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 مجّلة الفكر السياسي ومسيرة 

 خمسة أعوام ُمْنَصِرمة

 د. جابر إبراهيم سلمان                                                                                 
ذ

ذ

تـتفيذالدورةذالتادعةذجملؾسذازاا ذالُؽتااااذالعاراذوذداورعةذ عادذذذذذذ

رحؾااةذةدااةذم ااواجلذداانذاِثااد ذواعمااا رةذوالعؿاالذاليااااماذواُعِ ااـِِي ذوداااذذذذ

متقازِتذ هذهذهذالػاةةذالزدـقاةذدانذدداالةذا زاا ذمافااذألااا ذا  داىذوذذذذذذذذذ

تااارعسذداااورعةذا ااادعحل ذحقاااحلذا لاااارذالاااذيذراااا ذدؽو اااااتذا قااااةذذ

ذجتؿا قةذوالدقادقاةذوا  تلا عةذوذخمتؾِفذجواابفا.ذا 

و اادذواألباا ذ ّؾااةذالػؽاارذالدقاداايذالػلااؾقاةذا اادثذرقؾااةذالدااـواتذ

ذاذ ربذأُلتااِ فااذوالعاادؾفذهقفااذدانذي ارعافذوم  اا ذهق اةذذذذذذذذذذ اخلؿس ذورحِ 

زرعرذاذوذتتبُّعذداذجرىذوجيريذدنذو ائعذومحداث ذوداذمتخاضذ ـفاذدنذذ

ًًذ ؾؿقااااًاذ  قؼاااًا ذوتؼااادعمذالااارُّ ىذذذذذذذاتاااائو ذوالعؿااالذ  ؾاااىذزؾقؾااافاذزؾاااق

ذواعؼةحاتذعواجفِتفاذوا د ذدنذآثاِرهاذالدؾبقاةذ ؾىذاجملتؿع..

وداذُعدجَُّلذجملّؾةذالػؽرذالدقاديذاليتذُتعدُّذواحدًةذدنذ ورعاتذازا ذ

وورـقااًاذتو وعااًا ذذذالُؽتاااذالعراذالػلؾقَّةذمافاذاذدـذذايأِتفاذاذَحَؿَؾِ ذُ ِعدًاذ ودقاًاذذذ

و دقؿاذوذا  واجلذاخلؿداةذا خاالة ذ اِهُعفااذتداؾقضذال او ذ ؾاىذا قااةذذذذذذذذ

وداذراهقذذلكذدنذددتجداتذجراا ذا راذالؽواقةذاليتذذعبـاذاليتذ اذفاذ

ذارأل ذوذخوِضفاذضدذدورعةذمألمرذدنذد ةذ ولٍةذوذالعامل ذ تخطاقٍضذدانذذذ

تحدةذا درعؽقةذومورو اذالغر قاة ذو تـػقاذذذدراألزذصـعذالؼرارذوذالو عاتذاع

ماظؿااةذرجعقااٍةذ ر قااةذوي ؾقؿقااةذوهلااائلذيرها قااةذ ذادااتؼداُدفاذداانذذااتاىذذذذ

مصاؼا ذا ر، ذدادجلذح ااراتذذذاعنذاعـطؼااة ذوالعاو ةذ اهذي ذدااذ باالذذذذذذذذ

العلاارذا جااري ذألاايذعتدااـاىذلؾؼااوىذاعفقؿـااةذ ؾااىذدراألاازذصااـعذالؼاارارذذذذذ

افاانذخالاتااه ذوا قؾولااةذ وِذافوِضااهذذذذالدااقطرةذ ؾااىذدؼااداراتذذااعبـا ذوذذذ

ذوا اطًمذي ذدواألبةذرأْلنذا  ارةذالبيرعة..

ذ
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ٚقد عًُت اجمل١ًّ ع٢ً أدا٤ِ رصايتٗا ايٛط١ٝٓ ايفهز١ٜ ٚايضٝاص١ّٝ، ٚغاِيبٓا َاا  

ّك ّنّتااوب ٚأاامج  َأ  ٟٚ       ِ٘ أاالقِ ناْت ُتحّكل َصِبكٓا يف رصد اذتدخ ٚيف حتًًٝا

ُّااأ اما اااٛا ايهتاأااا١، ٚنااااْٛا أَٓاااا٤َ يفارتاااو٠ ٚايهفاااا٠ِ٤ اي ًُٝ ااا١  صاااٝاغ١ِ  َِ

َٝض ز٠ب خاي١ٝب َٔ ايت كٝد أٚ ايّتَهُّا  أٚ  أ هاركِٖ ْْٚكًِٗا إىل ّق َُ ّزا٥ِٗا أًغ١ب عصز١ّٜ 

 االأتذاٍ..

ٌُ يًُذ١َّ أٜضٓا  ٓ اا٤ ٚارجُاز     ااا  يف خٍِ تًاو ايفاا٠   اا َٚا ُٜضذ   ياو ايت اإٚ ايَب

تزمجا١ِ اررازٚ    حتزٜزكٖاا، ٚاياذٟ ناإ يا٘ ايفضاٌ يف       أ  زتًط إدارِتٗا ٦ٖٝٚا١ِ 

يف َٛادٗاا١  "ثكا اا١ِ ايتٓااٜٛز"يِحتاااد يف دٚرِتاا٘ ايتاصاا ١ ايااذٟ تبّٓاا٢  اا اَر   ايجكااايف

"ثكا ااا١ اياااتهفا"، ٚناااإ  ياااو خاااَا ٚصااا١ًٝب يتحصااا ك َٓ َٛااا١ِ ايكاااِٝ ايٛطٓٝااا١ 

..١َّ ٔك ٚيأل  ٚايك١َّٝٛ، ٚيت ُٝلك االْتُا٤ِ يًٛط

        ٌ ٚاْطِقآا َأ ايّراا ار اراذنٛر ايااذٟ اعتُدتا٘ ايادٚر٠ ايتاصاا ١ أزْااََر عُاا

ٌك        ررزٚعٗا ايجكايف تضا زت دٗٛد ايّهّتااو ٚاراجكف  ياءاا٠٤ عًا٢ أأازس َفاِصا

ارراٗد ايضٝاصاٞ ارزتبطاا١ أكضااٜا ايااٛطٔ ايهاو٣، ٚناإ الأااّد َأ اي ااٛد٠ إىل       

َُٗاِ يًتا      ِ٘ ٚمدٜجا٘،  اااْوت أقِ األصاط ايااثٝا١ يًتٓااٜٛز   "اااا ذنا أايتاارٜ:  قدها

" اييت دا٤ت َرّدٓا ع٢ً ايك٣ٛ اي ١َِّٝ اإلقصاا١ٝ٥ يف اي صاٛر ايكدها١، َا      اي زأٞ

ِر هتاادت دااذُٚرٙ إىل تااارٜ: ْراا٤ٛ تًااو   ّٕ ايّصاازا  أاا  اذتضااارات قاادٜ اإل ااار٠ إىل أ

ٟ اذتضارات، ٚعكدٚا َكارْاتب أ  َا دز٣ أاألَط ايب ٝد َٓ٘ ٚايكزٜب َٚا جيز

ّّا١ َأ حتاّدخ      ايّٝٛ َٔ صزاعاتب  هز١ٜ  صٝاص١ٝ ٚثكا ١ٝ ٚاقتصاد١ٜ،  هاإ 

اي جُا١ْٝ )ايّٝٛ("، ٚعٔ "ٚاي جُا١ْٝ ادتدٜد٠ )أاألَط(  تزنٝا أ  ايطٛرا١ْٝعٔ "

ُِٗا َ  ارتطِّ ايصْٗٝٛٞ ،" ٚعٔ "ادتدٜد٠ َٚرزِٚعٗا االصت ُارٟ يف ارٓطك١ تٓاّغ

 ارتطزِّف".

تٓاٜٛز ايجكاايفك ناٞ تصابث أنجاز قادر٠ٓ عًا٢ َٛادٗاا١        ٚاصاتهُاآل يادا٥ز٠ اي  

ثكا ١ اإلقصا٤ اييت اختاذ َٓٗاا ايتهفاٜإٛ اي َِٝإٛ أدا٠ قُا   ٚتغٝٝابب ر اارف        

اي صز ٚعًَٛ٘ عٔ عكٍٛ ايٓا ١٦ َٔ أأٓا٤ األ١َ َأِصاَٗب ايهّتااُو يف اذتادٜح عأ     

أ١ َٚٛق ٗاا  اي زٚ"، ٚعٔ "اررزٚ  ايكَٛٞ اي زأٞ يف َٛاد١ٗ اررزٚ  ايصْٗٝٛٞ"

 َفَٗٛٗا... يف ظٌ اذتزو ع٢ً صٛر١ٜ".ٚعٔ " اذتضارٟ"،



 جابر إبراهيم سلماند. 

 

 7 

 

ِِّ اياٛطذ اياذٟ أأادَ   ٝا٘ اياش٤َُِ ايّهّتااو عٓادَا            ِِّ ايكاَٛٞ إىل اهلا َٚٔ اهلا

ّٚدٚا اجمل١َّ أدراصاتب  هز١ٜب محًت َٔ اذِتطِّ اياٛطذ َاا َماّزى ايضاانٔ ياد٣       َس

ِ  ٜضتٗدف ٚداَٛدٙ  ايكارئ، ّْٚبٗ٘ إىل خطٛر٠ َا ٜت ّزض ي٘ ايٛطٔ  ٕ  غا  َٔ عدٚا

َِّات اذتٝا٠ اذتّز٠ ايهزه١  ٝ٘..  َٚك

 ٚنإ َٔ أأزس ارٛءٛعات اييت ّنتبِت يف ٖذا اجملاٍ 

دٚر ارؤصضااات ٚأُٖٝاا١ ايٛمااد٠ ايٛطٓٝاا١ يف َٛادٗاا١ ايفهااز ايااتهفاٟ       اااا 

 اإلرٖاأٞ.

 ٚاإلْضإ.أٓا٤ ايدٚي١ ايٛط١ٝٓ ايضٛر١ٜ، ٚاإلصِح اإلدارٟ أ  ايٛطٔ اا 

 ٚخضا٥ز االقتصاد ايضٛرٟ. اذتزو ايه١ْٝٛ اي ار١ ع٢ً صٛر١ٜاا 

 اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ ايضٛر١ٜ ٚدٚر اإلعِّ ايٛطذ يف َٛاد١ٗ ايتطزف.اا 

"ايداعرااا١ٝ أااا  ايٖٛاأٝااا١   حتاااّدخ ايّهّتااااو عااأ    ايكضااااٜا ايفهزٜااا١ ٚيف 

 ١ ٚدٚر ارجك  يف ايًغ١ ٚايجكا"، ٚعٔ "ايجكا ١ أ  االْتُا٤ ٚايتغزٜب"، ٚ"ٚايضًف١ٝ

 تطٜٛ ُٗا رتد١َ قضاٜا ايٛطٔ ٚاأل١َ".

، ٚٚدادٚا يف  اإلرٖاو ٚارتدادات٘ ع٢ً َصدِّرٜ٘ ٚداعُٝا٘" نُا حتدثٛا عٔ "

 ايتفها أدا١ٜ ايتٜٓٛز"."

ِٓ عٔ عٓاٜٚٔ أخز٣ هلاا عِقا١ أا   هلٜٛا١ ايٛطٓٝا١ ٚايكازار ارضاتكٌ، نُاا       ض

األدٜب أ  األَط ٚايّٝٛ، ٚأتحدٜات  أاركا١َٚ ْٗذٓا ٚصًٛنٓا، ٚأزصاي١هلا عِق١ 

 ثكا ١ ايتٜٓٛز ٚاذتز١ٜ ايجكا ١ٝ.

ُِٜغِفًّٛا اذتدٜح عٔ " "، ٚنذيو اإلرٖاو أٛصف٘ صٓاع١ٓ غزأ١ٝ ص١ْٝٛٝٗٚمل 

ُِٜغِفًااٛا  "ايتضااًٌٝ اإلعَِااٞ ٚدٚرٙ يف تشٜٚااز اذتكااا٥ل ٚتغٝٝبٗااا   عاأ  "، نُااا مل 

ايًغاا١ ٚدٚرٖااا يف "، ٚإىل "ْضااإاالصااتجُار ايجكااايف ٚدٚرٙ يف أٓااا٤ اإلاإل ااار٠ إىل "

".. إىل غاا  ياو َأ ارٛءاٛعات  ايضٝاصا١ٝ ٚاالدتُاعٝا١       حتص  ايجكا ١ ايٛط١ٝٓ

 اي اأز٠ِ ذتدٚد اإلقصا٤ ايفهزٟ اي َِٞ ايتهفاٟ..

ِٓ عٔ  ًَفاتٚقد محًت اجمل١ًّ ع٢ً صفحاتٗا   ْادٚت  غا١ٜ يف األ١ُٖٝ،  ض

نااإ ٖٓاااى مضاا١ ًَّفااات ُْراازت عًاا٢ صاافحات   أاااو ارًّفااات هاازّٜت    فااٞ 

 اجمل١ًّ، ٖٞ 
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 ّ.6186ّ ٚمت٢ عاّ 8998ًَ  عٔ ايكض١ٝ ايفًضط١ٝٓٝ َٔ ايٓهب١ عاّ اا    

 ًَ  عٔ ايفهز ايكَٛٞ اي زأٞ.اا    

 ايزٚص١ّٝ  ادتذٚر ٚاآل ام.اا ًَ  عٔ اي ِقات اي زأ١ٝ اا    

 ًَ  عٔ ادتٛالٕ ايضٛرٟ احملتٌ.اا    

 عٔ اذتزو االقتصاد١ٜ ع٢ً صٛر١ٜ. ًَ اا    

  كد مت تٓفٝذ ْدٚت   هزّٜت    ايٓدٚات ايفهز١ٜأَا يف 

األمشاو ٚارٓ ُات ٚايٓكاأات ٚدٚرٖا يف اجملتُ  ُعكدت األٚىل حتت عٓٛإ  

ايكُااِ االقتصاااد١ٜ ، أُٝٓااا عكاادت ايٓااد٠ٚ ايجاْٝاا١ حتاات عٓااٛإ  "  اي زأااٞ ايضااٛرٟ

 ".اي زأ١ٝ

دٚر ّ نتااااور ًَحااال أ ٓاااٛإ 6187  يً ااااّ 66قاااِ  ر َااا  اي ااادد رٚقااد َصااادَ 

تاليٝ  أمحد أٔ ص اد٠ )ٖٚٛ  ،يف صٓاع١ "ثٛرات" ايرار  اي زأٞ ايٛالٜات ارتحد٠

 نٓدٟ َٔ أصٌ دشا٥زٟ(، ٚتزمج١  ٥ٚاّ خً  ادتزاد.

ٚ ْا١ ايفهزٜا١ يًُذًّا١ غٓٝا١ٓ هاّدِتٗاا، دقٝكا١ٓ ه طٝاِتٗاا،           ٖٚهاذا داا٤ت ارَد

 ااا١ًَٓ أ ٓاِٜٚٓٗااا يف خااٍِ ايضاآٛات ارتُااط ارَٓصااز١َ، ٚناْاات تزمجاا١ٓ صااادق١ٓ  

ررزٚ  االحتاد ايجكايف ايذٟ اختذ َٔ "ثكا ١ ايتٓاٜٛز"  ا ارٓا يا٘، َٚاا أ ازْا إيٝا٘       

هُٗاا١   ااارنتازتاا٘ ايجكا ٝاا١ اياايت ٖااٛ غااٝنر َاأ  ااٝن ْراااطات االحتاااد ٚأز 

ُ٘ يف احملا  ات.   إجناسٖا مج ٝاُت االحتاد ٚ زٚع
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 الصين العمالق القادم من الشرق؟

   طريق الحرير( و)الكورونا( بداية نظام عالمي جديد)

 

 **نبيل فوزات نوفل
 

 مقدمة:   

لفظة  ضكةةزم رية لم لل ةدا لةةللة  لل ولسةخ لمضة جدمريضة سط  كةس ةة            تعدُّ 

إىل مع ةةةةز  ض جيةل ةة ك لةةةل فاإل لمنيطةةةي   لملسيعةة ب لسةةر   لعكةة    إ)ضةةلة    ل 

سع ةد عل ه ملفسد رين تفةؾ خ ؾةريلم إىل تفةؾة خ  لة      ّةريع ػ  ّةمحلكةزم  ضلال

ئخ مملع ػة ب لةخ   ضةدم  لضةة  ألسع ػضة يف دل معهب لال سقؿد ريةن  ةرم مضة جدمريه    

تعةريله  ا لإيطةن ريع مألغ ةء مملةدس  لمملعناس  مليت تدلز ضالةه لغةعازا منيطةةي     

للمة  ريػة ق  ريةن ملفعةخ ضكةسب ل ة  يظةةع مي مةةع  سعةة          لمحلكةةزم   جتة ضةة  

مملةةامزد : منيطةةةن علةةز ملصسةةةدم ريةةن إي ةيةةه مل قةةةيفب لت ةةولع ريةةن عنةؾةةس  زلعةة          

مل قةل د مخُللق  ب لري ةلع  ملعلةاع لملفنةانو ل ة     مالة ؿةدس ب لملنظ  ملط ةض  ب ل

تةد  ض ث سن ض  مالقطسمب لملقلقب أليه إذم رية  رٔيَن منيطةن رين مخلةا  رةسز    

يف يفطةةةه دلميةةةع مل طلةةةع لعامريةةةخ منلةةةدمئ لمنيػةةةةءب للعدئةةةر ال تنفةةة  محلةةةاميص   

ملطة ع ةة  تط نضكةةه للمكةة  يف إسسقةةه إىل يضةة  محل ةةةم لمشد ةز ةةةب للةث ؿةةةز      

  ملسة  لمالشد ةز يف مج ع ممل ةدسن لمجملةال محلكةزم    

تستكص محلكةزم علز ملة ث ملعلمة ب لملفةن مل ػةك ل  لةلدزية  مأللىلب      

 ملفةةٓنة  رٓية لعلة  مالي مةةئب     يةجلةية  ملعلمة  س م ةخ يف مالل كةةزم  مل كنالاي ةة    

تطةة   يف    م خ يف ملفنان مملعمةزسة  لمملن اتةة  للعةل ملفنةان ملةيت      مل ػك ل  ي

  ك 1ضكةزم) إىلسقادمن يةلفن لملعل  عنؿسمن ري كةريالن ب ملسة 

                                                 
*

 لةت  للةضثب عكا مرةد ملك ةب ملعسب ة  ري  رسسس دلل  ملفكس ملط ةض   
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لرين مملمكن تعسسةع محلكةةزم علةز  يضةة ملفنةان لمل قةل ةد لمملةلم  مل قةةيف          

لريقدمز مل قدع ملعلم  لمل قين ملري مت ع له غع  ريع  يف ضقةة  ريةن   ب لمل ةزخي 

ة مي ص  ري  عن  ري  رين ض ث لخ ريمل ةزسح  للةل ةل  محلكةزم مبفضاع غةريخ تعين 

 بملعةدم  لمل قةل د ل ضلاب مملع ػ  لمملاللظ لمل مط  لةلق   ملدسن   لمألثالة  

  لريقدزم منيطةن يف لخ ضكةزم علز منلدمئ يف ملفنان لمآلدمب لملعلاع

للل عس  علز  ي ضكةزم ألي غع  ال لد رين دزمضة  إةسإل ملعة ؼ لملظةسل      

لملعالةة  مالي مةع ة  لة   يةسمد مجمل مةع ل يظمة        ملطة ع   لملاقع مالة ؿةديب

 منزلةشم  ملعلم   لمل قةي   لملعمسمي   لمحلك  ملطةئدم ي هب 

لة لم لق ةةع    إىل  ضةةةب لعلمةةء مآلاةةز ملقدمية      ملفالضةف  لمملرزثةان   غةز 

  ال  ريسمضةةةةخ: لةةةة   ةةةةخ/ متةةةةس محلكةةةةةزم    /ليف ز يب محلكةةةةةزم  لميض ةز ةةةةة

لةةن  ضكة  لةخ ملنةةعب ل   ةةة   3 ضكة  إةقة  ريةن مجمل مةع    ةةة   1 ُضِك  ملفةسد ةة  1

سع قد  ن محلكةزم  ري لضة ري خ ملكةئنة  محل   تالةد    لشلملد ضةن لس ملف لطا 

عك ذلةس  ن  1111ةةة   1111سب )لتنكج لتصد س ا  متا ب ليف ل ةله مسلةدمز ملرية  

محلكةةةةزم ملريسل ةةة  متةةةا ب لضةةةا  رةةةخ ذللةةةضة ضكةةةةزم  ضةةة اس  يدسةةةدمب  ريةةةة    

سع قد  ن  مل  دي لمالض  ةل ك يف يظسس ه 1191ةة  1131) زيالد تاسةينمل سطةي  

محلكةةةزم  تقةةاع يقةةت ض ةةث ت  ةةدل ملة وةة  ملنةةةعب لض نمةةة سكةةان ملنةةةع علةةز  

مض عدمد لالضة  ةل  لل  ةديب ل ن محلكةةزم  تنضةةز ض نمةة سفقةد ملنةةع ةةدزتض          

  علز مالل كةز

لةد غضد  ملةػةسس  هضةاز ضكةةزم  لة لم لميةداةز ريعظمضةةب لريةة تػةضدا         

لظضةةاز مألللوةة ب لمألشريةةةة    ةةةة   ممجمل معةةة  ملةػةةسس  مل ةةاع ريةةن رةةدسة  ثطةةل      

ض كةةع محلكةةةزم  ملقةئمةة  علةةز م ةة ب ريةةن ةةةة  مالة ؿةةةدس ب لمل طةةازم  ملعلم ةة 

 ل  ثةةالا إسسقةة  مل ؿةةدي خةةرا مألثطةةةزب لمري اللضةةة ملةةسلت منيطةةةي   لمل عةةةلن  

ل ةةرم ريةةة تعةةةي  رينةةه لعةةل محلكةةةزم  محلةل ةة ب يضةةخ تؿةةمد     ب مجلػةةع لمأليةي ةة 

  ل تلةة  ملةةيتإىل ةاتضةةة ملعطةةكسس  لمملةدسةة  ض ن ؿةةس  ل ةةخ ملةةيت تطةة ند؟ لتن ؿةةس

ريةن   تاقة َ ه  ةرم ريةة ضةن ةلا    ؟ إزمدم مل  ةدي ل  عنةؾس محلكةزم مألضةض   لمت

 محلدسث عن محلكةزم ملؿ ن   ثالا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
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 :قوة احلضارة الصيهية

ملةةةيت  زضةةةز / ضةةة  املكايفاغ محلكةةةةزم ملؿةةة ن   عسسقةةة  تطةةة ند إىل /   

ل ةا  لا ريةن  يلة  يف     بإل ع/171ةةة  إل ع 551ملري عةةؽ/  لايفاغ اعدعةئمضة/ 

إةةري  رير   س كمن لخ مل قةل د ملؿ ن   عن ملطةلا  مالي مةةع  لمألثالةة ب    

 ن تكةان  نةة    قةسلزم  يلطف ه ةةئم  علز ملق   مألثالة   ملػجؿ  ب ل لد ل

ب للقةد لةيةت تعةل مةه ليلطةف ه     عل ة  ضكاري  ختدع ملػع  تطة قّة مل خ  ثالة 

تةةوال عم ةةةق يف ملفكةةةس لمحل ةةةةم ملؿةةة ن   لملكازسةةة  لمل ةلةي ةةة  لمل ةسامي ةةة    ذم 

 دسةك   إلقام عل ه يف ملؿ  لق  مملعل   ل محلك   )لسك ة ض ز لملف  نةري  ب

 ةة  دلماعةة  ريةةن     ك儒家لةلؿةة ن  ) اضةة   ملكايفاغ  ن: إلميكةةن ملقةةاا 

  لايفاغة اع ب ُإةاز  عةن إسسةق تعةةل       ملؿ ن   ملفلطف مملع قدم  لمملةةدئ يف 

(孔夫子إسسقة  إدمزم  لضة ضةاا مألثةالإل لمآلدمبب   ت م ةاز يف دلملة   ب ل يكةزاك

 محلك  لملعالةة  مالي مةع   

ضدد  خة   اةةا محل ةةم    ل بض   يف رينضج ض ةم ملؿ ن  ا اس  ملكايفاغ 

  ملٔقةةة   مالي مةع ةةة ب لمةةةة ليةةةس  مملةةةةةدئ مألضةضةةة   ملةةةيت ةةريةةةت عل ضةةةة    لُضةةةلَّ

اة    لازسةة  يفمي ػةس   ةرا مملدزضة      .ملؿة  ملنظسسة  لمملرضطة  ملط ةضة   يف  

ب لعنةدرية     ؾة ت زل صم اةل   يف اقةي  غعاب غسإل  ضة ة ل بلي  نةع مل ةلةن

ة إىل مجمل معة  ملريسل  ب يلةت ملكايفػ اض   مي ةةا ملعدسد رين ملفالضف  دثةخإ

  ملريسل  

لإلةه ملطةمةء    لضةدم ملةرم  ملفسدسة      ضةاا ملطةع  إىل   اضة  تدلز ملكايفاغ 

ق تاي ةةةةةب ضةةةةةاا ملعالةةةةةة  لةةةةة  منيطةةةةةةي   لملطةةةةةمةء   :)ت ةةةةةةنكب  ل ري لمةةةةةة ُسقةةةةةةا 

زي  لل ضةرس  ملسلضة ب   ملةدمثل  لمخلةة  : ض   ل  لةخ ريةن ملقطةة    املكايفاغ 

ل   ت طة  ل ػة  ع ملفكةةئخب لةةد      ي تضرس  ملرم  مليت ُيمعت يف ممل خ ملعل ةب 

ب يضا سقاا: إن مألري     ؾةضة  ملط ةدم ض ةدم ملػع يةدل لايفاغ اع مبةد  

عرتميةةةه لةةةحلق منخةةة  ل لةةةإسم   سستةةة  علةةز  ةةةرا    ملريؿةةدز ملطةةةلط ب لز ةة    

ضةلط  ممللة     دَّةزب ملطلط  مملطلق  ل لةإسمب لَعإذ ض بملفكسم ي ةئ ضة ملطة ع  

ر مل ازم علز محلةل  ملري سط ةد  ل ريػسلع  رية   تقرتن لسقز ملػع ب لضةَّ

لمت ةةص  يلطةةف ه لةجتة ةةة  مغةةرتمل   لمقةة  ب   لةلطةةلط  لسطةة ء مضةة جدمريضة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
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لإةل  لةلعدمل   بل لد  ن ريضةع محلكاري     تايل محلةية  مألضةض   للػع 

مالي مةع   لإعةية  مملسقةز لملعةةيصسن يف ملعمةخب لز ل  ن ملنظةةري  ملط ةضة        

   لمالي مةع  سػكالن لضدم ري كةريل 

سة     بلغعةئس ثةؾة  لضةة   رياض قزسسل لايفاغ اع  ن ملدلل  مليت مت ل   

 تنة ج ريةامإن  ضةعدمء   رين ل  مألعسم  لمل قةل ةد مملايةادمب ميكةن  ن     ةمث  ةز 

م عان لقدز لة  رين ملفك ل ب جيعخ ملدلل  يف  نز عن تػسسع ملقةامي  ض ةز   س 

 تكمن ضطن ميكةةإض  

 ب   يف إ ةةة  ملقلةة  اضةة غلت م ةةاز ملفكةةسم ملعةريةة  ل ثالة ةةة  ملكايفا  

ل   ملفك ل  ملطةري   مليت مت خ  يكخ ريةة يف ملةنفظ ملةػةسس ب لإس ةةز ملريةل علةز       

ن لآلثسسن رية ال ر   ن سفعلةه مآلثةس  تفعخ لةال  ملنفظب لتطة ق ملقةعدم ملر ة  "

 مل ودب لمالض قةري  لمللةةة  يكاّل عن ل "ب 

ضكاريةة  َ َلاسةة  )تطةةلط  ك سقاد ةةة ضةةةل   ظةةز   دعةةة لايفاغةة اع إىل 

علز محلةل   ن سنم   ثالةه ل ةلغ  سنةري لةالضرتمع لريطةئ ل  زع  هب لز ل  يه 

لةيةةت  ممل ةةدمن ملرتلةةاي ملكمةةةاب ض ةةز سكةةان ري ةةةاّل   ةةري لةةه غةةعةهب ليف       

لة"لايفػ اع"  زمء تقدري  ب ض ث دعة إىل تعم   مل عل   لة  لةخ  لنةةء ملػةع      

    ك1) لريل ملنظس عن مي مةءمتض  ملطةق  

  تنطةةع  طةة  ايغريةلتلق ةةةدم  مل ةةازم مالغةةرتمل   ملؿةة ن   لعنةةدرية ةةريةةت 

 ةرا ملقة   لملامةةع ملؿة ينب يوي  ةت       مال  مةةع ريعظ   را ملقة  ب ل ثةر  لعة     

رينطلقةةةة  يكسسةةةة  لض ةضةةةة   ت نةضةةةة  للمةةةةةع ملؿةةةة ب لمضةةةة مس  يف مل طةةةةاز  

ريطة ف دم ريةن لةخ مل طةازم  ملعلم ة        بعلز يرز ة محلق قة   ذلةيظّ  بلمل  دد

  ك3يف ملعة  )

لسطلةع علةز ريةقة ضة لضةقةس ةب ال تعةاشا ملفطنة         بلرين سقس  تةةزسح ملؿة    

 مجل  رين محلقةئق   مضة: ل ك ػع 

 يف مأليظةزيف ل ةله )رف  يف زضل ه إىل ملؿ  ةة ملن لطاإ  إذم لةن ةة  1

ةةةد ز ل يف ملػةةع  ملؿةة ين  عظةة  مألريةة    ةةةة  سمئةة  مألريؿةةةز لع ةئةة  مألضةةفةزك  

ل ل س   إضكةريّة للؿنةعة  ل غد   إتقةيّة يإن     مسة  ملػجؿ   ملؿ ن   

ؾ ةب ضكةزم    ن ملؿ ن إب لهضةز مل فاإلإلعدع مملةةلري  يف  مل امقعمل اع    
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ت  طد رين ثالا إميةيضة لفكسم مل  ةيظ ل  ل بملعقخ لمنلدمئ لملعمختقاع علز 

للكةن مألغة ةء مملج لفة      ب  مليت ت م خ يف  ن لخ غ ء خي لع عةن  ةلا  مملج لف

ملةيت جتعلةضة ضكةةزم ريع دلة       يكسم "مالع ةدما" ب إىل يةية   ّةكمخ لعكضة لعكُس

ملةةيت تطةةعد علةةز   يكةةسم م ةةة  لمضةرتمع ملقةة   مألثالة ة   ري طةةذل ب للةرل    

ممل خ مألعلز  ضسملان ملدي ة  ملدعام إىل  لتعدمل عةسؼ ملطلم  ل  محلكةزم ب 

يف  ةةرا محلكةةةزم ملةةيت   تكةةن دسنةةّة لةةخ  ةة  يظةةةع للقةة   ملعلمةي ةة  مت ةةخ إىل          

ب ضكةةةةزم جتعةةةخ ريةةةن ملؿةةة ين إيطةةةةيّة سكةةةسا هلةةة  ملقةةةاي     ملعقالي ةةة  لملنفع ةةة  

  ك1 ن تةةدز إىل إاةزم ؾسمئ ) ال ميكنللةل ةل   را محلكةزم  بللكع ع

جتةةةلش ملقاري ةة   ريةةن ثةةالا   يضكةة  اقةي ةة  لةةةلم  ضققةةام  إن ملؿةة ن ةةةة  1

يفطةه  ب ل ة  يف ملاةةت   ؾة  اقةي ة   لؿدز لمضعب لإعةةدم لنةةء    ملك ق ب لمل م ع

سسيكان محلكةزم مليت تطلجض  عن إيطةي  ض ب لتةعةد   عةن محلةقب لةرل  يضة       

ب ألن محلكةةةزم وةةّةثةإ ّةب لسع  ليضةةة ريفضاريةةدمع محلكةةةزم سسيكةةان ريقالةة  ٔؾةة 

ضةةلا ب لل طةةت مل كةةةز  ضةةةل   ملقةةامب ل ةة  محلفةةةه علةةز ملقةة   منيطةةةي  ب       

 بلض ث ميا  ريضماّل ليةئعّة يةال ضكةةزم  ب سكطضد منيطةن يال ضكةزمي  ث 

 ك 5يةلري سضمنة لسلرتريه ليقدزا  ا ةام محلكةزم لل ظ ضكةزم ملقام )

إن ملعلمةةء  ؾةفة  لعةةدم  مملةامإن ملؿة ين لة مةه       لرين عامريخ ةام ملؿ  

 متفقام علز مجلمع ل  ملط ةض  لمالة ؿةد لل  ملط ةض  ملدلل   لتةزسح  ملؿ ن 

 انةء حبااض ب يطةز  مملنةهسم  رينر لةدمسةتضة علةز إسسةق    يف محلكةزم  ملةػسس  

ظ للةة  حبةةامز محلكةةزم  ضكةةزي سف ةد مأللضةةةا ملفكسسة  ملؿة ن   ملةةيت تةررين      

لؿةةسمئ محلكةةةزم ب ل ةة  سةةسلن  ن يكةةسم ؾةةدمع محلكةةةزم  يةلعةة  ريةةن ملعقل ةة     

مملسلصس  ملريسل  ب  ل ملق   منري سةل   ملك ق ب  ل  يضة  ت   رين مخلا  رين ردي 

محلكةةةةزم   ةةةل ملريسل ةةة  علةةةز   منةةة  ملريةةةسب لثةؾةةة    منةةة  ملاالسةةةة  ممل  ةةةدم  

ة  ض ةز اةل   ال تة ريل لال  مألريسسك  ب لرل  ال جياش ملنظس إىل محلكةزم  لويض

لؿةدمع محلكةةزي  ةا شسةةدم        لعكضة لةعل  لدّمب ل ن  يكخ إسسق ل  نة  م  

 ممل كةيئ ل  محلكةزم   لملفةعخ مل امؾخ 

ب لسسلن ريع ةةز   سعةزقان ريفضاع  ن نري ان لل دما  ملعلمةء ملؿ ن ريعظ  إن 

طسسعب لع دّم عن ضدما  أليه سق ؿس علز ملنما مملةدي مل و ل لةريخمحلدما  عندا 
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ز لة كب لس فقان علز  ن مملؿةحل مالة ؿةدس  لملؿسمئ ع9مملفة    لملق   لمل قةي  )

 ملطلط  ملط ةض      ملعامريخ ملسئ ط  ممل لم للؿسمعة  ملدلل    

لع  ملق ةةدم ملؿة ن   ملةة خيطةت للؿة  ريةن ةةال ملعاملة  ممل اضػة ب إىل          ةة  3

مليت تطل عل ضة لمليت تكع منيطةةن يف مملستةة  مأللىل لثةؾة      ةيةي  منسدسالاي 

غعةضةب يإىل يةي  ملنضك  ملعلم ة  لملؿةنةع  ب لنةت منيطةةن مملنكةةت مملطةرلا       

عةةةل  مالي مةةةء للةةاإنب يكةيةةت دللةة  غةةدسدم ماليكةةةةاب لمتةعةةت ض ةضةة   ةدئةة   

دم لإاةةة   س  قةةق وطةةام لمضةة  لرياقةةاع   يف مل طةةازب يةاليف ةةةت علةةز ملعةةة     

بلسنطلق ريةن  لعلز رل لةع ملؿةعد  لمجملةال ب  لةل دزسجب ل ا يف لخ مالجتة ة 

دمزسةةة ب لتطةةةاسس عقل ةةة  مملةةةاهف ب لمألثةةةر لط ةضةةة  محلطةةةةب  نإؾةةةالت ملةةةنظ  م

د عمةخ   ةد  مل امب لملعقةبب لإؾالت مل ػةسسعة  مالة ؿةةدس ب لإؾةدمز ةةامي  تُ    ل

ريةن مخلة مء    كلةامدز )ع مةةد علةز   مالض  مةز مألينيب لإؾالت   ةلخ ملدللة  لةال 

لممل جؿؿ  ل ؾة ةب مملام ة  لملقةةدزسن علةز تنف ةر ملط ةضة  مجلدسةدم لعقل ة          

رينف   ب لإؾالت يظة  ملسةةلة  لم ةضةة ب لرةدسث ملؿةنةع  لملصزمعة  لمل قن ة         

ملػةعة   علةز رل لةع مملطة اسة  يف ملةةالد ريكةي ة         ر م ةلُ ٔج َّلمل طل  ب لَت

ام ريضمةة  لةةديع ضسلةة  ريقةلريةة  ملفطةةةد لتػةة  ع ملنصم ةة  لملػةةس   ملفطةةةد لملسغةة

لمخلدريةةة  مملةةغةةةسم لاؾةةةالت لماليف ةةةةت لملةنةةةةء مالة ؿةةةةدي  ليف ملاةةةةت ملةةةري      

متطةةكت ي ةةه مبةةةد  مملعةةةةة  ملػةةدسدم ليقةةّة للقةةةيانب زلةةص  ةام ةةة يف ريعةةةةة   

صم يةةةسمئ  مزتكةضةةةة ملعةةةةريلان يف مخ وةةةة  ملق ةدسةةة  لل ةةةصب لمحلكاريةةة  لمأليضةةة   

ري خ يسمئ   بدمزس  مالة ؿةدس ندمزس  مملنفرم للقامي  ل يضصم ملقكةء لمخ وة  منم

لرق ةق   ملفطةد لملسغام لمث الع مألرياما ملعةري  لجتة خ ملقةيان ملنفع  مألةسلةةء 

   مملط ال ة 

ب ض ةةث تضةة   ملؿةة  لةلصزمعةة ب لشسةةةدم    الة ؿةةةد ةةةاي مريةة ال  ملؿةة   ةةةة  1

مملةغةةة  ب للنةةةةء رينػةةة   ملةةةسي يف مألزمقةةة  مملصزلعةةة ب  ريطةةةةض  ملريةلةةةة  لتسل ةةة  

ملةيت  نةؾةس مل كنالاي ة  ملك  فة     لمال  مةع لةلؿنةع ب لشسةدم مملن  ة  ذم  ملع

ر ةج إل ضة مألضامإل  لمة تعصش ملةنةء ملسئ ظ للدلل  لريػسلئ منضكةن لػةكخ  

لةةةلّمب ثةةفب لمزتفعةةت يامئةةد مالضةة  مةزب لتطةةاز  مملامؾةةال  لملنقةةخ تطةةازّم  

لرطنت مملنػ   مألضةض   للطك  محلدسدس  لملطلمن مملةدي ب لضةيظةت علةز    

ينة  ب ل ضسش  ملط ةض  تقةدريّة  ألرين مالض  مةزم  م  مض قسمز مألضعةزب لمض فةد
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لةةةلّمب لمةةة شمد  يفقةةة  ملعلةةاع لمل كنالاي ةةةب ل ضةةسش  مألعمةةةا ملعلم ةة        

 ةة  مل قن ةة  تقةةدريّة يدسةةدّمب ض ةةث   لمألعمةةةا منلدمع بلمل كنالاي ةة  ي ةةةئج ي ةةدم 

 يفضاإل مل قن ة  لقةام لض اسة  ري صمسةدم ب لمةة تطةاز  ملرتل ة  لمل علة           مي عػت

ل نة  مل علةة   ك يةريعةة ب1111ض ةةث ي ضةةة ) ب ريل اهةةّةرل لةةع مملطةة اسة  تطةةازّم   

لمةةة غةةضد  ملؿةة  تقةةدريّة يف ةطةةةئ مل قةيةة         يةةةةزي ض ةةز ملؿةةع مل ةضةةع   نم

ب لمزتفةةع ريطةة ال ريطَّةةسادّمد دثةةخ  لنةةةء مألزسةةة  مشدسةةةدّم  لملؿةة   لملسسةقةة ب لمشدم

 ريع ػ ض ب لتطاز ملكمةن ملؿ  ب لرطن مال  مةع لةلة و  

 بلثةؾة  يف مالثةرتمئ لمنلةدمئ    بملؿة  إل ةه  مل طاز مخةئخ ملةري لؾةلت   ةة  5

% ريةةن مالثرتمعةةة  ملعةمل ةة ب ل ةة  مل ةةاع تنةةةيظ      51ض ةةث لةةةن يؿةة   ملؿةة     

ل   عكةا يف يةةدي  ةصل ملفكةةءب لمتلة        صل ملفكةءب  مألريسسكةن لملسلع يف

   ري طا زّم يظةريّة ديةع ّة ياسّة

 ةء للعد مث ةةزم  ؾعة ب للنةء مملنةؾ  ملق ةدس  ال سؿخ إل ضة إال مأللفةة  9

ال سضة  ريةن  سةن سةوت  مملةدسسب مملضة   ن سكةان        لعلز مخل م ب لتقةزسس ملكفةةءمب  

ض ث  بيظةع مة ؿةد ملطاإل مالغرتمل ب ل رم  ا رين ملكفةءم ز دزي  عةل  لع

ضةةةئقب لسطةة جدع  ريةةن دلناللةةد  ن سكةةان مملةةدسس ريطةة عدّم لق ةةةدم ضةة ةزته لنفطةةه 

ملكمة اتس لنفطهب لجي د لري   ينة   لمضدم علز مألةخب للخ  عكةةء ملق ةةدم    

اللد  ن سنكمام إىل دلزم  دزمضة   يف ريدزضة  محلةصب لل عمةق يف يضة  لتطة قةة        

 فقد له ف ه ض ز لا لةن لشسسّم سس مجلدسدب لرين ال جي ةش مالري  ةن لن ةت ملفك

منؾةةالت لماليف ةةةت  مل ريةة ل يف ملؿةة  س م ةةاز يف مجتة ةةة  االاةة   ةة     ةةةة  7

ب ض ث مض طةعت ملؿ  ثالا ملعقد مألثل رق ق ريعةدلة  مة ؿةةدس    لمل  دسث

يف  ّةا للٓ ةة  ت جةةخ عةةن يض ضةةة مالغةةرتمل ب ل  تنجةةس  رطةةد عل ضةةةب يضةة   

لةةخ لةيةةت مخلطةةام  دمئمةةّة ذلطةةال     ب ملكةةاملتريةةن مة ؿةةةد ملطةةاإل مملنفلةةت   

 ب ل   ريسغ   ألن تكان رين عمةلق  مالة ؿةد يف ملعة   لريدزلض 

إن  للاسةةة  ملؿةة   ةة  ملةنةةةء مالة ؿةةةدي لتقاسةة  ملة ةةت ملؿةة ين لتطةةاسس        

 يف يظةع عةمل  يدسد لق ةريضة لدلز ة  مل طل   ريع تست   عالةةتضة منةل م   تاإوّ 

ل   تدعا ل ةة  إىل إةةري  لمع   يدّم لدلز ة ملعةمل  مملط قةل ب ملؿ  ةة  1

 ضةع مملةةدئ مخلمط  لل عةسؼ ملطلم ب لتطاس  رل لع علز عالةة  ل  ملدلا 
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عةةز  ملؿة  حبةصع ملل ةاء إىل     لُت  ملنصمعة  ضلم ّة عن إسسق مل ػةةلز ممل كةةيئ  

 بجتةةا ملقكةةسة ملعةمل ة     اّلعةد ّةدسد لةلقامب ل   تقع رياةفمض جدمع ملقام  ل مل ض

لعلةةز ملك ةةةةن   بيضةةةة عمل ةة  ريعقةةدم لإاسلةةة     للرينضةةة ةكةة   يلطةةةط  ملةةيت تةةس    

ل ن  بملؿض اي   ن سنط   رين مج ةع مألزمقة  ملعسل ة  م  لة  مبةة ي ضةة ملقةدع       

لإن توضةة ظ دللةة ض  مملطةة قل  لعةؾةةم ضة ملقةةدعب   يف سعةةرت  حبةةق ملفلطةةط ن    

  مخد  ملسئ ظ للؿ ن    ا إعةدم تةسامن لرق ق تاض د ملؿ  مل اع

لقةةد لةةد   ملؿةة  لنةةةء ةاتضةةةب ل كةةان ةةةام لةةةلم لدللةة  ذلازسةة  يف     ةةةة  1

ملعةةة ب يةةةد   دلماعةة  ريةةن مخلطةةام  ملعلم ةة  لمل قةي ةة  لمل عل م ةة  لمندمزسةة ب    

مع ممل ةةةداب لمملؿةةحل   لتعصسص ملعالةة  ريع ريعظ  للدمن ملعة  علز  ضةةع مالضةرت  

 بلثةؾةة  ريةةع زلضةة ة لدلماعةة  لةةسسكظ لإسةةسمن لريعظةة  دلا  ضةة ة       ػةةرتل ممل

 لل  ق ق ذل  تعمخ ملؿ  مل اع علز: 

ل ةة  ريةةةةدزم ؾةة ن   ةةريةةت علةةز   ب لاّل: ملةةةدء يف ريةةةةدزم محلةةصمع لملطسسةةق 

 يقة  إسسق محلسسس يف ملقسن مل ةضع عػس رين  يخ زلت ملؿ  لةلعة  ل كان 

ل ا ريػسلئ عةةلس  ب ك)لسك ة دسةك7ريػسلئ لةن   ر    يف تةزسح ملةػسس )  ل 

لةضة  إسسةق   مل ةاع  مملػةسلئ ملعمةالإل    لسعس   ةرم دلل ب  123للقةزم  تػةز  ي ه 

ب محلسسس مجلدسدب لمخد  رينةه يعةخ ملؿة  ذلةاز ملعالةةة  مالة ؿةةدس  ملعةمل ة        

عب نعةةةدم إض ةةةء 1113 عةةةع ل ةا ريةةةةدزم ؾةة ن   إماضةة  لػةةع ملنقةةةب عنضةةة يف 

لةسلت ملؿة    إسسق محلسسس مل ةزخي ب لز ة   ن ريػةسلئ محلةصمع لملطسسةق ميطلةق      

ضةةدلد  لزمضةة ة ل كةة   يسسق ةةة ل ريسسكةةة ملالت ن ةة    يإيةةه متطةةع لجتةةةلش   لولزللةةة

ت ةٓعب ل2112لرينطق  يناب ملةةض ف  ب لض ز سال ا )متاشك  لرينطق  ملكةزسيب

إإةز ريةةةدزم محلةصمع    لاةئق تعةلن ريع ملؿ  يفدلل  لرينظم  دلل    111 ل س رين 

ريل ةةزم    1 5رل لف  لةض  مةزم  تةلةغ  عدم ريػسلعّة يف دلا  11  رليفَّب لملطسسق

غةك  لةلم رين ثطاا ملطةك  محلدسدسة  يف إإةةز    ملؿ  ت دلالزب لمة لن

دلا  ضةة اس  ل لزلل ةة ب   ل نضةةة للةة   ال  ثةةت سةةسلت   1مملةةةةدزم ملةةيت لؾةةلت إىل   

  ريل ةةةز دلالز 71ملؿةة  لدلا مملةةةةدزم    مالضةة  مةزم  مألينة ةة  لةة  دللةة   لختطةةت 

  مة: لس كمن مملػسلئ يسع  زئ ط  
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لتقكة   "ب "ضصمع إسسق محلسسس مالة ؿةدي مل ي" ل"إسسق محلسسس ملة ةسي 

رين ضك  محلدسد لملطسإل ع   ض ة ملاضةطز لزلضة ةب    لسيإةةري  ضصمع مملةةدزم 

ملؿةة   عةة  حبةةس ةلاؾةةاا إىل  يسسق ةةة ل لزللةةة   سطةةم  للؿةة  ل  لإسسةةق حبةةسي 

لم ةة ت مخنةةديب لت كةةمن مملةةةةدزم تػةة  د غةةةكة  ريةةن ملطةةك  محلدسدسةة ب      

ة سعةصش  مة يرتيةت للنةّز ر  ة  حبسسة ب     إل يةل   يفت ل ةةشب لثطةاا لضسلةةءب ل   

/ مةسم   9ي ػةمخ مملةةةدزم/    لةسمّ  ريةة   متؿةا ملؿ  لةلقةةزم مأللزلل ة  لمنيسسق ة     

غةةةك  مل  ةةةزم لملنقةةخب لمل نم ةة  منةل م ةة      َعَؿةةَ  ضةضةة   تػةةك خ   مة ؿةةةدس 

مس ملؿ   مجلطس ملقةزي مأللزمض  مجلدسدل را مملمسم      بلملدلل   ملقةدري 

مةةس ملؿةة  غةةةه   مةةس ملؿةة   ضةة ة ملاضةةطز  ةةسب  ضةة ةب      ل برينريال ةةة زلضةة ة 

ليف ري ةاةةز  م مخندس ب مس ملؿ  لةلط ةنب مس لنريالدؽ ملؿ  مخند سمجلصس

 ب لريةن مملمةسم  ملة سسة     طة تسلص مملةةدزم علز لنةء زلملت ل  مملاميئ ملسئ  ملة س

 بلةة  ت مخةةدئ عة  حبةس ملؿة  مجلنةال        قرتض  مس سةسلت مملةاميئ ملؿة ن     ممل

 ملؿ  رين  رم مملػسلئ إىل:  لتضد   ثس سسلت مملاميئ ملؿ ن   لولزللة ل

مض  مةز ريل ةزم  ملةدلالزم  يف ملةنةز مل    ة      ب ع زلت ملؿ  لةلعة ةة  1 

علز إاا إسسق محلسسس ملري سسلطضة ريع  ض ة ل لزللةب ل كةان  لة    

ريػةةسلئ لن ةة  ر  ةة  يف تةةةزسح ملةػةةسس ب لسػةةمخ لنةةةء ريسميةةئ لإسةةةة       

لتكةةح  ةةرا مملةةةةدزم دريةةةء ض اسةة   ب لضةةك  ضدسدسةة  لرينةةةإق ؾةةنةع   

 للل عةلن مآلض اي لمأللزمض  ليةكّة عؿسسّة يدسدّم يف إسسق محلسسسب 

ملػةةمخ   ب لٓ تعصسةةص محلةةامز لريةةةةدال  ملعملةة  لمل امؾةةخ لةة  ملػةةعاب      ةةةة  1

 لةلػكخ ملري خيدع ملطالع ل ققه  لمل  ةزم محلسم

إيضةة   :ب لتقةاا لكة   كمجلم ةع )إقفةء عؿس ذ يب لل  ةةزم سطة ف د رينةه    ةة  3

تسسل ايةة  دلالز للةن ة  مل    ة      1"ض قدع يف يضةس  مملطة  ريةة سؿةخ إىل   

 للدّم 91يف 

لتػكخ  ةرا ملةدلا    بدلل  91إيػةء إسإل لمسم  جتةزس  تسلت  ل س رين ةة  1

 % رين مني ةج ملعةمل   11% رين ضكةن ملعة ب لتن ج سلا  95دل مع  

"إةسإل محلسسةس مجلدسةدم" ؾةدسق       ريػةسلعة  تعضةد  ملؿة  لةون تكةان     ةة  5

 ريةل ّة  كريط دمري )للة و  ل
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تطةةةسسع لؾةةةاا رين  ةتضةةةة إىل مألضةةةامإل ملعةمل ةةة  لزلةةةت ملؿةةة  لةلقةةةةزم    ةةةةة  9

 مأللزلل    

مزتفعةةةت  1117 يفةةة  عةةةةع  بلقةةةد لةةةد   ملؿةةة  جتةةةين  ةةةةز ريةةدزتضةةةة    

%ب لاةةةةةةت 19ؾةةةةةةةدزمتضة إىل دلا مملطةةةةةةةزسنب محلةةةةةةصمع لملطسسةةةةةةق لنطةةةةةةة   

 تنصمي ةة رينضة علز ضةة خ ممل ةةا: يف    بليفر  ملعدسد رين مملػةزسع ب%17لمزدمتضة

تكفلت مألرياما ملؿ ن   ل  اسةخ ريدسنة  ضةةضل   ؾةريلم إىل ري نةةء ةةد سؿةة         

متكنت غسلة  ؾ ن   رين غسمء   لزللة ل  رياميئ ملقةزم منيسسق  ب ليف 

ب لذلةة  1119ري نةةةء/ للمسةةاع/ ملقسسةة  ريةةن ملعةؾةةم  مل ايةي ةة   ا نةةة يف عةةةع 

 ليفب الخةة علةز مل ايةةن لطةنام  عةدم     ظملةيت  لقةت ل  عق  مألشري  مالة ؿةةدس   

ل  إىل مملطةةز ملةدلل  لةةألرياما     51  تعة د إسسق ضدسث سةلغ إاله   ل ندم

ب ل نمةة تعلةن   ملدمعمة  للمػةسلئ  لتعد زلض ة للةلط ةن  لسش ملدلا  ملؿ ن   

مالضةةة  نةء ل لةلقضمةةةة رينةةةهب خةةةرم مملػةةةسلئ مة َءعةةةدمن ا ريسسكةةةة لمأللزلل ةةة

ل  لةةاييت/ ملةةري  / يةةاشمنسطةةةل مأللزللةة  ملاض ةةد لةةةن زئةة ظ ملةةاشزمء     

ميكمت لالدا إىل مملةةدزم ملؿ ن   يف ريةزع ) ذمزك مملةق ب ل كان  لا دلل  

  ع علز  را مخلطامٔدِقرين دلماع  ملطةعب ُت

 

 
 

 

http://files1.24.ae/files/images/belrroad.jpg
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ض ؿة   لا ةام مة ؿةدس  ل ل يف  لزللةب ل ة   وطاتضة  را  إسطةل ةإن 

ب لتنقةةر ة ريةةن ملسلةةاد مالة ؿةةةدي طةة ف د ريةةن مألريةةاما ملةةيت تعسقةةضة ملؿةة ض 

 قمن  علز ملدسان يف رينطق  مل ازل عب ل ؾة ت 1111ملري دثل ه يف  لمثس 

يةل ماسخ ملؿة ين لإريكةيةه  ن   يةء ملعس  ملؿ ين علز  را مخللف  ب  لقد

ب محلسسةس ملة ةسي  سع د محل ةةم للمةاميئ منسطةل ة  مل ةزخي ة  ملامةعة  علةز إسسةق        

ثةؾ  يف هخ إ مةا مأللزلل   نسطةل ة مليت لةتةت تةسل ريؿةل  ضة ريةع ملؿة ب      

ل رم ض ف د ملؿة  ريةن ثةالا معةرتم  إسطةل ةة لةملةةةدزم ملؿة ن   ملةيت سعط ضةة          

 لس ةت  ن للؿ  دلزّم عةمل ّة يدسدّم بزليقّة

 لزللة    يف تاة ةت ضطةةع ل   كمحلصمع لملطسسق)ةد يةء  مملةةدزم ملؿ ن   ل

لملك ف   مليت سنةرية    بض ث تطاد ريػةعس ملقلق جتةا ملؿ  بلمالرةد مأللزلل 

ملةةذم   ن ت عةريخ لضة  لزللة لمالرةد مأللزلل  ريع عة  رية ريلب ل ةرم جيعلنةة يعةس      

لملةةذم  زضةلت ملؿة  نسطةل ةة      سطةل ة لعةد ملؿة  لإسةسمن؟؟؟   إملكازلية قسلت 

 ملطَّةةِةعملطةةة   ةةا  ن إسطةل ةةة  ةة   لا دللةة  ريةةن ملةةدلا       ؟!مخلةة مء لمملطةةةعدم  

متفةة ة  ل ل ريع  1111ملكةةز مليت جتٓس   للةعت يف ملػضس مل ةلث رين ملعةع 

ل ريةة ُسعةس    ملؿ  قمن ريةةدزم ملؿ  ملعظ م  ) محلصمع لملطسسق للةنز مل       

ليةد ؾة ين   يقد شمز إسطةل ة ملسئ ظ ملؿة ين علةز ز ع    بلطسسق محلسسس مجلدسدك

لعػةةسسن متفةة ةة   ّةلةةةل ملةةدم االاةة   سةةةع للة ةةع ريةةع زئةة ظ ملةةاشزمء منسطةةةل  تطةةع   

مة ؿةدس ب لللغ دلمائ ملعقاد ريةة سقةةزب االاة  لالسة  دلالز يف ةطةعةة  ملطةةة        

 لمحلدسد ل يةل   ملريةش  

  ُتٔعس ضكاري  إسطةل ة مليت تطعز ل م  خ ريؿل   مملامإن ملعةدي م  مةريّة  

رتمقة  ملاالسة  ممل  دم مليت ريةة ميفكةت جتةةدا لةون ملؿة  تػةكخ       لكخ مع

لةن زد زئ ظ ملاشزمء منسطةل  علز تضدسّدم للمط قةخ مملةل  لملط ةض  للريسبب ل

  عند لنةء عالةةتنةة مالة ؿةةدس    رَيذل : )إن ريؿل   إسطةل ة    مأللىل لدسنة لمملقدَّ

   ريع ملدلا مألثسلك

لة  ملؿة  لإسطةل ةةب     مأللزلل   ملعالةة  ممل نةري ة  تعةز   ريسسكة لملدلا 

لرةلا عسةل  ريػسلئ ملؿ  مجلدسدب لتسل لمغنطن  ن رين غون  ةرا ملعالةةة    

ةاّل لل  طةةظ علةةز ملريةةسبب    ن تػةةكخ دلةة -لثةؾةة  يف دلةةةا مالتؿةةةال    -
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تطةةةسإل إىل "يفةةةاذ ملؿةةة  مالة ؿةةةةدي  مملفاقةةة   مأللزلل ةةة  تؿةةةس ّة ؾةةةدز  ل

ل ةلا لملط ةض  ممل نةري "ب لإىل قسلزم إعةدم ملنظس يف ملعالةة  ريع لك ب 

ملقال ملط ةض   يف إسطةل ة لسيل  رم مل عةلن ريع ملؿة ب   ملريسب رسسل لعل

 لزلل    ثسل ةةد تقةلةت مالضة  مةزم  ملؿة ن   ريةن ثةالا ريةة         لز   ذل  يإن دلاّل

   مض  مةزم  ملةنز مل      مآلض ايس  سطلق عل ه ريؿ

لمجلةةةدسس لةلةةةرلس  ن لسسطةي ةةةة لةيةةةت ريةةةن  لىل ملةةةدلا ملةةةيت ةةلةةةت  ةةةرا   

مالض  مةزم  ا  تةع ضة لخ رين يسيطة ل ملةي ة لإسطةل ة ل ل ة رين ملدلاب لس اةع 

  إىل ريةةةةدزم محلةةصمع تنكةة ن ملةةدلا مأللزلل ةة  مجملةةةلزم نسطةل ةةة ضةة  رل ضةةرل ة ل

 لملطسسق 

ريةامشسن  للةرل   ن ريػسلئ إسسق محلسسس مجلدسد ض ريل مل  ةزم ملعةمل ة ب  إ

لضةةك   ئلكةةخ ريةةة ي ضةةة ريةةن ريةةامي - ب يمةةةةدزم محلةةصمع لملطسسةةقملقةةال عةمل ةةّة

مالة  ريةن غةسلة  ؾة ن   رةت إغةسم  ملدللة  ملؿة ن            م ضدسد لإسإل ضة ةز 

ب لةةةد ن تلعةةةه علةةز مملطةة ال ملعةةةمل   ة  إغةةةزم إىل ملةةدلز ملةةري تسسةةد ملؿةة   -

ع متفةة ة  لق مة   11/1/1111لةعت ملؿ  يف ةم  ريةةدزم محلصمع لملطسسق ل ةزسح

   زلالريل ةز د91

للقال منري سةل   ي ه لن سكان ب إن  رم مملػسلئ ضلض  ريالري  عة  يدسد

ملس مسةل   مالض عمةزس  ملكلمة  مأللىل ملاض ةدمب لضة  قق تامشيةّة يف ملعالةةة       

لسعط  ملؿ  مملكةية  مأللىل   برين مخ من  علز ملدلا ملنةري   لض ُ دُّملدلل   ب 

 إىل يةي   ريسسكة  

 يف احلرب البيولوجية على أمريكا: "أخالقيًا"  الصني انتصار

ن/ لازليةةة/ ال ختةةسج عةةن يطةةةإل    سرلةةد رل ؿةةان لةألضةةل   ملة الاي ةة    

ثةةةل  يسميطةة ظ لاسةةخملفللضةةة  ملةةيت   تطاسس ةةة لطةةالت ل الةةاي ب لريةةنض    

 ن مث ةةةةزم  تطةةاسس لازليةةة متةةت يف    عةةن مألضةةل   ملة الاي ةة  ملةةري سكػةةع  

لاسخ ملري لقةع ةةةيان ريكةي ة       ملاالسة  ممل  دميةريع  لةزلل نة ملػمةل   يف 

مألضل   ملة الاي   سرلد  ن  يػط  رل  م  يةريع  لةزلل نة يصء رين محلةسب  

  ملة الاي   ريةن مملطة ال ملسملةع    ملة الاي   مليت ت   ي مة سعس  مبج  م  ملطالري

إ ةةالإل  ةةرا إىل لملةةيت سايةةد رينضةةة مانةةة عػةةس رل ةة ّم يف ملاالسةةة  ممل  ةةدمب دمع ةةّة 



 نبيل فوزات نوفل

 

 13 

 

مملج  م  لمل  ق ق ريع ممل ازإ  يف  را محلسبب ريػلّم إىل إدمزم ملدلمء لملريةرمء  

مألريسسك ةة  لملق ةةةدم ملطة ةة  يف مجلةة ؼ مألريسسكةة ب  ةةرا مملعط ةةة  تعةةصش يظسسةة  

ب الضة مة  ن  ريسسكةة خةة ضةاملق يف  ةرم مجملةةا      ل بسب ملة الاي   مألريلل  محل

ع لعةد  ضةةائ ريةن   مةة  ضةة م / سلاا      1111يرتملةظ عةةع   ني  سل    مة  م

دل خ علز تازا  يضصم إة   لض ةض   ل رين    ريلل   يف  را محلسب مليت  1111

  لةنز ةب ملة الاي إىل لؾفضة -حبط  مخل مء  -تسةز 

يضة ريعسل  مجلػع منيطةةي  لقةال ملس مسةةا ملعةةمل  ملةيت تطة  مس يف دع       إ

ليسمت ل الع ملنةع لض ةتض ب إيضة اقةي  ملل  مل   ممل اضػ  لملس مسةل   مجملسدم 

ملس مسةل ة  ممل اضػة   ل ريةة    ل رم جتطد رين ثالا ض ةضة  رين ملق   مألثالة  ب 

لعة     بل ريسسكة رينر مل مةي ن ةة   سطمز ملن ال  مل   مليت ميطلقت رين لسسطةي ة

ب رين ثالا ميعدمع إيطةي  ضة ل ظ قد غعاب ملعة  ي ط  لخ قد غعالضةعن 

ال ة ةةاد علةةز مألزلةةةتب لتقلةة ـ لةةسمريج ملكةةمةن  ملط ةضةةة  ملةةيت متةع ضةةةب ل ةة   

  ملؿ   لمالي مةع 

لعنةةةدرية   تطةةة طع ملعاملةةة  ممل اضػةةة  إثكةةةةئ إزمدم لعةةةل ملػةةةعاب ي   ةةة   

سلب مل قل دسةةة  لمل ةةةدثخ ملعطةةةكسي مي قلةةةت مندمزم مألريسسك ةةة   محلؿةةةةز لمحلةةة

مليت مضة جدري ضة  محلسلب مجلسااري   حلسلب مجل خ مخلةريظ لملطةدع ل ثطس ة 

للكةةن  ةةرا مملةةسم ثسيةةت عةةن ملطةة طسمب يكمةةة  لزد  لعةةل   ب ل ةةس ريةةن ريةةسم

 بل ةا  ؾةله ريةن  ةةش ملطةةزسن      بمل قةزسس  ن /تسمري /  زمد تؿن ع ضالت لازليةة 

لكسب إسسمن لعةد ع ةصا عةن مملاميضة  لملؿةفع  ملةيت ليض ضةة لةه زدّم علةز م   ةةا           

 97يةةويسل مالث ةةةةز يف  يريةيطةة ةنب للكنةةه يػةةخ يوؾةة         بملفسسةةق ضةةل مةي  

ريسسك ّةب لل  خيف  يسمي ه  زضلض  للمػةةزل  يف ملةطالة  ملسسةقة       يندسّة 

ملفةةللعب لتنةضةةت ملعطةةكسس  يف ملؿةة  ي طةةةةام لإؾةةةل  لعةةل ملؿةة ن   لضةةرم 

ملدلل  ملؿ ن   خرم ملفعخ منيسمري  مخلطل يطةزعت ملاميض هب للكن ملػ طةن 

ن ملؿةةة  لزمء يسااريةةة   مألريسسكةةة    سك ةةةٔع فسمي ةةةه يوثةةةر سطةةةاإل دعةسةةة   

للؾةلت ملاةةضة  عنةد ملةةسئ ظ     بلازليةة لطةة  مخلفةةي ؼ لمل عةةل  ل ةةل ذلة      

ؾةةةنع  ةةةرم ملفةةةللعب لم   ةةةةا  لويضةةةة  ةةة  ريةةةن عالي ةةةّ تسمريةةة   ن متضةةة  ملؿةةة  

علنةت  ملةي ةة عةن     مل ي طاز مل ايط  ذلماد عةد ملقةةدز ملةصزتة  يف  ملةي ةة ملةري     

ون لةةةسصسةةةد مالض مةةةةا ع 31/3/1111ل ةةةةزسح مل ػةةةةيه للةةةدلمء مملكةةةةد لكازليةةةة 
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غسلة   ينة   ل ل    لزمء مي ػةز ملالةءب للمةة يعلة   ن  ةرا ملػةسلة      

مملجةةلسم  مملسلصسة  مألريسسك ة      عل ضةتػس  ل لفلسلزلآلا زلتػ لد ملال  

  لمملاضةد ملؿض اي 

مضة طةئ إيػةةا مملةرمريسمب يضةةت      عظم  ملؿ ن   لضكةزتض  ملعسسق لكن 

ملدلل  ة ةدم لغةعةّة لل ؿةدي للالةةء يةختةر  ةةسمزم  ريػةددم عة   عةن ضكمة           

ملق ةةةدم لمل ةةصع ملػةةع  ملةةري عةة  لطةةلاله عةةن ضكةةةزم ري قدريةة  للعةة  م ةةص         

يةضة طةعت تطاسةق ملفةللع لمي ؿةس  محلكةةزم       بلمض نفس ملعلمةء يف رلةلس  

  لدعةة  ملػةة ةإ  مجملةةسري  يف  ريسسكةةةب لعةةسَّ  محلكةةةزم ٔعمنيطةةةي   علةةز ريةةدَّ

محلكةزم ملريسل   رين ثالا ريامةفضة منيطةي   ملةد سةد ة ملطةةعدم ملػةعاب مملؿةةل       

يعس  ريةة سطةمز ضكةةزم ملريةسب      بلتقدس  مخل م للةلدمن مليت   ت عس  لاؾةل 

للةسش  للع ةةن ملنظةسم مملةدسة  لملؿةسمئ لة         بمليت ختلةت ضكاريةتضةة عةن غةعالضة    

للعكةض  ل سطةي ةة ثةإة  غةعةه لةةلقاا:       بلػسلة  علز رين   كس ملدلمءم

   مض عدلم للما 

 ة  ا ملقنةئ سطقت عةن ملػة طةن لضكةةزتهب يمةة ةةةع لةه ملؿة ن ان لةةن         

ملق   مألثالة   لمحلسف علز مجلنظ ملةػةسي  رين ثالا  ريع صم ملعؿسب يطدلم

 يام حبق رينةزم للػةعاب ملعدمءب يكةلريل ملنظس عن مالث ال  لضةال  ملؿسمئ ل

ن ملعل  مملطةل  لةةألثالإل  ةا    إل  ضقطام ملك ل رين ملةدئ ل بلةدلم يف ممل خ ملعل ة

ـ   بإسسةق محلفةةه علةةز منيطةةي      ليع قةةد  ن  بللةةرل  لقةعام ملػةة طةن يف ملقفة

الةة  ريؿةل   ب يمةة يعل ةه  ريسسكةة ضة  علضة تُ    رية ةِةَلضة ملعة  لعد/ لازلية/  ل

ع ملةيت  د  إىل  1159 ضة لةلعةدلمن مل الاة  علةز ريؿةس عةةع      لسسطةي ة لعد ريػةزل

تسميع ة ةدم لسسطةي ة يف ملنظةع ملدلل ب يوشري / لازلية/ لػفت عن إريكةي   

ة ةةةدم ملؿةة  للنظةةةع ملةةدلل  علةةز ضطةةةب ملاالسةةة  ممل  ةةدم مألريسسك ةة ب لذلةة      

لطةةة  مي ؿةةةز ة علةةز لازليةةة ريةةن ثةةالا ريةةة ةةريةةت لةةه ريةةن إيةةسمءم   ذ لةةت           

ة ةةةةدم ملةةةسئ ظ ملؿةةة ين ممل م ةةةصم لريةةةة ةدري ةةةه  ريةةةن ثةةةالا ل بمعةةةة  ملةػةةةسس مجمل 

للم  معةةة  ملةػةةسس  ريةةن ريطةةةعدمب ل ةةرم ضةة ردي لةجمل معةةة  ملةػةةسس  للؿةة ام   

 بلةعةةةت ي ةةةه ثةةةالا ملطةةةنام  مملةقةةة   ريلمخلةةةسلج ريةةةن ملطةةة س مألريسسكةةة  ملةةة

لعلةةز -لض  ػةةكخ ةةةام تقةةع قةةد مألريسسكةة  ملقةةة  ب ل ةةة  ةة  دلا ملعةةة      

تاميةةه مسةةاع  -ملؿةة  لزلضةة ة لإسةةسمن للالةةة للازسةةة ملدميقسمإ ةة       ز ضةةضة 

   مقدري  نزمض  ملةػسس  رينهلل   ض كعه يف ملقفـ  بملػ طةن مألريسسك 
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ضقةةّة إن مملؿةةةئ   ةة  ذلةة  ملعةةدن ملػةةعابب للقةةد  اةةةت ملؿةة ن ان ؾةةدة   

 يض  محلق لمنري سةل   ملةةإخب لمحلةق رين ؿةس  إضكةزتض  لريةدئ  ض  لإيطةي  ض ب 

لملةةإةخ رينضةةصعب للةل ةةةل  ميكننةةة ملقةةاا: إن مي ؿةةةز ملؿةة  يف رياميضةة  محلةةسب  

   ملة الاي   لرياةفضة منيطةي   عةد مخ ة  ل يظم  ملػمال  

مألريسسك ة ب إىل يةية  ملةةدء يف     محلةسب ملة الاي ة   إن مي ؿةز ملؿ  علز 

ةسمز ةةة لةنقةةةي  إىل ريػةةسلئ إسسةةق محلسسةةس مجلدسةةد لةطعضةةة  غةةامإّة ريضمةة ب      

إلريةةةء ملةةسلت لةلةةدلالز يف تعةةةريال  ملةازؾةة  لمل عةريةةخ ملسمسةة    ل بمالضةةرتمت   

 ب ض  عخ رين ملؿ  ةام عظمز  لملسلت ملسمس  لةل امن ملؿ ين لدا ملدلالز

إن مملطلاب لعة  ثةا رين مل اضؼ  ا مل عةلن ل  دلا ملعة  ل طةاسس ضةالت   

س  لثةؾ   ريسسكةب لمألريخ ريعقةاد  ملاميض  ملطالت مجلسااري  يف ملدلا مالض عمةز

علةز زلضةة ة لملؿةة  لإسةةسمن للالةةة للازسةة ملػةةمةل  ب للةةخ ملقةةال مخلةةلم يف   

راال   جتسيللمة سدا تةزسح ملةػسس   يه ريع لخ ضد  عةمل  ثطلب  بملعة 

علةز   لإعةدم زض  ريعةة  عةة  يدسةدب ترتميةع ةةال لت قةدع  ثةسلب ضةامءْ         ب ةري 

 ب لي اةع تسميع ملقال ملس مسةل  ب ل دلمز ملقةال ملري ة ة    ملعةمل عملؿع د م ل   

 لثةؾ  يف دلةا ملط  لملريرمء  بيف ملط ةض  لتقدع ملة ث ملعلم  لملعةريل  ي ه

ريةةة  ةةا رياةعنةةة يف ملقةةةدع ريةةن مألسةةةع لملطةةن  ؟  ةةخ    سلةةن ملعةةسبلريةةة سضمنةةة 

سل ةق لورية  عمس ةة     ض كان لدسنة دلْز لضنةقز لاريةةزع علز مملطست ملدلل  ؟  

ن ان لممل قفة لس ملعلمةةء لمملفكةس   ةخ ض ػةم    ؟ ال  ملطن  لمتل  ضكةةزم عظ مة   

متلة   لسػ رلم مخم  لسض  ثةزإة  إسسةق يدسةدم ل رية  ملعسل ة        بعن ضامعد  

لضةدتضة لملعلة  للنةةء    ملط قةخب ل ضةةع ذلة   ةا    إىل مرين ثالخة مملفةت   للدثاا 

 !تقدسطه؟لدلل  مملامإن  لمضرتمع ملعقخ 

   رم رية ض     عنه مألسةع ملقةدري   
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  .يف 19 سنةسس 1111 رين مألؾخ

 Hagen بKurtis. "Confucian Key Terms – Tian 天". State University of 

New York at Plattsburgh. يف 13 دسطم  1111 ريرزغع رين مألؾخ.  
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Philosophy". Philosophy East and West. 9 (3–4). University of Hawaii 
Press.  171–193 ؾف ة .  
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Philosophical Library.   338 ؾةةف. ISBN 9783 ةةةة 1 ةةةة 1111 ةةةة 1311 ةةةة . 
  .يف 19 ريةزع 1111 ريرزغع رين مألؾخ

   ملكايفاغ اض 

  1991رينل ملةعلةك رياضاع  مملازدب 
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 سورية والصين

 ضرورة الحاضر أم رهان المستقبل؟
 

 **شاهر إمساعيل الشاهرد. 
 

 امللخص:

استكزززضل ااظّ طزززٕ اشب سصّزززٕ اا زززّهّٕ دبززز ٍ طزززُسِٕ   زززٖ ت ززز     ززز   ْ   

اظّ طزٕ    ّنياى أصز دك ن  َ  صاٟ ضبزذ  امل  حٕ َا١ِذُِاُصّ ، َيزاى ااع  ٠ى

اا ني اشب سصّٕ، َهلم  صزَسيم  يف اافكش ااظّ طْ اا ّين. فبني    تؼك ٌ 

طززُسِٕ  ززو أيمّززٕ صُّطّ طززّٕ َالل زز دِٕ ا  ززني، َنيززني طّ طززٕ اا ززني اا  نيلززٕ     

َامللم  ززٕ يف سفززت االززذلش يف ااؼززَٞى ااذال ّززٕ ا ززذَا َذب ّززا ااعذااززٕ َ سصزز       

ت نيكززني أى ت زز   ٠ ززت طّ طززلً  اشب سصّززٕ دبزز ٍ طززُسِٕ       اسب ززُ ، اطززل    

 ،ني نظج م ت م نيني ذب ّزا   ز سبً  ااُ هّزٕ َاازذف    زو املبز دٜ اازب تزٞ و نيًز          

 َااب ػك ت يُِٕ ل صٕ ا ظّ طٕ اا ّهّٕ. 

ني إلضزز فٕ  ا ا لبزز سال زززز  ى  ُلززا اا ززني  ززو اسبززشر   ززٖ طززُسِٕ اطززلهذ  

 س طعْ اا ني سبفظ َتعضِزض نفُريز  يف  ع دازٕ     ا ا لبزز  امل  حٕ َا١ِذُِاُصّ 

تُاصنزز ل اا ززُٗ ااذَاّززٕ يف  ه  ززٕ ااؼززش  ا١َطزز . فززبكني ني تززت أ ززذ ا١ل زز ر 

ااشّٙظززٕ يف ااعزز م، َ زز  اال ززُس يف ااظّ طززٕ اشب سصّززٕ اا ززّهّٕ دبزز ٍ طززُسِٕ  ٟ  

 انعك غ ال   ذ  ك نٕ اا ني َلُتً .

 زني  زو ااذَازٕ ااظزُسِٕ     َ هذ   نيذأل اسبزشر   زٖ طزُسِٕ كز ى  ُلزا اا     

ً٘،  ر سأل أى    حيذث يف طُسِٕ يُ نضا   ظز حت نيزني ااذَازٕ ااؼزش ّٕ       جي نيًّ  َنيٍه 

                                                 
*

 .،   ُ اذب د ااكل ر ااعشر طُسٓ َني  ث ك تب 
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َصبمُ زز ل  ظزز حٕ  ل شفززٕ ل سصززٕ   ززٖ اا زز نُى، فش بززت  ًززُد  ززٍش ا١ص ززٕ    

ااظُسِٕ نيؼكش ط مْ ضمو    س  زٞرش صهّزا. فذ ؼزا ني اهظزبٕ ازبكني ت م زش       

ً٘ أِززذُِاُصًّ    ززٖ صزز    عّذ ااؼززش  ا١َطزز ،  ززو  ّززث ازز  اشبّزز سال      "اطززل ه 

االهززُ   ف زز٠ً  ززو اافكشِززٕ َا١ِذُِاُصّززٕ املززٞ شٔ ا ذَاززٕ َااظّ طززٕ ااظززُسِٕ،    

 اسب  سٓ ا مجلم  ااظُسٓ، َتعذدِلٌ اا   فّٕ َاٟصلم  ّٕ.

 مقدمة:

اا ني ث نْ أكرب الل  د يف ااع م، َ   زت  ظبز صال افلزت أن ز س ااعز م      

نيف ززش طّ طززٕ اإلصزز٠ف َاٟنفلزز ف َتززبين الل زز د ااظززُ        يف ااظززهُال ا١لزز ٔ  

اٟػرتاكْ، َيه ك ااك    زو االجز سر يف يززا ا.ز ا. َِزهتْ ايلمز م اا زني        

نيظُسِٕ كجزض٘  زو اٟيلمز م ني اؼزش  ا١َطز  ااززٓ ِ م زش ني اهظزبٕ ا  زني سيز ى           

 املظل بش أك ش  و كُنٌ ضشَسٔ اسب ضش.

 ت "غزشر سطززّ  َ ز ا أفشِ ّزز "   َ ز دٔ  زز  رّزش اا ززني  ا اطزلطذام   زز    

 ّزث ِزذَس يف يززٍ امله  زٕ تهز فع       ،(1)كبذِش  زو   ز  ت "ااؼزش  ا١َطز "    

 دَاْ   د نيني اا ُٗ ااكربٗ ١طب ر  ذٔ، ن ٍط ً  مب  ِهتْ:

ِلُط  ااؼش  ا١َط  داٙزشٔ ت زا اا ز سال ااز ٠ث سطزّ  َ فشِ ّز        زز  1

ك ى ااكزشٔ ا١سضزّٕ،   َأَسَني  ااب ِعزّؽ   ًّز  أك زش  زو ث٠ثزٕ أسنيز   طز       

َفّززززٌ تل زززز سر امل زززز ا ااظّ طززززّٕ َاٟلل زززز دِٕ َاٟصلم  ّززززٕ، ا  ّززززٕ   

 .(8)َااع ملّٕ، َ   ِلفش   هً   و ته ل  ل   ٖ طبل ا اا عذ

تؼشف امله  ٕ   ٖ أكزرب صبمُ زٕ   ّٙزٕ  زو اابحز س َا ّ ز ل،       زز  8

ا١محزش، اشب زّ    َيْ: حبش لضَِو، اابحش ا١طُد، اابحش امللُطز ، اابحزش   

 ااعشنيْ َا ّ  اهلهذٓ.

