، و ةاسل ر،( ل  – 56

 . العشرات(
 . ا(اامرختشلاض    7)قتس ولها 5/11/1948مجيرة مجد الار   ل  – 57
 . )ت  قتس  جرح العشرات(1948مجيرة خب  ير ق ل  – 58
 . عدامه (شلاض ا تلر ا لشكس عش ارا إل 7)قتس 1948مجيرة خ  الش ف ل  – 59
ي  اغت بت  اث وتراات رجا  لعد ربسه  لالحلا 52)قتس 1948مجيرة ال   اف ل  – 60

 . ل ر ات(  قت ت خربر
 . رجا   امرخة  س س( 11)قتس 1948مجيرة جلي ل  – 61
)قتس ولها العشرات  كا ت الق ة ادةرارل ر، لقرادة رحلعا  1948مجيرة  اد  ش لاش ل  – 62

 . يرر ا ال ي ر المقت ي وا اد ت اض، ال ا ر، الملارك،(
 . رجا   امرخة( 13)قتس 3/9/1950مجيرة عرض العيايم، )وا برر ةلر( ل  – 63
 . )عشرة شهداا  الجرحا  ما ر،(7/2/1951مجيرة شروات ل  – 64
ا  كااا  ا ل ار لأ  جارح س  ارا)قتس رجاس  ي جتاأ  س   6/1/1952ل مجيرة بلت لح   – 65

 . ذلك لل ، ادحت اي لم لد المةر  ع رأ الةا  ع د المةرحللا الشرقللا(
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  خ الض العشارات ماا ال  ةاسل للا الماد للا( 7)قتاس 11/1/1952مجيرة بلت جاد ل  – 66
. 

 . )قتس عشرة ما ال  ةسل للا المد للا( 22/4/1953مجيرة القدس ل  – 67
) ةااد البلاا ت  قتااس عشاار ا  كاااا رقاا د المذلحاا، 28/8/1953مجاايرة م اار  الباار   ل  – 68

 . المجر  اررلس شار ا(
 جاارح المرااات  كاااا رقاا د  ااذه المذلحاا،  67)قتااس 15/10/1953 – 14مجاايرة قبراا، ل  – 69

 . خرضا  شار ا(
 . كاا شار ا خرضا  رق د المذلح،(  19 جرح  9)قتس 28/3/1954مجيرة  حاللا ل  – 70
 . )ذل  س اا(2/11/1954مجيرة دلر خل ض ل  – 71
 .جر حا (  33شهلدا  م ر ا   و ةسل را    29)28/2/1955مجيرة غية ل  – 72
ات  قتاااس )ذلااا  العشااار 1955حاااد  القلاراااس العربرااا،(ل لذار / دمجااايرة عااارض العيايمااا، ) – 73

 . المرات(
 93خس اااااي   4رجااااا    29امااارخة   27شاااهلدا  ماااا ه   60) 5/4/1956مجااايرة غااااية ل  – 74

 . جر حا (
 رجا   خ الض العشارات( 31امرخة   18شهلدا   س ا   13)15/4/1956مجيرة غية ل  – 75
. 

 . شهلدا   عشرات الجرحا( 70)قتس 10/10/1956مجيرة ق قل ر، ل  – 76
 .  عشرات الجرحا( ا  شهلد 49)29/10/1956ك ر قاة  ل مجيرة  – 77
 . شهلد  مرات الجرحا( 500) 5/11/1956 – 3مجيرة م ر   اا ل  س ل  – 78
 . ما المد للا( 250)اةتشهد 3/11/1956مجيرة م ر   اا ل  س ل  - 79
 .  جرح المرات( 100)اةتشهد 12/11/1956مجيرة  اا ل  س ل  - 80
  اااااادمت عشاااااارات البلاااااا ت  134 جاااااارح  18)قتااااااس 13/11/1966ل مجاااااايرة الةاااااام ع  – 81

 .  المدارس  العرادات سبر،(
 . (300)قتس  7/6/1967 – 5مجيرة القدس ل  – 82
 . (23)قتس  1967مجيرة م ر  رو  ل حي راا /  – 83
 .  خ لض العشرات( 14)قتس  20/7/1967مجيرة الارام، ل  – 84
 . و ةسل را ( 50 جرح  14)قتس 9/2/1968مجيرة الارام، ل  – 85
 . ما المد للا( 200 جرح  50)قتس  16/5/1974 – 14ل مجيرة م رمات لب اا – 86
)اةاتمرت  ا ا، خراا   رقادر عادد الضاحارا 18/9/1982 – 16مجيرة  برا  شااترا ل  – 87

 . شهلد وضا  عا جرحا لالمرات( 3500لح الا 
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م ايد  ع اا خ احابها  متجار ا  اعتقااي  14)ت جلار 16/5/1983مجيرة علا الح  ة ل  – 88
 . (15 ا ال،  قتس  150
 (22سااض  جارح  3)قتاس 26/7/1983مجيرة حر  الجامعا، ادةاامر، واا ال  لاس ل  – 89
. 

  ما لعد ا( ل – 1987المجاير ال هل  ر،  اي اد ت اض، ال  ةسل ر، األ لا )
 .  ا لقتس خربع، شهداا ل وا  ذا الل   قا  ج  د ادحتاي ال هل 8/12/1987
  .ل وا  ذا الل   قا  ج  د ادحتاي ال هل  ا لقتس  ا ، خس اي 9/12/1987
 .، شهداا خحد   س سل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا  10/12/1987
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، خس اي  12/12/1987
 .الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا   ل وا  ذا 13/12/1987
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا 14/12/1987
ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ما ر، شهداا ماا بلا ه  خربعا،  15/12/1987

 .خس اي 
  .بل ه  س اا ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا 16/12/1987
  .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  مة، شهداا بل ه  س اا 18/12/1987
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  مة، شهداا  21/12/1987
 ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا ةت، شهداا ما بل ه  س اا  22/12/1987
 .ا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  ل وا  ذ 30/12/1987
 . 75ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا ةلدة وا عامها الا  2/1/1988
ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال اهل  ا شاهلدلا خحاد ما س اس واا ال ال ا،  3/1/1988

 .ما عمره 
 .ا س  ، عمر ا عا   احدل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل   4/1/1988
 .عاما   19ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  5/1/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد ما س س 7/1/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا  8/1/1988
 .عاما   20 د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره ل وا  ذا الل   قتس ج  9/1/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا  10/1/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  مة، شهداا خحد   س س 11/1/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا بل ه  س س 12/1/1988
ل وااا  ااذا اللاا   قتااس ج اا د ادحااتاي ال ااهل  ا ةاالع، شااهداا مااا بلاا ه   ا اا،  13/1/1988

 .خس اي
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 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا 14/1/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا  16/1/1988
تاي ال ااهل  ا ةاات، شااهداا مااا بلاا ه   ا اا، ل وااا  ااذا اللاا   قتااس ج اا د ادحاا 17/1/1988

 .خس اي
 .عاما   47ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدة عمر ا  18/1/1988
 .عاما   55ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدة عمر ا  22/1/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدتلا  24/1/1988
 .عاما   13ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  عمره  27/1/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا  28/1/1988
 .عاما   27ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  29/1/1988
 .عاما   17هل  ا س ا  عمره ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال  30/1/1988
 .عاما   17ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  عمره  31/1/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد ما س س  1/2/1988
  .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحمد ما س س 3/2/1988
 .عاما   17 ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س  ، عمر ا  ل وا 6/2/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا ةت، شهداا بل ه  س اا 7/2/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد ما س س 8/2/1988
 .عاما   16 ا  عمره ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س 9/2/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا بل ه  س س 10/2/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا 11/2/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س  لا 12/2/1988
 .عاما   62ال هل  ا شهلدا  عمره  ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي 14/2/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا بل ه  س س 19/2/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا  20/2/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا 21/2/1988
  قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا بل ه   ا ا، خس ااي ل وا  ذا الل   23/2/1988
. 

 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا   24/2/1988
 .وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا بل ه  س س 25/2/1988
 .داا بل ه  س سل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ما ر، شه 26/2/1988
 .وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا بل ه  س س 27/2/1988
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 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا بل ه  س س 28/2/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا  29/2/1988
 .عاما   14ادحتاي ال هل  ا س ا  عمره  ل وا  ذا الل   قتس ج  د 1/3/1988
 .عاما   65ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  2/3/1988
  .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا بل ه  س اا 4/3/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا 5/3/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا 6/3/1988
ل وااااا  ااااذا اللاااا   قتااااس ج اااا د ادحااااتاي ال ااااهل  ا خربعاااا، شااااهداا باااالا س اااااا  7/3/1988

 .رضرعاا 
ل وااا  ااذا اللاا   قتااس ج اا د ادحااتاي ال ااهل  ا شااهلدلا خحااد ما س ااس رضاارر  8/3/1988

 .خرا  7عمره 
تااس ج اا د ادحااتاي ال ااهل  ا ةاات، شااهداا بلاا ه   ا اا، خس اااي ل وااا  ااذا اللاا   ق 9/3/1988

 .ا  اا م ه  رضرعاا 
 .عاما   11ل وا  ذا الل   ش ق ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  10/3/1988
ل واااا  اااذا اللااا   قتاااس ج ااا د ادحاااتاي ال اااهل  ا  ا ااا، شاااهداا بلااا ه  س ااااا  12/3/1988

 .رضرعاا 
 .  قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  مة، شهداا خحد   س سل وا  ذا الل   13/3/1988
  .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  مة، شهداا بل ه  س اا 16/3/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا  17/3/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا  18/3/1988
ل واااا  ااااذا اللاااا   قتاااس ج اااا د ادحااااتاي ال ااااهل  ا  ا ااا، شااااهداا بلاااا ه  س  اااا،  19/3/1988

 .رضرع، 
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا  20/3/1988
  .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا بل ه  س س 21/3/1988
 .حتاي ال هل  ا شهلدلا ل وا  ذا الل   قتس ج  د اد 22/3/1988
 .عاما   60ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  23/3/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا 24/3/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا  25/3/1988
 .حتاي ال هل  ا خربع، شهداا ل وا  ذا الل   قتس ج  د اد 26/3/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  مة، شهداا بل ه  س اا 27/3/1988
  .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خحد عشر شهلدا  بل ه  س اا30/3/1988
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 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا  1/4/1988
 .وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا ةت، شهداا ل  2/4/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا بل ه  س س  3/4/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا 4/4/1988
 .عاما   60ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  5/4/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا  6/4/1988
 .عاما   15ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  عمره  7/4/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا 8/4/1988
 .عاما   75عمره  ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا   9/4/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا  11/4/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا  13/4/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا 14/4/1988
ال اهل  ا  ما را، عشار شاهلدا  بلا ه  ةات، ل وا  ذا اللا   قتاس ج ا د ادحاتاي  16/4/1988

 .خس اي 
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  مة، شهداا بل ه  س س 17/4/1988
ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا بل ه  س اس رضارر  18/4/1988

 .خرا  7عمره 
 . هل  ا شهلدا  ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال 19/4/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا  20/4/1988
  .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا 22/4/1988
 .عاما   20ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  23/4/1988
 .ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداال وا  ذا الل   قتس ج  د  24/4/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا   26/4/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد ما س س 27/4/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا 28/4/1988
 .ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد ما س سل وا  ذا الل   قتس ج  د  1/5/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا 3/5/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا بل ه  س س  4/5/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس قسعاا ما المةت س لا ال هال ، شهلدا  ما را  ا 5/5/1988
 .عاما   34ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  9/5/1988
 .  عاما 21ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  11/5/1988
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عاماااا  ماااا  33ل واااا  اااذا اللااا   قتاااس ج ااا د ادحاااتاي ال اااهل  ا شاااهلدا  عماااره  13/5/1988
 .ج لا
 .قسعاا ما المةت س لا شهلدلا ل وا  ذا الل   قتس  15/5/1988
  .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س  لا 16/5/1988
 .عاما   16ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا عمره  18/5/1988
 .عاما   15ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  عمره  20/5/1988
 .   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدتلا ل وا  ذا الل 21/5/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا  22/5/1988
 .عاما   35ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  23/5/1988
 .عاما   57ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  25/5/1988
 .عاما   18ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  26/5/1988
 .عاما   14ف 3ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س  لا عمر ا  27/5/1988
 .عاما   35ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدة عمر ا  28/5/1988
 .عاما   12تاي ال هل  ا س ا  عمره ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادح 2/6/1988
 .عاما   20ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  3/6/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا 4/6/1988
 .عاما   41ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدة عمر ا  6/6/1988
 .ا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ل وا  ذ 8/6/1988
ل وا  اذا اللا   قتاس ج ا د ادحاتاي ال اهل  ا  ا ا، شاهداا بلا ه  س اس رضارر  9/6/1988

 .عمره ل ماا 
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س  لا  11/6/1988
 .عاما   21وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا عمره  12/6/1988
ل وا  ذا الل   قتاس ج ا د ادحاتاي ال اهل  ا شاهلدلا خحاد ما س  ا، رضارع،  13/6/1988

 .ل ما   40عمر ا 
 .عاما   21ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  15/6/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  رضرعا   16/6/1988
 .عاما   24وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  ل 17/6/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  ما  اا ل  س 18/6/1988
عاماااا  ماااا  21ل واااا  اااذا اللااا   قتاااس ج ااا د ادحاااتاي ال اااهل  ا شاااهلدا  عماااره  19/6/1988

 . اب س
 .عاما  ما خر حا 25ي ال هل  ا شهلدا  عمره لوا  ذا الل   قتس ج  د ادحتا20/6/1988
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 .عاما   23ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  21/6/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد ما س س 22/6/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا 29/6/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا  30/6/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدة ما را  ا 1/7/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  ما ج لا  2/7/1988
 .عاما   13 ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  عمره 4/7/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما س لاس 7/7/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما غية  9/7/1988
  .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  ما  اب س 10/7/1988
 .ي ال هل  ا س  لا ما  اب س  س لار ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتا 11/7/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س اا ما  اب س  را  ا 13/7/1988
 .عاما   21ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  14/7/1988
 .عاما  54 ا ال هال ، شهلدا  عمرهل وا  ذا الل   قتس قسعاا ما المةت س ل 15/7/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما غية   اب س 17/7/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد ما س س 18/7/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا 20/7/1988
 .حتاي ال هل  ا  ا ، شهداا ل وا  ذا الل   قتس ج  د اد 21/7/1988
 .عاما   65ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدة عمر ا  23/7/1988
ل وااا  ااذا اللاا   قتااس ج اا د ادحااتاي ال ااهل  ا  مةاا، شااهداا بلاا ه  س اااا  24/7/1988

 .خحد ما رضرر
 .لار ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما س   25/7/1988
عاماااااا   13ل واااااا  اااااذا اللااااا   قتاااااس ج ااااا د ادحاااااتاي ال اااااهل  ا س  ااااا، عمر اااااا  26/7/1988
 .عاما   37ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  28/7/1988
 .عاما   24ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمر  29/7/1988
 .عاما   55 د ادحتاي ال هل  ا شهلدة عمر ا ل وا  ذا الل   قتس ج  30/7/1988
 .خشهر 7ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  رضرعا  عمره  1/8/1988
 .عاما   18ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  2/8/1988
 .ا س سل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد م 5/8/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  ما س لار  6/8/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  ما ق قل ر، 9/8/1988
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 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  ما س لاس 10/8/1988
 .ل هل  ا شهلدلا ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ا 11/8/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا 12/8/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا خحد   س س 14/8/1988
  .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما م ر  المغاي   15/8/1988
 .س ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا ل وا  ذا الل   قت 16/8/1988
 .ة  ات 9ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س  ، عمر ا  17/8/1988
 .عاما   22ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  20/8/1988
 . سل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا بل ه  س 21/8/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما  اب س 22/8/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا بل ه  س س 24/8/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد ما س س  26/8/1988
 .حتاي ال هل  ا  ا ، شهداا بل ه  س اا ل وا  ذا الل   قتس ج  د اد 31/8/1988
 عاما   22ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما رو  عمره  4/9/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد ما س س 7/9/1988
 .عاما   36عمره  ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما ج لا 8/9/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما ال  لس  غية 11/9/1988
 .عاما   11ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  ما غية عمره  15/9/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما ج لا   اب س 17/9/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا 19/9/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما غية  را  ا 22/9/1988
عامااا  مااا را   12ل وااا  ااذا اللاا   قتااس ج اا د ادحااتاي ال ااهل  ا س ااا  عمااره  23/9/1988
 .ا
ل هل  ا  ا ، شهداا خحاد   س اس عماره ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ا 26/9/1988
 .عاما   12
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا ةت، شهداا بل ه  س اا  27/9/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا  30/9/1988
 44ل وااا  ااذا اللاا   قتااس ج اا د ادحااتاي ال ااهل  ا شااهلدا  مااا  اااب س عمااره  5/10/1988

 .عاما  
 ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما  اب س   ا ل  س  6/10/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا بل ه  س س  7/10/1988
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 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما ج لا   اب س 8/10/1988
 .الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا  ل وا  ذا 9/10/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  ما بلت لح  11/10/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما ج لا  13/10/1988
 .ال وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما را   14/10/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا بل ه  س س 15/10/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما س لار   16/10/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد ما س س 18/10/1988
 .ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا ما ال  لسل وا  ذا الل   قتس  19/10/1988
  .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا 21/10/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  ما م ر  ال ارع، 24/10/1988
 .ال وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س  ، ما م ر  الشاسا 25/10/1988
  .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، خس اي 27/10/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا ما  اب س 29/10/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما القدس 30/10/1988
  .هلدا  ما ق قل ر،ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا ش 2/11/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما  اب س  ال  لس 6/11/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س  لا ما  اب س 7/11/1988
 .ة  ات 4ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  ما غية عمره  9/11/1988
 .وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  ما رو ل  10/11/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما ج لا 13/11/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما  ا ل  س 14/11/1988
 .ا رو ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  م 16/11/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما  اب س 20/11/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما  اب س  ج لا 23/11/1988
 .عاما   40ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدة عمر ا  24/11/1988
 .عاما   16س ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  عمره ل وا  ذا الل   قت 27/11/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  ما س لار  1/12/1988
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما  اب س  غية  3/12/1988
 .ال وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما ج ل 4/12/1988
 .ايل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما م ر  الشاس 6/12/1988
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 .   ال، العشرات( 3)قتس 13/4/1989مجيرة  حاللا ل 
 .  ا ال، العشرات( 7)قتس 20/5/1990مجيرة عل ا قارة ل 

 . (250 اعتقس  800 خ لض  21)قتس 8/10/1990مجيرة المةجد األق ا ل 
  جارح المراات    اذ ا المجار  ج لاد شاتالا( 24)قتس 25/2/1994برا رما ل مجيرة الحر  اد

. 
 .ل ر ا 15ل وا  ذا الل   قا  ادر ابا عاما ب بر لقتس ةلع، شهداا  جرح  1990خرار / 
ر ااااابا  حشاااا ا واااا لي لسااااا  ال ااااار ع ااااا ال  لااااس  اةتشااااهدت اماااارخة ل قااااا  اإل 1990لض / 

 .و ةسل ر،  جرح ل راا
ل اةترقظ ةاكاا القادس ع اا قراا  ةا سات العاد  ال اهل  ا ل ات   1996ي / خل    24 لاح 

 .  ق الة ر الغربا ل مةجد األق ا الملارك  ةقط خربع،  ةتلا شهلد 
ل قامت شرس، ما رةما با حرس الحاد د ال اهل  ر، لقتاس ا  الا ماا القادس  1997حي راا / 

. 
عااااا  قتااااس ج اااا د ادحااااتاي  حتااااا باااادارات شااااهر لرااااار مااااا   ااااس ال 1997 م ااااذ مس اااار عااااا  

 .ال هل  ا ةت، عشر شهلدا  بل ه  س اا 
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما غية 2/7/1997
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا ما ال  لس 10/3/1998
اةتشاهد عشارة  جارح ماا ل خغارت ساررات  هل  ر، ع ا م قر سباا   ادار  و 13/5/1998

 .ل ر ا 25لي د ع ا 
( قتاااس ج ااا د ادحاااتاي 1948ل واااا  اااذا اللااا   )الاااذكر  ال مةااالا ل قااا ع  كلااا،  14/5/1998

 .ل ر ا  220ال هل  ا تةع، شهداا  جرح ا 
ل وااا  ااذا اللاا   قااا   ا اا، مااا ع ااالات المةاات س لا ال ااهال ، لقتااس الشااهلد  17/6/1998

 .ةبلس التة ر،عبد المجلد خب  تر ك، ع ا 
  .ل ر ا 100ل قت ت ادةت لارات ال هل  ر، شهلدلا ما البلرة  خ لض  1998خل  ي / 

 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما ال  لس 8/10/1998
 100ل وااااا  ااااذا اللاااا   قتااااس ج اااا د ادحااااتاي ال ااااهل  ا شااااهلدلا  خ اااالض  11/10/1998

 .ل ر ا
 .الل   قا  ج د   هل  ا لقتس شهلد ما ال  لسل وا  ذا  7/1/1999
ل وا  ذا اللا   قاا  خحاد خواراد ع االات المةات س لا ال اهال ، لقتاس س اس ماا  28/2/1999

 .ال  لس 
 .ل  اي  ذا الشهر قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا  2000لض / 
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 د ادحااتاي ال ااهل  ا   ل خ  وااا اللاا   ال ااا ا مااا اد ت اضاا، خس ااق ج اا2000خل اا ي /  29
 .ال ار  اةتشهد تةع، شهداا م ه  س اا 

  ل واا  اذا اللا   قتاس ج ا د ادحاتاي ال اهل  ا خحاد عشار شاهلدا  بلا ه  2000/ خل  ي  30
 . ا ، خس اي 

  ل واااا  ااذا اللاا   قتاااس ج اا د ادحااتاي ال اااهل  ا ا  ااا عشااار  2000/ تشاار ا ال ااا ا /  1
 . ه  س  ، رضرع، شهلدا  بل ه  خربع، خس اي م

  ل واااا  ااذا اللااا   قتااس ج ااا د ادحااتاي ال اااهل  ا  مةاا، عشااار 2000/ تشاار ا األ ي /  2
 .شهلدا  بل ه   ا ، خس اي 

ل وااا  ااذا اللاا   قتااس ج اا د ادحااتاي ال ااهل  ا  ما راا، شااهداا بلاا ه   2000تشاار ا األ ي  3
 . ا ، خس اي

حتاي ال هل  ا خحد عشر م اس ا  بلا ه  ل وا  ذا الل   قتس ج  د اد 2000تشر ا األ ي 4
 .خحد األس اي 

  .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا 2000تشر ا األ ي  5
ل وااا  ااذا اللاا   قتااس ج اا د ادحااتاي ال ااهل  ا عشاارة شااهداا بلاا ه   2000تشاار ا األ ي  6

 .س اا
 .دحتاي ال هل  ا  مة، شهداال وا  ذا الل   قتس ج  د ا 2000تشر ا األ ي  7
ل واااا  اااذا اللااا   قتاااس ج ااا د ادحاااتاي ال اااهل  ا ةااات، شاااهداا بلااا ه   2000تشااار ا األ ي  8

 .س س
 ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما را  ا 2000تشر ا األ ي  9
، شاهداا بلا ه  ل واا  اذا اللا   قتاس ج ا د ادحاتاي ال اهل  ا ةالع 2000تشر ا األ ي  11

 .س اا 
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا  2000تشر ا األ ي  13
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خحد ما س  ، 2000تشر ا األ ي  15
ل واااا  اااذا اللااا   قتاااس ج ااا د ادحاااتاي ال اااهل  ا شاااهلدلا خحاااد ما  2000تشااار ا األ ي  16
 .س س
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا  2000ا األ ي تشر  17
ل وا  ذا الل   قتاس ج ا د ادحاتاي ال اهل  ا شاهلدلا ماا ال  لاس  2000تشر ا األ ي  18
 . غية
ل وااا  ااذا اللاا   قتااس قسعاااا مااا المةاات س لا ال ااهال ، شااهلدا  مااا  2000تشاار ا األ ي  19

 . اب س
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ل واا  اذا اللا   قتاس ج ا د ادحاتاي ال اهل  ا عشارة شاهداا بلا ه   2000تشر ا األ ي  20
 . ا ، خس اي 

ل وااا  ااذا اللاا   قتااس ج اا د ادحااتاي ال ااهل  ا  مةاا، شااهدا مااا  2000تشاار ا األ ي  21
 .بل ه   ا ، خس اي 

ل واا  اذا اللا   قتاس ج ا د ادحاتاي ال اهل  ا خربعا، شاهداا بلا ه   2000تشر ا األ ي  22
 . س اا
ل واا  اذا اللا   قتاس ج ا د ادحاتاي ال اهل  ا خربعا، شاهداا بلا ه   2000تشر ا األ ي  23

 .س اا 
ل وااا  اذا اللاا   قتااس ج ا د ادحااتاي ال ااهل  ا  ا ا، شااهداا بلاا ه   2000تشار ا األ ي  24

 .س اا 
ه  ل وااا  اذا اللاا   قتااس ج ا د ادحااتاي ال ااهل  ا  ا ا، شااهداا بلاا  2000تشار ا األ ي  26
 .س س
ل واا  اذا اللا   قتاس ج ا د ادحاتاي ال اهل  ا خربعا، شاهداا بلا ه   2000تشر ا األ ي  27
 .س س
ل وا  ذا الل   اةتشهد وا األردا ال ح ا عي ي  ةاد التا   ماا  2000تشر ا األ ي  28

بلاات لحاا  متااأ را  بجراحااأ التااا خ االض بهااا وااا  قاات ةااابق ع ااد ا  جااار عباا ة وااا مقاار األمااا 
 .اال  ةسل 