ززز   اافزشال زز  دص ٕزز  ذبلُٓ   ٖ ااعذِذ  و ا١نً س املًمٕ،   ش: ااهّشزز  3

نًزش ا١سدى،  ضز فٕ  ا ا١نًز س اا ز  ٔ، َيزْ يف أغ بًز  صز سبٕ ا م٠ ززٕ.        

َتززلحكا يف ااؼززش  ا١َطزز  صبمُ ززٕ  ززو املززذالش ااشّٙظززٕ،   ززش: لهزز ٔ         

ُطززفُس َااززذسدنّش، َ  ززّا نيزز ر املهززذر، َ  ززّا      ااب ْ  ززّ  ،ااظززُِع

 .(3)يش ض
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تلمّززض امله  ززٕ ني ٟتظزز   َااعمززا، َ ززو ثززا فًززْ تلززّت نؼززش اا ُا ززذ زززز  4

ااعظزززكشِٕ يف أَلززز ل اسبزززشر، َهلززز    زززذسٔ   زززٖ ا ل ززز   اا زززشني ل        

 ااعظكشِٕ  لٖ غ  اال  ّذِٕ.

تلمّض يزٍ امله  ٕ نيُفشٔ َتعذد امل  دس اا بّعّزٕ َاا زشَال املعذنّزٕ    زز  5

َ   دس اا  لٕ، يزا ف ٠ً  و تهُ  امله خ اازٓ ِلمّض ني ٟ لذاا يف أغ بزٌ،  

َنيزاك فإى اشب ز ٙ  ازبُّنيُاّلّكّزٕ ا ؼزش  ا١َطز  صع لزٌ ق زش ن  زٕ        

اكزربٗ  ر غ اطرتاتّجْ َط  ٕ ته فع دَاْ كب  نيني ااعذِذ  و اا زُٗ ا 

 ااب دل ت يف ته فع ػذِذ   ٌّ.

  ززٖ اابحززش امللُطزز  ِ مكززو أى جيعززش  هًزز     ٕف ا ززني تززشٗ أى  ُلزز  طززُسِ 

 شكض ان ٠  ا ظ   اا ّهّٕ امللجًٕ عبزُ أَسَنيز ، ل صزٕ  را صزشٗ ت زهّ  يززٍ       

ٓ دالزش ا١ساضزْ ااظزُسِٕ، اله زش نيعزذ رازك  زرب        يف ااظز   ك ّزً  أَ صضّٙزً      ٘ي   ّهز 

 . (4)اا٠رلّٕ َ ش ُغ

 ة:األهمية االسرتاتيجية لسوري

ِززشٗ نزز ني ُّى نيُنزز نيشل أٍى ااظّ طززٕ اشب سصّززٕ ١ٓ دَاززٕ تكمززو يف  ُلعًزز        

ازب ززشايف. َِعززذ ااع  ززش ازبُّطززرتاتّجْ  ززو ااعُا ززش املًمززٕ يف طّ طززٕ ااذَاززٕ         

اشب سصّٕ، ١ى ت ك ااظّ طٕ تكمو يف أيمّلًز  ازب شافّزٕ، َِزشٗ املطل زُى يف     

َااظّ طٕ،   َإّ أٍى يه ك  ٠لٕ َثّ ٕ َ رتاني ٕ نيني ازب شافّصب ا ااع٠ل ل ااذ

ااظّ طززززّٕ   هلزززززا أ  ززززا   ززززٖ يزززززٍ ااع٠لززززٕ ااُثّ ززززٕ تظززززمّٕ   ززززا ازب شافّزززز     

)ازبُّنيززُاّلكع( اازززٓ قكززو تعشِفززٌ نيهنززٌ ااع ززا اازززٓ ًِززلا ني اذَاززٕ  ٟ   ززٖ     

اذَازٕ  أط غ أنً   فًُم ص  ذ نيش ك ٙو  ْ، َأنٌ ِبحث ني اذسصٕ ا١َا  ٠لٕ ا

مجّعًززز  ااه دبزززٕ  زززو  املؼزززك٠لَااعمزززش   زززٖ ضب َازززٕ  زززٍش  ،نيبّٚلًززز  َ ّضيززز 

 ااع٠ل ل املك نّٕ .

فهيمّٕ طُسِٕ ٟ تهتْ ف    و أيمّلً  ازب شافّٕ، نيش  و ااذَس اازٓ ت عبٌ 

يززٍ  ززز  يف ضبّ ً  اإلل ّمْ. فكُى طزُسِٕ أيزا دَازٕ يف  ه  زٕ ااؼزش  ا١َطز        

ٕ      ّ ٕ اطرتاتّجّٕ َاّع  دسا ااظزعْ   أاززا نيزذ   ز،  ك  بز ا  فّزٌ ا مك نزٕ اإلل ّمّز

 ا ذبُِش طزُسِٕ  زو دَازٕ ن ػز ٕ صُّطزرتاتّجًّ  )دَازٕ  زٞثشٔ(،  ا دَازٕ  ًمزٕ          

صُّطّ طًّ  )دَا  لهثشٔ(. َاعش أكرب انل  س يف  ُاصًٕ اسبشر   زٖ طزُسِٕ يزُ    

 نً ٘ َصُدي . يف ت ظّمً  أَ ألف ُا ني  ٘ ااذَإ ااظُسِٕ، َلذ 
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 : (5)ْني ٣تتكمو ا١يمّٕ اٟطرتاتّجّٕ اظُسِٕ 

 .صن ل اا ُٗ اإلل ّمّٕ يف امله  ٕطُسِٕ  شكض اكش تُازز  1

 طُسِٕ يف ااُلت  ّهٌ يْ  لهفع ابه ى ازب شايف.زز  8

تلج َس طُسِٕ    ف ظ ني حبّث تؼكش  رب صهُنيً  اا شنيْ ااشٕٙ ازب شافّٕ زز  3 

 َاال سخيّٕ هل .

ااززب اا ززُٗ ااربِززٕ َاابحشِززٕ َازبُِززٕ   ا  هزز  ا االززذالش نيززني  طززُسِٕ  ززو أيزز زززز  4

ا تؼززكش صززضً٘ا  ظ طززً  ا   ِززٕ  ززو  ه  ززٕ   زز  ااعزز م، َفززا  ززشف  زز اَ  

اكظهذس دَ طّفشطكْ  و اا ُٗ ازبُِٕ  هذ   أازبُّنيُاّلّك امل سػ ا 

لزز ا: يزززٍ امله  ززٕ ااعشنيّززٕ يززْ املعززرب اازززٓ ِززشني  لزز ستْ سطززّ  َأفشِ ّزز        

  فل ف ااذف   ازبُٓ  و ل ستْ أفشِ ّ  َأَسَني . َسَني ، َيْهني

ً  يف ضبّ ًزز  اا بّعززْ  ززرب  ُلعًزز  ازبُّاطززرتاتّجْ  ًمززت عززب طززُسِٕ دَسًا  زززز  5

 .كبُانيٕ سطّ   ا أَسَني 

"ااشنيّز  ااعشنيزْ" ااززٓ تزشصا  زو كُنزٌ       ززز  ت ا طُسِٕ   زذٔ نيُصزٌ  ز  بزْ ني    زز  6

  .َك٠ًّ ا م  ا ا١ شِكّٕ يف امله  ٕ

طززُسِٕ ني تززت لزز  ااززذف   ا١َا  ززو ا١ ززو ااظّ طززْ َاٟلل زز دٓ ااشَطززْ      زززز  7

َاا زّين َاإلِشانزْ، ل صززٕ نيعزذ أى ا لمزذل اطززرتاتّجّٕ اابحز س اشبمظززٕ      

َ شِزززا اسبشِزززش اازززب ت٠لزززت  ززز  اطزززرتاتّجّٕ اا زززني اكظزززش اا زززُ          

 .    ا١ شِكْ   ًّ  يف   ّا 

َ ّ يًم  اإلل ّمّٕ، َااب أثز سل  اكلؼ ف ل اا  ص املٞكذٔ يف طُسِٕ َابه ى زز  8

 املل  س ني   ٖ ا ل٠ك اا  لٕ ا لحكا مب   اا شى اسب اْ .

طُسِٕ   ذٔ  ُاص٠ل اا ز ص، َ  ًّز  ِلُلزا   ز  غز ص نز نيُكُ، َتشكّز         زز  9

َااُِٟزز ل امللحززذٔ ا١ شِكّززٕ َل ززش تعمززش الحشِززش أَسَنيزز   ززو لب ززٕ غزز ص  

 يزا ااظُ  ااكب  . ااشَطّٕ َ ه فظلً    ٖ ا ل٠ك (نيشَم)

طُسِٕ م تشضخ ملؼّٕٚ ااُِٟ ل امللحذٔ ا١ شِكّٕ َاا زشر، نيزش  م زت  ز      زز  13

 ِشاى   ٖ ت ُِت ااظّ طزٕ ا١ شِكّزٕ َا١  ظزّٕ َاإلطزشاّٙ ّٕ َ فؼز هل       

  رب د ا امل  َ  ل يف ابه ى َااعشا  َف ظ ني.
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زب زشايف اٟطزرتاتّجْ   طُسِٕ  ًذ ااؼعُر ااظ  ّٕ: ِعزُد رازك  ا  ُلعًز  ا   زز  11

سب ز سٔ ااظز  ّٕ اازب اعبزذس  هًز       ااافشِذ، َ و اسب  سال اازب هًزشل   

ى، ُااكهعززززز نُّى، اافّهّ ّزززززُى، ا٣ػزززززُسِ   ،ااظزززززُ شُِى، ا١كززززز دُِى 

 َكززاك اسب ُّى، ا١سا ُّى، ااك ذانُّى، ا١نب ط، اا ظ نُّى ااعزشر،  

 ااُّن نُّى َااشَ  ى.

ّٕ َاٟلل ز دِٕ  زُاا ت سخيًز  مبشكضيز  يف     استب ت أيمّزٕ طزُسِٕ ااظّ طز   زز  18

  ل ٖ ث٠ث ل سال َث  ف ل  ذٔ. َك نت طُسِٕ نيف زش  ُلعًز  ازب زشايف    

اٟطرتاتّجْ ضبُسًا ا لج سٔ ااع نيشٔ نيني ااعذِذ  و ني ذاى ااؼزش  ا١َطز ،   

ززززز  كمززز  ك نزززت  ززز  ٠ً  ُِّزززً  يف ذبذِزززذ ااظّ طزززٕ َاا زززشا  ااعشنيزززْ        

 اإلطشاّٙ ْ. 

هً ّٙزٕ فزإى يززٍ املّزضال ازبُّنيُاّلّكّزٕ مجّعًز  صع زت  زو         َيف ا   ٕ اا

طززُسِٕ ني ززذًا را  هفعززٕ  ُِّززٕ ا ززذَا املعهّززٕ ني مله  ززٕ، كمزز  صع ززت  هززٌ ن  زززٕ           

اطززل   ر  ًمززٕ مل زز  ت يزززٍ ااززذَا الل زز دًِ  َطّ طززّ  َ ظززكشًِ ،  زز  ِعززين  

ٗ ف ا شا  اسب ّ ْ   ٖ طُسِٕ يُ نيني لُ ، ُضُ ًّ  ذبُِ ٌ  ا  شكض دب رر

 تشِذ ت ّ  اشبشاٙ  َلُٗ تشِذ اسبف ه   ًّ .

 :السورية-حملة تارخيية عن العالقات الصينية 

َحبكززا زززز ااظززُسِٕ  ا  ٚزز ل ااظززهني، فظززُسِٕ -تعزُد ااع٠لزز ل اا ززّهّٕ  

ػززك ت اا شِززا االجزز سٓ اازززٓ سنيزز  نيززني اا ززني زززز   ُلعًزز  نيززني اا زز سال اازز ٠ث

 . (6)َاازٓ بْ ط ني ً   شِا اسبشِش ،َااذَا ااعشنيّٕ

ااظززّذ َتعزذ طززُسِٕ اازشاني  ا١ط طززْ ملؼززشَ  اابحز س اشبمظززٕ ااززٓ  ش ززٌ     

 مللُافا     ؼشَ  اسبضام َاا شِا اا ّين. ا ،نيؼ س ا١طذ ااشّٙع

االجززز سٔ، َتعزززُد  يف صبززز ااتف لّزززٕ  1955يف ااعززز م  ٕعزززت اا زززني َطزززُسَِلح

لزذم  ٠لزٕ دني ُ  طزّٕ    أَيزْ   1956 ا ااعز م  ااع٠ل ل ااذني ُ  طزّٕ نيزني ااب زذِو    

ا ص نزب طزُسِٕ يف    َلفت اا زني   1957. َيف ااع م (7)نيني اا ني َااذَا ااعشنيّٕ

اال ززذٓ ا٢طزز ُا ااظزز ني  اازززٓ أسطزز لٌ تشكّزز  الًذِززذي  نيلحززشِت أ شِكززْ.  

اكززو اشبزز٠ف اا ززّين  زز  اٟذبزز د ااظززُفّ تْ يززُ  زز  أ زز   ت ززُس ااع٠لزز ل          
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 ٕ ّب ف ززذ ّ. َ  ززٖ ااززشغا  ززو اعبّزز ص طززُسِٕ ا٠ذبزز د ااظززُف   (8)اا ززّهّٕ ااظززُسِ

صبمُ ززٕ  ززو   َتُلّزز  شصززت اا ززني   ززٖ اطززلمشاس تُاصزز ً  ااظّ طززْ  عًزز ،     

، َألززشٗ ا لعزز َى  1963اٟتف لّزز ل،  هًزز : اتف لّززٕ صِزز دٔ االعزز َى االجزز سٓ  زز م     

 َلذ ػك ت أَا تع َى ث  يف نيني ااذَالني. ،1965اا   يف   م 

ن  ززٕ  ٕ، ني تززت طززُسِ 1978َنيعززذ تُلّزز    ززش  ع يززذٔ ك  ززب دِفّززذ  زز م    

  أطزًا   ز َط  يف َصزٌ ااظزّ شٔ اا شنيّزٕ،    ١االُاصى ااُ ّذٔ يف  ه  ٕ ااؼش  ا

ززز   1983)اإلِشانّزٕ  ززز  يف ذبظو ااع٠لٕ    اا ني. َ هذ   ل  ت اسبزشر ااعشالّزٕ   

 زززو يززززٍ  ملٍُ زززذاذبظزززهت ااع٠لززز ل ااظزززُسِٕ اا زززّهّٕ نيظزززبب  ُلفًمززز   (1988

 ُِش ا١صش  زٍش ضبزش    ً دب سِ ً اتف ل 1988  م  ٕفُلعت اا ني    طُسِ ،اسبشر

َأنيزززذل نيكزززني اطزززلعذادي  الضَِزززذ طزززُسِٕ نيلكهُاُصّززز       ،1963اتف لّزززٕ  ززز م  

 . (9)ب يزا اا  بّاا ُاسِخ  لُط ٕ املذٗ، نيعذ أى سفت اٟذب د ااظُفّ

ف  ل ػزشا٘ أطز حٕ،   لذ ت نيكني  ظ  ذال  ظكشِٕ َصز  1985َيف   م 

َل  ت نيلذسِب اشبربا٘ ااظُسِني   ٖ كّفّٕ اطزلطذا ً ، َطز  ذل اسبكُ زٕ    

 .  ن املااظُسِٕ يف نيه ٘ 

ََلززز  ازب نبززز ى ااعذِزززذ  زززو اٟتف لّززز ل  هًززز : اتف لّزززٕ تؼزززجّ  َمح ِزززٕ         

ٕٚ   ُّى ُِاى ملذٔ  ؼزش   اٟطل م سال امللب دإ، َاٟتف     ٖ ت ذِا لشض ني ّمٕ 

. 1996طززلطذا ٌ يف رُِززش  ؼزز سِ  نيرتَاّززٕ َ ع  ززش  نلزز   اا ززضا  زز م  طززهُال، ٟ

 ذٔ ني ّمٕ  ؼشِو   ُّى ُِاى   ٖ ػزكش   َ هيحً كم  لذ ت اسبكُ ٕ اا ّهّٕ 

. َػًذ االب دا االج سٓ نيني ااب ذِو ت ُسًا   حُهً ، 1999ل٠ا   م  شدُّيب ل ٟ ت 

 ا  ٕٚ َمخظني   ّزُى دَٟس   1989ف ستف   و طبعني   ُّى دَٟس أ شِكْ   م 

 .8333أ شِكْ يف   م 

م          َسف ت اا ني املبذأ ااززٓ تلبهز ٍ ااُِٟز ل امللحزذٔ َاازذَا اا شنيّٕز َااززٓ ِ ُز

سِٕ      ٖ فشض ااع ُني ل   ٖ ااذَا ااب تلع سض    طّ ط تً  ك اعشا  َ ِزشاى َطُز

سِٕ   اا زشى امل ضْز ل  زت نيل     زو َكُسِ  ااؼم إّ. ففْز أَاطز  االظزعّهّ ل     ضَِزذ طُز

أسض    د ا ذني ني ل،  لمشدٔ   زٖ لزشاس اسب زش ااززٓ     زز مبٕٚ َمخظني ص سَخ أسض 

فشضلٌ ااُِٟ ل امللحذٔ   ٖ ااب ذاى ااعشنيّٕ، َل صٕ طُسِٕ، اؼزشا٘ ا١طز حٕ، َلزذ    

 .(13)ط  ذ راك   ٖ ت ُِش ااع٠ل ل ااعظكشِٕ نيني اا ني َطُسِٕ
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اا ني ١َا  شٔ، َمت اارتكّض يف نيضِ سٔ  ا١طذااشّٙع  ل م 8334َيف ااع م 

طُلً  صذِذٔ  ٕيزٍ ااضِ سٔ   ٖ االع َى اٟلل  دٓ نيني ااب ذِو،  ّث تٞ و طُسِ

  زُد نز ل٠ل اازهف  َاا  لزٕ،      ٕا  ني، َ  ت اٟطزل م سال اا زّهّٕ يف طزُسِ   

 َ شافا اال هّ . 

َلزز  اا شفزز ى اا ززّين َااظززُسٓ   ززٖ      (8335 َ 8334 زز  نيززني ) َيف اافززرتٔ 

ف لزز ل ا لعززز َى يف صبززز ٟل اازززهف  َاا زز ص َااضسا زززٕ َاا زززحٕ َااع زززُم اا بّزززٕ   ات

 َااظّ  ٕ َاالع ّا َاا   فٕ َاملُطّ ٖ َاملظشف. 

 موقف الصني من احلرب على سورية:

اتظززا  ُلززا اا ززني دبزز ٍ ا١ص ززٕ ااظززُسِٕ نيزز ٟلل٠ف  ززو  ُلززا ااُِٟزز ل    

امللحذٔ دب يًز ، َيزُ تبز ِو يف املُالزا ازّع صذِزذًا. ف  ملز  ته ل زت االُصًز ل          

ااظّ طززّٕ ا  ززني  زز    ٠ّتًزز  ا١ شِكّززٕ يف اسب بززٕ ا١لزز ٔ، يف هززش طّ طززٕ      

مل ززز ا.  ٟ أى ل سصّزززٕ صزززّهّٕ نيشاغم تّزززٕ ذبكمًززز  ت   عززز ل ا١ِزززذُِاُصّ  ني   

تعززذٗ  ززذَد اٟلززل٠ف  يززُ أنززٌ ازبذِززذ يف  ُلززا اا ززني دبزز ٍ ا١ص ززٕ ااظززُسِٕ   

َني    ذ  ،املُلفْ املعًُد    طّ ط ل ااُِٟ ل امللحذٔ يف  ه  ٕ ااؼش  ا١َط 

اال زز دم َاملُاصًززٕ ااظّ طززّٕ يف طزز ني ٕ تعززذ ا١َا  ززو نُ ًزز  يف يزززٍ امله  ززٕ.      

 ا ص نب زز صن ل  ع دإ اا ُٗ يف ااؼش  ا١َط  َِظًا تذلش اا ني يف َال  تُا

       ٕ يف   زذاث  ززز   كش  و سَطزّ  َ ِزشاى يف  ُاصًزٕ ااُِٟز ل امللحزذٔ َاازذَا اا شنيّز

   هزش ت ز  ذ أص ز ل امله  زٕ  ا  زذ     ت ُس صذِذ   ٖ ت زك املع دازٕ، ل ُصزً  يف   

 .(11)تعكع َال  ت ك االُاصن لااب ظ حٕ املهضا  ل اا

ا١ص ٕ ااظُسِٕ ق ش سدًا  ب ػشًا   ٖ اإل ٠ى ا١ شِكْ املُلا اا ّين  و 

 و ذبُا يف اٟطرتاتّجّٕ ا١  كّٕ عبُ  ه  ٕ ا ّ  اهل دٜ ا٣طزُِّٕ، َيزْ   

 ه  ززٕ تهزز  ْ ااهفززُر اا ززّين، َيززُ  زز  ِعززين َصززُد تززُتش نيززني اا ززشفني يف يزززٍ     

     ٗ كح ت ، َلزذ ػز  (18)امله  ٕ،    جيعش اا ني تعمزش   زٖ اازشد يف  هز  ا ألزش

ا١ص ززٕ ااظززُسِٕ فشصززٕ ا  ّزز م نيزززاك،  ضزز فٕ  ا اتًزز م اا ززني ا ُِٟزز ل امللحززذٔ    

ا١ شِكّٕ ني ملظز غ مب ز سبً  ازبُيشِزٕ،   ز   زو  شِزا نيّز  أ شِكز  أطز حٕ          

تؼززجّعً  ا مجمُ زز ل اٟنف زز إّ يف االبززت، َني الزز اْ فززإٍى      َ  زز   ززرب الزز ُِاى، 

 ٘  و ااشد، َاُ طّ طًّ  ف  .اا ني اربزل امله كفٕ يف ا١ص ٕ ااظُسِٕ كجض
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ت ظززّا طززُسِٕ  ا ااززب يززذفت  ل ززٕ ساِززتؼززش اابهلزز غُى ن 8313َيف ااعزز م 

ا  زز   شِززا اسبشِززش نيززني ني ززذاد  َٕ نؼز ٘ " دَاززٕ صذِززذٔ" رلززذ نيززني ااعززشا  َطزُسِ  

. َلززذ تكف ززت دا ززؽ نيًزززٍ املًمززٕ،  زز  صعززش اا ززني ت زز   ظزز س       (13)َد ؼززا

 ل امللحذٔ، َاعذم االزُسط يف صزشا  ل امله  زٕ.     شِ ً  ال٠يف اا ذام    ااُِٟ

ف ززشسل نيكززني ن ززش  ظزز سٍ  ززرب   ززش، َاٟطززل م س يف   زز  فٕ لهزز ٔ ااظززُِع،  

 . (14)كّ ُ رتًا  و اا  يشٔ 183َ نؼ ٘  ه  ٕ صه  ّٕ ضطمٕ   ٖ نيعذ 

فإرا ك نت نيشاني لذ ػًذل َٟدٔ اسبشر ااب سدٔ نيزني ااؼزش  َاا زشر، فزإى     

ٍُا اال سخيْ يف ااظّ طزٕ اشب سصّزٕ اا زّهّٕ. ف زذ اتظزا      د ؼا ػًذل َٟدٔ اا لح

املُلززا اا ززّين نيؼززهى ا١ص ززٕ ااظززُسِٕ نيززشفت االززذلش اشبزز سصْ ني ززفٕ    ززٕ،      

َاالذلش ااعظكشٓ   ٖ َصزٌ االحذِزذ، َ زو ثزا سفززت أٓ  صززشا٘ فزززْ صبزز ع         

ِفظزش   ا١ ززو  ززو ػزهنززٌ أى ِفزلزززت ااز زززشِا أ ز م ا لمز ا يززا االزذلش، َيزُ  ز         

  ٕ . َيزْ املزشٔ ا١َا   (15)اطلطذا ً  اافّلُ  شال  لل إّ ضذ لشاسال نيؼز ى طزُسِ

يف تزز سِخ  ززا ااززه ت ااززب ِظززلطذم  ززو أصززش دَاززٕ  شنيّززٕ. كمزز  أى طززُسِٕ يززْ    

 ٕ/  زشال. فظزُسِ  6ااذَإ ااُ ّذٔ ااب اطلطذ ت اا ني  زو أص زً   زا اافّلزُ /    

طزززرتاتّجًّ  ا  زززني، ٟ  زززو ثشَتًززز  اا بّعّزززٕ نيزززش  زززو صاَِزززٕ ث  زززً   ات عزززذ سصزززّذًا 

ازبُّطّ طْ   ٖ صعّذ املُل  ازب شايف َاملك نٕ اسب  سِٕ، َااذَس اازٓ ت عبٌ 

اا زّين  ززز  يف  ع دٟل ااظّ طٕ ااؼش  أَطز ّٕ. َتزشٗ نيكزني أى اافّلزُ ااشَطزْ      

 املؼرتك طّفلت "ن فزًٔ  و اافش " سبٍش ا١ص ٕ ااظُسِٕ.

 بادرات الصينية حلل األممة  ي سورية:امل

االذلش يف ا١ص  ل ااُالعٕ ل س  ن    َ ذم رب ت اا ني  و طّ طٕ ااههٓ 

  ززز سبً  املب ػزززشٔ أَ ف ززز ًٙ  ازبُّطّ طزززْ املب ػزززش، َرازززك ا مزززشٔ ا١َا يف    

أني زت اا زني طزف ستً      ااشغا  و مجّ  امل  اب ل اا شنيّٕت سخيً  اسبذِث، فع ٖ 

 ززٕ  ززُاا فززرتٔ اسبززشر   ززٖ طززُسِٕ، َ ش ززت َصاسٔ اشب سصّززٕ        يف د ؼززا  فلُ

 ب دستًزز  سبززش ا١ص ززٕ ااظززُسِٕ، َااززب افرتضززت  ِ زز ف  8318اا ززّهّٕ يف ػززب ط 

، َقكززززو  مجزززز ا يزززززٍ املبزززز دسٔ ني اه زززز ط   8318نّظزززز ى  13  زززز٠  ااهزززز س يف 

 :(٣16تّٕ)ا
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  عززٕ تش ّززب اا ززني نيلعززّني املبعززُث اشبزز   املؼززرتك ا٢ ززا امللحززذٔ َص  زززز  

 ااذَا ااعشنيّٕ كُيف  ه ى ملل نيعٕ اا شاس ااظّ طْ.

تعززشر اا ززني  ززو د ززا ااززذَس اا ّزز دٓ ا٢ ززا امللحززذٔ يف تهظززّا صًززُد       زززز  

اإلغ ثٕ، َل ات:  ى ا١ ا امللحذٔ أَ أٓ كّ ى سلش غز   لحّزض ِهب زْ أى    

 ا ااُض  اإلنظ نْ يف هش ػشط ا رتام طّ دٔ طُسِٕ.ِ ِّ

 دٔ ََ ذٔ َط٠ ٕ أساضزْ  ااذَاْ ا رتام اطل ٠ا َطّجيب   ٖ ا.لم  زز  

ت زذِا املظز  ذٔ اا٠ص زٕ َ زث ااف ز ٙش ااظّ طزّٕ املطل فزٕ يف        طُسِٕ، َ

 .نل ٙجٌطُسِٕ إل ٠  اسبُاس، َا رتام 

 ززذم املُاف ززٕ   ززٖ االززذلش املظزز ت أَ اا زز    ززو أصززش ت ززّ  ااه زز م يف    زززز  

الًذِزذ نيفزشض   ُنيز ل ٟ    طُسِٕ، َتعل ذ نيكزني أى اطزلطذام اا زُٔ أَ ا   

 ِظ  ذ   ٖ  ش يزٍ املؼك ٕ نيؼكش  ه طب.

جيب أى ِ لضم صب ع ا١ و ااذَاْ مب  صذ َ بز دٜ  ّ ز   ا١ زا امللحزذٔ     زز  

 َا١ شاف ا١ط طّٕ ااب ذبكا ااع٠ل ل ااذَإّ.

( .مُ زٕ  1  ذ اصلم   يف صهّا )  ٞرش صهّا 8318 ضِشاى  33َيف  

ااعمش  ُا طُسِٕ ااب ت ا ااُِٟ ل امللحذٔ َاا زني َسَطزّ  َفشنظز  َاملم كزٕ     

امللحذٔ َتشكّ  َص  عزٕ اازذَا ااعشنيّزٕ َاٟذبز د ا١َسَنيزْ، َاتف زت   زٖ  بز دٜ         

 ش  ززٕ انل  اّززٕ. َتززه  اشب ززٕ   ززٖ  ل  ززٕ " كُ ززٕ انل  اّززٕ رال صززز٠ ّ ل         

ذد   ز  اازشّٙع ا١طزذ، ف لل فزت     ك   ٕ"  رب "تُافا  ؼرتك"، اكهًز  ٟ ذبز  

َاػه و أى   ٍذلا١ شاف املعهّٕ ني اهضا    ٖ تفظ  يزٍ املب دٜ، َنيعذ اٟصلم   

، يف  ززني أكززذل  (17)ا.زز ا أ زز م  ش  ززٕ " زز  نيعززذ ا١طززذ"     يف اٟتفزز   ِفظززت  

  ُطكُ َنيكني أنٌ ِعُد  ا ااظُسِني َ ذيا ت شِش     سّٙظًا.

 :(18)ا٣تْ( 1ا )َأيا    ن    ٌّ  ٞرش صهّ

تؼزززكّش  كُ زززٕ انل  اّزززٕ تُاف ّزززٕ  كُنزززٕ  زززو اسبكُ زززٕ ااظزززُسِٕ     * 

 َاملع سضٕ.

 صززشا٘  ززُاس َ ززين ػزز  ش زبمّزز  فٚزز ل ااؼززعب ااظززُسٓ،   ززٖ أى خيززش   * 

نيهل ٙ  تظ يا يف َض  ا١ط غ ا١َا ا بهز ٘ ااذطزلُسٓ َاا ز نُنْ ا ه ز م ااظزُسٓ      

 َ صشا٘ انلط ني ل  شٔ َنضًِٕ.
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لززززذ ت اا ززززني   رت زززز ل صذِززززذٔ ا٢ل ززززش      8318ا زززز نْ َيف تؼززززشِو ا

َلززا   زز٠   ت زمهت اإلنيشايّمزْ  بعززُث ا١ زا امللحززذٔ َص  عززٕ اازذَا ااعشنيّززٕ،    

 ااه س   ٖ  شا ش، َتؼكّش  كُ ٕ انل  إّ.

لذ ت  ب دسٔ د ت  ا  ش طّ طْ ا٢ص ٕ ااظُسِٕ   ٖ  8315أِ ُا  33َيف 

ااعمززش   ززٖ  ك فحززٕ اإلسيزز ر  ززو   ،  زز (19)أى ِززلا اطززلبع د ا١دأ ااعظززكشِٕ 

 ص نب سلش. 

يف صب ع ا١ و،   ٖ ااشغا  اٟطلطذام امللكشس سبا ااه ت ِ ظٍجش ا  ني

 ،ااززب م تظززلطذم يزززا اسبززا  ٟ نزز دساً  ااُ ّززذٔ داٙمززٕ ااع ززُِٕ ااذَاززًٕزز   ززو أن

      َ صًِّز  ضززذ  كمز  أنًز  م ت جززه  ا اطزلطذا ٌ ال ززُِت  صزذاس لزشاسِو  ؼزز نيًني 

ْ   ًززذ ااززشّٙع  عمززش اا زززايف يف فززرتٔ     اّبّزز  يف "اا ززُسٔ اا ّبّززٕ"، سغززا      زز  بزز

ا رتاضزززً    زززٖ صزززذَسيم . َتزززشٗ نيكزززني أى اطزززلطذا ً  ا فّلزززُ ِه  زززا  زززو        

 ع سضزززلً  ١ٓ تزززذلش غشنيزززْ يف طزززُسِٕ، نيعزززذ أى أطززز ٘   زززا  ززز ا ا١  ظزززْ   

فلزذلش إلطز  ط ااذَازٕ ااؼزش ّٕ فًّز ، ٟ       ،اطلطذام لشاس صب ع ا١ و يف اّبّ 

  ٖ اا شر َااُِٟ ل امللحذٔ ا١ شِكّٕ. مح ِٕ املذنّني كم  اٍد

 ا اافّلُ يف صب ع ا١ و   و ا١ص ٕ ااظُسِٕ َاطلطذا ً   ى  ُلا اا ني

ااذَاْ، ػزكش نيذاِزٕ ازربَص ٟ زب صذِزذ يف ااؼزش  ا١َطز ، مبز  ِٞكزذ سغبزٕ           

نيكزززني يف اعزززب دَس دني ُ  طزززْ َطّ طزززْ  ززز ملْ ِله طزززب  ززز  تهززز  ْ لزززذساتً         

ٟلل  دِٕ َااعظزكشِٕ. فز افّلُ اا زّين ِعزذ ت زُسًا نُ ّزً   ًمزً  ازّع ف ز  يف          ا

أط ُر تع  ش اا ني     ه  ٕ ااؼزش  ا١َطز  اا هّزٕ مبزُاسد اا  لزٕ اا زشَسِٕ       

اُي  اٟلل  دٓ امللظ س ، َ ا  أِ ً  يف ن شٔ نيكني  ا دَسي   ٖا مح ف ٕ   

 ااذني ُ  طْ َااظّ طْ   ٖ ااظ  ٕ ااع ملّٕ.

اا زني أِ زً  أى ضبز َٟل ااُِٟز ل امللحزذٔ اض ض زٕ اطزل شاس امله  زٕ          َتشٗ

أىي   ز  ا ل  ديز   ااعشنيّٕ ِهتْ اظٍذ اا شِا أ  م   ذادال ااهف  ااب ت ش  اًّز ،  

االع َى اٟلل ز دٓ حيلز    ا تزُافش ا١ زو َااظز ا يف ااعز م  ا١ زش ااززٓ ِفظزش          

ٍّٕ ني ش  دني ُ  طّٕ  و ل٠ا اطزرتاتّجّٕ    ظ  ًّ  ا لًذٕٙ َ ٍش املؼك٠ل ااذَا

كزاك طعت ، (83)   ااع م اشب سصْ ( ؼ كش)ت ُم   ٖ أط غ  ٠لٕ صفش 

 ا ا  ف ززٕ   ززٖ  ٠للًزز  االج سِززٕ  زز  اسبكُ زز ل ازبذِززذٔ يف ااززذَا ااززب        
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اصل  لً  ا١ ذاث. َربؼٖ اا ني  و أى ِٞدٓ ط ُط ااه  م اازُ ين يف طزُسِٕ   

ِكُى ألشر  ا اا شر، فلف ذ   ّفً   ًمً  هلز  يف  ه  زٕ    ا صعُد ن  م صذِذ 

كم  أى أٓ تذلش غشنيْ يف طُسِٕ  و ػهنٌ أى قلذ اّ زش  ا   ،ااؼش  ا١َط 

 ااعشا  اازٓ ِؼكحش  ُسدًا نف ًّ   ًمً  ا ٍ ني.

َيف ضُ٘ راك ان   ت اا ني  و ث٠ثزٕ  ع ّز ل تعمزش   زٖ تشطزّطً  دَ زً        

َيزززْ: ضزززم ى   زززلً   زززو  ،مه  زززٕ ااعشنيّزززٕ َااعززز ميف سِٝلًززز  اٟطزززرتاتّجّٕ ا 

اا  لٕ، َصِ دٔ  ٠للً  اٟلل  دِٕ مب  ِ مو ت بّٕ ا لّ ص تً  امللضاِذٔ،  ضز فٕ  

 .(81) ا تهكّذي  ااذاٙا   ٖ  ش ااهضا  ل  رب االع َى َاالف َض

 أهمية الصني بالنسبة لسورية:

ا زززّين ااكزززب  تزززذسك طزززُسِٕ أيمّزززٕ ااع٠لزززٕ  ززز  اا زززني، ن زززشًا ا زززذَس ا 

َامللهزز  ْ يف ااظّ طززٕ ااذَاّززٕ، َتعززُا   ززٖ  ُلززا اا ززني امللززُاصى اازززٓ ِعززرتف  

مب زز ا مجّزز  ا١ ززشاف، َااززذا ا ا ذَاززٕ َااؼززعب يف طززُسِٕ. َتززشٗ أى يهزز ك     

قكززو اٟطززلف دٔ  هًزز   ززو االجشنيززٕ اا ززّهّٕ،   ززش ااع٠لززٕ نيززني اسبززضر     ً دسَطزز

جشنيززٕ اا ززّهّٕ يف  ظززهإ اإلصزز٠ف   ااؼززُّ ْ اا ززّين َااذَاززٕ يف اسبكززا، َاال  

اٟلل زز دٓ َااظّ طززْ َاٟصلمزز  ْ َاٟنل زز ا ني ا ززني طززشِعً   ا   زز ف ااززذَا 

املل ذ ٕ. َربؼٖ طُسِٕ أى ٟ تكُى اا ني  ًلمزٕ نيزهى تكزُى طزُسِٕ صزضً٘ا  زو       

يف ااعزز م  ػززْ صززني نيّهزز   بزز دسٔ اا شِززا َاسبززضام ااززب أ   ًزز  ااززشّٙع اا ززّين   

إلسيزز ر نيزز ل ااّززُم ػززهنً    ملّززً ، َكززش ااززذَا  عهّزززٕ        ا . َتززشٗ طززُسِٕ أى  8313

ص ززشايف ضبززذد، َيززُ سلززز نيزز ا ًُس يف نيّٚزز ل   ٌدُ ر م ِعززذ اززٌ َصزز ،مبك فحلززٌ

 ذِززذٔ َطبل فززٕ، َيهزز ك دَا تظززل مش فّززٌ، َاززو تكززُى اا ززني يف  ززه و  ززو        

اازِو نؼ ُا يف طُسِٕ،  ِ ُساإلش يزا املشض  اًّ  ني افعش  رب اإلسي ر، َلذ َص

َاطل    ازبزّؽ ااعشنيزْ ااظزُسٓ اا  ز ٘   زٖ أ زذاد كزب ٔ  زهًا. فمك فحزٕ          

اإلسيزز ر اّظززت  ظززكشِٕ َأ هّززٕ فحظززب، نيززش اابذاِززٕ يززْ  ك فحلززٌ فكشِززً    

َاربزز ر اإلصززشا٘ال َ ل نيعززٕ االه ّمزز ل  ،َتهمُِززً  َالل زز دًِ  َطّ طززًّ  َاصلم  ّززً 

 و ل٠ا اارتكّض   ٖ صبمُ ٕ  و ااه  ط  ،ذَااإلسي نيّٕ  رب ته ّا راك نيني اا

أيمً : كؼا َتعشِٕ اافكش املل شف، َتُضّت املف يّا اشب  ٕٚ، َ سط ٘ لزّا  

  .َ  ذاد د  ٔ  علذاني ،ا بٕ َااظ٠م َاالظ  ت
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َتشٗ اسبكُ ٕ ااظُسِٕ أى اا ني رب ٛ يف  سط ا ػزب نيً  ازلع ا اازذِو يف    

 نيّزززٕ امللط فزززٕ َاملل شفزززٕ، ف  ابّزززٕ اإلسيززز نيّني ااظزززعُدِٕ اازززب ٟ تع مًزززا  ٟ ااُي

 اا ّهّني اازِو لذ ُا ا جً د يف طُسِٕ ك نُا لذ تع مُا يف ااظعُدِٕ .

   زززً ،  63َ را ك نزززت ااع٠لززز ل ااذني ُ  طزززّٕ ااظزززُسِٕ اا زززّهّٕ  مشيززز     

ف اع٠ل ل اٟلل  دِٕ نيني ااب زذِو رلزذ ملٚز ل ااظزهني،  ر ػزك ت طزُسِٕ ن  زٕ        

ا اسبشِش اازٓ سنيز  اا زني ني اب زذاى ااعشنيّزٕ. َكز ى اال زُس ا١يزا        ي  ٕ  و  شِ

  ٖ صعّذ ااذَس اٟلل  دٓ يُ راك اازٓ دبظذ يف نيه ٘ املذِهٕ اا ه  ّٕ اسبشٔ 

يف  ذسا، ااب  هحت اا ني فشصزٕ كزب ٔ ا ُصزُا  ا أطزُا  ااؼزش  ا١َطز        

 .(88)َأَسَني 

       ٖ اٟلل زز دِٕ ا ذَاززٕ    َنيعززذ اسبززشر   ززٖ طززُسِٕ ااززب تظززببت نيلززذ   اابهزز

ااظززُسِٕ، َلظزز ٙش كززب ٔ يف ااهزز ت  ا  ززْ اإلمجزز اْ، َيف ااشأبزز ا اابؼززشٓ     

َاابهٖ االحلّٕ، ص ٘ل ااع ُني ل اٟلل  دِٕ اازب فشضزت   زٖ طزُسِٕ الزٞدٓ  ا      

جم  اال ذِشال   ٖ أى أضشاس كب ٔ يف ل    ل الل  دِٕ َاصلم  ّٕ سّٙظٕ. َت 

   ّ س.  1333  ّ س دَٟس، َلذ ت ش  ا  533ل سر  اسبذ ا١دنٖ الك اّا اسبشر

َنيعززذ ذبشِززش ااعذِززذ  ززو ا١ساضززْ ااظززُسِٕ َاا  زز ٘   ززٖ ته ززّا دا ززؽ يف  

ااعذِذ  و امله  ا أ  هت اسبكُ ٕ ااظزُسِٕ  زو اابزذ٘ يف  ش  زٕ   ز دٔ اٟ مز س       

 َااب جيب أى ِكُى ا  ني َاازذَا اا زذِ ٕ اازب َلفزت  ا ص نزب طزُسِٕ دَسٌ      

ا حكُ ززٕ ااظززُسِٕ ني الُصززٌ عبززُ  ً سبّزز ً فًّزز ، ل صززٕ أى يهزز ك تُصًّزز ٌّٓضبززُس

ااؼشِك اٟلل  دٓ ا١َا اظُسِٕ ااب تعذ  ؼش ، أٓ عبُ سطّ  َاا ني ذبذِذًااا

%  ززو االجزز سٔ اشب سصّززٕ ااظززُسِٕ، كمزز  أى  م ّزز ل االبزز دا      7نيهظززبٕ دبزز َصل  

   َ دبز َصل   ّز س دَٟس،   االج سٓ نيني طُسِٕ َاا ني اطلمشل  لزٖ لز٠ا ا١ص زٕ، 

َ ظل بش ااظُ  ااظُسِٕ َا ذ، َيْ حب صٕ  ا  ؼز سِ  َاطزل م سال كزب ٔ يف    

 م ّٕ    دٔ اابه ٘. َ  ٖ اا ني أى تظعٖ ١لز   لً   و ا٣ى، َأٟ تهل ش  لٖ 

ذب ّا اٟطل شاس ااظّ طْ ااك  ش، ف  ابّزٕ ازب شافّز  ااظزُسِٕ  ظزل شٔ نيكزش      

ض ا بذ٘ يف اٟطل م س. َتل    طُسِٕ ٟطزل م سال صزّهّٕ   املع ِ  َااُض  فًّ  ص ي

اٟت ز ٟل   َٟ طزّم  كربٗ يف اا ه  ٕ َااضسا ٕ َاابهٖ االحلّٕ َاالكهُاُصّ  )

َااه ا امل شفّٕ( ااب تؼكش ااُّم   ب اٟلل  د املع صش َااب تع نْ طُسِٕ 

 ً  نلّجٕ ااع ُني ل املفشَضٕ   ًّ .تشاصعً  فّ
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ص ززٕ   َاززت طززُسِٕ اطززل ً م ااهمززُر  اا ززّين يف االهمّززٕ      َ هززز  زز  لبززش ا١  

خب ُ ٌ ااع  ٕ،     دساك اٟلل٠ف يف ااؼشَط. َكؼفت ا١ص ٕ أى اٟطزل ً م  

كز ى انل  ّٙزً . َنيعزذ اسبزشر تبزذَ ااعززُدٔ   حزٕ  ا رازك ااهمزُر  َاٟطزلف دٔ  ززو          

 يف  ك  و اا ُٔ فٌّ. َتظعٖ اسبكُ زٕ ااظزُسِٕ سبزش   زا اا٠صزٚني ااظزُسِني      

 ،اشب س ، ا ه  لً  نيهنٌ أصبت   فً  ا٠طل م س ااظّ طْ  و ااذَا املع دِٕ اظُسِٕ

 ش يزا امل زا حيلز    ا ل زُال رًزذ ا ُصزُا  ا ااهلّجزٕ امل  ُنيزٕ،  هًز          َ ى 

  ْ ضززشَسٔ اٟنل زز ا  ززو االظززُِ ل  ا امل زز سبٕ ااُ هّززٕ       :  ززٖ املظززلُٗ ااززذال 

أٓ  ،)ااظززكو، اشبززذ  ل، اابهززٖ االحلّززٕ(َااعمززش   ززٖ تززه ني  ل  بزز ل ااعززُدٔ 

 ظززل ض  ل ااب زز ٘  َااعمززش   ززٖ دبذِززذ االؼززشِع ل الظززُِٕ أَضزز   يززٟٞ٘، فًززا   

فٚزز ل طبل فززٕ لززذ ِكززُى ابع ززًا  ؼززك٠ل أ هّززٕ أَ طّ طززّٕ، اكززو يهزز ك      

 ااك    هًا ك ى لذ يشر  و اإلسي ر. 

َ يف َتعمزززش اسبكُ زززٕ ااظزززُسِٕ   زززٖ ضزززم ى   زززُ  اا٠صزززٚني يف ااعزززُدٔ أ 

 ،َاازب تظزل مش طّ طزًّ  َ  ٠ ّز ً     ًاامل كّٕ  َتبذِذ املط َف اازب ِبزذًِ  نيع ز   

فم ا اا جُ٘ اٌ َصٌ  نظ نْ ََصٌ طّ طْ،  ر مت اطل ٠اٌ نيُصفٌ َسلٕ طّ طّٕ 

ٖ صبشِز ل اسبزشر    يفنيّذ ااذَا ااب   َات االزهث    طزُسِٕ. َجيزشٓ االُاصزش       ز

  ُّ ا لّ صزززز تًا َاإلضزززز ٘ٔ   ززززٖ االعززززذِ ل    ا زززز  اا٠صززززٚني يف دَا اا جززززُ٘ اززززلف

َاٟنلً كزززز ل ااززززب ِلعشضززززُى هلزززز ، نيًززززذف   زززز دٔ نيهزززز ٘ اا  ززززٕ َاال  ززززب   ززززٖ 

 اسبظ طّ ل َاٟن ظ   ل. 

اابهز ٘ يف صبز ا    َتظعٖ طزُسِٕ  ا اٟطزلف دٔ  زو ااهمزُر  اا زّين يف   ز دٔ      

 ٕ اربزز ر  ذَسكززَاطززل ً م االجشنيززٕ اا زّهّٕ يف اا   فززٕ َاالع ززّا،   ،االهمّزٕ اابؼززشِ

 ْ دَس  ٞطظز ل اافكزش َاازشأٓ َازب  عز ل ََطز ٙش االُاصزش..       َ ،اا شاس االع ّمز

  يف ااب ذِو. ع َى  ظل ب٠ً نيني  شاكض ا١حب ثَيزا لذ ِكُى  هُانً  ا ل

ٕ    نيااظُسِ ى  ) فز ا شر   ، حب صٕ  ا املضِذ  و االعزشف   زٖ اا   فزٕ اا زّهّ

االجشنيٕ  َٟ طّم  أى ،ُسِٕ ف  (ًِّمو   ٖ ث  فٕ ااع م ك ٌ َاّع   ًّ  يف ط

اا ّهّٕ يف  داسٔ االهُ  اا   يف َاملؼك٠ل ااب َاصًلً ، َكّفّٕ ارب ر اا زشاس  

 . (83)ضب    ج ر اسبكُ ٕ ااظُسِٕتؼكش حب ً ، 
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َجيزززب اٟطزززلف دٔ  زززو ااهمزززُر  اا زززّين يف  ع زبزززٕ نيعزززت اا  ززز ِ ،  ّزززث   

ك٠ل َ هز  ذبُهلز   ا   اطلطذ ت نيكزني االكهُاُصّز  اسبذِ زٕ سبزش نيعزت املؼز      

أص زز ل  ض هززٕ، َل صززٕ ل زز ِ  اإلسيزز ر ااززذَاْ، َاالمّّززض ااعه ززشٓ، َااززل ً       

ااعشلززْ، َااهضا زز ل اا  ٙفّززٕ. كمزز  ل  ززت نيلهطززّع  شكززض االكززُِو املًززين يف    

ملهز   زذَث اهلجمز ل اإلسي نيّزٕ لبزش َلُ ًز ، ١ى املهز  ا ااف ز ٔ          ػزّهجّ ن   ل زّا  

ش فًّ  اإلسيز ر، اززا جيزب تزه ني اإل زذاد املًزين ااززٓ        َامللط فٕ  و ااظًش أى ِ ً

جيزب تعمزّا   نفظزٌ  ِكظب ااه غ املً سال اا٠ص ٕ ا ح ُا   ٖ ااعمش. َيف ااُلت 

اا  نُى   ٖ يٟٞ٘ اّعشفُا    يْ ا١ م ا اشب سصٕ  زو اا ز نُى، كززاك تع زّمًا     

ًززُد م اا  ززٕ ااشبّززٕ ا ذَاززٕ اّبح ززُا  ززو ااعمززش نيؼززكش أطززًش. فبف ززش يزززٍ ازب  

   .تؼًذ اا ني أٓ  ُادث  سي نيّٕ كب ٔ يف اإلل ّا  هز طهُال

كم  جيب اٟطلف دٔ  و اطرتاتّجّٕ االهمّٕ ااكربٗ ااب تهلًجً  اسبكُ ٕ 

ا ُتهمّزٕ ػزش  اازب٠د ا ُصز    َاا ّهّٕ اشدم اافجزُٔ نيزني املهز  ا ااؼزشلّٕ َاا شنيّزٕ،      

 ا اطززرتاتّجّٕ َ ّهززٕ ملك فحززٕ ااف ززش. فبف ززش طّ طززٕ اإلصزز٠ف َاٟنفلزز ف ااززب     

  ّززُى  733ظبحززت يف  لززشا  أك ززش  ززو     ززً  43أ   لًزز  اا ززني لبززش أك ززش  ززو 

  ّززُى ف زز  يف اا ززني، َسطززا    83ف زز  صززّين  ززو   اززٕ ااف ززش، َم ِبززا طززُٗ     

يف اازززكشٗ  ززش اسبززضر ااؼززُّ ْ اا ززّين ل ززٕ  مُ ززٕ الط ززّ  يززٟٞ٘  ززو ااف   

 .8381حب ُا   م  املُِٕٚ الهطّظٌ

 اخلامتة:

يهزز ك ان بزز   لزز  ٛ اززذٗ ااؼززعب اا ززّين َاملفكززشِو اا ززّهني  ززو          

 ه  زززٕ  زززشَر   ِعزززٍذَنً صاازززُا  ززز  ا١َضززز   ا١ هّزززٕ يف طزززُسِٕ ااّزززُم،  ّزززث     

 شاني ل َتُتشال، َأى اا شا  يف طُسِٕ  ُِش َ ع ذ، َيُ  ز  جيعزش سصز ا    ضَا

ك ل اا زّهّٕ ِزرتددَى يف االُصزٌ  ا طزُسِٕ، ١ى سأًِزا تؼزكش       ا١ م ا َااؼش

  ٠م اا شنيّٕ، َيزا غ  دلّا. إل و ل٠ا َط ٙش ا

طززهُال،  زز  جيعززش  م ّززٕ  8أك ززش  ززو طززُسِٕ    ززٖا ززذ اطززلمشل اسبززشر 

  ز دٔ اإل مزز س َامل زز سبٕ ااُ هّززٕ اّظززت نيزز ١ ش ااظززًش، َيزززا حيلزز    ا صًززُد  

ٕ  و ن  ّٕ، َ ا  ؼ سكٕ نؼ ٕ  و ا.لم  ااذَاْ دَٝنيٕ  و اسبكُ ٕ ااظُسِ

 ز س ١نًز    بُازٕ  زو     إلَتظعٖ اا ني  ا اعب دَس يف يزا ا ، و ااه  ّٕ ا١لشٗ

 املع سضٕ(. زز اسبكُ ٕ زز مجّ  ا١ شاف يف طُسِٕ )ااؼعب 
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َصحّت أى االهمّٕ ذبل    ا اطل شاس طّ طْ َأ ين، اكزو جيزب أٟ قهز     

ااززب لززذ تعززُ  االعزز َى اٟلل زز دٓ أَ    ٠ل مؼززكا  ززُا راززك  ززو اابحززث  ززو   

املؼ سكٕ يف    دٔ اإل م س. َ و املفّذ تعضِض َتؼجّ  اسبُاس املؼرتك نيزني سصز ا   

 ك٠لا١ مزز ا ااظززُسِني َاا ززّهّني، ل صززٕ فّمزز  ِلع ززا نيإجيزز د   ززُا ا مؼزز       

َااعمش   ٖ اٟنل  ا  زو تعز َى الل ز دٓ     ،االمُِش   ٠ًَاملشتب ٕ نيإ  دٔ اإل م س 

 ا ػززززشاكٕ الل زززز دِٕ   ّ ّززززٕ نيززززني ااب ززززذِو،  ززززو لزززز٠ا ااززززشني  اا شلززززْ    

   ٕ  ،َااظككْ َسني  ل ُط اا  لٕ نيني كش  و  ِشاى َاا زني َااعزشا  َطزُسِ

ك طزرتاتّجّٕ   8338ازشّٙع ا١طزذ يف ااعز م    اَيُ املؼشَ  اازٓ ك ى لذ  ش ٌ 

ش اا  ص َ ه  ٕ دب سٔ  شٔ ت ش ااؼش  ني ا شر،  رب الحُِش طُسِٕ  ا ل  ذٔ اه 

ً٘ ا شِزا اسبشِزش، الؼزكّش         سني  اابح س اشبمظٕ، َيُ  ز  سأل فّزٌ اا زني   ّز 

أ ُا  ش الل  دٓ سٙزّع يف ااعز م،  زو طزُسِٕ  ا اا زني، َيززا ِلُافزا  ز          

 ز م   ػْ صزني نيّهز   اا ّهّٕ ااب  ش ً  ااشّٙع اا ّين اسبضام َاا شِا  ب دسٔ 

. كم  ذبل   طُسِٕ  ا ت ُِش ااه  م امل شيف فًّ ، َيْ حب صٕ  ا لربٔ 8313

اا زززني يف يززززا ا.ززز ا، َاابحزززث  زززو ساّززز ل دفززز  تعلمزززذ   زززٖ غززز  اازززذَٟس        

ا١ شِكْ. َ و املفّذ تعضِزض ااع٠لزٕ نيزني اا زشف االج سِزٕ َاا زه  ّٕ َااضسا ّزٕ        

  رازك  زو صبز ٟل    َ ل  ٕ غشف  ؼرتكٕ   ٖ يززا اا زعّذ نيزني اازذَالني، َغز     

 االع َى... . 

 النتائج اليت توصل إليوا الباحث: 

املك نزٕ  ِه  ا  ُلزا اا زني  زو اسبزشر   زٖ طزُسِٕ  زو أ زشِو، يمز :          زز  

 ٕ َله  ززٕ اا ززني نيززهى اابّٚززٕ    ،اٟطززرتاتّجْ اا ززّين  ه ززُسيف امل اشب صززٕ اظززُسِ

شم ااه زز م ااذَاّززٕ نيززذأل تززل   َأى اا ززشَف  ُاتّززٕ الهلززز اا ززني  ك نًزز  يف يزز

ْ   ااذَاْ.  ِله طزب  ز  تهز  ْ     َسغبٕ نيكني يف اعب دَس دني ُ  طزْ َطّ طزْ  ز مل

 لذساتً  اٟلل  دِٕ َااعظكشِٕ. 

 ع سضٕ اا ني ١ٓ تذلش يف ااؼَٞى ااذال ّٕ ا ذَا ك ى َ  صاا ضبذدًا زز  

ا ظّ طززٕ اشب سصّززٕ اا ززّهّٕ، ١ى نيكززني طززبا َ  نززت  ززو االززذٍلش ا١صززه  يف      

اال طزز   ؼززش َأَاٙززش اا ززشى ااعؼززشِو، ن يّززك  ززو ااع ُنيزز ل ااززب     أَالززش اا ززشى

 أثه ٘ اسبشر ااب سدٔ. يف َ ُاا ُفِشضيت   ًّ  ني ّ دٔ ااُِٟ ل امللحذٔ اظهُال 
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 التوصيات:

سطزز ا نيعززت   ، َ شكززض ث زز يف صززّين يف د ؼززا  طززشا  يف افللزز ف  إللززرتف اأ

ّ  يف طُسِٕ، َتزه ني  لشجيْ لظا اا  ٕ ااعشنيّٕ  و اا ني اّكم ُا دساطلًا ااع 

فشصٕ  مش هلا يف املشكض اا   يف  و ل٠ا تذسِظًا ا  زٕ اا زّهّٕ يهز ك. َفزلت     

 َتع زّا  هت الع ّا اا ز٠ر ااظزُسِني يف اا زني يف املش  زٕ ازب  عّزٕ َ ز  نيعزذي          

ٕ نيذ ا  و اسبكُ ٕ اا ّهّٕ  َااعمش   ٖ  اا ّهّٕ يف ازب  ع ل ااظُسِٕ  تشمجز

  ش اازٓ ِٞطع اع٠ل ل   ٖ  ظلُٗ ااؼعُر.، ا١ا١دنيّ ل اا ّهّٕ
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 اهلوامش:

، اا زز يشٔ : داس  ظززل بش اا ززني يف ااه زز م ااززذَاْ ازبذِززذ  ِ طززش   ززْ ي ػززا،  زززز  (1)

 .17،  8334 املع سف،

، نيزز َل:  شكززض دساطزز ل ااعُملززٕ َااه زز م ااززذَاْ ازبذِززذلززشَى، بزز  أ ززني َسزززز (8)

 .83زز  15،  8334، 1ااُ ذٔ ااعشنيّٕ، ط

، نيزز َل: ااعزز م اإلطزز٠ ْ يف هززش اٟطززرتاتّجّٕ ااع ملّززٕ املع صززشٔ  زز٠٘  زز يش، زززز (3)

 .83زز  17،  1998، 1نيْ، طَ شكض ااذساط ل ااعشنيْ ا١َس

 ؼززشٔ أِزز م، نيّهمزز  ذبلزز    ا أسنيعززني ُِ ززً   لزز٠ا ألززش  ززو ا أَسَنيزز   ّززث ت ززش زززز  (4)

 ّٕ.اا ّهااب  ٙ   و املُانٛ  هذ   ته  ا 

ذبزز د ااكلزز ر ا، د ؼززا: دب ّزز ل اسبززشر   ززٖ طززُسِٕػزز يش  ب  ّززش ااؼزز يش، زززز (5)

 . 8338ااعشر، 

َ    كزز ى" شِززا اسبشِززش اا ززذِا  زززز  (6) ِززشاى، ِ ِززشني  اا ززني نيهَسَنيزز   ززرب َادٓ فشغ نززٕ 

 . و اا شى اا  نْ  ا اا شى اشب  ع  ؼشٕ، َراك َطُسِ

 ٠ل ل دني ُ  طزّٕ  ز  اا زني    ك نت طُسِٕ َ  ش أَا دَالني يف امله  ٕ ت ّم ى زز  (7)

 ،1993نيّهم  م تعرتف املم كزٕ ااعشنيّزٕ ااظزعُدِٕ نيًز   لزٖ  ز م        ،1956يف   م 

 .1998 ٠ل ل دني ُ  طّٕ  عً   لٖ   م  " طشاّٙش"َم ت ا 

(8)  Susan V.Lawrence. U.S. CHINA RELATIONS: AN OVERVIEW OF ززز  

POLICY ISSUES, Congressional Research Service, August 1,2013. 

 ،"اا زه   ل ااعظززكشِٕ اا ززّهّٕ َ بّع تًز  اززذٗ ااؼززش  ا١َطزز   "ضبمزذ نبّززش،  ( 9)

 ،   ٖ ااشاني :8333صب ٕ ااظّ طٕ ااذَإّ، نّظ ى 

 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx؟Serial=219828&eid=3987 

 املشص  ااظ نيا..... (13)

"طّ طززٕ اا ززني دبزز ٍ ا١ص ززٕ ااظززُسِٕ يززش تعكززع ذبززُٟل   طززهّٕ اسبظززّين، زززز  (11)

، تؼزشِو  443صب زٕ املظزل بش ااعشنيزْ، ااعزذد      اطرتاتّجّٕ صذِزذٔ يف امله  زٕ؟"،  

 .41،  8315ا١َا 

صب ٕ ااظّ طٕ ااذَإّ،  "َال  َ ظل بش االح اف ل يف سطّ "،ااظّذ ط ّا، ضبمذ  (18)

 .58   ،8311 اا  نْ، ك نُى ،183ااعذد ،47ااظهٕ 

ا  ز  اا شِزا ا١َسَنيزْ،     8335ززز   8334 أَكشانّز   ااربت  اّزٕ يف  زُسٔ  َكزاك اازز  (13)

اعشل ٕ نيه ٘ له ٔ صذِزذٔ تزشني  ا زّ ني     8318  م  ض شاني ل يف نّك ساغُااَٟ

 اهل دٓ َا١  ظْ.
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)14(- « La Chine se déploie au Proche ززززز Orient », par Thierry 

Meyssan,Réseau Voltaire, 25 janvier 2016. 

 ؼزز سِ  لززشاسال دَاّززٕ رال صزز ٕ ني ١ص ززٕ      اطززلطذ ت اا ززني  ززا اافّلززُ ضززذ    زززز (15)

ااظززُسِٕ، َم تكلززَا ني ٟ لهزز    ززو اال ززُِت كمزز  ك نززت تفعززش طزز ني ً   ّزز ا 

 أص  ل امله  ٕ.

 زز ا ا١ ززٕ   اى،أمحززذ ُِطززا أمحززذ، نززّفني  ظززعذ، ضبززشسِّ    :صبمُ ززٕ نيزز   ني زززز  (16)

، ني َل:  شكض دساط ل 1، ط(  ع ٠ل اال ّ  َسف ل3123ٌزز  3122ااعشنيّٕ )

 .58،  8318ااُ ذٔ ااعشنيّٕ، 

(17) UNHCHR, Report of the Fact  ززز Finding Mission on Syria pursuant to 

Human Rights Council resolution S 16/1 زز, Geneva, Office of the High 

Commission for Human Rights, 18 August 2011, viewed 3 July 2012, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_965.
pdf 

 ااؼززش    ه  ززٕ ٖ  زز ااشَطززّٕ اشب سصّززٕ ااظّ طززٕ "أثززش ضبمززذ، غشِززب  طززشا٘زززز (21)

املشكززض ااززذق شا ْ  ("،8317 زززز 8311) ااظززُسِٕ ا١ص ززٕ   اززٕ دساطززٕ : ا١َطزز 

  .8317ااعشنيْ، 

 See AFP, ‘China's Syria policy guided by principle: analysts’, France ززز (19)

24, 7 June 2012, viewed 3 July 2012: 

http://www.france24.com/en/20120607 زززز chinas زززز syria زززز policy زززز 

guided زز principleanalysts؟ns 

 9 سنّ ْ ا ؼش  ا١َط  ) ،  شكض ك" ُلا اا ني  ّ ا طُسِٕ"ِضِذ ص ِ ، زز  (83)

 :  ااشاني    ٖ ،8318 ػب ط

http://carnegie زز   mec.org/publications/؟fa=47149&reloadFlag=1 

"اطلع دٔ االُاصى.. اا زُسال ااعشنيّزٕ َ  ز دٔ تعشِزا از  اا زعُد        ذ ت أُِر، زز  (81)

(، اا  يشٔ:  شكض ا١يشام 193  حا صب ٕ ااظّ طٕ ااذَإّ، ااعذد ) اا ّين"،

 .87،  8318ا ذساط ل ااظّ طّٕ َاٟطرتاتّجّٕ، 

 عمزش َ  زه  سبزُااْ  زٚب ػزشكٕ صزّهّٕ، تهزل  ااعذِزذ  زو           633عبزُ   تضزم زز  (88)

دَازٕ، يزْ ااعزشا      17ااظ   اا ه  ّٕ َت ذسي   و املُانٛ َامله فز ااظُسِٕ  ا 

َااظززعُدِٕ َابهزز ى َ  ززش َاّبّزز  َتززُنع َازبضاٙززش َامل ززشر َتشكّزز  َصُسصّزز        

 َأَكشانّ  َ ُاذافّ  َسَ  نّ  َني   سِ  َااُّن ى َلرب .

 .  ُّى  ظ ا 83َ ُااْ لُ ّٕ،  56يف اا ني  ّث ُِصذ زز  (83)

https://www.voltairenet.org/article190037.html
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 تقديرات إسرائيلية حول مستجدات 

  العالقات بين إيران والصين
 

 **إبراييم عبد اللريم
 

 

 مكدمــة..

أٚيت ا٭ٚغاط ا٫غرتاتٝج١ٝ ايك١ْٝٛٝٗ اٖتُاًَا ًَحٛظًا يًتطوٛضا  ازبسٜوس٠   

ع٢ً قعٝس ايع٬قا  بو  يٜوطإ ٚايكو جت ٚدبًموت َعواٖط ٖوصا ا٫ٖتُواّ بايعسٜوس         

َٔ املتابعوا  ايور ضا وت تتٓواٍٚ ة ٝعو١ املػواضا  ازبسٜوس٠ ايور ن ؿو  عٓٗوا             

ع٢ً ازباْ  جت نُا َعُس  يىل  تًو ايع٬قا جت مبهاَٝٓٗا ٚتفاع٬تٗا ٚتأثرياتٗا

عوسة٠  ٚاملٛق  ا٭َطٜهٞجت ٚقسَت هلوصٙ ايااٜو١ قوطا٤ا      "يغطا٥ٌٝ"ذبطٟ َا ؽبل 

 َٚكرت ا  تتٓاٍٚ املػأي١ املثاض٠.

  ٖصٙ املتابع١ ايسضاغ١ٝ ايتٛثٝك١ٝ اشباق١ مبج١ً "ايفهط ايػٝاغٞ" ضباٚي١ 

١٦ٝ ازبٝٛغٝاغ١ٝ ايور  يطقس تكسٜطا  ٚض٣٩ يغطا١ًٝٝ٥ ْٛع١ٝ  ٍٛ ايتاريا    اي 

اتهووأ أْٗووا تتؿووهٌ  ايٝووًا بوو  يٜووطإ ٚايكوو جت املػووتٓس٠ يىل َعًَٛووا   سٜووس٠       

خبكٛم اتفاق١ٝ ؾا١ًَ بُٝٓٗاجت ٚتكسِٜ قطا٤ا جت َ اؾوط٠ أٚ يُٝوا بو  ايػوطٛضجت     

يًططٜك١ اير ٜفهط يٝٗا املٗتُٕٛ اإلغوطا٥ًٕٝٝٛ بؿوإٔ ٖوصٙ اي ٦ٝو١جت َوذ ايتوصنري       

١ًٝ ربهوذ ٭قوٍٛ ٚنوٛابط ةطٝو١ ضبهَٛو١ باملكوا        بإٔ ١ٜٖٛ املواز٠ اإلغوطا٥ٝ  

اإلغوطا١ًٝٝ٥ أغاغووًا عًوو٢ قاعوس٠ اضت اةٗووا ايعهووٟٛ باملكوا  ا٭َطٜهٝوو١ ٚبووايك٠ٛ    

 ايتحايف١ٝ بُٝٓٗا.

                                                 
*

 جت ٚض٥ٝؼ ذبطٜط   َ٪غػ١ ا٭ضض يًسضاغا  ايفًػط١ٝٓٝيًػطٝين با ثناتب ٚ  
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 احلدث / الوثيكة .. 

يطْواظ   أيهت ذبكٝكا  خاق١ أ طاٖا يطٜل يكحٝف١ "ْٜٝٛٛضى تاميع"جت نِ

 ٞ  جت ٚغواِٖ   Steven Lee Myers ٚغوتٝف  يوٞ َواٜطظ    Farnaz Fassihi ياغوٝٗ

  بهوو جت يىل  Claire Fuٚنًووري يووٛ  David E. Sangerزايٝووس غوواظبط  شيووو

ا٫ْفوووطاز بايهؿووو  عووؤ "ٚثٝكووو١ غوووط١ٜ"جت ذبوووسثت ايكوووحٝف١ عٓٗوووا بتكطٜطٖوووا    

ٗووا إٔ يٜووطإ ٚايكوو  تكرتبووإ َوؤ  يٝ٘ بعووس شيوووجت ٚتوو   ت ووَثايووصٟ  سَّ 11/7/0202

 (.1بُٝٓٗا   ع١ًُٝ تتحس٣ اي٫ٜٛا  املتحس٠)ايؿطان١ ايتجاض١ٜ ٚايعػهط١ٜ 

ايوط٥ٝؼ   ٖٛ-٭ٍٚ َط٠ -اقرتح ٖصٙ ايؿطان١  ٔٚأٚنحت ايكحٝف١ إٔ َ

  ػوؤخوو٬ٍ ظٜوواض٠ إلٜووطإجت  وو  ايتكوو٢ بووٓعريٙ اإلٜطاْووٞ  ؾووٞ  وو  بٝٓوو ايكووٝين 

جت  ٝووث أعووس  يٜووطإ ٚايكوو  بٗووس٤ٚ ؾووطان١ اقتكوواز١ٜ    0214  عوواّ  ضٚ وواْٞ

إٔ متٗووس ايططٜوول ملًٝوواضا  ايووس٫ٚضا  َوؤ ا٫غووتثُاضا    ٚأَٓٝوو١ ؾووا١ًَ َوؤ ؾووأْٗا  

ايكووو١ٝٓٝ   ايطاقووو١ ٚقطاعوووا  أخوووط٣جت  وووا ٜكوووٛض  ٗوووٛز يزاض٠ تطاَوووب يعوووعٍ    

اسبه١َٛ اإلٜطا١ْٝ بػ ب ةُٛ اتٗا اي١ٜٚٛٓ ٚايعػهط١ٜ. ٜٚكٍٛ تكطٜوط "ْٜٝٛوٛضى   

 11َوؤ -  اتفووام َكورتح  - تتوأي  املفكو١ً ايوور   يٕ اتفاقٝو١ ايؿووطان١  :تواميع" 

١ ٚ كووًت عًٝوو٘ ايكووحٝف١ "غتٛغووذ بؿووهٌ نوو ري ايٛ ووٛز ايكووٝين           قووفح

اي ٓٛى ٚا٫تكا٫  ٚاملٛا٧ْ ٚايػهو اسبسٜس١ٜ ٚعؿطا  املؿواضٜذ ا٭خوط٣". ٚ    

ٚيكووًا ملػوو٪ٍٚ يٜطاْووٞ ٚتووا ط  -حكووٌ ايكوو  عًوو٢ يَووسازا  َٓتعُوو١  املكابووٌ غت

 .ك ًوو١امل 02وووو طبفهوو١ يًااٜوو١ َوؤ ايووٓفط اإلٜطاْووٞ عًوو٢ َووس٣ ايػووٓٛا  اي  - ْفووط

ٚتك  ايٛثٝك١ أٜهًا "تعُٝل ايتعإٚ ايعػهطٟجت  ا ميٓأ ايك  َٛة٧ قسّ   

َٓطكوو١ ناْووت تؿوواٌ بوواٍ اي٫ٜٛووا  املتحووس٠ اغوورتاتٝجًٝا َٓووص عكووٛز. ٚتووسعٛ يىل       

تسضٜ ا  ٚمتاضٜٔ َؿرتن١جت ٚحبٛث َؿرتن١ ٚتطٜٛط ا٭غًح١ ٚت وازٍ املعًَٛوا    

املتٛاظْوو١ َووذ اإلضٖوواي ٚتٗطٜووب   نووٌ شيووو ةاضبوو١ "املعطنوو١  ووري     جتا٫غووتد اض١ٜ

ٚتٓكووٌ ايكووحٝف١ عوؤ ٚظٜووط اشباض ٝوو١   .املدووسضا  ٚاي ؿووط ٚازبووطا٥ِ عوو  اسبووسٚز" 

ايوور  -يٕ ايؿووطان١  :(0202قٛيوو٘ )أٚا٥ووٌ متووٛظ  ضبُووس  ووٛاز ظطٜوو  اإلٜطاْووٞ 

 - 0214٭ٍٚ َط٠ خ٬ٍ ظٜاض٠ إلٜطإ عاّ  ؾٞ    بٝٓ اقرت ٗا ايععِٝ ايكٝين 

ٞ ٚايكووت عًٝٗووا  هَٛوو١ ايووط٥ٝؼ    . نُووا قووطح  0202   عٜووطإ  ػوؤ ضٚ وواْ

املػ٪ٚيٕٛ اإلٜطإْٝٛ ع١ْٝ٬ إٔ ٖٓواى اتفاقٝو١ َعًمكو١ َوذ ايكو جت ٚأنوس َػو٪ٍٚ        

باإلنوواي١ يىل ايعسٜووس َوؤ ا٭ؾوودام ايووصٜٔ ْاقؿووٖٛا َووذ اسبهَٛوو١        وووو  يٜطاْووٞ
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 0202" "بتواضٜذ  عٜوطإ   إٔ ايٛثٝك١ ايور ذبُوٌ عٓوٛإ "ايٓػود١ ايٓٗا٥ٝو١     وو  اإلٜطا١ْٝ

مل ٜتِ تكسميٗا بعوس يىل اي ملوإ اإلٜطاْوٞ يًُٛايكو١ عًٝٗوا أٚ اإلعو٬ٕ عٓٗواجت " وا         

 .أثاض ايؿهٛى   يٜطإ بؿإٔ َس٣ اغتعساز اسبه١َٛ يًتدًٞ عٔ ايك "

ٜٚكوووٍٛ تكطٜوووط "ْٜٝٛوووٛضى تووواميع": "مل ٜهؿووو  املػووو٪ٚيٕٛ   بهووو جت عووؤ  

ا يشا ناْوت  هَٛو١ ؾوٞ  و  بٝٓو  قوس       ؾطٚط ا٫تفاق١ٝجت ٚيوٝؼ َؤ ايٛانوأ َو    

نُووا ٖووٛ وووو ٚقمعووتجت أٚ يشا ناْووت قووس أعًٓووتجت َتوو٢ قووس تعًٓٗوواجت ٚيشا   تفعًٝووٗا   

 يإٕ ايؿطان١ غتدًل ْكاط َٚٝض  سٜس٠ ٚخطري٠   ايع٬ق١ املتسٖٛض٠وو  َفكٌ

   ٚ ْٗووا متثووٌ نووطب١ قٜٛوو١ يػٝاغوو١ يزاض٠ تطاَووب       يبوو  ايكوو  ٚاي٫ٜٛووا  املتحووس٠جت 

يٜووطإ َٓووص ايتدًووٞ عوؤ ا٫تفووام ايٓووٟٛٚ ايووصٟ تٛقووٌ ييٝوو٘ ايووط٥ٝؼ ايعسٚاْٝوو١ دبوواٙ 

بعووس عوواَ  َوؤ املفاٚنووا   0212بوواضاى أٚباَووا ٚظعُووا٤ غووت زٍٚ أخووط٣   عوواّ  

مبا   شيوو ايتٗسٜوس بكطوذ    وو  ايؿاق١جت  ٝث ظبحت ايعكٛبا  ا٭َطٜه١ٝ املتجسز٠

ٕ ايٛقٍٛ يىل ايٓعاّ املكط  ايسٚيٞ ٭ٟ ؾطن١ متاضؽ ْؿاةًا دباضٜ ووو   ًا   يٜوطا

  خٓل ا٫قتكاز اإلٜطاْٞ َٔ خ٬ٍ ربٜٛ  ايتجاض٠ اشباض ١ٝ ٚا٫غوتثُاض ايًوصٜٔ   

"يهٔ ٜأؽ ةٗطإ زيعٗا يىل أ هوإ ايكو  ايور متتًوو     جت تؿتس اسبا ١ ييُٝٗا"

ايتهٓٛيٛ ٝووا ٚايؿوو١ٝٗ يًووٓفط ايووصٟ ذبتا وو٘ يٜووطإ". ٚناْووت يٜووطإ ٚا ووس٠ َوؤ      

ََوو  إٔ قازضاتٗا أن  َٓتجٞ ايٓفط   ايعاملجت بٝس  ض إلٜطازا  ةٗطإك َسأن  

يُٝووا ذبكووٌ   جت0211تطا عووت َٓووص إٔ بووسأ  يزاض٠ تطاَووب يووطض ايعكٛبووا       وووو 

   امل١٦ َٔ ْفطٗا َٔ اشباضججت ٖٚٞ أن  َػتٛضز   ايعوامل  72ايك  ع٢ً عبٛ 

ٚ  ايٛقووت ايووصٟ تعوواْٞ يٝوو٘    .(0212ّعوواّ ٬َٜوو  بطَٝووٌ َٜٛٝووًا   12أنثووط َوؤ  )

اي٫ٜٛووا  املتحووس٠ َوؤ ايطنووٛز ٚايهٛضْٚوواجت ٚتووعزاز ععيتٗووا زٚيٝووًاجت تؿووعط بهوو   

 ٚ عٗووط َػوٛز٠ ا٫تفاقٝوو١ َووذ يٜووطإ أْٗووا  ػووب ايكووحٝف١ "ت حببايهوع  ا٭َطٜهووٞ. 