ل واا  اذا اللا   قتاس ج ا د ادحاتاي ال اهل  ا عشارة شاهداا بلا ه   2000تشر ا األ ي  29
 .س اا 

ل وا  ذا الل   قتس ج ا د ادحاتاي ال اهل  ا  مةا، شاهداا بلا ه   2000تشر ا األ ي  31
 .س اا

  ل واا  اذا اللا   قتاس ج ا د ادحاتاي ال اهل  ا ةالع، شاهداا بلا ه  2000تشر ا ال اا ا  1
 . ا ، خس اي 

 ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا بل ه  س س 2000تشر ا ال ا ا  2
ل وااا  ااذا اللاا   قتااس ج اا د ادحااتاي ال ااهل  ا خربعاا، شااهداا بلاا ه   2000تشاار ا ال ااا ا  3

 .س اا
 23ل واااا  اااذا اللااا   قتاااس ج ااا د ادحاااتاي ال اااهل  ا س  ااا، عمر اااا  2000تشااار ا ال اااا ا  4

 .ل ما  
 ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد   س س 2000تشر ا ال ا ا  5
ل وااا  ااذا اللاا   قتااس ج اا د ادحااتاي ال ااهل  ا خربعاا، شااهداا بلاا ه   2000تشاار ا ال ااا ا  7

 .س اا
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ل وااا  ااذا اللاا   قتااس ج اا د ادحااتاي ال ااهل  ا ةاالع، شااهداا بلاا ه   2000تشاار ا ال ااا ا  8
 .، خس اي  ا 
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا  2000تشر ا ال ا ا  9
ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحاتاي ال اهل  ا  مةا، شاهداا بلا ه   2000تشر ا ال ا ا  10

 .س اا 
ل وا  اذا اللا   قتاس ج ا د ادحاتاي ال اهل  ا تةاع، شاهداا بلا ه   2000تشر ا ال ا ا  11
 .اا س 
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما غية 12/11/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا بل ه  س س13/11/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا بل ه  س س 14/11/2000
 ا د ادحاتاي ال اهل  ا خحاد عشار شاهلدا  بلا ه  ةاات، ل واا  اذا اللا   قتاس ج 15/11/2000

 .خس اي 
ل وا  ذا الل   قتس ج ا د ادحاتاي ال اهل  ا خربعا، شاهداا كماا قت ا ا سبللاا   16/11/2000

 .خلما را  
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا ةت، شهداا بل ه  س اا  17/11/2000
 .  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد ما س س ل وا  ذا الل   قتس ج 19/11/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا خحد   س س 20/11/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا ةت، شهداا بل ه  س س 21/11/2000
  .حد   س سل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا ةت، شهداا خ 22/11/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد ما س س 23/11/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا ةلع، شهداا بل ه  س س 24/11/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا بل ه  س اا 25/11/2000
 .الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما غيةل وا  ذا  26/11/2000
ل واااا  اااذا اللااا   قتاااس ج ااا د ادحاااتاي ال اااهل  ا ةااالع، شاااهداا بلااا ه   ا ااا،  27/11/2000

 .خس اي
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا بل ه  س س 28/11/2000
 .  ا  ا ، شهداا خحد   س سل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل 29/11/2000
  .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا بل ه  س اا 30/11/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا بل ه  س اا 1/12/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا  2/12/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما غية 4/12/2000
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 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد ما س س 5/12/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما رو  6/12/2000
 .شهداا بل ه  س س ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ،  7/12/2000
  .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ما ر، شهداا بل ه  س اا 8/12/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  ما رو  9/12/2000
  .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا 10/12/2000
 .  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد ما س سل وا  ذا الل   قتس ج 11/12/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما بلت لح  12/12/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  مة، شهداا  13/12/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما رو   14/12/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا ةت، شهداا بل ه  س اا  15/12/2000
  .لوا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما ج لا  را  ا16/12/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا  17/12/2000
 .ي ال هل  ا شهلدلا ما رو   س لار ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتا 18/12/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا  20/12/2000
ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال اهل  ا  ع االات المةات س لا خربعا،  21/12/2000

 .شهداا 
 ا ااا، ل واااا  اااذا اللااا   قتاااس ج ااا د ادحاااتاي ال اااهل  ا  قسعااااا مةااات س رأ  22/12/2000

 .شهداا خحد   س س
 .عاما   17ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  عمره  23/12/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما رو   غية 24/12/2000
 31ل واااا  اااذا اللااا   قتاااس قسعااااا ماااا المةااات س لا ال اااهال ، شاااهلدا  عماااره  25/12/2000
 .عاما  
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما غية 29/12/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما دلر غةا ، 30/12/2000
 .عاما   49ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  عمره  31/12/2000
  . هل  ا  مة، شهداا بل ه  س اال وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال 1/1/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما غية 2/1/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس قسعاا ما المةت س لا ال هال ، شهلدا  ما حر ا 6/1/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما  اب س  غية 8/1/2000
 .ا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداال و 9/1/2001
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 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما ج لا 11/1/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما ال  لس 12/1/2000
 .س سل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد ما  13/1/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما غية  17/1/2000
 عاما   15ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  عمره  21/1/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدة ما را  ا 24/1/2001
 .ي ال هل  ا  ا ، شهداا خحد   س سل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتا 25/1/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما را  ا 28/1/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما  ا ل  س 29/1/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدا  ما  اب س 30/1/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما غية 31/1/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما غية 1/2/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما غية 4/2/2001
 .ما  عا 65ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدة عمر ا  8/2/2000
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س  لا  9/2/2001
 22ل واااا  اااذا اللااا   قتاااس ج ااا د ادحاااتاي ال اااهل  ا س  ااا، ماااا البلااارة عمر اااا  10/2/2001
 .شهرا  
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما را  ا  بلت لح  12/2/2001
 .ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما غية ل وا  ذا الل   قتس 13/2/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما س لار  14/2/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا ةلع، شهداا  16/2/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما ج لا 17/2/2001
 .الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما ال  لس ل وا  ذا 18/2/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما  اب س 19/2/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما بلت جاد 21/2/2001
 .ت لح  ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما رو   بل 23/2/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما س لار  25/2/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا خحد   س س 26/2/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد ما س س 27/2/2001
 .دحتاي ال هل  ا  مة، شهداا بل ه  س اال وا  ذا الل   قتس ج  د ا 2/3/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا  3/3/2001
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 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا  4/3/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما ج لا 5/3/2001
 .  قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما غيةل وا  ذا الل   10/3/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما را  ا 13/3/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا خحد   س س 15/3/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما غية 16/3/2001
 .خع ا   10ل وا  ذا الل   قتس قسعاا ما المةت س لا س ا  عمره  17/3/2001
 .خع ا  4ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  عمره  21/3/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما غية  22/3/2001
 . ا شهلدلا ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل   23/3/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما م ر  العر ض 24/3/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد   س س 26/3/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  ما ال  لس 27/3/2001
د ادحتاي ال هل  ا س ا  وا التاةع، ما عماره ماا ل وا  ذا الل   قتس ج    28/3/2001
 .رو 
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا خحد   س س 29/3/2001
ل وااا  ااذا اللاا   ) لاا   األر  ( قتااس ج اا د ادحااتاي ال ااهل  ا ةاات، شااهداا  30/3/2001

 .بل ه  س اا
 .اي ال هل  ا شهلدلا ما را  ا  ال  لسل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحت 31/3/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  ما را  ا 1/4/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما رو  2/4/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد ما س س 5/4/2001
 .وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما ال  لسل  7/4/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما  ا ل  س 8/4/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما را  ا 9/4/2001
 .ية  ج لال وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما غ 10/4/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما غية  11/4/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا بل ه  س س 12/4/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما بلت جاد 13/4/2001
 .ادحتاي ال هل  ا شهلد ما غية ل وا  ذا الل   قتس ج  د 14/4/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  مة، شهداا بل ه  س اا 17/4/2001
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 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما  ا ل  س 22/4/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا  ما  ا ل  س 23/4/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا  24/4/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا  25/4/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا بل ه  س س 26/4/2001
 .لح  ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما بلت 27/4/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا ةت، شهداا بل ه  س  تاا 30/4/2001
ل واااا  اااذا اللااا   قتاااس ج ااا د ادحاااتاي ال اااهل  ا  قللاااا  واااا الشااارس، ال  ةاااسل ر،  1/5/2001

 .عاما   57عمره 
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما رو   2/5/2001
 .ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما غيةل وا   4/5/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما القدس 5/5/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما بلت لح  6/5/2001
 . ، رضرع،ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا بل ه  س  7/5/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما رو  10/5/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا  11/5/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا  12/5/2001
  . ا  مة، شهداال وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل   14/5/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  مة، شهداا  15/5/2001
 .عاما   14ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س س عمره  16/5/2001
األمر كراا،  16ل واا  ااذا اللا   قاماات ساااررات العاد  ال ااهل  ا ماا  اا ع دف /  18/5/2001

 . واةتشهد  ا ، عشر شهلدا  المتس رة لق د س لار   را  ا
  .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا 19/5/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما  اب س 20/5/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما م ر  البر   21/5/2001
 .ا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما رو ل وا  ذ 24/5/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا ما  اب س 25/5/2001
  .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا 29/5/2001
 . اا ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا بل ه  س 31/5/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا  3/6/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد ما س س 7/6/2001
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 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  مة، شهداا بل ه  س اا  10/6/2001
 .حتاي ال هل  ا شهلد ما ال  لسل وا  ذا الل   قتس ج  د اد 13/6/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدما  ا ل  س 17/6/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما را  ا 20/6/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا ةت، شهداا بل ه  س س 1/7/2001
 ااااذا اللاااا   اةتشااااهد الماااا اسا الم اااار  مااااراد جملااااس الم اااار  وااااا خحااااد ل وااااا  4/7/2001 

 .المشاوا األدر ر، لعد ا ابت، وا  اا ل  س
 .عاما   11ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا س ا عمره  7/7/2001
 ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا بل ه  رضرر  11/7/2001
 .وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا خربع، شهداا ل  17/7/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا  ا ، شهداا  19/7/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا  21/7/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلدلا خحد ما س س 23/7/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد ما  اب س 25/7/2001
 .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا ةت، شهداا  30/7/2001
  .ل وا  ذا الل   قتس ج  د ادحتاي ال هل  ا شهلد وا  اب س 31/7/2001
 شهلدا   عشرات الجرحا . 16ل سا لت  24/10/2001مجيرة بلت ر ما  -
ل جر ماا، قتااس جدلاادة وااا  اااا لاا  س قاماات بهااا قاا ات  22/11/2001مجاايرة  اااا لاا  س  -

ادحااتاي ف حلااث ح لاات قذر اا، دلالاا، دةاارارل ر،  مةاا، تاملااذ دلااا خشاااا  جاارح ماايارع كاااا 
 رعمس وا خرضأ.

مجاايرة  21/2/2002ل ارتاباات قاا ات ادحااتاي وجاار ال ماارس  21/2/2002مجاايرة رواا   -
 .شهداا ع ا األقس  10للا وا مدل ، رو  ف راح ضحلتها جدلدة لحق ال  ةسل 

 ا  شاااهلد 31ولهاااا ل إ قتاااس  2/3/2002 – 28/2لاسااا،  ج ااالا ..  اااابرا  شااااترا جدلااادة  -
 م اض . 300 
ا  اي عم ر، الت غس وا قر ،  ياعا، لاالقرض ماا  ل ر  30و ةسل را   خ لض  12ةتشهد ا -

 . 8/3/2002 اا ل  س وجر الجمع، 
  14/4/2002 – 2/4.. ما الم حم، دلا المجيرة ج لا  -
س اا    ااث  ةااا  11و ةاسل را  ف بلا ه   174ل اةتشاهد  22/7/2002مجيرة حا الادر   -

ف لاإلضاو، دلا  اح شحادة قارد كتارض عي الدلا القةا  الج اح العةكر  لحرك، إ حماس 
ة واااا مجااايرة دةااارارل ر، واااا حالااا، لالغااا، ال سااا ر  115ش  اااا  ف بلااا ه   140إ ورماااا خ ااالض 

  حشر،.
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مجااايرة عج ااالا ل شاااهدت م سقااا، إ الشااالخ عج ااالا إ ج ااا ض مدل ااا، غاااية مجااايرة جدلااادة راح  -
ضااحلتها خربعاا، شااهداا   مةااا، م ااابلا مااا عار اا،  احااادة ع اادما ق اا ت دلالااات ادحاااتاي 

 . 28/8/2002م يله  مةاا األربعاا 
ل اااار ا الةاااابت  10ف  خ اااالض و ةااااسل للا بلاااا ه  س اااااا  5مجاااايرة س لاااااس ل اةتشااااهد  -
وااا مجاايرة دةاارارل ر، جدلاادة ف ع اادما خس قاات مر حلتاااا دةاارارل لتاا مااا سااراي  31/8/2002

 . ا ب دة س لاس شماي الض ، الغربر،  ار خ ع ا ةرارتلا و ةسل لتلا و 4خلاتشا 
ةااااع، ع اااا مجااايرة إ س لااااس إ شاااماي الضااا ،  24مجااايرة ال  لاااس ل قباااس مااار ر خقاااس ماااا  -

ارتاباات قاا ات ادحااتاي مجاايرة جدلاادة ف لااالقرض مااا مدل اا، ال  لااس لالضاا ، الغربراا،  الغربراا، ف
عماااي و ةااسل للا عاايي  4ف حل مااا خس ااق ج اا د ادحااتاي ال ااار ع ااا 1/9/2002وجاار األحااد 

 خ  اا ع دته  ما عم ه  وا خحد المحاجر لالقرض ما تجمر اةترسا ا دةرارل ا .
واا ت غاس قامات لاأ  147و ةاسل را   جارح  14د ل اةتشاه 7/10/2002مجيرة  اا ل  س  -

 وا مدل ،  اا ل  س ج  ض قساع غية .  7/10/2002ق ات ادحتاي وجر اد  لا 
ل ارتابت ق ات ادحتاي اإلةرارل ا وجر  ا ا خرا  علاد  6/12/2002مجيرة م ر  البر    -

ية خةاا رت عااا مجاايرة جدلاادة وااا م اار  الباار   ج اا ض مدل اا، غاا 6/12/2002ال ساار الملااارك 
اةتشهاد عشرة م اس لا و ةسل للا ما بل ه  ا  اا ما م ظ ا  كال، إ األ  ر ا إ الد لر، كماا 

 جرح عشر ا م اس ا  ل ر ا .
ل وا عد اا بر   لحر   جا   غلار مةاب   ع اا غاية  26/1/2003مجيرة حا الي ت ا  -

لالت غس  الاح األحاد  ل ر ا ف قامت ق ات احتاي 65م اس ا   جرح  13خة ر عا اةتشهاد 
ف شاار  غااية    اا ت دلااا حااا الشااجاعر،  ب اادة علةاااا حلااث احت اات مركااي ا  26/1/2003

ل شرس،  دمرت خربع، جة ر تربط ب دة بلت حا  ا لقساع غية لعد م اجهات ق را، مار رجااي 
 المقا م، .

ةا رت ل مجيرة جدلدة وا ب دة  م ر  جلالراا لقسااع غاية خ 6/3/2003مجيرة م ر  جلالرا  -
 ل ر ا. 140و ةسل را   جرح  11عا اةتشهاد 

ل شاااااااهدت األراضاااااااا ال  ةاااااااسل ر، لااااااا   ال مااااااارس  1/5/2003مجااااااايرة حاااااااا الشاااااااجاعر،  -
 35و ةااسل را  بلاا ه  رضاارر ف  خ االض خا اار مااا  16ل مااا  دامرااا  اةتشااهد  الااأ  1/5/2003

واااا حاااا ل ااار ا بجاااراح ف واااا ت اااعلد عاااد ا ا لقااا ات ادحاااتاي ادةااارارل ا ل ااا رة  ا ااا، 
 الشجاعر، شر  مدل ، غية .

  11/6/2003مجيرة شر اا القساع  -
 . 8/8/2003مجيرة م ر  عةكر  -
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ل قاماات دةاارارلس لمجاايرة جدلاادة وااا حااا الشااجاعر،  11/2/2004مجاايرة حااا الشااجاعر،  -
س اااا   وتاااا د ا ةاااا  20ماااا بلااا ه   44 اااال، ام م اس اااا     15شاار  مدل ااا، غاااية خ دت لحرااااة 

 ال ام ، عشرة .
ل   ااااذت قاااا ات ادحااااتاي اإلةاااارارل ا وجاااار األحااااد  7/3/2004مجاااايرة الرضاااارات  الباااار    -
شهلد بل ه   ا ، خس اي  جارح خا ار ماا  15مجيرة وا قساع غية راح ضحلتها  7/3/2004

 ..  ذلك  اي عم ر، ت غس وا  ةط قساع غية . 180
ل ساااا ط الحمااااراا ا –كعادتهااااا  –ل تجااااا يت دةاااارارلس  22/3/2004مجاااايرة حااااا ال اااابرة  -

ف حاالا اةااتهدوت الشاالخ خحمااد  22/3/2004بذقاادامها ع ااا ارتااااض جر ماا، شاا عاا وجاار لاا   
 راةلا      ار  ما خحد مةاجد قساع غية .

 الدكت ر عبد العي ي الر ترةا. اغترايل  17/4/2004مجيرة حا الشلخ رض اا  -
ل ا مجاايرة جدلاادة وااا ل ارتاباات قاا ات ادحااتاي اإلةاارار 20/5/2004 – 18مجاااير رواا   -

 جر حا . 150شهلدا    56رو  راح ضحلتها 
ف راح  26/6/2004ل شاااااهدت  ااااااب س مجااااايرة جدلااااادة لااااا    26/6/2004مجااااايرة  ااااااب س  -

 .شهداا  ا ال،  اعتقاي العشرات  9ضحلتها 
 .1/10/2004 – 30/9مجيرة جلالرا  -
الاادلا القةااا  الج اااح و ةااسل را  مااا كتارااض عااي  15ل اةتشااهد  6/9/2004مجاايرة الةااعد  -

العةااكر  لحركاا، المقا ماا، اإلةااامر، إ حماااس إ  جاارح  حاا   مةاالا ل اار ا وااا غااارة ج راا، 
  .دةرارل ر، 

 ل ر ا . 14 ام ال، شهداا  8ل  4/1/2005مجيرة بلت د را  -
 .1948ما و ةسل ا  4ل اةتشهد  4/8/2005مجيرة ش ا عمر   -
و ةااسل ي  200/  قتااس ولهااا خا اار مااا  2002خبر ااس  9مااارس  حتااا  29مذلحاا، )ج االا(ل  -

 الر ارات ادةرارل ر،. حةض
 /ا هرار وي محرط المةجد األق ا لةبض خعماي الح ر ال هل  ر،. 2004وبرالر  15 -
 / اةتشهاد الشلخ إخحمد راةلاإ مفةس حرك، حماس . 2004مارس  22 -
كااا، حمااااس لعاااد الشااالخ / اةتشاااهاد د. إعباااد العي اااي الر ترةااايإ يعااار  حر  2004خبر اااس  17 -

 إخحمد راةلاإ .
لا   دمارت  34/ اجتراح ج  ض لب اا ف  م اجه، دةارارلس  حايض ا واا  2006ل لر،  12 -

 رغا  ذلاك ا ت ار حايض ا لقا ة  1200ولها معظ  المدا ال ب ا ر، الابر   قتس ما لي د ع ا 
 اإلرماا  اإلرادة  ال م د .

 350 ي ع اااا غااية ف  الااذي خةااا ر عااا خا اار ماااا / الق ااد اإلةاارارل 2008درةاامبر  27 -
 جر   وا خربر خرا  وقط . 1500قتلس ف  خا ر ما 
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شاااهلد  1300/ ادجترااااح الباااري لغاااية ف  ارت ااااع عااادد القت اااا ألا ااار ماااا  2009ل اااالر  4 -
  ما ياي القتس مةتمرا . 5000ما   الجرحا دلا خا ر

 . 2012العد اا اإلةرارل ا ع ا غية  -
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 قة السادسةالوثي

لجان مقاومة التطبيع فى أبرز 

 ()مصر

الدفاع عن الثقافة  من )لجنة

القومية( يلى )الجبهة العربية 

المشاركة للمقاومة 

 الفلسطينية(

                                                 
 قهذس مفاذذس  هذه  لوثيقةذا لودسة ذا  اذذا ل اذسدا لواارذاس لوفىقدذقا دذذل لويةاذا لووسةقذا ولتث ذثما ،  لو ذذل  ذا  س د

 ذذثاًل  بذذ بفه لوهقوذذسج  لولاذذسم لوتةس  ذذا ول يةقذذل اذذا لواذذا  لونذذهقثةل  ةذذارفل    ذذس واهذذثةه  لوفلىذذاس دذذل هذذهل 

لوتاسل.  وةا  رة ذكف هه  لولاسم  لو ةسبذسج  يقفهذس دذل  ذقسو دنذثل لوتث ذثما  ةهذفل   هتق هذس رار ذس  دذفلة 

  يقةا وهس . ) اا لوتث ثما(
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 :لجنة الدفاع عن الثقافة القومية  أواًل :
 ا ال ج ، األ لا التاا تشاك ت واا م ار لم ا ضا، التسبرار كارد وعاس سبرعاا تجااه ات ااقلتا 

ماااض در لاااد  تعتبااار ال ج ااا، ال لااار الرررةاااا الاااذ  اةاااتقت م اااأ لقرااا، ال جااااا الاحقااا، خ اااداوها كا
 0 خضاوت دلرأ 

ل اتاض المها  ال اادر عاا مركاي اللحا ث العربرا،  وقا   – كاا ما خا ر خ داف ال ج ، دلحاحا  
م اجهااا،  األور قرااا،  المع ااا ا باااا)لج ، الااادواع عاااا ال قاوااا، الق مرااا، ل ماااا مقا مااا، التسبرااار دلاااا 

ل دراةاا، المهماا، ل لاح اا، عبلاار عسراا، (  خرضااا   وقااا  1994 – 1979الهرم اا، دراةااات    ااارق 
 –تحر ر عبد القادر راةالا  – المع   ، با)الم اجه، الشعبر،( ما كتاض )ال هال ، وا م ر 

م اجهاا، ذلااك الةاالس اإلعامااا المي ااد لحقااارق التااار خ ف  - (2006 –القااا رة  –مركااي راوااا 
تعرضاات لااأ م اار ف  مااا ارتاالط لااأ مااا م ااا" ل ت ااق ف ا تاقااا  ف لتمر اار إ التسبراار إ الااذ  

ةاارارلس ف ع اااا األ ااعدة ادقت ااادر، ف  الةراةااار، ف  ال قاوراا، ؛  واااا  العاقااات باالا م ااار  ام
برا ها التأةرةا إ  داا دواعا  عا ال قاو، الق مر، إ خادت ال ج ، لأ أ م ذ ال  رة العرابر، ف  الا 

ف قاماات كااس ال قاواا، الم اار ، الحدل اا، ع ااا م س قااات وكر اا،   س راا،  تحرر اا، ف معادراا، اللاا   
لاةااتعمار األج بااا ف  التلعراا، ادقت ااادر، ف كمااا خشااار البراااا دلااا إ الت اااق  باالا م سقااات 
ال قاواا، ال س رااا، وااا م ااار  ال قاواا، ادةاااتعمار ، ال ااهل  ر، إ   باااذ ل م اااسر العدلااادة ف التاااا 

اد ف مااا جااراا ات اقرااات كامااض در لااد ف  م هااا القسرعاا، الم تع اا، باالا الشااعض تتعاار  لهااا الاال
الم ر   لاقا الشع ض العربر، ) قتها( ف  سمس تار خ م ر ف  تي لاد الحقاارق ف دلاا حاد 
محا لاا، تغللاار لعاا  الم ااا   التع رمراا، لمااا لت ااق  الةراةااات الجدلاادة إ ف  حااذرت ال ج اا، وااا 

لااادي الع مااا  ال قاااوا  ال  ااا ف  مااا ر اااحلأ مااا التاار    ل كاارة  اادارها مااا كاواا، إ خشااكاي الت
  ق الا واا م ار المهاا  التالرا،)الت    اإلةرارل ا( إ  وا  تا  البراا سرحات ال ج ا، ع اا الم

 ل 

حمار، التاراث الا ااحا لشاعض م ار ف دواعاا  عاا  قاوتاأ ال س را، ف لالعماس ع اا كشاد  – 1
 0ف  الت د  لها  احلاسها الم سسات ادةتعمار ،  ال هل  ر، 

رواا  كاواا، خشااكاي التلعراا، الع مراا، ف  التق راا، ف  تمكاالا رجاااي الاادلا مااا القرااا  بااد ر    – 2
 0ال ضالا التار  ا ف  م اجه، محا دت تش رأ تار خ م ر الحدلث 

 0تأالد ال حدة ال س ر، بلا ع  ر  األم،  – 3
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ا ف  الع ما ف  الترب   مار العاد  ال اهل  ا المقاسع، الشام ، لاس خشكاي التلادي ال قاو – 4
لغاااا القاا ا لا المقلاادة ل حر ااات ف  المكب اا، ل  كاار  الحر اا،ف  لالاادع ة لتشااكلس  لرااات ل اادواع  ف  ام

 0عا ال قاو، ال س ر، 

وا الة  ات الاحق، اجتهدت ال ج ا، ف لماا سرحتاأ ماا مهاا  ف لب ا رة لعا  الم اا ر  ال ظر ا، 
 التلعر، ال قاور،  ت ا لات ةافاي م اجها، الماد ادةاتعمار  ال اهل  ا ف ح ي ال قاو، ال س ر، ف 