عًوو٢ عهووؼ َععووِ ايووسٍٚجت تؿووعط ايكوو  أْٗووا   ٚنووذ ميهٓٗووا َوؤ ذبووسةٟ         

حٌُ ايعكٛبوا  ا٭َطٜهٝو١جت نُوا يعًوت       اي٫ٜٛا  املتحس٠جت ق١ٜٛ مبا ٜهفٞ يت

ٚة كًا يكٝا١ ايٛثٝكو١ ايور نؿوفتٗا     .اسبطي ايتجاض١ٜ اير ؾٓٗا ايط٥ٝؼ تطاَب"

"ْٜٝٛوووٛضى تووواميع"  تكوووٍٛ ايٛثٝكووو١   ازبًُووو١ ا٫يتتا ٝووو١: "يٕ ثكوووايت   غوووٜٝٛت     

يثكايو١ ٚا٭َؤ   قسميت جت ٚؾطٜه    قطاعا  ايتجواض٠ ٚا٫قتكواز ٚايػٝاغو١ ٚا   

َتعسز٠ ا٭ةطاف غٛف ٜٓعطإ يىل ًعسٜس َٔ املكا  ايثٓا١ٝ٥ ٚيعط٠ َتؿاب١ٗ َذ ْ

ٕ    :ؾطنا٤ اغرتاتٝجٝ   خطٜٔ". ٚة كوًا يًكوحٝف١    "ا٫غوتثُاضا  ايكو١ٝٓٝ   يٜوطا
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ميهٔ إٔ ذبفع املعٜس َٔ اإل طا٤ا  ايعكاب١ٝ نس ايؿطنا  ايكو١ٝٓٝ ايور   )...( 

 ."اغتٗسيتٗا اإلزاض٠ بايفعٌ   ا٭ؾٗط ا٭خري٠

ٚتوووصنط "ْٜٝٛوووٛضى تووواميع" إٔ َتحسثووو١ باغوووِ ٚظاض٠ اشباض ٝووو١ ا٭َطٜهٝووو١    

نت ت ضزًا ع٢ً أغ١ً٦  ٍٛ َػٛز٠ ا٫تفاق١ٝ  ا٤ يٝ٘: "غتٛاقٌ اي٫ٜٛوا  املتحوس٠   

يوطض تهوايٝ  عًو٢ ايؿووطنا  ايكو١ٝٓٝ ايور تػواعس يٜووطإ أنو  زٚيو١ ضاعٝوو١         

ٚبايػوُاح يًؿوطنا  ايكو١ٝٓٝ أٚ     )عًو٢  وس قوٍٛ ايكوحٝف١(.     يإلضٖاي   ايعوامل 

تؿووجٝعٗا عًوو٢ ايكٝوواّ بأْؿووط١ خانووع١ يًعكٛبووا  َووذ ايٓعوواّ اإلٜطاْووٞجت تكووٛض       

اسبهَٛوو١ ايكوو١ٝٓٝ ٖووسيٗا املعًوؤ املتُثووٌ   تععٜووع ا٫غووتكطاض ٚايػوو٬ّ". ٚتتووابذ     

ايكوووووحٝف١: "يٕ تٛغوووووٝذ املػووووواعس٠ ايعػوووووهط١ٜ ٚايتوووووسضٜب ٚت وووووازٍ املعًَٛوووووا   

 ٝث تتؿوابو ايػوفٔ اسبطبٝو١     جتًل ؾسٜس   ٚاؾٓطٔا٫غتد اض١ٜ غٝٓعط ييٝ٘ بك

 جتشبًووٝ ا   ا٭َطٜهٝوو١ بايفعووٌ باْتعوواّ َووذ ايكووٛا  اإلٜطاْٝوو١   املٝوواٙ املعز وو١   

ٚتتحس٣ َطاي ١ ايك  املتٓاظع عًٝٗا زٚيًٝا   َععِ أعبا٤ حبط ايك  ازبٓوٛبٞجت  

  .ٚقس أعًٓت اغرتاتٝج١ٝ اي ٓتا ٕٛ يٮَٔ ايكَٛٞ إٔ ايك  خكِ

جت 0212  تكواضٜط عؤ اتفاقٝو١ اغوتثُاض ةًٜٛو١ ا٭َوس َوذ يٜوطإ   أًٜوٍٛ          ظٗط

ا ٚضزًا عًو٢ غو٪اٍ  وٍٛ ٖوص     جتضيهت ٚظاض٠ اشباض ٝو١ ايكو١ٝٓٝ ايػو٪اٍ عًو٢ ايفوٛض     

اي اي َفتٛ وًا أَواّ ا تُواٍ إٔ     تؿاٚ يٞ  ٝإ املٛنٛع َط٠ أخط٣جت تطى املتحسث

ٚقواٍ: "يٕ ايكو  ٚيٜوطإ تتُتعوإ بكوساق١ تكًٝسٜو١جت        .ايكفك١ ناْت قٝس ايتٓفٝص

عبؤ عًو٢ اغوتعساز    ٚٚنإ ازباْ إ ع٢ً اتكاٍ بؿإٔ تطٜٛط ايع٬قوا  ايثٓا٥ٝو١.   

 ".طزيًعٌُ َذ يٜطإ يسيذ ايتعإٚ ايعًُٞ بؿهٌ َطِّ

َٓٗوووا   َػوووٛز٠   122ايووور   شنوووط عبوووٛ   -املؿووواضٜذ  :ٚت عوووًا يًكوووحٝف١ 

يتٛغووٝذ ْفووٛش  ؾووٞ  و  بٝٓوو   ري َووذ ةُٛ ووا  تتُاؾوو٢ يىل  ووس نو  -ا٫تفاقٝو١  

ايكووو  ا٫قتكوووازٟ ٚا٫غووورتاتٝجٞ عووو  أٚضاغوووٝا َووؤ خووو٬ٍ "َ وووازض٠ اسبوووعاّ         

ض (جت ٖٚٛ بطْاَ  َػاعس٠ ٚاغوتثُا Belt and Road Initiative- BRI ٚايططٜل")

املطوواضا  ٚايػووهو اسبسٜسٜوو١ عايٝوو١ ايػووطع١   ٚاغووذ ايٓطووام. ٚغتؿووٌُ املؿوواضٜذ 

طٛض ايك  َٓاةل يًتجاض٠ اسبط٠   َانٛ مشاٍ  طي يٜطإ َٚرتٚ ا٭ْفامجت ٚغت

 .اشبًٝج١ٝ  عٜط٠ قؿِٚ  ع ازإجت  ٝث ٜتسيل ْٗط ؾط ايعطي يىل اشبًٝ جت ٚ  

جت  G5نُا تتهُٔ ا٫تفاق١ٝ َكرت ا  يًك  ي ٓا٤ اي ٓٝو١ ايتحتٝو١ يؿو ه١ اتكوا٫     
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ػووواعس٠ جت َٚ Beidouٚتكوووسِٜ ْعووواّ ذبسٜوووس املٛاقوووذ ايعووواملٞ ايكوووٝين ازبسٜوووسجت 

ايػووًطا  اإلٜطاْٝوو١ عًوو٢ يووطض غووٝطط٠ أنوو  عًوو٢ َووا ٜووتِ تساٚيوو٘   ايفهووا٤         

 ٞ تؿووٌُ اسبًُو١ ا٭َطٜهٝوو١ نوس ؾووطن١    :ػوب "ْٜٝٛووٛضى تواميع"  حبٚ .اإليهرتْٚو

جت َٓ  ٚاْعٖٛاتكا٫  ق١ٝٓٝ ن ٣جت ٖٛاٟٚجت قه١ٝ  ٓا١ٝ٥ نس ض٥ٝػٗا املايٞجت 

يػعٝ٘ يىل يخفا٤ ا٫غتثُاضا    يٜطإ َٔ أ ٌ ايتٗطي َٔ ايعكٛبا  ا٭َطٜه١ٝ. 

ٌ   Huawei َٚٓعووت يزاض٠ تطاَووب ؾووطن١     G5 َوؤ املؿوواضن١   تطووٜٛط  ٝوو

زٕٚ ظبواح نو ريجت يقٓواع ايوسٍٚ ا٭خوط٣ بايكٝواّ       َؤ  اي٫ٜٛا  املتحوس٠جت ٚ اٚيوتجت   

ُاض ٚاغووذ ايٓطووام   يٜووطإ ٜٚ ووسٚ إٔ املهووٞ قووسًَا   بطْوواَ  اغووتث .بايؿوو٤ٞ شاتوو٘

ٜؿووري يىل ْفوواز قوو  بهوو  املتعاٜووس َووذ يزاض٠ تطاَووب بعووس ربًٝٗووا عوؤ ا٫تفاقٝوو١      

با وث يٜطاْوٞ   ايطاقو١      ووو   عًٞ  وٛيٞ ظازٙ ٚتٓكٌ "ْٜٝٛٛضى تاميع" عٔ  .اي١ٜٚٛٓ

قٛي٘: "يٕ نٌ َٔ يٜطإ ٚايك  وو   اَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝا ايك١ٝٓٝ   به 

ٖووصٙ ايكووفك١ عًوو٢ أْٗووا ؾووطان١ اغوورتاتٝج١ٝ يووٝؼ يكووط   تٛغووٝذ      تٓعووطإ يىل

ٚيهؤ   َٛا ٗو١ اي٫ٜٛوا  املتحوس٠. يْٗوا ا٭ٚىل َؤ ْٛعٗوا         جتَكاسبُٗا اشباق١

"ْٜٝٛوٛضى تواميع" إٔ    ٞإلٜطإ اسبطٜكو١ عًو٢ اَوت٬ى قو٠ٛ عاملٝو١ نحًٝو ". ٚتوسع       

ط اشباض ٝوو١ زاخووٌ يٜووطإجت ٚٚا وو٘جت ٚظٜوو   ايؿووطان١ املكرت وو١ أثوواض   ووس٫ً  ووازًا  

يًتفوواٚض بؿووإٔ   0212ايووصٟ غووايط يىل بهوو    تؿووطٜٔ ا٭ٍٚ   وووو   ووٛاز ظطٜوو  

ٍ  وووو  ا٫تفاقٝوو١ يٕ ا٫تفاقٝوو١  :اغووتجٛابًا َعازٜووًا بؿووأْ٘   اي ملووإ. يهوؤ ظطٜوو  قووا

يٕ ايٛثٝك١ ذبع٢  :غتعطض ع٢ً اي ملإ يًُٛايك١ ايٓٗا١ٝ٥. ٚقاٍ َػ٪٫ٕٚ يٜطاْٝإ

 عًٞ   اٚ ا  ا٤ ع٢ً يػإ جت عًٞ خا٦َٓٞٞ  ١ٜ اهلل بسعِ ايععِٝ ا٭ع٢ً اإلٜطاْ

"يٕ يٜطإ حبا ١ يىل ظٜاز٠ - ن ري املػتؿاضٜٔ ا٫قتكازٜ    يٜطإ – ضبُسٟ

  بطٌَٝ ع٢ً ا٭قوٌجت يهوٞ ت كو٢ ٫ع وًا       ٬َٜ 1.2يْتا ٗا ايٓفطٞ   ايّٝٛ يىل 

 .اق١جت ٚهلصا يٗٞ حبا ١ يىل ايك "غٛم ايط

"ْٜٝٛٛضى تواميع" َؤ ةوطف َهؿوٛف بوإٔ ايٓكواز عو  ايطٝو          باملكابٌ تاُع 

ايػٝاغٞ   يٜطإ أثاضٚا طباٚف َؤ إٔ اسبهَٛو١ "ت ٝوذ" ايو ٬ز غوطًا يًكو          

سبعوو١ نووع  اقتكووازٟ ٚععيوو١ زٚيٝوو١جت ٚاغتؿووٗسٚا مبؿوواضٜذ اغووتثُاض١ٜ قوو١ٝٓٝ      

ََ . ٚنإ   ايٓٗا١ٜ يًػًطا    به  ١ًٜٓ ِسغابك١ تطنت ز٫ًٚ   أيطٜكٝا ٚ غٝا 

ََ طايل املٛا٧ْ املكرت ١   يٜطإجت مبا   شيوو اثٓوإ عًو٢    َكسض ايكًل اشبام ٖٛ 
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َوسخٌ  وو  خاضج َهٝل ٖطَع َ اؾط٠وو   اغوةٍٛ غا ٌ حبط عُإ  أ سُٖا   

غٝعطٞ ايكٝٓٝ  ْكط١ اغرتاتٝج١ٝ ع٢ً املٝاٙ اير ميوط بٗوا َععوِ    ايصٟ اشبًٝ جت 

  امسو١ بايٓػو ١ ي٫ًٜٛوا  املتحوس٠     رتاتٝج١ْٝفط ايعاملجت ٖصا املكطذ يو٘ أُٖٝو١ اغو   

   ٔ قاَووت ايكوو  بايفعووٌ ب ٓووا٤   قووس ٚ .ايوور ٜكووذ َكووط أغووطٛهلا اشبوواَؼ   اي حووطٜ

غًػ١ً َٔ املٛا٧ْ عًو٢ ةوٍٛ اةوٝط اهلٓوسٟجت َهْٛو١ قو٬ز٠ َؤ ضبطوا  يعواز٠          

 ايتعٚز بايٛقٛز ٚيعاز٠ اإلَساز َٔ حبط ايك  ازبٓٛبٞ يىل قٓا٠ ايػٜٛؼ. 

ٕ املٛا٧ْ ايتجاض١ٜ شا  ة ٝع١ دباض١ٜجت َٚٔ اةتٌُ إٔ تهوٕٛ  َٚٔ ايٛانأ أ

يًُٛا٧ْ ق١ُٝ عػهط١ٜ أٜهًاجت  ا ٜػُأ يً حط١ٜ ايك١ٝٓٝ غوطٜع١ ايُٓوٛ بتٛغوٝذ    

ْطاقٗاجت ٚتؿٌُ ٖصٙ املٛا٧ْ   ٖاَ اْتٛتا   غط٬ْٜها ٚ ٛازاض   بانػتإجت 

عػهطٟ ضبتٌُجت اير ٜتِ اْتكازٖا ع٢ً ْطام ٚاغذ ع٢ً أْٗا َٛة٧ قسّ يٛ ٛز 

هؤ ةو١ َوا ٜؿوري     ي .ع٢ً ايط ِ َٔ أْ٘ مل ٜتِ ْؿط أٟ قوٛا  قو١ٝٓٝ ضمسٝوًا يٝٗوا    

ظاض  اي حطٜو١ ايتابعو١    ٝوث  تعاْٚٗوا ايعػوهطٟ َوذ يٜوطإجت     عوعظ    يىل إٔ ايك 

ٚؾوواضنت   َٓوواٚضا  عػووهط١ٜ  ايؿووٛاة٧ اإلٜطاْٝوو١جت زبووٝـ ايتحطٜووط ايؿووعي

  نوإْٛ    خوط ٖوصٙ املٓواٚضا    جت ٚنوإ  0216عاّ َٓص ايث٬ث َطا  ع٢ً ا٭قٌجت 

جت عٓوووسَا اْهوووُت َوووسَط٠ ايكوووٛاضٜذ ايكووو١ٝٓٝجت ؾوووٝٓٝٓ جت يىل َٓووواٚض٠  0212ا٭ٍٚ

 ٕ ْٚكًوت ٚنايو١ أْ وا٤ ايكو       .حبط١ٜ َذ اي حط١ٜ ايطٚغ١ٝ ٚاإلٜطا١ْٝ   خًٝ  عُوا

  ػو  ازبسٜس٠ )ؾٝٓدٛا( املًُٛن١ يًسٚي١ عؤ قا٥وس اي حطٜو١ اإلٜطاْٝو١ ا٭زَورياٍ      

إٔ ايتووسضٜ ا  أظٗووط  إٔ "عكووط اياووعٚا  ا٭َطٜهٝوو١   املٓطكوو١ قووس       خوواْعازٟ

 اْت٢ٗ".

غٛا٤ َٔ  ٝث ايتٛقٝتجت أٚ َٔ  ٝث ايتفاقوٌٝ ايور تهوُٓتٗا ايٛثٝكو١ ايور      

نؿفتٗا ""ْٜٝٛٛضى تواميع"جت ٜ وسٚ أْٓوا أَواّ خوطم اغورتاتٝجٞ ْوٛعٞ ٫ ْعوري يو٘جت          

عًو٢ قوعٝس ايتحوسٟ     يٝؼ يكط ع٢ً قعٝس ايع٬قا  اإلٜطا١ْٝ ايك١ٝٓٝجت بٌ أٜهًا

ٚعًو٢   جتاهلا٥ٌ ايصٟ تٓطٟٛ عًٝ٘   َٛا ١ٗ اي٫ٜٛا  املتحس٠ ٚ ًفا٥ٗوا   املٓطكو١  

خًفٝوو١ ٖووصا ايهؿوو  نووإ َوؤ ايط ٝعووٞ إٔ تٗووطع ا٭ٚغوواط اي حثٝوو١ ٚايػٝاغوو١ٝ  

ٚزٚا٥وووط تهوووٜٛٔ ايوووطأٟجت   ايٓطوووام اإلغوووطا٥ًٝٞجت يىل زضاغووو١ اسبوووسث ازبسٜوووس     

  ااجما٫  اير ٜعٌُ نُٓٗا أٚ ٬َٜػٗا.ٚضباٚي١ ذبسٜس ٬َضب٘ ٚتأثريات٘  
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 الصنيومرحلة جديدة يف الشراكة االسرتاتيحية بني إيراى  

 َطزخوواْٟؿووطٖا ز. وووو  ذبووت ٖووصا ايعٓووٛإجت تٓاٚيووت زضاغوو١ ذبًًٝٝوو١ َهثفوو١   

  نًٝوو١ عػووك٬ٕ ا٭نازميٝوو١    ٚ)ضبانووط أٍٚ   قػووِ ايػٝاغوو١  وووو  تؿوواظٜعا

عو  ٚضقو١   ووو   ٝو١ ايكو١ٝٓٝ ٚا٫غورتاتٝج١ٝ(   يغطا٥ٌٝجت َتدكل   ايع٬قا  اشباض 

 ٔ (   BESAايػووازا  يًسضاغووا  ا٫غوورتاتٝج١ٝ ) /"ٚ ٗووا  ْعووط"   َطنووع بووٝا

يٜطإ ٚايك  يىل َا ٚقفٗا "َط ١ً  سٜس٠   ؾوطانتُٗا   ٌَٛقَُّتوو  01/7/0202

 (.. 0ا٫غرتاتٝج١ٝ")

يطٗوطإ   ؾوٞ  و  بٝٓو      اي سا١ٜجت ٫ غ تؿاظٜعا إٔ ظٜاض٠ ايط٥ٝؼ ايكٝين 

ٚنعت ا٭غؼ ٫تفاق١ٝ ايؿوطان١ ا٫غورتاتٝج١ٝ ايؿوا١ًَ     0214  نإْٛ ايثاْٞ 

(جت ٚضأ٣ إٔ اي ًوووسٜٔ اٯٕ   املطا وووٌ ايٓٗا٥ٝووو١ َووؤ   JCPOAبووو  يٜوووطإ ٚايكووو ) 

ٚبطأٜ٘ َٔ ؾوإٔ ٖوصا    جتاقتكاز١ٜ ٚأ١َٝٓ هلا  ثاض عػهط١ٜايتفاٚض ع٢ً ؾطان١ 

٠   َٝووعإ ايكوو٣ٛ   ايؿووطم  إٔ ؽبًوول بوو٪ض تووٛتط  سٜووس٠ ؼبتُووٌ إٔ تهووٕٛ خطووط   

ٚتت ذ  .ا٭ٚغطجت ٚغٛف تػاِٖ   ايتسٖٛض املػتُط يًع٬قا  ايك١ٝٓٝ ا٭َطٜه١ٝ

تؿوواظٜعا َػوواض قٝوواّ ايكوو  ٚيٜووطإ   ايػووٓٛا  ا٭خووري٠جت   اإلعووطاي عوؤ ض  وو١   

َؿرتن١ بإنفا٤ ايطابذ ايطمسٞ ع٢ً ؾطانتُٗا ا٫غرتاتٝج١ٝ ايؿا١ًَ )اير مل 

ٌ  جتفٝوص(جت َؤ خو٬ٍ ايتعوإٚ   صبوا٫      تسخٌ بعس  ٝع ايتٓ ايتجواض٠ ٚايطاقو١    :َثو

 َ ٬ً اغتعسازِٖ يًعٌُ َعًا بأْ٘ ٜٓؿوأ َؤ ايوطٚابط ايتاضؽبٝو١     ًعةٚايكسض٠ اإلْتا ١ٝجت 

ايووور تعوووٛز يىل "ةطٜووول اسبطٜوووط ايكوووسِٜ"جت ٚنوووصيو َووؤ املكوووا  ا٫قتكووواز١ٜ        

 ٚايػٝاغ١ٝ ايته١ًُٝٝ. 

ٚبه  يٛظًا يه٬ ااجمُٛعت   ٚتؿهٌ ايؿطان١ ا٫غرتاتٝج١ٝ ب  ةٗطإ

٫ٚ غ تؿاظٜعا إٔ ا٫تفاق١ٝ   ا٭غاؽ بٝوإ ْٛاٜوا  ٚأْو٘       .َٔ املكا  ايٛة١ٝٓ

 وٍٛ ايؿوطان١ ا٫غورتاتٝج١ٝ ايؿوا١ًَ بو        02/2/0214يقوساض بٝوإ َؿورتى      

اي ًسٜٔجت ٚتؿٌُ ايؿوطان١ سػو١ صبوا٫  ض٥ٝػو١: ايػٝاغو١  ايتعوإٚ ايتٓفٝوصٟ         

ْػا١ْٝ ٚايثكايٝو١  ايكهوا٤ ٚا٭َؤ ٚايوسياع  ٚا٫ٖتُاَوا  اإلقًُٝٝو١       ا٫ٖتُاَا  اإل

 02وو ٚايسٚي١ٝ. نُا اتفل ازباْ إ ع٢ً تطٜٛط خاضة١ ةطٜل يًؿطان١ يًػٓٛا  اي

ًَٝوواض ز٫ٚض عًوو٢ َووس٣ ايػووٓٛا  ايعؿووط املك ًوو١.       422املك ًوو١ ٚظٜوواز٠ ايتجوواض٠ يىل   

 ايٛثووا٥ل بؿووهٌ ناَووٌ ٚيهؤ مل ٜعُووٌ أٟ َوؤ ايو اَ  ايوور متووت َٓاقؿوتٗا     
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إٔ اي٫ٜٛوا  املتحوس٠ تٓػوحب َؤ      تطاَوب أعًؤ ايوط٥ٝؼ    0211ٚ  أٜاض  . ت٢ اٯٕ

خط١ ايعٌُ ايؿا١ًَ املؿرتن١. ٚقس زيذ ٖصا يىل يعاز٠ يطض عكٛبا  ثا١ْٜٛ عًو٢  

يٜطإ اغت٪ْفت بايهاٌَ   تؿوطٜٔ ايثواْٞ َؤ شيوو ايعواّ. ٚ  ايٛقوت ايوصٟ أز         

تعكٝووس ايؿووطان١ ا٫غوورتاتٝج١ٝ ايؿووا١ًَ بوو  يٜووطإ    يٝوو٘ ذبطنووا  ٚاؾووٓطٔ يىل  

يْٗوووا غوووتحايغ عًووو٢ ايت وووازٍ ا٫قتكوووازٟ   :ٚايكووو  يىل  وووس َووواجت قايوووت بهووو  

جت 0212ٚ  ؾو اط   .ٚايتجاضٟ ايط ٝعٞ َذ ةٗطإ ع٢ً ايط ِ َٔ ي طا٤ا  تطاَب

  وٛاز ٚيسًا يٜطاًْٝا نوِ ٚظٜوط اشباض ٝو١ اإلٜطاْوٞ      ؾٞ    بٝٓ اغتهاف ايط٥ٝؼ 

ٞ  جت ٚض٥وٝؼ اي ملوإ   بٝجٔ ظْآ٘جت ٚٚظٜط ايٓفط ظطٜ  . ٚذبوسث ؾوٞ   عًوٞ ٫ضػبواْ

    ٔ ٚقوواٍ: "يٕ تكووُِٝ   جت وو  بٝٓوو  َووذ ٫ضػبوواْٞ عوؤ ايكووساق١ ايسا٥ُوو١ بوو  اي ًووسٜ

بهووو  عًووو٢ تطوووٜٛط ؾوووطانتُٗا ا٫غووورتاتٝج١ٝ ايؿوووا١ًَ مل ٜوووتاري بوووايط ِ َووؤ     

٬ٍ ا تُووواع َوووذ خووو 0212ايتاوووٝريا    ايػوووا ت  ايعاملٝووو١ ٚاإلقًُٝٝووو١". ٚ  أٜووواض 

ٞ ظطٜ    به جت قاٍ عهٛ صبًؼ ايسٚي١ ايكٝين ٚٚظٜط اشباض ١ٝ  : "يٕ ٚاْ  ٜو

 0212ايك  تسعِ ازباْب اإلٜطاْٞ سبُا١ٜ  كٛق٘ َٚكاسب٘ املؿوطٚع١". ٚ   ي  

قووسّ ظطٜووو  خطٜطوو١ ةطٜووول يىل ْعووريٙ ايكوووٝين َوؤ ؾوووأْٗا ذبووسٜث ايؿوووطان١      

عاَووًا تتهوؤُ   02قووفك١ َووستٗا  ا٫غوورتاتٝج١ٝ ايؿووا١ًَ بوو  ايكوو  ٚيٜووطإ عوو      

ًَٝوواض ز٫ٚض   يٜووطإ. ٚمل ٜووتِ اإلعوو٬ٕ عوؤ َععووِ      622اغووتثُاضًا قووًٝٓٝا بكُٝوو١   

ايتفاقٌٝ ايط٥ٝػ١ هلصا ايرتتٝب يًجُٗٛضجت ع٢ً ايوط ِ َؤ أْٗوا متثوٌ ذبو٫ًٛ َازٜوًا       

. ٜٚكتوو ؼ تؿوواظٜعا َوؤ َٛقووذ    .ضبووت٬ًُ   ايتووٛاظٕ ايعوواملٞ يكطوواع ايووٓفط ٚاياوواظ     

Petroleum Economist    جت تأنٝسًا ع٢ً إٔ "ايطنٝع٠ ا٭غاغو١ٝ يًدطو١ ازبسٜوس٠

ًَٝوووووواض ز٫ٚض   قطاعووووووا  ايووووووٓفط ٚاياووووووواظ     012ٖووووووٞ إٔ تػووووووتثُط ايكوووووو     

ٚاي رتٚنُٝاٜٚوووا    يٜوووطإجت ٚأْووو٘ قوووس ٜوووتِ ذبُٝوووٌ ٖوووصا امل ًووو  َكوووسًَا   يووورت٠  

ٔ ايػٓٛا  اشبُؼ ا٭ٚىل َٔ ايكفك١ ع٢ً أغاؽ ايفِٗ بأْ٘ غٝتِ تٛيري املعٜوس َو  

امل اي    نٌ يرت٠ سؼ غٓٛا  ٫ ك١جت ضًٖٓا باتفام ايططي جت ٚغٝهٕٛ ٖٓاى 

ًَٝووواض ز٫ٚض   تطوووٜٛط اي ٓٝووو١ ايتحتٝووو١ يًٓكوووٌ    102اغوووتثُاض قوووٝين  خوووط بكُٝووو١   

ٚايتكٓٝذ   يٜطإجت ٚاير قس ٜوتِ ذبًُٝوٗا َوط٠ أخوط٣ َؤ ا٭َواّ ثوِ ينوايتٗا           

ٕ "ا٫تفاقٝوو١ غووٛف أطأٜوو٘جت ٚا٭ٖووِ َوؤ شيوووجت ب .نووٌ يوورت٠ سووؼ غووٓٛا  ٫ كوو١"

تعُووول ايتعوووإٚ ايعػوووهطٟ ايكوووٝين اإلٜطاْوووٞ َووؤ خووو٬ٍ ايتوووسضٜب ٚايتُووواضٜٔ         

املؿرتن١جت ٚاي حٛث املؿرتن١ ٚتطٜٛط ا٭غًح١جت ٚت وازٍ املعًَٛوا  ا٫غوتد اض١ٜ    
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ملهايحوو١ اإلضٖوواي ٚتٗطٜووب املدووسضا  ٚاي ؿووط ٚازبووطا٥ِ عوو  اسبووسٚز". ٜٚتووابذ         

٤ أٟ َووووؤ َٓتجوووووا  ايوووووٓفط ٚاياووووواظ : "غوووووتتُهٔ ايكووووو  َووووؤ ؾوووووطاتؿووووواظٜعا

ٍ  املوٓدفض  ايػوعط  يىل ٪10ِ َهوُٕٛ حبوس أزْو٢    ػو ٚاي رتٚنُٝاٜٚا  حب  املتوساٚ

قاٍ ٚظٜوط اشباض ٝو١ اإلٜطاْوٞ ظطٜو      ٚ املُاث١ًجت ايكٝاغ١ٝ يًُٓتجا  أؾٗط غت١ ملس٠

 ُ طع  اإلٜطاْٝ : "يٝؼ ٖٓاى َا غبفٝ٘ بؿإٔ ايكفك١جت ٚناْت نٌ َط ًو١  ؿةيً

ٜٚصنط تؿاظٜعا  .طز ا٫ْتٗا٤ َٓٗا غٝتِ اإلع٬ٕ عٔ ايتفاقٌٝ"َٓٗا ؾفاي١جت ٚمبج

ع٢ً َػٛز٠ خطٜطو١   0202ّايططف اإلٜطاْٞ ٚايل    عٜطإ ٚيكًا يطٗطإجت  جتأْ٘

َٚذ شيو ٫ ٜعاٍ اةت٣ٛ اةسز  جتايططٜل اير ناْت قٝس ايعٌُ ملس٠ أضبذ غٓٛا 

عًوو٢ َػووٛز٠  اإلٜطاْووٞٚايوول اي ملووإ َفتٛ ووًا يًجووسٍ ٚايتهٗٓووا  ايػوواخ١ٓجت ٚيشا  

يػووٛف متثووٌ يٖاْوو١ خطووري٠ يػٝاغوو١ يزاض٠ تطاَووب يعووعٍ يٜووطإ        ايططٜوولخطٜطوو١ 

 .اقتكازًٜا

ٜٚتػووا٤ٍ تؿوواظٜعا  ووٍٛ أْوو٘ يطاملووا ْعووط  يٜووطإ  طبووًا عبووٛ أٚضٚبووا حبثووًا عوؤ  

 ٔؾووطنا٤ دبوواضٜ  ٚاغووتثُاضٜ جت يًُوواشا تٓعووط ؾووطقًا اٯٕج.. ٚؼبوواٍٚ اإل ابوو١ عوو 

 ت١ٝ:اٯ ٖصا يٝععٚٙ يٮغ اي

ي املعٜس َٔ ايسٍٚ ا٭ٚضٚب١ٝ اة ط١ اير عاضنت غٝاغ١ يزاض٠ ااْػحوو  أ٫ًٚ

تطاَب دباٙ يٜطإ بٗس٤ٚ َٔ أْٛاع ايكفكا  اير ٚعس  بٗوا خطو١ ايعُوٌ ايؿوا١ًَ     

ٕ ايؿطان١ ا٫غورتاتٝج١ٝ َوذ ايكو     أيٜطإ    يكٝاز٠ا ٚض١ٜ٩املؿرتن١ شا  َط٠. 

 .سٚيٞغتحُٞ َكا  ةٗطإ ع٢ً املػت٣ٛ اي

يعوواز٠ يووطض ايعكٛبووا  عًوو٢ يٜووطإجت مبووا   شيووو ايتٗسٜووس بكطووذ   ٭ٕ وووو  ثاْٝووًا

ايٛقوووٍٛ يىل ايٓعووواّ املكوووط  ايوووسٚيٞ ٭ٟ ؾوووطن١ تتعاَوووٌ َوووذ ةٗوووطإجت ؽبٓووول  

ا٫قتكوواز اةًووٞ َوؤ خوو٬ٍ ربٜٛوو  ايتجوواض٠ اشباض ٝوو١ ٚا٫غووتثُاض ايًووصٜٔ تؿووتس   

اق١ يكطاع ايطاق١ اإلٜطاْوٞ  اسبا ١ ييُٝٗا. ٚتعسة ايكفك١ َذ ايك  شا  أ١ُٖٝ خ

ًَٝاض ز٫ٚض   قطاع ايٓفط ا٭ٚيوٞ ٚ   126ايصٟ ؼبتاج يىل  صي اغتثُاضا  بك١ُٝ 

 China ًَٝوواض ز٫ٚض ينوواي١ٝ   قووٓاع١ اي رتٚنُٝاٜٚووا . ٚٚيكووًا يؿووطن١    20

Global Investment Tracker   جت يٕ قُٝوو١ ا٫غووتثُاض ٚاي ٓووا٤   قووٓاع١ ايطاقوو١

 .0212-0222ًَٝاض ز٫ٚض   ايفرت٠  11.1ٚظ تتجا ايهعٝف١   يٜطإ
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ميهٔ إٔ تؿوري املط ًو١ ازبسٜوس٠   ايؿوطان١ ا٫غورتاتٝج١ٝ ايؿوا١ًَ        ووثايثًا

ب  يٜطإ ٚايك  يىل تاوري اسبػوابا  ا٫غورتاتٝج١ٝ يًوسٍٚ   يورت٠ َوا بعوس خطو١         

ٚيهٔ بث ا جت تكّٛ يٜطإ ٚايكو جت يىل  اْوب    جتايعٌُ ايؿا١ًَ املؿرتن١. ٚب ط٤

بانػتإ ٚضمبا ايعطام ٚغٛض١ٜ ٚي ٓإجت بتؿوهٌٝ ضبوٛض ميهؤ إٔ ٜعطوٌ توٛاظٕ      

ٚميتووس ْفووٛش ايكوو  يىل  ووس نوو ري   ايؿووطم ا٭ٚغووط. ٚٚيكووًا    جتايكوو٣ٛ اإلقًُٝووٞ

 وا  ملػٛز٠ ا٫تفاق١ٝ غتتُهٔ ايك  َٔ ايٛقوٍٛ يىل َطايول املوٛا٧ْ   يٜوطإجت     

 .اٙ اير ميط بٗا َععِ ْفط ايعامليكٝٓٝ  َٛقعًا اغرتاتٝجًٝا ع٢ً املٝاغُٝٓأ 

يطنٛز ٚععي١ بػ ب ا  عكط ايهٛضْٚاجت َذ اضتساز اي٫ٜٛا  املتحس٠  ووضابعًا

عٗوط َػوٛز٠ ا٫تفاقٝو١ َوذ يٜوطإ      َتعاٜس٠ زٚيًٝاجت تؿعط ايك  بهع  أَطٜهوا. ٚت  

٫ٜوا  املتحوس٠جت ٚتؿوعط أْٗوا     إٔ به  تعسة ْفػٗا   َٛقذ  ٝٛغٝاغٞ يتحسٟ ايٛ

قٜٛو١ مبوا ٜهفوٞ يتحُووٌ ايعكٛبوا  َؤ  اْوب ٚا ووسجت نُوا يعًوت خو٬ٍ اسبووطي          

ايتجاضٜوو١جت ٚميهوؤ إٔ ٜوو٪زٟ ا٫غووتثُاض ايكووٝين   يٜووطإ يىل ذبفٝووع املعٜووس َوؤ    

اإلزاض٠  يطنووووتٗا بايفعووووٌنووووس ايؿووووطنا  ايكوووو١ٝٓٝ ايوووور  ايكوووواض١َايعكٛبووووا  

 ا٭َطٜه١ٝ.  

ػب تكوسٜطٙجت إٔ املؿواضٜذ ايوٛاضز٠    حبٙ ايعٛاٌَجت ٜهٝ  تؿاظٜعا يىل نٌ ٖص

  َػووٛز٠ ا٫تفاقٝوو١ )املكووطي١ٝجت ٚاملطوواضا جت ٚا٫تكووا٫  عوو  ؾوو ها  ازبٝووٌ     

اشبوواَؼجت ٚاملووٛا٧ْجت ٚايػووهو اسبسٜسٜوو١جت ٚعؿووطا  أخووط٣( َتٛايكوو١ َووذ ٖووسف 

ايك  ايطُٛح يتٛغٝذ ْفٛشٖا ا٫قتكازٟ ٚا٫غورتاتٝجٞ عو  أٚضاغوٝا َؤ خو٬ٍ      

ذبتووٌ ازبُٗٛضٜوو١ اإلغوو١َٝ٬ يٝٗووا َٛقعووًا    ايوور (BRI)عاّ ٚايططٜوول""َ ووازض٠ اسبوو

ٓٝووت  بووايٓفط  حبووط قووعٜٚٔ     اطايٝووًا اغوورتاتٝجًٝا  ٜٝٛووًا ميتووس عًوو٢ َٓطكووت        

.. ٚؽبًل تؿاظٜعا يىل أْ٘ "   ك ١ َا (BRI)جت  ا ػبعًٗا ٫  ٢ٓ عٓٗا يوٚاشبًٝ 

اي٫ٜٛوا  املتحوس٠ ٚايكو     بعس خط١ ايعٌُ ايؿا١ًَ املؿرتن١جت تٛا ٘ ايع٬ق١ بو   

أخطووط ذبووس هلووا َٓووص أضبعوو١ عكووٛزجت ٚذبتوواج ايكٛتووإ يىل ايتكووا  ٚايتٛقوو  عوؤ        

ا٫تفاقٝو١   ٚنوذ َٛا ١ٗ بعهُٗا اي عض". ٜٚعٛز تؿاظٜعا يًتؿسٜس عًو٢ أْو٘ "يشا     

 ٝووع ايتٓفٝووص يووإٕ ايؿووطان١ ايٓادبوو١ غووتدًل بوو٪ضًا  سٜووس٠ ٚضبتًُوو١ اشبطووٛض٠      

 .ايك  ٚاي٫ٜٛا  املتحس٠" ايع٬قا  املتسٖٛض٠ ب 

يس٣ ضباٚي١ تفػري اسبهِ ايصٟ أةًك٘ تؿاظٜعا  ٍٛ ٖصٙ "اي ٪ض ازبسٜس٠"جت 

ٚاي٫ٜٛووا  املتحووس٠ ٚايكوو   "يغووطا٥ٌٝ"ٜووتع  ايٛقووٛف عٓووس َفاقووٌ ايع٬قووا  بوو  
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ٌ "ٚيٜطإجت  ٝوث يؤ تػوُأ     ٚاي٫ٜٛوا  املتحوس٠ إلٜوطإ بواشبطٚج َؤ زا٥وط٠        "يغوطا٥ٝ

ايعكٛبووا  عوو  املٓفووص ايكووٝينجت ٚ  ٖووصٙ اسبايوو١ غٝٓؿووأ ا تهوواى بوو  املكووا     

بتاص١ٜ ايتٛتط بُٝٓٗواجت َوذ تكوسِٜ يفتوا       "يغطا٥ٌٝ"ايك١ٝٓٝ ٚا٭َطٜه١ٝجت ٚغت ع٢ٓ 

١.   اي ٓٝوو١ ايتحتٝو١ اإلغووطا٥ًٝٝ يٮَوطٜهٝ  بؿووإٔ تكًوٝل ا٫غووتثُاضا  ايكو١ٝٓٝ    

ٌ و "املٗوِ يوو ٚ ٖووٛ  طَوإ يٜووطإ َؤ إٔ تهووٕٛ اتفاقٝاتٗوا َووذ ايكو  ضايعوو١      "يغوطا٥ٝ

اشبًووٌ ايووصٟ   اقتكوواز١ٜ ٚأَٓٝوو١ ٚاغوورتاتٝج١ٝ تتووٝأ إلٜووطإ ي ووطا٤ تعووس٬ٜ  عًوو٢       

بوإٔ يٜوطإ يؤ     "يغطا٥ٌٝ"أٚ ست٘ ايعكٛبا  ا٭َطٜه١ٝ. ٚباٝاي ضايع١ نٗصٙ ذبًِ 

ٚ  ذبسٜث تطغاْتٗا ايعػوهط١ٜجت  تهٕٛ قازض٠ ع٢ً املهٞ   َؿطٚعٗا ايٟٓٛٚ 

 نُا غتتأثط قسضتٗا ع٢ً َٛاق١ً زعِ ايك٣ٛ اسبًٝف١ هلا   املٓطك١.

 عامًا : تكييم أولي 02خطة إيراى والصني ملدة 

)أغوووتاش٠ يغوووطا١ًٝٝ٥ َتفط ووو١   نًٝووو١   أٚيوووريا غوووًٝٝهتاضْؿوووط  اي ا ثووو١ 

َعو١ ٜوٛضى      طاتؼجت بٓػًفاْٝا(جت ٚيطٖواز ضنا٥ٞ)أغوتاش ايع٬قوا  ايسٚيٝو١  ا    

ايػووازا  /ْؿووطٖا َطنووع بووٝأ    01/7/0202   تٛضْٚتووٛ( "ٚضقوو١ ٚ ٗووا  ْعووط"   

(جت ٫ عا يٝٗا إٔ ايؿطان١ ايؿا١ًَ بو  يٜوطإ   2) BESAيًسضاغا  ا٫غرتاتٝج١ٝ

عاًَا اير   اإلع٬ٕ عٓٗا  سٜثًا  ري َػ ٛق١   ْطاقٗواجت ٚيٝٗوا    02ٚايك  ملس٠ 

٢ نٝف١ٝ يْفام يٜطإ ملٛاضزٖاجت ٖٚٛ َا قوس  "بٓس  اَض" ميٓأ ايك  ايػٝطط٠ عً

ٜكووٌ   ايٓٗاٜوو١ يىل بٝووذ يٜووطإ يػووٝازتٗا يوو ه جت عًوو٢  ووس ظعُُٗووا. نُووا إٔ       

يًتعإٚ ايعػهطٟ ايٛثٝل ب  اي ًسٜٔ  ثاضًا نو ري٠ عًو٢ اهلُٝٓو١ ا٭َطٜهٝو١ عًو٢      

ٔ اشبًووٝ  ايوور اَتووس  يعكووٛز   ٜٚووصنط  .اةووٝط اهلٓووسٟ عًوو٢ اَتووسازا  ٚاغووع١ َوو

جت أعًٓووت اسبهَٛوو١ اإلٜطاْٝوو١ عوؤ 0202 عٜووطإ  02أْوو٘    ٚضنووا٥ٞ غووًٝٝهتاض

عاَوووًاجت ٚٚيكوووًا ملػوووٛز٠ َػوووطب١   02ايؿوووطان١ ايؿوووا١ًَ بووو  يٜوووطإ ٚايكووو  ملوووس٠  

قوووفح١جت يوووإٕ شيوووو ٜعوووس مبثابووو١ تعوووإٚ اقتكوووازٟ      11ي٬تفاقٝووو١ املهْٛووو١ َووؤ   

ٚعػوووهطٟ ٚتهٓٛيوووٛ ٞ  وووري َػووو ٛم بووو  ايوووسٚيت . ٜٚتت وووذ اي ا ثوووإ اظزٖووواض  

 ضبُووٛز٬قووا  بوو  ةٗووطإ ٚبهوو جت ايوور تعووٛز يىل غٝاغوو١ ايووط٥ٝؼ اإلٜطاْووٞ   ايع

ايوصٟ ٜوسيذ "َ وازض٠     ؾوٞ  و  بٝٓو    جت بايتعإٚ َذ ايوط٥ٝؼ ايكوٝين    ظباز أ سٟ

يىل يْؿووا٤ غووٛم   BRIايطُٛ وو١. ٚٚيكووًا يًكوو جت تٗووسف  BRI اسبووعاّ ٚايططٜوول"

َٛ س٠ ند١ُ    غٝا ٚايؿطم ا٭ٚغط ٚأيطٜكٝا َٔ خ٬ٍ اغتثُاضا  ند١ُ   
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عًوو٢ أْٗووا  BRI اي ٓٝوو١ ايتحتٝوو١ ٚايتعًووِٝ ٚايتهٓٛيٛ ٝوواجت يُٝووا ٜٓعووط ايٓكوواز يىل  

ضباٚيوو١ َػووترت٠ ضقٝكوو١ يتحكٝوول اهلُٝٓوو١ ا٫غوورتاتٝج١ٝ ٚا٫قتكوواز١ٜ ايكوو١ٝٓٝ عًوو٢   

 ٌ جت  وا ميوٓأ   BRIووو  يٜوطإ نُطنوع يقًُٝوٞ ي    َػا ١ ن ري٠ َٔ ايعامل. ٚغوتعُ

ايك  ١ًَٗ  ري عاز١ٜ ع  صبُٛع١ ٚاغع١ َٔ ايٓؿاط ا٫قتكازٟجت ٖٚوصا ٜؿوٌُ   

يْتوواج اي رتٚنُٝاٜٚوووا  ٚايطاقوو١ املتجوووسز٠ ٚايطاقوو١ ايٜٓٛٚووو١ املسْٝوو١جت ٚايػوووهو     

اسبسٜس١ٜ عاي١ٝ ايػطع١جت ٚايططم ايػطٜع١جت َٚرتٚ ا٭ْفامجت ٚاملطاضا جت ٚايك٬  

َوؤ بوو  املؿوواضٜذ املووصنٛض٠ ْعوواّ يًػووهو اسبسٜسٜوو١ ٜووطبط ايؿوو ه١ ١ٚ. اي حطٜوو

ايؿطق١ٝ ٚاياطبٝو١ يًػوهو اسبسٜسٜو١ باإلنواي١ يىل تطوٜٛط غوا ٌ َهوطإ عًو٢         

ٞ  حبط عُإجت ٖٚٛ َٓفص يٜطإ يىل اةٝط اهلٓسٟ. ٜٚصنط  أْو٘   غوًٝٝهتاض ضنوا٥

سٕ ايكوٓاع١ٝجت    املط ١ً ا٭ٚىلجت ايتعَت ايك  بتطوٜٛط َٝٓوا٤  اغووجت ٚبٓوا٤ املو     

ٚتطٜٛط ايػٝا ١   َٓطك١ َهطإ. ٚٚعس  به  بإْؿا٤ ثو٬ث َٓواةل يًتجواض٠    

ٕ اسبووط٠    ـ  َوواخٛ ٚع ووسا ٞ اتععٜووع يجت اشبًٝجٝوو١ ٚ عٜووط٠ نووٝ  .٫قتكوواز اةًوو

ٜٚتعُس غًٝٝهتاض ٚضنا٥ٞ ايرتنٝع ع٢ً  ع٤ َٔ َػٛز٠ ا٫تفاق١ٝ ٜهؿو  عؤ   

ٍٍ يًاا١ٜ َٔ ايتعإٚ ايعػهطٟ ب  اي ٖٚصا ٜؿٌُجت َٔ ب  أَٛض  جت ًسَٜٔػت٣ٛ عا

أخوط٣جت ايتطووٜٛط املؿوورتى يًكووٓاعا  ايسياعٝو١جت ٚت ووازٍ املعًَٛووا  ا٫غووتد اض١ٜجت   

 ٚاملٓاٚضا  ايعػهط١ٜ املؿرتن١. 

ٚتؿري تكاضٜط غابك١ يىل إٔ ايك  ٚيٜطإ تع٬ُٕ ع٢ً قفك١ أغًح١ نو ري٠  

ٞ  ٜتِ تٛقٝتٗا يتتوعأَ َوذ يْٗوا٤  عوط ا٭غوًح١ ايوصٟ يطنو٘ صبًوؼ ا          .٭َؤ ايوسٚي

ًَٝواض ز٫ٚض خو٬ٍ    622ٚٚيكًا يًُكازض يكس ٚعس  ايك  باغوتثُاض َوا ٜكوٌ يىل    

ِ ػووٚ  املكابوٌ غووتعٚز يٜووطإ ايكو  بتػووًِٝ ايوٓفط باْتعوواّجت حب    جتَوس٠ ا٫تفاقٝوو١ 

ن ري نُا ٜ ععِ. نُا تًوعّ ا٫تفاقٝو١ يٜوطإ باغوتدساّ تهٓٛيٛ ٝوا ا٫تكوا٫        

 :غووًٝٝهتاض ٚضنووا٥ٞٚبتكووسٜط  .ؼ   ايكوو ٚأْعُوو١ اإلْرتْووت َوؤ ازبٝووٌ اشبوواَ

يٛا٥س ٖصا ايرتتٝب يًك  ٚانح١  يٗٞ غوتحكل ذبٛهلوا ا٫غورتاتٝجٞ يىل َٓطكو١     

اهلٓووسٟجت ٚقووس قاَووت ايكوو  بايفعووٌ ب ٓووا٤ غًػوو١ً َوؤ َووٛا٧ْ         ٚاةووٝط اهلوواز٨  

اةطا  ايًٛ ػوت١ٝ عًو٢ ةوٍٛ اةوٝط اهلٓوسٟ يىل  ٝ وٛتٞ ٚقٓوا٠ ايػوٜٛؼجت ٚيٕ         

٫ غوُٝا عو  َٝٓوا٤    ٚطإ غتعطٞ ايك  ٚ ٛزًا  اْ ًٝا   اشبًوٝ   ايػٝطط٠ ع٢ً يٜ

 اغوجت ايصٟ ٜكوذ خواضج َهوٝل ٖطَوع َ اؾوط٠جت ٚميوط عو ٙ َععوِ ْفوط ايعوامل.           

نُا إٔ  اغو َِٗ أٜهًا ي٫ًٜٛا  املتحوس٠ ايور ٜكوذ َكوط أغوطٛهلا اشبواَؼ         
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َؤ اهلُٝٓو١    اي حطٜٔ ايكطٜ ١جت ٚيٕ ايٛ ٛز ايكٝين ايكٟٛ ٖٓاى غٛف ٜعٌٜ عكوٛزاً 

     ٟ ٜٚؿووسز  .ا٫غوورتاتٝج١ٝ ا٭َطٜهٝوو١ عًوو٢ اشبًووٝ  َٚػووا ا  َوؤ اةووٝط اهلٓووس

ع٢ً أْ٘ بايٓػ ١ يإلٜطاْٝ  ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ذبت نواط ؾوسٜس    غًٝٝهتاض ٚضنا٥ٞ

ايكفك١ ؾطٜإ اسبٝا٠جت ٚتٓل ا٫تفاق١ٝ عًو٢   غتهَٕٛٔ ايعكٛبا  ا٭َطٜه١ٝجت 

ناٛط َٔ زٚي١ ثايث١"جت ٖٚٞ يؾاض٠  إٔ اي ًسٜٔ َكُُإ ع٢ً تٓفٝصٖا "  َٛا ١ٗ

٫ ي ؼ يٝٗوا يىل اي٫ٜٛوا  املتحوس٠. ٚ  ٖوصٙ ايع واضا  نوًُٓا تٗسٜوس قوٝين يًعُوٌ          

ٚغوطعإ َوا أؾواض  قوحٝف١      .نس ايعكٛبوا  ايكاغو١ٝ ايور تفطنوٗا يزاض٠ تطاَوب     

نٝٗإجت ايٓاةك١ باغِ  ١ٜ اهلل خا٦َٓٞجت يىل إٔ ايك  ن ري٠ ٚق١ٜٛ مبوا ٜهفوٞ   

١ ا٭َطٜه١ٝ. َٚذ شيو أنس ايعسٜس َؤ اةًًو  إٔ ايًاو١ ايكاغو١ٝ     يتحٌُ اي ًطج

ٖوٞ أنثوط َؤ  اضغو١ يًع٬قوا  ايعاَو١جت ٚ        –ٚضمبا  ت٢ ا٫تفاقٝو١ بأنًُوٗا    –

"يعوو٬ٕ ْٛاٜووا" َوؤ اي ًووسٜٔ يتحووسٟ اي٫ٜٛووا  املتحووس٠. ٬ٜٚ ووغ ٖوو٪٤٫ اةًًووٕٛ إٔ   

     َ ٦و١ َؿوطٚع قوس ٫ تو٪تٞ     ايعسٜس َٔ املؿاضٜذ اير ْفوصتٗا ايكو  ي ٓوا٤ أنثوط َؤ 

إٔ ع اض٠ "ايططٜك١ املث٢ً" ٫غتثُاض يٜطإ  غًٝٝهتاض ٚضنا٥ٞةاضٖا أبسًا. ٜٚعتكس 

عاًَاجت يا٫غوتكطاض نوطٚضٟ يشا أضاز     02يٮَٛاٍ تؿري يىل تأثري أن  يؿطان١ 

ًَٝوواض ز٫ٚضجت ٚبهوو  َػووتعس٠    622ايكوو  إٔ تػووتفٝس َوؤ اغووتثُاضاتٗا اي اياوو١    

  .يًهاط ع٢ً يٜطإ ي٬َتٓاع عٔ َااَطا  ايػٝاغ١ اشباض ١ٝ

بكسز ا٫غتكطاض املؿاض ييٝ٘ ٖصاجت ة١ َا ٖٛ أنثط َٔ تًُوٝأ يىل إٔ ايكو    

يؤ متاؾوٞ يٜوطإ   تٛ ٗاتٗوا اإلقًُٝٝوو١جت ٚنوًُٓا   َٛنوٛع املٛا ٗو١ بو  ضبووٛض         

يٜطإ ٚ ًفا٥ٗا   املٓطك١ ٚضبٛض خكَٛٗاجت يُا تطٜسٙ ايك  ع  ايرتنٝع عًو٢  

اتٝج١ٝ ذبكل ؾطانا  ثٓا٥ٝو١ أٚ  ا٫غتكطاض ٖٛ ية٬م ع١ًُٝ اقتكاز١ٜ أ١َٝٓ اغرت

طوووٛط امل٬ ووو١  خمجاعٝووو١ بؿوووإٔ أٖوووساف ربفوووٝض ايًوووٗب   املٓطكووو١ ٚ اٜووو١     

 ٚاملٛاق٬  اي ١ٜ. 

 بالوى جترييب برسالة واضحة الصفكة الصيهية اإليرانية.. 

)ظٌَٝ أٍٚ  ري َكِٝ   َطنع  ز.  ُٝؼ ّ. زٚضغٜٞكسّ  ٚيل ٖصا اسبهِ

 /00"ٚضقووو١ ٚ ٗوووا  ْعوووط"    BESAاتٝج١ٝ ايػوووازا  يًسضاغوووا  ا٫غووورت/بوووٝأ 

(جت ٜووصٖب يٝٗووا يىل إٔ يٜووطإ انتؿووفت غوو٬ ًا  سٜووسًا   ظووٌ اتفووام   6)7/0202

تعإٚ َذ ايكو  ٜٓكوٌ ضغوا٥ٌ يىل خكوَٛٗاجت ٚشيوو بػو ب ايعكٛبوا  ا٭َطٜهٝو١         
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ايكاغوو١ٝ ٚا٫ْهُوواف ا٫قتكووازٟ ايعوواملٞجت ٚأْٗووا تووط٣ يًكوو  ايفهووٌ   ٖووصا         

نإ أقٌ نعفًا َٔ ايٓا ١ٝ ا٫قتكواز١ٜ. ٬ٜٚ وغ زٚضغوٞ إٔ    ايرتتٝب أٜهًاجت ٚيٕ 

عاًَا تث ت أْٗوا أعُواٍ  ٝوس٠جت ٚإٔ     02يٜطاْٞ ١َٝٓٗ َستٗا -اتفاق١ٝ تعإٚ قٝين

ِٝ ضغووا٥ٌ صبُٛعووا  املكووا٫  ٚايتحًوو٬ٝ  ٚتعًٝكووا  ايٓكوواز  ٛهلووا تهوؤُ تػووً       

ٞ إ يايعسٜوس َؤ ا٫تفاقٝوا  ايور ٚقعٗوا ايط٥ٝػو       جتاي ًسٜٔ بكٛ  عاٍ ٚٚانوأ   ؾو

خوو٬ٍ ظٜوواض٠ ايووععِٝ ايكووٝين يًؿووطم ا٭ٚغووط   عوواّ   وو  بٝٓوو  ٚ ػوؤ ضٚ وواْٞ

ٔ  جت يشا   تٓفٝصٖاجت غتٛغذ ايع٬قوا  ا٫قتكواز١ٜ بو  اي ًوسٜٔ     0214  12 بكُٝو١ َو

ًَٝوواض ز٫ٚض ٚتععٜووع ايتعووإٚ ايعػووهطٟ بؿووهٌ ًَحووٛظجت  ٝووث أ بطَووت   422يىل 

ا جت اير أؾاض  يىل ٌَٝ قٝين ضبتُوٌ دبواٙ يٜوطإجت   ٚقوت نوإ      ٝتًو ا٫تفاق

ٜ تٛقذ يٝ٘ ربفٝو  نو ري يًعكٛبوا  ا٭َطٜهٝو١ نوس يٜوطإ نجوع٤ َؤ ا٫تفاقٝو١          

جت اير قٝس  بطْاَ  يٜوطإ ايٓوٟٛٚجت ٚقوس ذبطُوت ٖوصٙ اٯَواٍ       0212ايسٚي١ٝ يعاّ 

عواز يوطض   ٚأ جت0211َؤ ا٫تفاقٝو١   عواّ     زْٚايس تطاَوب عٓسَا اْػحب ايط٥ٝؼ 

ٛة قووو١. َٚٓوووص شيوووو اسبووو  ايتعَوووت ايكووو  بؿوووهٌ عووواّ بوووايكٝٛز         ايعكٛبوووا  املع

  .ا٭َطٜه١ٝ

( بٛنوذ ازبػوس عًو٢    0202ٚبعس شيوو ٜتٛقو  زٚضغوٞ عٓوس بوس٤ يٜوطإ )متوٛظ       

اهلٝهووٌ ايععُووٞ ٫تفووام بوو  بهوو  ٚةٗووطإ َوؤ خوو٬ٍ تػووطٜب َػووٛز٠ ْٗا٥ٝوو١     

ًَٝاض ز٫ٚض َٔ  622كٌ يىل عاًَا تتٛخ٢ َا ٜ 02َعع١َٛ ٫تفاق١ٝ ؾطان١ َستٗا 

ا٫غتثُاضا  ايك١ٝٓٝ يتطٜٛط قطاعا  ايوٓفط ٚاياواظ ٚايٓكوٌ اإلٜطاْٝو١. َٚوذ أْو٘ ٫       

ٜٛ س ؾ٤ٞ ْٗا٥ٞ  ٍٛ املػٛز٠جت يًٝؼ ٖٓاىجت بتدُ  زٚضغٞجت أنثوط َؤ بوايٕٛ    

َّ ٖوصا  ٝوس يطٗوطإ ٚبهو جت  تو٢ يوٛ نوإ ايططيوإ ٜط  وإ             دبطٜيجت يه

بهثري يشا مسحت ايعوطٚف ازبٝٛغٝاغو١ٝ بوصيو. ٜٚوط٣     ايتعإٚ ع٢ً ْطام أن  

  ايٛقت اسبايٞجت ٫ ٜعاٍ ٖٓاى ةطٜل تفاٚنٞ ةٌٜٛ إلبطاّ اتفوامجت   جتزٚضغٞ أْ٘

يًتٓفٝص بعوسجت ٚيهؤ ٖوصا ٫ ٜعوين أْو٘ ٫ ٜٛ وس ادبواٙ         ًابايتأنٝس يٝؼ  اٖعٖٚٛ 

ٝ  قطا٠٤ اسبوسث ٜو   زٚضغوٞ أْو٘ َؤ خو٬ٍ توأ        ١ . ٚ  َتابع.قعٛزٟ ع٢ً ايفٛض

يزاض٠ باٜسٕ اةت١ًُ بعس ا٫ْتدابا  إٔ اسبسٜث عٔ اتفام ٚؾٝوجت تؿري يٜطإ يىل 

   ٞ قووس تووسيذ   ٚايػٝاغووا  ا٭ٚضٚبٝوو١ جت 0202ايط٥اغوو١ٝ ا٭َطٜهٝوو١   تؿووطٜٔ ايثوواْ

ازبُٗٛضٜوو١ اإلغوو١َٝ٬ يىل أ هووإ بهوو . نُووا غٝػووُأ إلٜووطإ بتُطٜووط اقوورتاح   

ٕٛ ةٗوطإجت ٚيوٝؼ ايطٜواضجت    ع٢ً ايػعٛز١ٜ بأْ٘ عٓسَا توٓدفض ايطقوا٥لجت غوته   
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ايوور غووتتج٘ ييٝٗووا ايكوو جت ٚإٔ ايكوو  تػووتفٝس َوؤ اهلووٛا٤ ايػوواخٔ اإلٜطاْووٞ َوؤ  

َذ إٔ زٚضغٞ َكتٓذ بوإٔ   جتخ٬ٍ تهدِٝ ضغا٥ًٗا دباٙ اي٫ٜٛا  املتحس٠ ٚاملًُه١

ضز يعٌ ايك  اقتكط ضمسًٝا ع٢ً قٝا١  ري ًَع١َ ٚتػجٌٝ ؾ ٘ ضمسوٞجت ٚنوإ   

ٖٚٛ َٔ زعا٠ ايٓٗ  ايكٝين اسباظّ وو  تؿاٚ يٞ  ٝإ ١ٝ املتحسث باغِ ٚظٜط اشباض

ي كووًا بؿووهٌ اغووتثٓا٥ٞ   تعًٝكوو٘جت بٝووس إٔ   وووو  يًسبًَٛاغوو١ٝ ايووصٟ   ت ٓٝوو٘  ووسٜثاً 

ٕ ايك  ٚيٜطإ تتُتعإ بكساق١ تكًٝس١ٜجت ٚنإ ازباْ إ أحبكٝك١  و ةؿزضٚغٞ ٜ

يً ا ث   ايؿطم  ع٢ً اتكاٍ بؿإٔ تطٜٛط ايع٬قا  ايثٓا١ٝ٥. ٜٚػٛم زٚضغٞ ضأًٜا

  قحٝف١ ؾوٓاٗاٟ أٚبعٜطيوطجت ٖٚوٞ قوحٝف١ تابعو١ يًحوعي        يإ ْٖٛاساا٭ٚغط 

ايؿٝٛعٞجت َفازٙ إٔ ا٫تفامجت ع٢ً ايط ِ َٔ أْو٘ يوٝؼ قطٜ وًا َؤ ايتٓفٝوصجت يهٓو٘       

ٜػووًط ايهوو٤ٛ عًوو٢ "سبعوو١ َُٗوو١ َوؤ ايتطووٛض"   ٚقووت مسحووت يٝوو٘ ايتووٛتطا            

 .يتفا  يىل ايػٝاغا  ا٭َطٜهٝو١ ي٬ا٭َطٜه١ٝ ايك١ٝٓٝ ي ه  بسيذ َ اي  أقٌ 

ٜوطزز ذبوصٜط ايكو  َؤ إٔ اي٫ٜٛوا  املتحوس٠        يوإ ْٖٛاوسا  ٚعٓس قٍٛ ٖصاجت نإ 

تعطض ايهثري َٔ املداةط َؤ خو٬ٍ تكوعٝس ايتوٛتطا  بو  أنو  اقتكوازٜٔ          

يٝٗا ايتهًفو١ اةتًُو١    س  تع سُّع ٚميهٓٗا زيذ ايك  يىل ايٓكط١ اير مل َت جتايعامل

١ ايػٝاغوو١ ا٭َطٜهٝوو١ َطتفعوو١ بؿووهٌ ضبعووٛضجت ٜٚعطووٞ زٚضغووٞ أُٖٝوو١    ملٛا ٗوو

ٕ   َٗا قسة يط١ٍٜ٩ جت َوسٜط زضاغوا  ايؿوطم ا٭ٚغوط   َعاٖوس ايكو        ْٝوٛ ؾو  تؿوٛ

جت اير ٜ ٓعط ييٝٗا ع٢ً ْطام ٚاغوذ عًو٢ أْٗوا    (CICIR) يًع٬قا  ايسٚي١ٝ املعاقط٠

ٓػو ١ يًكو  يٕ   أنثط َطانع ايفهط تأثريًا   ايكو جت ٚيٝٗوا ٜكوٍٛ تؿوٕٛ: "باي    

ايؿوووطم ا٭ٚغوووط زا٥ُوووًا َوووا ٜهوووٕٛ عًووو٢ َكطبووو١ َووؤ ا٫غووورتاتٝجٝا  ايعاملٝووو١          

  ٕ  ا٫قوورتإ بأظَوو١ أغووعاض ايووٓفط    جت َٚووذCOVID-19 ا٫غوورتاتٝج١ٝ يًكوو  بؿووأ

غٝتاري ايؿطم ا٭ٚغط بؿهٌ ن ريجت ٖٚصا غٝاري ةٛشج ا٫غوتثُاض ايكوٝين     

 سٚث ذبوٍٛ َوثري ي٬ٖتُواّجت     َٚٔ ايعٝٓا  اير ٜٓاقؿٗا زٚضغٞ .ايؿطم ا٭ٚغط

ميهٔ إٔ ٜؿري يىل ؾو١ٝٗ ايكو  يًعوب اي طاقو١ اإلٜطاْٝو١ قطٜ وًاجت  ٝوث أغوكطت         

يٜووطإ اهلٓووس نؿووطٜو   تطووٜٛط خووط يًػووهو اسبسٜسٜوو١ َوؤ َٝٓووا٤ تؿووابٗاض    

أعُام اي حط املوسعّٛ َؤ اهلٓوس بػو ب ايتوأخري   ايتُٜٛوٌ اهلٓوسٟجت ٚأعفوت يزاض٠         

عكٛبووا  اشبووام بٗووا. ٚايتووتأ ٚظٜووط ايٓكووٌ ٚايتُٓٝوو١       تطاَووب تؿووابٗاض َوؤ ْعوواّ اي   

ايووصٟ  ٭ٍٚا ٜوو١َوو٪خطًا خووط ايػووه١ اسبسٜس  ضبُووس يغوو٬َٞاسبهووط١ٜ اإلٜطاْووٞ 

 ٕ يٕ ةٗوووطإ  :غوووريبط   ايٓٗاٜووو١ تؿوووابٗاض بأيااْػوووتإ. ٚقووواٍ َػووو٪ٚيٕٛ يٜطاْٝوووٛ
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بٓفػوووٗاجت يهووؤ ايكووو  ٚيٜوووطإ ع توووا عووؤ      ٜووو١غوووتٍُٛ خوووط ايػوووه١ اسبسٜس  

ٗاض مبٝٓوا٤  وٛازضجت َٝٓوا٤ حبوط ايعوطي املوسعّٛ َؤ ايكو جت         اٖتُاَُٗا بطبط تؿاب

نًٝووَٛرتًا َوؤ ايػووا ٌ اي انػووتاْٞ. ٚقووس أز٣ ا٫ْهُوواف   72ايٛاقووذ عًوو٢ بعووس 

ا٫قتكازٟ ْتٝج١ ايٛبا٤ يىل ي ٝا٤ ايؿهٛى  ٍٛ  س٣ٚ  ٛازضجت  ٖٛط٠ ايتاج   

اض ًَٝو  42ايوصٟ ٜ ًو   جُو٘ عبوٛ      (CPEC) املُط ا٫قتكازٟ ايكٝين اي انػتاْٞ

. ٜٚعتكوس زٚضغوٞ   BRIز٫ٚضجت ٖٚٛ أن  اغتثُاض َٓفطز   ايكو  ٜتعًول مب وازض٠    

إٔ اي٫ٜٛا  املتحس٠ قس ٫ توط٣ إٔ قوفك١ بو  يٜوطإ ٚايكو  َؤ اةتُوٌ إٔ تاوري         

قٛاعووس ايًع وو١ أقوو حت ٚؾووٝه١جت يووصا متػووهت يزاض٠ تطاَووب بػٝاغووتٗا ةًٜٛوو١      

١ ا٭َطٜهٝووو١: "غتٛاقوووٌ ا٭َوووس  تووو٢ اٯٕ. ٚقووواٍ َتحوووسث باغوووِ ٚظاض٠ اشباض ٝووو

اي٫ٜٛوا  املتحوس٠ يوطض تهوايٝ  عًو٢ ايؿوطنا  ايكو١ٝٓٝ ايور تػواعس يٜووطإجت          

 .أن  زٚي١ ضاع١ٝ يإلضٖاي   ايعامل"أْٗا أَطٜها(  تععِ)اير 

٫غتهٓاٙ ب١ٝٓ ايتفاع٬  ازبسٜوس٠ بو  يٜوطإ     ١  ٖصٙ املعازب١ أٜهًا ضباٚي

١ ايتفك٬ٝ  املطت ط١ بٗواجت ٭ْو٘   ٚايك جت ٚنإٔ ا٭َط ٜتعًل باإلقطاض ع٢ً َعطي

هُووؤ   ٖوووصٙ ايتفووواع٬  َفووواتٝأ توووأثريا  ايع٬قوووا  اإلٜطاْٝووو١ ايكووو١ٝٓٝ عًووو٢ ت

 ؾ ه١ املكا  ا٭َطٜه١ٝ اياطب١ٝ اإلغطا١ًٝٝ٥   املٓطكو١جت ٚخاقو١   ااجموا٫    

ايور قوس توثري     ١   ايٓطاقوا  اي ٜو١ ٚاي حطٜو١   اير متتًو يٝٗوا يٜوطإ َٝوعا  ْػو ٝ    

 تعكٝسا   سٜس٠ ع٢ً تًو ايؿ ه١.  َؿه٬  ٚدبطُّ

 يل تستعد إيراى والصني التفاقية اسرتاتيحية طويلة املدى؟ 

ٖووصا ايتػووا٩ٍجت ٚضقوو١ حبثٝوو١ َؿوورتن١ ْؿووطٖا َطنووع     عوؤذبوواٍٚ اإل ابوو١  

ٍ       زضاغا  ا٭َٔ ايكوَٛٞ   (جت 00/7/0202 اَعو١ توٌ أبٝوب )ْعوط٠ عًٝواط َ واط عوا

غوووُٝا ؾوووأٜجت ٚيٜووواٍ يطٚيوووطجت ٚبوووا   وووإ    )ٖوووِ:  يث٬ثووو١ بوووا ث  َتدككووو  

(جت ٬ٜ عووٕٛ يٝٗووا بساٜوو١ إٔ َػووٛز٠ ا٫تفووام ا٫غوورتاتٝجٞ بوو  ايكوو    2()يًووسَإ

عاًَاجت اير ْؿطتٗا قحٝف١ "ْٜٝٛوٛضى تواميع"جت تعطوٞ ايكو  أيهو١ًٝ       02ٚيٜطإ يو

 تثُاضا    َؿوووواضٜذ بٓوووو٢ ذبتٝوووو١   يٜووووطإجت   صبووووا٫  عووووس٠ بٝٓٗووووا      ا٫غوووو

املٛاق٬ جت املٛا٧ْجت ايؿٛاضعجت ايكطاضا جت اي ٓٛى ٚا٫تكا٫ جت ٚشيوو يىل  اْوب   

ايتعإٚ   صبا٫  ا٭حباث ٚايتطٜٛط ٚا٫غتد اضا جت يناي١ يىل يَها١ْٝ ي وطا٤  

َٓتعِ يًوٓفط ٚاياواظ    تسضٜ ا  عػهط١ٜ َؿرتن١. ٚ  املكابٌ تًتعّ يٜطإ بتعٜٚس
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يًك جت ٚبتدفٝض أغعاض يفرت٠ ة١ًٜٛ. ٚتٓل َػٛز٠ ا٫تفام أٜهوًا عًو٢ تؿوهٌٝ    

. ٜٚوووصنط .زبٓووو١ عػوووهط١ٜ َؿووورتن١ يًكوووٓاعا  ايعػوووهط١ٜ ٚتطوووٜٛط أغوووًح١ 

 إٔ املسا٫ٚ  ب  ازباْ    وٍٛ ا٫تفوام  وا٤     (ؾأٜ ٚيطٚيط ٚيًسَإ)اي ا ثٕٛ 

جت ايور  وط٣   0214يطٗوطإ عواّ      بٝٓو  ؾوٞ  و   اغتُطاضًا يعٜاض٠ ايط٥ٝؼ ايكوٝين 

"تعووإٚ اغوورتاتٝجٞ ؾوواٌَ". ٚ ووط٣ خوو٬ٍ   ٚذبًٜٛووٗا يىلخ٬هلووا ذبػوو  ايع٬قووا  

اتفاقًاجت ٚا٫تفام ع٢ً تٛغٝذ ايت ازٍ ايتجاضٟ  17إلٜطإ تٛقٝذ  ؾٞ    بٝٓ ظٜاض٠ 

ًَٝاض ز٫ٚضجت "ٚة١ ؾو يشا ناْت ايك  غوتفٞ   422بعؿط٠ أنعافجت يٝكٌ يىل 

جت 0211بااٜتوو٘  توو٢ يووٛ مل تٓػووحب اي٫ٜٛووا  املتحووس٠ َوؤ ا٫تفووام ايٓووٟٛٚ عووواّ          

ٚيطنوووت عكٛبوووا  اقتكووواز١ٜ ٚاغوووع١ عًووو٢ يٜوووطإ أز  يىل تطا وووذ  جوووِ ايت وووازٍ 

َٚذ إٔ ايهوثري َؤ ا٫تفاقٝوا  بو  ازبواْ   "بكٝوت        .ايتجاضٟ ب  ايك  ٚيٜطإ"

اغوتُط    ي٫ إٔ ايكو  ٢ً ٚضم" بعس أضبذ غٓٛا  َٔ ظٜاض٠ ؾٞ  و  بٝٓو جت     ًا ع

بإٔ إلٜطإ  (ؾأٜ ٚيطٚيط ٚيًسَإ)ٚػبعّ اي ا ثٕٛ   .  اغترياز ايٓفط َٔ يٜطإ

  ػَٔكًح١ باتفام نٗصا َذ ايك    ظٌ ايعكٛبا  ا٭َطٜه١ٝجت ٚإٔ ايط٥ٝؼ 

ؼبواٍٚ اي وا ثٕٛ ايتؿوٜٛـ    ٚ.. 0202ع ةط عٔ أًَو٘ بتٛقٝوذ ا٫تفوام    شاض     ضٚ اْٞ

ا٫ْتكووازا  ٚايتدٛيووا    ؾوو ها   عًوو٢ اسبووسث ازبسٜووسجت باسبووسٜث عوؤ تعووايٞ

ايتٛاقٌ ا٫ تُاعٞ َٔ إٔ يٜطإ غتتحٍٛ يىل "ضب١ُٝ قو١ٝٓٝ"جت ٚإٔ ايكو  تكُوذ    

ٜاوٛض املػو١ًُ. بُٝٓوا   ايٛاقوذ تعايوت أقوٛا  َ٪ٜوس٠ ي٬تفوامجت ٚتوط٣ يٝو٘           أق١ًٝ اإل

عًوٞ  ايػوٝس  ي٬قتكاز اإلٜطاْٞ. نُا إٔ ايععِٝ ا٭ع٢ً إلٜطإجت اّ اهلْكاش اإل  ٌ 

خا٦َٓٞجت ع  عٔ تأٜٝسٙ هلوصا ا٫تفوام. ٚمتوت اإلؾواض٠ يىل إٔ "يًتعوإٚ بو  ايكو         

ٚيٜطإ َكًح١ ٚانح١ يطٗطإ"جت خاق١ إٔ يٜطإ َٛ وٛز٠ اٯٕ   ي وس٣ أقوعب    

يعكٛبووووا  ايفووورتا  ايوووور ؾووووٗستٗاجت بػوووو ب ايٛنوووذ ا٫قتكووووازٟ املتووووسٖٛض يثووووط ا  

اغبفاض غعط ايٓفط ٚت عا  ٚبا٤ نٛضْٚواجت ٚبػو ب ا تٝواٍ قاغوِ     ٚا٭َطٜه١ٝجت 

غووًُٝاْٞ ٚناضثوو١ يغووكاط ايطووا٥ط٠ ا٭ٚنطاْٝوو١جت ٚايهوواٛط ا٭َطٜهٝوو١ يتُسٜووس  

ٜٚكوسض ؾوأٜ ٚيطٚيوط     .(0202 عط بٝذ ا٭غًح١ إلٜطإجت ٚايتفجري   ْطٓوع )متوٛظ  

غٝهؤُ اغوتُطاض َعاضنو١ ايكو      ٚيًسَإ إٔ يٜطإ تأٌَ بإٔ ا٫ْؿااٍ با٫تفام 

ةاٚيوو١ أَطٜهٝوو١ يتُسٜووس غووطٜإ  عووط ا٭غووًح١ عًوو٢ يٜووطإ   صبًووؼ ا٭َوؤ        

َوؤ ٔ شيووو حػ ووٚضمبووا ٜ  جتايووسٚيٞجت ٚغٝػووُأ هلووا ٫ كووًا بايتػووًأ بػوو٬ح قووٝين     

هاْتٗوا   املفاٚنوا  يؿووطا٤ أغوًح١ َؤ ضٚغووٝاجت ٜٚ دفوٞ ايكوٕٝٓٝٛ اٖتُوواَِٗ       َ
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ايطمسٝوو١ تهوواز ٫ تتطووطم ييٝوو٘جت باغووتثٓا٤      باتفووام نٗووصا َووذ يٜووطإجت ٚازبٗووا     

املتحسث١ باغِ ٚظاض٠ اشباض ١ٝ اير قايت: "يٕ ايكو  تتعاَوٌ باٖتُواّ َوذ ايتعوإٚ      

ٚ  َوٛاظا٠   .ٜك١ ذبع٢ بتعوإٚ ة ٝعوٞ َوذ ايكو "    َذ زٍٚ أخط٣. ٚيٜطإ زٚي١ قس

٠   ا٭خريجت تععظ    ايػٓٛاهلا ع٬قا  ٚثٝك١ يإٕ ة١َذ يٜطإجت  ايك  ع٬قا 

" ٕغوورتاتٝجٝاا ٕتكووفُٗا ايكوو  بأُْٗووا "ؾووطٜهاايًووت   َووذ ايػووعٛز١ٜ ٚاإلَوواضا 

 أٜهوووًا. َٚووؤ املوووط أ إٔ توووسضؽ بهووو جت نجوووع٤ َووؤ قطاضٖوووا باملكوووازق١ عًووو٢      

ا٫تفام َذ يٜطإجت ايت عا  ع٢ً ع٬قاتٗا َوذ ايؿوطٜها  اشبًٝجٝوا  ا٭خطٜوا جت     

   ٚغوووا٥ٌ ٚغوووتحاٍٚ ذبٝٝوووس قػوووِ َووؤ ايتدٛيوووا  ٚايتهٗٓوووا  ايووور ظٗوووط         

اإلعوو٬ّ ايعطبٝوو١جت عًوو٢ خًفٝوو١ ايتعووإٚ بوو  ايكوو  ٚيٜووطإجت ٚخاقوو١   ايػووٝام        

  .ايعػهطٟ

ٕ  جت ٜكسض "يغطا٥ٌٝ"بوٚيُٝا ٜتعًل  إٔ ايكو  غوتحايغ    ؾأٜ ٚيطٚيوط ٚيًوسَا

ع٢ً ايتٛاظٕ   ع٬قاتٗا َوذ يٜوطإ َٚوذ زٍٚ اشبًوٝ  ايعطبٝو١جت ٖٚوسف ا٫تفوام َوذ         

ٚ    يٜطإ يٝؼ يبطاّ  ً  عػوهطٟ نوس   ٌ "اي٫ٜٛوا  املتحوس٠ أٚ ايػوعٛز١ٜ  . "يغوطا٥ٝ

  ٖصٙ اسباي١ ن١ًٝ٦ بايٓػو ١ يًكو جت ٫ٚ ت٪خوص     "يغطا٥ٌٝ"ٕ أ١ُٖٝ أٚباعتكازِٖ 

باسبػ إ   صبٌُ اعت اضاتٗاجت باغوتثٓا٤ ايتدوٛف ايكوٝين َؤ ٖجوّٛ عػوهطٟ       

ٜٚو٪زٟ   جتيغطا٥ًٝٞ ع٢ً املٓؿآ  ايٜٓٛٚو١   يٜوطإجت ايوصٟ قوس ٜؿوعٌ  طبوًا يقًُٝٝو١       

ا٫غووتكطاض   املٓطكوو١جت ٚغووٝسضؽ ايكووٕٝٓٝٛ َػووت٣ٛ املدوواةط يووس٣      ىل تكووٜٛضي

َكووووازقتِٗ عًوووو٢ اتفووووام نٗووووصاجت ٚغووووٝرتززٕٚ   زيعوووو٘ قووووسًَا يشا ؾووووعطٚا إٔ     

  َ غووٝٓعهؼ  تحووسٍّاغوتثُاضاتِٗ املايٝوو١ غتػووتٗسف بػوو ب اغووتُطاض ْؿوواط يٜطاْووٞ 

عًووو٢ اغوووتكطاض املٓطكووو١ ٚاغوووتكطاض يٜوووطإ ايوووساخًٞ أٜهوووًا. ٚ وووسٜط إٔ تػوووتعطض    

 .ٖصا ازباْب َكابٌ ازبٗا  ايك١ٝٓٝ ايطمس١ٝ "يغطا٥ٌٝ"

 البدء يف االبتعاد عو بلني "إسرائيل"االتفاق بني الصني وإيراى يوجب على 

ٛ نُٔ ٖصا ايعٓٛإ ايكاضرجت ة١ زع٠ٛ قوطؼب١ أةًكٗوا اي ٚيٝػوٛض      فٜوان

 )عُٝووس ا تٝوواطجت ٖووٛ ظَٝووٌ أحبوواث   َعٗووس ايووسياع عوؤ ايووسميكطاةٝا    ْٝاٝووٌ

(FDD)       ٌجت ٜٚعٌُ نأغتاش ظا٥ط   نًٝو١ ايطوريإ ٚايفهوا٤   ايتدٓٝوٕٛجت ٚعُو

غابكًا نُػتؿاض يٮَٔ ايكَٛٞ يط٥ٝؼ ايوٛظضا٤ ْتٓٝواٖٛ ٚايوط٥ٝؼ ايفعًوٞ اجمًوؼ      

ـ ا٭َوؤ ايكووَٛٞ..   غووٛم ضأؽ املوواٍ   )َػووتثُط َٚووسٜط غووابل    َٚوواضى زٚيووٛيٝت
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جت  ٝوث   FDD ٜٚعُوٌ  ايٝوًا نوط٥ٝؼ تٓفٝوصٟ يؿوطن١      جتٚايتهٓٛيٛ ٝوا ايفا٥كو١  

 ( 4ٜطنع ع٢ً يٜطإ ٚايك .()

جت ٜ عسة ا٫تفام املتحكول بو  يٜوطإ ٚايكو  اتفاقوًا      ْٝاٌٝ ٚزٚيٛيٝتـٚباعتكاز 

اقتكازًٜا ٚأًَٓٝاجت يايكوٕٝٓٝٛ غٝػوتثُطٕٚ عبوٛ     ٚؾطان١ ٚاغع١ جتيًٓعاّ" "َٓكصًا

٬  غووو١ٓ   يٜوووطإجت َكابوووٌ ْفوووط يٜطاْوووٞ بتٓوووعٜ  02ًَٝووواض ز٫ٚض عًووو٢ َوووس٣  622

ايعكٛبووا  ايؿوسٜس٠ املفطٚنو١ عًوو٢ ايتجواض٠ َووذ    نو ٣جت ٚغوُٝؼ ا٫تفووام بوايط ذ    

ازبٗووس ا٭َطٜهووٞ يععهلووا   اغوورتاتٝج١ٝ "أقكوو٢ ايهوواط". ٚبايٓػوو ١       ٚ جتيٜووطإ

ٌ "ػبب عًو٢ ايكوفك١ بو  ؾوطٜو اقتكوازٟ َطنعٟ)ايٝوّٛ(        "إلغطا٥ٌٝ"  "إلغوطا٥ٝ

 ٚ ٜكووواظ َكًووول  يايكووو  يٝػوووت قوووسٜك١     يٖا ا٭غووواؽ إٔ تؿوووهٌ  وووطؽ   ٚعوووس

ٜٚػووتصنط ْٝاٝووٌ  .َطٜهووٞجت ٚبايتأنٝووس يٝػووت بووس٬ًٜ عوؤ ايووسعِ ا٭  "يغووطا٥ٌٝ"

  ٞ غتٛغوذ   جتٚزٚيٛيٝتـ إٔ ايكفك١ َذ ايك جت اير أقطٖا صبًؼ ايوٛظضا٤ اإلٜطاْو

ز ايكووٝين   اي ٓووٛىجت ٚ  ٚغووا٥ٌ اإلعوو٬ّجت ٚ  املووٛا٧ْ ٚاملطوواضا جت ٚ       ٛايٛ وو

ايكطوووواضا  ٚ  َؿوووواضٜذ اي ٓوووو٢ ايتحتٝوووو١   يٜووووطإ. ٚغٝتهوووؤُ ا٫تفووووام تعاْٚووووًا   

ايتعوإٚ   يواجت ٚتأ٬ٖٝ  ٚتسضٜ ا  َؿرتن١ ٚنصعػهطًٜاجت غاٜ  ٚتهٓٛيٛ ٝ

  .  تطٜٛط ايػ٬ح ٚا٫غتد اضا 

ٕ  َٚط٠ أخط٣ ظٗوط  يؾواض٠ يغوطا    قوس ناْوت   جت ١ًٝٝ٥ٚ يىل ضزٚز ايفعوٌ   يٜوطا

ٕ يٜوطإ ايهوعٝف١   أب يُٗٗوِ  ػ و َح غً ١ٝجت ٚ   اؾ١ٝ ايط٥ٝؼ ضٚ اْٞ ؾوج ٛٙجت ي 

غوووتٓتٗٞ نطوووطف خاغوووط   ايكوووفك١جت ٚ  ْٗاٜووو١ ايعًُٝووو١ تٓؿوووأ ضايعووو١ تػوووُأ    

يًكووٝٓٝ  بايػووٝطط٠ عًوو٢ اي ٓوو٢ ايتحتٝوو١ اسبط وو١ ٚعًوو٢ املكووسضا  ايط ٝعٝوو١           

ٖووٞ  ووع٤ َوؤ ا٫غوورتاتٝج١ٝ ايكوو١ٝٓٝجت املػووُا٠ "َ ووازض٠ اسبووعاّ    ايسٚيوو١. ٚايططٜكوو١

 ٕ باملكابوٌ يوٝفِٗ    ٚايططٜل"جت اير تٓفص   أنثط َٔ ١٦َ زٚي١. أَا ايٓعاّ   ةٗوطا

قوو ذ   يص ا٫قتكوواز اإلٜطاْووٞجت ٚغووتهٕٛ مبثابوو١ "   كووإٔ ايكووفك١ ميهٓٗووا إٔ تٓ 

 ٚعًو٢ قوسضاتٗاجت   ٚغتػُأ يًٓعواّ با٫عتُواز عًو٢ ايكو      جتايع " ي٫ًٜٛا  املتحس٠

َوووذ ايتؿوووسٜس عًووو٢ ةوووٛشج ايتعكوووب يًُوووٛاةٓ جت  وووا غوووٝعٜس ا تُوووا٫   اٜووو١    

َطٜهٝووو١ عًووو٢ يٜوووطإجت ايووور ضزعوووت بٓٛنوووًا قووو١ٝٓٝ       . يايعكٛبوووا  ا٭.اسبهوووِ

ٚؾووطنا  ةاقوو١ عوؤ ايتكووسّ   قووفكا  ٖاَوو١   يٜووطإجت غووٝفتأ يطقووًا ضا٥عوو١      

صبوطز اسبوسٜث   - "طا٥ٌٝيغو "يوو بايٓػو ١  -أْو٘   ْٝاٌٝ ٚزٚيٛيٝتـيًتعإٚ. ٜٚكسةض 
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ىل أْووو٘  وووإ ايٛقوووت يتاوووٝري ايػٝاغووو١ ٚيً وووس٤   يعووؤ ا٫تفوووام ٖوووٛ يؾووواض٠ ٚانوووح١  

جت "يغوووطا٥ٌٝ"با٫ْفكووواٍ عووؤ ايكووو جت يوووإٜطإ ٖوووٞ ايعوووسٚ ا٭نثوووط خطوووطًا عًووو٢  

ٚظعُا٩ٖا ٜكػُٕٛ ع٢ً يبواز٠ ايسٚيو١ ايٝٗٛزٜو١ ٜٚطوٛضٕٚ بطْاصبوًا ْٜٛٚوًا ٚقوٛاضٜذ        

ٛ   .ٜٛٚو١ عًو٢  وٌ ايوط٩ٚؽ املتفجوط٠ ايٓ     قازض٠بايٝػت١ٝ  ٍ يٜوطإ ٚتػوًأ  واؽ    ٚمتو

يووو  قووواضٚر عًووو٢ اسبوووسٚز  أ 122ٚازبٗووواز ٚ وووعي اهلل ايوووصٟ مجوووذ أنثوووط َووؤ   

ايؿووُاي١ٝجت َووذ ٚ ووٛز يٜووطإ ٚ ووعي اهلل   عًُٝوو١ َتٛاقوو١ً َوؤ يزخوواٍ قووسضا          

ؼ بطَوٛظ  بوامل  سز ٗ و ايػ٬ح املٛ ة٘ ايسقٝل يىل املٓطك١جت قسضا  تاري قٛاعس ايًعوب ٚت  

سبام نطض يباي ٢ٓ ايتحت١ٝ ٚباملطانع املس١ْٝ ٚٚباملٓؿآ  ايعػهط١ٜجت جت ٚاسبهِ

ـ  ٜٚؿري  ."يغطا٥ٌٝ"بون ري  ٞ اشبكوِ اشبطوري   يىل إٔ ايكو  ٖو   ْٝاٝوٌ ٚزٚيوٛيٝت

ٌ "يوو اسبًٝفو١ ا٭ٖوِ    ي٫ًٜٛوا  املتحوس٠   جت ٚايكوٕٝٓٝٛ ٜٓؿوطٕٚ تهٓٛيٛ ٝووا    "يغوطا٥ٝ

نٛضٜوووا ٚ يٜوووطإ :َثوووٌ جتاملاضقووو١ –ٝٗا ايووور ٜػوووُ– ايٓوووٟٛٚ ٚايكوووٛاضٜذ يٮْعُووو١ 

ايؿووُاي١ٝ ٚبانػووتإجت ٜٚٗووسزٕٚ ْٖٛوو  نْٛوو جت ٚتوواٜٛإ ٚحبووط ايكوو  ازبٓووٛبٞجت   

 ٜٚػطقٕٛ ًَه١ٝ يهط١ٜ ٜٚٓفصٕٚ خطٚقا  يع١ سبكٛم اإلْػإ. 

 : ْٝاٌٝ ٚزٚيٛيٝتـٜٚكٍٛ 

نوإ ميهٓٗوا    يكس نتب ايكٕٝٓٝٛ ٚأخفٛا َعًَٛا   ٜٝٛو١ عؤ ايهٛضْٚوا   

املعهوو١ً  إ. ٜٚٓاقؿوو.إٔ تػوواعس ايعووامل عًوو٢ َٓووذ املكووٝ ١ اإلْػووا١ْٝ ٚا٫قتكوواز١ٜ   

جت يٝكسةضإ إٔ ا٫ْفكاٍ ئ ٜهٕٛ بػوٝطًاجت يايكو  ٖوٞ أ وس     "إلغطا٥ٌٝ"بايٓػ ١ 

ٌّايؿوووطنا٤ ا٫قتكوووازٜ  املطنوووعٜ  َٚكوووسض    ِٗووو ي٬غوووتثُاضا  املايٝووو١جت بعوووس   َ 

 0211اإلغوطا١ًٝٝ٥   عواّ    –٠ ايك١ٝٓٝ ًات ايتجاضملتحس٠ ٚأٚضٚباجت يكس باي٫ٜٛا  ا

جت ٚتوط٣ ايكو    1222عٔ عواّ  ظٜاز٠ً   امل١٦  6.622ًَٝاض ز٫ٚضجت مبعسٍ  12.2عبٛ 

 ع٤ًا َٔ َؿطٚعٗا يًتٛغوذ ايعواملٞجت ٖٚوصا     "يغطا٥ٌٝ"  اي ٢ٓ ايتحت١ٝ اسبط ١   

ٌ "ٜؿٌُ َٝٓا٤  ٝفا ايصٟ ٜتػو ب بوايتٛتط بو      تحوس٠جت َٚٝٓوا٤   ٚاي٫ٜٛوا  امل  "يغوطا٥ٝ

ْفام   ايهطٌَجت ٚايكطاض ايتحر   تٌ أبٝبجت َٚٓؿآ  ذب١ًٝ املٝاٙ أغسٚزجت ٚا٭

ِة يا٭١ُٖٝ ا٫غرتاتٝج١ٝ يً ٢ٓ ايتحت١ٝ ٚانح١جت ٫ٚ غُٝا   ن٤ٛ  ٚ ريٖاجت َٚٔ ث

ىل  اْب َٓؿآ  عػهط١ٜجت َٚطانع دباض١ٜ ٚ وصا٤  ي كٝك١ إٔ  ع٤ًا َٓٗا ٜعٌُ 

ْٝاٝوووٌ ٚزٚيوووٛيٝتـ عًووو٢ إٔ ايكووو   وووسز      ٜٚؿوووسز  .ٚخوووسَا   ٜٝٛووو١ أخوووط٣  

ٝوٟٛ   بٓوا٤   ايتهٓٛيٛ ٝا ايعًٝا)اهلاٟ توو( اإلغوطا١ًٝٝ٥ نُكوسض تهٓٛيوٛ ٞ      

 توو٢ ٚيٕ نووإ ذبووت  طووا٤ اغووتثُاضا  "َسْٝوو١"جت ٚ ٓووس    زبٝووٌ ايكووازّاأغووًح١ 
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ًَٝووٕٛ ز٫ٚض َوؤ َػووتثُطٜٔ قووٝٓٝ        202ؾووطنا  "ا٫ْطوو٬م" اإلغووطا١ًٝٝ٥   

جت ٚا٫غوووتثُاضا  0212 عووواّ ًَٝوووٕٛ ز٫ٚض   47َكابوووٌ  جت0211ث٬ثووو١ أضبووواع عووواّ 

٥ًٝٞ   صبووا٫  ايووصنا٤ ِ اإلغووطاً ووايكوو١ٝٓٝ اغوورتاتٝج١ٝ ٚتػووتٗسف اغووتدساّ ايِع

ايػوووووووٝاضا  املتحطنووووووو١ بوووووووايتحهِ  ٚ اسبٛاغوووووووٝب املتطوووووووٛض٠ ٚ ا٫قوووووووطٓاعٞ

ايتهٓٛيٛ ٝا  اعرتف بٗا اي ٓتوا ٕٛ نحٜٝٛو١ زبٗوٛز اسبساثو١      ٖصٙيخلجت...ايصاتٞ

 .  .ايعػهط١ٜجت  ت٢ يٛ ناْت "َس١ْٝ"   تط ٝكٗا اسبايٞ

ٌ "ٚ  يةاض ايتٛقٝا  اير ٜكسَٗا ْٝاٌٝ ٚزٚيوٛيٝتـجت تعٗوط زعو٠ٛ      "يغوطا٥ٝ

٭ٕ تعٝس تكِٜٛ ايع٬قا  َذ ايك جت ٭ٕ اسبوسٜث ٜوسٚض عؤ َكوًح١ اغورتاتٝج١ٝ      

غوطا٥ًٝٞ ٚا٭َطٜهوٞجت يش يٕ   عسّ تآنٌ ايتفوٛم ايعػوهطٟ اإل   َطنع١ٜ يهُإ

طبططووٞ ا٫غوورتاتٝج١ٝ اإلغووطا٥ًٝٝ  نفًٝووٕٛ بووإٔ تاووطِٜٗ يهووط٠ إٔ ايع٬قووا     

٢ ايؿووطان١ ايهوو ٣ يوو ه  َووذ غووت٪ثط عًوو "يغووطا٥ٌٝ"ا٫قتكوواز١ٜ بوو  ايكوو  ٚ

ٖ وووِ  يايكوووٕٝٓٝٛ غٝهػووو ٕٛ َوووا ميهوووِٓٗجت ٚيكوووًا        جت ٚةٗوووطإ ٖوووصا بوووايط ذ ٚ

 ٗ خوووٛفجت أَوووا يشا  ٚأ هوووٌٝزٕٚ تفَووؤ َٚووؤ يٜووطإجت   "يغوووطا٥ٌٝ"ِجت َووؤ ٫ تٝا ووات

    ٕ توٛيط   انطط  ايك  يىل ا٫ختٝاضجت ي٬ ؾو أْٗا غوتدتاض يٜوطإ ايكوازض٠ عًو٢ أ

إٔ تٛيطٖوواجت يعووسز   "إلغووطا٥ٌٝ"هلووا ايطاقوو١ اسبط وو١ يٛ ٛزٖوواجت ٚايوور ٫ ميهوؤ     

٬ً عؤ  ٚيهو  .نوعفاً  72ووو  ٚا٭ضض أٚغوذ بو  جتأنو  بثُاْٝو١ أنوعاف    يٜطإغهإ 

ميهؤ يًكو  إٔ تػوتدسَ٘    ايوصٟ   ا ايًوسٚز إٕ يٜطإ ٖٞ عسٚ أَطٜهو ينٌ ٖصا 

  املٓايػوو١ ايعاملٝوو١ أَوواّ اي٫ٜٛووا  املتحووس٠جت ٚنووٌ ٖووصا ٜهووذ اي٫ٜٛووا  املتحووس٠       

   اْووب ٚا ووس ٚايكوو  ٚيٜووطإ   ازباْووب اٯخووط   اسبووطي اي وواضز٠  "يغووطا٥ٌٝ"ٚ

يعٛاَوٌجت ػبوعّ ْٝاٝوٌ ٚزٚيوٛيٝتـ     ٚنُحكو١ً هلوصٙ ا   .ايٓاؾ١٦ ب  ايك٣ٛ ايعع٢ُ

ٌ "بأْوو٘ ٫ َفووط     ووري ايٛقووٛف   ازباْووب ا٭َطٜهووٞجت مبووا   شيووو          "إلغووطا٥ٝ

يٝػووٛا َطوواي   بووإٔ ٜكووطٚا     "يغووطا٥ٌٝ"ايػٝاغوو١ ايطمسٝوو١جت ٚأقووحاي ايكووطاض      

أْع١ُ أٚ تؿطٜعا  ربٓل ايكطواع اشبوام  يٗوِ ب ػواة١ ًَعَوٕٛ بوإٔ ٜهوُٓٛا أ٫        

تتدووص ايكووطاضا  املتعًكوو١ با٫غووتثُاضا  ا٫غوورتاتٝج١ٝ َوؤ اي ريٚقووطاةٝ  ايووصٜٔ ٫   

 ٚ يٕ  هَٛووو١  :ػوووب ْٝاٝوووٌ ٚزٚيوووٛيٝتـحبذبوووطنِٗ ي٫ أ ٓوووس٠ ضبًٝووو١ نوووٝك١. 

املػوتثُطٜٔ   ايتهٓٛيٛ ٝوا عٓوسٖا عًو٢ اغوتدساّ      ًَع١َ بوإٔ تػواعس    "يغطا٥ٌٝ"

ٕ ٚ قسضا  ايؿطانا  ا٫غرتاتٝج١ٝ َذ اهلٓوس  غوٓاايٛض٠  ٚ نٓوسا ٚ أغورتايٝا ٚ ايٝابوا

َٓٝوو١(جت ؿوواب١ٗجت يىل  اْووب ايع٬قووا  َووذ زٍٚ اشبًووٝ  )ٚ اٜوو١ املكووا  ا٭ َٚزٍٚ 
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ٚزٕٚ أٟ  .ضأمسواٍ بوسٌٜ ي٬غوتثُاضا  ايكو١ٝٓٝ    ٖصا ا٫غتدساّ اسبٟٝٛ يتؿدٝل 

أْوو٘ يىل  اْووب ايتجػووٝس بوواملًُٛؽ ي٬يتووعاّ   وووو ٜ٪نووس ْٝاٝووٌ ٚزٚيووٛيٝتـ   َٛاضبوو١

غتٓؿوأ يوطم أخوط٣ يتعُٝول ايتعوإٚ بو        ووو   اإلغطا٥ًٝٞ بفو ا٫ضت اط عؤ ايكو   

ٚاي٫ٜٛا  املتحوس٠جت يايتعوإٚ ايتهٓٛيوٛ ٞ ٚايعػوهطٟ ٚا٫غوتد اضٟ       "يغطا٥ٌٝ"

َا ٜعُوٌ ايكوٕٝٓٝٛ عًو٢    ٚغوٝعُل ايتعوإٚ ايػٝاغوٞجت ٚعٓوس     جتغريتفذ زض ١ أخط٣

ٌ "يَها١ْٝ ايتعإٚ َذ أغٛأ أعسا٤  ٌ و "جت يو٬ بوسٌٜ يو   "يغوطا٥ٝ  وري ايتكوطي    "يغوطا٥ٝ

 .يهٌ ٚاإلبكا٤ ع٢ً َػاي١ َذ خكُٗا ا٭ن َٔ قسٜكتٗا ا٭

َووؤ َٓعوووٛض ذبًًٝوووٞ ضباٜوووسجت تتكووو  ةطٚ وووا  ْٝاٝوووٌ ٚزٚيوووٛيٝتـ  وووٍٛ ٚ

بكوووسضتٗا عًووو٢ ذبسٜوووس ايػوووًٛى اإلغوووطا٥ًٝٞ يظا٤ ا٫تفاقٝووو١ بووو  يٜوووطإ ٚايكووو جت  

َهووأَ املكووا  اإلغووطا١ًٝٝ٥ ا٭َطٜهٝوو١ املؿوورتن١جت يُٗووا ٜٓطًكووإ َوؤ َٛقووذ   

 ٟ تجاٚظ ايعكٛبا  ٚايتهوٝٝكا   يَػاع يٜطا١ْٝ  يَها١ْٝ تأشٟ ٖصٙ املكا   طةا٤ أ

عًوو٢ يٜووطإ. َٚوؤ ايٛانووأ أْوو٘   خًفٝوو١ ٖووصٙ ايططٚ ووا  زضاٜوو١ مباٖٝوو١ اسبووسث       

    املس٣ ايطٌٜٛ يكا  يٜطإ. ازبسٜس ٚبايٓتا٥  ايٛاعس٠ ع٢ً

 :تعبريات أخرى عو املخاوف والغضب اإلسرائيلي 

   جت اشبو ري اي اضظ ْٜٛٞ بٔ َٓا ِٝتٓاٍٚ اةًٌ ايػٝاغٞ  ٚيل ايُٓط١ٝ شاتٗا

١"جت   َكاٍ ذبًًٝٞ ْؿطٙ َٛقوذ ْٝوٛظ ٕٚ   ٝ"َطنع ايكسؽ يًؿ٪ٕٚ ايعا١َ ٚايػٝاغ

ذبتوواج يىل يعوواز٠ ايٓعووط      "يغووطا٥ٌٝ"جت قووسةض يٝوو٘ َٓووص املكسَوو١ إٔ    12/7/0202

غٝاغووتٗا دبوواٙ ا٫غووتثُاضا  ايكوو١ٝٓٝ   ايوو ٬زجت ٚ  ايٛقووت شاتوو٘ تػووطٜذ اسبووطي 

تطاقب عٔ نثوب   "يغطا٥ٌٝ"ٚأٚنأ يٝ٘ إٔ  .ايػط١ٜ نس اي ْاَ  ايٟٓٛٚ اإلٜطاْٞ

ايتكاضي ب  يٜطإ ٚايك  ٚايتٛقٝوذ اةتُوٌ بُٝٓٗوا عًو٢ اتفاقٝو١ أَٓٝو١ اقتكواز١ٜ        

ب ايعكٛبا  ا٭َطٜه١ٝ املفطٚنو١ عًو٢ يٜوطإ ٚعًو٢ خًفٝو١ املٛا ٗو١ ايتجاضٜو١        بػ 

ب  اي٫ٜٛا  املتحس٠ ٚايك جت َ ًٝٓا إٔ يٜطإ ت حوث عؤ ؾوطٜإ  ٝوا٠  سٜوس بعوس       

إٔ ٜتعووطض اقتكووازٖا شبطووط ا٫ْٗٝوواض بعووس ايعكٛبووا  ا٭َطٜهٝوو١ ايفعايوو١جت  ٝووث   

اإلٜطا١ْٝ ٚايكٓاعا  ا٭خوط٣  ًَٝاض ز٫ٚض   قٓاع١ ايطاق١  622غتػتثُط ايك  

ٖٚوٞ اغوتثُاضا    صبوا٫  اي ٓٝو١ ايتحتٝو١       جت١املتهطض٠ َؤ ايعكٛبوا  ا٭َطٜهٝو   

ٚا٫تكووا٫  ٚاي ٓووٛى ٚاملووٛا٧ْ ٚايػووهو اسبسٜسٜوو١ َكابووٌ تٛضٜووس ايووٓفط بػووعط       

ٟ    عاَواً  02طبفوض ملوس٠    ٖٚوصا َوا ٜكًوول    جتجت نُوا إٔ ا٫تفاقٝو١ هلووا  اْوب عػوهط
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ٕٝٓٝٛ يٜوطإ   ايتعوإٚ ا٫غوتد اضاتٞجت   تطوٜٛط     جت  ٝث غٝػاعس ايك"يغطا٥ٌٝ"

ا٭غًح١جت مبا   شيو ايكسضا  ايػٝ ا١ْٝ ٚاملٓاٚضا  ايعػهط١ٜ املؿرتن١جت َٚؤ  

ٚة ز ايكٕٝٓٝٛ يٜطإ بأ وسث أْعُو١ ا٭غوًح١جت خاقو١   ااجمواٍ      املتٛقذ أٜهًا إٔ ٜع

َكوٓٛع١    ازبٟٛجت ٚيٝؼ َٔ املػت عس إٔ تؿورتٟ يٜوطإ ةوا٥طا  َكاتًو١  سٜوس٠      

يىل أْ٘ قس ٜكو أ   بٔ َٓا ًِٜٝٚفت  .ايك  أٚ تكٓٝا  َتكس١َ يًطا٥طا  اإلٜطا١ْٝ

ايكٕٝٓٝٛ أٜهًا َذ َوطٚض ايٛقوت ؾوطنا٤   اي ْواَ  ايٓوٟٛٚ اإلٜطاْوٞجت ٚمبجوطز        

ٌ "زخٍٛ ايك    املؿطٚع ايٟٓٛٚ اإلٜطاْوٞجت قوس ٜكًوٌ ٖوصا َؤ  طٜو١           "يغوطا٥ٝ

جت ٚتت ذ ايك  َػاض ضٚغٝا عبٛ ذبكٝل َكاسبٗا ايعٌُ نس بطْاَ  يٜطإ ايٟٓٛٚ

  يٜطإجت ٚٚقعت أٜهًا ع٢ً ا٫تفام ايٟٓٛٚ ايصٟ اْػوحب َٓو٘ ايوط٥ٝؼ تطاَوب       

ٍِ  ."يغطا٥ٌٝ"مبا ٜطنٞ  0211عاّ  ِ  /َٚذ أْ٘ يٝؼ َٔ ايٛانوأ  يشا َوا   /بؤ َٓوا ٝ

 ناْت ا٫تفاق١ٝ ازبسٜس٠ بو  ايكو  ٚيٜوطإ غوت٪زٟ يىل تاوٝري   َٛقو  ايكو        

نس اي ْاَ  ايٟٓٛٚ اإلٜطاْٞجت يهٔ ٖصا ا٫ تُاٍ ٫ ميهٔ اغت عازٙجت ي ُجوطز  

ايتٛقٝذ ع٢ً ا٫تفاق١ٝ غٝعٜس َؤ ثكو١ يٜوطإ   ْفػوٗاجت يوإٕ اإلٜوطاْٝ  َكوُُٕٛ        

ٚغٛف ٜػتُسٕٚ ايهوثري َؤ ايتؿوجٝذ َؤ ٖوصا       جتع٢ً َٛاق١ً َؿطٚعِٗ ايٟٓٛٚ

١ ٚذبٝٝوس ايعكٛبوا  ا٭َطٜهٝو١    ا٫تفامجت ٚغتٛيط ا٫تفاق١ٝ قٓاع١ ايوٓفط اإلٜطاْٝو  

٬َٜو  بطَٝوٌ َؤ ايوٓفط َٜٛٝوًا يىل       2اير خفهت قازضا  ايوٓفط اإلٜطاْٝو١ َؤ    

٬َٜو  بطَٝوٌ قوس ٜكو أ      12أي  بطٌَٝ ع٢ً ا٭قٌ َٜٛٝوًاجت ٚتػوتٛضز ايكو      122

  امل٦و١ َؤ نُٝو١ ايوٓفط      22ٚيٜطإ ٖوٞ ايور توعٚز ايكو  بٓػو ١       جتايٓفط ًَٜٛٝا

ِ ٜ٪نس ٚ .ّٜٛ اير ذبتا ٗا نٌ ٕة ناوريٙ َؤ اةًًو  اإلغوطا٥ًٝٝ       بٔ َٓوا ٝ أ

ػٝاغ١ يا٫تفاق١ٝ متثٌ نطب١ ق١ٝٓٝ ي٫ًٜٛا  املتحس٠   املٛا ١ٗ ايتجاض١ٜ بُٝٓٗا ٚ

ٚغتعٜس َٔ َؿاضنتٗا   ايؿطم ا٭ٚغوطجت ٚتعوعظ َطْٚو١ يٜوطإ      جتايط٥ٝؼ تطاَب

عػهط١ٜ ٚظٜاز٠ ايتٗسٜس ٚتػُأ هلا بتطٜٛط قسضاتٗا اي جتدباٙ ايعكٛبا  ا٭َطٜه١ٝ

جت ٚمل ٜتهووأ بعووس َتوو٢ غووتٛقذجت يهٓٗووا قووس ذبووسث    هووٕٛ بهووع١   "إلغووطا٥ٌٝ"

٘ .أؾٗط ميهؤ ي٬تفوام    . ٚ ٍٛ نٝ  تتكطف يغطا٥ٌٝججت ٜٓ ة٘ بٔ َٓا ِٝ يىل أْو

بوو  يٜووطإ ٚايكوو  إٔ ٜؿووري بايتأنٝووس يىل إٔ ايكوو  قووس  ووري  غٝاغووتٗا دبوواٙ     

ٌ "يوو ل بٗواجت َٚؤ ثوِ    يٜطإجت ٚأق حت َكا  ١َُٗ يُٝا ٜتعًو  ايور يوسٜٗا    "يغوطا٥ٝ

ذبتاج يىل يعاز٠ يحول ع٬قاتٗوا َعٗواجت ٚخاقو١ بعوسَا       ع٬قا   ٝس٠ َذ ايك 

َٔ تٛضط ايك    ا٫غتثُاضا  اإلغطا١ًٝٝ٥جت  ٝث  "يغطا٥ٌٝ" صض ا٭َطٜهٕٝٛ 
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ٚ ووصض املػووت٣ٛ  جت"يغووطا٥ٌٝ"بعٜوواض٠ خاقوو١ يىل  َاٜووو بَٛ ٝووٛقوواّ ٚظٜووط اشباض ٝوو١ 

ايػٝاغٞ َٔ إٔ َؿاضن١ ايك    ا٫غتثُاضا  اإلغوطا١ًٝٝ٥ ميهؤ إٔ ٜهوٕٛ    

َوووذ اي٫ٜٛوووا  املتحوووس٠جت ٜٚطايوووب    "يغوووطا٥ٌٝ"هلوووا عٛاقوووب ٚخُٝووو١ عًووو٢ ع٬قوووا    

بإياا٤ أٚ تكًٝل ا٫تفاق١ٝ اير ٚقعتٗا َوذ ؾوطن١ قو١ٝٓٝ     "يغطا٥ٌٝ"ا٭َطٜهٕٝٛ 

شيو  س١ٜ ٚإٔ تسضؽ غٝاغوتٗا يُٝوا    بؿإٔ تؿاٌٝ َٝٓا٤  ٝفاجت ٚعًٝٗا إٔ تسضؽ

ٜتعًل بايتعإٚ َوذ ايؿوطنا  ايكو١ٝٓٝ   صبوا٫  ايتهٓٛيٛ ٝوا ٚاي ٓٝو١ ايتحتٝو١        

ٜٚطبط بٔ َٓا ِٝ ب   يام ا٫تفاق١ٝ ٚا٭ ساث ازبسٜس٠ املتُثًو١ باهلجُوا     .يًٓكٌ

ز ٚا٫ْفجوواض ايووصٟ ٚقووذ   َٓؿووأ٠ ايطووط "يغووطا٥ٌٝ"ايػووٝ ا١ْٝ املت ازيوو١ بوو  يٜووطإ ٚ

ٚايصٟ متهٔ َٔ تأخري ع١ًُٝ ربكٝب ايٝٛضاْٝوّٛ     ْطٓعاملطنعٟ املتكس١َ   

بووإٔ  تفٝووس ايتكوواضٜط ايووٛاضز٠ َوؤ يٜووطإ إٜٔٚؿووري يىل  جتةطٜكٗووا يىل أٍٚ قٓ ًوو١ ْٜٛٚوو١

اإلٜطاْٝ  ٜٕٓٛٚ يعاز٠ تأٌٖٝ املٓؿأ٠ ْٚكًوٗا عُٝكوًا يىل ا٭ضض يًوسياع نوس املعٜوس      

ٜٚصنط بٔ َٓوا ِٝ إٔ َؿواضن١ ايكو      .َطٜه١َٝٔ اهلجُا  اإلغطا١ًٝٝ٥ أٚ ا٭

ع٬َوو١  ٜعووسُّتٛقٝعٗووا  املتٛقووذ ٝوو١اةتًُوو١   املؿووطٚع ايٓووٟٛٚ اإلٜطاْووٞ بعووس ا٫تفاق  

اسبطي ايػط١ٜ ع٢ً اي ْاَ  ايٓوٟٛٚ    ٜٚتطًب َٓٗا اإلغطاع  "جتإلغطا٥ٌٝ" طا٤ 

ٕ  ٚ   ايٛا ٗوو١ايكوو   تكوو أاإلٜطاْووٞ  توو٢ ق ووٌ إٔ       ؾووطٜهًا َػوواعسًا إلٜووطا

ميهٔ إٔ تػتدسّ ع٬قاتٗا ازبٝوس٠ َوذ    "يغطا٥ٌٝ"ٜٚععِ بٔ َٓا ِٝ إٔ  .املؿطٚع

ٌ "ايك  يتٗس١٥ يٜطإجت ٚيهٔ ايتكِٝٝ    ٘      "يغوطا٥ٝ  جتٖوٛ إٔ ٖوصا أَوط ٦َٝوٛؽ َٓو

ٚؽبًول بؤ َٓوا ِٝ يىل إٔ اإلٜوطاْٝ       .ٚإٔ اإلٜطاْٝ  ٜػطعٕٛ عبٛ ايكٓ ١ً اي١ٜٚٛٓ

حبهُوو١جت ي ُجووطز إٔ تاًوول اي٫ٜٛووا    ًٜع ووٕٛ يع وو١ ايؿووططْ    اي حووط املتٛغووط  

أبٛابُٗووواجت ٜفتحوووإ ةطقوووًا  سٜوووس٠ يًتحاٜوووٌ عًووو٢ ايعكٛبوووا     "يغوووطا٥ٌٝ"املتحوووس٠ ٚ

ا٭َطٜهٝووو١جت ٚؼبوووا٫ٕٚ نػوووب ايٛقوووت عًووو٢ أَوووٌ إٔ تووو٪زٟ ْتوووا٥  ا٫ْتدابوووا     

تاٝري ن ري   َٛق  اإلزاض٠ دباٙ يٜطإ. ٜٚتفل بؤ َٓوا ِٝ    ا٭َطٜه١ٝ املك ١ً يىل

َووذ ايووطأٟ ايػووا٥س بووإٔ تععٜووع ع٬قووا  يٜووطإ َووذ ايكوو  ٜهووط باي٫ٜٛووا  املتحووس٠    

 (.7جت يصا ٜٛقٞ املػت٣ٛ ايػٝاغٞ بٛ ٛي ايتكطف ايعا ٌ)"يغطا٥ٌٝ"ٚ

ٚض ووووِ أْوووو٘ مل ٜكووووسض تعًٝوووول ضمسووووٞ يغووووطا٥ًٝٞ عًوووو٢ اتفووووام ايؿووووطان١       

ٔ غوورتاتٝج١ٝ بووا٫ ػتؿوو  َوؤ َتابعوو١ َٗووتُ  عًوو٢ قوو١ً ٜ    يٜووطإ ٚايكوو جت يهوو

بامل٪غػ١ اإلغطا١ًٝٝ٥ اسبانُو١ ٚ وٛز قوس٣ يًاهوب اإلغوطا٥ًٝٞ بؿوإٔ ا٫تفوام.        

 ّ جت ضبًمووٌ ايؿوو٪ٕٚ ا٭َٓٝوو١    ضٕٚ بوؤ ٜؿوواٟ ذبًٝووٌ َٚوؤ ايعٝٓووا  املووثري٠ ي٬ٖتُووا
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ٕة تط ٝوول ٖووصا ا٫تفووام غ  ايووصٟقووحٝف١ "ٜووسٜعٛ  أ طْٚووٛ "جت  ٝؿووهمٌ ٜوو   يٝوو٘ أ

َؤ  ٚغوٝعٜس   جت"ةٛم ظبوا٠ ي٬قتكواز اإلٜطاْوٞ اياواضم ذبوت ايعكٛبوا  ا٭َطٜهٝو١       

ٛة٠ )زٚي١ٝ( ٚ اغبطاةٗا   ايؿطم ا٭ٚغطجت نُاجت غوٝٛ ة٘  َٔ َها١ْ ايك  نك

زْٚايس تطاَب   ايؿطم ا٭ٚغط ٚملهاْو١ اي٫ٜٛوا     نطب١ ق١ٜٛ يػٝاغا  ايط٥ٝؼ

ٝةوو١". ٚ ٛة٠ زٚي ٕة  :ػووب بوؤ ٜؿوواٟحباملتحووس٠ نكوو ا٫تفووام "  املػووتك ٌ اي عٝووسجت قووس  ي

ٌ "جت ٚيٕ َا ٜثري اٖتُواّ  "يغطا٥ٌٝ"ٜٗسةز  ٚاي٫ٜٛوا  املتحوس٠ بؿوهٌ خوامة      "يغوطا٥ٝ

حػوب َػوٛزة٠ ا٫تفوامجت     ٖٛ ازبع٤ املتعًمل بايتعإٚ ايتهٓٛيوٛ ٞ ٚايعػوهطٟجت ي  

(جت ٚغتحكوٌ  G5غتٓؿو٧ ايكو  ؾو ه١ اتكوا٫  خًٜٝٛةو١ َؤ ازبٝوٌ اشبواَؼ )        

ٞ     يَهاْٝو١ يٜوطإ عًو٢    ايتوابذ يؿو ه١    (GPS) ايٛقوٍٛ يىل ْعواّ ايتُٛنوذ ايعوامل

ٝة١ "باٜووسٚ"جت باإلنوواي١ يىل تووسضٜ ا  َؿوورتن١ يً حووطٜةت    ا٭قُواض ايكووٓاع١ٝ ايكووٝٓ

ايكٝٓٝة١ ٚاإلٜطاْٝة١جت نُا ٜتحوسةث ا٫تفوام عؤ أحبواث عػوهطٜة١ َؿورتن١ ٚعؤ        

يٜوطإ   تعإٚ اغتد اضاتٞجت ٜٚٓلة ا٫تفام "بؿهٌ ٚانوأجت عًو٢ تعوإٚ قوٝين َوذ     

يًووسياع ايػووٝ اْٞجت َثووٌ َؿووطٚع "يوواٜط ٍٚٚ" ايكووٝين ايهوودِ. ٚبتكووسٜط بوؤ ٜؿوواٟ  

ٚض ةوأ   .سبكٍٛ يٜطإ عًو٢ خوسَا  َؿوطٚع "يواٜط ٍٚٚ"    تأثريا  ٚانح١ غتهٕٛ 

ٝة١   بٔ ٜؿاٟ إٔ تتوأث  ٛةض أ٫ًٚ    ط ايع٬قوا  اإلغوطا١ًٝٝ٥ ايكوٝٓ جت بػو ب إٔ ا٫تفوام ٜكو

ٛة٠ عاملٝة١ ٚ عاٌَ َ٪ثةط   ايؿطم ا٭ٚغوطجت باإلنواي١   َها١ْ اي٫ٜٛا  املتحس٠ نك

ٕة تط ٝل ا٭ عا٤ املتعًمكو١ بايتعوإٚ ايتهٓٛيوٛ ٞ ٚايعػوهطٟ غٝهوطة بكوسض٠        يىل أ

ع٢ً ي  واط اي ْواَ  ايٓوٟٛٚ اإلٜطاْوٞجت خكٛقوًا يٕ       "يغطا٥ٌٝ"اي٫ٜٛا  املتحس٠ ٚ

قووطةض  يٜووطإ اسبكووٍٛ عًوو٢ قٓ ًوو١ ٚناْووت ٖٓوواى  ا وو١ إل  وواط شيووو بٛغووا٥ٌ       

ٕة اغوتدساّ يٜوطإ تكٓوٝر       ٚأنواف  .عػوهطٜة١  ايكوٝٓٝةت    GPS ٚ G5بؤ ٜؿواٟ أ

ٌ "باإلناي١ يىل ايتعوإٚ ا٫غوتد اضاتٞ "غٝكوعةب عًو٢      تت ةوذ َوا ػبوطٟ       "يغوطا٥ٝ

ٝةوووٕٛ َٓعَٛوووا  توووسقٝل ايكوووٛاضٜذ بهوووٌ   يٜوووطإجت ٚغوووٝ٪زةٟ يىل إٔ ؼبػةووؤ اإلٜطاْ

ايٛغوا٥ٌ ايسياعٝةو١   غٛض١ٜ ٚايُٝٔجت أَواّ  ٚأْٛاعٗاجت عٓسِٖ ٚعٓس  ًفا٥ِٗ   ي ٓإ 

ٔة بوؤ ٜؿوواٟ ةووطح يطنوو١ٝ أخووط٣جت ٖووٞ إٔ ٜهووٕٛ     "ايوور تؿوواةًٗا   يغووطا٥ٌٝ". يهوو

ٌ "ا٫تفام عا٬ًَ ناحبًا إلٜطإجت "ٖٚصا َا قس ٜكوبة   قوا     جت بؿوهٌ  "يغوطا٥ٝ

 ري َ اؾطجت يايك  قس ته أ ايطُٛ ا  اي١ٜٚٛٓ اإلٜطا١ْٝ ْٚؿاةاتٗا   ايؿطم 

ٕٚ ايكها٤ ع٢ً اغتثُاضاتِٗ   اي ٢ٓ ايتحتٝو١  ا٭ٚغط بػ ب إٔ ايكٝٓٝ  ٫ ٜطٜس

اإلٜطاْٝوو١ ٚاملٓؿووآ  اسبػاغوو١   أٟ َٛا ٗوو١ عػووهط١ٜ نوو ري٠ أٚ عوو  َٛا ٗوو١     
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ٌ "غٝ ا١ْٝ نود١ُ بو     ٚيٜوطإ أٚ بو  اي٫ٜٛوا  املتحوس٠ ٚ ًفا٥ٗوا ايعوطي        "يغوطا٥ٝ

 ٚب  يٜطإ". ٜٚفرتض بٔ ٜؿاٟ إٔ غٝاغا  ايك  دباٙ يٜوطإجت يٕ ة ةول ا٫تفوامجت   

"غتهٕٛ َؿاب١ٗ  سًا يػٝاغا  ايك  دباٙ نٛضٜا ايؿُايٝة١جت ٚغٝاغا  ضٚغٝا 

أٟ "ا٫َتٓووواع عووؤ ايتوووسخةٌ   املٛا ٗووو١ ةاملوووا إٔ َكووواسبٗا مل       جتدبووواٙ غوووٛض١ٜ" 

 (.1تتهطةض")

ضبًمٌ ايؿ٪ٕٚ ا٭١َٝٓ   قحٝف١ "ٖآضتؼ"جت ذب٬ًًٝ  عاَٛؽ ٖط٥ٌٝجتٚنتب 

يور تعٜوس ايهواط عًو٢ ايٓعواّجت ٚإٔ      ؾطح يٝ٘ غًػ١ً ا٭ ساث ا٭َٓٝو١   يٜوطإ ا  

 ع٤ًا َٔ ايطز عًٝٗوا ٜوأتٞ عًو٢ ؾوهٌ اتفاقٝو١ اقتكواز١ٜ ٚأَٓٝو١ َوذ بهو  ايور           

ذبكووول َوووٛة٧ قوووسّ َٗوووِ   املٓطكووو١جت ٚميهووؤ إٔ تهوووٕٛ مبثابووو١ ثكوووٌ َوووٛاظٕ     

 ٚ ا٫تفوووام بأْووو٘  كووو  ٖط٥ٝوووٌٜي٬ تهووواى ا٭َطٜهوووٞ اإلغوووطا٥ًٝٞ َوووذ ايٓعووواّ. 

"اقطفاف قٝين ٚانأ يىل  اْب يٜطإجت ٚأْ٘ غٝدفم  ايهاط ا٫قتكازٟ ع٢ً 

ةٗوووطإجت ٚ  ظوووطٚف َتططيووو١ أنثوووط بإَهوووإ ايكووو  إٔ توووٛاظٕ ا٫ تهووواى     

اإلغووطا٥ًٝٞ َووذ ايٓعوواّ اإلٜطاْووٞ  ووٍٛ اي ْوواَ  ايٓووٟٛٚ". ٚبعووس إٔ       –ا٭َطٜهووٞ 

ط ا٫قتكوازٟ(جت زعوا يىل   ايرتض ٖط٥ٌٝجت ْعطًٜاجت ٚ ٛز تكعٝس ينا  )  ايهوا 

 (.2ضز ايفعٌ اةتٌُ ي ه )وو ٚبؿهٌ  سةٟ وو ٚ ٛي ا٭خص باسبػ إ 

جت ض٥ٝؼ ذبطٜط قوحٝف١ " ريٚظايوِٝ بٛغوت"جت يهوإ     ٜعهٛف ناتؼ.. أَا 

ٌ "أنثط اْسياعًاجت يهتوب َكوا٫ً اغوتٗجٔ يٝو٘ نٝو  ٫ توعاٍ        تعُوٌ َوذ    "يغوطا٥ٝ

يكوا  اي٫ٜٛوا  املتحوس٠ ايور      "ا٥ٌٝيغطو "به ججت َٓطًكًا َٔ إٔ ا٭َط ٫ ٜتعًل ب

 ٖٞ    طي دباض١ٜ َذ ايك جت بٌ ٜتعًل ا٭َط حبُا١ٜ ا٭َٔ ايكَٛٞ اإلغطا٥ًٝٞ. 

يىل عوووسّ َوووٓأ ايكووو    "يغوووطا٥ٌٝ" ٜعهوووٛف نووواتؼ ٚبٗوووصا ايكوووسز زعوووا  

َٓاقكا  ند١ُ   اي ٢ٓ ايتحت١ٝ اإلغطا١ًٝٝ٥جت َٔ املكطةض إٔ تكوسةّ أٚضاقٗوا ْٗاٜو١    

ناتؼ: "يٕ ايؿطنا  ايك١ٝٓٝ اير قسةَت َٓاقكوا  يًعُوٌ      ٚقاٍ . ي املك ٌ

ٝة١ اإلغطا١ًٝٝ٥ تعٌُ   يٜطإ أٜهًاجت َثٌ ؾطن١ جت اير تػوع٢  CREC اي ٢ٓ ايتحت

يًحكٍٛ ع٢ً َٓاقك١ ي ٓا٤ ضبطم١ ةاق١ "أيٕٛ تابٛض" اإلغوطا١ًٝٝ٥ )بايؿوطان١ َوذ    

  .أقفٗإ –ٚتعٌُ   بٓا٤ خطم قطاض ةٗطإ  جتؾطنا  يغطا١ًٝٝ٥(

ٝة١ ايعا١ًَ     ًٛنو١   "يغطا٥ٌٝ"ٚأٚنأ ناتؼ إٔ مجٝذ ايؿطنا  ايكٝٓ

َٔ اسبه١َٛجت يَا َ اؾط٠ً ٚيَا بؿهٌ  وري َ اؾوطجت ٚقوازض٠ عًو٢ تكوسِٜ أغوعاض       



 إبراييم عبد اللريم

 

 71 

 

ٌة بهووثري َوؤ املٓايػوو  اإلغووطا٥ًٝٝ جت ٚإٔ اي٫ٜٛووا  املتحووس٠ ظبحووت   أٜةوواض       أقوو

َٔ ؾوطن١   "يغطا٥ٌٝ"ط   املانٞ   غحب َٓاقك١ بٓا٤ ضبطم١ يتح١ًٝ َٝاٙ اي ح

 G5قووووٝٓٝة١جت باإلنوووواي١ يىل ي وووو٬م اي وووواي أَوووواّ اغووووتثُاض ايكوووو    ؾوووو ه١    

ٝة١   .اإلغطا٥ًٝ

جت غتكسّ صبُٛع١ َٔ صبُٛعوا   0202ٚنؿ  ناتؼ عٔ أْ٘   ْٗا١ٜ  ي

ًَٝواضا    6ًَٝواض ؾوٝهٌ)عبٛ    12ووو  اي ٓا٤ ايسٚي١ٝ عطٚنٗا َكابٌ َٓاقك١ تكوسض ب 

ز٫ٚض( إلْؿووا٤ اشبطوو  ا٭خهووط ٚا٭ض ووٛاْٞ يًػووهو اسبسٜسٜوو١ اشبفٝفوو١   تووٌ   

ٖووصا ٖووٛ ٚا ووس َوؤ أنوو  َؿوواضٜذ اي ٓٝوو١ ايتحتٝوو١   ايتوواضٜذ اإلغووطا٥ًٝٞ جت  .أبٝووب

ٜٚٗوسف يىل ضبووط أ وعا٤ َوؤ  وٛف زإ   ايٛغووط مبطنوع تووٌ أبٝوبجت َٚووا ػبعووٌ      

ٛعا  ايػت اير متت املٛايك١ عًٝٗا ايعطا٤  سٜطًا بامل٬ ع١ ٖٛ أْ٘ َٔ ب  ااجمُ

َػ كًا يتكسِٜ َكرت ا جت تؿٌُ ث٬ث َٓٗا ؾطٜهًا قوًٝٓٝاجت ٚباإلنواي١ يىل شيوو    

ناتؼ: ملاشا ٖوصا   يٕ مجٝذ ايؿطنا  ايك١ٝٓٝ ايث٬ث  ًٛن١ يًسٚي١. ٜٚتػا٤ٍ

َٗوووِججت ٚػبٝوووب: ٭ٕ ايكووو  ٚيٜوووطإ قوووا تا بٗوووس٤ٚ ؾوووطان١ اقتكووواز١ٜ ٚأَٓٝووو١   

اضا  ايس٫ٚضا  ايك١ٝٓٝ   َؿواضٜذ اي ٓٝو١ ايتحتٝو١ اإلٜطاْٝو١جت     غتؿٗس اغتثُاض ًَٝ

ٌ و "ٚبع اض٠ أخط٣جت بُٝٓا تتعاٌَ ايك  َذ ايعوسٚ ا٭ٍٚ يو   ٌ "جت يوإٕ  "يغوطا٥ٝ  "يغوطا٥ٝ

  ٍ يْو٘ بُٝٓوا تفٝوس ايتكواضٜط إٔ يغوطا٥ٌٝ       :تتعاٌَ َذ ايك جت ٚميهٔ يًُوط٤ إٔ ٜكوٛ

ا وس٠ )غًػو١ً ا٫ْفجواضا     تؿٔ َعطن١ غط١ٜ نس اي ْاَ  ايٟٓٛٚ اإلٜطاْٞ بٝس ٚ

ا٭خووري٠   مجٝووذ أعبووا٤ ايوو ٬ز(جت َوؤ ْا ٝوو١ أخووط٣ يإْٗووا متووٓأ ايكوو  ًَٝوواضا      

 ٕ ي ووس٣ ااجمُٛعووا   .ايوس٫ٚضا  ايوور ميهوؤ إٔ تؿوول ةطٜكٗووا بعووس شيووو يىل يٜووطا

    ٌ جت ٖٚوٞ ؾوطن١ قو١ٝٓٝ  ًٛنو١ يًسٚيو١       CRRC املتٓايػو١ عًو٢ املٓاقكو١ تؿوُ

طبووا  ايػووهو اسبسٜسٜوو١ يًدووط ا٭ ووط   يوواظ  ق ووٌ عوواَ  مبٓاقكوو١ يتعٜٚووس ع  

ٌ    1.0َكابٌ  بايفعوٌ   يٜوطإجت ٚق وٌ بهوذ غوٓٛا جت       CRRC ًَٝواض ؾوٝهٌ. ٚتعُو

نُوا تؿوٌُ    .ْفوام عٜٚوس اإلٜوطاْٝ  بػوٝاضا  َورتٚ ا٭    ٚقعت عًو٢ عكوٛز نود١ُ يت   

 جت أنو  ؾوطن١ بٓوا٤   ايكو جت ٚتعاْٚوت صبُٛعو١ ثايثو١ َوذ         CRECصبُٛعو١  

China Harbour Engineering ايور ؾواضنت   بٓوا٤ َٝٓوا٤ أؾوسٚزجت ٚيواظ         جت

ًَٝوواض ؾووٝهٌ َووذ  1.2بعطووا٤ بكُٝوو١  China Harbour Engineering ؾووطن١

سووؼ ضبطووا   ؾووطٜو يغووطا٥ًٝٞ يؿووطا٤ ضبطوو١ أيووٕٛ تووايٛض يًطاقوو١جت ٖٚووٞ أٚىل  
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نٗطبا٤ تابع١ يؿطن١ ايهٗطبا٤ اإلغطا١ًٝٝ٥ غٝتِ خكدكتٗاجت ٚنٌ َؤ ٖوصٙ   

   ٕ ٚنُثوواٍجت   َٓتكوو  بٓووا٤ َؿووطٚع     CREC .ايؿووطنا  ٖووٞ أٜهووًا   يٜووطا

  ٕ  ايػهو اسبسٜس١ٜ ب  ةٗطإ ٚأقفٗإجت عًُت ؾطنا  اي ٓوا٤ اإلغوطا١ًٝٝ٥ أ

NTA Metropolitan Mass Transit System       ّاملػو٪ٚي١ عؤ تكوُِٝ ٚبٓوا٤ ْعوا

اي ١ٝٓ ايتحت١ٝ   تٌ أبٝوب َٓحوت عكوسًا يؿوطن١ قو١ٝٓٝ ي ٓوا٤  ػوط   ٚغوط توٌ          

تٓفصٙ ؾطن١ بٓا٤ يغطا١ًٝٝ٥جت ٚيهٔ   إٔ أبٝبجت ٖٚٛ َؿطٚع نإ َٔ املُهٔ 

َٓح٘ بس٫ً َٔ شيو يىل ايك . ٜٚ   ٜعهٛف ناتؼ إٔ نٌ ٖصا تتِ ٬َ عت٘ 

زاض٠ تطاَب   يكسإ ضباة١  أؾوٗا بعوس نوٌ قوفك١       ٚاؾٓطٔجت  ٝث تػتُط ي

  .َذ ايكٝٓٝ  "يغطا٥ٌٝ" سٜس٠ تٛقعٗا 

ٜٚٛنووووأ نوووواتؼ إٔ ايتكوووواضٜط ايوووور تفٝووووس بووووإٔ ايكوووو  توووو ّ اٯٕ قووووفك١  

اغوورتاتٝج١ٝ َووذ يٜووطإ ت٪نووس املؿووه١ًجت ٚيووٝؼ َوؤ ايكووعب ربٝووٌ أْوو٘ يشا يوواظ   

ًَٝواض   12إٕ  وع٤ًا َؤ   ي س٣ ااجمُٛعا  ايك١ٝٓٝ   َٓاقك١ تٌ أبٝب ايكازَو١جت يو  

غووتٓتكٌ ب ػوواة١ َوؤ  ػوواي َكووط    بهوو  يىل     "يغووطا٥ٌٝ"ؾووٝهٌ تووسيعٗا  

 ٕ ج.. ٜٚكووٍٛ: ػبووب إٔ  "غووطا٥ٌٝ"يٜٚتػووا٤ٍ: ٖووٌ ٖووصا َووا تطٜووسٙ     . ػوواي   ةٗووطا

ٜهووٕٛ ازبووٛاي ٚانووحًاجت ٚيهوؤ يٮغوو جت ٜ ووسٚ أْوو٘ َووذ ايهووثري َوؤ ايكهوواٜا       

عُووؤ غوووٝفٛظ     ا٭خوووط٣ ٖوووصٙ ا٭ٜووواّجت يٗوووٛ يوووٝؼ نوووصيوجت ي كوووطف ايٓعوووط     

ا٫ْتدابووا  ا٭َطٜهٝوو١ زْٚايووس تطاَووب أٚ  ووٛ باٜووسٕجت َوؤ اةتُووٌ إٔ اي٫ٜٛووا        

املتحس٠ ٫ تعاٍ تطٜس َٔ اسبًفوا٤ ا٭َوطٜهٝ  قطوذ ايع٬قوا  املايٝو١ َوذ ايكو جت        

ٚػبب إٔ ٜهٕٛ ٖصا ٚ سٙ غ  ًا نايًٝا إلٜكاف ا٫غتعا١ْ مبكازض خاض ١ٝ يً ١ٝٓ 

ٓيجت ٚيهوؤ يشا مل ٜهوؤ ا٭َووط نووصيوجت يٝجووب إٔ   ايتحتٝوو١ يًسٚيوو١ يىل بًووس أ وو 

 .(12أ ايكفك١ َذ يٜطإ َا ؼبسث)تٛنة

 استخالصات .. 

اتػُت املعازبا  اي حث١ٝ اإلغطا١ًٝٝ٥ ملٛنٛع ا٫تفام ا٫غرتاتٝجٞ ب  يٜطإ 

َاًٛيو١جت عؤ ايكًول ٚاهلوٛا ؼ ايهابٛغو١ٝ       ٚايك  بأْٗا ع ةط  بٛنوٛحجت ٚبوٓفؼٍ  

س ٚ ياقو٘جت ٚمل ٜهؤ ٖٓواى َوا ٜػو٢ُ "نػوط  وا ع        املرتت ١ ع٢ً اسبوسث ازبسٜو  

ايتٛقذ" بؿإٔ املٛق  ايتًكا٥ٞ َٔ ا٫تفاق١ٝجت بٌ نإ ٖٓاى يمجاع بططٜك١  اْكو١  

 ..يظا٤ ا٭ش٣ ايصٟ ًٜحل باي٫ٜٛا  املتحس٠ ٚ ًفا٥ٗا  طا٤ ا٫تفاق١ٝ
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 ١:تٝٚيٛ غ إٔ ٖصٙ املعازبا  اْطٛ  ع٢ً املهاَ  ايط٥ٝػ١ اٯ

 ا  ا٭َطٜه١ٝ يظا٤ ا٫تفاق١ٝ.ربٓسقت َذ ايتٛ ٗ -

عُس  يىل ذبطٜض اي٫ٜٛا  املتحس٠ ٚاياطي ع٢ً يػباز ؾوطر بو  يٜوطإ     -

ٚايك  ٚخًل يؾها٫  ذبٍٛ زٕٚ متطٜط ا٫تفاق١ٝ أٚ يخطا ٗا يىل  ٝع 

 ايتط ٝل.

 ع ٓٝت باغتعسا٤ اةٝط ايعطبٞ ع٢ً يٜطإ. -

  ٜطا١ْٝ َٔ ا٫تفاق١ٝ. طقت ع٢ً يغ اغ ايٓعع١ ايعسٚا١ْٝ ع٢ً ازبس٣ٚ اإل -

 اٚيت يؾاع١ أ ٛا٤ يًع وث بايٛنوذ ايوساخًٞ اإلٜطاْوٞ يتٛيٝوس قو٠ٛ ْابوص٠         -

 ي٬تفاق١ٝ.

ٛةغ يًكووو  حبثٗوووا عووؤ َكووواسبٗا ايصاتٝووو١   َٛا ٗووو١ اسبوووطي         - مل تػووو

ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ اير تؿٓٗا اي٫ٜٛوا  املتحوس٠   غوا تٗا ايساخًٝو١     

 ٌ ظ وت ا٫تفاقٝو١   َػواض ايتكوازّ َوذ       ٚضبٝطٗا ع٢ً املػطح ايسٚيٞجت بو

 ازبٗٛز ايسٚي١ٝ ايطا١َٝ سبٌ ا٭ظ١َ ٚتػ١ٜٛ َٛنٛع ايعكٛبا  ع٢ً يٜطإ.

بووإ طا٤ تعووسٌٜ عًوو٢ ة ٝعوو١ ع٬قتٗووا َووذ    "يغووطا٥ٌٝ"مل توورتزز   َطاي وو١  -

 .ايك    َٛنٛعا  تعاقساتٗا بؿإٔ اي ١ٝٓ ايتحت١ٝ اإلغطا١ًٝٝ٥

هٞ يٜطإ باقتساض  ٓٗ    ةطٜل اَت٬ى ع٢ً ازباْب اٯخط َٔ املرتاؽ مت

َكَٛوووا  ايطاقوووا  ايهفًٝووو١ باسبفووواظ عًووو٢ أَٓٗوووا ايكوووَٛٞجت ٚتأخوووص ايتٛ ٗوووا   

ا٫غرتاتٝج١ٝ اإلٜطا١ْٝ باسبػو إ قوسضتٗا ايصاتٝو١ ٚايتعاْٚٝو١ ٚايتٓػوٝك١ٝ َوذ ايوسٍٚ        

فغ َعٗووا بع٬قووا  َٛنووٛع١ٝ َٚكووا  َتؿووابه١ عًوو٢ تٛظٝوو  ٖووصٙ     تايوور ذبوو 

تػتسضج ٖصٙ ايوسٍٚ يىل تفاقوٌٝ املؿوطٚع ا٫غورتاتٝجٞ اإلٜطاْوٞ       ايع٬قا  زٕٚ إٔ

ايووصٟ ٜػووع٢ يًجووِ اهلجُوو١ ا٭َطٜهٝوو١ اياطبٝوو١ عًوو٢ املٓطكوو١ َٚٓعٗووا َوؤ ذبكٝوول     

 َكاسبٗا ايصات١ٝ ع٢ً  ػاي ؾعٛي ٖصٙ املٓطك١. 

ايططٜكو١ ازبسٜوس٠    بط ٝع١ اسباٍ يٝؼ َٔ ايػٌٗ ع٢ً اشبكّٛ َتابع١ َوآ٫  

اير تتكطف يٝٗا يٜطإ ٚقسضتٗا ع٢ً تٛظٝ  ع٬قاتٗا ايعاز١ٜ َذ ا٭قسقا٤جت َوذ  

أ٫ تؿووهٌ ٖووصٙ ايع٬قووا  ع ٦ووًا عًوو٢ تٛ ٗاتٗووا ا٫غوورتاتٝج١ٝ ايؿووا١ًَ.   ايط  و١  

ٖٚصٙ خكٝك١ ت حػب إلٜطإ َٔ  ٝث قسضتٗا ع٢ً متٝٝع ايٓطاقا  ازبع١ٝ٥ هلصٙ 
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َؤ املتعوصض إٔ تػوُأ يٜوطإ بوإٔ ػبوثِ خكوَٛٗا عًو٢         ايتٛ ٗا جت يش َوط٠ أخوط٣جت   

قووسضٖا ةاملووا أْٗووا تكووِٝ اعت اضاتٗووا عًوو٢ أغووؼ ايرتابووط ايعهووٟٛ بوو  َكووسضاتٗا    

   املاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٭١َٝٓجت بكٛض٠ تها١ًَٝ.

َٚذ إٔ يٜوطإ تتفول َوذ ايكو     وع٤ نو ري َؤ ايتٛ و٘ اشبوام باسبفواظ           

ٔ  ػوابا  يٜوطإ  وري َكتكوط٠ عًو٢ شيووجت       ع٢ً ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ايعاملٝ جت يهو 

٭ٕ املؿووطٚع اإلٜطاْووٞ ب ػوواة١ ٜوو ين تطًعاتوو٘ عًوو٢ َٛا ٗوو١ اإلَوو٤٬ا  ايتحايفٝوو١      

اإلغوووطا١ًٝٝ٥ ا٭َطٜهٝووو١ ايطاَٝووو١ يًوووتحهِ   املٓطكووو١ ٚمتطٜوووط  ًوووٍٛ تكوووف١ٜٛ     

ٚتط ٝعٝوو١ تتعوواضض َووذ َػووا١ُٖ َؿووطٚع ايٓٗووٛض اإلٜطاْووٞ بٛاقووذ ا٭َوو١ ٚدبٓٝ ٗووا   

   إل٤٬َا .ايطنٛر يتًو ا
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 توصيف النظام العربي الراهن في عالقته

  القطريوالقومي  ينبالفكر
 

 **د. رحيم هادي الشمخي
 

 

  :مـحماولة لضبط املصطلحات واملفاهي

تهاااثن ئٓث٥ٝااا١  يكاااَٛٞ ٚ يكاااابٟ ألسااااب  اثْااا   ٭ ث اااٞ َااأ  ي هاااب   

 يسٝث اااٞ  ييبااااٞ  ااااصٜ، ٚ ديثاااابذ ٚلصٜاااص ا َٓاااد  ي اااص ٜث   ٭ٚ  يًصٚيااا١     

 يكاب١ٜ  ييباٝا١ َٚاث ف هكٗاث َأ  اُٛف  اثن ت َكا٫ٛ   ي هاب  يكاَٛٞ  ييبااٞ           

بٜٔ ٚ ٓٛ    إلا٬غٞ يًُب ١ً  ياٛاث١ٜٚ  ييت طثيت  يٓاف  ٭ٍٚ َٔ  يكبٕ  ييش

ٚاابٚ   يكابٜا١    7691ط١ًٜٛ ت  يٓاف  يثثْٞ َٓا٘  سا٢ ٖة ا١  ةٜاب ٕ /ْٜٛٝاٛ/      

 .7611ت أعكثب  ْساثف  بب تشبٜٔ  ٭ٍٚ/ أٚ أنسٛاب  ٚ  ح يٓ ا١ٝ اشهٌ 

يسٓث ت جمثٍ نف  ١ ٖدٙ  يثٓث٥ٝا١ ٭ٕ عٓاثٜٚٔ  ٭عاثل  يايت تٓثٚيسٗاث تهاثن       

با١ٝ أٚ اًغا١ عثدٝا١  ٝا١ذ ياديو  ٓكااب      ت ٛم  اٛف ٖدٙ  دكثي١ذ ٚذيو اثيًغ١  يي

عثٓااث عًاا٢ َيثااا١ هًٝااث  ٖاادٙ  يثٓث٥ٝاا١ أٚ اااب ر  يكااَٛٞ ٚ يكااابٟ ت  دب ًاا١   

  يب ١ٖٓ َٔ تثفٜخ  ييبب  ديثاب.

ٚفغااِ نثااب٠  يصف  ااث ذ  ييًُٝاا١ ٚ ٫ْ يثيٝاا١ أٚ  إلا٬غٝاا١ أٚ  يصعث٥ٝاا١ذ ت    

ث  َٓٗج١ٝ ن ري٠ تساًا   ٖد   جملثٍ هإٕ  ي ث ،  دصقل  ٝجص ْ س٘ أَثّ ايٛا

تااصقٝكثا اااثفَثا ت   ااسملص ّ  دااااًاث  ٚ د ااثِٖٝذ ٚأٚ  تًااو  يااايٛاث  إٔ        

ٜااااثف حت  لصٜاااص عًُاااٞ داااااًح ف يكاااَٛٞف ٚ د اااثِٖٝ  يهاااثري٠  دبت اااا١ اااا٘ذ    

                                                 
*

 نثت  ٚاث ، عب قٞ.  
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ٚنديو حت  لصٜص َااًح ف يكابٟف  يدٟ ٜكثاً٘ َٚث ف هك٘ َٔ َ اثِٖٝ ااث٥ي١   

ايٛا١  ص٠ َع تكسِٝ  دب ١ً  يةَٓٝا١  دُساص٠   يٝس َٔ  يسٌٗ  ابٖثذ ٚتةن ن  ي

َٓد  ابب  ييثد١ٝ  ٭ٚ ذ أٟ ااص ٜث  تشاهٌ َي اِ  ياصٍٚ  يكابٜا١  ييباٝا١ ت       

ظااٌ  يسااٝاب٠  ٫ ااسيُثف١ٜ  ٭ٚفٚاٝاا١ذ ٚايااص  ااابب  ييثدٝاا١  يثثْٝاا١ذ  ٝاا، اااصأ  

  يغثي ٝااا١  يساااث ك١ َااأ  ٭قااااثف  ييباٝااا١ تٓاااثٍ   اااسك٬ ث  يسٝث اااٞ ت ثعاااثا ٚعااا  

أاهثٍ َسٓٛع١ذ َٓٗث  يسًُٞ عا   د ثٚ اث ذ َٚٓٗاث  ييساهبٟ عا   يثاٛف         

  يٛط١ٝٓ  يشث١ًَ.

نثٕ  خلاثب  يسٝث ٞ  يكاابٟذ ت َب ًا١  يسي اٝس ةثاا١ذ ٜسها٧ ت      

َي ااِ َ ثُٖٝاا٘  ٭ ث اا١ٝذ عًاا٢  ي هااب  يسٝث ااٞ  يكااَٛٞ  ْا٬قااثا َاأ َكٛياا١    

ٚ  عًاا٢ طبٜاال  يٛ ااص٠  ٖثَاا١ تااب٣ ت  يسااابف َاأ  ٫ ااسيُثف  خلااثف ٞ ةااا٠ٛ أ   

 يك١َٝٛ  دب ٠ٛذ يهٔ  يٓسث٥ج  ييت ف هكت قٝثّ  ٭ْ ١ُ  يكاب١ٜ  ييبا١ٝ  دساسك١ً  

ايص  ابب  ييثد١ٝ  يثث١ْٝ  ث٤  خمٝ ١ ٯَثٍ  يك٣ٛ  يٛ ص١ٜٚ ع٢ً  َساص ن  ياٛطٔ   

 ييباٞذ ةثاا١ إٔ اياا  ٭ْ ُا١  يكابٜا١ فهيات نف ا١ َشابٚعٝسٗث حت  َساس٣ٛ         

دهس ٝا١ ااد تٗثذ ٚ يايت ٚظ ات نَاث٤ ااٗص ٥ٗث ت  ابب  يسابٜاب          يصٚي١  يٛطٓٝا١   

 يٛط١ٝٓ خلص١َ  ْه ث٥ٗث  يكاابٟ عأ طٝاٗاث  يكاَٛٞ ٚ ايٝٗث  ياص٩ٚب إلعاثن٠        

فاا   قساااثنٖث ت يٝاثا اثيسااٛم  إلَ ٜثيٝا١  ييثدٝاا١ذ ٚياٝس اسااٛم  َ ٜثيٝا١ ٚ  ااص٠      

 نُث نثْت  اثٍ حتاثٕ  يسٝاب٠  ٫ سيُثف١ٜ  د ثاب٠.

َسيْٝاااا١ يً هااااب  يسٝث ااااٞ  ييباااااٞ  ديثااااابذ اشااااكٝ٘  يكااااَٛٞ    حتٕ قااااب ٠٤

ٚ يكابٟذ ت٪ناص  ةس٬هاثا  اثن ا ت  داااًاث  ٚ د اثِٖٝ ن ةاٌ  يكااب  ييبااٞ         

 يٛ  ااص َاأ  ٗاا١ذ ٚت  يي٬قاا١  يسٓثادٜاا١ اُٝٓٗااث عًاا٢  دسااس٣ٛ  ييباااٞ َاأ  ٗاا١       

أةاااب٣ذ َٚاااع ذياااو  هااأ حتةاااثن ماااث  َشااا ن١ ت ناااٌ َُٓٗاااث  هااأ        

ٓص لصٜص َي م  ي هب  يكاابٟ  ييبااٞ ٚأ َا١ َااص ق١ٝ َشابٚع٘        سملص َٗث ع

 يسٝث ٞ  يب ٖٔ. ت  يٛقت ْ س٘ ٫اص َٔ حتااب   َاي م  ي هاب  يكاَٛٞ  يٛ اصٟٚ      

 يسكًٝاااصٟ ه ثُٖٝااا٘  ياٛاثٜٚااا١  يبَٚثْسااا١ٝ  يساااثاك١ أٚ  دساااسكث٠ َااأ هاااثفب        

ذ ٚنهااع  يشااي ثٕ  يٛ ااصتا  ٭دثْٝاا١ ٚ إلٜاثيٝاا١  يًااسا قثنتااث حت   يٓث ٜاا١ ٚ ي ثااا١ٝ   

 ٭دثْٞ ٚ إلٜاثيٞ ٚايٛب  ييثمل نً٘ ٬َٜاا  يحااثٜث ياص ب  يٓةعا١  يشاٛه١ٝٓٝ      

 ييٓاب١ٜ ت ايا  يصعٛ    يكَٛٝا١ذ ياديو ٫ااص َأ تينٝاص عًا٢ َكٛيا١ عًُٝا١         

ٖث١َ تب٣ إٔ ههب  يٛ ص٠  يك١َٝٛ  ييبا١ٝ ٫  هٔ إٔ ٜيٝش ُٜٚٓاٛ حت٫ ت حتطاثف   
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ٚ اب١ٜ  يسث١َ اهثَاٌ أايثنٖاث عًا٢  دساسٜٛا       َٔ  ييٌُ  يسٝث ٞ  يص كب طٞ

 إلْسثْٞ  ي بنٟ ٚ يٓ ثّ  يسٝث ٞ  دي  ااصم عٔ  اث ث   ٭ ث ١ٝ ٚ ٭َاثْٞ  

  دشبٚع١ اُثٖري  يشي   ييباٞ.

 يايت    يساُث   يحابٚف١ٜ  ع٢ً قثعص٠ ٖدٙ  يب١ٜ٩  دٓٗجٝا١  هأ اًاٛف٠ أٖاِ     

 ييت  فت ات اهٌ َٔ  ي هبٜٔ  يٝست  ٣ٛ طثٚي١ يساصٜص  د ثِٖٝ  ٭ ث ١ٝ 

 ٚأاب ٖث    يكَٛٞ ٚ يكابٟذ

 يسجة٥اا١ ٚ يس سٝاات َٚااااًاثت٘ َٚ ثُٖٝاا٘   ي هااب  يكااابَٟاأ مااث   . أ

ٚ ٫ْغ٬م ٚ يصٚي١  يكاب١ٜ ٚ اصٚن  إلق١ًُٝٝ ٚ ٫ْسُاث٤  يكاابٟ ٚ يٓاةٚر  يكاابٟ     

ٚ إلقًُٝٝااا١   ذٚ يٛطٓٝااا١  يكابٜااا١ ٚ يصٚيااا١  ٫ْشااااثف١ٜ ٚقثاًٝااا١ هة٥ااا١  يسجة٥ااا١      

ٟ   ذ يثكثه١ٝ ٚ  سحاثٕ  داد ٖ  ٚ إلٜاصٜٛيٛ ٝث      ذٚ ا ثظ عًا٢  إلفل  ٫ اسيُثف

 يكابٜاا١  يصٜٓٝاا١ذ ٚ  سحااثٕ  يةعثَااث   يك ًٝاا١ ٚ ييث٥ًٝاا١ ٚ ياث٥ ٝاا١ ٚ ددٖ ٝاا١ذ       

ٚ يٓااةٚر  ااٛ  يسُٓٝاا١  يكابٜاا١ ٖٚااصف  ياثقااث  ٚ إلَهثْااث ذ ٚ  ااسملص ّ  ييٓااف    

   يشي ١ٝ ٚغريٖث. يكابٟ  ص  يٓةٚر  يٛ صٟٚ يًجُثٖري

 يسٛ ٝصٟ ع٢ً ايٝص  داااًاث  ٚ د اثِٖٝ      ي هب  يكََٛٞٔ مث   . ب

 يٛ ااص٠  يكَٛٝاا١ذ  يسااثفٜخ  يٛ  ااصذ  يًغاا١  يٛ  ااص٠ذ  احااثف٠  ييباٝاا١  يٛ  ااص٠ذ      

 يصٜٔ  إل ٬َٞ  يدٟ ٜحاِ  يغثي ٝا١  يساث ك١ َأ  يياببذ  ٭ْساثب  ييباٝا١  يايت         

يا ٝيااٞ حت   يسحااثَٔ  ييباااٞ أٚ  يسهثَااٌ   تٓسُااٞ حتيٝٗااث غثي ٝاا١  ييااببذ  يٓااةٚر    

 ييباٞ أٚ  ي   ع  ييباٞ أٚ  يسٓسٝل اا  يصٍٚ  ييبا١ٝذ  يشيٛف ااثخلاب  يها ري   

 يدٟ ٜٗصن  ييابب ت خمسًاف أقااثفِٖ ةثاا١ َأ  يياصٚ  يااْٗٝٛٞ ٚ إلَ ٜثيٝا١         

 ييثدٝا١ ٚايااا  يٓةعااث   يسٛ اي١ٝ  إلقًُٝٝاا١ذ  يساايٞ  ياص ٥ِ يًٛاااٍٛ حت   يٛ ااص٠    

يك١َٝٛ  ييبا١ٝ  يشث١ًَ ٚنٚيسٗث  دبنة١ٜ  ي ثع١ًذ  يٓةٚر  يص ٥ِ حت   يص كب ط١ٝ  

إلط٬م طثقث   إلْسثٕ  ييباٞ ٚفها ناٌ  يكٝاٛن  يكابٜا١ ٚ يا كٝا١  يايت تيٝال       

لبنااا٘ذ  يسااايٞ حت  حتقثَااا١ َ٪ ساااث  ٚ صٜٚااا١ دٛيٝااا١ عًااا٢  َساااص ن  ياااٛطٔ    

 ٍ  ييباٝا١ ٚ دٓ ُاث   يسثايا١     ٚ يسُسو هث ٖٛ قث٥ِ َٓٗث ٚتاٜٛبٖث نجثَي١  ياصٚ

  ث..

أٜحثا ت ًغ ع٬قث   يسٓثاد ٚ ٫ةس٬ف اا  يكابٟ   دٓٗج  يٓ بٟع٢ً ايٝص 

ٚ يكَٛٞ أقاا٢ هًٝثتٗاث ٚتسساِ هٓسٗا٢  يساً ١ٝذ ٜٚه اٞ ت ٖاد   جملاثٍ حتااب            
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  ٓ ف اٗاث  د هابٕٚ  يٛ اصٜٕٚٛ  بنا١  ي هاب      ايا  يسُث   ٭ ث ١ٝ  ييت َُٜاا

ٓد  اابب  ييثدٝا١  ٭ٚ   سا٢  ٯٕذ ٚ ييهاس اااٝح أٜحاثاذ        يكابٟ  ييباٞ َ

ه ٞ ْ ب  د هبٜٔ  يٛ صٜٚا  ييبب هاإٕ  ي هاب  يكاابٟ  اهْٛٞذ ت ساٝيتذ      

ت يااٞذ  ْشاااثفٟذ عااث ة عاأ  ااٌ أٟ َاأ  دشااه٬   ٭ ث اا١ٝ يًااٛطٔ  ييباااٞ    

 ديثابذ ٚاثدكثاٌ هإٕ َك٫ٛ   ي هب  يٛ صٟٚ  ييباٞ ة٬ٍ تًو  دب ًا١ ٖاٞذ   

ْ اااب  د هااابٜٔ  يكاااابٜاذ َكااا٫ٛ  عثط ٝااا١ذ فَٚثْسااا١ٝذ َٓساااٛة١ عااأ        ت

 يسجثفب  يغبا١ٝذ غري هثع١ً ع٢ً  يسث ١  ييبا١ٝذ ٫ تٓاًل َٔ  يٛ قع  دًُٛس اٌ 

لثٍٚ  يك ة هٛق٘ ٚتٗبب حت   ٭َثّذ تيثنٟ ي  ٝثا  يصٚي١  يكاب١ٜ يهٓٗث ألحع 

 اُاثٖري  ييباٝا١  د هها١    يكب ف تٗثذ تسسٓص حت  َكٛي١ طٛاثٜٚا١  اٍٛ ٚ صٜٚا١    

ن ةاٌ  يكااب   ت اا  يصٍٚ  يكاب١ٜ ٚغري  يكثنف٠ ع٢ً تشهٌٝ   ٗث  قٜٛا١  سا٢   

  يٛ  ص.