ا ساقا  ما ال عا لأا جياا  خةاةرا  ما المعرك، التا تد ر ما خجس د ضااع الم سقا، ف د ماا 
 0تد ر ع ا جبه، ال عا ف مةت دم، خة ح،  قاور، ف  امعامر، ف  ترب ر، 

 التا ت ق ات عم راا  عاا   ، لمقا م، إ التسبرر إ كاا لهذه ال ج ، ق ض الةبق ف كأ ي لج  لقد
  لعد خا خدت د ر ا ال س ا الابلر    ت تها لجاا خ ر  مهم، . 1994

 ذا  قد خ درت ال ج ، عشرات األعماي المتملية  م ها كتاض )الم اجه،(  ما خ   قراداتها ل 
 –ح ماا شاعرا   خ. –عي الدلا  جلض  –د. رض   عاش ر  –رررة، ال ج ، ل لسر ، الي ات 

 –ةااالد اللحااارا    –د جاااا خواسااا ا  –ور ااادة ال قااااش  –د. خمل ااا، رشااالد  –د. خشااارف بلااا ما 
د.ع اساااد عباااد الااارحما  د.  –د. ع ااااف ماااراد  –د. عباااد العظااار  خ ااارس  – ااااح عرةاااا 

ةا     –ةها  بلا ما  –د. عبد ال  اض المةلر   –د. خحمد األ  ا ا  –عياي  ع ا عياي  
د. شار د  –د.ةهلر مرةا  –حةلا عبد الراي   –د. حامد عمار  –خملا  د. جاي –لكر 
عبااد العظاار   –د.عبداللاةااط عباادالمعسا  –د. عا اا  الدةاا قا  – اااح ةاا رماا  –حتاتاا، 
 ل ر ا ما الرما ي  ارس عبد ال تاح  –مدحت اليا د  –عرض لس ا  –عب ، الر   ا  –م اف 

لشاهلر ل ج ا، ضاد  جا د دةارارلس واا معار  الاتااض ال س ر، المحترم،.  ذا  قد كاا ل براا ا
د    ارس خةس لعم رات المقا م، ال قاورا، ل تسبرار  قاا  بتجمرار الت قرعاات ع راأ  ت ي عاأ واا 

الاذ  كاس ماا ح ماا شاعرا     ااح عرةاا  أل مرا، البرااا  1981عاا  وا معر  الاتاض 
الهلراات الةراةار،   اأ ل )  اذكر " ال .. للكتاب الصهيونى فى معرض الكتاب "حمس ع  اا 

 ال قاورااا،  المه رااا،  الش  ااارات العامااا، الم قعااا، ع اااا  اااذا البرااااا ت اشاااد جماااا لر المااا اس لا 
الم اااار لا ف مااااا ال اشاااار ا  الماااا يعلا ف  الاتاااااض  األدلاااااا  المدرةاااالا  الساااااض ف  العماااااي 

ث عشاار مقاسعاا،  المه لالاف خا رقاااسع ا الاتاااض اإلةارارل للا وااا معاار  الاتاااض الاد لا ال الاا
 تام، تشمسل

عاد  د ا ي ج ااح ددكا  ا تر اشال  اي ال كلاس ال حلاد واا م ار ل  اشار ا اإلةارارل للا خ   – 1
شراا خ  كتض م أ خ  ت قا خ  مسب عات مجا ر، خ   دارا ف  مقاسع، خ  ج اح ل ر رعار  

 المسب عات اإلةرارل ر، .
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ا خ  رحضار ا ال اشار ا ال اهال ،  خد مقاسع، كاوا، الح اات  ال قاااات التاا لادع  دللها – 2
 رعقد ا معه  خ  مر  كل ه  خ  ات اقات ل ت ي ر خ  ال شر المشترك خ  الترجم، .

خا ترواار د ر ال شاار الم اار ،  العربراا، الع اا  ال  ةااسل ا ع ااا خج حتهااا رماايا  دحتجاجهااا  – 3
 ع ا مشارك، ال اشر ا اإلةرارل للا وا المعر  .

حياض الةراةر،  الش  رات ال س ر،  اتحادات السااض   ا اد   لراات خا تق   كاو، األ – 4
التاادر س  ال قالااات المه راا،  العمالراا، باادع ة خعضااارها  خ اادقارها  الماا اس لا جمرعااا  لمقاسعاا، 

 الج اح .
دا مشااارك، ال اشاار ا ال ااهال ، وااا  ااذا المعاار   ساا ة وااا م سااط شااامس رةااعا لتس راار 

رقبااس لااالت  ا عااا    تااأ ال ااهل  ا ادةااتعمار  ف لحلااث  العقااس الم اار  أل ااداف المشاار ع
الق مرااااا،  ا تماراااااأ ألمتاااااأ العربرااااا،  حماةاااااأ لقضااااار، الشاااااعض ال  ةاااااسل ا المضاااااسهد  األر  
ال  ةااااسل ر، المغت اااال،   اااا د  دلااااا ا اااادما  حضااااار  شااااامس تةاااارسر مااااا  الااااأ إ العلقر اااا، 

 ال هل  ر، إ الميع م، ع ا الم سق، .
تاااض ال ااهل  ا وااا معاار  الاتاااض لرةاات دعاا ة ل تع ااض ال كاار  ف دا دع ت ااا لمقاسعاا، الا

 لا ها احتجا  ع ا خوكار اةاتعمار ، ت ةاعر،  ةامتها الجمعرا، العم مرا، ل ما  المتحادة لأ هاا 
 جاأ ل اار ل ع  اار ، ف كمااا خ هاا رواا  دتجا ااات تعتباار الشاعض العربااا ال  ةااسل ا المسالااض 

قاارق التاار خ لتعساا لإلر اابللا ال اهال ، حق قاا  لأرضأ مجم ع، ما اإلر ابللا بل ما تق ض ح
 –القر  الر حر،  ال س ر،  تقد م قد العداا تعاد  تار  ر، ع ا خر  غلر   ف   ا خوكار 

 ما مقدةات ا اإلةامر،  المةرحر، . –ال كر   العم ا 
ا اشاااتراك ال اشااار ا اإلةااارارل للا   واااا  اااذا المعااار  لالشاااكس الاااذ  خع اااا ع اااأ لجااائ  تلجااا، ام

لضااغط دةاارارل ا مك ااد لاادور عم راا، إ التسبراار ال قاااوا إ دلااا األمااا  لاعتلار ااا جبهاا، الحاارض 
األةاةر، اآلا ضد العرض ف برغ  خا دةرارلس ماتياي تحتس قةما  ما ةل اا   هادد قادتهاا لاأا 
اةااتاماي اد ةاااحاض ر ااالا بتسبرااار العاقااات تسبرعاااا  كااااما  ف  اااذا  باارغ  خ هاااا مايالااات تحتاااس 

ا العربراا، األ اار  وااا الضاا ، الغربراا،  غااية  الجاا دا  ج اا ض لب اااا ف  ت ةااد ج ااث األراضاا
 ال  ةسل للا ما ساض الجامعات وا األراضا المحت ، الذلا لداوع ا عا حق  س ه  .

دا د ااارار دةااارارلس ع اااا المشاااارك، واااا معااار  الاتااااض  ااا  محا لااا، لإلرحااااا لاااأا الم ق ااالا 
الع  ر، المعادر، ل حق   العربر،      سار لاال: ل لغاا خا  الم ر لا رقب  ا بها برغ  م اق ه 

كاو، اإلغرااات لد  ي الج اح ال اهل  ا تحات لت لأ لأ ر اد المعر   ما    وع له  رو  
 دعا   حراد ال قاو، خ  ر   الاتض خ  مجرد ال ض ي .
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ر، لعر  الاتض ال اهل  ر، واا المعار  ماا  ااي ما يع  مةات رد رحماس الج ةادا الةماح 
الم ر ، ف    م اا رة تضار ال اشار ا  الما يعلا الم ار لا واا ماأي  رعرضاه  ل  قا ع تحات 
سار اا، المقاسعاا، العربراا، لمشاااركته  ماار دةاارارلس وااا   ااس المعاار  ف   اا  خماار رحاار  الااتااض 
الم اار  مااا الت اجااد باالا لااد  قاررااأ السبرعااا وااا خقسااار األماا، العربراا، األ اار  ف   ااذا ك ااأ 

ا اااس الحضاااار  بااالا م ااار  خمتهاااا العربرااا،   ااا  ماااا رةاااعا دلراااأ المشااار ع رشاااكس ضااارب، ل ت  
 ال هل  ا .

دا م اااا رة  اااذا العاااا  ف  ضاااعت ال اشااار ا الم ااار لا واااا ماااأي  م ااااجئ ف ل لغاااا خا لااادوعه  
 األ اا  مااا لمشاااركت ا وااا ادحتجااا  الرةااما ع ااا الةااماح لالاتاااض ال ااهل  ا لااالمعر  ف 

ماا، معاار  مةااتقبس لمااا ل شاار  أ خ  ل يع  ااأ لعلاادا  عااا ذلااك خا لاادوعه  لت كلاار جااد  وااا دقا
المعاار  الرةااما الااذ  د ل تااي  حتااا لقا   ااأ ف معاار  مةااتقس د مكاااا ورااأ ل كاار ع  اار  

 ليدر  قرم ا ال س ر،  الدل ر،  حق   خمت ا .
 لركا شعار ا  ذا العا  ل د .. ل ج اح اإلةرارل ا وا معر  الاتاض .. د ل غي  ال هل  ا 

 . ()او، العربر، وا م رل  ق
 التوقيعات : 

لس ااا  ااااد خماالا ال ج اا،  –وافاد   ااحا خماالا اإلعااا   ال قاواا، وااا حاايض العمااس ادشااترااا ] 
خحماد  –كاماس ي لار   قلاض ال اح للا  –المركي ، لحيض التجمار الا س ا التقادما  ال حاد   

عباد  -او، الجدلادة ل  شارمحمد الج د  دار ال ق – بلس الهالا عض  مج س  قال، المحاملا 
محماااا د لقشاااارش ةااااكرتلر  –العظاااار  م اااااف دار الم قااااد العربااااا ل  ااااحاو،  ال شاااار  الت ي اااار 

لج اا، الاادواع عااا ال قاواا، الق مراا، )لج اا، ق مراا، تضاا   –جمعراا، ختل رااأ القااا رة ل   ااا لا  الاتاااض 
ةاملر  – م ت د التراارات ال كر ا،  تعماس واا دساار حايض التجمار الا س ا التقادما ال حاد  (

 ور د رررس لج ، مقاسع، الةل ما ال هل  ر، [ .
 لركا الاتاض ال هل  ا وا المعر  كتالا  محرما  ع ا كس الم ق لا الشرواا . -
اشااااتراك ال اشاااار ا ال ااااهال ، وااااا المعاااار  اغت اااااض لم اوقاااا، الم ق اااالا الم اااار لا ع ااااا  -

  ج د   وا م ر .

                                                 
 1985ح ذل مذس   1981سج اخفى   ثل ف ةةسبقا   قس قا مارذاس دذل لودذ ثلج لو سوقذا واذس   لل ههل لوةقسم بقسة 

حذذذقج ااةذذذفج   ذذذفلىق  ملذذذل مذذذا  لوت ذذذسركا دذذذل لوتاذذذفا لوذذذا ول ول  ذذذس    ذذذ  اذذذ   لو  ذذذ  لو ذذذاةل 

  لوتهسهفلج لوثط قا ) اا لوتث ثما( .
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تر اشااال  اي واااا المعااار  ف ال كلاااس ال حلاااد د تةاااتدر  باااداور ال ضااا ي دلاااا ج ااااح ددكااا  ا  -
 ل  اشر ا اإلةرارل للا وا م ر .

 قائمة الشرف : 
 ال قالااات التااا خع  اات مقاسعتهااا ألراا، عاقااات ماار دةاارارلس وااا م اار حتااا اآلا ل  الهلرااات

ادتحااد العاا  لعمااي  – قالا، ال ارادل،  – قالا، األسلااا  – قال، المحااملا  – قال، ال ح للا 
 قال،  – قال، المها الةل مارر،  –عل، اله دة، الارمرارر،  ال   ر، ب قال، المه دةلا ش –م ر 

حاااايض التجماااار  –جمعراااا، الماااافل لا  الم ح اااالا  – قالاااا، المهااااا الم ةاااارقر،  –المهااااا التم ل راااا، 
 ال س ا التقدما ال حد   .

*** 
الةراةار،  الم اجهاات لالعدلاد ماا المعاارك الادواع عاا ال قاوا، الق مرا، لج ا،  قد قامت   ذا* 

  ال كر ،   ذكر ع ا المةت   ال كر  ما ل ا ل
 اضت ال ج ، م ذ تأةرةها لعدلاد ماا المعاارك ال كر ا، ف دار لعضاها حا ي المفةةاات  - 1

التااااا تهاااادد الاااا عا القاااا ما  اله راااا، العربراااا، ف التع اااار  ف اإلعااااا  ف المفةةااااات األلدل ل جراااا، 
 روضااا  لاغتراااي الةراةاااا آل اار دواعااا  عااا حر ااا، ال كاار  قااا  لعضاااها ا –ال قاوراا، األج براا، 
  م ادرة الرخ  .