ت ظاابٚف ٖاادٙ  يًٛ اا١  ديكااص٠ ٜ ااصٚ  ٫ ٝااث   داًاال حت  أٟ َاأ  يسٝااثفٜٔ        

  ٝث  ا ٫ َي٢ٓ ي٘ طثدث ٖٛ َٛقف عثط ٞ ٫ ٜسس ٝص َٓا٘  ي اا،  ييًُاٞذ نُاث     

ج تااٛهٝكٞ ٚ اااٞ اااا  يٛ ااصٟٚ ٚ يكااابٟ ٜاايتٞ هثثااا١   اابٚب   إٔ   ااسٓ ثم َاآٗ

 يٓ بٟ  يدٟ خي ٞ َٛق ثا تهٓٛقب طٝثا ٜيسُصٙ اث ، أ ٓيب ٜسيثٌَ اصّ اثفن َاع  

 ٭ ص ل  ييبا١ٝ نٕٚ  ألثذ َٛقف َٓٗاثذ ٜٚابها ت ٓٝا٘ اث ا، عبااٞ ٜاب٣ ْ سا٘        

ااٞذ اٗاصف   َٓاث  ا هيا٬ا حت   بنا١  اُاثٖري  يشاي ١ٝ  يٛ صٜٚا١ ت  ياٛطٔ  ييب      

 حتْثف٠  يابٜل أَثَٗث جملثا١ٗ  يساصٜث   يه ٣ ت  دب ١ً  يب ١ٖٓ.

ييٌ  دٓٗج  ٭هحٌ يصف  ا١  يي٬قا١ ااا  يكاَٛٞ ٚ يكاابٟ ت  ياٛطٔ  ييبااٞ        

ٖٛ  دٓٗج  دبن  ٚياٝس  دآٗج ٚ ٝاص  اثْا ذ َٚأ مثتا٘  ٭ ث ا١ٝ أْا٘ َآٗج          

ٝااال  ياااا١ً اثدشااابٚر تاااثفخيٞ ٜاااصفس  ي اااثٖب٠  يكابٜااا١ عًااا٢  ااا٤ٛ تهْٛٗاااث ٚئ 

 إلَ ٜااثيٞ يس هٝااو  يااٛطٔ  ييباااٞ ت أعكااثب  دب ًاا١  ييثُثْٝاا١  ياًٜٛاا١ذ ٖٚااٛ     

َٓٗج نٜٓثَٞ ٜٓ ب حت   ييٓثاب  يصٜٓث١َٝ ت  ي ثٖب٠  يكاب١ٜ  ييت  اثعص  عًا٢   

ت  يٓ ٛس ٚ يٓاٛص َياثا طًٝا١ ٖادٙ  داص٠  يايت أعك ات         ث ب٠اتاٛفٖث ٚحتاكث٥ٗث 

 ساا٢  ٯٕذ ٖٚااٛ َاآٗج اااب عٞ ٜااب٣ ت  ي ااثٖب٠  يكابٜاا١   ااابب  ييثدٝاا١  ٭ٚ  

ْااٛ ٠ َشاابٚر  ٝث ااٞ يكاا٣ٛ ن ةًٝاا١ ٚةثف ٝاا١ أعثقاات  ييُااٌ  يٛ ااصٟٚ ٚقاياات        

 يابٜاال عًاا٢ قٝااثّ  يٛ ااص٠  ييباٝاا١ ٚنٚيسٗااث  دبنةٜاا١ذ ٖٚااٛ َاآٗج َسااسك ًٞ ٫       

ٌُ  ٜهس ٞ اساًٝاٌ َث اٞ  ي اثٖب٠  يكابٜا١ ااٌ        ث ابٖث َٚساسك ًٗث أٜحاثاذ    حيِّا
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ٞ َٛقيٗااث  يااب ٖٔ ت  دشاابٚر  ٫َ ٜااثيٞ  ياااْٗٝٛٞ  دسااسُب َٓااد  يكاابٕ      ٚاثيسااثي

 يسث ااع عشااب  ااص  داااثة  ٭ ث اا١ٝ يًشااي   ييباااٞذ ٖٚااٛ َاآٗج ت ااثعًٞ حيًااٌ  

 ي ثٖب٠  يكاب١ٜ اي٬قسٗث  يس ثعًٝا١ َاع  ي هاب  يكاَٛٞ  ييبااٞ  يٛ اصٟٚذ هكاص        

     ٛ اثٜٚا١  يساثاك١ذ     اب  ي هب  يكَٛٞ حت   يسملًاٞ عأ  يهاثري َأ َك٫ٛتا٘  يا

ٚاااث  عث اا١ حت  هصٜااص  اادفٟ ت ْ بتاا٘ يًٛ قااع  ييباااٞ  يااب ٖٔ ٚ هااثم تاااٛفٙ      

 دسسك ًٞذ نديو   اب  ي هب  يكابٟ حت   يسمل ٝاف َأ ْةعثتا٘  ٫ْ ااثي١ٝ     

 يسثاك١ ٚ يس سٝش عٔ ٚ ص   قاب١ٜ تهث١ًَٝ ٜب٣ هٝٗث  داصةٌ  ياٛ قيٞ يًٛ اص٠    

  ييبا١ٝ.

 ٓاًٌ َي م  دشبٚر  يكابٟ  ييباٞ  اصٜص ع٢ً  ٤ٛ ٖد   دٓٗج  دبن  

 ت ع٬قس٘ اثيٛ قع  ييباٞ  يب ٖٔ.

مثااا١  ٛ ْااا  َٓٗجٝااا١ ٚ فن٠ ت ٖاااد   ييٓاااٛ ٕ تساًااا   يسٛ اااٝح  سااا٢ ٫ ٜكاااع  

هثيٓ ثّ  ييبااٞ  ياب ٖٔ َاااًح  ٝث اٞ  فتا   اثيحابٚف٠ َاع قٝاثّ          ٫يس ثسذ 

يٛن حت  ٫ٚن٠  ثَي١  يصٍٚ ذ هثاكٌ  يةَين  د   يٓ ثّ ٜ ٭ْ ١ُ  ييبا١ٝ  دسسك١ً

نسجُع يس ع نٍٚ عبا١ٝ ْثيت   سك٬ ث  صٜثثا  7691 ذ ف/ َثفس  22 ييبا١ٝ ت 

اياص  ااابب  ييثدٝا١  يثثْٝاا١ذ ُٚعاص   ن٫ٚا َسااسك١ً ذ    اٝثن٠ َياا ف اٗاث حتقًُٝٝااثا      

نٚيا١  يٝاّٛ اياص     21ٚنٚيٝثاذ ئِ تة ٜص عاصن  ياصٍٚ  ييباٝا١  دساسك١ً  سا٢ ٚااٌ حت        

 ف هٓ ُاا١  يسابٜااب  ي ًسااا١ٝٓٝ نصٚياا١ ت  دٓ اا٢ ُتيااصي  دُثااٌ  يشاابعٞ      ٫عاا 

  يٛ ٝص يًشي   ي ًساٝين.

ت ٖدٙ  دكثي١ ئ ْسٓثٍٚ  اادٚف  يسثفخيٝا١ يًٓ اثّ  ييبااٞ  ياب ٖٔذ عًُاثا إٔ       

 تًو  ادٚف ١َُٗ ٚغ١ٝٓ  ص ا حت٫ أْٗث عث ١ حت  نف  اث  َسس ٝحا١ إلااب    إلفل   

ٞ َاأ  ٗاا١ ٚ إلفل  ٫ ااسيُثفٟ  ٭ٚفٚاااٞ َاأ  ٗاا١ أةااب٣ذ      ييثُااثْ  ٫ ااسيُثفٟ

ٚ يدٟ َث   ٍ هثع٬ا ت َي ِ  يصٍٚ  يكاب١ٜ يًٓ اثّ  ييبااٞذ هثدكثيا١ غاري قاثنف٠      

عًاا٢  إل ثطاا١ ظُٝااع  ٛ ْاا   يي٬قاا١  يسٓثادٜاا١ اااا  ي هااب  يكااَٛٞ ٚ ي هااب          

ثري٠ ٕ نف  ااث  ناا  اااباا  ييااثدٝساذ ٫ٚ  ااُٝث أ  يكااابٟ حتاااثٕ َب ًاا١ َااث اااا  

 تٓثٚيت اثيس اٌٝ ٖد   اثْ .

َٚاأ ْثهًااا١  يكاااٍٛ  حتٕ ْكاااص  ي هاااب  يكاااابٟ ت َب ًااا١ قٝثنتااا٘ ابناااث   

 ٫ ااسك٬ٍ  يااٛطين  ااص  ٫ ااسيُثف  خلااثف ٞ ت َي ااِ  ٭قاااثف  ييباٝاا١ خيسًااف   
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 اادفٜثا عاأ ْكااص ذيااو  ي هااب ت  دب ًاا١  يب ٖٓاا١ذ ٚيااٝس أنٍ عًاا٢ ذيااو َاأ إٔ      

   ٔ  يٛ ااصٜٚا ت  دغاابب  ييباااٞ ٜٓ اابٕٚ ْ ااب٠       يغثي ٝاا١  يسااث ك١ َاأ  د هاابٜ

حتةثا١ٝ يًصٚي١  يكاب١ٜ  دغباٝا١ذ ٜٚاا ْٛٗث اثيصٚيا١  يٛطٓٝا١  يايت ْثيات اابعٝسٗث        

 يسثفخيٝاا١ ٚ اُثٖريٜاا١ َاأ ةاا٬ٍ ْحااث ث  يااٛطين  ااص  ٫ ااسيُثف  ٭ اآيبذ ٫ٚ   

ٜيااصيْٚٗث نٚياا١ َاااآي١ أٚ َاأ ااآع  ٫ ااسيُثف عًاا٢ غااب ف َااث ٜ يااٌ نااثري َاأ       

ت ٖااد   عٓااص تٛاااٝف نٚ ااِ  يكابٜاا١.   هاابٜٔ  يٛ ااصٜٚا ت  دشاابم  ييباااٞ   د

 جملااثٍ ت ااصٚ  اث اا١ ًَااا١ يساا ين  دكاا٫ٛ   ييًُٝاا١ غااري  ٫ْ يثيٝاا١ ت نف  اا١ ٖااد   

 دٛ ٛر اثيغ  يصق١ذ هثدك٫ٛ   يك١َٝٛ مل ٜهٔ  ث تيئري ٚ  ص ٚهثع١ًٝ ٚ  اص٠ ت  

 يك١َٝٛ ٜاح نديو  ٍٛ َ ٗاّٛ   َشبم  ييبب َٚغباِٗذ َٚث ٜاح عٔ  دك٫ٛ 

 يٛ ص٠  ييبا١ٝذ ٚ دك٫ٛ   ييًُث١ْٝذ ٚنٚف  ياصٜٔ  إل ا٬َٞ ت  يسٛ ٝاص  ييبااٞذ     

ٚ يي٬قااا١ ااااا  ييبٚاااا١ ٚ إل ااا٬ّذ ٚااااا  إل ااا٬ّ ٚ يكَٛٝااا١  ييباٝااا١ذ َٚشاااه١ً  

 ٭قًٝااث   يصٜٓٝاا١ ٚ ييبقٝاا١ ت  يااٛطٔ  ييباااٞذ َٚ ٗااّٛ  يٛ ااص٠  يثكثهٝاا١ يًااٛطٔ       

ع  يثكثهاااث  غاااري  ييباٝااا١ هٝٗاااثذ ٚ دٛقاااف َااأ  يٛ اااص٠  إلْصَث ٝااا١  ييبااااٞ َٚٛقااا

 ييبا١ٝذ َٚٔ  يسهس٬   إلقًُٝٝا١  يب ٖٓا١ذ َٚأ  يااب ر  اص  ٫َ ٜثيٝا١ ٚ اص        

 يااااا١ْٝٛٝٗذ ٚ دٛقااااف َاااأ  يسُٓٝاااا١  يكابٜاااا١ ٚ يسُٓٝاااا١  يكَٛٝاااا١ذ ٚ يسهااااس٬    

 . إلٜصٜٛيٛ ١ٝ  ييثد١ٝ َٚٛقف  يٓ ثّ  ييباٞ َٓٗثذ ٚغريٖث  يهثري

٫ٚ او إٔ  يسسث٫٩   دابٚ ١ ١َُٗ َٚشبٚع١ يهٓٗث عث ١ حت  نف  اث   

َسس ٝح١ َٚيُك١ذ ٚدث نثٕ ٖصف  يصف  ١  يي١ًُٝ إٔ تابح  يهثري َٔ  ٭ ١ً٦ 

ااا  ت  اصٚن ٖاد   ي اا،    ااا  ٚهٝ  عٔ  يكًٌٝ َٓٗث اشهٌ َيُل َٚهثف  ثٚيٓث 

مجًاا١ َاأ  دسااث٥ٌ   إٔ ْبنااة  يساًٝااٌ عًاا٢ َسااييسا أ ث ااٝسا تٓااصف  لسُٗااث      

  دٓٗج١ٝ  ي بع١ٝ 

دااث نااثٕ  يٓ ااثّ  ييباااٞ  يااب ٖٔ  دُسااص َاأ  ااابب  ييثدٝاا١      دساايي١  ٭ٚ  

 يثث١ْٝ  س٢  ٯٕ ٜشهٌ هسٝص ا َهث ثا يٮْ ١ُ  يكاب١ٜ  ييبا١ٝ هُٔ  يا ٝياٞ  

إٔ ٜساااٍٛ  ي هااب  يكااابٟ حت  ههااب  ااث٥ص عًاا٢  َسااص ن  يااٛطٔ  ييباااٞذ ٚإٔ        

ثفب ٜساااٍٛ  ي هااب  يكااَٛٞ  يٛ ااصٟٚ اثيسااثيٞ حت  َٛ قااع نهثعٝاا١ ايااص هشااٌ  يسجاا  

 يٛ ص١ٜٚ  يسثاك١ ٚابٚ   هثٖث   ٝث ا١ٝ حت  ثطٝا١ ت شاب ايجاة  ييابب عأ آاث٤        

ٚ صتِٗ  يك١َٝٛ  ٫ْصَث ١ٝذ ٚحتٕ أقا٢ َث  هٔ هيً٘ ٖٞ  يسهس٬   إلق١ًُٝٝ 

 َع  ا ثظ ع٢ً  ٭ْ ١ُ  يكاب١ٜ ٚقثنتٗث َٚ٪ سثتٗث ٚههبٖث.
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ت مجٝاع   ااٝح إٔ  ي هب  يكابٟ لاٍٛ حت  ههاب  اث٥ص     دسيي١  يثث١ْٝ 

 ٭قاثف  ييبا١ٝ يهٔ اب ع٘ َع ْكٝح٘  يٛ اصٟٚ  يكاَٛٞ  يشاُٛيٞ مل حيساِذ     

اٌ   ن ن  ص٠ َع تة ٜص َي م  ٭ْ ١ُ  يكابٜا١ ٚهشاًٗث ت لكٝال أٟ َأ  دُٗاث       

 ييت ْثن  اٗثذ ٚقص ٚاًت  ص٠  دي م حت  نف ١ اثتت َيٗث نٌ  دهسس ث   ييت 

ت  يسثال َٗصن٠ ااثيةٚ ٍذ هٓسا ١  ٭َٝا١      اًت عًٝٗث  اُثٖري  يشي ١ٝ  ييبا١ٝ

تسااااثعص ااااٛتري٠ خمٝ ااا١ عًااا٢  َساااص ن  ياااٛطٔ  ييبااااٞذ ناااديو ْسااا ١  ي اثيااا١ذ 

ٚ  جاب٠ذ ٚ يسااابذ ٚ ٫ْس ث اث   يشاي ١ٝ  داثي ا١ ااثخل ة ٚ ييُاٌ ٚ دساهٔذ         

 ٭ْ ١ُ  يكاب١ٜ  ييبا١ٝ  ٛيت  يٛطٔ  ييبااٞ حت   أغً  ٚيٝس ةثهٝثا ع٢ً أ ص إٔ 

تكُااع هٝاا٘ أاساا  أاااهثٍ  ابٜااث   يشملااا١ٝ ٚ ييثَاا١ يًُااٛ طٔ      ااجٔ ناا ري  

  ييباٞ.

هاككااات ااااديو  يٛ اااص٠  ييباٝااا١ ااااثد ّٗٛ  يساااًيب  اااص اذ أٟ ٚ اااص٠  يكُاااع    

ذ داث  ٚ إلفٖثبذ ٚاثتت  اُثٖري  يشي ١ٝ تسملٛف َٔ  يسهس٬   إلقًُٝٝا١  ييباٝا١  

ِٕ ل  َاث   يات   خمثطب تيُِٝ  يكُاع ٚةٓال اا٪ف  يص كب طٝا١  يايت     ًُ٘ َٔ  هٔ أ

 تكثّٚ ت ايا أف ث٤  يٛطٔ  ييباٞ.

ع٢ً قثعص٠ ٖثتا  دسييسا ت صٚ اٛف٠  يٛطٔ  ييباٞ ت  دب ١ً  يب ١ٖٓ ااا  

هسًكاا٢ أاشااع أاااهثٍ  يكُااع   ذمجااثٖري اااي ١ٝ تبٜااص  يٛ ااص٠ ٚتٓث ااٌ َاأ أ ًااٗث  

ٚ ٫ اااٗثنذ ٚاااا قاا٣ٛ تسااًا١ٝ قابٜاا١ تااصعُٗث قاا٣ٛ حتَ ٜثيٝاا١ ةثف ٝاا١ تاابها   

َٛٝاا١  ييباٝاا١ ٚهٓااص  ااث نااٌ طثقااث   ٝٛاااٗثذ ٚأ ٗةتٗااث  يبمٝاا١       يٛ ااص٠  يك

ٚ إلع٬َٝاا١ذ َٚص ةًٝااٗث  يٓ اٝاا١ ٚغااري  يٓ اٝاا١  يااٛهري٠ ت طثٚياا١ ي اكااث٤ عًاا٢    

 يٛ قااع  يكااابٟ  يااب ٖٔ ٚ كٓاا٘ اااصّ  صٜااصذ ااابم إٔ ٜهاإٛ َاأ  ي ٦اا١  يكابٜاا١ 

اثيكابٜااا١ عٝٓٗاااث  يااايت تسااا٢ُ اثيكابٜااا١  يٓ اٝااا١ذ أٚ اثيكابٜااا١  إلقًُٝٝااا١ذ أٚ      

 يسهثًَٝاا١ذ ٚغريٖااث َاأ  يسسااُٝث   ياايت تٓاًاال أ ث ااثا َاأ  ي هااب  يكااابٟذ      

 ٚتحع  دملااث   يب ١َٝ حت  نعُ٘ ٚتب ٝمل٘.

هإذ  نثٕ  ي هب  يسث٥ص قابٜثاذ ٖٚٛ نديوذ هإٕ  يٓ ثّ  ييبااٞ  ياب ٖٔ   

٫  هاأ إٔ ٜهاإٛ حت٫ قابٜااثاذ ٚحتذ  نثْاات  اثَياا١  ييباٝاا١ َااب ٠  ااد   يٓ ااثّ  

نااٌ تٓثقحااثت٘  يسااً ١ٝ ت ن ةًااٗثذ ههٝااف     ثًَاا١ا ذٚتيهساا٘ ااااصم    ييباااٞ

تهٕٛ ٖدٙ  اثَي١ ٚ ص١ٜٚ ق١َٝٛ تهثًَٝا١ذ ٚحتذ  نثْات  يٛ اص٠  ييباٝا١ذ اياص      
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هشاااٌ  ٭ااااهثٍ  ٫ْصَث ٝااا١  ييثط ٝااا١ عًااا٢ أ اااثس هباااا١ اساااُثفى أٚ هباااا١ 

ّٛ غثفٜ ثيصٟذ ٫  هٔ إٔ تٓجح حت٫ ع٢ً أ ثس  يص كب ط١ٝ  اك١ذ ههٝف تك

ٚ ص٠ عبا١ٝ اٗادٙ  ٭ٖاص ف ت ظابٚف لٛيات هٝٗاث  يغثي ٝا١  يساث ك١ َأ  ياصٍٚ          

حت   جٕٛ ن ري٠ تب ق  اايٛاٗث ٚلااٞ   اا حتٕ مل ْكٌ مجٝيٗث اا  يكاب١ٜ  ييبا١ٝ 

 أْ ث ِٗ ٚلبنثتِٗذ ٚتسصةٌ ت ت ثاٌٝ  ٝثتِٗ  ي١َٝٛٝ؟

١ٝ ٚ ٭ اة ب  ٚحتذ  نثْت  يصٚي١  يك١َٝٛ  ييبا١ٝ  يٛ  ص٠  ًِ  دٓ ُث   يشي 

 يٛ ص١ٜٚ  ييبا١ٝذ ههٝف تكّٛ ٖدٙ  يصٚي١ ع٢ً  َساص ن  ياٛطٔ  ييبااٞ َاث ن َات      

تًو  دٓ ُث  ٚ ٭ ة ب عث ة٠ عٔ حتقث١َ  يٛ ص٠  يسٝث ١ٝ هُٝاث اٝٓٗاثذ ٚ ٫ت اثم    

عًاا٢ ابْااثَج  اااص  ٭نْاا٢  داًااٛب ييًُااٗث  يٝااَٛٞذ ٖااد  اثإل ااثه١ حت   ياااب ر      

 يادٟ ُٜبهعاع حت  نف ا١ أعًا٢ َأ  يااب ر َاع        صذ يٛ  ا  دسي ج اا أطب ف  اةب  

  ييصٚ  يكَٛٞ َٚع  ٫َ ٜثي١ٝ ت غثي   ٭ ٝثٕ؟

قص تاٍٛ  دسث٥ٌ  ي بع١ٝ يسٛ ٝح  داي م  داةنٚ  يً هاب  يكاابٟ ٚيً هاب      

 يكَٛٞ َيثا ت  دب ١ً  يب ١ٖٓ َٔ تاثفٜخ  ياٛطٔ  ييبااٞذ ٚااث  ٚ  ااثا إٔ  اصٚن       

 ٛ ر  يادٟ ٫  هاأ  ة  قاا٘ أٚ هااثٚ ٙذ ٚمل تكااِ   ٫ةاس٬ف اُٝٓٗااث يٝساات َاأ  يٓاا

ِ اثيحابٚف٠  ةاٛم محب اا ٖدٜٔ  ي هبٜٔ؛ ٭ٕ ط ٝي١  داي م يهاٌ َُٓٗاث تياس     

 ي ا، عٔ ْكثم  يس٬قٞ اُٝٓٗاثذ ٚاياص ٖادٙ  يسآٛ    ياًٜٛا١ َأ  يسجباا١  يايت         

ف هكت عٌُ  اثَي١  ييبا١ٝ  س٢  ٯٕ اصأ  ي هب  يكَٛٞ  يسٛ ٝصٟ ٜ ا،  صٜثا 

ٔ ْٗج  ٝث ٞ  صٜص ٜيٝص حتيٝ٘ َاص قٝس٘ ت أٚ ثم  اُثٖري  يشاي ١ٝ  ييباٝا١   ع

 ياايت َااث   ياات ٚ ااس ك٢ َ٪َٓاا١ اثيٛ ااص٠ذ ٚتااب٣ هٝٗااث ة٬اااٗث ٚ اا٬ا دشااه٬تٗث  

 اٝثتٝااا١ ٚ يا كٝااا١ ٚ يٛطٓٝااا١ ٚ يكَٛٝااا١ذ ٚداااث نثْااات  ٭ْ ُااا١  يكابٜااا١ ٖاااٞ         

ٔ  يساٌٗ إٔ ٜكساِ    اثن١ُذ ٖٚٞ  ييت أقثَت نٚ ث ت  يٛطٔ  ييباٞذ ناثٕ َا  

 حت  ْٛعا َسكثاًا    دي م  يب ٖٔ يًٓ ثّ  ييباٞ د هبٕٚ  يٛ صٜٕٚٛ  ييبب 

ت ةث١ْ  داي م  يٓ ابٟذ َاث     َي م  ي هب  يكَٛٞ  يٛ صٟٚ  يدٟ ٜآفاا أ 

 يك٣ٛ  يٛ صٜٚا١ مل تساسًِ  يساًا١ ٚطبَٚا١ َٓٗاثذ ٚاثيساثيٞ عًا٢  ي هاب          ن َت

ٜسااٍٛ حت  ههاب قاَٛٞ ٚ اصٟٚ داٛيٞ ت        يٛ صٟٚ إٔ ةص ْ سا٘ ْ بٜاثا  سا٢   

  يٓ ب١ٜ ٚ دُثف ١ َيثا. 
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َااي م  ي هااب  يكااابٟ  ياادٟ ٖااٛ َااي م  ااًاٟٛ ٚيااٝس َي قااثا ْ بٜااثا       اااا ب 

هاس ذ أٟ ٖٛ هسٝص ٭ ١َ  ي هب ٚ دُثف ١ َيثا يٮْ ١ُ  يكاب١ٜ  اثنُا١  

        ٗ ث ت  يٛطٔ  ييبااٞذ ٚفغاِ إٔ ٖادٙ  ٭ْ ُا١ذ ت  يغثيا   تهاي  عًا٢ َشابٚعٝس

 يسثفخيٝاا١ حتاااثٕ َب ًاا١  ٫ ااسك٬ٍ ٚ يسااٝثن٠  يٛطٓٝاا١ذ هااإٕ ٖاادٙ  دشاابٚع١ٝ اثتاات    

َٛ ع او  ٯٕذ ٚلثٍٚ إٔ هص يٓ سٗث َشبٚع١ٝ  صٜاص٠ تسُثاٌ ت  يسهاس٬     

 يكابٜاا١ أٚ  إلقًُٝٝاا١  يب ٖٓاا١  ياايت اااهًت  يساا١ُ  ٭ ث اا١ٝ يًٓ ااثّ  ييباااٞ ت    

  يسٓٛ    ٭ةري٠.

متَِّت اٝثغس٘ ا يٌ  ْ ثّ قَٛٞأْ٘  ٞ  يب ٖٔيًٓ ثّ  ييباييٌ أهحٌ تٛاٝف 

عٛ َااٌ قابٜاا١ذ يااديو ت يااٌ هٝاا٘  داا٪ئب    يكَٛٝاا١  ٓ ااثا حت   ٓاا  َااع  داا٪ئب        

 يكاب١ٜذ فٚ اكٝك١ إٔ ا١ٝٓ  يٓ ثّ  ييباٞ تسحُٔ ٖد   خلًٝ   دبنا  ٚ ديكاص   

 ااا  إلقًُٝٝاا١  يايت تٓاًاال َأ قثعااص٠  يي٬قا١ اااا نٍٚ َساسك١ً ذ    ااٝثن٠ ٚ ياايت     

ْسُٝٗث اثيكاب١ٜذ ٚ يك١َٝٛ  ييت تسي٢ حت  َةٜص َٔ عًُٝث   يسهثٌَ ٚ يسٛ ٝاص  

ب  يشاص  اا أعحاث٤  يٓ اثّذ تًاو  يي٬قا١ ااا  يكابٜا١ ٚ يكَٛٝا١ ٖاٞ أ اص عٓثاا          

  ييت لهِ  بنس٘ ٚت ثع٬ت٘ف.ٚ ادب ت  يٓ ثّ  ييباٞ 

  ٞ ااا  يكاابٟ    ت حتطثف ٖدٙ  دٓٗج١ٝ  ييت تٓاًل َٔ ع٬ق١  يس ثعاٌ  يااب ع

ٚ يكااَٛٞ ت  يٓ ااثّ  ييباااٞ  يااب ٖٔ ت ااصٚ  ياااٝثغ١  يٓ بٜاا١ يًُكاا٫ٛ   يس ثعًٝاا١     

 ياااب ع١ٝ قثاًاا١ يًساااٍٛ حت  َكاا٫ٛ  عًُٝاا١ هثعًاا١ ألااب  َاأ  يٓ ااب٠  دث اا١ٜٛ        

ياب ر  يكابٟ ٚ يكَٛٞ حت   س١ُٝ  يس ثعٌ اُٝٓٗث  ث ب ا َٚساسك ٬اذ هساٛ ٤     

هجُٛعاا١  يااصٍٚ  متَّااِت اااٝثغس٘ قابٜااثاذ أّ تٛاااٝف  يٓ ااثّ  ييباااٞ آ ااثّ قااَٛٞ

 يكاب١ٜ  ييبا١ٝ  ييت تسي٢  ثٖاص٠ يًسهثَاٌ  يكاابٟذ هاإٕ  ث اب ٖاد   يٓ اثّ        

ٜشهٌ قثعص٠  يس٬قٞ َُٗث ت ثٜٓت  ٭ٖاص ف  يص عٝا١ حت  ٖاد   يس٬قاٞذ ٜٚاا ح      

َسااسكث٠ َاأ  دث ااٞ    َُٗاا١ دسااسك ٌذ اثيسااثيٞذ َشاابٚعثا عًُٝااثا ت ب اا٘ عٛ َااٌ    

ٔ  دملثطب  يب ١ٖٓ  ييت ُتِااصقُم اثياصٍٚ  يكابٜا١  ييباٝا١ نٕٚ   اسثٓث٤ذ       يكَٛٞذ َٚ

َٚاأ  يساااصٜث   يهاا ٣  ياايت ت ب ااٗث  هثٖااث   يٛهااثم  يااصٚيٞ ٚ يسهااس٬          

  إلق١ًُٝٝ ٚ يكثف١ٜ  دبتك ١ ت  يسٓٛ    يك١ًًٝ  يكثن١َ.

ٔ ُتُٝ ااة  ةاٛااا٫ٚ١ٝ اااو إٔ أاااب    ٔ ٖااٞ   يٓ ااثّ  ييباااٞ  يااب ٖ  عجااةٙ عاا

ذ أٟ هشً٘ ت حتقث١َ ْ ثّ حتقًُٝٞ َي ف ا٘ نٚيٝثاذ ٚقص ٫ ظ ْ س٘ قَٛٝثااٝثغ١ 
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ع٬ق١ ٚئٝك١ اا ٖد   ي شٌ ٚ د٪ئب    يصٚي١ٝ  ييت َث   يات   َب ن غثي  يصنسٛف 

هثعًاا١ عًاا٢  يسااث ١  ييباٝاا١ َٓااد  يكاابٕ  يسث ااع عشااب  ساا٢  ٯٕ نٕٚ  ْكاااثرذ         

ف  فحتٕ  يٓ ثّ ع٢ً  يٓ ثّ  ييباٞ  يٓ ثّ  يصٚيٞ ٚتيئريٙههس  َيَّكثا لت عٓٛ ٕ ف

   َ ٌ ثا  إلقًُٝٞ  ييباٞذ فغِ   سٛ ٥٘ ع٢ً عٓثاب أ ث ١ٝ دهْٛاث  ْ اثّ حتقًُٝاٞ 

 ٫َسااص ن  اغااب ت ٚ يشاايٛف اث٫ْسُااث٤ حت  قَٛٝاا١ ٚ  ااص٠ ٚ يساًااع حت  ٚ ااص٠ اااا      

َأ  يسحاثَٔذ    ف ِصأعحث٥٘ ت  يصٜٔ ٚ ي  ل ٚ يًغ١ ٚ يثكثه١ ٚقحثٜث َشا ن١ ٚقعا  

 27٘ َ٪ سااث  حتقًُٝٝاا١ م اثَياا١  ييباٝاا١ذ جمًااس  يااصهثر  دشاا ىذ    نُااث يصٜاا 

َٓ ١ُ عبا١ٝ َسملاا١ذ أنثب َٔ ١٦َ  لثن ت مجٝاع  جملاث٫ .. ذ حت٫ إٔ ٖادٙ    

ت سكااب حت   يسُث ااو ٚ ي ثعًٝاا١ذ ٚاثيسااثيٞ هًااِ ٜسااساع  يٓ ااثّ إٔ     دُٗاا١ ييٓثاااب 

ب ف  ييثدٝا١ عًا٢   ٜ بض ْ س٘ ع٢ً  يي٬قث   يصٚي١ٝذ ٚمل ٜساساع إٔ ةا   ٭طا   

 يسيثٌَ َي٘ نٓ ثّ حتقًُٝٞ هثعٌذ هي٢ٓ  ةب ٜ سكب حت   ٫ع  ف ا٘ َٔ  يٓ اثّ  

 يااصٚيٞفذ هُااي م  دشاابٚر  يكااابٟ حتذ ا َااي م ن ةًااٞ ٚةااثف ٞذ حتقًُٝااٞ ٚنٚيااٞذ    

ٟ   ههب ا ٚممثف ١ذ هُث ٖٞ  عًا٢  ا٤ٛ     يسُث   ٭ ث ١ٝ داي م  دشابٚر  يكااب

 اثييٛن٠ حت  َث ٝ٘؟ ث بٙذ اثيٓ ب حت  َسسك ً٘ ٚيٝس 

 العربي يف املرحلة الراهنة: من جتليات مأزق املشروع القطري

اصأ  يٓ ثّ  ييباٞ  ياب ٖٔ اسا ع نٍٚ قابٜا١ َساسك١ً ااهًت  ثَيا١  ياصٍٚ        

ذ ٚةا٬ٍ أفايا١ عكاٛن ْٚااف     7691 ييبا١ٝ ت  يثثْٞ ٚ ييشابٜٔ َأ  ذ ف/ َاثفس    

ص٠  يس اثٜٔ هُٝاث اٝٓٗاث عًا٢     نٚيا١ قابٜا١ ااصٜ    21 ييكص  فت ع عصن ٖدٙ  ياصٍٚ حت   

أ ثس  دسث ١  اغب ه١ٝذ ٚ يغٓا٢  ٫قسااثنٟذ ٚ ٭ْ ُا١  يسٝث ا١ٝذ ٚ يهثثها١      

  يسهث١ْٝذ ٚ ي نٝ ١  ٫ سُثع١ٝذ ٚ ي ثع١ًٝ  يثكثه١ٝ ٚغريٖث.

ف أن ٤ ٖدٙ  جملُٛع١  دسٓثهب٠ َٔ  يصٍٚ  يكاب١ٜ  ييباٝا١ أااهث٫ا عاص٠    ٚعَب

ٛ ْتَٔ  ياب عث   ييبا١ٝ  ييت  ت  اا إٔ أٟ   ذعٓثٜٚٔ يصف  ث  ع١ًُٝ ١َُٗ ن

نف  اا١  ااثن٠ مل تباااص تثفخيااثا ئثاسااثا يي٬قااث  ٚنٜاا١ أٚ تهثًَٝاا١ أٚ  ْصَث ٝاا١ اااا  

 قابٜٔ عباٝا أٚ أنثب ط١ًٝ ٖدٙ  دب ١ً. 

ٚدااث نااثٕ  ييًااِ ٜٓاًاال َاأ  يٛ قااع  دًُااٛس يٝسااسٓسج َٓاا٘  يكااٛ ْا  ييثَاا١        

١ٓ ٚ دساسك ١ًٝذ ْاب٣ ية َاثا عًٝٓاث إٔ ْيٝاص      ٚ خلثا١ ابن١  يساٛف ٚ هثقٗث  يب ٖ

 يٓ ااب ت ايااا  دكاا٫ٛ   دٓٗجٝاا١  ياايت ٜٓ ااب حتيٝٗااث نُسااًُث   ااث٥ص٠ ٫ ةااٛ      
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 يسشهٝو هٝٗثذ هٌٗ ااٝح  يسيناص إٔ  يٓ اثّ  ييبااٞ  ياب ٖٔ ْ اثّ َٛ اص ت       

عٓثابٙ  ٭ ث ١ٝ يهٓ٘ جمةأ  ٝث ٝثا أّ  ٭اح إٔ  جملسُع  ييباٞ  ياب ٖٔ ٚفل  

ٚ يس سٝت عأ  داب ًسا  ييثُثْٝا١  ياًٜٛا١ ٚ ٫ اسيُثف١ٜ  ٭ٚفٚاٝا١؟ أٟ إٔ         يسجة١٥

َساايي١  يس بٜاال اااا ٚ ااص٠  جملسُااع  ييباااٞ ٚعااصّ ت ًااٛف  إلف ن٠  يسٝث اا١ٝ  اادٙ         

 يٛ ااص٠ ت نٚياا١ َبنةٜاا١ ٚ  ااص٠ تبتااصٟ أُٖٝاا١   ااسثٓث١ٝ٥ ي ٗااِ ع٬قاا١  يس ثعااٌ     

٣ ةاٛااٝث   يٓ اثّ    ياب عٞ اا  خلاثب  يكابٟ ٚ خلاثب  يكاَٛٞ نإ اص  

ٟ   ييباٞ  يب ٖٔذ ٖٚد  َث ع  عٓ٘  اكٛيا٘  فٚ ابٚفٟ  اص ا إٔ  اصن      ٖاثْٞ   ٓاص

ْٚسي٢ يساصٜص َث ْ ُٗ٘ اثيٓ ثّ  ييباٞذ ٌٖ  دكاٛن إٔ ٖٓاثى جمسُياثا ٚ  اص ا؟    

ط يثا ٖٓثى جمسُع عباٞ ٚ  ص َٔ  حملٝ  حت   خلًاٝجذ ٚيهأ  اا تابن نًُا١      

ٟ  ا١ٝ داث ْبٜاص ٚاا ٘ذ َٚأ ٖٓاث       ف يٓ ثّف ُتة ن  يٓث ٝا١  يسٝث  إٔ ٖٓاثى   ت  عسكاثن

ايٛا١ ااثيكٍٛ اٛ اٛن ْ اثّ عبااٞ ٚ  اص حت٫ حتذ   اصنْث َكَٛاث   يٓ اثّ ٚ ٭ اس          

 ذ ياايت ٜكااّٛ عًٝٗااثذ ٚطب ٓااث تيبٜ ااثا طااصن ا ٚ  اااثا يًُكاااٛن اٗااد   ٫اااا٬حف  

يهٔ  دسيي١ أعُل ت  ٖٛبٖثذ ٫ٚ  هأ إٔ لاٌ اثعسُاثن َاااًح  صٜاص أٚ      

ص َكَٛث  ٚأ س يٓ ثّ عباٞ ٚ  ص غاري َٛ اٛن عًا٢ أفض  يٛ قاعذ َٚابن      اساصٜ

َّ عٔ  ذيو حت  إٔ  ي هب  يكابٟ عث ة عٔ اٝثغ١ ٖد   يٓ ثّ  يٛ  ص َث مل ٜسمل

نثري َٔ فنث٥ةٙ  يكاب١ٜ اثهثٙ  يسٛ ٝص  يكَٛٞذ ٖٚد  َاث أاابْث حتيٝا٘ ه ٗاّٛ     

ُٗاث تيا ري عأ   اسُب ف١ٜ      يس ثعٌ  ياب عٞ اا  يكابٟ ٚ يكَٛٞ؛ ٭ٕ  يسٓثااد اٝٓ 

 إلفل  ٫ ااسيُثفٟ هااثع٬ا ت جمسُااع عباااٞ ياا٘ َكَٛااث   يٛ ااص٠ذ يهٓاا٘ َااث   ٍ    

 ٜ سكب حت   ٭ن ٠  يسٝث ١ٝ  يٛ ص١ٜٚ.

َٚٔ ْثه١ً  يكٍٛ  حتٕ حتيكاث٤  دسا٪ٚي١ٝ  يٛ ٝاص٠ عًا٢  ٫ اسيُثف مل تياص َكٛيا١        

َٚااث   ٍ عًُٝاا١ ل اا٢ اثٖسُااثّ  ي ااث ثاذ ااااٝح إٔ  إلفل  ٫ ااسيُثفٟ نااثٕ     

هااثع٬اذ ٚإٔ ٖٓثيااو َاااثة َثيٝاا١ ٚئكثهٝاا١ ٚعسااهب١ٜ ٚغريٖااث يًكاا٣ٛ  خلثف ٝاا١  

 عًاا٢  َسااص ن  يااٛطٔ  ييباااٞذ يهاأ ٖٓااثى َاااثة يًكٝااثن    يكابٜاا١  ييباٝاا١          

٫ ةاااٛ   يسكًٝاااٌ َااأ أُٖٝسٗاااث عٓاااص نف  ااا١ هًٝاااث   داااي م  يكاااابٟ ت  دب ًااا١  

 ييباٝاا١  دسٓث عاا١  ياايت تسااسٓةف  يكسااِ  ٭ناا  َاأ  اااا  يب ٖٓاا١ذ هثحملااثٚف  ييباٝاا١ 

 ياثقث  ٚ دٛ فن  ييباٝا١ ت َياثفى  ثْ ٝا١ ٫ حيااص  داٛ طٔ  ييبااٞ َٓٗاث  ا٣ٛ         

َةٜص َٔ  يكُع ٚ يٝيس ٚ إل  ثمذ ٖٞ أ ص أاب  هًٝث   دي م  يكابٟ ت  ييٌُ 
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اب١ٜ عًا٢   يسٝث ٞذ هًُاًا١ َٔ ٜسِ تغًٝ   يسٓثقحث   يثث١ْٜٛ اا  ٭ْ ١ُ  يك

  سثب  يسٓثقا  ٭ ث ٞ َع  إلَ ٜثي١ٝ ٚ يا١ْٝٛٝٗ؟

َٔ  ي صٜٗٞ إٔ  اٛ ب ٜشري حت  َاًا١  يكا٣ٛ  إلَ ٜثيٝا١ َاع حتغ اثٍ ْكاا١      

َٓٗج١ٝ ١َُٗ ٖٞ إٔ ايا  يةعثَث   يكاب١ٜذ أٚ اث٭ ب٣ اياا  ياصٍٚ  يكابٜا١    

 دًُٛ ا١ عًا٢   اثتات  اة٤ ا ٫ ٜسجاةأ َأ ٖادٙ  إلَ ٜثيٝا١ ٚأ اص هًٝثتٗاث           ييباٝا١ذ 

ااايٝص  يااٛطٔ  ييباااٞذ ٜحااثف حت  ذيااو إٔ  ياااب عث   يشملااا١ٝ اااا  يكٝااثن    

 يكابٜاا١  ييباٝاا١ َااث   ياات تًياا  نٚف ا هااثع٬ا ت تيُٝاال  يسجة٥اا١  ييباٝاا١ذ ٖٚااٞذ      

اثيسثيٞذ تي ري ًَُٛس عٔ َي م  ي هب  يكابٟ ٚممثف ثت٘  يسٝث ١ٝ  يايت اثتات   

 ٔ  يس سٝت أٚ هة١٥  يسجة١٥.تٗصن  ٭ْ ١ُ  يكاب١ٜ ْ سٗث هةٜص َ

ٚخيااا٧ َاأ ٜيسكااص إٔ يًسجة٥اا١  ااصٚن ا نْٝااث تكااف عٓااصٖث اااٌ فٖٓااثى َااث نٕٚ  

ٖيااٌ  ييباااٞذ ٖٚاادٙ  دااب٠  هاأ إٔ تهاإٛ أ ااٛأذ        يكااثر ت َسااثف  ياا نٟ ٚ ي 

هٗٓثى هة٥ا١  يسجة٥ا١ذ ٚاياا  ياصٍٚ  ييباٝا١ َٗاصن٠ اثيسجة٥ا١ حت  نٝثْاث  نٕٚ         

   ٭١ًٖٝ  دُسص٠ذ ٚةااب ْحاٛب  داٛ فن  يكث٥ُا١ذ      يصٚي١ذ ٖٚٓثى ايا  ياب عث

حت   ثْ  ت ثقِ َشه١ً  يغد ٤ ت  ي  ٠  يكثن١َذ ْثٖٝو عأ عاصّ حت اثٕ  يآ ِ     

 ييبا١ٝ اثيص كب ط١ٝ ٚ ْسٗثنٗث اكٛم  إلْسثٕ  ييباٞ اشهٌ َٓ ِذ ٚ ٭ةاب 

١ٝ َٔ ذيو إٔ ٖدٙ  يٓ ِ أئ ست عجةٖث عٔ َٛ  ١ٗ  دشه٬  ٚ يساصٜث   يص ةً

ٚ خلثف ٝاا١  ياايت تٗااصن  يهٝااثٕ  ييباااٞ ذ تاا٘فذ هي َاا١  يااصٍٚ  يكابٜاا١ ذ   طااثاع    

آٟٝٛذ أٟ أْٗاث أ َا١ دٛيٝا١ عًا٢ مجٝاع  دساسٜٛث ذ ةثاا١ عًا٢ َساس٣ٛ غٝاثب           

 يص كب ط١ٝذ ٚ يس١ُٝٓ  يشُٛي١ٝذ ٚ يسملاٝ ذ ٚت يٌٝ  إلف ن   ٚ ياثقث   ييبا١ٝ 

   يشملاا١ٝ ااا  يكٝاثن    ييباٝا١     دٛ  ١ٗ  يساصٜث   داري١ٜذ ٚتٓاصف   يااب عث  

ت ةث١ْ  يايٛاث   إل ثه١ٝ يًُي م  يكابٟذ فٚقص أ ُٗت  خل٬هث   يشملا١ٝ 

اا  اهثّ  ييببذ ٚت ي١ٝ ايا  يصٍٚ  ييبا١ٝ ي يا  ياصٍٚ  يها ٣ذ ٚألًاف    

ايا  يصٍٚ  ييبا١ٝ ٚعصّ  ن  ئٗث هس٪ٚيٝثتٗث  يكَٛٝا١  هاثٙ ايحاٗث ت تيةٜاة     

  ٚةًاال أ ااٛ ٤ َشااا١ْٛ اثييااص ٤ اٝٓٗااثفذ أٟ إٔ  ييثَااٌ  يااد تٞ        سااص ّ  دٓث عااث 

م ًٛى  يكٝثن٠  يسٝث ١ٝ  ًٜي  نٚف ا َُٗثا حت   ثْا   ييٛ َاٌ  دٛ اٛع١ٝ  ٭ةاب٣     

ت تي ِٜ َشه٬   يٓ ثّ  ييباٞ  يب ٖٔ ٚنهيٗث ي٬ْ جثف ع٢ً  ساثب  دااثة   

  ٭ ث ١ٝ يًجُثٖري  ييبا١ٝ ٚأَثْٝٗث  يك١َٝٛ.
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أ ١َ  يصٚيا١  يكابٜا١ذ حتذ َاث    اا اثيصف ١  ٭ٚ  اا هب  يكابٟ ٖٞ حتٕ أ ١َ  ي 

َٔ ٚ ٛن هثعٌ  د   ي هب حت٫ ت حتطثف  يصٚي١  يكاب١ٜ  يايت آٝات عًا٢ أ ث ا٘ذ     

ٚ ألاااد  َٓااا٘  ااا٬ ثا حتٜاااصٜٛيٛ ٝثا تاااص هع اااا٘ عااأ ْ ساااٗثذ هثيكثعاااص٠  ٭ ث ااا١ٝ  

يباااٞ  ثااٌ ٔ  يإٔ نااٌ قسااِ َاأ  يااٛطاااا ٜٚسااُٝٗث ايحااِٗ اثإلقًُٝٝاا١ اااا يًكابٜاا١ 

عٝاا، ٫ ٜااا ح ٖٓااثى جمااثٍ يكٝااثّ نٝااثٕ عباااٞ قااَٛٞ      نٝثْااثا قث٥ُااثا اد تاا٘ذ   

اثٌَذ ٚحتمنث ٜا ح جمثٍ  ييٌُ  يكَٛٞ طاٛف ا ت ن ةٌ  صٚن ناٌ قساِ َأ    

ٖاادٙ  ٭قسااثّ عًاا٢ أ ااثس إٔ ناا٬ا َٓٗااث  ثااٌ نٝثْااثا فقَٛٝااثاف َهااس٬ُا ت  ااص   

ا  ت جمثٍ أٚ ت  ةبذ ٚيهٔ ٖدٙ ذ ت٘ذ قص تكّٛ اٝٓ٘ ٚاا  ٭قسثّ  ٭ةب٣ فٚ 

 ياابٚ ا ذ حتذ  قثَااتذ ت كاا٢ ت نااٌ  ٭ ااٛ ٍ ع٬قااث  تكااثفب ٫ٚ تاا٪نٟ حت  قٝااثّ  

 نٝثٕ قَٛٞ عباٞ اثٌَ.

هُي م  ي هب  يكَٛٞ أٚ  إلقًُٝاٞ ت  يٛ قاع  ييبااٞ  ياب ٖٔ أْا٘ ٜٓاًال َأ        

ث اٗث  َ ثن٨ عث١َ ذ   ا١ً ٚئٝك١ اثيٛ قع  يكَٛٞ ٚاثي هب  يكَٛٞ يٝ ين ع٢ً أ 

ٚ قيثا قابٜثا ٚههب ا قابٜثا ٜصهع اُٗث حت  َبت ا١  يشاُٛي١ٝ يسااثٍ  ياٛطٔ  ييبااٞ      

نًاا٘ذ َاثي ااثا  اُااثٖري  يشااي ١ٝ  ييباٝاا١ اثيسيااثطٞ َااع ٖااد   يكااابٟذ ههااب ا      

ٚممثف ١ ٚٚ قيثاذ نُث يٛ نثٕ قَٛٝاثا ٚ اصٜٚثاذ يهأ ٖادٙ  اُاثٖريذ عساٗث       

ٗث  يٛ  ي١  دسسكث٠ َٔ  دث ٞ  يكبٜ   يٛطين ٚ يكَٛٞ  يسًِٝذ ٚاسجثفاٗث ٚة  ت

َٚٔ  يسجثفب  يٛ ص١ٜٚ  يكاب١ٜ  ي ثا١ًذ فهحت  ٫ع  ف اٗد   يٛ قع  يكابٟذ 

ٚمتسااااهت عًاااا٢  يااااصٚ ّ اشاااايثف تٗث  يٛ صٜٚاااا١  ي سااااٝا١  لبٜاااابذ  بٜاااا١ذ        

ن كب ط١ٝذ عص ي١   سُثع١ٝذ طثفا١  يا١ْٝٛٝٗذ عص ٤ ئثات ي َ ٜثيٝا١ذ ٚ يايت   

 ة  تٛ هبٖث ت أٟ ٚ ص٠ ق١َٝٛ  كٝك١ٝ. ٖٞ مث  أ ث ١ٝ

يكااص  عسكااص قااثن٠  يااصٍٚ  يكابٜاا١ إٔ ةااٛض َيبناا١  ٫ ااسك٬ٍ  يسٝث ااٞ       

 هاأ إٔ تكااف عٓااص  ااصٚن ف ٝااٌ  اٝااٛ   ٭ ٓ ٝاا١ عاأ  ٭ف  ااٞ  ييباٝاا١ نٕٚ   

  ااسهُثٍ  ٫ ااسك٬ٍ  يسٝث ااٞ اث ااسك٬ٍ  قساااثنٟذ ٚاسُٓٝاا١ اااث١ًَذ ٚٚ ااص٠    

 يكاَٛٞ َأ  دثاثيٝا إٔ طبٜال  ٫ اسك٬ٍ ٖاٛذ       ق١َٝٛذ نُث  عسكص نعث٠  ي هب 

َٝهثْٝهٝثاذ طبٜال  يٛ اص٠ذ يهأ  يٛقاث٥ع  دًُٛ ا١ أئ سات عهاس ذياوذ ٭ٕ         

ْٗثٜااا١  دب ًااا١  ٫ اااسيُثف١ٜ ت  ياااٛطٔ  ييبااااٞ مل تهااأ  ي ص ٜااا١  ييًُٝااا١ يااا٫ٛن٠   

 يسٛ ٝص  يكَٛٞذ ٚنٌ َث أجنة ت ٖد   جملثٍ ٖٛ قٝثّ  ثَي١  يصٍٚ  ييبا١ٝ  ييت 
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ًت َيٗث نٌ  اً ٝث   ٭ْ ُا١  يكابٜا١  ييباٝا١ذ هجيًسٗاث عاث ة٠ عأ  يكٝاثّ         مح

 اصٚفٖث  يسٛ ٝصٟ.

ةثاا١  ااا  ٬ٜٚ ظ ت  ٯ١ْٚ  ٭ةري٠ إٔ  يسهاس٬   إلقًُٝٝا١  ييباٝا١  يب ٖٓا١     

ٚياص  ت  ااا  جمًس  يسيثٕٚ  خلًٝجٞذ ٚجمًس  يسيثٕٚ  ييبااٞذ ٚ يٛ اص٠  دغثفاٝا١    

ث إٔ ايااا  يكاا٣ٛ  ي ثعًاا١ ت ن ةًااٗث ٫ أل ااٞ  ةااثف   ثَياا١  يااصٍٚ  ييباٝاا١ذ نُاا

  ث ب ا َٚسسك ٬ا.  يًصٚف  يسٛ ٝصٟ  دٓٛم اثاثَي١ عص ٤ٖث  يسثهب

ت ٖااد   جملااثٍ تاااثٍ َٛقااف  ي هااب     ٚق اا١ ْكصٜاا١ ت ااصٚ  اث اا١ ًَااا١ حت   

 يكااابٟ ت  دُثف اا١  يسٝث اا١ٝ َاأ  د٪ سااث   يٛ صٜٚاا١ذ ٚعًاا٢ فأ ااٗث  ثَياا١     

 يغابض َأ حتْشاث٥ٗث ف ييُاٌ عًا٢ اإٛ   اسك٬ٍ  ياصٍٚ           يصٍٚ  ييبا١ٝ  ييت نثٕ

 ييبا١ٝ ٚ اٝثنتٗثف نُاث ْاات  داثن٠  يثثْٝا١ َأ َٝثاثم  اثَيا١ذ ٚ يايت تيب ات           

 يادٜٔ فأٚ  هٝٗاث تشاٜٛٗثا      د هبٜٔ  يٛ صٜٚا  ييبب٫ْسكثن   اصٜص٠ َٔ  ثْ  

 يًاااصٚف  يسٛ ٝاااصٟ يًجثَيااا١ذ حتذ لٛ اااث َااأ  ثَيااا١ يًشاااي   ييبااااٞ حت   ثَيااا١    

مل ٜب ااِ نٝ ٝاا١   ي هااب  يكااَٛٞ  دثااثيٞيًاهَٛااث   ييباٝاا١  دسااسك١ًذ يهاأ 

 ٫ْسكثٍ َٔ  يسجة١٥  ييبا١ٝ  يسث٥ص٠ حت   يٛ ص٠  يك١َٝٛ  دب ٠ٛ هيةٍ عٔ  يصٚي١ 

 يكاب١ٜ َٚ٪ سثتٗثذ ٚنٝاف ٜهإٛ   سحاثٕ  اثَيا١  ييباٝا١ يًاصٍٚ  يكابٜا١        

  ٛ عٞ يٮقاااثف  ييباٝاا١ ٜسااري اثهااثٙ   دسااسك١ً ت ثعااثا نياا٬ٝا عًاا٢ فإٔ  يساااٛف  دٛ اا

تهااابٜس  ْ ااااث ث حت  نٍٚذ ٫ اثهاااثٙ تٛ ٝاااصٖث..ذ أٟ  يسااااٛف  ي يًاااٞ اثهاااثٙ   

 ياسكاري مَأ  يكابٜا١  ٫  يسٛ ٝاصذ اثهاثٙ تهاثئب عاصن  ياصٍٚ  ييباٝا١ ااص٫ا َأ            

اثهااثٙ تهاابٜس  يسجة٥اا١ ٚتيُٝكٗااث ٚتب ااٝملٗثذ ٫ اثهااثٙ  يحاايسٗث  ٚتٓثقااا٘ذ 

ٗثفذ ٜٚاٌ ٖاد   خلااثب  يكاَٛٞ  يياثط ٞ حت  أقاا٢ َاص ٙ       ٚطثابتٗث ٚتا ٝس

 ا ٜاف  يٛ قع  ييباٞ  يب ٖٔ اثيكٍٛ  ف َٔ قابٟ ٖد   يةَٔ  يدٟ  ٝث هٝا٘..  

 َاأ قااابٟذ أ ااثم هٝاا٘  ٫يس ااثس ه ٗااّٛ  ٭َاا١ ٚتااص ةًت َااااًاث   يشااي      

ذ يهٔ ٚ يصٚي١ ٚ ٭١َ ٚ يٛطٔذ ٚاثف  ٫ْسُث٤  يكابٟ اص٬ٜا عٔ  ٫ْسُث٤  يكَٛٞف

حت اا٬ٍ  ييثط اا١  يكَٛٝاا١ ٚ ااصٖث َهااثٕ  ييًااِ َحااب اااثي هب  يكااَٛٞ ٫ٚ ٜااةعج   

فغاِ   اسملص َ٘ أااص نف اث   يكٗاب      ااا   ي هاب  يكاابٟ ٚةاثاا٘  يسٝث اٞ  يادٟ      

ٛ ج ٚ اٛنٙ     ااا  ٚ يكُعذ ٚفغِ أ َس٘  ااثن٠ عًا٢ مجٝاع  دساسٜٛث       مل ٜ كاص اياص َسا

 َٚشبٚعٝس٘  يص ة١ًٝ.
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٢ً  يٛ قع  ييباٞذ ٫ٚ  هٔ هثٚ ٙ اإط٬م هثي هب  يكابٟ يٝس طثف٥ثا ع

 يشآث   ييثط ٝا١  يكَٛٝا١  اصٙذ ٚتا ين َكٛيا١ ئثاسا١ ت٪ناص ٚ صٜٚا١  اُاثٖري          

 يشي ١ٝ  س٢ يٛ نثْت ٖدٙ  اُثٖري عث ة٠ عأ  ي ياٌ  يسٛ ٝاصٟذ َٚ هها١     

حت  أقا٢ نف ث   يس هاوذ ٚتسيابض يًكُاع  دآ ِذ ٚطثَااب٠ ابغٝاف  خل اة        

ذ يديو ٫اص َٔ هثٚ   يٓ ب٠  يك١َٝٛ  يسكًٝص١ٜ  ييت ف هكت ٫ٚن٠ ٚ ٭١َٝ ٚ ي اثي١

 يصٚيا١  يكابٜاا١ ٚتاٛفٖاث حت  ْسااث٥ج  ييًُٝاا١  يايت تبت اات عًا٢  دكاا٫ٛ   يكابٜاا١ذ     

ههااب ا ٚممثف اا١ذ ايااص إٔ   ااسٓ ص  أٚ نااثن  نااٌ  ٭ٖااص ف  ياايت ٚيااص  َاأ     

ا يااٌ  ٭ َااث  أ ًااٗثذ ٚاثتاات  يصٚياا١  يكابٜاا١ ْ سااٗث َٗااصن٠ اثيسجة٥اا١ ٚ يسااكٛم  

  اثن٠  ييت تيثْٝٗث.

َٚٔ  د ٝص  يسدنري ت ٖد   جملثٍ إٔ  ي اث ثا  يياببذ ت  دشابم ٚ دغابب     

ع٢ً  يساٛ ٤ذ ٜٓ ابٕٚ حت  َث اٞ  يصٚيا١  يكابٜا١ ْ اب   َس ثٜٓا١  اص ا تااٌ حت           

 صٚن  يسٓثقا  ااثنذ يهأ  اص٠ ٖاد   يس اثٜٔ تهاثن ُتمل اٞ متثَاثا ْ ابتِٗ حت           

يا١ ٚ هثقٗاث  دساسك ١ًٝ َٚاص٣  يحابف  يادٟ تًاكا٘  ثيٝاثا اثيشاي            ث ب ٖدٙ  يصٚ

 ييباااٞ ت مجٝااع أقاااثفٙذ اثإل ااثه١ حت  َااث ٜٓس ااب ٖااد   يشااي  َاأ َشااه٬     

 أنثب  ص٠ ت  دسسك ٌ ع٢ً  دسسٜٛا   يكَٛٞ ٚ إلقًُٝٞ.

ت ك٢ ٬َ  ١ ١َُٗ  ٍٛ هًٞ  دي م  يكابٟ ع٢ً َسس٣ٛ  ييٌُ  يثكثت ت 

ْٚشب  دك٫ٛ   خلثنعا١  اٍٛ ٚ اٛن ئكثها١ قابٜا١ اثيًغا١  ييباٝا١        نٌ قاب عباٞ 

ٚيٝس ئكثه١ عبا١ٝ ٚ  ص٠  ث هًٝثتٗث ت ن ةٌ نٌ قااب عبااٞذ أٚ عًا٢  َساص ن     

 يٛطٔ  ييباٞذ أٚ عًا٢ اايٝص  يادٜٔ ٜهس إٛ اثيًغا١  ييباٝا١ هياةٍ عأ َهاثٕ          

ْٗاث هياٌ    هِٓٗ ت ن ةٌ  يٛطٔ  ييباٞ ٚت ةثف ا٘ذ ٚةااٛف٠ ٖادٙ  دكا٫ٛ  أ    

َٔ  يثكثه١ عٓاب نعِ يٮْ ١ُ  يكاب١ٜ؛ عٝ، ٜساٍٛ عًُٗث  يثكثت حت  َشبٚر 

ٚ يسٓٛر ٚ يسيصن١ٜ  يثكثه١ٝ ٚغريٖثذ ٫ٚ  ٝث ٞ ٚ  ح  ٭ٖص ف اث ِ  خلاٛا١ٝ 

اااو إٔ  يسيصنٜاا١  يثكثهٝاا١ ت  يٓ ااثّ  ييباااٞ  يااب ٖٔ لُااٌ حتةثاٝااث  نااثري٠ حتذ   

 اااس ثن٠ َااأ خمةْٚٗاااث  احاااثفٟ ٚتٓاااٛر  ٚظ ااات خلصَااا١  اُاااثٖري  يشاااي ١ٝ ٚ ٫

َاثنفٖث  يبٚ ١ٝ ٚ يًغ١ٜٛ ٚ يكَٛٝا١ ٚغريٖاثذ يهأ   اسملص ّ  يسيصنٜا١ ن اصٌٜ       

يًثكثهااا١  ييباٝااا١  يٛ  اااص٠ ٚ دٛ  اااص٠ ت ظااابٚف ُٖٝٓااا١  ييُاااٌ  يثكاااثت  يكاااابٟذ  

ٚ  ااسملص ّ  يٛ ااث٥ٌ  إلع٬َٝاا١ ٚ يثكثهٝاا١ذ  يبمٝاا١ ٚغااري  يبمٝاا١  دسث اا١  ااد        
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 سااثب  ييُااٌ  يثكااثت  يكااَٛٞ اثتااث ٜٗااصن ٕ  يثكثهاا١  يكَٛٝاا١  ييباٝاا١  ييُااٌذ عًاا٢ 

ٚ ي  ل  ييباٞ ع٢ً  َسص ن  يٛطٔ  ييبااٞ نًا٘. َٚاع  ْسشاثف  يثكثها١  يكابٜا١ ت       

خمسًف  يصٍٚ  ييبا١ٝ عا  تشاجٝع  يا  َج  حملًٝا١ذ ٚ يًاٗجث   حملًٝا١ذ ٚ يا  َج        

ة ٍ ٖدٙ  يثكثه١ ٚعجةٖث عأ  ي ياٌ    إلذ ع١ٝ ٚ يسً ة١ْٜٝٛ  دٓسج١ طًٝثا أن٣ حت  ٖ

ت ن ةٌ  يكاب  يٛ  صذ ٚعٔ ألاٞ  اصٚن  يكاب١ٜ ْ سٗثذ ْٚ اب ا يًسهاثيٝف   

 دثي١ٝ  ي ثٖ ا١  يايت ٜساً ٗاث حتْساث   يثكثها١  يكابٜا١  يايت تاصعُٗث فمٝاثا  ٭ْ ُا١           

 دسااٝاب٠ذ هااإٕ حتَهثْٝااث  تاٛفٖااث تهااثن تهاإٛ َيصَٚاا١ ايااص إٔ   ااسٓ ص         

١ َاأ  ٭ٖااص ف  يسٝث اا١ٝ  ياايت ٚظ اات َاأ أ ًااٗثذ أٟ تةٜٝااف        يغثي ٝاا١  يسااث ك 

 يثكثه١  يك١َٝٛ  ييباٝا١ َٚٓاع  ْسشاثفٖث ت ن ةاٌ  ياٛطٔ  ييبااٞذ متٗٝاص ا إل ا٬ٍ         

عثد١ٝ تبعثٖث  إلَ ٜثي١ٝ  يثكثه١ٝذ  ْةع١ نٛ َٛٛاٛيٝس١ٝئكثه١   س٬ٗن١ٝ ذ   

كابٜاا١  يثكثهٝاا١  ت تٛاااٝ ٗث يًي٬قاا١  يٛئٝكاا١ اااا  ي    يًٝاا٢  يسااثٜح ٚقااص أاااصعت  

ٚ يس ي١ٝ ي َ ٜثي١ٝ ع  ق٣ٛ ط كٝا١ عباٝا١ ٖاٞ اثيساصٜاص  يكا٣ٛ  يكابٜا١  ييباٝا١        

 دسٝاب٠  ٯٕ ع٢ً  َسص ن  يٛطٔ  ييباٞذ  ث٤ ت َكثيسٗث  فتب٣ذ أٜأ ْ اا، عأ    

 دٚف ٖدٙ  إلق١ًُٝٝ  يثكثه١ٝ  ييت تٓةر عٔ  يكاب  ييباٞ ةاث٥اا٘  يكَٛٝا١ذ ٫ٚ   

عٓاا٘ أٜحااثا ةاث٥ااا٘  حملًٝاا١ذ يسٓساا ٘ حت  ةاااث٥      تهس ااٞ اااديوذ اااٌ تٓااةر  

 جمث٫  ئكثه١ٝ أةب٣؟

إٔ ٖاادٙ  ااادٚف ٫ تٓ ااع َاأ  كااٌ  يثكثهاا١ اد تاا٘ذ اااٌ َاأ آٝاا١  يسشااه٬ٝ    

 يا كٝااا١.. هث٭قااااثف م ييباٝااا١   يااايت ن ااات عااأ إٔ تهااإٛ ذ   آااا٢  قسااااثن١ٜ 

 ٝث ١ٝ َسسك١ًذ ةحايت اشاهٌ َ ثااب يشاس٢ اآٛف  ٫ْيهاثس  يكاثنّ َأ         

ع٬قسٗاااث اثخلاااثف ذ ااااثدب نة  يبأمثيٝااا١ف. ٚتساااسٓسج  ي ث ثااا١  إٔ ْٓ اااٞ  يثكثهااا١  

 يك١َٝٛ  ييبا١ٝ لت  سثف  ديثاب٠ ٚ يساصٜ، ٚ ٫ْصَث  اثييثمل  ديثاب يٝس ت 

 كٝكساا٘  اا٣ٛ  بناا١ َحااثن٠ يهااٌ َااث ٖااٛ ئكااثت.. ٚت٪نااص  اث اا١  دٛ ااٛع١ٝ  

حت  َشااه٬   يثكثهاا١   يًثكثهاا١  يكَٛٝاا١  ييباٝاا١ نُجااثٍ ٚ ٝااص ممهاأ يًٓ ااب   

ٍ     ييبا١ٝذ ت  دث ٞ ٚ اث ا   اٝجبٟ تةٜٝاف    ب ٚ دساسك ٌذ ٚاسجثٖاٌ ٖاد   جملاث

 اٝغ١  يابح أ٫ٚاذ ٚ خلبٚ  عًٍٛ   ٥ ١ ئثْٝثا. 
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 بعض االستنتاجات

عٓااص لًٝااٌ  ي نٝ اا١  ٫قساااثن١ٜ ٚ ٫ سُثعٝاا١ ٚ يسٝث اا١ٝ يًٓ ااثّ  ييباااٞ     

 بناا١  يسغااٝري  دسٓثَٝاا١ ت ن ةًاا٘ ٚفااٗااث   يااب ٖٔ ٫اااص إٔ ت٪ةااد ايااا  ٫ٖسُااثّ  

اثيسا٫ٛ   ادف١ٜ  اثف١ٜ ع٢ً َساس٣ٛ  يياثمل نًا٘ذ هثيٓ اثّ  ييبااٞ  ياب ٖٔذ       

عًاا٢ قثعااص٠ ٖاادٙ  يٓ بٜاا١  يصٜٓثَٝاا١ يًاااب ر  ٫ سُااثعٞ اشااس٢ أاااهثي٘ذ يااٝس    

َث ٞ  يسجة١٥ ٚ يٓهسث   ييسهب١ٜ ٚ  ة ٥ِ ٚ يٛ ص    إلق١ًُٝٝ  ي ثا١ًذ ااٌ  

ف  بن١  ياب ر اا  يسجة١٥  يكاب١ٜ ٚ يٛ ص٠  يكَٛٝا١ يصف ا١  هأ    أٜحثا تاٛ

َيٗث  يكٍٛ  حتٕ  يٓ ثّ  ييباٞ  يب ٖٔ اث  ٜٛ  ٘ لاصٜث   يٛ اص٠  يكَٛٝا١ أنثاب     

َٔ أٟ ٚقت َحا٢ذ ٚمل ٜياص َ ٝاص ا لًٝاٌ َساري٠  يٓٗحا١  ييباٝا١  اصٜثا١ عًا٢          

ص ٠ٚذ  حاابذ أ ااثس  يثٓث٥ٝااث   ديبٚهاا١  هة٥اا١ذ ٚ ااص٠ذ ْٗحاا١ذ   اااثمذ ااا    

 ْغا٬مذ  ْ ساثحذ تاب لذ َيثااب٠ذ نٜأذ عًُثْٝا١.. حتكذ هابنا١  يٛ قاع ْ ساٗث          

ت اابض ت ااثع٬ا قث٥ُااثا اث ااسُب ف اااا ٖاادٙ  يثٓث٥ٝااث ذ ٖٚااٛ  يس ثعااٌ  ياادٟ أٚاااٌ     

  دشبٚر  يكابٟذ حت   دي م  ي ٟٓٝٛ  يب ٖٔ.

ااٞ  ٬ٜ ظ إٔ  يٓ ثّ  ييباٞ  يب ٖٔ يٝس اٛف٠ ط ل  ٭اٌ عٔ  يٓ اثّ  ييب 

ت ااااص ٜث  تشاااهً٘ َاااع قٝاااثّ  ثَيااا١  ياااصٍٚ  ييباٝااا١ذ ٚإٔ  دشااابٚر  إلَ ٜاااثيٞ    

 ياْٗٝٛٞ يًٛطٔ  ييباٞ ايص هشٌ  ت ثقٝث  نثَا  ن هٝاصذ ٚ يغاةٚ ف إل اب ٥ًٝٞف     

يً ٓااثٕذ ٚ ْااا٬م   ٗاا١  دكثَٚاا١  يٛطٓٝاا١  يً ٓثْٝاا١ذ ٚئااٛف٠  اجااثف٠ ت  ٭ف  ااٞ     

ري قااثنف٠ عًاا٢ حتيغث٥ٗااث  يسٓااث ٫     ييباٝاا١  حملسًاا١ذ اااث  أَااثّ َياٝااث   صٜااص٠ غاا    

 دسسثي١ٝ  ييت تكصَٗث  ٭ْ ١ُ  يكاب١ٜ  ييباٝا١ يًاا١ْٝٛٝٗ ٚي َ ٜثيٝا١  ٭َرينٝا١     

لت  سثف  اابص عًا٢  يسا٬ّ ت  يشابم  ٭ٚ ا ذ ٚياٛ اثيشابٚم  ٭َرينٝا١         

 يا١ْٝٛٝٗ  اد   يسا٬ّ  يادٟ ةا   ييابب ْسث٥جا٘  يساً ١ٝ  يها ري٠ َاع  ت ثقٝاث            

 ص.نثَ  ن هٝ

غين عٔ  يكٍٛ  حتٕ  يٓ ثّ  ييباٞ  يب ٖٔ يٝس َٛ ص  ٭ٖاص ف ٚ ٭ اًٛب ت   

 يسياااثطٞ َاااع  دشاااه٬   ييباٝااا١  يب ٖٓااا١ ٚ ٭نثاااب  اااص٠ نثيٛ اااص٠  ييباٝااا١ذ  

ٚ ياب ر  ييباٞ  ياْٗٝٛٞذ ٚ ابب  ٭١ًٖٝ  يً ٓث١ْٝذ ٚ ٫ْس ث ١  ي ًسا١ٝٓٝ ت 

١ ٚ  اااص٠ذ نُاااث إٔ   ٭ف  اااٞ  حملسًااا١ ٚغريٖاااثذ هًٝسااات ٖٓاااثى  ٝث ااا١ عباٝااا      

 يسهااس٬   إلقًُٝٝاا١  ديًٓاا١  ااصٜثثا ت  دشاابم ٚ دغاابب  ييااباٝا ٫ متسًااو  ٗااث  ا   

ٚ  ااص ا ٜياا  عاأ جمُٛعاا١  يااصٍٚ  دهْٛاا١ يهااٌ تهسااٌذ َٚااث   ياات  ٫ةس٬هااث    
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قث١ُ٥ اا  يصٍٚ  يكاب١ٜ ت ن ةاٌ ناٌ تهساٌذ أٟ إٔ جمُٛعا١  ياصٍٚ  يكابٜا١       

ِٔ  يصٚي١  يك اب١ٜ  يٛ  ص٠  ييت تحِ تًو  جملُٛع١ذ ٚيٝس َث ٜشري  دسهس١ً مل َتِ 

حت  لٛ ث أٚ  ْصَث ٗث ت نٚي١ ٚ  ص٠ ت  دص٣  يكبٜ ذ ٚقاص ٜهإٛ َأ  يساثال     

٭ٚ ْ٘   سهشثف عٓثاب  ي شٌ أٚ  يٓجثح ت َثٌ تًو  يسهس٬   إلق١ًُٝٝ  ييت 

ٝست نٚي١ أًَسٗث ظبٚف  قساثن١ٜ ٚ ٝث ١ٝ َي١ٓٝذ يهٔ اثإلَهثٕ  يكٍٛ  حتْٗث ي

 يٛ ااص٠  يكَٛٝاا١  ييباٝاا١ذ ٚيااٝس َااث ٜ٪نااص أْٗااث ةااا٠ٛ َصفٚ اا١ عًاا٢ طبٜكٗااثذ    

ٚاثدكثااٌ يااٝس َاأ  اهُاا١  ألااثذ َٛقااف  ااًيب قااثطع َٓٗااث عًاا٢ غااب ف  دٛ قااف  

ٚااا٫ٛا حت  ْيسٗااث هملسًااف  يااا ث   يساا١٦ٝ ٚ ديٝكاا١       ذ يكَٛٝاا١  دثثيٝاا١  يسااثاك١  

 يًٛ ص٠  يك١َٝٛ  دٓشٛن٠.

ُااثٖري  يشااي ١ٝ  ييباٝاا١ذ عسااٗث  يكااَٛٞ  يسااًِٝذ إٔ  َااع ذيااو أنفناات  ا

 إلع٬ٕ عٔ ٖدٙ  يسهاس٬   يكابٜا١ َٚاث ف هكا٘ َأ ةااثب قاابٟ ًٜا س ي اثس          

 يٛ ص٠  يكَٛٝا١ذ ياٝس َكٓياثا ٫ ااٌ غاري َ ٗاّٛ ت َي اِ  ٛ ْ ا٘ذ ههٝاف تيًأ           

 يااُٝٔ  يشااُثي١ٝ  يٛ ااص٠ َااع َاااب ٚ ييااب م ٚ ٭فنٕ ٫ٚ تيًٓٗااث َااع  يااُٝٔ  آٛاٝاا١ 

ُٖث اي  ٚ  صذ ٚ ُث تثفٜخ ٚ  اص عًا٢ أفض ٚ  اص٠؟ ٚداثذ  تكاِٝ َااب ٚ اص٠        ٚ

َاااع  يياااب م ٚ ياااُٝٔ  يشاااُثيٞ اثإل اااثه١ حت   ٭فنٕ ٚتسٓث ااا٢ ٚ اااصتٗث  يسثفخيٝااا١   

ت  دشابم   ١ يص ١ُ٥ َع  يسٛن ٕ ت حتطثف ٚ ص٠ ٚ نٟ  يٌٓٝ؟ ٚدثذ    هثٌٖ  اٛفٜ 

٠  ييباٝااا١ذ ٚ ياااُٝٔ  آاااٛاٞ    ييبااااٞذ ٚ دًُهااا١  ييباٝااا١  يسااايٛن١ٜ ت  اةٜاااب   

ٚ ياَٛثٍ؟ ٚفغِ حتاب ف جمًس  يسيثٕٚ  ييباٞ ٚ لثن  دغبب  ييباٞ ع٢ً  ياثاع 

 ٫قسااااثنٟ ت ٚئث٥كُٗاااث هاااإٕ  دٛقاااف  يسٝث اااٞ ااااثيغ  يٛ اااٛحذ يكاااص   تغٝٝااا   

 ٫َ ٜثيٝاا١ تغٝٝ ااثا نااث٬َاذ نااديو مل تاابن ت  ي ٝثْااث   يبمٝاا١ حتاااثف٠ ٚ  ااا١   

ٌ عًاا٢ لبٜااب  ٭ف  ااٞ  ييباااٞ  حملسًاا١ذ ٖٚٓااثى ت ااثٚ  ت   ااص فحت ااب ٥ٌٝف ٚ ييُاا

 خلاثب  يسٝث ٞ  يكابٟ ت ن ةٌ ٖدٜٔ  يسجُيا اا نٍٚ تئً ااب  ١ حتقثَا١   

ع٬قااث  َ ثاااب٠ َااع فحت ااب ٥ٌٝف عًاا٢ قثعااص٠  ت ثقٝااث  نثَاا  ن هٝااصذ ٚاااا نٍٚ  

 أةب٣ تبها  يسيثٕٚ ع١ْٝ٬ َع فحت ب ٥ٌٝف ع٢ً غب ف َاب.

٠  هٔ تٛ ٝٗٗث يًُشبٚر  يكاابٟ  ياب ٖٔ ت َب ًا١    ٖٓثى  ْسكثن   نثري

لٛي٘ َٔ َشبٚر قابٟ ٚ ٝص  اثْ  حت  َشبٚر قاابٟ حتقًُٝاٞ تهاثًَٞ تيا      

عٓ٘ تهس٬  حتق١ًُٝٝ يصٍٚ قابٜا١ عباٝا١ذ ٚقاص ٚ  ا٘  ي هاب  يٛ اصٟٚ  يكاَٛٞ        

  ٕ  هبا١ ممثئ١ً اثإلع٬ٕ عٔ قٝثّ نٚي١  إلَثف    ييبا١ٝ  دساص٠ َٔ  ٗا١ذ ٚ إلعا٬
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عٔ جمًس  يسيثٕٚ  خلًٝجٞ َٔ  ١ٗ أةب٣ذ ٚتب ٚح فن  ي يٌ اا  يسً ١ٝ  داًك١ 

ٚ ٫تٗثَث   يابحي١ ايْ٘ عٌُ غري ٚ صٟٚ ٚهبا١ هٛق١ٝ اا  اهثّ  يكابٜا 

  ثظااثا عًاا٢ َاااثاِٗ  يا كٝاا١ ٚ فت ااثطِٗ  يس يااٞ اثإلَ ٜثيٝاا١ذ ٚاااا  ي  ٝاا     

ٍ أَاثّ أٟ عُاٌ ٚ اصٟٚ ناٞ ٜيا        دسا ظ  يدٟ ٜٓاًل َٔ  يكاٍٛ اإهساثح  جملاث   

عٔ ْ س٘ ٚأٖص ه٘ َع حتف ث٤  اهِ عًٝ٘ حت  َث ايص قٝثَ٘ ايعُثٍ ًَُٛ ١ عًا٢  

 طبٜل  ٫لثن أٚ ع٢ً  يابٜل  دحثن٠ ي٘.

يكص  ٕ  ٭ٚ ٕ يًملبٚ  َٔ ن ٥اب٠  دٛ قاف  يساً ١ٝ  داًكا١ لات  اسثف  يٓكاث٠ٚ        

   يكَٛٝاا١  دثثيٝاا١  يسااثاك١ذ   يكَٛٝاا١ ت َب ًاا١ تشااٗص تب  يااثا ناا ري ا ت  دكاا٫ٛ   

ٚ ةس٬هثا  ثن ا ت تكِٜٛ نٚف  ٭ْ ١ُ  يكاب١ٜذ ٚت ف ِ  يس ٌ  يٛ     عسُثنٖاث  

ي ٓث٤  يٛ ص٠  يك١َٝٛ  دٓشٛن٠ ٚنٚيسٗث  ييسٝص٠ذ ٌٖٚ ٖٞ نٚي١  لثن١ٜذ هصف يٝا١ أٚ  

نْٛ صف ي١ٝذ ٌٖٚ حيثهظ ع٢ً   اسك٬ي١ٝ  ياصٍٚ  يكابٜا١  يكث٥ُا١ أّ ٜيُاٌ عًا٢       

ٚ ٖث ٚنجمٗث ت نٚي١ َٛ اص٠؟ ٖٚاٌ تهإٛ  يٛ اص٠  يسٝث ا١ٝ طبٜكاثا يًٛ اص٠        هث

 ٫قساثن١ٜ أٚ ع٢ً  ييهس َٔ ذيو نُاث  اث٤ ت  ي ٝثْاث   يبمٝا١ يًسهاس٬       

  يكاب١ٜ  اصٜص٠؟.. حتك.

ت  دب ١ً  يب ١ٖٓ ٫ او إٔ فٜث ثا ٚ ص١ٜٚ تٗ  ع٢ً  يٛطٔ  ييباٞ يٝس َٔ 

هٞ ٚ نقاا١  هثٖٗااثذ ٚ ااص٠  داآٗج  يااصٜٓثَٝ   يسااٌٗ  يااسهٗٔ ت َااص٣  اابعسٗث أ  

 خل٬ف اا قا٣ٛ  يسجة٥ا١ ٚقا٣ٛ  يٛ اص٠ذ هاإذ        ٜٓاًل َٔ َك٫ٛ   ياب ر يسكٝٝص

نثٕ َأ َااًا١  يكٝاثن    يكابٜا١ إٔ تٛظاف  دشابٚر  يكاابٟ  يساثال اثهاثٙ          

 يسهثٌَ  يكاابٟ أٚ  يسهاس٬   يكابٜا١ ٚتااٜٛبٖث نشاهٌ عًُاٞ أٚ ٚ قياٞ        

   يٛ ص٠  يك١َٝٛ  يشث١ًَذ هإٕ َٔ َاًا١  اُثٖري  يشي ١ٝ ٫اص َٓ٘ يًٛاٍٛ حت

 يٛ ص١ٜٚذ ٚأ ة اٗث ْٚكثاثتٗث ٚ لثن تٗث  دٓسشب٠ ت مجٝع أقاثف  يٛطٔ  ييباٞذ 

إٔ ألااٛض  ديبناا١ َاأ َٛقااع  ااابٜ  عًاا٢  يٛ ااص٠  يكَٛٝاا١  ياايت ألااصّ ٖاادٙ     

ييص ياااا١   اُااااثٖري ٚتاااا٪َٔ  ااااث َاااااثاٗث  ٭ ث اااا١ٝ ت  ابٜاااا١ ٚ دسااااثٚ ٠ ٚ       

 ٫ سُثع١ٝذ َٚاث مل تشاثفى ٖادٙ  اُاثٖري ت  يااب ر  ياب ٖٔ َأ أ اٌ  يٛ اص٠          

هملسًف  ٭ اثيٝ   دُهٓا١ذ هاإٕ  دشابٚر  يكاابٟ  يسهاثًَٞ قاثنف عًا٢ تايطري          

مجثٖري ٚ  ي١ ٚف ٤ ايثف    ٝث ١ٝ ظثٖبٖث ٜاصعٛ حت   يٛ اص٠  يكَٛٝا١ ٚاثطٓٗاث     

ٍ ناٌ أقااثف  يسهساٌ ٚألٓال اا٪ف      ٤ًَٞ اسيُِٝ  يكُع ٚ إلفٖثب ٚ ٫ اٗثن يساث

  يص كب ط١ٝ  يك١ًًٝ  ييت َث   يت تيثْص ت ٖد   يكاب أٚ ذ ى.



 القومي والقطري ينبالفكر توصيف النظام العربي الراهن يف عالقته

69  

 

َاأ  يٛ  ااح إٔ  اُااثٖري  يشااي ١ٝ  ييباٝاا١ ت مجٝااع  ٭قاااثف  ياايت أعًٓاات       

 يسهس٬   إلق١ًُٝٝ  يب ١ٖٓ مل ت ٗاب محث اثا  اث َٚاث   يات  اً ١ٝ هاثٙ  دشابٚر         

صٟٚ  يسهثًَٞذ يهٔ ٖد   دٛقف  يسًيب غاري   يكابٟ فغِ ظٗٛفٙ اثد ٗب  يٛ 

نثفذ اٌ  داًٛب هصٜص  ييٌُ  يٛ صٟٚذ ههب ا ٚممثف ١ذ ع٢ً أ س  صٜص٠ 

يهااٞ ٜساااٍٛ  ي هااب  يٛ ااصٟٚ  ييباااٞ حت  تٝااثف هثعااٌ ٚ ااثغ  عًاا٢  يكٝااثن      

  يكاب١ٜ  ييت تيثْٞ َي م  ييٌُ  يكابٟ  د بن ٚ ْغ٬م  هثم  يساٛف أَثَ٘.

  ٛ ٕ  ييُااٌ  يسٛ ٝااصٟ  ياادٟ تكااّٛ ااا٘ أٚفٚاااث  يسااثع١ٝ حت     ٍ  حتَٚاأ ْثهًاا١  يكاا

ٜشااهٌ عٓاااب ا  ااثغاثا عًاا٢  ٭ْ ُاا١  يكابٜاا١    7662 يٛ ااص٠  يسهثًَٝاا١ عااثّ  

 ييبا١ٝ اثيصف ا١  ٭ٚ ذ ه ياص  آٛ   قًًٝا١ذ  اسهٕٛ أٚفٚااث َسياصن٠  يكَٛٝاث          

ٚ يًغاااث  ٚ ٭نٜاااثٕ ٚ ٭ اااة ب  يسٝث ااا١ٝ نسًااا١ اشاااب١ٜ ٚ قسااااثن١ٜ نااا ري٠ عًااا٢  

دسسٜٛا  إلقًُٝاٞ ٚ ياصٚيٞذ َٚأ  يا ٝياٞ إٔ  ٭ْ ُا١  يكابٜا١  ييباٝا١  اسسيئب          

حت   ص ايٝص اٗدٙ  يسجبا١  يٛ ص١ٜٚذ ٚقص تصهيٗث حت  اهٌ َٔ  يٛ اص٠  يكَٛٝا١   

 ييباٝاا١ذ ٫ٚ  ااُٝث إٔ نااٌ عٓثاااب  يٛ ااص٠ قث٥ُاا١ َٚسااٛ هب٠ َٓااد أَااص ايٝااص ٫ٚ      

 يٛقاث٥ع  دًُٛ ا١ذ اثإل اثه١ حت      تيٛ ٖث  ٣ٛ  إلف ن٠  يسٝث ا١ٝذ ٚيياٌ ت ٗاِ ٖادٙ    

 بن١  يسجصٜص ٚحتعثن٠  ي ٓث٤  يكث١ُ٥  ٯٕ ت  يصٍٚ  ٫ا  ن١ٝ نًٗثذ ةثا١ذ 

ت  ٫لثن  يسٛهٝثتٞ  ثاكثاذ  هٔ إٔ خيب   ي هب  يكَٛٞ  يٛ صٟٚ َٔ حتطثف 

  يبها  يسًيب  داًل يهٌ َث تكّٛ ا٘  ٭ْ ١ُ  يكاب١ٜ  ييبا١ٝ.

بٟ  يسهااثًَٞ ت  دب ًاا١  يب ٖٓاا١ ٜياا  عاأ ْٗثٜاا١    ٫ اااو إٔ  دشاابٚر  يكااا 

 دشاابٚر  يكااابٟ  ٫ْغ٬قااٞ  يسكًٝااصٟ  يسااثالذ ٚ ْسكااثٍ ٖااد   دشاابٚر َاأ ن ٥ااب٠     

 ٫ْغ٬م  يكابٟ حت   يسهث١ًَٝ  يكاب١ٜ  ث٬َا َي٘  يهثري َٔ  دب١ْٚ ٚ يسيثطٞ 

ًٛب  إلةااثاٞ َااع  يٛقااث٥ع  دسااسجص٠ هااث ٜسااُح اسجصٜااص  يسااٝاب٠  يكابٜاا١ اي اا     

 صٜص ٚا هب قابٟ َٓ سحذ هًٝس َث ٜ٪نص إٔ ٖدٙ  يسهس٬  تةعج  يكٝثن   

 يكاب١ٜ أٚ لص َٔ ا٬ ٝثتٗث ت ن ةٌ أقاثفٖثذ ٖٚٓثى  كث٥ل نثري٠ ت  ض 

 ٫ سٓسث   د٪نص إٔ ٖدٙ  يكٝثن    اسًك٢  ياصعِ  يهثَاٌ َأ  ٭ْ ُا١  ٭ةاب٣       

ن ةاٌ أقاثفٖاثذ ٚإٔ قا٣ٛ    ت ن ةٌ  يسهسٌ حتذ  َث تيب ت ٫ْس ث ث  اي ١ٝ ت 

 يكُاااع ت  يسهساااٌ  سشاااهٌ ٚ اااص٠ َ  اااا١ اُثٜااا١  اهاااثّ  يكاااابٜا َااأ   

 ايٛاِٗ ٚيٝس اُث١ٜ تًو  يشيٛب َٔ  ٫عسص ٤    إلَ ٜثي١ٝ ٚ يا١ْٝٛٝٗ.

هثدشبٚر  يسٝث ٞ  يكابٟ  يسهاثًَٞ ْسامل١ َااٛف٠ عأ  دشابٚر  يكاابٟ       

يسٓثقحاااث   ٫قسااااثن١ٜ  يسكًٝاااصٟ اياااص فهاااصٙ ايٓثااااب  صٜاااص٠ تةٜاااص َااأ  اااص٠     
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ٚ ٫ سُثع١ٝ ت ن ةٌ نٌ قاب َأ  ٗا١ذ ٚعًا٢  َساص ن أقااثف ناٌ تهساٌ َأ         

 ١ٗ أةاب٣ذ َٚاث ن َات  يكٝاثن    يكابٜا١ ْ ساٗث ٖاٞ  دساٝاب٠ذ ٚعًا٢  ٭ اس           

ٚ يسكثيٝااص ْ سااٗث  دس ياا١ ت نااٌ قااابذ هًااٝس َااث ٜااصعٛ يًسينٝااص إٔ  دشاابٚر         

 يكاَٛٞ  يٛ اصٟٚ  اُاثٖريٟ ت      يكابٟ  يسهثًَٞ  ٝهٕٛ اص٬ٜا عٔ  دشابٚر 

أٟ  ثْاا  َاأ  ٛ ْ اا٘  ٭ ث اا١ٝذ يهاأ َااث هيًاا٘  دشاابٚر  يكااابٟ  يسهااثًَٞ        

 يااب ٖٔ أْاا٘ أٚقااع  ي هااب  يٛ ااصٟٚ  دثااثيٞ أٚ  يسكًٝااصٟ  يسااثال ت  ااب  اااصٜص     

ُٔ ٬َ  سااا٘ عٓاااص لًٝاااٌ  يااا نن  اثااااٌ ت تكاااِٜٛ  يسهاااس٬   يكابٜااا١   هااا

 ثاٝثا.َٚشثفٜيٗث  يسهث١ًَٝ تكٛ ثا حتة

هثي هب  يٛ صٟٚ  دثثيٞ نثٕ ٜصعٛ حت   ي  ٝ   اثف ايٟ عٌُ تهاثًَٞ  

أٚ  لاااثنٟ ااااا قاااابٜٔ عاااباٝا أٚ أنثااابذ َب ًٝاااثا ناااثٕ ذياااو  يسهثَاااٌ أّ     

    تٝجٝثاذ ٚقص اب  ذيو  ي هب  يٛ صٟٚ َع هبا١ قٝثّ نٚي١  إلَثف    ييباٝا١  

يٛ اص    ييصٜاص٠  يايت أقُٝات      دساص٠ذ َٚع قٝثّ جمًس  يسيثٕٚ  خلًٝجاٞذ َٚاع    

اكب ف   هٛقٝا١ ااا  اهاثّ  يياببذ ٖٚاٛ ٜٛ  ا٘  يٝاّٛ  يسجباا١ ْ ساٗث َاع قٝاثّ            

جمًاااس  يسياااثٕٚ  ييبااااٞ ٚ لاااثن  دغااابب  ييبااااٞذ  ٝااا، اًاااغ  دشااابٚر  يكاااابٟ   

 يسهثًَٞ نف ١ َسكصَا١ َأ  ييُاٌ  ييبااٞ  يساصفةٞ  دا َجذ ٚحي ا٢ ا  ٝا          

 ن  دغبب  ييباٞ.اييب ٚ  ح نُث ت هبا١  لث

 اكااٞ إٔ ْشااري حت  إٔ  ةااس٬ف  ياآ ِ  يسٝث اا١ٝ  يكث٥ُاا١ ت  ٭قاااثف  ييباٝاا١    

٫ ٜااةعج  يكٝااثن    دسااٝاب٠ ت طب ٗااث يًكابٜاا١  يسهثًَٝاا١ طثدااث إٔ نااٌ نٚياا١   

 ساثهظ ت  دب ١ً  يب ١ٖٓ ع٢ً  ٭قٌ ع٢ً   سك٬ ث ٚقٛ ْٝٓٗث ٚأْ ُسٗثذ أٟ إٔ 

باسٗااث َاأ  ثَياا١  يااصٍٚ  ييباٝاا١ اثيصف اا١  ٭ٚ ذ  يسهااس٬   يكابٜاا١ تسااسكٞ ه

ٚذيااو ٜااابح َاااري ٖاادٙ  اثَياا١ ت ظااٌ  يسهااس٬   ديًٓاا١ َٚشااثفٜيٗث  يكابٜاا١  

 يسهث١ًَٝذ ٚأغًا   ي أ إٔ ٖادٙ  يسهاس٬   اسصعِ نٚف  اثَيا١ ٭ٕ ههبٖاث        

 يسٝث اٞ ههاب اااي ٟٛ اث اِ  يسٓسااٝل ٚ يسهثَاٌ ٚ يسيث ااص ٚ ٫لاثن ٚ يسيااثٕٚ      

 ٚ ٖاٛ َأ  ٭ناٝاث   يه٬ اٝه١ٝ اثَيا١  ياصٍٚ  ييباٝا١ َٓاد ْشاايتٗثذ         ٚغريٖاثذ 

ٚع٢ً  اثَي١  ييباٝا١ إٔ تااٛف ههبٖاث  يسٛ ٝاصٟ  يشاُٛيٞ ٫ اسٝيثب  دشاثفٜع        

 يكابٜاا١  يسهثًَٝاا١ذ ٚإٔ تٛظ اا٘ ت عُااٌ تٛ ٝااصٟ عًاا٢ َسااس٣ٛ  يااٛطٔ  ييباااٞ    

ُاا١ عباٝاا١ نًا٘ ت ظاابٚف حتقًُٝٝاا١ ٚنٚيٝاا١ ٥٬َُاا١  ااص ا يساٜٛااٌ  اثَياا١ حت  َٓ  

  ٚ ص١ٜٚ هثع١ً عباٝثا ٚحتقًُٝٝثا ٚعثدٝثا.
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 قائمة املصادر واملراجع

 اادٚفٖث اااا َاأ  ٭عااثل  ديبٚهاا١ ت ٖااد   جملااثٍ  ي ااثطع  اااابٟ  ف إلقًُٝٝاا١       اااا  7

 .7671يٛ ص٠  ييبا١ٝ ذ َبنة نف  ث   ٚادٚفٖثفذ ط ي١ ةثا١

 يكااٛ ْا  ٭ ث اا١ٝ يسجااثفب  يسااثفٜخ   –ْااصِٜ  ي ٝاااثف  فَاأ  يسجة٥اا١ حت   يٛ ااص٠    ي

 .7616 يٛ ص١ٜٚفذ َبنة نف  ث   يٛ ص٠  ييبا١ٝذ اريٚ  

 .7677ْصِٜ  ي ٝاثف  ف صٚن  إلق١ًُٝٝ  اصٜص٠فذ َيٗص  إلمنث٤  ييباٞذ اريٚ   ي

 .7671ْصِٜ  ي ٝاثف  ف دٚف  إلق١ًُٝٝ  اصٜص٠فذ َيٗص  إلمنث٤  ييباٞذ اريٚ   ي

 .7618ع ص  هلل  يب ثٟٚ  ف إلق١ًُٝٝ  اصٜص٠فذ ن ف  ياًٝي١ذ اريٚ   ي

ف جملسُااع ٚ يصٚياا١ ت  دغاابب     دٗااِٜياااٞ طُااص ع ااص  ي ااثقٞ   بَااثس ت نسثااا٘     اااا  2

يً اٌ  يثثْٞ  فآث٤  يصٚي١  يٛط١ٝٓ ت  دغابب  ييبااٞفذ َٚأ      ٯتٞ ييباٞف  ييٓٛ ٕ 

ٜا  ٚ د ثااب ي٬ اسك٬ٍ ٖاٛ   ا  ثر  يصٚياا١       دكا٫ٛ   ي اثف ٠ هٝا٘  حتٕ   اصف  يكب    

ٚحتعثن٠ آث٥ٗث ع٢ً قثعص٠ قاب١ٜ.. ٚأْ٘ ٚقع تٛظٝف ههاب٠ ٚ اص٠ أقااثف  دغابب ت     

ةص١َ قح١ٝ  ٫ سك٬ٍ ٚآث٤  يصٚي١  يكاب١ٜ.. ٫ٚ غب ا١ إٔ لسٌ  يصٚيا١ ت  دغابب   

 ُتيااصي ييباااٞ َهثْاا١ ألسًااف عاأ َهثْسٗااث ت  دشاابمذ هًاا٦ٔ نثْاات ت  دشاابم      

َهسا ثا   ُتيصينٝثْثا َاآيثا فٜكف عب ١ أَثّ  ٭ٖص ف  يك١َٝٛف هإْٗث ت  دغبب 

حتةثاٝااثا نثهااات َاأ أ ًاا٘  ٭ ٝااثٍذ ٚ فت ااات ااا٘ طُٛ ااث   يٓااثسفذ َبنااة          

 .17ذ ص 7671نف  ث   يٛ ص٠  ييبا١ٝذ اريٚ  

ٝا١  ْشري اشهٌ ةثص حت  ٚقث٥ع  يًكث٤  ي هبٟ  يدٟ أعصٙ َبنة  يصف  اث   ييبا اا  1

 7677 ذ ف/ َااثفس  1ٚ  9ٚعكاصٙ ت َ ٓاا٢  ثَياا١  يااصٍٚ  ييباٝا١ ت  يكااثٖب٠ ٜااَٛٞ   

لاات عٓااٛ ٕ  فف٩ٜاا١ يًٓ ااثّ  ييباااٞ   يٛ قااع ٚ ياُااٛحفذ ٚقااص اااثفى هٝاا٘ عااصن َاأ    

 ي ث ثا  ييببذ ْٚشب  ٚقث٥ي٘ ت عصن ةثص َٔ جم١ً ف ي ث ،  ييبااٞفذ  يياصن   

  اااس صْث ناااثري ا َااأ أعاااثل    ذ 7677 يساااثنس عشاااب  يااااثنف ت متاااٛ  /ٜٛيٝاااٛ    

َٚٓثقشث  ٖد   يًكث٤ يصف  ا١  دكا٫ٛ   ييًُٝا١  اصٜاص٠  يايت ٚااٌ حتيٝٗاث  ي هاب         

 يكااَٛٞ  يسٛ ٝااصٟ ت ع٬قساا٘ اثخلاااثب  يكااابٟ  يااب ٖٔ َاأ  ٗاا١ذ ٚت ع٬قاا١        

 يٓ ثّ  ييباٞ اثيٓ ثّ  يياثدٞ اياص  يسااٛف    دُٗا١  اثفٜا١ عًا٢  اث ١  يٓ اثَا         

 يٞ ٚ ٫ا  نٞ. ييثدٝا  يبأمث

َبناة نف  اث   يٛ اص٠  ييباٝا١ مْثااب   ف ثَيا١  ياصٍٚ  ييباٝا١ذ  يٛ قاع ٚ ياُاٛحف           اا  9

ذ ٖٚااٛ نسااثب تااٛئٝكٞ َٗااِ يٛقااث٥ع  يٓااص٠ٚ  ياايت عكااص  لاات ٖااد         7671اااريٚ  

  ييٓٛ ٕذ ٚ  ًت اث٭عثل ٚ دٓثقشث   يي١ًُٝ  دٛ ٛع١ٝ.
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 . 1َب ع  ثالذ ص جم١ً ف ي ث ،  ييباٞفذ  ييصن  يسثنس عشبذ اا  1

 .11 دب ع  يسثالذ ص اا  9

 اااثطع  ااااابٟ  فئكثهسٓاااث ت  ثَيااا١  ياااصٍٚ  ييباٝااا١فذ َبناااة نف  اااث   يٛ اااص٠ ااااا  1

 .71ذ ص 7671 ييبا١ٝذ ط ي١ ةثا١ 

َبناة نف  اث     ذف7677ااا   7691 ييباٝا١  اا أمحص ٜٛ ف أمحص  ف ياب عث   ييبا١ٝ اا  7

ُٔ  يهسثب  اص ٍٚ  َٓٝا١ يا يا  ٛ ْ ٗاث     ذ ٚقص تح7677 يٛ ص٠  ييبا١ٝذ اريٚ  

ٚأ ثيٝ   ًٗث ع   يةعثَاث   يكابٜا١ ْ ساٗث أٚ عا   ثَيا١  ياصٍٚ  ييباٝا١ذ ٚأئاب         

ذيااو ت  يٓ ااثّ  إلقًُٝااٞ  ييباااٞ  يااب ٖٔذ ٚ  ااسٓسج إٔ  ياااب عث  اااا  ي ًااص ٕ          

 ييبا١ٝ ٫ لٌُ ٚحتمنث تسِ تٗص٥سٗث أٚ تس٣ٛ ع٢ً أ سٔ  ي ابٚضذ ْسٝجا١ يياصن َأ     

ب    ياايت ٫ متااس  ااٖٛب  يسيااثفض اااا  ي ًااص ٕ  ييباٝاا١ذ ٚيااد  هااإٕ تيئريٖااث    داا٪مت

ٜهٕٛ َ٪قسثاذ ٚ ابعثٕ َاث ٜٓاساب يس اصأ َااثنف  يااب ر ااا  ي ًاص ٕ  ييباٝا١ ت          

 ذ ٚأاب   اًٍٛ  ييت تٛااٌ حتيٝٗاث ٖاٞ   ٕ  ٭ٚ ٕ    271حت ص ل أئبٖث َٔ  صٜص مص 

ٝث ا١ٝ  ييباٝا١.. ٚ ٕ  ٭ٚ ٕ   يهٞ ْ هب ت اٝغ١ يًسياثٜش  يساًُٞ ااا  يآ ِ  يس    

إلةثن  ٌ ديح١ً  يي٬قث   داب١ٜ  ييبا١ٝ.. ٚ ٕ  ٭ٚ ٕ يًس هري ت حتةاثن  يسا ٌ   

 ييًُٝاا١ يسٓ ٝااد  خلااا   يهااثري٠ ٚ دُسااث ٠  ياايت ٚ اايت َاأ أ ااٌ تكٜٛاا١  يي٬قااث    

اااا   ٫قساااثن١ٜ ٚ يثكثهٝاا١  ييباٝاا١.. ٚ ٕ  ٭ٚ ٕ إلعاااث٤ ظااثٖب٠  ياااب عث   ييباٝاا١       

١ٝ  ٖسُثَثا أن  اهثري َٔ جمبن  ي هث٤ ع٢ً أطا٬ٍ  يسحاثَٔ  ييبااٞذ أٚ     ييبا

 يصعٛ    دثثي١ٝ يسجاثٚ   داي م  ييبااٞ  ياب ٖٔذ أٚ  يصف  اث   اة٥ٝا١ يًُٛ اٛر..ف        

 . 221اا  221ص 

 .21ف ي ث ،  ييباٞفذ َب ع  ثالذ ص اا  6

 ٫ س ٗثّ  ٍٛ  ياصٚف     سملص ّ غسثٕ  ٬َ٘ َااًح ف إلَ ٜثي١ٝ  ي بع١ٝف ااٝغ١اا  78

  دسة ٜص ي يا  ٭قاثف  ييبا١ٝ ت  ٫   تٝج١ٝ  ييث١َ ي َ ٜثي١ٝ  ييثد١ٝ.

نف  ا١ ت  يي٬قاث    ااا   7691غسثٕ  ١َ٬  ف يسٝث ١  خلثف ١ٝ  يسيٛن١ٜ َٓاد عاثّ    

 .7678 يصٚي١ٝفذ َيٗص  إلمنث٤  ييباٞذ اريٚ  

 .788جم١ً ف ي ث ،  ييباٞفذ  ييصن  يسثنس عشبذ َب ع  ثالذ ص اا  77

نف  ا١ ت  يكاثْٕٛ  ياصٚيٞفذ    ااا    يثٟٚ  اسأ  ف اٌ  يٓة عاث  ااا  ياصٍٚ  ييباٝا١       اا  72

 .78ذ ص 7671اغص ن 

نف  ا١  -يا ٞ ع ص  يٖٛثب حي٢ٝ  ف يهٝثٕ  ييبااٞ ااا  دكَٛاث  ٚ إلَهثْٝاث      اا  71
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 .722ذ ص ١َٝ7679فذ  يا ي١  يثث١ْٝذ  إل هٓصف١ٜذ حتٜصٜٛيٛ ١ٝ ت  ي ١ٝٓ  يكٛ

ف  ااع  يصف  ااسا   ااثَسا ت ٖااد   جملااثٍ  طساأ عااٛض  ف طااث٫ٚ   يسهثَااٌ      اااا  79

 ٓ ُث   إلق١ًُٝٝ َٚسيي١  يٛ اص٠فذ جمصٟ محثن  ف دذ ٚ إلقًُٝٞ ت  يٛطٔ  ييباٞف

ذ  ذ ف/ 727ياصن  ٚ دٓشٛفتا ت جم١ً ف دسسك ٌ  ييباٞفذ  يس١ٓ  اثنٜا١ عشاب٠ذ  ي  

 .711اا  97ذ ص.ص 7676َثفس 

ذ 7672 ااٛف  طب اٝشٞ  ف يصٚي١  يكاب١ٜ ٚ يٓ ب١ٜ  يك١َٝٛفذ ن ف  ياًٝيا١ذ ااريٚ    اا  71

 .76اا  77ص 

 .28 دب ع  يسثال  ص اا  79

 78اااا  16ص ااثطع  اااابٟ  فئكثهسٓااث ت  ثَياا١  يااصٍٚ  ييباٝاا١فذ َب ااع  ااثالذ   اااا  71

 ايٓٛ ٕ  فَ٪متب ي ا، ةاث٥   يثكثه١  ييبا١ٝ َٚكَٛثتٗثف.

يًٝاا٢  يسااثٜح  ف إلقًُٝٝاا١  يثكثهٝاا١ذ َاأ  ٫ْاااٛ ٤ حت   يسغبٜاا فذ َكثياا١ َٓشااٛف٠ ت    اااا  77

 .79اا  72ذ ص 7677جم١ً فا٪ٕٚ عبا١ٝفذ  ييصن  يسثاعذ  ياثنف ت أًٍٜٛ   سُ  

ٟفذ عاا، قااصّ حت  ْااص٠ٚ ف يٛ ااص٠  غسااثٕ  اا٬َ٘  فَيٛقااث   يٛ قااع  ييباااٞ  يكاااب  اااا  76

 ييبا١ٝ.. هثفاٗث ٚتٛقيثتٗثف  ييت ْ ُٗث َبنة نف  ث   يٛ ص٠  ييبا١ٝ اث٫اا  ى  

ذ ٚقااص   ااٌ ٖااد  7677أًٜااٍٛ/  اا سُ   7اااا  1َااع  ثَياا١ ااآيث٤ ت َصٜٓاا١ ااآيث٤ 

 ي ااا، اااثيهثري َاأ  ٭ اا١ً٦  دشاابٚع١  ااٍٛ  اابٚف٠ هااثٚ   إلٜااصٜٛيٛ ٝث  ييباٝاا١  

جمثٍ ع٬ق١  يكاابٟ ااثيكَٛٞذ يهأ  ٫ اسٓسث ث   يايت تٛااٌ حتيٝٗاث          يسث٥ص٠ ت

  ي ث ، عب ١ ي٬ْسكثن  ييًُٞ ت  ٛ ْ  أ ث ١ٝ َٓٗث.
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  تصنع داعش... وتزعم أّنها تحاربهأمريكا 
 

 **عيسى الشمَّاسد. 
 

 
 :مقّدمة

( بعدد اتمشدا    :600تػسفع األؿز،  59/داعؼ/ يف ادعسات يف ) ثاطت بدافن

زتشـعن سع ادفؿداير اسطدذة ن قدشع سعاػددم )اذدي اس(ق دمتّ(، ؿي  ا"مقداز   بدـ         

عشدددس ادمتدددددادل  شعقشددداد مدددا/ ؿبعدددد سبمدددر / بدددـ عشدددس ادمتدددددادل/ يف فدددـض ا  دددظّ  

ادصعاسدددن، ؿغدددؼد عؼددددؾ تـضدددعاد يف     بدددـ بجدددس ادمتدددددادل  ، تدددـدةه 51/8/6050

ظدح اسسثدصل ؿؿشازم ادعددز ؿاام داض ضد        ادعشذقات ادظـعقن يف بدداد )عشذقن ادمت

 ؿاذتـت(/   بـ غسفب 

 سؿ  ادباعدم، ؿسظر ؿالدتؽ عذه فِدااض تظعقص /داعؼ/ ثفس  سع زتشـعن ف

ادبمدر ؿاضدتاتق قن ادمددسال بد       سمتد سؤض طؽ األؿز ) بـ سؿعب ادصزااؿل(، عذه 

تفسفددة ؿبدد  ػددـادم، ؿاددد ؿزد يف زضددادمّ قددشع زتشددـ  زضددايذؽ  ط ددؽ  ال فددست بددّ 

عدؿ "ازتك باعممتازؾ ثافساد  ؾذقاد،  ؿ عدؿ  دا"ذك باعممتازؾ ثافساد سستد اد، فد   

 فست بّ  سالثك  ؿ عسااك، ثسدفاد  ض عسبقاد؛ ضظق اد ثاغ  ض غقعق اد ألط ؼص مجقعاد

 يف طعس داعؼ ثفسم ؿسذ دؿغ جيـش امذؼص /

ؿفؼدف تظعقص داعدؼ سدع عشذقاتدؽ ا زػابقدن ة دازم ادفـقده، ؿتبطدقص ؿاددم         

اجملمشع، ؿشعصعن  سظؽ ؿاضمبسازؾ/ ؿدم بقة ذدح فإط ؽ ال فمـز   عع اضمخداض مجقع 

ؿضدداير ادبمددر ؿادتؿفددع، بدد  تفسفددة  ؿ هققددص يف اضددمؼدافؽ/ ؿدددردح  ؾدددز تظعددقص   

                                                 
*

 ، عكـ مجعقن ادمت ـث ؿاددزاضات يف احتاد ادجماب ادعسب/ضـزلثاتب ؿبااث   
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بعظدددـاغخ  "(دددن اضدددتاتق قن دمعصفدددص اسـادددي     6050  ؿ قبدددن س(ذدددع عددداض   داعدددؼ

ادطقاضك ددؿدن داعؼ ، ثاغ سع  ػص  سمتاديؼاخ اددعـم ةىل اضمؼداف سدع َّتدمؼص   

اسستد فع ؿزؾاؾن عذه  عذهاألعداى اددا"ذقّ، ؿذدح حتت سمتد   تطع زؾاؾات 

 ادعػايس يف ادعسات/ادؿذقمتقّ ، ؿػص فعظـغ باسستد فع  بظاى ادؿ ـات ؿ بظاى 

 61ؿ عذظددت /داعددؼ/ ةااسددن اددؿدددن ا ضدد سقن يف ادعددسات ؿادػدداض بمددازف  )       

(، حتت زافن ارت فن ا ض سقن ؿسمتافعن  بك بجس ادمتددادل "ذقفدن  6058اصفساغ 

دذشطددذشّ، ؿ عذددع ادظددامسة ادسَّددك دددداعؼ / بددـ ستشددد ادعدددطاطك/  طددؽ ي  ةدددداى   

دؿددن، ؿؿؾدي اددؿد اددؿددن ب طؼدا ؾدظص  شفدر        ػداض سدع سطدش ه اد   داَّك ادعسات ؿا

 عذه فد سباتذقؼا/

 داعش صهاعة أمريكية...:ــ أواًل 

ال غح  غ ظؼـز تظعقص )داعؼ( مل ف ت سع فساغ، ؿدجظ دؽ   داز ادجدمال سدع     

ادمطاؤالت اـز طػ تؽ ؿسع فبي ؿزاىؾ، ؿسا  ػداف ظؼدـزؾ يف ػدرا ادمـاقدت، ؿال    

حتددددت زافددددن ا ضدددد ض ؿفطددددمب(ب  الف  ضددددق شا  ط ددددؽ فبددددـض حشازضدددداتؽ ادـاػددددقن

ا زػابقّ/ادمجفالفّ سع غمه ببدا  ادعدامل/ ؿثاطدت ا تابدات شتمذفدن  طدب       

ادمفطالات ؿادم ؿف ت ادد  ا"مذ(دت بدّ اسظ(ذبدات اددفظقدن ؿاألػدداف ادطقاضدقن        

ؿاالتمشاعقن، سع ستاؿالت ادمػـفؽ دذ دؤؿز دؿغ ادـؾدـز ةىل اذتبقبدن ادتـػسفدن     

 مظعقص ؿ ػدافؽ/دعؼـز ػرا اد

،بعظددـاغ خ 6058ؿز األثدداطـغ  59طػددس سـاددع  غذـبدداز ضددالؽ   تبسفددساد يف    

  ؾدظقعن   غ   داعدؼ  تداى فقدؽ   ، سعذـسدن عدع )داعدؼ( ال فسفددخ  ؿباسدا  غ تعسفؼدا       

اسخابسات األسسفجقن، ؿ تظددم ؿاغدظ(ع دددشجاف ن ا زػداب يف ادعدسات ؿضدـزفن       

تمشم ددر يف دعددص ا زػددابقّ/ ؿمل فجددع اتمقدداش اددـات داعددؼ دذعددسات، ابمددداّى سددع       

ضمخمتازاتقن عطجسفن شت(د  مدا بعظافدن،    ا، ضـو تصى سع عشذقن 6058اصفساغ 

 . ةضسايقر از األمسذطك ؿؿحتعه بدعٍص ضسل  سع ادـالفات اسم دم ؿاذي مش

/ يف "(ددداب سمذفدددص / فذدددـز   بدددازاخ  ؿباسدددا حتدددد ث اددددسيقظ األسسفجدددك /  

/عع مسمتقعن تظعقص اددؿددن ا ضد سقن، ؿسبازطمدؽ سدع تظعدقص ادباعددم، اقدث        6058

 ط ددؽ فطددمخدض سددع عدده  غ  تظعددقص داعددؼ سظعشددن ةزػابقددن بطددق(ن، ؿعذدده ادددسغص   اد 

ثمظعدقص ادباعددم/ ؿثداغ ػدرا      ا زػاب ثمجمقح، فذقظ دؽ غمتجات ةزػابقدن 
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   ددّ  دددي سباتدر يف ثددر  سددع   عذده "(دد  ألغ  تظعددقص داعدؼ ثدداغ فكددص  ادـاىل   

ـ زم، ؿػدرا ػدـ ادطدمتب يف  غ      ادعسات ؿضـزفن، ؿفػازخ يف عشذقات عطجسفن سم(

ؿددت ةىل اددد  ثددمتال سددع تؼدفدددات   ذَّضددتاتق قات سجاف ددن ا زػدداب ؿادمشددس د ا   ا

 ؽ قد  تظعقص )داعؼ (/ادباعدم، ؿال تعشر ادػكى ذات

ؿدردح تاى ادممتامسؤ األسسفجك يف ستازبن داعؼ عرب ا طتطدت، سمصاسظداد سدع    

هددد د داعدددؼ سدددع ضدددـزفن ؿادعدددسات ةىل اذددب  ؿزؿبدددا ؿةفسفبقدددا، ؿضددد  تجؼظدددات   

ضددمخمتازاتقن، سددع بقظؼددا سددا اادددؽ   اؿحتذددق ت تددست ّ  غ  داعددؼ ؾددظاعن  سسفجقددن   

/، يف سباددددن طػدددسػا سسثدددص  دقظددددساغضدددمقفع ادجاتدددب ؿا ذدددر األسسفجدددك / 

ثددداطـغ  1األ ددداث ادجظددددل  غذـبددداز ضدددالؽ   عذددده ططدددخمؽ ا دجتؿطقدددن يف   

غ  ػظداخ  ددةدن داسددن تممتدت  غ  ؿاغدظ(ع تطدمخدض تظعدقص )داعدؼ(         ة خ:605 ادماطك،

 سداثع  "دسو،   ، ؿيف ؿادتشاعات ا زػابقن األ"سو، ثدد ظـد يف ثد  ادمتذددفع   

ؼا ُتذه ا زػاب سا ػك ةال  "دعن ثاسذن تدسل غساَزثشا  غ  اذتسب األسسفجقن ع

سكقفاد  غ  ادادم ؿشازم ادددفا  األسسفجقدن  ادمتظمداغـغ   فطداعدؿغ       ،ؿضاير ا ع ض

 . ك  داعؼ ، بدددا سع امامص ؿادبكاى عذقؼصسطذَّ

(، عذده  6059"سفي ) غ  ادبـات ادعسااقن اضمـدت يف ةىل  ؿ غاز /دقظدساغ/ 

ضذ ن ؿاددر"ايس ؿاسعددات ادعطدجسفن األ"دسو اددـازدم ةىل      ثشقات ثمتالم سع األ

داعؼ سع ادبـات األسسفجقن، ؿسع بقظؼدا ؾدـازف  سكدادم دذددبابات ؿاسددزعات،      

تدـ ادادزم عذده    ددد  با قافن ةىل ؾـازف  ُت شر عذه األثماف ؿ طعشدن دفدا   ز    

 .ةضباط اد(ايسات، فكذدا عع مسايسات ت(ال عذه سطمـفات سظخفكن

سظط دة ادبدـات ادػدعمتقن ادعسااقدن،      اتؼدص /تعفدس ادتدابسل/     "دسو  ٍنؿسع تؼد  

 فّكاد، ؿاغظ(ع بمصؿفد سطدذ ك تظعدقص  داعدؼ  باألضدذ ن، عدرب عشذقدات ا طدصاز        

اد  تمص  باد(ايسات يف اسظدامسة ارتاقدعن حتدت ضدق(ستؼص، با قدافن ةىل اسظدامسة       

 .ا س زم، دمػ قعؼص عذه سـاؾذن ادبماز

زيقظ زتذظ ستافعدن األطمتداز  غ  تظعدقص  داعدؼ        /اد(سسـش"ذي ؿ ثةد / 

ؿدددردح  فمددصؿ د ب ضددذ ن  سسفجقددن ؿ ؿزؿبقددن ؿ فكدداد ةضددسايقذقن، عذدده ضتددـ دؿزل//    

ثاطت ؿاغظ(ع ب(قًن يف ادمجق ي سع ضقاضاتؼا جتاؾ تؼدفدات داعدؼ اذتبقبقدن   

يف ادعددسات ؿضددـزفن، ؿفجػددي عددع شفددي ادعاىاتؼددا يف سجاف ددن ا زػدداب، ةذ        
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ت األؿدـفددن غادمتدداد يف ادطقاضددن األسسفجق ددن ػدك ادمعاسددر سددع تظعددقص ادباعدددم،  ثاطد 

ؾ ستس ثاد ؿذزفعن دمدد"  تؼا يف اسظ(بدن، يف   ؿغض  ادظعس عع تظعقص داعؼ دمم خَر

 ادـات اسظاضب 

 :داعش يتمّرد على أمريكا -ثانيًا

زتشـعدن حتبقبدات تجػدي     6050طػست ؾ قفن /ؿاغظ(ع بـضدت/ عداض    

حددا يف ذدددح سسثددص  سجاف ددن ا زػدداب،  ( سؤض طددن اجـسقددن  6:7عددع ةطػدداى ) 

األسددع ادددـمس  ؿةدازم  سددع ادظبددر/ ففددك ثددر عدداض تظددما ؿثدداالت االضددمخمتازات         

( سظعشدددن 95( تبسفدددس عدددع ا زػددداب، ثشدددا تمدددابع ) 90/000األسسفجقدددن ادددـدك )

فقدزادقن ؿاقادم عطجسفن تدفةة األسـاز سع ادػمتجات ا زػابقن ؿةدقؼا، ؿػرا سا 

 عر ام شات ا زػابقن عذه األزاقك األسسفجقن طادزم تد اد/ ت

ؿحا  ط ؽ سع اسطم قر  غ فسثةص األسع يف  ل  سجاغ سع األساثع ادعاسن يف  

بؼدص ؿاسمعدامسفّ    اسػدممتؽ  سسفجا، فبد ي  ادتثقص عذه تظفقدر ادبداطـغ العمبداز    

سع اددؿدن ا ض سق ن، امتر  غ فمشجةظـا سع ادبقاض ب ل  تؿس ف ةزػابك، ؿذدح عدع  

مسسفدددة اسخدددربفع اددددرفع فعسفدددـغ مسسفبدددن عشدددر تظفقدددر ادبددداطـغ/ ؿفػدددال سجمدددب       

ادم بقبددات ادفقدددزادك ةىل  غ  سععددص اسػددممتؽ بؼددص فعدداطـغ سددع األسددسا  ادظفطددق ن،  

 اض ب ل عشذقن/ ؿبادمادك فؼص فسفطن ضؼذن دذبق

هةت تدرفن سجمب ادم بقبات ادفقددزادك، بؿدـزم سمجدس زم،    بظاى عذه ذدح 

سددع ادظدداع ادددرفع  مدداتـغ ةىل ادسعافددن ادظفطددقن، عذدده "دد ف سظاؾددسل داعددؼ    

فادعػددددسات سددددع  ادددددرفع فددددد عـغ  غ  ا ضدددد ض يف اددددددسب فمعددددس   د قدددد(ؼاد/     

زتجدداب ادعظددي بادظطددمتن   األسددسفجقّ ادددرفع ي  ادبددمتض عذددقؼص بمؼشددن ادمدد سس ال     

سدع ي  سطاػشن ؿةمنا دداعؼ، دقظ دعس  ا مـو اسظعةص بػجر تق د ف طب، 

 يف  غسمسن ادفقدفـ ارتاؾن بادعظي/ ادبمتض عذقؼص 

/ادرل اتؼص بادمخ(ق  دفمّ ادظاز عذه  تـغ بـثس االبع/ فعذه ضمتقر اسماز 

ؽ ض  ر غسف  فقددفـ  ااعدم دذ قؼ األسسفجك، ااز امتر ةدباى ادبمتض عذقؽ خ   ةط 

سع تذباى طفطؽ ار ز األسسفجقّ سع اذتؿـز عذده  امتدايؼص يف ادتدقؼ / ؿػظداخ     

سددع فذـزفدددا اسددمؼص ب(متخددن ادطددقظازفـ عذدده فقدددفـ فددسؿ       /ػددازمل ضددـازفص/  فكدداد

 دداعؼ، ؿتعؼ د فقؽ اسطاعدم يف   زفع زافن ضـداى عذه ادمتقت األبقض / 
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/ ادرل زثض ةىل ضدقازم غدسمسن    زتػس ةدؿازد/ ؿػظاخ سماز  "س عع اادن 

( مسذبن سدع  57(، ؿ مسذة )6059ثاطـغ ادماطك  ;األسسفجقن ) فق دفذفقايف غسب 

ؿددددو  ،ة ادطددقازم بددم ث مسذبددات ؿدجظددؽ صتددا    سطددد ع سطددسؿت، ف ؾدداب ضدداي   

، ؿػرا ػدـ  ضعقداد بدافع عشذؽ، ؿااز خ    تابع اهلل ؿسمتافعن داعؼ اضم ـابؽ ثاغ

 ادطمتب ادرل دفع  دفعر سا اشت بفعذؽ / 

 ثاغ اد دزع ادجذشدات ادظازفدن ادد  فدددك بؼدا      / زتػس/ فشع اسشجع  غ  

ادظدامسة باضددص داعدؼ، ؿ ددث  فقؼدا اسمعددامسفّ سدع تظعددقص      / بدـ ستشدد ادعدددطاطك/  

 ل ؿضدقذن قدسؿزفن )حدا يف ذددح تددسال      بد داعؼ عذه امر اددسبقّ  غدال اسدؤسظّ    

ص دذعشذقدات ا زػابقدن   بجدس طداتك /اسدظع     كاؾقذؼص(/ ؿػدرا تسمجدن ألادـاز / بد    ست

ادـاػقن، ادرل ؿؾدي اذتاتدن ةىل ادمعاسدر سدع ادددؿز اددسبقدن، ب طؼدا تجشدع يف         

 ازتجاب سا  َّاؾ   ا بادم ادمبافقن / 

ؿدجدددع طعدددسم فااؿدددن عذددده اقدددام / زتػدددس/تمال ادػدددجـخ ادددـز عشدددة       

عت ؿاددتؽ  ط دؽ ثداغ فعداطك سدع ػذـضدات      ن؛ فبد اد سػازثمؽ سع اددؿدن ا ض سق

اذتجص عذقؽ بمؼشدن ادمصؿفدس بعدد  زبعدن  فداض       َزُدِؿاـف ن، ؿ ط ؽ ثاغ سع اسبس ز  غ َف

 فب  سع ام ـض/ 

/خ حا دك فالاغ/ ؿعذه ادسغص سع تذح ا تساىات فبـز ادؿ فك األسسفجك 

 غ  ام شات ا زػابقن ال تصاز اايشن يف عدد سع اسدغ األسسفجقن، عذه ادسغص سع 

اضمخداض سجمب ادم بقبات ادفقدزادك عدداد سع اسخدربفع، فإط دؽ سدع غدال اسددسل      

االعمبددداد بددد غ  اسصفدددد سدددع ادمددددابال ادباضدددقن ػدددك يف تستقدددب األؿدـفدددات ؿةع(ددداى      

 بر  ل فـغ(/ اذتجـسن ؿضاير فح تػفال بساسا )ة

 :أمريكا تزعم أّنها حتارب داعش -ثالثًا

ط ؼددددا تبددددـض  شدددد ت عطددددجسفن     ادـالفددددات اسم دددددم األسسفجقددددن    تددددد عه

ؿاضمخمتازاتقن ػايذن العمباز  ؿ امر ادبقادات اسسثصفن يف تظعقص ادباعددم، "د ز   

%( 9;ي  امدر ضتدـ )   ط دؽ  ؿغدازات دبدـات "اؾ دن/ ؿ    ،غازات ب(ايسات سع دؿغ مسق داز 

 سع ادبادم األضاضقّ يف تظعقص ادباعدم/ 

 داعؼ  فبد ي  ادتدداز ادـز سدا فظمتددك  غ تطدم قب ددؽ ؿاغدظ(ع          س ا تظعقص

سددع "دد ز ادم(متقددة ادمدداطك سددع اضددتاتق قن سجاف ددن ا زػدداب/ ؿفمتدددؿ  غ  ادمتقددت     
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، 6058بؼدرا ارتد ة سدع اددمفجال سظدر ادعداض       ددد   عذده األادر  ددد  األبقض اامظع تصيق داد  

دقجددـغ اسمتعددـث ارتدداف دمتظدداى حتددادي دؿدددك    / دددّ دقجددـغ ؿباسددا سددع /ؿمسذددب 

 سجاف ن داعؼ يف اسظ(بن/

، بعظدددـاغخ 6058ثددداطـغ األؿز  59طػددس سـادددع  غذـبددداز ضددالؽ  تبسفدددساد يف   

 سعذـسددن عددع )داعددؼ( ال فسفدددخ  ؿباسددا  غ تعسفؼددا ، تدداى فقددؽخ  غ  اذتددسب اددد        

زتدددس د ثربدددن ثدددربو، ؿسدددا س ابدددن     تبـدػدددا ادـالفدددات اسم ددددم قدددد  داعدددؼ   

 ا زػابقّ ا ض سقّ  ؿغع  اسب ؿاايقن يف مجقع  ضتاى ادعامل، ذتشافدن اددـمسع   

  تظدم عطجسفن/ (دمربفس)األسسفجك، ضـو ذزفعن 

ةغ  اال"م فات ادـاضعن ادبايشن بّ ادـقع اذتادك ؿسا ؿاتؼمؽ ؿاغظ(ع عداض   

ادمشددس د، ال تمظاضددب سددع ادجفدداش   ، ؿسظ(ددة ادـالفددات اسم دددم يف سجاف ددن :600

ضتاتق قن سجاف ن ادمشس د، دمجـغ اقد داعؼ/ ؿاد اعمشدت ادـالفات اسم دم 

ؿددردح دعدا بعدض اسدساامتّ      ،منـذتاد دجقفق ن ستازبن اذتسثن اسم(س فن ادـاضعن

 ضتاتق قن قد داعؼ/ الةىل اعمشاد سمتد  )فس ت تُطد( دم(متقة ػرؾ ا

اآلغ سددع  /داعدؼ/  فبدادم  ،ظ ّ بطدمتب فددـات األؿاغ ؿدجدع  ػدرا ادددظؼا مل فد    

اسدز بّ تدزفمتاد تق داد سع ادعطدجسفّ ادعدسااقّ ادطداببّ اددرفع فعسفدـغ تبظقدات       

ادـالفات اسم دم األسسفجق ن، ؿتظعقص داعؼ سطذةّ باددبابات ؿاسدفعقدن ؿادعسبدات   

 ألدداض، ؿثذةؼا  سسفجقن ادؿظع/ داسدز عن، ؿاسسثمتات اسكادم 

فؼددرؾ ا تددساىات/ ادمجمقجددات ال حتشددر ثددمالاد سددع األسددر، ألط ؼددا دقطددت    

سظاضددمتن هاسدداد دذمعاسددر سددع تظعددقص داعددؼ ادددرل فبددد ض طـعدداد شتمذفدداد سددع ادم ددد ل      

ا زػابك/ ممةا جيعر اددازات ؿاد(ايسات سع دؿغ مسق داز  ثمدس ؾدعـبن دذبقداض بؼدا،      

 ر  ػرؾ اسظعةشن  ؿ تكعفؼا/ؿبمتطامسن فإغ  ادصعص ببمر شعشاى تظعقص داعؼ دع تػ

فمظعددقص   داعددؼ  ف(ددسش حتدددفاد ثددمتالاد دمجمقجددات سجاف ددن ا زػدداب        

األسسفجقن ادمبذقدفن اد  ت "ر ػدفؼا يف اددعافدن ؿهـفدر ادتؼدادفّ ؿجتظقددػص/     

 طػدد ت ؿشازم ارتصاطددن األسسفجقددن سجمددب سجاف ددن ا زػدداب     6008ففددك عدداض  

ىات  د ت ةىل "فدض ثددمتال يف ادددزم تظعددقص  ؿاالضدمخمتازات اسادقددن، ؿاختددرت ةتددسا 

ادباعدددم عذدده االضددمفادم سددع غطددر األسددـاز ؿتذبددك األسددـاز، حتددت غ(دداى ادعشددر      

 ارتالل/ 
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سدع األسدص    بددعص ؿظؼست بعدد ذددح غدمتجن عاسقدن سجاف دن هـفدر ا زػداب        

 ،اسم دددم ؿاالحتدداد األؿزؿبددك، ؿسًددات سددع اسظعشددات اذتجـسقددن اسمعاؿطددن سعؼددا       

ن ادددؿث  شسددن "(ددالم يف هـفددر تظعددقص ادباعدددم/ ؿذثددست ؿشازم   ؿثاطددت ادظمق دد

،  ضددمجافّ ادباعددم سددع  تدر تدد سّ   6055ارتصاطدن األسسفجقددن  ط دؽ  ذددـز عداض    

 هـفر  ابت دمخ(ق  ؿتظفقر ػ شات ةزػابقن / 

ؿدجددع  ػددرؾ األدؿات مل تطددؼص ةالة اذددق د يف سجاف ددن   داعددؼ  ، فؼددـ ال        

ؽ فمشط ح باألز  اد  فطدمـدك عذقؼدا، حدا فطدشّ ددؽ       ما  ةىل هـفر "ازتك ألط 

ـ زؾ         ععدص ادتشاعدات   ُس دددو بمتظاى مندـذ  سدادك  بةدة اثمفداى ذاتقداد ال صجدع تؿد

 ا زػابقن/  

ؿثاغ زد  فعر ادـالفات اسم دم ؿاذفايؼا عذه تظعقص داعؼ اد  ته يف ؿات  

عدددقص  سمددد " س، ؿيف ااددددن سدددع اددددرػـز ادـاقدددّ، بقظشدددا ثاطدددت مسشـادددات ادمظ       

ضدددتاتق قن ؿاقددد ن يف ادمؿدددس ات ؿاددزدغدددات عذددده ؿضددداير      الؿشت((اتدددؽ ا

سع زتشـعات  اد، عظدسا ثاغ داعؼ ؿااد6055ادمـاؾر االتمشاعك، سظر ادعاض 

 ةزػابقن يف ضـزفن ؿادعسات، ؿثاطت فعايعؽ ا تساسقن اسطمشس م امه اآلغ/ 

) ل ادـالفددات   "فْبظددا سددع اظددام )ضددك/ ةغ/ ةغ(خ   /بددقت  زطددت / ؿدددردح فبددـز  

ؼ ؿتظعددقص ادباعدددم، ؿاال"م فددات  اسم دددم( يف تبدددفس االطبطدداض بددّ تظعددقص داعدد   

تـػسفددن بددّ ادمظعددقشّ، ؿػددرا سددا  د و ةىل ات خدداذ اددسازات "(ددالم/ دظ "ددر سمدداالد    

 بدددقت/ ؿاادددداد خ ؿافبدددت اذتجـسدددن األسسفجقدددن عذددده "(ةدددن فايطدددن  طبددداذ اقدددام 

، ةذ ثددداغ اس(ذدددـب تفاعدددر بعدددض  ثاطدددت "(ةدددن ضدددؼذن يف ادـاادددع ؿ/، ثاضدددقا

ذددح ثداغ سدع ادؿدعـبن     عذده  غ  ادػخؿقات اسؤض طن دمظعقص داعدؼ ؿادباعددم،   

 حجاغ ألغ  ادمتدافن ثاطت عذه ع ر/ 

سسغدددد  / بدددـ ستشدددد اسبدضدددك / ؿدجدددع ذددددح ثددداغ ضدددقؤد ل ةىل جتظقدددد   

اسظعدددس  /تسثدددك ادمتظعذدددك / ادصزاددداؿل ؿعشقدددد تظعدددقص ادباعددددم، د ادددتاب سدددع   

ك دمظعقص داعؼ، ؿػـ مسادب ضابة سع مسذمتن اسبدضك، عذه اددسغص سدع   األفدفـدـت

 ذك( ضب(ا بطمتب اطمبادات اسبدضك دداعؼ/ ع غ  ادستذّ )ادصزااؿل ؿادمتظ

/ؿضداية   الغ ػقظدقا ؿثاغ اسبدضك ادد دعدا بادفعدر ةىل هدفدد ادسـدن دددد/       

اعدات ةىل /ادذرفع د"  ضـزفن  فؿاز اسطدففقد ػافظصضقازم األتسم ادربف(اطك/



 تصهع داعش... وتزعم أّنها حتاربهأمريكا 

201  

 

ذثدست ؾدد قفن   6058األمسفداز، ثشدا فددد عك اسبدضدك/ ؿيف ثداطـغ األؿز عدداض     

اددازدفدداغ  غ  اجـسددن ادـالفددات اسم دددم األسسفجقددن مسذمتددت سددع اسبدضددك، ؿعددرب    

 // بقت ثاضقا/ ؿضق ،  غ فمـض   ددو داعؼ دذعفـ عع

ؿدجدددددع ػدددددرؾ ادـضدددددامسن مل تدددددظ ّ، ف عدض/ثاضدددددقا/ؿسع  ص /ػقظدددددقا     

(، ؿي  بعددػا ةعدداض زػقظدمّ     6059ا يف  غسمسن فقدفـ ) ؿايدر عداض   ؿػافظص/ؿظؼس

فاباطقمّ، ؿظؼس غسف   "س دتشاعدن ةزػابقدن حتدست مسق دازاد  زدطقداد ؿػدـ عذده اقدد         

 اذتقام/ 

( عاساد، عذده  :6ادمتاددن سع ادعشس ) /ثاف  سـدس/ تـفقت 6059ؿيف غمتاط  

ؿثاطددت اددد ضددافست بـؾددفؼا   ،فددد زتشـعددن ةزػابقددن، ؿمل تعددسف مسسفبددن سـتؼددا  

عاسذن ةغا ن، ؿػك تعع   غ  سطاعدتؼا ااتن ساض دن/ ؿادد ااددت يف ؾد قفن ستذقدن      

خ  د(اسا  طا  عقؼ دع طد  ػرؾ اسعاطام  غ تجـغ مسمتقعقن// دع  َّدّ  غ   6057عاض 

فجـغ ػرا// ؿسع اسؼص  غ طـافؽ ؿطدزخ سا ددفظا// ؿسع ذدح اسجداغ تمتدد  ادسعافدن    

 / //جمال ممةا صجع ادبقاض بؽؿادبقاض باد

فعدقؼ  سفدن يف األزدغ، ؿدجدع ي  سظعدؽ سدع       / بـ ستشدد اسبدضدك  / ثاغ 

ادمـاؾددر سددع ا زػددابقّ يف ارتدداز ، ؿسساامتددن حتسثاتددؽ عددع ثمددب/ ؿبعددد سددظّ     

/، اغدددتو تسثدددك ادمتظعذدددك/ ادـالفدددات اسم ددددم  عدددادم اسبدضدددك ةىل  األزدغ ةذَغ

ـاؾر سع تذشقرؾ ادطابة )ادمتظعذك( دمتكعن  فاض، امتدر  اسبدضك ػاتفاد، ؿَّّ دؽ بادم

 غ تـادددي اذتجـسدددن األزدطقدددن األاادفدددث بقظؼشدددا، ؿتطدددمخدسؼا ذزفعدددن دطددد ع       

عذدده غددسف  فقدددفـ ؿػددـ سب(ددـ   /ثاضددقا/ اسبدضددك/ ؿبعدددػا ب فدداض اذقذددن ظؼددس

 ادس ع/ 

س ضدام ثدمتالم، ؿدجدع صتداش ارت(ةدن ثداغ  ثدرب         /ثاضدقا/  ثاغ سـت 

بددّ اسبدضددك ؿادمتظعذددك، سددع غدد طؼا ز ب ادؿددد  ادددسيقظ بددّ    سظؼددا، فاسؿدداذتن 

 ثددرب سظعشددمّ تجفالفددمّ يف ادعددامل/ ؿسددع اسشجددع  غ  اذتجـسددن األسسفجقددن  

ألغسا  اضمخمتازفن  ؿ دبمذؽ/ )ؿاد ثاطت ستاؿالت  /ادمتظعذك/ تسفد فب  ختذقـ

ؿػددرا سددا  ،عددد م دذ ؿددـز عذدده تعذقددة طدداتّ سددع سجمددب ادم بقبددات ادفقدددزادك(   

ػي ضـى اذتجص بػجر سدػؼ/ ؿدردح دعا بعض اسدساامتّ دذمؿدعقد قدد    فج

داعدددؼ، حدددا يف ذددددح األؾدددـات ادددد  تمظمتددد   دددة  ادمدددد" ر األسسفجدددك، سمدددر خ    
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ع ام ددا عذدده طػددس عػددسات اآلالف سددع   ف)سدداثظ بددـت، فسفدددزفح ثاغدداغ( ادذددر  

تسفض ػرؾ ادددعـات بطدسعن   ال ق ب  غ فادتظـد األسسفجقّ يف ضـزفن ؿادعسات/ 

فستجدب  داعدؼ  ادفعدايع ادقـسقدن يف األزاقدك ادد  فطدق(س         ساداضثمتالم تد اد، 

 عذقؼا بادفعر/ 

عدرب اظدام ادقـتقدـب، ادـز ادػدسفعن ا ضد سقن خ  ارتذقفدن         / بـ اددرباى/  فبـز 

ادمتددددادل ال صجددع  غ فمفدداؿ  عذدده اذتدددؿد  ؿ فعددتف بؼددا، بددر جيددب  غ فمتددرز   

ادتؼد د ضمشساز يف اذتسب، ؿةالة ضممص  ةشادمدؽ سدع ا ضد ض  / فدظ ع طعدسف ثدر       

بددمت ى سددع "دد ز ادكددسبات   اضددمظصاف ادمظعددقصغددكى عددع داعددؼ، ؿاالضددمشساز يف  

 دتـفن ؿاذتسب بادـثادن اد  تمتدؿ  فكر ارتقازات ادعطجسفن ادطقًن/ ا

ةغ  ادمجذفن ا ططاطقن سع ؿتـد داعؼ عادقن تد اد، دجع تؼدفدػا دذـالفدات   

اسم دم  ؾدس سع تؼدفدد تظعدقص ادباعددم، فادمتعدد األضاضدك دمظعدقص ادباعددم  سدس         

  ادعددددؿ ادمتعقدددد  طدددادز اذتددددؿث بدددّ ادتشاعدددات ادمجفالفدددن ألط دددؽ فسثةدددص عذددده      

، تجشددع يف ادمجفالفددن ، بقظشددا ادػددـاغر ادسيقطددن سععددص ادتشاعددات     (اددددسب)

 ،األساثع ادبسفمتن، ؿػرا فظ(متة بػجر "اف عذه داعؼ، بطدمتب ةفدفـدـتقمدؽ  

 ، ؿددردح فدإغ  ادمـض دع يف األزاقدك     األعداى يف ثر  سجاغ ادـز  سظصددؽ   سوف ـفؼ

 دؽ  ػشق ن اؿـو/  دمظعقشؽاسمامخن 

ابقبن ؿااعقن ػك  غ  ادـالفدات اسم ددم األسسفجقدن ددقظ دددفؼا "قدازات       مثن  

/داعؼ/، ؿسع اسستّ  غ حتبةة ؿاغظ(ع اطمؿازاد  عطجسفن تق دم يف اسبؼا قد 

ؿاق اد قد  ادتشاعن، ؿددقظ سجاف دن ا زػداب  ؿ سجاف دن ادمشدس د  ؿ اذتدسب       

داعدؼ، ؿا(دع ا سددادات    ادمبذقدفن/ ؿب(متقعن اذتاز فإغ  غع  اددازات ادتـف ن عذده  

 سع ادمجظـدـتقا ؿاألضذ ن ؿادر"الم، زب شا فصفد سع قعي ادمظعقص/ 

سععص شعشاى ادعامل  / ؿباسا/ ففك اش ن اـز سجاف ن ا زػاب مجعت ةدازم 

/ ؿػدرؾ عشذقدن مدا    (ادتؼادفدن )يف ؿاغظ(ع سظااػن ثقفقدن سجاف دن ادسادفجادقدن    

ط ؼا ضذة(ت ادكـى عذه ادمؼدفدد اذتدادك    ػشقمؼا ؿاقشمؼا، ؿدجع عذه ادسغص سع  

ادرل صم ذؽ تظعقص ادباعدم ا اذقشقن، فإط ؼا عص شت  فكداد فجدسم  غ  تظعدقص داعدؼ     

ػـ يف اسباض األؿز حتد فا  سجاف ن ا زػاب/ فمظعقص داعؼ صم ر "(ساد  ثرب سع 
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ذدح بجدمال ألط دؽ فطدعه ةىل حتدد ل ادظعداض ادددؿدك اذتدادك، عذده عجدظ تظعدقص           

 دباعدم األضاضك ادرل تبذةـ ةىل اد  ثمتال/ ا

ؿسع اسست ّ  غ فـاتؽ ادمتقت األبقض ادعدفد سع ام شات عذده طؼدا االامدـاى     

دا"در سؤض طدن   يف ادرل ال فسقك  ف داد سدع ادؿدبـز  ؿ اسعطدجس اسظداػض دذمدد" ر       

عذده ادـالفدات    فظمتددك األسع ادبـسك األسسفجك/ ؿيف سـاتؼدن سمدر ػدرؾ االطمبدادات     

م دم  غ تمتبه سذمصسن ببماز تظعقص داعؼ عذه اسدو اد(ـفر، ب(سفبدن تطدمخدض   اس

ؿضاير فاعذن، ؿحتطّ ادتؼـد األسسفجقدن ادساسقدن الامدـاى ادمظعدقص، عدع مسسفدة       

حتسفددح األغددجاز اددد  عفددا عظؼددا ادددصسع اساقددك، سجاف ددن ا زػدداب ؿادمشددس د، 

 دداش يف اامددـاى تظعددقص   ؿعمتددـز ادعممتددن ةىل اددسب ثاسذددن/ ؿسددع سددسؿز ادـاددت، ؿادظ    

داعؼ، زب شا تفمّ "قازات ضقاضقن  فكر/ ؿدجع يف اسطمبمتر اسظعدـز فداالامـاى   

 ػـ  فكر ضقاضن ممجظن، تممتعؼا ادـالفات اسم دم األسسفجقن/ 

ؿعذدده ادددسغص سددع ممازضددات تظعددقص داعددؼ ؿدعافاتددؽ ثذةؼددا، فدد  صجظددؽ      

اقددقؽ يف ضددـزفن ؿادعددسات، ادمتبدداى عذدده اقددد اذتقددام، ألط ددؽ ضددقفبد امتكددمؽ عذدده  ز 

ؿضممـاةي اددؿدن عع  غ تجـغ " فن/ فارت فن ال صجع  غ تـتد، غ طؼا غ غ 

اذتسثات ا ضد سقن اسم(س فدن، ألغ  ادطدذ(ن ا اذقشقدن غدسط فطدذب اقادتؼدا سدع         

األزاقك، ؿادـالى ما مل فعد سذصساد/ فبد تمتبه ادمعؼدات ادطاببن حؼامجدن ادددسب   

ى، ؿدجدددع اقشدددن اددعافدددن دذخ فدددن ضدددـف ختمفدددك، ؿسعؼدددا  ؿا(دددع زؤؿع األعددددا

 ادـاتب اددف  اسفسؿ  عذه اسؼاتسفع رتدسمؼا/ 

فاذتسب قدد  داعدؼ  يف ضدـزفن ؿادعدسات، دقطدت سػدجذن  سسفجق دن، بدر          

تؼص  تؼات ةاذقشقن ؿدؿدقن ألط ؽ فـاك بمؼدفدات عاسقن/ ؿدردح جيدب عذده ؿاغدظ(ع    

ـ م    ت ط ؼدا صجدع  غ حتدر  سػدج      غ تمـاةي عع ادمؿس ف ثشا ددـ   اسظ(بدن بدادب

 ؿيف سبد سمؽ تظعقص داعؼ/ ،ادعطجسفن، سع " ز شعشؼا  ط ؼا حتازب ا زػاب
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 كارل ياسبرز فيلسوف التواطؤ والخيانة 
  لقيم الفلسفة

 

 **صاحل مسيا
 

 
شضد،  لدٌ   فعدوّٚا يشعدكان١ٝ    نارٍ ٜاصربسمل ٜهٔ ايفًٝضٛف األملاْٞ 

نددإ رافًددّا يًش دداٜػ ايضددًُٞ ٚاذتٝدداو اافددالٞ  َٚددواف ّا عزصددّا عددٔ ايٓ دداّ    

ايزأمسايٞ  ٚنإ َٛقف٘ َٔ ايٓ اّ ايٓاسٟ اهلشًدزٟ َدوعا٠ يًغدو ٚايزٜ د١  فكدو      

آثددز ايتددُل ٚايشٛاعددل َددة ايٓاسٜدد١ عًٝدد١ سهددِ ايفددٖٛزر  ٚعٓددوَا اْٗشَددل أملاْٝددا  

ْٝددا  ٚراي ٜلايدد، للوأدداٍ أملاْٝددا      اْكًدد، عًٝٗددا  ٚآثددز اذتزٜدد١ عًدد٢ ٚسددو٠ أملا     

  ضهز ايغزلٞ حتل قٝاو٠ أَزٜها.امل

إٔ َٛقفددد٘ ايجددداْٞ ندددإ  ٚملٛقفددد٘ ايجددداْٞ  أ ّافٗدددٌ ندددإ َٛقفددد٘ األٍٚ صددد  

 لايذْ، َٔ َٛقف٘ األٍٚ؟ٚت ًّٜٛا عٔ إسضاصّا 

ٟ  :ٕاَٛقفددد /ٜاصربسد/لايٓشٝذددد١ ندددإ ي ددد  ٚايجددداْٞ   األٍٚ ايشٛاعدددل َدددة ايٓددداس

ٜهددٞ.. ٜٚ ددوٚ ٖددذا ايشٛاعددل   َٛقدد  ٜاصددربس َددٔ أملاْٝددا ق ددٌ     ايشٛاعددل َددة األَز 

ندش املدٛقفب ل دو اْشٗدا٤ اذتدزب      عدٔ  اذتزب  َٚٛقف٘ ل دو اهلشةد١  ٚقدو أعًدٔ     

 ٖٚشة١ أملاْٝا.

لزا٤تدد٘ َددٔ أعُدداٍ أملاْٝددا ايٓاسٜدد١  ٚحتددٍٛ فذدد ٠ إ     عددٔ أعًددٔ ل ددو اهلشةدد١  

ٚندإ َٛقفد٘ ق دٌ اهلشةد١     َوافة عٔ أملاْٝدا املٗشَٚد١  عدٔ سزٜشٗدا ٚاصدشكشهلا       

 َٛق  ايتُل امللًل.

                                                 
 أوٜ، ٚلاسح صٛرٟ  عًٛ احتاو ايهشاب اي زب.  *
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  ٚأً ٘ َدٔ  9191يكو أأزد٘ اذتشب ايٛعين االعكانٞ َٔ ادتاَ ١ ص١ٓ 

يهدٕٛ سٚدشد٘ ٜٗٛوٜد١     9191َٚٓ ٘ َٔ ايٓغز الشوا٤ّ َٔ ص١ٓ   9191َٓت ٘ ص١ٓ 

األصدددٌ  ال ألْددد٘ أأدددذ َٛقفدددّا َ اوٜدددّا يًٓاسٜددد١ ٖٚدددٞ   أٚدٗدددا  ٖٚدددٛ املفهدددز         

ٞ يًشزٜددد١  ٚايدددزافم يًدددٓ ِ ايغدددُٛي١ٝ  ٚقدددو تٛصددد  أسدددو    ٚايفًٝضدددٛف ايدددواع

أصوقا٥٘ َٔ اذتشب يدو٣ ايضدًل١ اذتانُد١  فًدِ ٜتد، لضد٤ٛ َكالدٌ ايتدُل          

ٚعدٛاٍ    ٚقو اعكف ٜاصربس ل و ذيو لاثين عغز عاَّا ل ْ٘ نإ " صً ّٝا َٚدذْ ّا" 

ٌ  ٜهشدد، سشدد٢    سهددِ اذتددشب ايددٛعين االعددكانٞ نددإ ٜشكا دد٢ َ اعددّا  ٚ دد

املٓاص، يًٓغز  أٟ أْ٘ آثز اي شي١ ٚاملضامل١ ٚايش اٜػ  َة إٔ ايًٓداٍ  حيب ايٛقل 

يوٜ٘ ٖٛ أسو املٛاق  احملوو٠  ٚقو  ٌ   صُش٘ ٜٓش دز زدشٚ اذتًفدا٤  ٚحتلدِٝ     

أملاْٝا ٖٚشةشٗا  ستاٚاّل إٔ ٜد ين أملاْٝدا دوٜدو٠   شتًٝشد٘  تكدّٛ عًد٢ اذتًدار٠        

عدٔ حتكٝدل عد٤ٞ َدٔ املٛقد        ٚايًغ١  ٚايدكاخ ايزٚسدٞ ايكدوِٜ  َدا واّ قدو عذدش      

احملددوو ايددذٟ ٚدددو ْفضدد٘ فٝدد٘  أٟ َٛقدد  ايًٓدداٍ  ٚنددإ َجًدد٘   ذيددو ايٛقددل   

َددٔ ٕ األملددإ صددشي١ اي تددز ايٛصددٝ   ايددذٜٔ ٜٓ ُددٕٛ لاذتزٜدد١ اي كًٝدد١ ٛايضٜٛضددزٜ

 ٜٚشت اذتزٚب.َٔ وٕٚ َ اْا٠ 

 ٚ إٔ ٜٚ كف ٜاصربس مبٛقف٘ ٖذا   صريت٘ ايذات١ٝ  َكزّا ل ْ٘ يٝط صٝاصدّٝا  

اي زٚف وف ش٘ أسٝاّْا يًش  ري عٔ ل م اآلرا٤ ايفًضف١ٝ   َٛاقد  صٝاصد١ٝ  ٖٚدٛ    

قو ٜهٕٛ ذيو لض ، اعششٍ صدشش٘  فٗدٛ َدزٜم      ردٌ فهز ٚيٝط ردٌ عٌُ

يٓكص   صدف١ اي لٛيد١  فكدو ندإ      ّاض ، راد ايقً، َٓذ ايتغز  ٚقو ٜهٕٛ 

اْٝشد٘  أٚ قَٛٝشد٘  أٚ   إسضاظ َٓ٘ لغزلٝشد٘ ال ل مل دزا٤ د اّْا نُا ٜ كف ٖٛ  أٚ 

 فكو نإ َلَّٓا َشوّٜٓا  د ٌ ًَهٛت٘ أارز ٖذا اي امل. ؛اةاْ٘ ايشكًٝوٟ

ايدددس ٜضدددٛقٗا ٜاصدددربس ال ت فٝددد٘ َدددٔ تُٗددد١ ايشٛاعدددل  ضدددٜٛغاتيهدددٔ ٖدددذٙ ايش

ٚارتٝا١ْ  ٚارتزٚز ع٢ً قِٝ ايفًضدف١  يٝششدٍٛ إ  َٛقد  املشفدزز عًد٢ األسدواخ       

 ا صٝاصٝب  ٚصش إ  َٓاص، عاي١ٝ.ايضٝاص١ٝ  َة إٔ ٚايوٙ ٚأاي٘ ناْ

ألْدد٘ نددإ   ٚعٓددوَا عددار َٓلدداو "سلًددٔ" أٍٚ َددز ٠ مل ٜغددارى ايغدد ، فزسشدد٘

  "صدٛت ايغد ، صدٛت ا "    :خيغ٢ َٔ ٜٚشت اذتزب  ٚنإ خياف ممٔ ٜكٍٛ

ْد٘ اْٗشاَدٞ     أنُا نإ خيغ٢ َٔ سزنات ادتُاٖري  ٚندإ َ زٚفدّا عٓد٘    

ٛ ٕ إلإ اذت  زب اي امل١ٝ األٚ  ملٓاقغ١ األسواخ ايضٝاص١ٝ.ْاوٟ ادتاَ ١ ايذٟ ته
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٘ ٜاصربس فًِ ٜش ًِ   َدانط ٚأاصد١    ايضٝاص١ إال َٔ أشٍ َٓاقغات سَش٥د

  َٚٓددذ ذيددو ايٛقددل عددزف نٝدد  ٜفهددز ل سددواثٗا  ٜٚشٓ دد  لٗشةدد١ عدد  ٘      فٝددرب

ٚلفكوإ أملاْٝا نجريّا َٔ أرا ٝٗا  ٖٚٛ مل ٜششدوخ   ستا دزات٘ عدٔ ايضٝاصد١     

اذتدددزب  ألْددد٘ نُدددا ٜكدددٍٛ مل ٜهدددٔ دٓدددوّٜا  ٚمل تهدددٔ يوٜددد٘ ايكددد٠ٛ    أثٓدددا٤   

 فآثز االْ شاي١ٝ ٚااللش او عٔ األألار.  ايهاف١ٝ

ل دددو اذتدددزب ٖٚشةددد١ أملاْٝدددا لدددوأ مبٗاالددد١ اذتدددشب ايدددٛعين االعدددكانٞ  

ٚاعشددربٙ  ددو اذتزٜدد١ ٚ ددو ايغستدد١ٝ ااْضددا١ْٝ  ْٚ اَددّا  ٛيٝددّا ناألْ ُدد١         

  9199عًدد٢ ايٓاسٜدد١ ايددس سهُددل أملاْٝددا َٓددذ االعددكان١ٝ  ٚعددٔ شًدد١ عدد ٛا٤ 

نُا حتوخ عٔ املٛت ادتُداعٞ ايدذٟ ولدزٙ ٖشًدز يً غدز١ٜ  ٚعدٔ أفدزإ ايغداسات         

ايضا١َ ٚاذتزب ايهُٝاٜٚد١  فكدو اْكًد، ٜاصدربس َدٔ ايتدُل امللًدل ق دٌ اْشٗدا٤          

اذتددزب إ  اذتددوٜح املضددشُز ل ددو اذتددزب ٚأصدد ل َددٔ أعددوا٤ ايٓاسٜدد١   ٗٝددوّا         

ايجاْٞ َة اذتًفا٤  ٚقو عرب عٔ ٖذَٛ٘ ٖذا عٓوَا عاو إ  ادتاَ د١ َدٔ    ٦٘يشٛاع

ْٚغدددزٖا ل ٓدددٛإ "ايدددذْ،     9191 -9191دوٜدددو   ستا دددزات أيكاٖدددا صددد١ٓ   

 األملاْٞ" ل و إٔ ت نو َٔ ٖشة١ أملاْٝا ٚسٚاٍ ارتلز ايٓاسٟ.

 ٚقو َٝش ٜاصربس لب أرل ١ َفاِٖٝ َٔ ايذْ،:

  .ٚايذْ، املٝشافٝشٜكٞ  ايذْ، ارتًكٞ  ايذْ، ايضٝاصٞ  ايذْ، اادزاَٞ

املددز٤   سددل ايكددإْٛ ايٛ دد ٞ  ٜٚكتدد، عًٝدد٘    َ٘ددا ٜككفدد ايددذْ، اادزاَددٞ

 اي كاب.

َا ٜككف٘ ااْضإ   سل ايوٚيد١  ٜٚكتد، عًٝد٘ املضدلٚي١ٝ      ٚايذْ، ايضٝاصٞ

 ادتٓا١ٝ٥.

ُري عًٝ٘ ت ْٝ، ايً ٜٚكت،َا ٜككف٘ ااْضإ   سل ادتار   ٚايذْ، ارتًكٞ

 ٚايشٛل١.