خدركاات ال ج اا، م اااذ تأةرةااها وااا خعقااااض ت قراار المعا اادة الم ااار ، اإلةاارارل ر، األمر كراا، واااا 
التاااا   ااات ع اااا قراااا  التعاااا ا  التلاااادي ال قااااوا عبااار  – 1979ماااارس  26 –كاماااض در لاااد 

ةار  العربرا،  –ارلس ف خا   ااك م ااسر تهادد ال قاوا، الم ار ، ت قرر ات اقر،  قاور، بالا م ار  ام
حا ي خ اداف تحر ر ا،  روا  الةاس ة ادةاتعمار ،  1882التا تركيت م ذ ال  رة العرابرا، واا 

 ع ا م ادر ا ادقت ادر،  كرا  ا ادجتماعا  تس ر وكر ا المةتقس     ت ا ال قاور، .
ل ل جراا، الهادواا، لربس ااا لالم ااال  األ ر براا، وقااد ت اادت ال ج اا، م ااذ البداراا، ل م س قااات األلد

= الحضاارة األ ر برا، واا مقاباس الت  اد = ال حادة العربرا، األمر كر، تحت دع ة   ارر، التقد  
ف وا رد ا ع ا الااتاض الم ار  المعار ف ت ولاق الحكار  ف   ضاعت لعم هاا ال كار  ال قااوا 

 خ داوا   س ر،  ابت، خشر ا للعضها ل  ا  .
)الم اجها،( واا تح لاس  دراةا،  سا رة الغاي   مج ا، الا لر ما مقاادت كتااض  ت    – 2

ال قاوا اإلمبر الا ما تي لد ل  عا  تش رأ ل حقرق،    ق ال ا ر التغر برا،  المي  ا،  ال ار: 
الت حش ف مةتعل ، وا ذلك بجه د م ر ،  عربر،  خج برا، كاشا ،  –الجدلدة ل  ارر، الحضارة 
كراا،  ادةااتعمار ، ل اا ، عاماا، لغااي  العقاا ي وااا الغاارض ال اا اعا  وااا لعمااس األجهااية األمر 
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العااال  ال الااث ف   ا اا، مااا لاات  وااا م اار  وااا العااال  العربااا  اإلور قااا مااا اةااتاض عباار 
األلاادل ل جرات التغر براا،  المفةةااات ال قاوراا، األج براا، وااا الاالاد التااا تبااث ماار خ ماسهااا وااا 

المرتلس، لالع    التا  ل جراا  التقاد  مغ  ا، لألادل ل جرا ماا ف  العمس  امغراااتها المادر، م ا رمها
كما عم ت ال ج ، لتحدلد م ظ ر ا ل  قاو، ال س ر، القارم، ع اا ملاادا التحارر ماا ادةاتعمار 

  ما التلعر، عبر  قاو، عقا ر، تحتر  الع    التار خ .
لاد م ها   معا ار ل  قاوا، خقامت ال ج ، لعا  ال اد ات ال كر ا، التاا كا ات تةاتهدف تحد – 3

ال س رااا، ف  كا ااات خ مهاااا  اااد تا ل إ ال اواااد  المااا ر ث إ  إ التلعرااا، ال قاورااا، إ ف ال تااالا جمعتاااا 
 م ق لا م ر لا  س للا ع ا ا تاف م ا رمه  ال كر ،  م س قاته  األلدل ل جر، .

 ث لاعتلار ا دعادة الم ر  – كاا م قد ال ج ، وا ال د ة األ لا رو  ال  ارر، الت بلتر، ل  اود 
ب قاوااا، حرااا، المعا ااارة ف  قااادمت م ه مهاااا ال اااا   –د تاااا  حدل ااا، ل   اررااا، القدرمااا، األ اااال، 

م س قاا، مااا ترا  ااا الاا س ا الشااعبا  مةاات لدة مااا اإل جااايات العالمراا، ل ع اا   ل  كاار العقا ااا 
وااا الجااذ ر ال قاوراا، التقاادما ف خمااا  ااد ة إ التلعراا، ال قاوراا، إ وت ا لاات األ جااأ الم ت  اا، ل تلعراا، 

األلدل ل جر، ل  كر العربا ال لبرالا م ذ ال هض، األ لا ف  خشكاي التلعر، الع مرا،  التا  ل جرا، 
 –ف  خ ماااط التلعراا، وااا الةاا  ك  العااادات  ت جهااات الشااارع  اإلعاااا  د ر اإلعااا   التع اار  

سار تدر س ال غات األج بر،  وا تاار س  –لة قر، م ها  ال قاو، الدارج،  ا –  ا ، م ا    ام
 التلعر، .

خماااا لال ةااال، لة ةااا ،  اااد اتها المكرةااا، ل ااادواع عاااا ال كااار الحااار ف خ  عاااا حر ااا، الااارخ   – 4
 العقلاادة  الاتالاا، ف وت ا لاات ال ج اا، ذكاار  لعاا  ضااحارا ال كاار  ال ااا وااا العااال  العربااا مااا 

الحاار وااا م اار مااا  احراا، ف  دراةاا، لعاا  خشااكاي الرقالاا،  الم ااادرة التااا تسااارد التعبلاار 
 احر، خ ر  ف  ا تارت ال ج ا، خا تاا ا ذكار  الضاحارا لرةات لاالم ه   التق لاد  ل اذكر  باس 
دحراااا  تحراا، ل ضاااي  ام تااا  وكاار   و ااا  اةااتمرارا  لت ااا ي  م اقشاا، القضااارا المسر حاا، ع ااا 

 الةاح، العربر، .
 د ة قدمت  1987  ر، وأقامت ال ج ، لذكر  الم كر الم اضس حةلا مر ة وا شهر  مال    

ولها عدة دراةات ح ي إ المشك ، السار ر، وا م رإف ت ا لت ما ي ارا م ت  ا،  اذه المشاك ، 
بااالا الاااذلا لر  هاااا متاااأ رة لع اماااس  ارجرااا،  الاااذلا تعمقااا ا واااا محا لااا، دراةااا، الباااذ ر المح رااا، 

لاااأل  ة جمراار المشاااركلا ع ااا ضاار رة رواا  األسر حااات الةااسحر، المقاارة ل مشااك ، ف  ات ااق 
ف مار ر ا العمرقا، واا التاار خ  المجتماراألبدر، بلا األقلاط  المة ملا وا م ر  ظرا  دلا جذ  

 الت ح  وا األةلاض الرا  ، إل ارة المشك ، وا العقدلا األ لر ا .



 

2120 

وجمعات خوضاس و اا ا الاار كاات ر واا م ار حا ي معار  ألعمااي خما  اد ة إ  ااجا الع اا إ 
 الشاهادات عاا و اأ  حراتاأ ف  د ر الاار كاات ر واا ال اا  ال قاد  ال  اا ف  لعا  المحاضارات

 الاارخ  اآل اار ف مركااية ع ااا الااد ر الجمااا لر  المهاا  لهااذا ال ااا المجااذر وااا ترا  ااا الت اا  ر  
الحاادلث . لااذكر  مهااد  عامااس خقاماات ال ج اا، لالمشااارك، ماار إ مركااي اللحاا ث العربراا، إ  ااد ة 

رةاا، وااا وكاار مهااد  عامااسإف  ا ساقااا  مااا م اقاار وكاار وكر اا، ت ا لاات قضاار، إ ال ظر اا،  المما
  ضااااي مهاااد  عاماااس قااادمت اللحااا ث واااا م اضااارر ل العاقااا، بااالا ال كااار  الممارةااا، ف د ر 
ادةتشااارا   التع ااار  ف  قاااد ال كااار إ المتاااا ا إ ف عاقااا، ال  ةااا ، لاااالع    لاأللااادل ل جرا ف د ر 

 تي لاااد الااا عا ف إ الااا مط الا ل  راااالا  ادةتشااارا   التع ااار   ال كااار الةاااارد واااا تعتااار  الحقرقااا،
لإل تااا  إ ف ا تشااار ال كاار التااالر ماار الب راا، التالعاا، )..( دلااخ ف لاا  تجااض ال ااد ة عااا ك لاار مااا 
األةر ، المسر ح، ع اا ال كار العرباا المعا ار  ع اا  ضااي شاع ب ا ال ا ر  ف لا هاا كشا ت 

إ الحقرقا، إ الم ضا عر،  الا لار خرضا  عا الا لر ما م اقر التض لس السلقا الااما ما  راا 
ماااا ر اةاااض الماضاااا واااا وكر اااا المتجااادد الاااذ  رعااا   السر اااق  برد اااا دلاااا م ااااسق الت  اااد 

  التار س ل  لات  العجي عا التقد  .
خمااا عااا حر اا، الاارخ   م ااادرة ال كاار وااا م اار ف وقااد عقاادت ال ج اا، ح قاا،  قاااش ماار الاتاااض 

لا الرقالا،  م ار  اد ر المجاات غلار الد ر ا، التاا  ال قاد  د ر ال شر الم ت  ، لم اقش، ق ا 
خ رت الحراة ال قاور، وا م ار لعقاد  الةالعل ات  ال ما ل اات بتقادرمها إل جاايات ال كار اآل ار 

  اإلبداع المتملي وا محا ل، تجا ي األ ماط الةاردة ل  كر  ل اتال، .
تا  ظمات مار معارضاا   اي إ حرض ال  ل  إ داوعت ال ج ، عا  اشتركت وا الحمات ال

الحك م، الم ر ، ضد م ق ها ما الحرض  د  لها وا جبه، إ الح  اا إ ضد العرا   ق  ه  
ال حشا لملا ا  م اال   مادا  قار  العارا  مادمرة ل لشار  ل ب را، اإل تاجرا، ل الاد ف واداوعت 
ال ج اااا، عااااا الم ق اااالا الااااذلا قاااال  ع ااااله  وااااا  ااااذه المعارضاااا، م ااااس الشاااااعر ع ر ااااا مساااار 

 لمه دس عادي المشد . ا
  ()ثانيًا : اللجان الشعبية األخرى المقاومة للتطبيع والداعمة للشعب الفلسطينى

لعااس مااا خبااري لجاااا مقا ماا، إ التسبراار إ وااا م اار ف  التااا ت اات إ لج اا، الاادواع عااا ال قاواا، 
ا التاا " كانؤؤت اللجنؤؤة العربيؤؤة لمسؤؤاندة المقاومؤؤة اإلسؤؤالمية فؤؤى لبنؤؤان وفلسؤؤطين "الق مراا، 

ف لغااار  تقااادر  الااادع  المع ااا    اإلعاماااا ل مقا مااا، واااا لب ااااا  1/12/1995تأةةااات لااا   
                                                 

 اذتج ك ذس   –ةقا( ولةسحوذا مةقذف ميقذا لوتنار لوفىقدل وههل لواًء  ذج لوثيقةذا هذث ةرل ذا )لوتثلاهذا لو ذا

 .154-128 نار  سبق ص –لونهسر ا دل  نف 
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 اادر ع هااا  شاارة شااهر ، م تظماا، لاةاا  إ المقا ماا، إ ف تتاا لا ال شاار التااا كاااا ر و ةااسلا ف   
الااد ر  أل شااس، حركاا، المقا ماا، ال ب ا راا، ف  تساا رات ال ااراع ع ااا الةاااح، ال  ةااسل ر، ف كمااا 

ر، كتاض  دراة، دعامر، عا  قاو، المقا م،  م اجها، التسبرار واا م ار ف خ درت قرال، الما
 اد ة  120  شرت عشرات ال  ارق المهم، عا المسلعلا وا م ار لاإلضااو، لعقاد خا ار ماا 

(   ااا  عمااار ال ج ااا، التاااا كا ااات ت ةاااق 2008– 1995 مااافتمر  ح قااا،  قاشااار،  ااااي ال تااارة )
لالقا رة ف  كاا الم ةق العا  ل ج ، د. روعت ةلد  خ شستها مر مركي راوا ل دراةات  األلحاث

 . لقد ةبق  قدم ا وا م حق ال  ارق  ماذ  ما ا شستها  برا اتها ((خحمد 
ف واا  فيما أعلؤن عؤن إنشؤاء " الحركؤة الشؤعبية لمقاومؤة الصؤهيونية ومقاطعؤة إسؤرائيل "* 

برا هاا التأةرةاا ف ف  خ ادرت  2/11/1996مفتمر حاشد ب قال، ال ح للا الم ر لا ف ل   
 اعتباارت حركاا، شااعبر، ف تةااعا ل درمقراسراا، ف  الاا عا الشااعبا ف تعمااس مااا م س ااق الاارو  