َدا ٜككفد٘ املدز٤   سدل اي دامل نًد٘  أٟ   سدل ا           ٚايذْ، املٝشافٝشٜكٞ

 عًٝ٘ تغٝري ايٓفط واأًّٝا  ٚتتفٝشٗا أَاّ ا . ٜكت،ٚ

ٛ ٍ املضد ي١ ايٓاسٜد١          ٚقو ساٍٚ ٜاصربس َدٔ أدشٍ ٖدذٙ ايشفزقد١ ايزلاعٝد١ إٔ حيد

صدربس َدٔ ٖدذٙ    َٔ َغه١ً صٝاص١ٝ إ  َغده١ً أًكٝد١ ٚوٜٓٝد١  ٚندإ ٖدوف ٜا     
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ايضفضددل١ ترب٥دد١ ايغدد ، األملدداْٞ َددٔ ايددذْ، ايضٝاصددٞ  ْٚفددٞ ت ٜٝددو ٖددذا ايغدد ،  

يًشهددِ ايٓدداسٟ  الٝددح ال ٜ كدد٢ أَدداّ ٖددذا ايغدد ، صدد٣ٛ ايشٛلدد١ عددٔ املا ددٞ          

ٚاي ددٛو٠ إ  سدد، اآلأددزٜٔ  َددة إٔ ايغدد ، األملدداْٞ نددإ ل زً دد٘ َددة ايٓاسٜدد١ ق ددٌ   

٥ُّا سش٢ اآلٕ  َدٔ أدشٍ َدا تكوَد٘     ٚي ٌ ٖذا ايشفهري َا ساٍ قا  لاْٗاإاذتزب ٚ

 ."إصزا٥ٌٝ"أملاْٝا يًت١ْٝٛٝٗ ٚيوٚي١ 

 .سوٖاأعًٝ٘ إٔ خيشار   عو٠يكو نإ أَاّ ايغ ، األملاْٞ َٛاق  

٘  احليــاحت  ــق اة،يعــة ــــ  1 ٚايددذٟ ال   ٖٚددٛ املٛقدد  ايددذٟ اأشددارٙ ٜاصددربس يٓفضدد

 ٜلوٟ   رأٜ٘ إال إ  ايذْ، األأشقٞ  ٚال ٜشلً، إال ايشٛل١ ٚتغٝري ايٓفط.
إٔ ٜٓ شيدٛا عدٔ    َِٗٛقفد٘  سٝدح ٜضدُل ي  ًد     تضدٜٛ  ٖهذا حياٍٚ ٜاصربس 

  فدداْ شاهلِ ف ًددِٗ ال بايضٝاصدد١ يٝ ٝغددٛا أاردٗددا نايزٖ ددإ ٚاي ًُددا٤ ٚايفٓدداْ 

٢ اي ددامل ٚاملفهددز ٚايفٓددإ إٔ ٜغددارنٕٛ   ايددذْ، األأشقددٞ  ففددٞ رأٜدد٘ إٔ عًدد 

ٜٓ شٍ عُا ٜوٚر   ٚاق ٘ َٔ أسواخ  ٚيٓا إٔ ْشتدٛر ٖدذٙ ايفشد٣ٛ يًضدٝو ٜاصدربس      

ايس تلاي، عًٝ ١ ايغ ، ٚاجملشُدة َدٔ عًُدا٤ ٚنشداب َٚدجكفب ٚفٓداْب  ايدذٜٔ        

ٖددِ َكٝدداظ نفدداي ايغدد ، ٚسددزاظ أَٓدد٘ ٚصددشَش٘  لددايشفزز عًدد٢ َددا حيددوخ    

 زتشُ ِٗ.

 اخلطأ بتبين ىظاو احلكه اليازي  ثه اكتشاف عيوبه فينا بعد..  الو،وع يفــ  1

ايدذٟ مل ٜهشغد    ٖدٛ  ٖٚٛ ساٍ ايغ ، األملاْٞ   رأٟ ٜاصربس  لدٌ ٜاصدربس   

عٝٛب ٖذا ايٓ اّ إال ل و اهلشة١  ٚ  ٖدذٙ اذتايد١ ال ٜهدٕٛ ايغد ، َدذْ ّا  لدٌ       

٘  ٚلايشهفري عٔ ايغ ، ل وّ اي ٛو٠ إيٝ ُو  زتزو أل  ال إراوٟ ٚزري َكتٛو  َٜ

 َا ٝ٘ لايشٛل١.

ٖهذا ٜربئ ٜاصربس ايغ ، األملاْٞ ايذٟ أعل٢ ثكشد٘ يكٝداو٠ اذتدشب ايٓداسٟ     

 لاالْشسالات اي ا١َ  ٖٚٛ ع٢ً ٚعٞ تاّ ل ٖواف٘ ٚإعواوٙ يًشزب.

 واملوافقة املعيوية لتحقيق وحدحت الرايش اةملاىي وللقضاء على البطالة..  املساومةــ  1

ِّٖٚٓدا أًٜددّا   يًغد ، األملدداْٞ ت ٜٝددوٙ يًٓاسٜدد١ فدش  ددزر إٔ ٜضدد ٢ األملددإ    غٜضدد

يٛسو٠ ٚعِٓٗ  َٚٓاصدز٠ ايكًداٜا اي ُايٝد١  فكدو ْغد  اذتدشب االعدكانٞ عًد٢         

 أنشاف سشب اي ُاٍ األملاْٞ ايكا٥ِ لايف ٌ  ٚايذٟ اًِْ إيٝ٘ ٖشًز.
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 :التفر،ة بني املساهنة اإلجيابية واملساهنة السلبيةــ  1

فلذا ناْل املضا١ُٖ اافال١ٝ ذْ ّا  فدلٕ ايضدً ١ٝ  أٟ ايضدهٕٛ ٚايتدُل      

ٛ ُز٘يٝط ذْ ّا  ايذْ، ايضًيب ٜ ٜاصربس َٛقف٘ ل ْ٘ نإ  ٜضٛغاي ذش  ٖٚهذا  ض

  ٜٚز٣ إٔ ايغٗاو٠ يًغٗاو٠ اْششار  ًٜٚذ  إ  تارٜخ ايفًضف١ يٝذدو سذد١    عادشّا

ٜكدٍٛ ٜاصدربس: " عٓدوَا أأدذٚا     ٚقو ٚدوٖا عٓو أفشعٕٛ ايذٟ أٚص٢ لاالأشفدا٤   

ايٝٗددٛو مل ْٓددشٍ إ  ايغددارن  ٚمل ْتددز   سشدد٢ ال ٜكًددٛا عًٝٓددا  ٚفًددًٓا اي كددا٤  

" إٕ مل ٜٓذل عًُٓدا  أسٝا٤ يض ،   ٝ   َة أْ٘ عاوٍ  فًٔ ٜلوٟ َٛتٓا إ  ع٤ٍٞ

  املكاَٚدد١  فلْدد٘ ٜهددٕٛ ت ٜٝددوّا َ ٜٓٛددّا يهددٌ ايغدد ،  ٚرَددشّا ٜغددٗو عًدد٢ قدد٣ٛ   

 ٞ    ٜٚددزو9199ُّاْشكدداوات أصددوقا٥ٞ يددٞ ردددااّل ْٚضددا٤ّ صدد١ٓ     اال ددلٗاو  ٖددذٙ ٖدد

 ٜاصربس عًِٝٗ ل ْ٘ نإ ٜهشغ  اي ًٛ   أعُام ْفض٘   ذيو ايٛقل.

 الطاعة والتعايش حتى ال يفقد اإلىسان وظيفته  أو فرص جناحه..ــ  1

 ٚال ٜوِٜٓٗ  ٚذْ ِٗ ال ٜش و٣ ايذْ، األأشقٞ..  ٜاصربس هللال٤ ٜضٛغٚ

اصربس َٔ حتًًٝ٘ ملض ي١ ايذْ، األملاْٞ إ  َلاي ١ نٌ أملاْٞ ٖهذا ٜٓشٗٞ ٜ

لشغٝري ْفض٘ واأًّٝا  َٚزاد ١ ْفض٘ ٚستاص شٗا ع٢ً َا ف ًل  أٟ يشرب٥د١ ايغد ،   

األملدداْٞ َددٔ نددٌ دددزا٥ِ ايٓاسٜدد١  فادتزةدد١ ايضٝاصدد١ٝ حتددٌ لايلٗددار٠ ايواأًٝدد١   

ٚايذْ، ارتًكٞ فو سّش  ٘ َٓٗا َضٚادتزة١ ادتٓا١ٝ٥ َٔ ايضٌٗ ترب١٥ ااْضإ ِْف

  اذتٝا٠ ادتوٜو٠ ل و ايشٛل١  ٚايذْ، املٝشافٝشٜكٞ ال ق١ُٝ ي٘ ٚال ٜٓشر عٓ٘ ع٤ٞ  

فٗٛ زتزو إسضاظ زداَم أَداّ ايهدٕٛ ٚأَداّ ادتدٓط اي غدزٟ  ال ٜكتد، عًٝد٘         

 عكاب  ٚال ٜغٗوٙ إال ا .

لٗدددذٙ ايفًضدددف١ ايٝاصدددربس١ٜ أث دددل ايفًٝضدددٛف ايدددذْ، ايضٝاصدددٞ ٚفتدددً٘ عدددٔ  

ي كاب  ٚلايشايٞ ستز املضلٚي١ٝ ايضٝاص١ٝ   وفة ايغ ، ت ًٜٛدات  وٕٚ إواْد١   ا

ايغ ، إوا١ْ صٝاص١ٝ  ٖٚٛ َا ستٌ ف دّش عٓدوَا قاَدل أملاْٝدا لدوفة ايش ًٜٛدات       

 ."إصزا٥ٌٝ"يوٚي١ 

ٚاألألز َٔ ذيو ٖدٛ ترب٥د١ ايغد ، األملداْٞ نًاد٘ لاصدشجٓا٤ أفدزاو اذتدشب أٚ         

دتٓش٘ اي ًٝا  سٝح يٛسكل ٚسٛنُل  ٚسذ١ ٜاصربس أْ٘ ال ةهٔ اتٗاّ الاع١ 

ث ددات َضددلٚيٝشٗا عددٔ عُددٌ الدداعٞ  إْدد٘ ال ةهددٔ تٛقٝددة اي كدداب إال عًدد٢   إَددا ٚ
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سٟ  ٚنددإ ٚسذشدد٘ إٔ ل ددم األفددزاو قددو عار ددٛا ْ دداّ اذتهددِ ايٓددا         أفددزاو

اآلأدز   َِٗتريِٖ ايش ذٜ، أٚ ايلزو أٚ ايضدذٔ ٚسشد٢ ايكشدٌ  نُدا رفدم ل ًد      

ٖذا اذتهِ عٔ عزٜل املكا١َٚ ايضً ١ٝ  نُا ف ٌ ايضٝو ٜاصربس  أٟ ايتدُل   

  ددوُّٜأٚ اهلذددز٠ إ  وٍٚ أأددز٣ َجددٌ ايٛالٜددات املششددو٠ األَزٜهٝدد١  َددة إٔ ٜاصددربس  

 املكا١َٚ عٗاو٠ يًغٗاو٠ ال أري فٝٗا  ٚاهلذز٠ حتٌ ستٌ املكا١َٚ.

إٕ ترب١٥ ايغ ، األملاْٞ نً٘ ٚإيكا٤ ايش  ١ٝ ع٢ً ل م األفزاو  أٚ ع٢ً ٖشًدز  

ٗ ٚالاعش٘  نإ  ٗٝدوّا يش ٜٝدوٙ حملانُد١ "ْدٛرَربغ" امل       َدة إٔ ٖدلال٤ مل   ٛر٠غد

ٚصدًٛا   يًغد ، ِٖ ممدجًب  ٜكَٛٛا ل عُداهلِ إال لش ٜٝدو الداٖريٟ ٚاصدة  ٚلاعش دار     

ٚقدو أٜدو اذتهَٛد١ ايٓاسٜد١ َٜٛدذاى صد  ١ عغدز          9199عٔ عزٜل االقكان صد١ٓ  

ق ددٌ اذتددزب لغددٗٛر   ددل     غددٗٛرًَْٝٛددّا َددٔ األصددٛات  ٚ  قضددِ "ْددٛرَربغ" امل   

امل اٜ ١ اي ا١َ هلشًز ٚصش ٘ ٚن ِْٗ آهل١ أملاْٝا ادتوو  ٚمل ٜهْٛٛا أفزاوّا نُا 

: ٜاصددربس عًدد٢ قددٍٛ "دانضددٕٛ" أسددو قًددا٠ "ْددٛرَربغ" ٜدو عٞ ٜاصددربس  ٚقددو ٚافددل 

نُا ٜٛافل عًد٢    "ْزٜو إٔ ْ ًٔ لٛ ٛي أْٓا ال ْكتو إوا١ْ ايغ ، األملاْٞ نً٘"

ٛ ايغدد ، األملدداْٞ  مددزا٥ِ ًُددستانُدد١ ٖددلال٤ األفددزاو ايددذٜٔ ٖددِ   اذتكٝكدد١ ممجِّ 

َ ٝٓدد١ سددووتٗا احملهُدد١ اي ضددهز١ٜ ايوٚيٝدد١  ٚصددٓفشٗا دددزا٥ِ  ددو ايضددشّ        

ٚددددزا٥ِ اذتدددزب ٚاالصدددش واو يً دددوٚإ ٚصددد٤ٛ َ اًَددد١ املدددوْٝب َدددٔ عدددزو ٚصدددً،   

 ٚختزٜ،  ٚدزا٥ِ  و ااْضا١ْٝ َٔ قشٌ ٚإلاو٠. 

َة إٔ ٖذٙ ادتزا٥ِ ناْل دش٤ّا َٔ صٝاص١ ايوٚي١  ٚسش٢ َٔ صٝاص١ ايوٍٚ 

ايس عهًل سته١ُ "ْٛرَربز" ٚايس ٖٞ أنجز وٍٚ اي امل عوٚا١ْٝ ع٢ً ع ٛب 

يهٔ ايضدٝو ٜاصدربس ندإ ٜزٜدو ترب٥د١        أَزٜها( -لزٜلاْٝا -اي امل )فزْضا

ٙ عًدد٢ ل ددم األفددزاو نهدد ػ فددوا٤  ٜٚددزو   ٤ايغدد ، األملدداْٞ َددٔ ايددذْ،  ٚإيكددا 

 ٜاصربس ع٢ً امل ار ب هلذٙ احمله١ُ لايكٍٛ:

  ٜكددٍٛ امل ار ددٕٛ هلددذٙ احملهُدد١  يكددو عزفددل ايغدد ٛب   َٗددوٖا سزٚلدداّ   

املٓشتدز املٗدشّٚ َلًكدّا  نُدا حيدانِ      ٚعزفل املٓشتدز ٚاملٗدشّٚ  ٚمل حيدانِ    

اذتًفددا٤ أملاْٝددا اآلٕ  لددٌ فدد، َ اًَدد١ املٗددشّٚ َ اًَدد١ ايغددزٜ   ٖهددذا تكشًددٞ  

إٕ أملاْٝا ناْل امل شو١ٜ عًد٢   :قٛاْب اذتزب  ٜٚزو ٜاصربس ع٢ً ٖذا ايكٍٛ لكٛي٘

ِ  ٖدذٙ        درياْٗا وٕٚ أٟ اصشفشاس َٔ ارتارز  َة إٔ ايغد ، األملداْٞ ٚافدل عًد٢  د

ٛب ايٓاعكدد١ لاألملاْٝدد١   لزٚصددٝا ايكوةدد١  َٚٛرافٝددا  ٚلُٖٛٝٝددا  ٚاأليددشاظ  ايغدد 
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ٚايًددٛرٜٔ  ٚايضددار ٚايُٓضددا ٖٚٛيٓددوا  ٚرفددم ايضددٝلز٠ ايٝٗٛوٜدد١ عًدد٢ االقشتدداو    

ٜٚاصربس ال ٜدذنز ذيدو     األملاْٞ  ٚناْل ٖذٙ وٚافة يٓغ٤ٛ اذتشب االعكانٞ

لإ اذتهِ ايٓاسٟ  إذْ، َ شو١ٜ  سش٢ ٜ ٛض إسضاص٘ لايَهشفّٝا م ٌ أملاْٝا 

 فايتُل املل ل ٜش  ٘ االتٗاّ امللًل.

فدا٤ ايدذٜٔ سدزرٚا    ًألٕ اذت ؛ثِ ال ٜدز٣ ٜاصدربس   ٖدذٙ احملهُد١ عدارّا ٚعٓٝداّ      

أملاْٝا ِٖ ايذٜٔ حيانُٕٛ  ٚال ٜز٣ ززال١ إٔ حيانِ املٓشتز األدٓيب  األملداْٞ  

يًشًفدا٤ عًد٢ سضداب     املٗشّٚ  ٚيٝط احملزر نُا ٜو عٞ ٜاصربس ٚنٌ ٖدذا تكزلداّ  

ٕ ستان١ُ األملإ َٔ اأشتدا  األملدإ أْفضدِٗ     إ :ٚعٓ٘  ٜٚزفم ايزأٟ ايكا٥ٌ

ألٕ األملددإ ٖددِ أصددشاب اذتددل  ٖٚددِ ايددذٜٔ عدداْٛا ٜٚددشت اذتددزب  نُددا ٜددزفم  

ٜاصربس إقداّ ستهُد١ ستاٜدو٠  ٚتٓتدٝ، قًدا٠ َدٔ وٍٚ مل تغدارى   اذتدزب          

 ٚف ٌ احملان١ُ َٔ سل املٓشتز.

ايضدلاٍ: نٝد  تهدٕٛ ٖٓداى دزةد١   ْلدام ايضدٝاو٠  َٚدا         نُا ٜدزفم  

 ٖٞ دزة١ اذتانِ إٕ نإ قو ٚصٌ إ  اذتهِ عٔ عزٜل االقكان اي اّ؟

ٜٚزو ٜاصربس لايكٍٛ: إٕ اذتانِ ٚإٕ اصشُو صًلش٘ َٔد ايغد ، فلْد٘ قدو أاْٗدا      

إٔ  ٚٚعُدٌد  ددوٖا  يهدٔد ٖدٌد ايلزٜددل ٖدٛد ستانُدد١ ٖددذا اذتددانِ َدٔد اذتًفددا٤  أ 

 ؟!اذتهِ َٔ ايذٜٔ َٓشٛٙ ٖذٙ ايجك١ قايش٘ َٔإصش، ايجك١ َٓ٘ ٚايلزٜل ٖٛ 

يهٔ األملإ مل ٜجٛرٚا ٚمل ٜضش ٛا ايجك١ َدٔ ٖشًدز َٓدذ ٚصدٛي٘ إ  اذتهدِ      

إال ل م املكاَٚات ايفزو١ٜ َٔ ل م األسدزار  ٚمل   9191ٚسش٢ قٝاّ اذتزب عاّ 

َدة أْد٘    ٜهٔ ٜاصربس َٔ لدب ٖدلال٤ ايجدٛار  ٚمل ٜكدِ  دو ٖدذا اذتهدِ ايٓداسٟ         

 نإ َٔ قاو٠ ايفهز َٜٛذاى.

ٜٚددز٣ ٜاصددربس إٔ ستانُدد١ "ْددٛرَربغ" تددشِ ع كددّا يكددإْٛ ااْضددإ ٖٚددٛ قددإْٛ 

ع ٝ ٞ لاصِ اذتز١ٜ ٚايوةكزاعٝد١  ٜٚ شدرب ٖدذٙ احملانُد١ صدٛر٠ ملدا ةهدٔ إٔ        

 ِ ٜٚزاٖددا عدد٦ّٝا دوٜددوّا حتزندد٘    تهددٕٛ عًٝدد٘ سهَٛدد١ وٚيٝدد١  جددٌ عتدد ١ األَدد

 احمله١ُ ع٢ً عاتكٗا ايوفان عٔ ااْضا١ْٝ. وٚافة ْ ١ًٝ  سٝح ت أذ

" رصددٌَٛقفددّا َلٜددوّا حملانُدد١ " عاَددّايهٓٓددا مل صتددو يٝاصددربس ل ددو عغددزٜٔ  

جملزَددٞ سددزب فٝشٓدداّ  َددة إٔ اي ددوٚإ فٝٗددا ٚا ددل  ٚاالسددششٍ قدداّ  ددو رز دد١      

 ايغ ،  ٚسك٘   تكزٜز املتري.
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ٜٚ دكف    ٜٚزفم ٜاصربس الٝة االعكا ات ايس ٚدٗل حمله١ُ "ْٛرَربغ"

َة دانضٕٛ ل ْ٘ " يٛ مسشٓدا يًدوفان لدارتزٚز َدٔ ااواْد١ ايدس حيدووٖا االتٗداّ         

 يلايل احملان١ُ ٚيشٛقفل أَاّ املٓاسعات ايضٝاص١ٝ ايس ال ْٗا١ٜ هلا" 

ٚحياٍٚ فًٝضٛف ايش ايٞ ٚايشٛاعل إٔ ًٜشُط األعذار يًغد ، األملداْٞ يشرب٥شد٘    

 ٖٞ:  َٔ دزا٥ِ ايٓاس١ٜ ايس حيتزٖا   أرل ١

 اارٖاب ايذٟ صًلش٘ ايٓاس١ٜ ع٢ً رقاب ايغ ،دد  9
األص اب ايشارخي١ٝ ايس فز ل ع٢ً ايغ ، األملاْٞ إٔ ٜهٕٛ ْاسٜدّا  أٟ  دد  2

 اي زٚف ايس وف ل أملاْٝا إ  اذتزب.
ذْ، اآلأدزٜٔ )األَزٜهدإ( ايدذٜٔ تزندٛا ألملاْٝدا إٔ تف دٌ َدا تزٜدو َدة          دد  9

 ْٗا١ٜ األَز.درياْٗا ٚمل ٜشوأًٛا إال   
ذْدد، اي تددز  ٚذْدد، ادتُٝددة  أٟ ذْدد، ايددوٍٚ األٚرٚلٝدد١  ذْدد، ايفهددز    دددد  9

 ٚاألٜوٜٛيٛدٝا  ذْ، ايغزب ٚايغزم.
يتداق٘ لغد ،   إٜٚٓشٗٞ ايضٝو ٜاصربس َٔ ٖذا ايذْ، امللًدل ايدذٟ ال ةهدٔ    

 َ ب إ  ترب١٥ األملإ.

  َٚددٔ ٜٚدد ب يًغدد ، األملدداْٞ عددزم ايشلٗددز َددٔ ايددذْ، ارتًكددٞ أَدداّ  ددُريٙ 

أِٖ َدددٔ ايدددذْ ب ايددذْ، املٝشدددافٝشٜكٞ لدداي ٛو٠ إ  االرت دددا  لاملش ددايٞ ل دددو إٔ لددز     

نُا ف ٌ ايكوٜط لٛيط   لٝإ   اادزاَٞ ٚايضٝاصٞ أَاّ ايكإْٛ ٚأَاّ ايٓاظ

فٝاصددربس ٜددز٣ عزٜددل ارتددش    ايددشغري ايددواأًٞ يًفددزو ت دد ريّا   ."عددزم ارتددش "

ًٜٚشكٞ َة اآلأدزٜٔ عًد٢ احمل د١ ٚايشضداَل      رٚسّٝا  سٝح حيكل َفّٗٛ االتتاٍ  

أاص١ إٔ ايذْ، يٝط َغه١ً ختص األملإ ٚسوِٖ  فكو عزفل اي غز١ٜ ايدذْ،  

َٓذ ايكوّ  فكو اتِٗ ايٝٗٛو أْفضِٗ وا٥ُّا أَاّ ا   ٚايشغري ايزٚسٞ َلًدٛب َدٔ   

ادتُٝة  إٕ اي غز١ٜ َلاي ١   املغارن١   اذتٝا٠ ايزٚس١ٝ ٚارتًكٝد١  نضد ٌٝ   

 ٗار٠  فايذْ، ذْ، ايف ٌ  ال ذْ، ايٓفط. يًل

يكددا٤ ايددشِٗ  ألٕ ذيددو ٜ ددٛم ايشلٗددز  ٚةٓددة    إٜٚٓتددل ٜاصددربس لااللش دداو عددٔ   

ٚايٛقدٛن حتدل ثكًد٘  ألْد٘      ذْ،ايشٛاصٌ لب ايٓاظ  نُا ٜٓتل ل وّ ايشضًِٝ لايد 

 إذا اصشضًِ ئ ٜضشلٝة ايشلٗز.
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إٕ  .ٜلًدد، َددٔ ايغدد ، تددزى األرض  ٚتلٗددري ايددٓفط     ٚصتددو ايضددٝو ٜاصددربس  

ٖٛ ايٛسٝو ايدذٟ مل ًٜدل    9191نشاب ٜاصربس عٔ "ايذْ، األملاْٞ" ايذٟ ْغز عاّ 

ٚايض ، ٖٛ ستاٚيش٘ َ ادتد١ ايٓاسٜد١     9111و إال ص١ٓ َكِٓرٚادّا عٓو ايكزا٤  ٚمل ُٜ

إٔ ٜكٍٛ عد٦ّٝا  َ ادت١ الٖٛت١ٝ ت شُو ع٢ً ايً  ٚايوٚرإ. ٚايش ١ُٝ ٚايشغل١ٝ  وٕٚ 

َٛ ددددٛعّٝا   وراصددددش٘ يًٓاسٜدددد١  ٚمل ٜدددد ب نٝدددد  اصددددشلان اذتددددشب ايددددٛعين      

 االعكانٞ ايٛصٍٛ إ  اذتهِ.

يكدددو ناْدددل االَرباعٛرٜددد١ ايُٓضدددا١ٜٚ   لواٜددد١ ايكدددزٕ املا دددٞ أًٝلدددّا َدددٔ 

عغددز٠  زٟ ٚايضددش   ٚنددإ األملددإ سددٛا  َٓٗددا ايشغددٝهٞ ٚاجملدد عددو٠ أدٓدداظ 

ٛددٛو٠ ٖدٞ اذتدشب االعدكانٞ ايدوةكزاعٞ ايدذٟ       َشٜب  ٚناْل األسدشاب امل 

ٜزٜددو ايٛصددٍٛ إ  االعددكان١ٝ عددٔ عزٜددل ايوةكزاعٝدد١  ٚاذتددشب االعددكانٞ    

ٚناْدل ٖٓداى     املضٝشٞ ايذٟ ٜوعٛ إ  االعكان١ٝ عٔ عزٜل ايؤٜ ٚاألأدشم 

ٚتغدهٌ سذدز عجدز٠   عزٜدل         ٖٚٞ أمم١ٝ ال ق١َٝٛاملارنض١ٝأٜوٜٛيٛدٝشإ: 

املضٝلز٠ عًد٢ االقشتداو  ٚايدس ٚصدًل      ٚايٝٗٛو١ٜٛر١ٜ ايُٓضا١ٜٚ. عُٛي االَرباع

إ  امللصضات عٔ عزٜل ايغدزنات ٚاملتداْة ٚوٚر ايتدش  ٚاألسدشاب ٚايربملدإ      

 ٞ   ٖدذٙ اي دزٚف ْغد  اذتدشب ايدٛعين االعدكانٞ ايدذٟ         .ٚسش٢ اي ش  املًهد

ٚ ددِ ًٜدديب عُددٛي االَرباعٛرٜدد١ ايُٓضددا١ٜٚ  ثددِ ت ٓدد٢ اذتددشب صٝاصدد١ ايشٛصددة        

األرا ددٞ ايددس ٜ ددٝػ عًٝٗددا األملددإ الذدد١ اجملدداٍ اذتٝددٟٛ ٚاحملاف دد١ عًدد٢ اي ددزم  

األملاْٞ  ٚنإ اي وا٤ يًضا١َٝ أسو أٖواف ٖذا اذتشب ْ زّا ملدا رآٙ َدٔ صدٝلز٠    

األق١ًٝ ايٝٗٛو١ٜ ع٢ً االقشتاو ايُٓضاٟٚ األملاْٞ  ٚنإ ألعُداهلِ   إوار٠ لٝدٛت   

ألَزاض ادتٓض١ٝ أاص١ ايشٖدزٟ  ندإ هلدذا    ايوعار٠  َٚضلٚيٝشِٗ عٔ اْشغار ا

٘ أنرب األثز   ت ين اذتشب ايٛعين االعكانٞ اي وا٤ هلذٙ األق١ًٝ  أاصد١  نِّ

َددٔ ٜٓشضدد، َٓٗددا إ  ايتدد١ْٝٛٝٗ ايددس تضددشغٌ املدداٍ ٚادتددٓط   صدد ٌٝ ايضددٝاو٠       

سشٍ ع ، آأز ستً٘  ٚقو تٓ د  اذتدشب مبدا صدٝشوخ     إٚعزو ع ، َٔ أر ٘  ٚ

 و ذيو  ٚسذر َٔ ارتلز ايتْٗٝٛٞ ع٢ً َتاحل ايغ ٛب.  فًضلب ل 

 التواطؤ اةمريكي:

ٖٚٛ َٛق  اختذٙ ٜاصدربس ل دو ٖشةد١ أملاْٝدا ٚتكضدُٝٗا إ  ززلٝد١ ٚعدزق١ٝ         

  9111ٚقدو اتًدل ٖددذا املٛقد  ل دو ْغددز نشالد٘ "اذتزٜد١ ٚإعدداو٠ ايشٛسٝدو" عدداّ        
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عٓٝد٘ َ لٝدّا األٚيٜٛد١    لاا اف١ إ  َكال١ً تًفش١ْٜٝٛ حتوخ فٝٗا لتزاس١ أَداّ َٛا 

يًشزٜدد١ عًدد٢ تٛسٝددو أملاْٝددا  ٚقتددو لاذتزٜدد١ إلكددا٤ أملاْٝددا ايغزلٝدد١ حتددل صددٝلز٠      

ايغزب  ٚحتوٜوّا حتل سعا١َ أَزٜها  نُدا عايد، لششزٜدز أملاْٝدا ايغدزق١ٝ َدٔ       

ْ اَٗا االعكانٞ سش٢ يٛ اقشًد٢ األَدز ايًذد٤ٛ إ  ايكد٠ٛ  ٚل دو ٖدذا ايششزٜدز        

كٍٛ ٜاصدربس " مل ٜ دو يًشدوٜح عدٔ ايٛسدو٠ األملاْٝد١       ٜ .ةهٔ ايششوخ عٔ ايٛسو٠

  أٟ َ ٓدد٢  ٚايغدد٤ٞ ايٛسٝددو امل كددٍٛ ٖددٛ إٔ ْزدددٛ إٔ ْهددٕٛ َددٛاعٓب أسددزارّا"    

ٖٚدذا ٜ دين إٔ     ٜٚكٍٛ أًّٜا: " إٕ ايذٟ ِٜٗ ٖٛ اذتز١ٜ  َٚا ِٜٗ ل دوٖا ايشٛسٝدو"  

ختًدد٢ عددٔ األرض   صدد ٌٝ املددذٖ،  ٚأعلدد٢ األٚيٜٛدد١ يًٓ دداّ ايزأمسددايٞ   ٜاصددربس

أٟ أْد٘ ختًد٢ عدٔ أٖدِ َهاصد،        ٚصٝلز٠ ايغزب ع٢ً تٛسٝدو األرا دٞ ايٛعٓٝد١   

ِْددَن)املجايٝدد١ األملاْٝدد١ َددٔ أددشٍ داَ اتٗددا ٚفًضددفاتٗا ايضٝاصدد١ٝ َٓددذ     ل ٖٚٝذددٌ ا

االصدشكشٍ ايدذاتٞ    نُا خت٢ً عٔ أِٖ صف١ هلا ٖٚدٛ      أٟ ٚسو٠ أملاْٝا(شِ٘سٚف 

 عٔ سل لارتٝا١ْ اي  ٢ُ. ِٗيذيو اتُٗ٘ ل ً

ٚمل حيوخ   تدارٜخ أملاْٝدا اذتوٜجد١ إٔ عداو٣ َفهدز أٚ صٝاصدٞ "لضدُارى"        

نُدا    ايغد ٛب َدٔ أرض إ  أرض   ٠نُا عاواٙ ٜاصربس  ٚقو أقدز ٜاصدربس ٖذدز   

أٟ سدزز  عز ن يلزو املشٜب َٔ األملإ َٔ لزٚصٝا ايغدزق١ٝ  َٚدٔ لٛيْٛٝدا ٚمل ٜدز     

   ٚ سدشٍ َٗدادزٜٔ ددوو ستًدِٗ  فدش      إَٔ عزو ًَْٝٛب َدٔ اي دزب ايفًضدلٝٓٝب  

ُّددَت ٗ   ٞ ٜٚلنددو ل ْدد٘ ال ةهددٔ حتكٝددل     ٘ األرض مبكددوار َددا ُٜٗدد٘ ايٓ دداّ ايغزلدد

  ايٛسو٠ ٚاذتز١ٜ   ٚقل ٚاسو  يذيو ٜشٓاسٍ عٔ ايٛسو٠ َكالٌ اذتز١ٜ املشعَٛد١ 

و أملاْٝدا   وٚيدد١ ٚاسددو٠ عاصددُشٗا  ٜٚلايد، ايغدد ، األملدداْٞ ل دوّ ايددشفهري لشٛسٝدد  

 لزيب.

ٜكدٍٛ ٜاصدربس: "إٕ إعداو٠ تٛسٝدو أملاْٝدا ايدس تضدُل للعداو٠ األرا دٞ ايٛعٓٝدد١          

ايس ٚدوت صالكّا يٝضل سكّا أصاصّٝا  لٌ إْٗا ع٢ً ااالاٍ يٝضل َلً ّا يًشل  

فكددو  دداعل ٖددذٙ األرض ْشٝذدد١ سددزب عددٓشٗا ايوٚيدد١ األملاْٝدد١ ايضددالك١  فٝاصددربس   

ٚأَا حتزٜدز أملاْٝدا ايغدزق١ٝ فٗدٛ ْدوا٤ اذتزٜد١           ٝان األرض مثّٓا يًٗشة١ ف ٌ

 ٖٚٛ صالل ع٢ً  ٝان األرض.

ٜاصربس ايفًضدف١ٝ هلدذا ايشٛاعدل فشكدّٛ عًد٢ ايشفزٜدل لدب ايٛاقدة          تضٜٛغاتأَا 

ٚاذتكٝكدد١  فددايٛاقة ٖددٛ ايضٝاصدد١ ايددس ت لددٞ األٚيٜٛدد١ يًشٛسٝددو  ٚاذتكٝكدد١ ٖددٞ      
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  ايضٝاصد١  (ايٛاقدة ألد   ٚاذتكٝكد١ صدٛاب    )ٚي١ٜٛ يًشزٜد١  ايفًضف١ ايس ت لٞ األ

 َغه١ً سض١ٝ سا١ً٥ أَا اذتكٝك١ فٗٞ ع ٛر واأًٞ.

نُا قًٓا تزٜدو تٛسٝدو أملاْٝدا     ايضٝاص١نذيو ٜفزم لب ايضٝاص١ ٚاي واي١  

فٗٞ إٔ جت دٌ أملاْٝدا ددش٤ّا َدٔ ايششداي  ايغزلدٞ  ٖٚهدذا         اي واي١ل ٟ مثٔ  أَا 

ألملاْٝدد١ راصددّا عًدد٢ عكدد،  ٜشسًدد٢ عددٔ األرض ٜٚ لددٞ َددا ٜكًدد، ٜاصددربس املغدده١ً ا

 وٚي١ لضُارى زتزو ذنز٣ ال فٛس امللاي ١ ل ٛوتٗا. ت وُّت ك٢ يًغزب  ٚ

ٜٚل ل َفّٗٛ "ايشغري" ع٢ً األرض  ٜٚز٣  زٚر٠ تغري أملاْٝا لضدُارى يششدٌ    

ٛ         ستًٗا أملاْٝا "أوٜٓداٚر"  ْٞ ٚإٔ عد ار أملاْٝدا ايدذٟ أعًكد٘ "ٖدط"   سدوٜح تًفشٜد

ٜٚكتدو لد٘ أملاْٝدا ايزٚسٝد١       قا٥ّش: "أْا ايذٟ ٚ  ل صٝغ١ أملاْٝا ال تشذشأ" 9111

 ٚارتًك١ٝ ال أملاْٝا األرض.

ٚرآٖا أقزب   ٚقو اْشكو ايفًٝضٛف امللصضات ايوةكزاع١ٝ   وٚي١ لضُارى

إ  ايٓ داّ ايشضدًلٞ َٓٗدا إ  ايوةكزاعٝد١  نُدا ٜٓشكدو َفٗدّٛ ايوٚيد١ ايٛعٓٝدد١         

ٚايغ ٛر ايٛعين  ٜٚتز ع٢ً حتٌٜٛ ايغ ٛر ايٛعين إ  ع ٛر رٚسٞ َٓفتٌ عدٔ  

" ٚايّٝٛ  جٌ األفهار ايكا١ُ٥ عًد٢ ايوٚيد١ ايٛعٓٝد١ لايٓضد ١ يًغدزب       :األرض قا٥ّش

ناْددل )وٚيدد١ لضددُارى َددا ٖددٞ إال أصددلٛر٠ ْضددذٗا  ٚ  رأٜدد٘ إٔ  .ألددزّا ع ُٝددّا"

ٚحتكٝدل ايدزٚي       ٖٚٛ إقا١َ ايوٚي١   ٌ ا  ع٢ً األرض(ٖٚٝذٌ ٚفٝسش٘ ٚعًٓ 

   ايل ٝ ١  ٚحتٌٜٛ ايفهز٠ اجملزو٠ إ  ٚاقة ستضٛظ.

٘ ايغدد ، األملدداْٞ   املا ددٞ    َأٚ  ايٓٗاٜدد١ صتددو ٜاصددربس ل ددو إٔ لددز     َِٝدد    ل َز

 ز  ف كور َا ٜشٓتٌ َٔ املا ٞ ًٜشتل ل سًدإ ايغدزب   أسًإ ايغزب   اذتا

  اذتا ز  ٚلكدور َدا ٜدزفم أملاْٝدا لضدُارى ٜكدز  ل ملاْٝدا "أوٜٓداٚر" ٖٚدٛ َٛقد            

٘ ايكددوِٜ َددة ٦ دداْف ددايٞ  افش ددايٞ ستددم  ًكددّا يًغددزب ٚإسضاصددّا لذْ دد٘ عًدد٢ تٛاعُ 

 ُ ّٝا  ٚإمندا ٖدٞ   ايٓاس١ٜ  ٚأملاْٝا ايغزل١ٝ عٓوٙ يٝضل وٚي١ َلقش١ ت ٝػ ٚ  ّا تكضدٝ

أٟ أملاْٝدا ايغدزق١ٝ  ٖٚدٛ      وٚي١ قا١ُ٥ لذاتٗا  ٚال ع ٕ هلدا لدادتش٤ ايغدزقٞ َٓٗدا    

حيًِ ل ٛو٠ رٚصٝا يًششاي  َة ايغزب يًٛقٛف   ٚد٘ ايتب  ٚال ٜز٣ أٟ عار   

اْشغددار امل ضددهزات األَزٜهٝدد١   َٓدداعل عوٜددو٠ َددٔ أملاْٝددا  ٚ ٓدد٢ إٔ تشسًدد٢  

سش٢ ٜدشغري ْ داّ اذتهدِ االعدكانٞ ٜٚتد ل اَشدواوّا       رٚصٝا عٔ أملاْٝا ايغزق١ٝ 

يٓ دداّ اذتهددِ   أملاْٝددا ايغزلٝدد١  نُددا ٖددادِ وٜغددٍٛ ٚصٝاصددش٘ امل زٚفدد١ لاصددِ    
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  واأددٌ ايٛسددو٠ األٚرٚلٝدد١    "أٚرٚلددا األٚعددإ" ايددس تددلَٔ صددٝاو٠ ايددوٍٚ املضددشك١ً  

 ٚعوّ أًٛعٗا يًضٝلز٠ األَزٜه١ٝ.

اب إ  ٚعدٔ َ دب  ٚعًد٢ ٖدذا ايٓشدٛ      ٖٚٛ ال ٜز٣ إٔ يإلْضإ سكّا   االْشض

َجدٌ    ٜضُل ٜاصربس للزو ايغ ٛب َٔ أٚعاْٗا َة وفة ت ًٜٛات يًغ ، امللدزٚو 

ٚعدزو األملدإ َدٔ رٚصدٝا َٚدٔ لٛيْٛٝدا          عزو ايْٝٛدإ َدٔ صدٛاسٌ أصدٝا ايتدغز٣     

 ٚعزو اي زب َٔ فًضلب.

  إ غدٗٛر يكو اعشُو فٝسشد٘ عًد٢ ايدكاخ ايزٚسدٞ األملداْٞ  ٚنشد، ْدوا٤ٙ امل       

 األ١َ األملا١ْٝ َٔ أدٌ حتزٜز األرض األملا١ْٝ.

  َددٔ أدددٌ تج ٝددل االسددششٍْفضدد٘ أَددا ٜاصددربس فكددو دتدد  إ  ايددكاخ ايزٚسددٞ 

ٚأصز  فٝسشد٘ عًد٢ ٚسدو٠ األرا دٞ األملاْٝد١  ٚوعدا إ  ايشُضدو لايغد ٛر ايدٛعين          

٢ ٚايوفان عٔ ايٛعٔ  ٖٚٛ وفان َغزٚن  ٚيٝط ع ٛرّا وأّٝش  ٚعاي، لاالكا٤ عً

 ايلالة األملاْٞ يًُوٕ.

  ٞ ٚمل   فكددو اسشددٌ األَزٜهددإ َوٜٓدد١ ٖٝددويربز ٚأعلٖٛددا ايلددالة األَزٜهدد

ٜغ ز ٜاصربس ل ٕ َوٜٓشد٘ أٚ داَ شد٘ قدو فكدوت عد٦ّٝا َدٔ ٖٜٛشٗدا لدٌ قالدٌ ٖشةد١           

"يددٔ ٜٓضدد٢ أملدداْٞ إٔ سٚدشدد٘ تددؤٜ الٝاتٗددا ي َددزٜهٝب    :ٚقدداٍ  عدد  ٘ لااللشٗدداز

  .ايذٜٔ اْشتزٚا ع٢ً األملإ"

لزٜددٌ أيكددو اصددشك ٌ ٜاصددربس   َوٜٓشدد٘ األَزٜهددٞ اصددشك اٍ احملددزرٜٔ هلددا    

ٚن ْدد٘ ٜ ددٝػ سًُددّا  ٜددذنزْٞ ٖددذا لاصددشك اٍ عدداعز ي ٓدداْٞ ندد ري   9191عدداّ 

يغارٕٚ عٓوَا وأٌ لدريٚت لداألرس. ٚنافد ٙ األَزٜهٝدٕٛ عًد٢ ذيدو لد ٕ عز دٛا         

يكو دتد  فٝسشد٘ إ     .١عًٝ٘ ت ٝٝٓ٘ ٚسٜزّا يًش ًِٝ ِٖٚ لتوو ت ٝب اذته١َٛ امللقش

ايشددارٜخ ايددٛعين األملدداْٞ  ٚرلدد  اذتا ددز لاملا ددٞ    سددب صتددو ٜاصددربس ٜفًددٌ  

 اذتا ز ع٢ً املا ٞ رافًّا األصاي١ ايس ْاو٣ لٗا فٝسش٘.

فدوعا فٝسشد٘ إ  َكاَٚد١ ايجكافد١     ْفضدٗا   ي زٚف اٚدو ٜاصربس ٚفٝسش٘   ٚ

 .إ  ايشضًِٝ ي دٓيب  يجكافش٘ ٚدٓدٛوٙ  األدٓ ١ٝ ٚاالسششٍ األدٓيب  ٚوعا ٜاصربس

وعددا فٝسشدد٘ يًُشاف دد١ عًدد٢ االصددشكشٍ ايددٛعين  ٚعُددٌ ٜاصددربس عًدد٢ إ دداعش٘      

 ٛ " ايذات تتٓة ْفضٗا عٓوَا  :ٍ فٝسش٘ َكا١َٚ احملشٌ إ  ْ ز١ٜ   اي ًِ تكٍٛٚس

ٚأعل٢ ٜاصربس َفاِٖٝ تلٜو االسششٍ َجٌ ايشفزق١ لب ايضٝاص١ ٚاذتكٝك١   تكاّٚ"
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يس حتدوثٓا عٓٗدا  ٚايدزٚي ايدس حتدوخ عٓٗدا فٝسشد٘ ٖدٞ ايدزٚي نٛادٗد١ أأدز٣            ا

 يًل ٝ ١ ٖٚٛ َا تكوَ٘ املجاي١ٝ األملا١ْٝ أاص١ عٓو عًٓ .

ٜٚكتو ٜاصربس لايزٚي ايس حتوخ عٓٗا ٚايدزٚي ايدس ال عشقد١ هلدا لداألرض       

        ٕ  ٚايس تهٕٛ أقزب إ  االْغدشم عًد٢ ايدذات  ٚايشسًدٞ عدٔ اي دامل  يدذيو ندا

ايؤٜ عٓو فٝسش٘ ٚص١ًٝ يلزو املضش ُز  ٚايؤٜ عٓو ٜاصربس ٚص١ًٝ يشٛع١٦ أقدواّ  

  اَّا َجٌ َٛاق  عٝٛ  ايفش١ٓ   ايزلٝة اي زلٞ.  احملشٌ

 ّاصددشسِإيكددو نددإ ااصددشي ايددوٜين ايددذٟ قدداّ لدد٘ يددٛثز األملدداْٞ   دددٖٛزٙ   

تٓغدو ايضدُا٤    الز١ٜ ايغ ٛب ٚحتزٜز األرض  ال زتزو ثٛر٠ رٚس١ٝ فزو١ٜ ّاَزت ل

 نُا ٖٛ اذتاٍ عٓو ٜاصربس .

يكو أعل٢ فٝسشد٘ األٚيٜٛد١ يً ُدٌ عًد٢ ايٓ دز ق دٌ ايشُضدل لاي كدٌ  ٚ ضدل          

َٛاقفدد٘ ايضٝاصدد١ٝ َٓٗددا إ    تضددٜٛ ٜاصددربس لاي كددٌ يٝكددِٝ فًضددف١ ٖددٞ أقددزب إ     

 األَا١ْ اي ك١ًٝ.

ْ٘ فًٝضٛف اذتً  األعًضٞ  ٚٚص  ل ْ٘ أٜوٜٛيٛدٞ إ :يكو قٌٝ عٔ ٜاصربس

فٝددد٘ َدددٔ عٓتدددز١ٜ ْٚاسٜددد١ يل كددد١ ايربدٛاسٜددد١  إْددد٘ فًٝضدددٛف ايغدددزب لهدددٌ َدددا  ا

إْدد٘ فًٝضددٛف اْضددًخ عددٔ قددِٝ ايفًضددف١ ...  ٚإْٓددا يٓضددشلٝة   ..ٚٚسغدد١ٝ ٚاصددش ُار١ٜ

ٕ ايذٜٔ عًُٛا لزٚس١ٝ أفهار ندارٍ ٜاصدربس ممدٔ رن دٛا     د: إٚلهٌ ثك١  دد ايكٍٛ 

اصد١ قدو أداْٛا قدُِٝٗ     أ ١َٛد١ ايزلٝة اي زلدٞ   ايدٛعٔ اي زلدٞ عاَد١ ٚ  صدٛرٜ     

ٚق ًددٛا إٔ ٜهْٛددٛا زتددزو أددواّ ملغددزٚن ًٜدد ِٗ   ايٓٗاٜدد١       ايزٚسٝدد١ ٚايٛعٓٝدد١ 

  ُٔ قا١ُ٥ اي ُش٤ ٚارت١ْٛ ايذٜٔ ًٜ ِٓٗ ايشارٜخ ًٜٚ ِٓٗ ايشعٕٓٛ.
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 املراجع: 

ددٛرز صدوقين  وار عدشظ )وَغدل      .نارٍ ٜاصربس  تدد َوأٌ إ  ايفًضف١ دد  9

9111.)ّ 

فكددز٠ )تددارٜخ ايفًضددف١ اذتوٜجدد١  ٜٛصدد  نددزّ  وار امل ددارف  َتددز )و.ت(   دددد  2

 ْوا٤ إ  األ١َ األملا١ْٝ(.

 )أملاْٝا(. 9191ّنارٍ ٜاصربس  ايذْ، األملاْٞ  دد  9

 .ّ )أملاْٝا(9111نارٍ ٜاصربس   اذتز١ٜ ٚإعاو٠ ايشٛسٝو دد  9
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تأثير االنتخابات األمريكية على االقتصاد 
  واألسواق المالية

 بقلم احمللل مُزتو لُند َكبري احملللني أندزع ضفّهدضو 

 2222فرباِس  71

 **مصطفى العبد اهلل الكفري د. :ةمجرت
 

 
 

لألضةُا    االنتخابات السٙاضّٕ األمسِكّٕ القادمةٕ مُوةًُار زّٙطةار   ضتكُى 

ًَةادٔ مةا ِكةُى االات ةاد أفىةل يف ضةهُات االنتخابةات،         ،0202املالّٕ يف ًام 

 َلكو يرا العام اد ِكُى خمتلفار.

نةُفربرب   3ضتتذٌ األنظاز إىل نتّذٕ االنتخابات األمسِكّٕ اليت ضتذسٓ يف َ

مةةو الهاسّةةٕ التازتّةةٕ تعاةةْ ضةةهُات االنتخابةةات ًةةادٔ دفعةةٕ ل ات ةةاد        ،0202

 .األمسِكْ، لكو الظسَف خمتلفٕ يرٍ املسٔ

ستةٖ الّةُم أى االات ةاد األمسِكةْ إّةل إىل       8491ظًس البّانات مهر ًام ُت

لةةّظ أفىةةل بكةةجري، لكهةةٌ َيةةُ األدا٘ بػةةكل أفىةةل يف ضةةهُات االنتخابةةات، 

يف الرٓ يةُ  الهاتر احمللْ اإلمجالْ  ات. ُِوح ذلك منُّبااْ الطهُاّاضار بأفىل 

 . االنتخابّةةةٕ غةةةري الطةةةهُات يف ًلّةةةٌ كةةةاى ممةةةا ٪ 2.3أًلةةةٖ بهطةةةبٕ  املتُضةةة  

 ٕ ُ  مقازنةة  السضةةةم انظةةس ) ٪2.9تفُاةةس ضةةةهُات االنتخابةةات بهطةةةبٕ    احملتربةةةل بةةالهرب

 .(A البّانْ

 

                                                 
االات ةةادِٕ، ًىةةُ ااةةاد الكتةةا    كاتةةو َباسةةح ضةةُزٓ خمةةتس بالدزاضةةات     *

 العس .
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 الطهُاتأدا٘ االات اد األمسِكْ يف الطهُات االنتخابّٕ َبااْ 

 منُ الهاتر احمللْ اإلمجالْ َالطّاضٕ املالّٕ

(A)                                                          (B)  

 
َالطبو السّٙظ يُ الطّاضٕ املالّٕ، سّةح ِفىةل الطّاضةُّى ًةادٔ ضّاضةٕ      

ًةام  أوةافس الطّاضةٕ املالّةٕ مهةر      ل االنتخابةات. َفقةار لتقةدِساتها   مالّٕ تُضعّٕ اب

ٕ  ٪2.8ستٖ الّةُم سةُالْ    8411 ُ  إىل نقاة ْ  الهةاتر  منة ْ  احمللة  ضةهُات  يف اإلمجةال

 . تلتًاليتا الطهٕ يف نقإ ٪2.0، يف سني تسادعس االنتخابات

 ملاذا إكو أى تكُى االنتخابات يرٍ املسٔ خمتلفٕ؟

 لطببني: َذلك 

"بتخفةةّ " التطةًّل املةالْ عة   ًةةامْ     ام الةسّٙظ تسامةو  ّة ا :الطةبو األَ  

0281  َ0284 (  ٌ ربةةةو عةةة   التخفّىةةةات  ف ،الطةةةهٕ الجانّةةةٕ َالجالجةةةٕ مةةةو زٙاضةةةت

   ْ دةا٘ت يةرٍ اإلدةسا٘ات الةيت مةو احملتربةل أى        الىسِبّٕ َشِةادٔ اإلنفةا  اوكةُم

إىل معد  منُ الهاتر احمللْ اإلمجالْ كل ًام، يف َاس كاى  ،٪8ةة  2.1تىّف 

َبالتةةةالْ تتعةةةاز   ،مسِكةةةْ ِهربةةةُ بالفعةةةل فةةةُ  اإلمكانةةةات فّةةةٌ االات ةةةاد األ

الطّاضات مع الابّعٕ املعتادٔ املعاكطٕ للدَزٔ االات ادِٕ للربُاشنٕ املالّٕ )انظةس  

 .(Bالسضم البّانْ 

ٕ أكجةس انقطةامار مقازنةٕ بعةام     اآلى يف سال كُى الكُنغسعالطبو الجانْ: 

لرلك جند أنٌ مو غةري املةسدح أى تةدًم األغلبّةٕ الدإقسايفّةٕ يف  لةظ        ،0281

أى معدالت مُافقٕ تسامةو  ، َال ضّربا الهُا  دُلٕ أعسٗ مو اوُافص املالّٕ املًربٕ

مةو ناسّةٕ أعةسٗ زالةا ال      .ًلٖ االات اد أًلٖ بكجري مقازنٕ بتقدِساتٌ اإلمجالّٕ

نًةةم ِطةةتعدَى أِىةةار للشربلةةٕ  أل ؛ػةةف املةةالْ مطتطةةاغار للةةدإقسايفّني قِكةةُى الت

لةةرلك نتُاةةع أى تكةةُى الطّاضةةٕ املالّةةٕ داِةةدٔ إىل سةةد مةةا يف ًةةام       ،السٙاضةةّٕ
0202. 
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 :"جملض االحتياطي الفيدرالي ليض يف "وقفة انتخابية

يهةةار زَاِةةٕ مػةةيكٕ مفاديةةا أى  انةةو اليكّةةص ًلةةٖ الطّاضةةٕ املالّةةٕإىل د

و يص القاز  يف ضةهُات  َِتذه ،ستّايفْ الفّدزالْ "داِد يف االنتخابات"بهك اال

صةةةشّشار مةةةو سّةةةح املبةةةدأ، إال أى االستّةةةايفْ  ذلةةةك زالةةةا ِكةةةُى  ،االنتخابةةةات

أَ يف ضةةهُات الفّةةدزالْ ال ِةةصا  ِغةةري ضّاضةةتٌ ًهةةد اوادةةٕ يف ضةةهٕ االنتخابةةات    

 .أعسٗ

ْ  8498مهر ًام  ضةعس الفاٙةدٔ ألمةُا      ، ًهدما زفع بهك االستّةايفْ الفّةدزال

االستّايفْ الفّدزالْ، اام البهك بتغةّري ضّاضةتٌ يف كةل ضةهٕ انتخابّةٕ باضةتجها٘       

، العةةام الةةرٓ أًلةةو فّةةٌ االستّةةايفْ الفّةةدزالْ زفةةع أضةةعاز الفاٙةةدٔ أَ    0280ًةةام 

 ًامار. 80عفىًا يف ضبع ضهُات مو أصل 

ص خمفةف يف  يهار زأٓ غاٙع آعس يُ أى بهك االستّايفْ الفّدزالْ لدٌِ اّة 

بةةةني الةةةسّٙظ   ُزٔػةةةًزالةةةا بطةةةبو "املهااػةةةٕ الطةةةاعهٕ" امل   ،ضةةةهُات االنتخابةةةات 

، سّةح عىةع   آزثةس برينةص  َزّٙظ  لظ االستّايفْ الفّدزالْ الطةاب    نّكطُى

ّٙظ نّكطةةُى بػةة ى  زٙةةّظ  لةةظ االستّةةايفْ الفّةةدزالْ الطةةاب  لسغبةةات الةةس    

مت تةةركري املػةةازكني يف الطةةُ  مةةذعسار بًةةرٍ املهااػةةٕ   ، َاةةدالطّاضةةٕ الهقدِةةٕ

الطةةاعهٕ، سّةةح كةةاى تسامةةةو نااةةدار صةةاعبار بػةةةكل غةةري معتةةاد ل ستّةةةايفْ        

الفّةةدزالْ )ًَلةةٖ َدةةٌ ان ةةُه انتقةةادٍ لةةسّٙظ  لةةظ االستّةةايفْ الفّةةدزالْ   

 .باَ (

َمةةع ذلةةك فةةيى البّانةةات ال تةةدًم ضّاضةةٕ التشّةةص ل ستّةةايفْ الفّةةدزالْ. مةةو  

زفع بهك االستّايفْ الفّدزالْ أضعاز الفاٙدٔ  ضهٕ االنتخابّٕ املاوّٕ 80ةة ال ربل 

َبالتةالْ     ،أغةًس ابةل االنتخابةات    6يف مثانّٕ مهًا. كانس االزتفاًات يف فةئ  

 ِكو لدٗ  لظ االستّايفْ الفّدزالْ تازتّار أٓ اّص للتّطري. 

االستّةايفْ الفّةدزالْ    ضتربهع بهك 0202ال نعتقد أى انتخابات  بها٘ ًلٖ ذلك

َبةدالر مةو ذلةك نتُاةع أى ِقةُم بهةك االستّةايفْ         ،مو تعدِل الطّاضٕ إذا لصم األمس

سّةح تػةري املذغةسات السّٙطةٕ      ،الفدزالْ خبف  أضعاز الفاٙةدٔ يف مةازع/ آذاز  

تةةةصا  تُاعةةةات التىةةةخم مهخفىةةةٕ  َمةةةاإىل وةةةعف أزاةةةام الهػةةةاي االات ةةةادٓ، 

 كبري.بػكل 
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 االنتخابات؟األشواق يف شهوات 

مع ًدم َدُد بهك االستّةايفْ الفّةدزالْ يف "معربعةٕ االنتخابةات"، نعتقةد أى      

اةةسازات اللذهةةٕ الفّدزالّةةٕ للطةةُ  املفتُسةةٕ  ةةو أى تكةةُى مةةسٔ أعةةسٗ دسكةةار  

َلكةو كّةف ضةتذثس االنتخابةات َسةديا       ،0202َاوشار لألضُا  املالّٕ يف ًام 

 ًلٖ األضُا  يرا العام؟

 S&P ضتاندزد آندبُز)د(، اربها بيدزاز كّفّٕ أدا٘ مذغس يف السضم البّانْ 

ضةةةهُات، َمذغةةةس الةةةدَالز  82، ًَُاٙةةةد ضةةةهدات انصانةةةٕ األمسِكّةةةٕ ملةةةدٔ 500

 اريف ضهُات االنتخابات. الج ثةٕ األَىل ال تظًةس مناة    VIXَمذغس  (DXY) الُاضع

ٕ  80تةةصداد الغلةةٕ يف ضةةبع ضةةهُات مةةو أصةةل     َ ،ارَاوةةش َال تظًةةس  ،ضةةهٕ انتخابّةة

 S&P 500 ًلٖ السغم مو أى مذغس ضتاندزد آندبُز ،اعت فار كبريار يف املتُض 

يف ضةةةةهُات ، ًلةةةةٖ التةةةةُالْ، ِهخفىةةةةاى َِستفعةةةةاى يف املتُضةةةة    VIXَمذغةةةةس 

بهطبٕ التغري الطهُٓ ًلٖ أضاع ضهُٓ(، َكاى يرا مةدفًُار   اّاضاراالنتخابات )

، فةةيى أدا٘ 0221. َباضةةتجها٘ ًةةام  0221 باألضةةاع باألشمةةٕ املالّةةٕ العاملّةةٕ يف ًةةام   

ضةّكُى دّةدار يف االنتخابةات َ ضةهُات غةري       S&P 500 مذغةس ضةتاندزد آنةدبُز   

لّظ أًلٖ أَ أال بكجري مقازنٕ بطهُات غري  VIX االنتخابات، يف سني أى مذغس

 .االنتخابات

 أدا٘ االات اد األمسِكْ يف الطهُات االنتخابّٕ َبااْ الطهُات

 ةة ًُاٙد ضهدات انصانٕ األمسِكّٕ S&P 500آندبُز  مذغس ضتاندزد

 )د(                                                          
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ْ     ، يهةار م DXY ًهد الهظةس إىل مذغةس    ّةل للةدَالز ل زتفةاب. بػةكل بةدًِ

سّح ِطتفّد الدَالز مو مصِر معتاد يف الطهٕ االنتخابّةٕ مةو    ،يرا مهاقْ أِىار

ازتفاب ًدم الّقني الطّاضْ َشِادٔ الهربُ يف الُالِات املتشدٔ )مقابل بقّةٕ العةا (   

 .كربا يُ مُوح أً ٍ

 ،نعتقةد ذلةك   ؟0202يرا الهرب  ضةّكسز نفطةٌ يف ًةام     يليُ  ارَالطذا  إذ

لةدَالز  لمةو ًةدم الةّقني االنتخةابْ ضةلبّار      َبالتالْ  و أى ِكُى الت ثري املعصَ  

ازتفةع شَز الةدَالز /    0286عاصٕ إذا فاش تسامو. يف ًام  ،EUR / USD  الُّزََ

يف الفةةئ الةةيت ضةةبقس االنتخابةةات، َلكةةو ذلةةك كةةاى    EUR / USD الّةةُزَ

املفةادٛ ازتفةع الةدَالز     . مةع فةُش تسامةو   يةّ زٓ كلّهتةُى  مدفًُار بتُاعةات فةُش   

 .البّصَ املكطّكْ َازتفع العاٙد َوعف

ٌ  نتُاع بػكل ًام زد الفعةل  زالةا بدزدةٕ أاةل، ألى يةرٍ املةسٔ       لكةو ، نفطة

تسامو يُ املفىل. "أال مو ذلك" ِعتربد إىل سد كبري ًلٖ مةو ضةّكُى املسغةح    

 الدإُاسايفْ للسٙاضٕ .

 ث ثٕ ًُامل سامسٕ:يهار 

امةةو اآلى، نعتقةةد أى ث ثةةٕ ًُامةةل ضةةتكُى سامسةةٕ  مةةع انتًةةا٘ داكربةةٕ تس

تةةةداَ  األضةةةُا  عةةة   العةةةام:  يفبالهطةةةبٕ لهتةةةاٙر االنتخابةةةات، َيةةةُ مةةةا ضةةةّذثس  

 .)االات اد، املسغح الدإقسايفْ ََالِات الغس  األَض (

 االقتصاد: – 8

زالا ِكُى االات اد يُ العامل األكجةس أيربّةٕ، ًلةٖ األاةل إذا اضةتخدمها      

الرٓ ِتىربو  ربةُب الباالةٕ َالتىةخم     ل. ما ِطربٖ الذغس البذعالتازِخ كدلّ

(CPI٪ y / y)   لهتةاٙر االنتخابةات    " دّةدار َِػري إىل سالٕ االات اد، كةاى "متهبٚةار

 .السٙاضّٕ األمسِكّٕ(

غةًسار يف مذغةس البةذع     80التغةّري املتشةسر ملةدٔ    بعد أِصنًاَز تُاع متُضة   

مةو أصةل مثةانْ مةسات. يةرا، ًلةٖ ضةبّل        مسات نتاٙر إًادٔ انتخا  السّٙظ ضس 

املجا ، أكجةس داةٕ مةو دزدةات املُافقةٕ يف بداِةٕ ضةهُات االنتخابةات. ًة َٔ ًلةٖ           
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ْ  8440َ  8496عصٗ األعاا٘ يف مذغةس البةذع يف   تذلك إكو أى   :، ًلةٖ التةُال

إىل فىّشٕ ََتسغّس َاالات اد األمسِكةْ الةرٓ كةاى يف سالةٕ زكةُد بالفعةل       

 .8448ةة  8442يف 

َبالتةةالْ فةةيى وةةسبات السكةةُد ضةةتكُى عاةةسار أكةةرب ًلةةٖ فةةسه إًةةادٔ       

ٕر بت ةةهّفات املُافقةةٕ الةةيت تةةهخف  بطةةبو القىةةاِا غةةري      انتخةةا  تسامةةو، مقازنةة

 .االات ادِٕ

 املرشح الدميقراطي:ــ  0

ضُف تطتربس االنتخابات التربًّدِٕ َالتكةت ت الدإقسايفّةٕ عة   اله ةف     

فرباِةةس يف َالِةةٕ أِةةُا. يف مسسلةةٕ مةةا      3أى بةةدأت يف ، بعةةد 0202األَ  مةةو العةةام  

ضّتىةةح أٓ مسغةةح دإقسايفةةْ ضةةّخُ  االنتخابةةات يف نةةُفربرب. ضةةّشدخ فساةةار    

 .للشص  الّطازٓكبريار إذا كاى املسغح الدإقسايفْ "معتدال" أَ مو اجلهاح 

مو املسدح أى  عل الةدإقسايفْ الّطةازٓ الةسّٙظ القةادم مجًُزِةار، َذلةك       

بعةة  الهةةاعبني الةةدإقسايفّني املعتةةدلني اةةد ِفىةةلُى مجًُزِةةار ًلةةٖ   ببطةةايفٕ ألى

  ٌ ِصِةةةد املسغةةةح الةةةدإقسايفْ   ،دإقسايفةةةْ ِطةةةازٓ. َمةةةع ذلةةةك، يف الُاةةةس نفطةةة

َبالتةالْ   ،الّطازٓ مو استرباالت التغةّري األكجةس دزاماتّكّةٕ إذا فةاش يف نةُفربرب     

 .ت الطُ مو املسدح أى ِعصش املسغح الدإقسايفْ الّطازٓ املصِد مو تقلبا

 واليات الغرب األوشط:ــ  3

مّػّغاى َبهطلفانّا ََِطكُنطو ةة ضاًدت َالِات الّلٕ يف الغس  األَض  

ل ةا  تسامةو. كانةس يةرٍ الُالِةات       0286يف الةو االنتخابةات السٙاضةّٕ لعةام     ةة 

ات، َمتكةو تسامةو مةو اُِلةًا إىل اجلربًةُزِني      ّدإقسايفّٕ مهر أَاٙل التطةعّه 

و املسدح أى حيدخ دص٘ كبري بػكل غةري متهاضةو مةو اوربلةٕ     بًامؼ صغري. م

الةةيت -السٙاضةةّٕ يف يةةرٍ الُالِةةات، َمةةو املةةسدح أِىةةار أى تةةذثس االضةةتا ًات    

 .ًلٖ األضُا -تظًس عُّيفار كبرئ ًلٖ ك  اجلانبني 

 كّف ضتتفاًل األضُا  مع املسغشني املختلفني؟

أيربًةةا  ،0202يهةةار العدِةةد مةةو الطةةّهازُِيات احملتربلةةٕ لهتةةاٙر انتخابةةات     

 ث ثٕ ضّهازُِيات:
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 أزبع ضهُات أعسٗ مع تسامو.ةة أَهلا  

 .فُش باِدى، أَ دإقسايفْ معتد  آعس –ثانًّا  

 فُش ضاندزش / َازِو أَ دإقسايفْ ِطازٓ آعس.  –ثالجًا  

ٕ مةةةع الةةةتغريات يف استربةةةاالت  عةةة   العةةةام املقبةةةل ضةةةتتفاًل األضةةةُا  املالّةةة  

ً٘ ًلٖ ضّاضات املسغشني. إلّك يفسِقٕ التفاًل ،الطّهازُِيات ذات ال لٕ  :بها

 دونالد ترامب: – 8

إى اطني اضتا ًات تسامو ضّكُى لٌ تة ثري ضةلم معتةد  ًلةٖ الػةعُز      

باناس. تلقس اوس  التذازِةٕ معظةم اللةُم ًلةٖ تبةايفذ الت ةهّع العةاملْ، َِة تْ         

سامةةةو الجةةةانْ مةةةع ازتفةةةاب خمةةةايفس الت ةةةعّد، َعاصةةةٕ  ةةةاٍ صةةةهإً   م ةةةالح ت

الطةةةّازات األَزَبّةةةٕ. لكةةةو التةةة ثري ضةةةلم إىل سةةةد مةةةا، بةةةالهظس إىل أى األضةةةًم   

األمسِكّٕ يف أًلٖ مطتُِاتًا ًلٖ اإليف   مدًُمٕ بىغ  تسامو املطتربس ًلٖ 

ٕ َإلغةا٘  االستّايفْ الفّةدزالْ َالةدفع اهلاٙةل ل ات ةاد مةو التخفّىةات الىةسِبّ       

 .القُّد

 بايدن أو دميقراطي معتدل آخرــ  0

مو املسدح أى تتخةر األضةُا  استربةاالت اطةو لفةُش باِةدى ًلةٖ أنًةا أعبةاز          

ستةٖ لةُ   إ ابّٕ إىل سد ما. عاس الهرياى ال دِقٕ يف اوس  التذازِٕ ضّهخف  

  ِكو مو احملتربل أى ِةتم ففةّ  السضةُم اجلربسكّةٕ. لكةو التة ثري إ ةابْ        

إىل سةةد مةةا، سّةةح ًَةةد باِةةدى بيلغةةا٘ التخفّىةةات الىةةسِبّٕ ليامةةو ًلةةٖ األاةةل  

 يفبالهطةبٕ للفٚةات األًلةٖ دعة ر، األمةس الةةرٓ ضةّكُى لةٌ بعة  التة ثري الطةةلم          

 .االات اد ًلٖ املدٗ املتُض 

 شاندرز أو دميقراطي يصاري آخرــ  3

 يفالطةلم   إى اطني استرباالت زٙاضٕ ضةاندزش / َازِةو ضةّكُى لةٌ التة ثري     

ُّهظس إىل التةة ثري الىةةاز للتهظةةّم َازتفةةاب الىةةساٙو ًلةةٖ أنةةٌ    الػةةعُز بةةاناس. ضةة

ِفةةُ  بُوةةُح إ ابّةةات شِةةادٔ اإلنفةةا  ًلةةٖ املهةةات َالبهّةةٕ التشتّةةٕ َففّةةف ًةةو٘  

الةةدُِى. ًةة َٔ ًلةةٖ ذلةةك فةةيى التغةةّري يف سةةد ذاتةةٌ لةةّظ غةةّٚار حيطةةو معهُِةةات       
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 .  الرٓ اايسٌ الّطاز الدإقسايفَْبالت كّد لّظ ًلٖ الهاا ،املخايفسٔ

إكةو   0202بػكل ًام نعتقد أى االنتخابةات السٙاضةّٕ األمسِكّةٕ لعةام      

أى تصِةةد مةةو تقلبةةات الطةةُ  أكجةةس مةةو املعتةةاد.   ِقت ةةس األمةةس ًلةةٖ أى الةةسّٙظ 

أثبةس أنةٌ "دةسر ضةُ "     ، Twitter الطربعٕ ًلٖ ٛضِّعاصٕ ًرب سطابٌ  ،تسامو

أَبامةةةا، َلكةةةو االستربةةةا  املستفةةةع نطةةةبّار ملسغةةةح       أكةةةرب مةةةو ضةةةلفٌ الةةةسّٙظ     

الدإقسايفّني يُ أى ِكُى ِطةازِار نقّةار بةدالر مةو أى حيفةص الةدإقسايفْ املعتةد         

َيةرا بةدَزٍ إكةو أى ِبقةْ التقلبةات مستفعةٕ إىل سةد مةا ستةٖ           ،بع  الع ةبّٕ 

عةةة   اله ةةةف األَ  مةةةو العةةةام اوةةةالْ، ًهةةةدما  ةةةسٓ االنتخابةةةات التربًّدِةةةٕ   

 .عات الدإقسايفَّٕالتذرب

 :الهص باللغة اإلنكليسيةبداية 

Electionomics: The US election’s impact on the economy and 
financial markets 

The upcoming US presidential election will be a major theme for 
financial markets in 2020. Normally, the economy fares better in 
election years, but this year could be different. Find out why in this 
theme article from Nordea's latest Economic Outlook, released on 29 
January. 

89 Feb, 2020 

By Nordea Analyst Morten Lund and Chief Analyst Anders 
Svendsen 

All eyes will be on the outcome of this year’s US election held on 
3 November 2020. Historically, election years have delivered a boost 
to the US economy, but the circumstances are different this time 
around. 

Data from 1948 until today show that the US economy tends to 
perform better in election years. Not a lot better, but clearly better. 

GDP growth is on average 0.3% higher than in non ةةة    election years. 

Compared to potential growth, election years outperform by 0.4% (see 
Chart A below). 

The main reason is fiscal policy, as politicians usually prefer an 
expansionary policy ahead of an election. According to our estimates, 

fiscal policy has from 1985 until today added around 0.1% ةةة    point to 

GDP growth in election years, while subtracting 0.2% ةةة    point in the 

subsequent year. 

https://e-markets.nordea.com/#!/research/profile/188685/undefined
https://e-markets.nordea.com/#!/research/profile/20/undefined
https://e-markets.nordea.com/#!/research/profile/20/undefined
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ٞ  اهبِٚٞ ًّ ستٞ فؼ٘ي ؼٌى اهعِاوّٗٙ ا٬يٚاٞا ا٪ٗي    ، ٗاهثاوُٛ  جالهٚو  قاوفٚا

 ٞ ٞ ، ٗاهثوهاا   جاالهٚو  فلةٙااا ، جااالهٚو  جٚ٘قاوفٚاااٞ، ٗاهةاباا   جااالهٚو  فوشاا ٚ

 .جلهٚو  كُ٘ٚٞ، ٗأًو اهشودض فٔ٘ جلهٚو  ً وٌٓٚٚٞٗاـوًص 

يف اه٘قت اهذٜ كِت أع  فٕٚ عّ عٌى ًّ ٓذا اهابٚى يف عؼة اُؼةفت 

      ٕ ٗكااوْ أْ  ،فٚاإ اهعِااوّٗٙ ري  جتاا، اػااوٖ، ٗري  جتاا، ًااو ِٙبإااٛ أْ يِؼااة  ريهٚاا

٘ق اه٘ػاى باج جٚاى عةباٛ طاوني  ٗباج عِاوّٗٙ اهِٔـاٞ ٗاهثا٘ىٝ  باو عِٟ           اُؼةَ ط

٨ٓثااّو ٗىا١ ادػاالاىا  اااا كٌااو ػااوى جتاا،ٜ  اااا اه لااةٜ ٗبااج اؿلاقااٞ، ٗػااة   

كٌّ ٙرتقب ًطةّا ًاّ ساروني ي ٙتظالى بعال، ٗجتالٗ  كٌاو جتالا جتا،ٜ ًاّ          

ا ٔتٌج ا٪كودميٚج ًِتظةّا هعٌى ِٓو ٬ٗخة ِٓون، ٗأعين ا٪ًؼاوى اهعةبٚاٞ يف   

اؾزٙةٝ ٗاهظوَ ٗاهعاةاق ٗااوي أفةٙاٚاو، ٗكوٌاو كِات أُتظاة ًاّ اهعِاوّٗٙ ًاو          

اهِا٘   وني كِات أعثاة عواٟ ُا٘عج ًاّ اـٚباٞا       ٙةؿٛ ٓٚوًٛ ري  ريُتود اؾٚى اهظ

استإةاق اؾٚى اهعةبٛ بإُتود اهظاعة ٗاهاؼاٞ ٗاهاؼاؽ اهاؼا،ٝ اساتإةاقّو       ا٪ٗي

ٗٓااذا ٙعااين يةٓكااز أبِااو١ اهعةبٚااٞ ذاا٘ي ا٪دني ري  اهلىجااٞ اهاا     ،عوااٟ جتاا، طو٢ااى 

ٓ٘ ريُتود ا٪مسو١ اهلاب،ٝ اها  اساتإةقت     ٗاهِ٘  اهثوُِٛٙؼةفْ٘ ريهٕٚ عّ جت،ٖ، 

                                                 
 كويب ٗبوذ  س٘ىٜ، أستوذ جوًعٛ ٗعـ٘ مجعٚٞ اهِال يف اؼود اهلتوني اهعةني.  *
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ٔلٓو ٗٗقتٔو يف ريُتود ًاو سابإ ريُتوجإ، ٗيف ريعاودٝ كتوباٞ ًاو قال قتوتإ ا٪مساو١           ج

ّٞ، ٗكأْ  ا٨ستعودٝ  ي ةض ُ شٔو ًِٔحّو فوؿ٩ّ ٨ ً اة   ا تتوبعٞ ًظوفٔٞ ٗكتوب

ًّ قٌ٘د  ادذٚو١ًِٕ. ٗهعى ا٨ستعودٝ كوُت ؿةٗىٝ أٗ ًو ٙظبٕ اهـةٗىٝ ٪دبو١ 

، ٗهلِٔااو (8118 -8199)ٜ اؾبااى ري  باالٗ (8191 -8131)سااوًٛ اهبااوىٗدٜ 

ياوعالّا ًاّ ٌٓاَ٘    أؿارت   جتل  ًٔةبّو ًّ ط٧ْٗ اهعؼة اهثاوفٚٞ ٗاه لةٙٞ، باى  

اجملتٌعاو  اهعةبٚااٞ اهاا  أقاوتٔااو ا٨جترتابااو  ا ةٙااةٝ، ًِٗٔااو ا٨جتاارتاني عااّ اهتااوىٙ   

اؿوؿة، ًِٗٔو اهتإة ني اهشوعٛ اهذٜ فةؿتٕ ق٠٘ ا٨قتؼود اهعو ٛ، ًِٗٔو اهبعال  

 عّ ريُتود اهعوي ا تالَ يف اه لة ٗاه وش ٞ ٗعوَ٘ ادُوسٞ.اهِشيب 

أطااعة  –ًٗاو لهات    -ٗػاوين اهلتاوني ا ِاٖ٘ بإ ريٓالا١م ًااّ ٧ًه إ، فلِات        

ب ةذٞ ادلول اه  ٙظعة بٔو عاودّٝ اهِاوجرْ٘ يف ريبالاعوئٍ، ٗهعاى فاةذ  قِو٢ٚاٞ       

ٛ  ًااّ اؾٚااى    اهعةبااٛ ا ِظااأ، فٌااّ جٔااٞ عوٌٚااٞ فااإْ اهعِاا٘اْ أىؿااٟ يطوعااٛ ٗأًااوُ

اهظوني، ًّٗ جٔاٞ قوُٚاٞ جاو١ ادلاول ًاّ أساتوذ سابإ هاٛ أْ ذوؿاة   بإ ٗبأبِاو١            

ٞ  -جاااااٚوٕ ًّ قوفظٞ قِ ذٝ ٗهلاذٖ ا ِطااٞ عِالٜ     -ًّ أعٌوي ًلٞ ا لةًا

ٙال بٚـااو١، فااال عظاات ًاا  أبِو٢ٔااو ًااّ كتواات ا٪جٚااوي، ٨ٗ قٚاات ًاأٍِ اهلااةَ  

كٚاوُٛ ًشاوذٞ دتالٝ ًاّ اؿاب      اهاِ اذٝ   ؼتاى يف    ٗاحملبٞ ٗادخو١، ًٗو يازاي  

 ٗاه٘فو١.