 .ال هل  ر،  –م ، األمر كر، القاسر لاس عم رات التة ر، الةراةر، الرا  ، ف ال اضع، ل هر
اواا ف كماا خ ادرت لادشاتراك مار مركاي ر  إ ال اراع إ ال ج ،  شرة غلر د ر ، ف لاةا خ درت

رعد راعرا  رررةرا  ألغ ض لجاا مقا ما،  كاا _ دلياي _ ل دراةات  األلحاث )    المركي الذ 
ض  ادبااداعات األدبراا، مااا الاتاا ( عااددا  2011-1979التسبراار وااا م اار  اااي وتاارة الدراةاا، 

 .د ر ، الداعم، ل قضر، ال  ةسل ر، البرا ات ال
لا  واتاأ  خ    شسارها ل املا اةك در م ةقها ف ةعد ال دلا   ل، ت لا رراةتها م ذ تا   ها  ام

 0خشارف البلا ما ف د 0ةاهلر مرةاا ف د 0ف  خ   خعضارها إ المه دس خبا  العاا ماضاا ف د
واا ي  م  اا ر ف الااذ  قااا  لكتالاا، البراااا  0روعاات ةاالد خحمااد ف خحمااد بهاااا الاادلا شااعلاا ف د

 ، (ع)    مروق ةالقا ضما قة  ال  ارق لالم ة  التأةرةا ل ج ،

ف  وفى السياق نفسه ، تكونت " اللجنة المصرية لمواجهة الصهيونية ومقاومة التطبيع "* 
التا خ شرت لتعمس تحت مظ ، خحياض المعارض، )الرةمر،( ف  تعتبر ال ج ، جةار التقااا بالا 
كااس مااا ال شاااط الحيبااا  ال جاااا الشااعبر،  ادتحااادات المه راا، ف  ر اادر ع هااا  شاارة لاةاا  إ 

ف التا تر د خ شس، إ التسبرر إ وا م ار ف  جها د مقا متهاا ف كماا تا ظ  ال ج ا، الت د  إ 
 0العدلد ما ال د ات ف  المفتمرات ل دم، خغرا  ال ج ، 

خ اا   شااسارها ل حامااد محماا د رراارس مج اااس ددارة ال ج اا، ف  خحمااد شاارف ف اباارا ر  بااادرا   ف 
 .اا مفةة ا ل ج ،ر، خعضحمد حجا   ف كذلك مم   ا ل حياض الةراةوار   العشر  ف 

 تسااا ر خةااا  ض المقا مااا، ف واقتحمااات المقا مااا، مجاااادت جدلااادة ماااا خجاااس  قاااد محاااا دت * 
ولذلك تأسست " اللجنة العربية لمقاومؤة اد ترا  ال هل  ا المةتمرة  المت  ع، ل مسلعلا ف 
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 –ت ف  اةااتهدو 1996وااا درةاامبر / كااا  ا األ ي  التطبيؤؤع فؤؤى المجؤؤاا الزراعؤؤى والمؤؤائى "
ا مااا، التسبرااار مااار العاااد  ف مقالتحااارك ماااا خجاااس عااادة خ اااداف خ مهاااا –ر ع مل اقهاااا  واااق مشااا
وااا مجااالا اليراعاا،  المراااه ف  دعاات الااا التاامااس العربااا وااا المجاااللا   ةااهما ف  ال ااهل  ا

 ذه ال ج ، وا اساار شاعبا  قاد ت ةاعت واا عضا  تها وضامت خعضااا ماا م ت اد  عم ت  
 . ا م ر وحةض الد ي العربر،  ل  تقت ر ع

خ    شسارها ل المه دس / حةا  رضا ف ال بلر اليراعا ف  عر اا   لد ف كما تاا ا  كاا 
خرضا  ف ادتحاد العا  ل  احلا ف  التعا  للا اليراعللا العرض ف  عض ر،  ذا ادتحاد م ت ح، 
د لااس القاا   ف  الش  اارات العربراا، م اار ،  غلار م اار ، ف   هاادف ادتحاااد لر ااد ف  كشاا

عم رات إ التسبرر إ اليراعا بلا الب داا العربر،  الاراا ال هل  ا ف  رق   التشكلس الم ر  
 ادر ادتحااد  شارة د ر ا، خلاتحااد إ لحةاض ات اا  مفةةارأ ف   بد ر إ األما ، العام، الدارم، 

اماات وق 0لاةاا  إ ال اااح الم اار  إ ف غلاار خا ال ج اا، اعتماادت خةاا  لا  تق لاادرا  لتحقلااق خ ااداوها 
م ااسر الت ر اض ال اهل  ا  الدراةات المت   ا، وكااا كتااض إ ب شر الاتض ف  المقادت ف

لااا رة ا تاجهاا ف كماا خقامات ال ج ا، العدلاد ماا  اد ات الت عرا، ل مايارعلا  راعرا، إوا المراه الي 
 ال احااالا واااا شاااتا األقساااار العربرااا،  تااا  اإلعاااداد لتشاااكلس لج ااا، م ااار ، مةاااتق ، ف ت تظااار 

 خ ا   شاسارها ل ال بلار  0 ، لمقا م، التسبرار اليراعاا إف تحت اة  إ ال ج ، الم ر  اإلشهار
 0اليراعا عر اا   لد 

 اللجنؤؤة الوطنيؤؤة ألعضؤؤاء هيئؤؤات التؤؤدريس بالجامعؤؤات المصؤؤرية لمواجهؤؤة الصؤؤهيونية : *
ك رع د  شاط  ذه ال ج ، بلا خعضاا  لر، التدر س دلا  ما ل رات القرا العشار ا ف حالا شاار 

خعضااااا  لراااات التااادر س واااا جامعاااات م ااار ف مشاااارك، وعالااا، ف واااا خ شاااس، دعااا  المقا مااا، 
ال  ةااسل ر، ف  م ا اارة الشااعبلا ف ال  ةااسل ا  ال ب ااا ا ف بداراا، ادجتراااح اإلةاارارل ا ل ب اااا ف 

ف  ا عقاااادت وااااا  ااااذا ال اااادد ماااافتمرات عدلاااادة ف  اشااااترك خةاااااتذة الجامعااااات  1982 اااالد 
 مااا خبااري  شااسارها د.خشاارف  س، التضاااما ماار شااعض و ةااسلامااا خ شااالم اار ، وااا عدلااد 

 د. خحمد األ  ا ا  ل ر ا . –د. ةعلد ال شارا  –البل ما 

خ در مفةة  ال ج ، ف ل ذاك ف  شرة ل تعبلر عا   ته  ف  قد  لأ رررس قة  ال غا، العبر ا، 
تق   بها الهلرا،  ل محا دت العدلدة ف  المةتمرة التارشاد الشاما  0شمس ةالقا  د لآداض علا

األاادرمر، اإلةرارل ر، ف وا ةابلس إ التسبرار إ ف مار  لرا، التادر س األاادرمرا، الم ار ، ف ماا 
 اااي الاادع ة دلااا ماافتمرات ع مراا، ف   ااد ات  قاوراا، مشااترك، ف خ  اةااتحداث خ   شاااط ل اار 

 .امع، الم ر ، كاو،  ذه المحا دتمشترك ف  قد روضت الج
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ااادرما ف مارة خ ار  ف عبار دعاادة تأةارس رةاما ف م  اق ف واا شاهر خعلد ت شارط القسااع األ
ف ما خجس تسا  ر مشاارك، خعضااا  لرا، التادر س األااادرما واا  2000خات بر تشر ا األ ي 

 دع  اد ت اض،.

 قااد  ضااعت ال ج اا، بر امجااا   شااسا  ل ت عراا، لالقضاار،  مةااا دة الشااعض ال  ةااسل ا ف  خ اادرت 
ُدرة إ ف تمتاااااي بتضاااام ها ترجمااااات ألعماااااي خاادرمراااا،  وكر اااا،   شاااارة شااااهر ، ل س لاااا، ف لاةاااا  إ

ألاادرمللا اةرارل للا ف ت ض  الممارةات الع  ار ، ال اهل  ر، ف  تاشاد ماا الادا س ي اد 
خ اا  األعضاااا لال ج اا، خحمااد األ اا ا ا ف محمااد  شااا  ف خمل اا، رشاالد  كاااا شااعارات دةاارارلس ف 

 0 ل ر ا 

ف لت ااال   2000ةااابتمبر / خل ااا ي  28تقاي إ ف واااا تاااأتا إ ا ت اضااا، األق اااا  ادةااا*  ااا  
محسااا، رررةااار، واااا تاااار خ العماااس الااا س ا ف  مقا مااا، إ التسبرااار إ ف لاااد  الشاااعض الم ااار  ف 
 لتحاا ي لجاااا م ا ضاا، إالتسبراارإ مااا  ااد ات ف  ماافتمرات وكر اا، ف  خ شااس،  ا اا، لااالم ق لا 

 اار  ف تت لااد ع هااا ف كااس الم اار لا ف دلااا حركاا، مقا ماا، شااعبر، رشااعر بهااا رجااس الشااارع الم
ل   لج ، شعبر، جدلدة ف دا س ال قالات المه ر، خ  األحاياض ف خ  ال ا اد   الجمعراات األ  را، 

 ديالات الجها د مةاتمرة ف لعس ابري ت ك ال جاا ف خ  األحياض خ  ال ا اد   الجمعراات األ  را، 
 (2015 مت  ع، حتا الل   )

 انتفاضة الشعب الفلسطينى :اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع * 

تا  اااات لالقااااا رة ف  قااااد  قاااار ع ااااا البراااااا التأةرةااااا لهااااا  حاااا   ا ماراااا، مااااا كلااااار الم ق اااالا 
 احتا   )البرااا( ع اا األ اداف الرررةار، ل ج ا، التضااما مار  لةراةللا  ال  اا لا الم ار لا ا

، واا كاس محاوظا، الشعض ال  ةسل ا ف  دعماأ ف مادراا   مع  راا  ف  تاا  ا لجااا شاعبر، مما  ا
 0ما محاوظات م ر ف  الت ةلق ورما بل ها 

 رجاات ال ج اا، ب شاااسها مااا خةاااللض عمااس ال جاااا ال قاوراا، الااا خ شااس، ال جاااا الجما لر اا، ف 
 اةاااتساعت تاااا  ا خ ي قاو ااا، مع  اااات غذاررااا،  د اررااا، شاااعبر، ف خرةااا ت دلاااا خب ااااا الشاااعض 

وااا ال ااامس  العشاار ا مااا  اا ومبر /  ال  ةااسل ا لمقا ماا، الح ااار الم اار   ع االه  ف  ذلااك
ف حلاااث حم ااات القاو ااا،  حااا  مارااا، ساااا ماااا المااا اد الغذاررااا،  الد اررااا، ف  2000تشااار ا ال اااا ا 

ف  29/6/2001ما خعضاا ال ج ، ف     ظمت ال ج ، خ    خابر ق او ها وا لا    150راوقتها 
ف راوقهاااا  حااا  سةااارارة  قااا 60حلاااث احتااا ت ع اااا  حااا  ةاااتمار،   مةااالا س اااا  ف تااا   ق هاااا واااا 

ةلعمار، م ر  ف  قد حم ت ال ج ، ع ا عاتقها ا تشار  شاسها واا خحرااا م ار الشاعبر، ف 
 ار ف لادع  القضار،  محاوظاتها ف  رشهد خعضاف ا لأا ت ك التبرعات قد جااات ماا وقاراا م
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كاذلك ةاااعدت حم ا، )الم لاا ا ت قرار( ف التاا  ظمتهااا ال ج ا، وااا الشاارع الم اار   ال  ةاسل ر،
قرا  حرك، ت عر، كبر  بلا خب اا الشعض الم ر  ف  كا ت حم ، الت قرعاات قاد ت جهات  ع ا

لعر ضااتلا األ لااا دلااا رراارس الجمه ر اا، ف مااا خجااس  قااد العاقااات ماار العااد  ال ااهل  ا ف 
 ال ا ر، دلا ك وا خ اا ف األملا العا  ل م  المتحادة ف ماا خجاس تشاكلس لج ا، تحقلاق د لرا، ف 

الشاعض ال  ةاسل ا ماا مجااير ل مرا، ف ع اا خلاد  اإلةارارل للا ف ج ا د  للحث ما لتعر  لأ
 0 مة  س  ا 

 ما خ    شسارها ل شا  ده مق د ف المه دس عادي المشد ف عبد الغ ار شكر ف ال  ا ، محة ، 
ف ف مجد  عبد الحملد ف  لشالر  اقر جماي عبد ال تاح ف مه دس عادي  ةل ا  0ت ولق ف د

 خملا اةك در ف خحمد بهاا شعلاا  ل ر ا .د. روعت ةلد خحمد ف 

 اللجنة المصرية العامة لمقاطعة السلع والشركات الصهيونية واألمريكية : *

ف  خع ا عا بدا ممارةتها ل شااسها لمافتمر واا  قالا، ال اح للا  29/11/2000تشك ت وا 
 0عمس العا  ف حضره رم ي وا الشارع الم ر   مم    كاو، الترارات الةراةر، ف   شساا ال

ف وقد تأةةات ال ج ا، ماا خجاس ت حلاد الجها د الشاعبر، الم ار ، لادع   حةض البراا التأةرةا
ا ت اضاا، األق ااا  ادةااتقاي ف  لعااس خ مراا،  ااذه ال ج اا، تامااا وااا خ هااا خ ي مااا خعاااد ت علااس 
ا كاااااا خةاااا  ض  ةاااااح مقاسعاااا، الةاااا ر األمر كراااا،  الغربراااا، الداعماااا، ل اراااااا ال ااااهل  ا ف  ام

 عقاض ا اددع اد ت اضا، ا س قات الادع ة  0ع، لرس جدلدا  ع ا خةاللض الا اح العرباا المقاس
لمقاسعاا، اللضااارر  الشااركات اإلةاارارل ر،  األمر كراا، ف لملااادرة شااعبر،  ال اا، ف حلااث مااارس 

كماا  0األس اي  الشلاض  ةلدات البل ت د را  وعااد  واا مقاسعا، الةا ر ف  المسااع  األمر كرا، 
 ج ، العاما، ل مقاسعا، إ* ترشالد حركا، المقاسعا، ف  ب  رتهاا ف ماا  ااي  شار إ اةتهدوت إ ال

الق ار  إ المدر ة، التا تضا  الشاركات ال اهل  ر، ف  األمر كرا،  الغربرا، ف التاا تادع  الارااا 
  ادرت عاا ال ج ا،  شارة لاةا  إ المقاسعا، إ ت لات  0ال هل  ا ف د ا اإلضرار لادقت اد 

ف  ت  لد حج  معارضا حرك، المقاسع، ف  شااركت ال ج ا، واا حماات متالع،  شاط الحرك، 
لت عر،  لت ةرر مجاي  شاسها وا المحاوظات  األحرااا الشاعبر، ف  خ ا   شاساا ال ج ا، ل عباد 
العي ي الحةل ا ف خحمد بهاا الادلا شاعلاا )مقاررا  ل ج ا، العربرا، ل مقاسعا،( التاا ا ب قات عاا 

ال ج اااا، العاماااا، ل مقاسعاااا، الةاااا ر  الشااااركات ال ااااهل  ر،   ااااذه ال ج اااا، خرضااااا  بجا ااااض عضاااا ر،
 0 األمر كر، الم ر ، ف  رررةها الشروا    /  ادر ال رجا ا 

ل  رم ر المد الجما لر  ف الذ  شهدتأ الةاح، الم ر ، لمقا م، إ التسبرر إ  دع  اد ت اض، 
 0ف ما ظه ر لجاا مشارك، ل   ل، ف تعمس لأةاللض العمس التق لدر، 
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ف  شاااهد  سااااض  2001  واااا بدارااا، عاااا تأةاااس الملتقؤؤؤى العربؤؤؤى لمواجهؤؤؤة الصؤؤؤهيونية  *
إ تجماار م اار  / عربااا لااواا، القرااادات الةراةاار، ف معاااد ل اراااا ال ااهل  ا ف  التأةاارس لأ ااأ

اإلةااارارل ا ف واااا ال حظااا،  – دواااأ األ حاااد ت حلاااد ال اااد ف لتااادارس قضااار، ال اااراع العرباااا 
مااار اد ت اااار الاااذ  خ جيتاااأ إ المقا مااا، إ ع اااا الجبهااا،  تقااااالم الرا  ااا، إ  قاااد تاااياما تأةااارس 

 ااااادر الم تقاااااا العرباااااا لم اجهااااا، خال سااااااض ال ااااا ر  ل شاااااارع العرباااااا   ال ب ا راااا، ف مماااااا خعااااااد 
 0ال هل  ر،  شرة لاة  إ الم تقا إ 

خ اا   لاااد   وااا حاايض م اار ال تاااة  كاااا مااا  كا اات تعقااد لقاراات وااا احااياض المعارضاا،   
ف ع ا ك لدار )العرا ( ف عباد القاادر راةالا  حماد حجاا    ار   الع  جاد. عبد ال شسارأ ل 

ف خحمااد شاارف ف وااار   العشاار  ف د. روعاات ةاالد خحمااد ف خحمااد )و ةااسلا( ف محمااد بركااات 
 0)م ر( ة بس 

 اللجنة الشبابية للتضامن مع الشعب الفلسطينى : *

سابهاا ف  عقاد مافتمره  تجمر شلابا ف بدخ وا خحضاا الجامعا، ف  ضا   ةال، غلار ق ل ا، ماا
  خ در  شرة د ر ، ف لاة  إ خ ادرك  إ ف  در عدد ا األ ي وا شاهر ل  لا  7/6/2001ل   

ع ا  ادوها الرررةاا ف   ا  تعملاق  راا التأةرةا ل ج ، الشلابر،ف احت   الب 2001/ حي راا 
 .اإلةرارل ا لد  األجراي القادم،/ال عا التار  ا ل  راع العربا 

ل خ اادرت  خع  ااات الوطنيؤؤة لمقاطعؤؤؤة ومقاومؤؤة المشؤؤروع األمريكؤؤؤى الصؤؤهيونى * الجبهؤؤة 
ال ا اا  –عباد القاادر راةالا  –ف خ.د عباد الما ع  ت رما،  2001ةابتمبر  3برا ها التأةرةا واا 

 عبد الرحر  الار ما . –س عت مة   
خب  ال ت ح  ( ل المقرر عبد الم ع 2002* ال ج ، الشعبر، لمقا م، المشر ع ال هل  ا )ل  ل  

 قالااا،  -بااادرا   دبااارا ر   – ااااح ةااا رماا  –واااار   العشااار   –د. عباااد الةاااتار الم لجاااا  –
 األسلاا بدار الحكم، .

 * اللجنة الشعبية لمقاومة العدوان األمريكى على إثر االعتداء على العراق .
  المقاارر ل وااار  ( : 1998* اللجنؤؤة الشؤؤعبية المصؤؤرية لكسؤؤر الحصؤؤار عؤؤن العؤؤراق )عؤؤام 

 كا ت ما ا تمامهاا خرضاا  مقا ما،  العشر  ف وا دسار الحيض العربا الدرمقراسا ال ا ر  .
 التسبرر .

 (2008* لجنة التعبئة الشعبية فى الوطن العربى )مايو 
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واار    –المقارر عباد العظار  المغرباا  اتحاد المحامين العرب :لجنة مقاومة التطبيع فى * 
ال  عرا، ع اا م ظماات الجما لر ا،  مم  اا ال قالاات العاما، العشر  عض  خما ، ال ج ، عاا ال

 مةت   ال سا العربا ف  كا ت تهت  خرضا  لمقا م، التسبرر .

  * الجبهة العربية المشاركة للمقاومة الفلسطينية :
ف ارت عااات خ ااا ات   اااا  2007ا قسااااع غاااية ف  ااالد العاااا  لعاااد حةااا  إ حمااااس إ ل مااار وااا

، ف واا ت ااغ  مار خعاداا قضاارا العارض ف واألتقا  ا ا،  شاساا ف ل كرة المقا ما تهاج    اك ف 
ف دا ااس مركااي راوااا ل دراةااات  األلحاااث لالقااا رة مس اار   ومبر/تشاار ا ال ااا ا مااا العااا    ةااأ 

)عر با عراقا(  د. روعت ةالد خحماد )عر باا دةااما م ار (     ل عبد الار   الع  جا 
اقاا  ماا إ و ةاسلا قضار، عربرا، إ  ات اق ال ا ا، ف  عبد القادر راةلا )رةاار  و ةاسل ا( ا س

ع ا الدع ة دلا اجتماع تدا لا م ةر لمم  لا عا األحياض  ال قالات الم ار ، ف ا عقاد وعاا  
قااا  إ الجبهااا، إ واااا مقااار إ حااايض م ااار ال تااااة إ ب ةاااط القاااا رة ف حلاااث تااا  ادقت ااااع لماااد  ع

 غلر حايبللا ف ع اا خةااس ش  اا الحيبر، ف  ت  ادت ا  بلا الحض ر ع ا دع ة حيبللا 
ف لماااا ُعااارف عااا ه  تأللاااد القضااار، ال  ةاااسل ر، ف  التاااأ  ادجتمااااع واااا  قالااا، ال اااح للا واااا 

ف  ا ت ااض خما اا، عاماا، ضاامت مم  االا لشااتا التجمعااات الةراةاار،  2008ل الر/كااا  ا ال ااا ا 
 تااأ د. وادراا،  الجغراوراا،  ترخةااها الم اضااس العر بااا التقاادما المرماا   عبااد الغ ااار شااكر ف    

مغلااث ف  اا  د. كر ماا، الح  ااا   ف وعباادالعاي اللاااق ر   قااد ت اادت الجبهاا، وااا ةاارا   ضااالها 
 ل تسبرر  المسلعلا عبر ال د ات  المحاضرات  البرا ات .
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القسم الثانى من 

 الوثائق

 الوثائق المصورة
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 الوثيقة األولى

)نص ساريخى لمجلة المقتطى  المصىرية يعىود 

يتحدث عن عودة اليهود يلى فلسطين  1898ام لع

 ولكن دون يدراك كامل لمخاطر هذه العودة(
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 الوثيقة الثانية

صورة ضوئية لترحيب واحتضان وكيل شيخ األزهر 

فىىوز  الزفىىزاا لحاخىىام يسىىرائيل األكبىىر   

ار األديىان عقىد فىى مائير الو فى مؤسمر لحو

وأثىارت الصىورة  1998ا عام يكبراغ عاصمة سش

دالً واسعًا عقب نشرها سمامًا مثىل صىور شىيخ ج

األزهر الراحل طنطاو  مع الرئيس اإلسىرائيلى 

 2009بيريز عام 
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 الوثيقة الثالثة

صورة ضوئية مىن البيىان التأسيسىى لجمعيىة 

 القاهرة للسالم وأسماء مؤسسيها
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 الوثيقة الرابعة

صورة ضوئية ألحد مؤسمرات شباب الحزب الوطنى 

مبىارك مىع اإلسىرائيليين  الحاكم يبان عصىر

وزيىر  -وأشرا عليت أحد أقرباء يوسى  والىى 

خىالل  -الزراعة األسبق ورجل يسرائيل فى مصىر 

 2011وحتى  1979الفترة التالية لعام 
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 الوثيقة الخامسة

 ط الجامعة األمريكيىة فىى مصىر نموذج من نشا

، وهىىو كشىى  سفصىىيلى بمحاضىىرات فىىى اليىىوم 

هذه النوعية مىن  اإلدارة ، وجدير بالذكر أن

قيىادة  90المحاضرات كان  سلقى سباعًا علىى 

برسبىة الشىرطة عسكرية مصرية )مىن الجىيو و

فى قسم اإلدارة العليا ، وبشكل عميد ولواء( 

سحديىدًا ،  1979سر  ودور  منىتمم منىذ عىام 

وكان الهدا المعلن منها يعطاء دورات ، فىى 

اإلدارة العسىىكرية لهىىذه القيىىادات ، أمىىا 

قة فهى " أمركة العقل العسكر  المصر  الحقي

" سدريجيًا لكى يتم احتاللت من داخلىت أوالً ، 

وسكىىون بالتىىالى سبعيىىة القىىرار السياسىىى 

 والعسكر  مجرد سحصيل حاصل !! .
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 الوثيقة السادسة

صىىورة ضىىوئية لنمىىاذج مىىن أنشىىطة اللجنىىة 

 الحزبية المصرية لمقاومة التطبيع
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 السابعةالوثيقة 

من قىرارات الجمعيىة العموميىة صورة ضوئية 

لنقابة الصحفيين بعدم التطبيع مىع الكيىان 

 الصهيونى
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 الثامنةالوثيقة 

 يومصورة ضوئية من الرسالة الشهيرة المرسلة

29 7 2012  

من د. محمد مرسى )الرئيس اإلخوانى السىابق( 

سرائيل وختمها يلى شيمون بيريز رئيس دولة ي

 فى()صديقك الو بتوقيعت يسبقت كلمتى
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 التاسعةالوثيقة 

صورة ضوئية من أنشطة لجىان دعىم االنتفاضىة 

 الفلسطينية
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 العاشرةالوثيقة 

صىىور مىىن الوثىىائق األصىىلية ألنشىىطة ورسىىائل 

مسىىلولى المركىىز األكىىاديمى اإلسىىرائيلى فىىى 

القىىاهرة والتىىى سؤكىىد الىىدور السياسىىى 

التطبيعى المخال  لبروسوكول ينشاء المركىز 

 1982 2 25فى 
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 الحاد  عشرة الوثيق

صورة ضوئية مىن الصىفحات األولىى مىن نشىرة 

المركز األكاديمى اإلسرائيلى الداخلية والتى 

ستضىىمن سلخيصىىًا ألنشىىطة النىىدوات واألبحىىاث 

 والفاعليات المختلفة
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