ٗىجتااٍ كااى أٗاػااة احملبااٞ اهةابطااٞ بااٚين ٗبااج ا ٧هاات، فااإُين ٨ أقاا٠٘ عوااٟ   

ْ   –ا٨ن٩  ًّ ًٌٔ  ًِٗٔ  كِوقال، فوهِوقال    ٍ  جتا،    -يف أجتواب ا٪ذٚاو ىجاٚ

ىذٍٚ، ٗٓ٘ عِلًو ٙاةأ ِٙشٟ كى طا١ٛ ري٨ ذـا٘ى اهاِؽ ا وقاى أًوًإ، ٗهلاّ       

فال فوجأُٛ بو شت٠٘ اهعٌٚإ اهذٜ ظٔة فٚإ،   جت،ٖ  قبؤو، اهلتوني  بعل اهاةا١ٝ 

  كويب ، ٨ٗ أجلُٛ قةجّو أبالّا ريذا قواتا   اا ىجتٍ قا  بٕ اهشوباٞ كطوهب ٗك

 ريُين أًوَ بوذ  است٠٘ هٕ ا ِٔخ ٗاستاوًت هٕ اهاةا١ٝ ٗسبى اهلتوبٞ ، ًّٗ ِٓو 

ًٗو اه لة ًٗو  طةعِو ُتشو١ي ًعٕ قبى اهلخ٘ي ري  ع٘اي اهلتوني، فٌو اؾلي

 اهثاوفٞ؟؟؟

ٓ٘ عواٍ أكثاة اهاا٘اُج    عشب ا ٘س٘عٞ اهةٗسٚٞا  Dialectiqueفوؾليا 

عًٌ٘ٚاااٞ، اهااا  ؼلاااٍ يطااا٘ى اهطبٚعاااٞ ٗاجملتٌااا  ٗاه لاااة، ٗي ِٙبثاااإ اؾااالي  

كٌؼاااطوج فحاااأّٝ، باااى ًاااة  باااأط٘اى ٗس ااابإ بتاااوىٙ  ط٘ٙاااى، فٌاااّ عٔااال اهُٚ٘اااوْ    
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ق.َ اهااذٜ أسااص عوااٍ اؾاالي ًااّ خاا٩ي       Heraclitus 411- 131ٓ،ٗقوااٚطص 

 يف اهطبٚعااٞ  ري  عوٌااو١ اهإااةني يف اهاااةْ اهتوساا  عظااة ٗاهِؼاات ا٪ٗي ًااّ  ٧ًٕه اا

ٓٛ ا ودٝ ا٪ٗ  يف اهطبٚعاٞ، ٪ُٔاو ا٪قالى     اهِوىاهاةْ اهعظةّٙ. ٗقل ذٓب ري  أْ 

عوااٟ اهتإااٚ، ٗاؿةكااٞ، ٗقاال ُظااأ اهعااوي كٗواإ ًااّ اهِااوى، ًٗشااوى اهِااوى ًشااوى       

، ٗكااى طاا١ٛ يف اهطبٚعااٞ يف فاإٚ، ًشااتٌة، ٗكااى ا٪طااٚو١ يتراا٘ي ري        دا٢ااةٜ

أؿلادٓو، ٗأًو يف اهعوي ادُشوُٛ فٚبلٗ اهؼةا  ً٘ٓهل ا٪طٚو١، ٗسٚل ا٪طاٚو١،  

ٗأًو ػةا  ا٪ؿلاد فٚلظات عاّ ٗذالئو ٗاهطةٙاإ ػاوعلّا ٗعِإ ٓوبطاّو، ٗيف        

ا بود٥ اؾلهٚٞ يف بإُٔ قلَ  ص ِٚطاهاةْ اهعظةّٙ ٗػت اه ٩س ٞ ا ودْٙ٘ ٓ،ٗقو

 ط٘ى ًّ اه لة اهبظةٜ بوكٕة، فعلُّٖٗ ىا٢لّا ٧ًٗسشّو

ٗهٌا  عواٍ اؾالي باج ا٬ىا١ ا٨ذتٌوهٚاٞ ٗاهتروا٩ٚ  اه،ٓوُٚاٞ، ٗيف اهاااةْ        

 -Descartes 8411اهشااوب  عظااة عااةض اه ٚوشاا٘  اه ةُشااٛ ىِٙٚاإ دٙلااوى      

هوحااااالي ؿاااااٌّ ُظةٙتااااإ عاااااّ خواااااإ اهلاااااْ٘، ٗأًاااااو باااااوىٗ  سااااابِٚ٘لا      8149

spinoza8131- 8111  ّبوعتباوىٖ عواٞ    اؾا٘ٓة فال أقة بوؾلي، ٗٓ٘ ٙبر  ع

فااال  roussea 8181- 8111 جااون ىٗساا٘ذاياإ، ٗأًااو ا٪دٙااب ٗاه ٚوشاا٘  جااوْ  

قلَ ُ٘عّو قة  ّا ًّ ا٪فلوى اؾلهٚٞ، فاأقة اهتِاوق، كظاةل هوتطا٘ى اهتاوىىٛ،      

ذٓاب ري  ًاو    فاال  Diderot 8183- 8111ٗأًو ا  لة ا٨قتؼودٜ دٙاين دٙالىٗ   

ٓا٘ ًتاالَ عواٟ ساوبإٚ، ريذ أقالَ عواٟ فراؽ اهتِوقـاو  يف اها٘عٛ ا٨جتٌاوعٛ           

ا عوػة هٕ ًّ خ٩ي ىٗاٙتٕ  ابّ أ  ىاً٘ ، ٗٙبوغ اؾالي ا ثاوهٛ ذىٗيإ يف ًاا٨٘      

، ٗقااال ىأ٠ اهعاااو ج  8138 -8119   فةٙااالىٙم ٓٚإاااى اه ٚوشااا٘  ا٪ اااوُٛ د.  

ٙعااين أْ اهعااوي يف ذااوي ًااّ اؿةكااٞ اهطبٚعااٛ ٗاهتااوىىٛ عوااٟ أٌُٔااو ؿااةٗىٝ، ٗ

ٕ  ٗاهتراا٘ي ٗاه  8191 ظاا٘آة اهااةٗل  اهؼااودى   تإااٚ، ٗاهتطاا٘ى ا شااتٌة، ٗيف كتوباا

 ؼلث عّ ٗذلٝ اه لة ٗاه٘ج٘د ٗاهةٗل ٗاهعاى  اه لةٝ ا طواٞ .

فلٚاات ٗهاات ا٪سااتوذ اهشاأٌٚٛ بااج اؾاالي ب٘ػاا ٕ ًؼااطورّو يف اه وشاا ٞ   

ٛ عوااٟ ا شاات٘ٙو ا اهثاااويف  ٗبااج ًااةادٖ ًااّ ا ظاأل اهثاااويف اهعةباا   ٗعوااَ٘ ادُوسااٞ

ِّ  ٗاه وش ٛ؟ ٗاه لٔة

ًاو ًااّ طام أُاإ عٌاى عوااٟ ريلاذاٞ ا ؼااطوج عاّ د٨هتاإ، ٗخوػاٞ يف اه ؼااى       

ا٪ٗي ٗاهثوُٛ، ٗقل أظٔة ًّ  ا لخى  ًِٔحإ اهااو٢ٍ عواٟ ريعاودٝ يظالٚى اها٘عٛ       
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ًِٔحٚتااإ ًٌٔاااٞ اهِاااال ٗا اوىُاااٞ   ٗا٨ىيااااو١ بطةا٢اااإ اهااات ل،   قاااٍ أؿاااو  ري     

  ِٗٓو ٙ ؼج ا ٧هت عاّ ي٘ظٚ إ هوحالي يف اهبِٚاٞ      .ٗاهتروٚى، ٗيابى اؾلي ذ٘هٕ

اهثاوفٚااٞ اهعةبٚاااٞ بؼااة  اهِظاااة عااّ اؾااالي كعوااٍ، أٗ كٌؼاااطوج يف اهعواااَ٘     

 اهشٚوسٚٞ.

  أٙااّ ٙااات جاالهٚو  قاوفٚااٞ يشااو١ي ا ٧هاات ؼاات عِاا٘اْ  اه ؼااى ا٪ٗي ٗيف  

و٦ي ٙ ـٛ ري  ج٘اني ٧ًداٖا ريْ ٗؿاعٚٞ ا ثاات اهعةباٛ اهٚاَ٘     ا ثات؟ ٗكأْ اهتش

 ٗهٚشت عوٟ ًو ٙةاَ، ٗهلّ ٓى ا ثات ٓا٘ اهاذٜ ٗؿا  ُ شإ يف ٓاذا ا ٘ؿا ؟ أ      

أْ ع٘اًى أخة٠ ٗؿاعتٕ ذٚا  ٓا٘؟؟ ٗذٚا  ٓا٘ ٨ ميلاّ هإ أْ ٙأِ، بو٪عباو١          

اهتإوٙة ا ٘كوٞ ريهٕٚ، فوستروي ري  ً ةدٝ ًرتاكٌٞ يف اهبِٚٞ اهعوًٞ، أٜ إُٔ فال 

عّ اهلتوٞ ا٨جتٌوعٚٞ، ًّٗ اهل٢٨ى اه  ٙش٘قٔو ا ٧هت عوٟ يةاجا  دٗى ا ثاات   

ٗٙعازٗ   ،اُؼةا  اؾٚى اهعةبٛ اهظوني عّ اهاةا١ٝ، ٨ٗ سٌٚو اهاةا١ٝ ادطالوهٚٞ 

ذهاام ري  اُبٔااوى اؾٚااى بااو ِحزا  اهتاِٚااٞ اهاا  قااذ  بٔااو اجملتٌاا  اهؼااِوعٛ ري       

٧هتا ٓى كوْ اهلويب أٗ ا ثات ٗذلٖ ًش٨ّٗ٧؟ ا  ُشأيا٪س٘اق اهعو ٚٞ، ِٗٓو 

 أي يتلخى اجملتٌعو  اهعةبٚٞ يف عوي ا٨ست٩ٔن؟؟

ب اؾٚااى ٚاابتإٚاااا ٨ٗ سااٌٚو ادعاا٩َ اهِااوطإ بوهعةبٚااٞ اااا قوًات اهااِظٍ اهثاوفٚااٞ  

ٕ أ٨ّٗ ٗعاّ ذوؿااةٖ قوُٚاّو، ُٗشاأي ا ٧هااتا أي ٙلاّ ُلاا٘ؾ     ىىاااهعةباٛ عاّ يو  

ٍٞقةا١يٕ ٗعلَ دىاسٞ ًشببو  ُل٘ػٕ ًظةٗ  اهِٔـٞ ٗعلَ ريعودٝ  داخوٚٞ  كب ِٚ

  وذا يأخةُو ٗ وذا يالً٘ا؟ آى متت ريعودٝ ػٚوجتٞ س٧اي اهِٔـٞ ًٗٗتِوقـٞ، أ

ٓااذا ىأٜ  –هااال كااوْ ًظااةٗ  اهِٔـااٞ ٓحِٚااّو جتاا، قوبااى هو٘ذاالٝ اهعـاا٘ٙٞ    

، ٗذلاقٛ ري  ذل أبشط، ٗيو ٚاٛ بإا، ذالٗد، ٗها٘    ٗٓ٘ يةاقٛ ري  ذلٍّ -خوؾ

٘    أْ دعاااوٝ ٖ بٔاااو ًتاااأًوج اؾٚاااى بعااال اىيلاااوض اهِٔـاااٞ ٗق ااا٘ا عِااال اهبِٚاااٞ ا ِااا

يِوقـوئو ٗأذ٩ًٔو ا  ت٘ذٞ ٪دىك٘ا أً٘ىّا علٙلٝ، أٌٓٔو أْ ِٓون ًشوفٞ جتا،  

اعتٚودٙٞ بج ًل اهاؼل ٗياؼ، ادلول، ٗ٪دىك٘ا أْ  اهث٘ىٝ  مبعِوٓو اهشٚوسٛ 

كاٍ اؿواٍ ري  أْ اُلشاة     استٌل  ًّ اهِٔـٞ  ا٪ذا٩َ اها  ي ؼااإ، فرتا   

 ا٪ذ٩َ اهل،٠، ٗاىيل  اػط٩ل اهتالَ  بوػوٖ   اه٘ىا١ 

ٙعطااٛ ا٪سااتوذ اهشاأٌٚٛ أٌٓٚااٞ ٗاؿاارٞ  شااو٢ى قو٢ٌااٞ يف اهبِٚااٞ اهثاوفٚااٞ يف 

ا ٌولااٞ اهشااع٘دٙٞ، قااٍ ٙةآااو قوبوااٞ هوتعٌااٍٚ، ٗهعااى أٓااٍ يواام ا شااو٢ى ًظاالوٞ      
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ٟ ػ رو  اهت٘اػى ادهلرتُٗاٛ،   اهعوًٚٞ  اه  أخذ  يت٘ؿ  كوٌٞ ًتلاٗهٞ عو

ادهلرتُٗٛ كوه ّو اهشو٢ل ًّ اها٘يا  اهت٘اػى ا٨جتٌوعٛ ، فٔ٘ ي٘اػى  اٗأق٘ي

ػااوًت، ٗاجملتٌعااو  ٨ يلااْ٘ ري٨ ُوطاااٞ، ٗٓاا٘ عوااٟ أٌٓٚتاإ عٖوااٍ اجملتٌعااو          

 اهؼٌت ٗا٨ُاطو  ٗاهت٘اػى عوٟ طةٙاتٕ ٗهٚص عوٟ طةٙاتٔو.

عٛ ، فٚال  ا٨دعاو١  يةساٚ  ظاوٓةٝ   ٗهعى خط٘ىٝ اهت٘اػى ا ذك٘ى يلٌاّ يف 

خٜل اـؼ٘ػاااٚٞ، ٗبااال٨ّ ًاااّ أْ ٙااااةأ اهؼاااإ، هولاااب، ٗا ٔاااتٍ هوٌ اااتؽ،    اهعاااود

ٗا لىسااٛ ه٫كااودميٛ، ٗا تااذٗق اهظااعيب هوٌثااات، ىال كااىخل ٙلتااب عوااٟ أُاإ     

 جلٙة بأْ ٙ اةأ هٕ.

ٞ  ا٪ُلًّٙٞٗ ا شو٢ى اه  طةذٔو ا٪ستوذ اهشٌٔٚٛ ًظلوٞ  ، ٗاقعٔاو  ا٪دبٚا

ٗأٓلافٔو ٗري  أّٙ، قٍ يتب  ً  اهاوى٥ قـٚٞ ا٪دني ٗاهثاوفٞ، ٗٓاى اهِا٘ادٜ أدبٚاٞ    

 أٗ قاوفٚٞ؟

ًثى ٓذا اهتشو٦ي ميلّ أْ يتلاٗهٕ اهعاوٚو  ا لىسٚٞ،  ُٗعين اؿاةفٚج ،  

، فوهثاوفٞ كىخل طوًى ًةكب، ٗٓ٘ كى ُظول ذٓين ٙاَ٘ بإ  فلى أدبٍّٛ قاويف

 ٗهاٚص كاىُّ قااويف   لٗ فٌٚاو بعال خوػاّو ذايٚاّو،     ادُشوْ أٗ ٙبلعإ، ٗٙت اة د بإ ٗٙإا    

، فواا٫دني خؼ٘ػااٚتٕ ًااّ بااج ا٪ُظااطٞ اهعوًااٞ، فٔاا٘ دا٢ٌااّو ًااّ ا ةيبااٞ          بااأدبٛ

ٞ    ا٪ىقٟ، ٨ٗ ِٙشٟ ا٪ستوذ اهشٔ ، ٗا٪مساو١  ٌٚٛ أْ ٙشتظأل باأع٩َ ًاّ ا ٌولا

علٙاالٝ ًت٘اهٚااٞ  سااعٚل اهشااةوٛ  ،عباالاه اهشااوٌٛ، ٓاالٙى اهبلااةٜ، عباالاه  

قاٍ ٙتشاو١ي ًشت شاةّا عااّ اهع٩قاٞ باج  ا٪دبٚاٞ  ٗ  ا٪كودميٚاٞ ، ٗقاال        اهإاذاًٛ،  

عاوُٟ ًاّ ٓاذٖ اهثِو٢ٚاٞ ا ِشاحٌٞ ذِٚاّو ا ت وه اٞ أذٚوُاّو، ٗٓاٛ ذوؿاةٝ يف ا تاْ٘            

ا٪دبٚااٞ اهعةبٚااٞ كلااى، فوهِااال ا٪كااودميٛ اىياابط بو ِااوٓخ اهرتب٘ٙااٞ اؿلٙثااٞ،   

اهعةبٚاااٞ ٗي يلاااّ  ٗهلاااّ عاااٞ علٙااال ًاااّ ا٪كاااودميٚج ؽةجااا٘ا يف ا٪ًؼاااوى 

أكااودميٚتٍٔ ببعٚاالٝ عااّ ا٪دبااو١ جتاا، ا٪كااودميٚج، أًااو ا٪كااودميْٚ٘ اهااذّٙ         

ٕ ؽةج٘ا يف جوًعو  ا ا٨ستظاةاقٚٞ، فاإٍُٔ    هإةني ًٗعوٓلٖ اهعوٌٚٞ ًٗةاكز عثا

عوااٟ قاوفااٞ ًتإااوٙةٝ ًاا  ا٪دني ٗاهِااال اهشااو٢لّٙ يف اجملتٌعااو  اهعةبٚااٞ، ٗعوااٟ         

 ًِٔحٚٞ ًتبوعلٝ

ٙطاااةل ا٪ساااتوذ اهشااأٌٚٛ عِاااوّٗٙ    جااالهٚو  فلةٙاااٞ اه ؼاااى اهثاااوُٛٗيف 

 اه لاة ا ؼاورٛ ، ٗبعـأو    ااا  ريطلوهٚٞ بعـٔو ِٙتٌاٛ ري  اهارتاث اهظاعيب، كا   
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ااا   اه لة ٗا٬خة ، ٗبعـٔو ِٙتٌٛ ري  ا ثوهٚاٞ كا اا ِٙتٌٛ ري  عِوّٗٙ اؿلاقٞ كا

 قوااإ فلااةٜ ، اااا  جتٌااط اه لااة، ٗبعـاأو ِٙتٌااٛ ري  سااوٙل٘ه٘جٚو اهثاوفااٞ كا

ل يلاىض ً  اهاوى٥ ٓذٖ اهعِوّٗٙ ًشت ٚلّا ًّ قةا١ايٕ، ًّٗ ػةبتٕ يف اهرتبٚٞ ٗق

ٗاهتعوٍٚ، ٗٙتطوىل ً  اهاوى٥ ًشو٢ى علٙلٝا ًِٔو اه٘عٛ، فٚظا، ري  ُشابٚٞ ٓاذا    

ا  َٔ٘، فواٚص كاىُّ ًاّ اد عاوٖ بااودى عواٟ ريػالاى ا٪ذلاوَ. ٗخوػاٞ يف اجملاوي           

اهثاوفاٞ اهعةبٚاٞ، قاٍ ٙاث، قـاٚٞ ًٌٔاٞ،        اهِالٜ أٗ اهاـوٙو ا٨سرتايٚحٚٞ اه  ئٍ

ًو يزاي ًظلوٞ ًّ ًظل٩  اؿوؿة اهعةبٛ، ٗٓاٛ ًظالوٞ ادعا٩َ اهِاوطإ     

بوهعةبٚٞ اهذٜ ٤ٚٔٙ اه،اًخ ٨ُتزا  اهالاسٞ عّ ا ال ساو  ؼات طاعوىا  اؿةٙاٞ     

 ، ٗٙعااين باإ اهرتاٗٙااةٜٗاؿلاقااٞ قااٍ ِٙراات ًؼااطورّو ىأٙتاإ ً٘فاااّو يف متاإ ٗٓاا٘  

، ٗاهٓطةفاااوْ ٨ هتٌعاااوْ يف بِٚاااٞ ٗاذااالٝ ري٨ اجتٌاااو   ٛ ٗاهتِااا٘ٙةٜقااارتاا ثاااات اه

ا٪ؿلاد، ىٙثٌو يتول ٪ٜ ًٌِٔو فةػاٞ ا٨ُعتاوق ًاّ ا٬خاة. ٗا٪ساتوذ اهشأٌٚٛ ريذ       

ٙظ، ري  ٓذٖ ا٨لدٗاجٚٞ يف اه ـو١ اهثاويف اهشع٘دٜ اـوؾ، فإمنو ٓٛ ً٘ج٘دٝ 

ٚاى ىٗذٚتٔاو اهثاوفٚاٞ بوػاوٖ     يف اه ـو١ اهثاويف اهعةبٛ كلاى، فو٪ًاٞ كٗؤاو مت   

ا وؿٛ، ٗكأْ أستوذٙٞ ا وؿٛ ٨ يِاط ، ٗيبلٗ ٓذٖ اه لةٝ ًّ ًعوي اهتر٘ي 

عِاال ا٪ًااٍ، ٗخوػااٞ يف ًظااةٗ  اهِٔـااٞ أٗ اهتراالٙ ، ريذ ٙااات اهعاااى اهرتاقااٛ         

ا ظ  ؽ مب لةّٙ سو ٚج عوٟ ا شت٠٘ اهااً٘ٛ ٗاهالٙين ؿال اهتحلٙال ٗاُبثاوق      

عارتا  بوؾٚاى ا تاالَ اهاذٜ ِٙاتخ أدباّو طاعةّا ُٗثاةّا،         هإٞ خوػٞ بوهعؼة، ؿل ا٨

عِالًو   8331 -8391 فةاُظٚشل٘ برتاىنُٗأذٓكة ِٓو بةجى اهِٔـٞ ادٙطوهٛ 

أًاٞ   ساتع٘د عوُٟ ًّ ٓذٖ ا ظلوٞ، فاويا  ٨ يعحب٘ا ًّ ُٔـتِو ماّ اهطوٚاوْ،   

جلٙلٝ بعل ىًٗو، ٗسٚلْ٘ هِاو طاعةا١ ٗفِاوُْ٘ ًٗ لاةْٗ ًاّ طبٚعاٞ عؼاةُو،        

ي ٙؼااابج طٚظاااةْٗ خطٚباااّو بعااال دمي٘ساااتج؟ أي ٙؼااابج ف،جٚاااى طاااوعةّا بعااال  أ

ًٓ٘،ٗض ، ٗٓلذا ٙظ، برتاىن ري  ريلاذاٞ أساتوذٙٞ ا٪ًاٍ ٗا٪فاةاد اهعوٌاو١ عاّ       

ا٪ًٍ اهؼوعلٝ، ٗأْ هوتوىٙ  ًِطاّو ٙااَ٘ عواٟ جالهٚو  اهتعوقاب ٗاهتاالَ، ٗعالَ       

ميِرا٘ا بارتاىن هااب    اهةكْ٘ ري  طلى ُٔو٢ٛ، ٗٓاذا كٗوإ مساج هوٌا٧ىخج أْ     

 )أب٘ ادُشوُٚٞ(.

قٍ ٙعةض ا ٧هت  ؼطوج آخة هٚص ًّ ًؼِ٘عويٕ ٓ٘  اهلميوجت٘جٚو  باى ٓا٘   

قااودَ ًااّ خااوىد ا٪بِٚااٞ اهثاوفٚااٞ اهعةبٚااٞ، ٗهلِاإ ٙشااٌج هاإ بو٨ُتظااوَ يف بِٚااٞ          

ّو ، ٗاهاالميوجت٘جٚو كوٌااٞ ُٙ٘وُٚاٞ، ياااَ٘ عوااٟ اسااتٌوهٞ  ٚ ا فاا٩ ٙباالٗ  خوىِججلهٚويإ  



 د. صالح يونسقراءة 

 

 813 

 

طةٙااإ اـطوبااٞ، ٗيو ٚااإ اؿاااو٢إ، ٗيطوااإ عوااٟ أسااوهٚب اهشوسااٞ    اؾٌااوٓ، عااّ

بااةأٜ ا٪سااتوذ  -اهاذّٙ ٙلشاابْ٘ أُؼاوىٍٓ عااّ طةٙااإ ريقاوىٝ اهع٘اطاات، ٗٓا١٨٧    

فـااو١ سٚوسااٛ ٙاا٧دٜ ري     ِااو١ِِتٙشااتإوْ٘ ا ِااوبة اهلِٙٚااٞ ٗاهثاوفٚااٞ ٨ب   اااا اهشاأٌٚٛ 

ٓ٘ ًاوهاٞ ًِظا٘ىٝ يف   ؼاٚإ ًِوفعٍٔ، ٗهلِٕ أعطٟ طوٓلّا ي ٙلّ فٕٚ ًٖ٘فاّو 

ؼات عِا٘اْا قِاٞ اهلت اوني اهاةٗض ًاّ هٚاِج         1981آذاى /ًاوىض  فوٞ اه ٚؼى 

 ري  ب٘يج هوعةاقٛ ج٘د  ٓ٘طٚوى. 

   ٗ اه،اقااٞ هوثاا٘ىٝ اهبوظاا ٚٞ  ٠ ٗٙااة٠ ا٪سااتوذ اهشاأٌٚٛ أْ ا اااوي  عااة ٠ اهاالعو

  ٛ قال   اهةٗسٚٞ اه  يِلبت  بود٢ٔو، ٗذٚوي ٓذا ا ٘ؿ٘  أى٠ أْ ا٪ساتوذ اهشأٌٚ

ُّ ٙةٙال      خل اُ ؼاوه ٗق  ؼت يأق، اهعةاقٛ ٓ٘طٚوى، ٗه٘ إُٔ عوٍ أْ ٓ٘طاٚوى كاةد

ّٞ كةدٙااٞ عِااّ٘ٝ عااّ يااوىٙ  ا ِطاااٞ، ٗهاا٘ عوااٍ أْ اهشٚوسااٞ ا٨ساارتايٚحٚٞ يف         دٗهاا

  ا٨طاارتاكٛ ٗاهةٗسااٛ اهاٚؼااةٜ كوُاات ؿاال اهلٚوُااو      ٚاهعٔاالّٙا اهشاا٘فٚ 

ًعظاٍ اهلتاوني اهاذّٙ ظٔاةٗا     اؾز٢ٚٞ ا  رتؿٞ ٨ختوت أًة ٓ٘طاٚوى عِالٖ، ٗريْ   

كوُ٘ا بودمجو  ك،ٜ استظاةاق ، ٗأُٔاٍ    8118تٚٞ ٚبعل اُاـو١ اؿابٞ اهش٘فٚ

ٚتٚٞ ًةجعٚاٞ  ٧ٚٗا اهع٘اي اهطةفٚٞ، ُٗعين اهلٗي اه  اؽذ  ًّ اؿابٞ اهش٘فٓٚ 

٧ٗا ا٪جٚااوي اهظااوبٞ فٚٔااو هاِوعااو  ٧ًدآااوا أْ ٨ ًِلٗذااٞ عااّ اهِظااوَ        هلااو، ٓٚ اا 

و ٛ، ٗأْ ٨ طلى سٚوسّٚو ري٨ ًو ابتلعتٕ، ٗٓ٘ اهؼٚإٞ اه، وُٚاٞ،  اهةأمسوهٛ اهع

ًٗااو كااوْ هلاا١٨٧ أْ ياااة  آىا٦ٓااٍ ري٨ بترطااٍٚ ا ظااةٗ  اهااذٜ باالأٖ هٚااِج ٗيوبعاإ        

 ستوهج ٗخو و٦ٌٓو.

أْ ًظاةٗ  كٔةباٞ ىٗساٚو    ااا  ٗهلِإ ٨ ٙةٙال أْ ٙعواٍ    اا فوهشٚل ٓ٘طٚوى ٙعوٍ 

ٚوبشاٞ ٗسالض اهلاةٝ ا٪ىؿاٚٞ، قال   يف      تٚٞ اهبوهإاٞ ًشاوذتٔو  اص اه   ٚاهش٘فٚ

عٔل ستوهج، ٗخ٩ي عالّٙ ًّ اهزًّ، ٗأىٙل أْ أُٖ٘ بأْ ىٗساٚو أٗي دٗهاٞ جتاز     

اهةٗسااٛ يف اه ـااو١ اهلااُ٘ٛ بِحااول،  ٙاا٘ىٜ جتوجتااوىّٙ، ٗقاال ذٓوااإ 8119اه ـااو١ 

ٗأُااٖ٘ بااأْ اهِظااوَ اهتعوٌٚااٛ اهشاا٘فٚٚ  أٗػااى ا٪جٚااوي ا ت٩ذاااٞ ري  ريباالاعو          

ٙااو١ ٗ اهبٚ٘ه٘جٚااو ٗعوااٍ اهِبااو  ٗا٬داني اهعو ٚااٞ ٗاه وشاا ٞ، ٗ قاال     كاا،٠ يف اه ٚز

ياالَ ا٨ؼاود اهشا٘فٚٚ  عواٟ أٗىٗبااو اهإةبٚاٞ يف اهعواٍ اهةٙوؿاٛ بِشابٞ ق٩قااٞ ري          

ٗاذل، ُٗذكة أْ ا٨ؼود اهش٘فٚٚ  كوْ ٙ ٘ل بو٪هعوني ا٪ٗهً٘بٚاٞ عواٟ اهالٗاَ    

وني اهةٗاٙااٞ ٗاهاؼااؽ   ًّو عوااٟ خؼاإً٘ اهإااةبٚج ب ااوىق كااب،، ٗأْ كت اا     ًتااالِّ
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، جِلٚز أٙتٌاوُ٘  ٗىسا٘ي ازايا٘    اهش٘فٚٚت كوُ٘ا عو ٚج، ُٗذكة ًٍِٔ 

عاّ   8119اه او٢ز ظاو٢زٝ ُ٘باى     طاو٨خ٘  ٗأًو اهةٗض فلاث،ْٗ، ُاذكة ًأٍِا    

، ٗأْ ا٪دني اهةٗا٢ااٛ اهااذٜ ُااتخ بعاال اؿااةني اهعو ٚااٞ اهثوُٚااٞ   اهاالْٗ اهلااود٥ىٗاٙتاإ 

اه ةٙاال يف اهاااةْ اهتوساا  عظااة، ٗهلااّ     كااوْ اًتاالادّا هاا٫دني اهةٗسااٛ     8114

 مب٘ؿ٘عو  كتو ٞ.

ٙااة٠ اهلويااب اهشاأٌٚٛ أْ اه وشاا ٞ   فوشاا ٚٞ جاالهٚو   اه ؼااى اهثوهاا ٗيف 

أكثااة اهعوااَ٘ ذظاا٘ٝ يف ا٨ٓتٌااوَ اي وقااّو ٗاخت٩فااّو، ٗٙااة٠ أْ ً٘ؿاا٘عٔو ٗساا،ئو  

ٗميٚز ا٪ستوذ اهشٌٔٚٛ بج ا٨جتٔود اهبظةٜ ٗبج ًٔوَ ا٪ُبٚاو١   اهإٚبٚو ،ا٪ٗ  

٨ٗ ِٙب٣اااام ًثااااى  }اه٘اػااااوٞ بااااج اهشااااٌو١ ٗاهبظااااة، ٗٙشتظاااأل با٘هاااإ يعااااو ا      

 ، ٗهلِٕ ٙاتٍٔ اه وشا ٞ ائوًاّو جتةٙباّو ٓا٘   ًظالوٞ اه وشا ٞ أُٔاو         1 فوطة{خب،

ٕ، ٗساببّو ى٢ٚشاّو   ويٚيتوبص بوب٘ض كىِّ عؼة، ٗيؼِ  ًّ ُ شٔو ً ش ةّا أًِّٚو هإٚب

  ِحزايٕ. 

كوْ ًّ ا٪ٗ  أْ ٙالَ ا ٧هت فٌ٘عٞ ًاّ ا  اوٍٓٚ اه وشا ٚٞ اها  ُتحات      

عشااب ا ٘ساا٘عٞ  –عااّ ًةاذااى كتو ااٞ ًااّ يطاا٘ى اه لااة اهبظااةٜ، فوه وشاا ٞ   

عوٍ اها٘اُج اهعوًٞ هو٘ج٘د، ٗقل ػوغ ا ودْٙ٘ يعةٙ ٍٔ هلو عوٟ أُٔاو   -اهةٗسٚٞ 

ج ٗأاوااأو يف اهطبٚعاااٞ ٗاجملتٌااا  ٗادُشاااوْ، ٗيبااالٗ عواااٍ ٙبرااا  يف أعاااٍ اهاااا٘اُ

ا ظلوٞ اهة٢ٚشٞ يف اه وش ٞ ٓٛ ع٩قٞ اه لة بوه٘ج٘د، ٗع٩قٞ اه٘عٛ بو اودٝ،  

ُّ ًذٓب فوش ٛ ًّ طةل ذىٍّ ًتط٘ى هلذٖ ا ظلوٞ، ٨ٗ بل ًّ اهتِ٘ٙإ   ٨ٗ ىو٘ أ

ل ٓو ٓ٘ أٗي ًّ است لَ ًؼطوج  فوشا ٞ ، ٗعا   (ق.َ 114-419)بأْ فٚثوجت٘ىض 

عوٌااّو خوػااّو، ٗٓلااذا ُظااأ  اه وشاا ٞ يف اجملتٌاا     (ق.َ 311 -111)أف٩طااْ٘ 

اهعب٘دٜ كعوٍ ٙـٍ احملؼوٞ اهلوٚاٞ  عةفاٞ ادُشاوْ بوهعاوي ا ٘ؿا٘عٛ ُ شإ،       

ا شاات٠٘ ا ااِ  ، هوٌعةفااٞ يف  ا٨ٓتٌااوَٗٓاا٘ ًااو كااوْ طبٚعٚااّو ريذا ًااو ٗؿااعِو يف  

ًو يطاا٘ى ادُتااود ا٨جتٌااوعٛ   ا ةذوااٞ ا٪ٗ  ًااّ يااوىٙ  اه لااة ادُشااوُٛ، ٗعِاال    

ٗيةاكٌت ا عةفٞ اهعوٌٚٞ ي ةعت اهعوَ٘ ًّ اه وش ٞ، ٗقل ُظأ  اه وش ٞ كعواٍ  

ًّ ؿةٗىٝ يلّ٘ٙ ُظةٝ عوًٞ هوعاوي، ٗهلىاساٞ عِوػاةٖ ٗق٘اُِٚإ اهعوًاٞ، ًٗاّ       

اؿوجااٞ ري  ًاأِخ عاوااٛ هواات ل،، ٗاؿوجااٞ ري  ا ِطااإ، ٗٓااذٖ اؿوجااٞ ٗؿااعت  

  اهؼالاىٝ ًاّ اه وشا ٞ، ٪ْ ذٖؤاو ٙتـاٌّ اه وشا ٞ       ع٩قٞ اه لة بوه٘ج٘د ً٘ؿ

كوّٚو، كٌو أُٔو أساوض ًأِخ ا عةفاٞ ًِٗطأاو، ٗقال لاٍ عاّ ٓاذا اساتاطوني          
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اه وش ٞ يف يٚوىّٙ ٌٓاوا ا ودٙاٞ ٗا ثوهٚاٞ، ٗقال فاةض ػاةا  ا ودٙاٞ ٗا ثوهٚاٞ آقاوىٖ          

ا اهؼاةا   عوٟ يوىٙ  اه وش ٞ كوِّٕ، ٗٓ٘ ق٘ٝ ًاّ ق٘آاو احملةِّكاٞ اهة٢ٚشاٞ، ٗٓاذ     

ٙاةيبط بااوهتط٘ى اه لاةٜ هوٌحتٌعااو  اهبظاةٙٞ، ٗمبؼااو  اهطبااو  ا٨قتؼااودٙٞ     

 ٗاها٠٘ اهشٚوسٚٞ ٗاهؼٚوجتو  ا٪ٙلٙ٘ه٘جٚٞ 

ّٞ ذا٘ي اهت وشات ٗريًلوُٚاٞ ياةٙاب اه وشا ٞ         قٍ ٙ بلٜ ا٪ستوذ اهشأٌٚٛ أًِٚا

ٓ٘  ُ٘ى اهلّٙ اهشويفًّ اهعوًوج يف فـو١ اهعوَ٘ ادُشوُٚٞ، فشوق ىأّٙو هولكت٘ى 

ًو مسعتٕ ًّ قوؿةا  يف ًِوسبو  ًتعلدٝ جعوين أيأكل ًّ إًٔة ٗاذال، ٗٓا٘   

ّ  ًعاةفتٍٔ بٔاو ؿاعٚ ٞ جالّا ،       َأْ علد قيب اه وش ٞ ٙل، ًّٙ٘و بعل َٙ٘، ٗهلا

بشاابب جتٚااوني ا ت ؼااؽ ا٪كااودميٛ اهعااوى  ظ٘ٓةٓااو ٗخبوٙوٓااو، فٔااٛ عوااٍ ٨   

ّٞ هٚااتعوٍ فعااى ٧ٙخااذ ًااّ اهلتااب ٗا لتبااو ، ٗريمنااو ٧ٙخااذ ًااّ طااٚ٘خٔو ًظاا    وفٔ

اهت وشت ُ شٕ، ٗهٚص هٚتعوٍ يوىٙ  اه وش و ،  ٗٙبلٗ أْ اهالكت٘ى اهشاويف ٙاة٠    

٘ د  هٞ( اه  أػوبت ظ٘آة اهثاوفٞ، ٗخوػٞ اهظاعة  اه وش ٞ عوٟ أُٔو ًّ طبٚعٞ )اَ 

ٗاهاؼٞ اهاؼ،ٝ، ًّ خا٩ي اُتظاوىٖ أكودميٚاّو ٙعٓواٍ اهِاوض اه وشا ٞ، ٗاؿاإ أْ        

ٌ وٞ اهظٔودا  اهعوهٚٞ، ٨ٗ  اه ٩س ٞ يف اهتوىٙ  ي ٙلُ٘٘ا أكودميٚج، ٨ٗ ًّ ذ 

، ٗريمناو دى ض بعـأٍ يف بعا، اؾوًعاو  كٌ لاة مياِج       ًّ أسويذٝ اؾوًعو 

 ٓٚإاى اؾوًعٞ طةفّو كب،ّا ذاج ٙعتواٛ ًِوبةٓاو، كٌاو فعاى اه ٚوشا٘  ا٪ اوُٛ        

ويف ٙاة٠  عِلًو دى ض عوٍ اه٩ٓ٘  يف جوًعٞ ي٘بِٚإّ، ٗا٪جتةني أْ اهالكت٘ى اهشا  

أْ اه وشاا ٞ ٨ ي٧خااذ ًااّ اهلتااب،  ٗكااأْ اهعوااٍ ًااو ٙاازاي يف اهعؼااة اه٘سااٚط،    

ذٚ  هوص اهعوِهٍ، ٗٙتروإ ًّ ذ٘هٕ ًةٙلٖٗ، فٔ٘ ًتلوٍ ٍٗٓ ًشاتٌعْ٘، ًثاى   

ُٗعااين اااا َ 8499ٓااذا اهااةأٜ وتااود ري  بعاا، ًااّ ا ةاجعااٞ اهذايٚااٞ، فوهعااوَهٍ بعاال   

ااا  اؿلاقٞ يف لًِٔو اهبل٢ٛ عواٟ قوعاليجا ادػا٩ل اهالٙين ٗاهلظات اؾإاةايف       

ّٞ ري  ً٘ؿا٘         ٍ   ػاوى  اه وشا ٞ ًـاوف اختوت جذىّٙو عّ اهع٘اي اهشوباٞ، ًٗاّ قا

ريُشاااااااااااوُٛ أٗ طبٚعاااااااااااٛ أٗ ػاااااااااااةٙيب، فِاااااااااااا٘يا اه وشااااااااااا ٞ اهطبٚعٚاااااااااااٞ     

NATUNALPHILOSOPHY     تاأًوٛ  ٗٓٛ اه وش ٞ اها  ُأطواات عواٟ اهت شا، اه

ّٞ باااوهعوٍ اهطبٚعاااٛ، ٗقااال أطواااإ عوٚٔاااو قااالميّو اهعواااٍ    هوطبٚعاااٞ، ٗكوُااات دتزجااا

اه ٚزٙاااٛ، ًٗااّ ً ةدائااو عوااٍ اهلُ٘ٚااو  ُٗظةٙااٞ اـوااإ، ٗاهعااوي ا٪ػااإة،         

، ٗٓااٛ فوشاا ٞ  THEOCLICYٗاهعااوي ا٪كاا،، ُٗااا٘ي أٙـااّوا اه وشاا ٞ ادهلٚااٞ    

٘د اهظااة ٗاهظوااٍ يف  يشااعٟ ري  يشاا٘ٙغ اهتِااوق، اهظااوٓة بااج ادميااوْ بااوه ٗٗجاا     
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، ٗٓاٛ يالىِّض   PHILOSOPHY OF HISTORYاهعوي، ُٗاا٘يا فوشا ٞ اهتاوىٙ     

٘ ى عوٌاو١ اهتِا٘ٙة       ُّ٘ىٖ، ٗيف اهاةْ اهثاوًّ عظاة طا ًعِٟ اهتوىٙ  ٗق٘إُِٚ ٗآهٚوِ  يط

 ٘ فوشاا ٞ اهتااوىٙ ، ُٗااودٗا ب٘ذاالٝ اهعٌوٚااٞ اهتوىىٚااٞ    فاا٘هت، ٗٓ،دٙااة ًُٗ٘تشاالٚ

ٞ    كأسااااوض هوتؼاااالٜ هعوااااٍ اه٩ٓاااا٘      ا شااااٚرٛ، ُٗااااا٘يا اه وشاااا ٞ اهتروٚوٚاااا

ANALYTICAL PHILOSOPHY    َ٘فوش و  اهعاوي اؿوؿاة، ٗياا ًّ ٛٓٗ ،

عوٟ ؼوٚى اهوإٞ ٗٓٛ ًِتظةٝ يف اه٨٘ٙو  ا ترلٝ ٗبةٙطوُٚو، ٗٙشاٌٚٔو ادُلوٚاز   

اه وش ٞ اهوإ٘ٙٞ، ِٗٙتاى ًةكز قاى اه وش ٞ ِٓاو ًاّ ا شاو٢ى ا عةفٚاٞ اهعوًاٞ ري       

ِٚاااٞ هتروٚاااى اهوإاااٞ، ٗاه ٩سااا ٞ اهتروٚوٚاااْ٘ ػاااِ وْا ا٪ٗي ٓاااٍ        ا٪طااالوي اهعٚ 

اهتحةٙبٚااْ٘ ا ِوطاااٞ، ٗاهثااوُٛ ٓااٍ اه،امجااويْٚ٘ اؾاالد، ُٗااا٘يا فوشاا ٞ اؿٚااوٝ     

PHILOSOPHY OF LIFE   ٕاػوٖ ًثوهٛ ُظأ يف أ وُٚو، ًّٗ أٓاٍ ىجو٨يا ٘ٓٗ ،

ٗعوٍ اهاِ ص،   ط٘بِٔ٘ى، ٗيةيبط فوش ٞ اؿٚوٝ بتط٘ى عوٍ ا٪ذٚو١، ٗعوٍ اهرتبٚٞ،

ْ ٗٓذٖ اه وش ٞ ياَ٘ عوٟ ؼةٙات فوشا ٞ اهتاوىٙ ، ٗٙ عالُّ      ػاوذب ُظةٙاٞ    ب،جتشا٘

فاا،٠ اؿٚااوٝ قو٢ٌااٞ عوااٟ  ُٚتظاإاؿاال ض، ٗيااةبط بااج اؿٚااوٝ ٗاهبٚ٘ه٘جٚااو، ٗأًااو  

ادىادٝ اهعوط ٚااٞ، ٗأخاا،ّا ُااا٘يا فوشاا ٞ اهؼااج ٗاهلِاال ٗفااوىض ٗاه وشاا ٞ اهعةبٚااٞ  

شااا ٞ اهظاااةق، ٗفوشااا ٞ اهُٚ٘اااوْ ٗاهةًٗاااوْ،     ادسااا٩ًٚٞ، ٗفوشااا ٞ اهإاااةني، ٗفو  

ٔو اه وش ٞ اه٘ج٘دٙاٞ، ٗاه وشا ٞ ٨ يِتظاة    يف ا٪ذ٘اي كوِّٗ ،ٗاه وش ٞ ا وىكشٚٞ

 أستوذّا أكودميّٚو، ٗريمنو ٓٛ ػوُعٞ ا٪سويذٝ.

ٕ اـوػاٞ اها  ٓاٛ    إِتا ُوأًو ا٨ساتوذ اهشأٌٚٛ فٌٚـاٛ يف اهشاٚوق ُ شإ، ٗبِ     

ٚ ّ   -ٗأجازَ أْ جتا،ٜ كاث،    – ظووات  أقةني ري  اهشأى ا ٌتِا  فٚاا٘يا هاال      أؼا

اهورظٞ اه  ه٘د فٚٔو اهزًوْ، ٗٙ  اةد هِاو أمن٘ذجاّو هو ٚوشا٘  ا ٘ؿا٘عٛ اهاذٜ       

بِاو١م عواٟ   ااا  ذهم أْ بع، ًِظِّةٙٔو ٗأدعٚو٢ٔو ذٓب٘ا بِاو   ،ٙاةِّني هِو ً َٔ٘ اه وش ٞ

٨ هعااى ًِٔااو عوٌااّو هااٚص هاإ اطااتإوي ري       ا٪ٗيري  اػااوٓجا  اااا  ؼاا٨٘  اه وشاا ٞ   

 اػوٖ اه وش ٞ بعل عؼة اهِٔـٞ. ٗاهثوُٛبوهإٚبٚو  أٗ ا وٗىا٢ٚو ، 

ريْ اهثاٞ اه  ٙ٘هٚٔو ا٪ستوذ اهشٌٔٚٛ هوزًوْ ٓاٛ يف ًلؤُاو، ها٘ أُإ اؽاذ      

ًااّ اهتااوىٙ  ًؼااطورٕ، فوهتااوىٙ ، ٗهااٚص اهزًااوْ، ٓاا٘ ًؼاالى اهت ااو٦ي ًااّ ً٘قاا   

بوهشلْ٘، ًّٗ ً٘قا   ادميوْ بالىا  اهعاى اهبظةٜ عوٟ اهتالَ، ٗعلَ ادميوْ 

   ْ ِّ لًاو ٜ  يالَ عواٟ ٓاذٖ ا٪ىض، ٗيف أ ٧ٙساص هوتاالَ يف ا٪لًِاٞ     ،ادميوْ بأْ أ

  .ٗا٪ىؿج كوٌٚٔو
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ْ  أدعٚو١ اه وش ٞ قل ذٓب٘ا بِو ا ذآب اه  عةض هلاو اهشأٌٚٛ فاإُين     أًو أ

    ٟ أْ  أى٠ أْ اه وش ٞ ُ شٔو ٓٛ اه  سوقت ا٪ً٘ى ري  قِو٢ٚاٞ ا ثوهٚاٞ ٗا ودٙاٞ، عوا

اه وشاا ٞ ٓااٛ اه لااة ٗيااوىٙ   اه لااة، ٗاه وشاا ٞ ٓااٛ اه لااة، ٗقاال اُاوااب عوااٟ  

ذايٕ، هِٚتخ ذايّو جلٙلٝ، ٗعِلًو ٙشتظاٚط اهعواٍ اهتحاةٙيب ٙا،ل يٚاوى يف اه وشا ٞ       

 ُٚتظاإٙلابج اهتحةٙاب، كٌاو ذاالث ؼات عِا٘اْ   اه وشاا ٞ اهعٌوٚاٞ  ك وشا ٞ        

ّٝ هترا  ٚااإ ُتااو٢خ عٌوٚااٞ، فوهؼاالق يف  ٗاه٘ج٘دٙااٞ، ٗٓااذٖ اه وشاا ٞ يعاالُّ ا عةفااٞ أدا

اه لةٝ ٨ ولِّدٖ  علشٔو هو٘اق  ا ٘ؿ٘عٛ، ٗريمنو ي رلِّد ٓو ػر تٔو اهعٌوٚٞ، بى 

٘ ٝ اهعٌوٚااٞ أٙـااّو، ٗكااىُّ فلااةٝ ي٘ػااى ري  اهِحااول ٓااٛ فلااةٝ           فو٢االئو ا ةجاا

ُٞ ٗيو٢ة  من٘ ا عةفٞ بج طا٘ى لًاوُٛ  ياوىىٛ      ُٞ اه وش ٚ ػودقٞ، ِٗٓو ي شِّة  اهِشبٚ

 ة.ٗآخ

ٞ    اه ؼى اهةاب ٗيف  ّٞ عواٟ      جالهٚو  جٚ٘قاوفٚا   ٙاث، ا٪ساتوذ اهشأٌٚٛ قـاٚ

ًاّ ً٘قا  ًؼاو  ا٬خاة،      جتوٙٞ ًّ ا٪ٌٓٚٞ، ٗٓٛ اجرتال ا ؼطوج اؾٚ٘سٚوسٛ

ٗٓ٘ ًؼطوج  اـوٚخ  اهذٜ ذى  قى ا ؼطوج اهتوىىٛ ٗٓ٘  اؾزٙاةٝ اهعةبٚاٞ ،   

ٗيف ٓااذا اه ؼااى ٙ ظٔااة ا ٧هاات ٗعٚااّو يوىىٚااّو، ٗآخااة سٚوسااّٚو بظااأْ اهااةآّ يف      

اؾزٙةٝ اهعةبٚٞ، ٗبظأْ يوىىٔو اهاةٙب، ٗٙة٠ إُٔ قبى اكتظو  ذا٘ي اهابرتٗي  

 ٞ ٗاؾِ٘بٚاٞ هو واٚخ اهعةباٛ كاوْ ًؼاطوج اؾزٙاةٝ اهعةبٚاٞ         عوٟ اهش٘اذى اهإةبٚا

قو٢ٌّو عِل ادطوىٝ ري  قاوفٞ ٗذـوىٝ اهباعاٞ اؾإةافٚاٞ اهظوساعٞ ا رتبعاٞ ًاو باج       

اـوٚخ اهعةبٛ ٗاهبرة ا٪اة ٗعة اهعةني ٗؽَ٘ اهظوَ، ٗكوْ اؿحاول ٗاهاٌّٚ   

ٙةٝ اهعةبٚٞ ُظةّا مبلُ٘وئٌو اهتوىىٛ ٗاؿـوىٜ ٗاهثاويف ٙ عل اْ ًةكزّٙ هوحز

ري  كٌُ٘ٔو ا٪عةق ذـوىٝ ٗقاوفٞ، ٗا٪طل كثوفٞ سلوُٚٞ.... ًِٗذ اكتظاو   

 اهبرتٗي عوٟ س٘اذى اـوٚخ اهعةبٛ ي ٙعل هلٌو ًةكز اهؼلاىٝ قاوفّٚو.

جلّا ًّ أكثة ًّ لاٗٙٞ، فٔاٛ ياذكِّة عـا٘ى     ريْ ريقوىٝ ٓذٖ ا ظلوٞ ًٌْٔٞ

 ط ًِذ اهِؼت ا٪ٗي ًّ اهااةْ اهعظاةّٙ   اهإو٢ب، ٗأعين  اؾزٙةٝ  اهعةبٚٞ، فوهِ

جتٚ ااب يااوىٙ  اؾزٙااةٝ، ٗأذـااة ًؼااطورويٕ اـوػااٞ باإ كةًااز هوٌةذوااٞ ًااو بعاال 

اهل٘هُ٘ٚوهٚااٞ، ٗيأسااٚص اهطاا٘ى ادً،ٙااوهٛ اهاااو٢ٍ عوااٟ اسااتر٘اذ ًاا٘اىد ا٪ىض      

ٗاستثٌوىٓو ٗريعودٝ ي٘لٙعٔو عوٟ دٗي ا٪طةا ، ٗكأُٔو ًوم ذايٛ هالٗي ا ةكاز   

بااالأ ًااا  بااالاٙو  اهااااةْ    AMperialismeا اهطااا٘ى ادً،ٙاااوهٛ  ادً،ٙاااوهٛ، ٗٓاااذ 
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ُظااا١٘  أٗهلاااواهعظاااةّٙ، ٗٙااااَ٘ ٓاااذا اهطااا٘ى عواااٟ فٌ٘عاااٞ ًاااّ ا ةيلااازا ،      

ِ عٞ،     ٛ ا٨ذتلوىا  بشبب يةكز ا ا٘اىد يف اهبوالاْ ا ؼا ٓا٘ اُالًود ىأض    ٗاهثاوُ

اهاذٜ  ا وي ا عةيف ا٨ذتلوىٜ ً  ىأض ا وي اهؼِوعٛ هٚظل٩ِّ ىأض ا اوي ا اوهٛ   

ٙاااَ٘ بعٌوٚااٞ ا٨ذتلااوى، ًٗااّ ً ااةدا  ا٨ذتلااوى اًاات٩ن ا ؼااطوج اهشٚوسااٛ     

ٗيعٌٌٚاإ ذتااٟ ٙاا٧دٜ دٗىٖ اهاا٘ظٚ ٛ يف يإٚٚااب اهعِااوّٗٙ اهتوىىٚااٞ يف سااعٛ ًِاإ       

دلاذااٞ اهاا٘عٛ اهاا٘طين بتااوىٙ  ا٪ىض ٗاهبظااة ٗاهثاوفااٞ، ٗقاال أٗكااى ري  ادعاا٩َ  

وػاااٞ ادلوٚزٙاااٞ، يعٌاااٍٚ  اهِاااوطإ بوهعةبٚاااٞ ٗاهِوقاااى عاااّ اهوإاااو  ا ةكزٙاااٞ، ٗخ  

 ً ةٜ ا٨ستظاةاق اهاذّٙ ٙ ٔ٘هاْ٘ هإ يف     ِبا   ا ؼطورو  ع، اهتلةاى، ٗع، كتب 

اهاِاا٘ا  ا ااأج٘ىٝ كااوؾزٙةٝ اهاطةٙااٞ ٗاؿااةٝ اهعةاقٚااٞ ٗقِااوٝ اؾلٙاال اهوبِوُٚااٞ،  

ٛ  –ًٗاااااّ ٓاااااذٖ ا ؼاااااطورو  دٗي اهاااااِ ط      -اهعا٘باااااو   -اجملتٌااااا  اهااااالٗه

 قٞق٘ى اهظة، اهلٗي ا وى -ادػ٩ذو 

يف ادً،ٙوهٚاااٞ فٔااا٘ يؼااالٙة ىأض ا اااوي كظااا١ٛ ًإاااوٙة  اهطااا٘ى اهثوهااا أًاااو 

هتؼلٙة اهشو ، ِٗٓو ٙ ؼج ػِلٗق اهِال اهلٗهٛ عّ ٓذا اهتؼالٙة، ٗٓا٘ أعواٟ    

ا٪ك، اهذٜ أهإٟ كى  ا ةابج يف اهعوي، ٗاختؽ بٕ  ًةاذى ا٨ذتلوى ٗا ةابٛ

 ا ةيلااز اهةاباا هذاياإ عوااٟ أْ ذاياإ دثوااٞ هوظااةكو  ًتعاالدٝ اؾِشااٚو ، ٗأًااو 

هإلً،ٙوهٚٞ فٔ٘ يلْ٘ ا٨ذتلوىا  اهلٗهٚاٞ عواٟ ًشات٘ٙو  ًتعالدٝا ا٨قتؼاودٙٞ      

عااوي ًِٔااو ٗادع٩ًٚااٞ ٗاهثاوفٚااٞ، ِٗٓااو ىتواات ً٘ظ اا٘ ٓااذا اهطاا٘ى ًااّ طااع٘ني اه  

 اهاةٙاٞ اهلُ٘ٚاٞ  ٗعاوي با٩ خاةا٢ط  ٗ       ااا  اهطةيف بوخت٩  ا اا٨٘  اهزا٢ اٞ كا  

اه٘فوق اهل ٗهٛ ، ٗيف سعٛ ًِٕ هتأكٚل يإٚٚب يوىٙ  ا٪ًٍ اهعةٙاإ، ٗريعا٩ْ بلاٙاٞ    

اهتاوىٙ  اؾلٙال هوعاوي كٌاو أسشإ ا ةكاز اهةأمساوهٛ اهعاو ٛ، ٗقال ُ ٖظاة هلااذا           

ِ تِإتااااْ٘ػاااا٢ٌ٘ٚى   ا ةكااااز اـااااوًص ٗف٘ك٘ٙوًااااو .... ٗأًااااو  ٗبةهشااااِلٛ  ٓ 

 -هإلً،ٙوهٚاااٞ فٔااا٘ اهتاشاااٍٚ ادقوٌٚاااٛ هوعاااوي باااج اهااالٗي ا ةكزٙاااٞ )أًةٙلاااو

 اهااا  يوٚٔاااو فةُشاااو(  كٌشااات٠٘ أٗي، ٗيف ا شااات٠٘ اهثاااوُٛ اهااالٗي    -بةٙطوُٚاااو

كوهٚوبااوْ ٗك٘ىٙااو اؾِ٘بٚااٞ ٗريٙطوهٚااو ٗأ وُٚااو. ٗٓااذا اهتاشااٍٚ ِٙااتخ عِاإ ياشااٍٚ     

 اكز قٍ يِتاى ري  اهوإو  اه٘طِٚٞاسٚوسٛ بوإو  ا ة

  ٙةياااٛ ا ٧هااات فااا٘ق اىياو١ايااإ  ً وٌٓٚٚاااٞ جااالهٚو   اه ؼااى اـاااوًص ٗيف 

ٌ و طةذٕ يف اه ؼى اهثوه ،  اهشوباٞ فٚطةل ًظلوٞ اه وش ٞ ًّ ً٘ق  كتوت ع

 -119)٢ّو ًاّ ًا٘هاٞ يِشاب ري  سااةال اهُٚ٘اوُٛ      ريذ طةل ًظلوٞ  اهة٦ٙو  ًبتالِ 
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ٍ  ذتٟ(ق.َ 311 ٞ          يلٖو  ،أىان ، ٗقال قاةأ ا٪ساتوذ اهشأٌٚٛ ا ا٘هاٞ قاةا١ٝ ج٘اُٚا

ف ؼااى بااج اهؼااٌت ٗاهِطااإ عوااٟ ًشاات٘ٙجا ا٪ٗي هإااٜ٘، ٗٓاا٘ اهتٌٚٚااز ا عحٌااٛ   

، (.دآا 314-311)فٚعتٌل عوٟ ًاوٙٚص اهوإٞ ٪ال ابّ فوىض اهةالٜ اهازٗٙين 

ٔٔاٍ ، ٗٓاذ       ِ ً  –ا ًِاوٍ   ٗٓ٘ ًّ أعٌلٝ اهوإٞ ٗا٪دني، ف،٠ أْ اهلا٩َ ٓا٘  ُِطاإ  

ه٘اقاا  اهعااةني اهثاااويف، ٗٙـااٍ ػاا٘يٕ ري  ػاا٘        –عوااٟ ىأٜ ا٪سااتوذ اهشاأٌٚٛ   

 ا٪ستوذ عبلاه اهاؼٌٚٛ ػوذب  اهعةني ظوٓةٝ ػ٘يٚٞ 

ًٗااا  ياااالٙةُو هواااةجوجا اهاؼاااٌٚٛ ٗاهشااأٌٚٛ فاااإْ اهعاااةني ٨ ميلاااّ هِاااو     

اختزاهلٍ بٔذا اهت٘ػاٚت ٗٓا٘ اهؼا٘يٚٞ، قال يلاْ٘ اهؼا٘يٚٞ طوجتٚاٞ يف طا٘ى ًاّ          

اهعااةني اهثاوفٚااٞ، ٗهلِٔااو هٚشاات طوجتٚااٞ ًطواااٞ، فلٌااو اهظااعة ا ِاا،ٜ      أطاا٘اى

ػ٘  ، ٗكٌو اـطوبٞ ػ٘  ، ٗكٌو ا٪عٌوي اهلىاًٚٞ ػ٘  ، ٗكٌو ا ٔوي و  

ػا٘  ، فااإْ اهعااةني يف اهعؼااة اه٘سااٚط أُتحا٘ا عوً٘ااّو علٙاالٝ، ٗعوٌااو١ علٙاالّٙا   

فوشاا ٞ كٌٚٚااو١ جااوبة بااّ ذٚااوْ، ٗفواام اهلِاالٜ، ٗطااب ابااّ سااِٚو ٗاهب،ُٗااٛ، ٗ

اه وىابٛ ٗابّ ىطل، ٗفوش ٞ ابّ جين اهوإ٘ٙٞ، ٗفوش ٞ اُؾةجوُٛ اهب٩جتٚٞ... ٓاذٖ  

ًبوذاا  اهعاااى اهعةبااٛ يف طاا٘ىٖ اهؼااوعل. ٗكااذهم عِاال اهعااةني ُاااود ٗهإ٘ٙااْ٘         

كو٬ًااالٜ ٗاهشااالوكٛ ٗاهاااازٗٙين ٗاؾٌراااٛ... ٓلاااذا ٓاااٍ اهعاااةني أػااا٘ا    

س ٞ ٗأطباو١، ٗي  ً  ٌٔٞ، ٗأػ٘ا  ؿ٘ؿو١ ُاود ٗف٩س ٞ، بوإو١ ٗذلٌو١، ف٩

ٙبإ اهشأٌٚٛ عِالٖ باى ػاوٗلٖ ري  ًالاىد ا عِاٟ ٗأطٚاو  اهال٨٨ ، ٗاهثاوُٛ ٓا٘           

قٍ ىاةد ًاّ ساط٘ٝ أىساط٘ هٚؼاى ري  أعتاوني اهعؼاة فٚطاةل          ا شت٠٘ اه لةٜ

ًظاااتاّو ًاااّ ا ا٘هاااٞ ا٪ىساااطٚٞا ًظااالوٞ ا ٌوىساااٞ ٗاهتطبٚاااإ، قاااٍ ٙشاااتعحى يف    

اهااذٜ أخ ااإ فٚاإ اهعااةني ذٌِٚااو ُفتِاا٘ا  اساات ةاد اهِتٚحااٞ فٚااا٘يا  ٗٓااذا ٓاا٘ ا٪ًااة

ٗؼشاإِٚ عوااٟ ذشااوني اه عااى ٗا ٌوىسااٞ ٗاهتطبٚااإ ًااّ خاا٩ي     بااوهل٩َ ٗيٌِٚااإ

اـطب ا ِ،ٙٞ ٗا٨جتٌوعو  اهةمسٚٞ ٗا ِوبة اهثاوفٚٞ ٗٗسو٢ى ادع٩َ ٗا ِوسبو  

ا٨جتٌوعٚٞ ٗاؿ ٩  اهظعبٚٞ،  ًثى ٓذا اهةأٜ ا٨ُتاودٜ ًٔاٍ يف ظاة  ياوىىٛ    

عوااٟ اهعااةني فٚاإ ادعاا٩َ اـااوىجٛ اهِااوطإ بوهعةبٚااٞ ًِااا٨ّ٘ عااّ ا٬خااة       ٙشااٚطة

٩  ًاّ اهتاوىٙ  ٗاؿوؿاة    ا  توت، ًٗاو كاوْ هإ أْ ٙشاٚطة ها٘ ٨ أْ هإ ًشاتابِ       

عِل اهعةني، فلٍ أُظال اهظاعةا١ ٗاق اج يف ذـاةٝ اـو او١ ٗاها٨٘ٝ ٗا وا٘ن؟ أٗ        

ُشترـاة ا عاوىن اها     كٍ اُتؼة  اهذا٢اٞ اهعةبٚٞ هو طاةٝ عواٟ اهعااىل ٗهعوِاو     

ًٗاوىُتٕ بوهبررتٜ، ٗكاٍ كاوْ أبا٘ متاوَ      ا(ٓ 118 -811)داى  ذ٘ي أبٛ متوَ 
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ب ًظاةٗ  ميلاّ اختؼاوىٖ بعِا٘اْ ٓا٘      بعٚلّا عّ اهبررتٜ، فوهةجاى كاوْ ػاوذ   

ا٨ىياااو١ بوهظااعة ، فااال يأكاال أباا٘ متااوَ ًااّ يااالَ اه وشاا ٞ اهإِ٘ػااٚٞ اهظااةقٚٞ     

ُٚاٞ، ٗيأكال أٙـاّو ًاّ اُزٙاول اهثاوفاٞ اهعةبٚاٞ        اه وىسٚٞ ٗاه وش ٞ اه،ٓوُٚاٞ اهُٚ٘و 

اهاو٢ٌٞ أسوسّو عوٟ  اهبٚوُٚٞ ، ٗاهبٚوُٚٞ عِلًو استروهت ري  جتةض ًاؼ٘د هذايإ  

أسٌٔت يف اُإ٩ق اهبِٚٞ عّ جت،ٓو، ٗي ٙلاّ ِٓاون أٜ ػةباٞ ػاوعلٝ ي متاة      

 -811)بٔذا ا ـٚإ ٗٓ٘ ًلآٌٞ اهبِٚٞ اهشو٢لٝ ا ٌِٔٚٞ، ٗهعى ا أًْ٘ اهعبوساٛ  

ٓ٘ ىا٢ل اهتالَ اهعا٩ُٛ ًّ ا ٘ق  اهشٚوسٛ اهشوطٜ٘، ٗكوْ ًظاةٗعٕ   ا(181ٓ

يف ُاى اهثاوفٞ اهُٚ٘وُٚٞ ب ةعٚٔو اه وش ٞ ٗاهطاب اعرتافاّو ًاّ اؿاوكٍ بو٨ذتٚاود      

ري  ا٬خاة ٗهعوً٘اإ، ٗاعرتافااّو بااأْ اهشااوطٞ اهبإلادٙاٞ ؼتااود ري  طااة  قوهاا  جتاا،   

 سٚٞ.اهبٚوُٚٞ اهعةبٚٞ ٗاهإِ٘ػٚٞ اه وى

ٞ كٌو أْ ا ٧هت يِبٕ ري  ًظلوٞ  ٞ  اهِٔـا ٞ  اهعةبٚا ٞ  ٗاهِٔـا يف ٓاذا   اهإةبٚا

اه ؼااى، فااةأ٠ أْ اهتشااو٦ي ٓاا٘ ً تااول اهاا٘عٛ ٗا عةفااٞ، ٗىأ٠ أْ اهِٔـااٞ اهإةبٚااٞ 

كوُت يشو٦هٚٞ ، ٗٓ٘ يف ٓذا ٙـا  ٙالٖ عواٟ ًا٘طّ اه٘جا  اهعةباٛ ريذ وتاود ري         

استٌة  ًّ اهاةْ اؿودٜ عظة ري  بٚٞ ٗجت، طبٚب، ٗهوتذك، فإْ اهِٔـٞ ا٪ٗى

اهاةْ اهشودض عظة كٌةذوٞ أٗ ، ًّٗ اهشودض عظة ري  ُٔوٙاٞ اهااةْ اهتوسا     

ِّ ألًااٞ ظٔااة  يف اهإااةني كااوْ اهاا٘عٛ ا٪ٗى     بااٛ ٗعظااة كٌةذوااٞ قوُٚااٞ، ٗقبااى أ

ٙتٌ ، عّ ٨ٗدٝ ًةذوٞ جلٙالٝ ًتالًاٞ، ٗبعال ادجٔاول اهتالىهٛ عواٟ اهعؼاة        

ظاوَ ٨ كٌةذواٞ، ٗذوات ى٦ٙاٞ اهعاوي ًاّ لاٗٙاتجا        اه٘سٚط ابتعل  اؿلاقاٞ كِ 

ا وىكشااٚٞ  –ا٪ٗ  لاٗٙااٞ اه ٚزٙااو١ اهِٚ٘يِٚٚااٞ، ٗاهثوُٚااٞ لاٗٙااٞ اه وشاا ٞ اهلٚإوٚااٞ      

 . اهلاىِٗٙٚٞٗاهبٚلُ٘ٚٞ، ٗهٌ  بج اهزاٗٙتج 

٨ٗ بل ًّ اهتعة  ري  فلةٝ ج٘ٓةٙٞ ٗٓٛ أْ ا٪ٗىبٚج قال ؽبطا٘ا كاث،ّا    

ٗٓاااٍ -ٔـاااٞ، ًٗاااّ ا ةاذاااى اهااا  قطعٔاااو ا٪ٗىٗبٚاااْ٘  قباااى أْ ٙت٘ػاااو٘ا ري  اهِ

يف اهاةْ اهشودض عظة  ي٘سٚ  اه ـو١ ا٨قتؼودٜ ا٪ٗىٗبٛ-٧ٙسشْ٘ هؤِـٞ 

 اهِويخ عّ اهلظ٘  اؾإةافٚٞ، ٗخوػٞ اكتظو  اهاوىٝ ا٪ًةٙلٚٞ 

، ٗٓ٘ Erasmus (8138- 8191َ) ريٙةامس٘ضكوُت ق٘ىٝ  اهثوُٚٞٗاـط٘ٝ 

ّ      فٚزٙو٢ٛ ريلوٚزٜ ٗٗاذل ًّ  ٌ ف٩س ٞ اهطبٚعٚو ، ٗكوْ طاوعةّا، ٗطاعةٖ ًـا

اه لة اهطبٚعٛ، ٗكوْ ًًٌّٔ٘و بوهؼاوٞ باج أطالوي اؿٚاوٝ ٗباج ياالَ اؿٚاوٝ        

ّ اهبظاااةٙٞ، ٗٙعااال   ذ ٚااالّا هااإ ػاااوذب ُظةٙاااٞ    (8111 -8191) يظاااوهةل داىٗٙااا
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ا٨ُت وني اهطبٚعٛ، ٗريٙةامس٘ض ًّ ً لةٜ اهِٔـٞ، ٗهلاّ اهثا٘ىٝ اهبٚ٘ه٘جٚاٞ    

 و  لول اهِٔـٞ اهإةبٚٞ اه  ط عت ُكى  ُاؽ. ٓٛ ريذل٠ ًالً

ُ شٔو طٔل  ا٨كتظوفو  اهبرةٙٞ اهلا،٠ اها     اهثوهثٞٗريْ ُاؽ ا ةذوٞ 

قوَ بٔو ادسبوْ ٗاه،يإوهْٚ٘، ٗٓٛ اه  أد  ري  اهِحول ا٨قتؼودٜ. ٗأًو ا ةذواٞ  

أًو ٗاُتظوىٓو ب ـى يالَ اهطبوعٞ. ٗ Humanismeفلوُت ُزعٞ ا٪ُشِٞ  اهةابعٞ

 فلوُت ذةكٞ ادػ٩ل اهلِشٛ. اـوًشٞا ةذوٞ 

فال قوَ عوٟ فلةٝ ا٨ستعودٝ اساتعودٝ ا٪لًِاٞ    ًظةٗ  اهِٔـٞ اهعةبٚٞأًو  

اهل٩سٚلٚٞ اهعةبٚٞ، ٗذهم هإوبٞ اؾوُاب اهرتاقاٛ عواٟ اؾوُاب اؿالاقٛ فٚإ،       

ُ اات بٌِٚااو   ٘  اهِٔـااٞ ا٪ٗىٗبٚااٞ قطٚعااٞ ًعةفٚااٞ ًاا  اهعؼاا٘ى اهاةٗسااط٘ٙٞ، ًِااذ   ك

اهااةْ اهشاوب  عظاة ٗعوااٟ أٙالٜ كاى ًاّ )جتااوهٚو٘، اسابِٚ٘لا( قطٚعاٞ كاا،٠ يف         

 يوىٙ  اه لة اهبظةٜ.

وٌى اهعِ٘اْ ًؼاطورّو ًِزاذاّو عاّ      جلهٚو  كُ٘ٚٞ اه ؼى اهشودض ٗيف 

أػوٕ، فوهلْ٘ ٓ٘ عوي اه ـو١ ٗا٪ىض ًٗو بٌِٚٔو، ٗقل اسات لَ كاث،ّا عا،    

م كظاالى ًااّ أطاالوي ا بوهإااو    ٗسااو٢ى ادعاا٩َ مبعِااٟ  اهعااوي ، ٗكااى ذهاا   

اـوػااٞ بااودع٩َ اهِااوطإ بوهعةبٚااٞ، ٗقاال سااود يف اهعةبٚااٞ ًِااذ اهعااال ا٪خاا، ًااّ   

اهاةْ اهعظةّٙ، عوٟ إُٔ ٙعين اهعوي ًاّ دْٗ اساتثِو١، ٗهلِإ ىجتاٍ اساتعٌو٨يٕ      

ادع٩ًٚٞ ي ٙ ش ل  عوٟ ا شت٘ٙو  اهعوٌٚٞ، ٗخوػٞ يف ًظل٩  اه لاة ٗا٪دني  

  وشتٗا٨قتؼود ٗاهت

ًِٔاو جالٙة باإفةاد     كاىخل  ٗقل أقوى ا ٧هت يف ٓذا اه ؼى علٙلّا ًاّ اهاـاوٙو  

فؼااإى خاااوؾ بااإ، ًِٗٔاااو ذلٙثااإ عاااّ اهتشاااوًج اهزا٢ااات يف اهعاااو ج ا شاااٚرٛ        

عواٟ  -ٗادس٩ًٛ ٗفٌٚو بٌِٚٔو، ٗٙشا٘ق طاوٓلّا ًٌٔاّو، ٗٓا٘ اساتٌةاى اؿاةٗني       

٘ني ياالف  عااّ ا٨قتؼااودٙٞ ٗاهعشاالةٙٞ ٗاهشٚوسااٚٞ، ٗاهظااع -أطاالوي كتو ااٞ 

ٓذٖ اهتِولعو ، ٗٙة٠ إُٔ يف اهعؼ٘ى اهشوباٞ كوُت هو٧ٌسشو  اهلِٙٚٞ اهلوٌٞ 

اهعوٚااو، ٗكوُاات ا ٧سشااو  اهشااوط٘ٙٞ ًِ ااذّٝ هتعوٌٚوئااو، ٗهااذا ىأِٙااو كٚاات أْ      

اؿ٩ٌ  اهؼوٚبٚٞ ٗاه ت٘ذو  ادس٩ًٚٞ قوًت ًّ ًِطواو  دِٙٚٞ، أًو اهَٚ٘ فإْ 

ىا١ اؿةٗني ٗاهؼةاعو  ٗاهتا٘يةا  ٗاهلةآٚاٞ   ا ٧سشو  اهشوط٘ٙٞ ٓٛ  اهعوٞ  ٗ

 ٗاهتعؼب يف اهعوي.
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ٓذا اهةأٜ عوٟ أٌٓٚتٕ ٗ ػلقٕ اهتوىىٛ وتود ري  قةا١ٝ أخة٠، فوؿةٗني 

ٍٞ    (8111 -8911) )ذااةٗني اه ةلااٞ(  اهؼااوٚبٚٞ اؽااذ  طاالؤو اهاالٙين كروهاا

عواٟ   أٙلٙ٘ه٘جٚٞ ي اِ  اهعوًٞ ًّ طاع٘ني ا شاٚرٚٞ باأْ ا شاوٌج ٙظالوْ٘ خطاةاّ      

ا شااٚرٚٞ اهظااةقٚٞ أ٨ّٗ، ٗعوااٟ اهإااةني ا شااٚرٛ قوُٚااّو، ٓااذا اهإطااو١ ا٪ٙاالٙ٘ه٘جٛ  

كااوْ ٙ   ااٛ أطٌااو  ادقطااو  ا٪ٗىٗبااٛ يف اهلٌِٚااٞ عوااٟ ًاا٘اىد اهظااةق، ٗادقطااو   

ا ذك٘ى كوْ قل استظعة ُٔ٘ض ُاٚـإ اهباوكة، ٗٓا٘ اهةأمسوهٚاٞ قٌٚاٞ ًاّ       

ِٞ اهُٚ٘وُٚاٞ ٗاهةًٗوُٚاٞ، عواٟ أٌُٔاو     أٙلٙ٘ه٘جٚٞ جت، ا شٚرٚٞ، ٗٓٛ استعودٝ ا٪لً

اهاوعلٝ اهتوىىٚٞ ا عحزٝ هظع٘ني أٗىٗبو اه  يلعٛ إُٔ  ًّ ذأو ا٨ستع١٩  عوٟ 

 طع٘ني اهظةق علٍ قلىائو اهعوٌٚٞ ٗاهلظ ٚٞ

أًو اه ت٘ذاو  ادسا٩ًٚٞ ًِاذ اُط٩قٔاو يف اهعٔال اهةاطالٜ ري  آخاة ًةذواٞ         

فاال كوُاات ؼاات جتطااو١   ا(ٓاا111 -181)ًاّ عٔاال ا عتؼااٍ باّ ٓااوىْٗ اهةطااٚل   

أٙلٙ٘ه٘جٛ أٙـّو، ٗٓا٘ ُظاة ادسا٩َ هظاع٘ني ي ياتج هلاو فةػاٞ اعتِاوق ادسا٩َ          

بشبب بعلٓو اؾإاةايف، ٗهلاّ ٓاذا اهإطاو١ ٨ ِٙ اٛ أْ اهت٘سا  اؾإاةايف كاوْ         

ٙاا٧دٜ بوهـااةٗىٝ ري  يااةاكٍ اهثااةٗٝ اهااذٜ ٙاا٧دٜ باالٗىٖ ري  قاا٘ٝ اقتؼااودٙٞ يشااٌج   

ا اا٘اىد ًااّ خااوىد اؿاالٗد كوٌااو اذتوجاات دٗهااٞ  بتأسااٚص جااٚع ٙااا٠٘ عوااٟ جوااب

 اـ٩فٞ ري  ذهم. 

ري  اهِؼااات  188ُٗت٘قاات عِاال طاااوٓل ٗاذاال ٓاا٘ دخااا٘ي اؾٚاا٘غ ا٪ً٘ٙااٞ       

اؾِ٘بٛ ًّ ريسبوُٚو، ٗقل ُأطواإ عوٚٔاو  ا٪ُالهص ، ٗيعاين ريسابوُٚو ا شاوٌٞ، ٗقال        

و كٌاو  أٜ عوُٚٞ قةْٗ، ٗىجتٍ ذهم ٓظوت ريسبوُٚ 8111ظى اهعةني يف ريسبوُٚو ذتٟ 

 ُعٔلٓو اهَٚ٘ يلّٙ بو طوإ ا شٚرٚٞ.

ٗاه لااةٝ اهثوهثااٞ اهاا  أقوىٓااو ا٪سااتوذ اهشاأٌٚٛ يف اه ؼااى اهشااودض ٓااٛ        

، ٗٙة٠ أْ اهاوىٝ ًلتظ ٞ قبى ذهام، ٗٙشا٘ق   8111اكتظو  اهاوىٝ ا٪ًةٙلٚٞ 

طااوٓلّا ع ة ب ااإ ذشااج عٌاااةاْ، ٙاااا٘ي فٚاإا  ًعاااذىٝ ك٘هً٘باا٘ض هشااات أٗي ًاااّ     

ةٝ هو٧ٌه ااٞ ٓوِٙلااٞ لٗدٓاا٘ ، ٗي يلااّ أًةٙلااو اكتظاات أًةٙلااو، ٗاه لاا

يِتظةن بلةّا جت، ًلتظ ٞ، بى عةفت ط٘اط٣ٔو قبوم بعـاّو ًاّ ب ر اوىٝ اهعاوي     

ٗٙة٠ بع، اهعةني أْ اه ِٚٚاٚج سبا٘ا ك٘هً٘ب٘ض ري  اكتظاوفٕ... ريْ   ،اهالٍٙ 
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ٓذٖ ا٨دعو١ٝ يظبٕ ا٨دعو١ٝ اهتوىىٚٞ اه  يا٘يا ريْ اباّ خوالْٗ ٓا٘ ٧ًساص عواٍ      

ا٨جتٌااو ، فااوه ِٚٚاْٚ٘ اهااذّٙ ٙ ِشااب ريهااٍٚٔ اكتظااو  أً،كااو ذـااوىٝ سااوًٚٞ      

عاوَ، ٗيظاٌى سا٘اذى     1499ُظأ  يف طةق ا ت٘سط ٗجتةني اهل٩ي اـؼٚب قبى 

اهظااوَ ٗفوشااطج، ٨ٗ باال  ًااّ ادقااةاى بااأْ اكتظااو  أًةٙلااو ًااو كااوْ هاإ أْ       

ة ٗبعال  ٙلْ٘ ري٨ يف اهزًّ اهذٜ اكتظ ت فٕٚ، ٗٓا٘ ُٔوٙاٞ اهااةْ اـاوًص عظا     

اكتظو  ا٬هاٞ اهب وىٙاٞ، ٗذهام هواتٌلّ ًاّ عبا٘ى ا٪طوشاٛ اهاذٜ ٨ ٙاتٍ با٘ىق           

اه،دٜ كٌو اد عاٟ بعا، اهباوذثج اهعاةني، ٨ٗ بو ةاكاب اهظاةاعٚٞ، ًاّ ُوذٚاٞ         

أخة٠ ٨ ٙ٘جل ًظةٗ  اهلظ٘  اؾإةافٚٞ ري٨ بعل ئٚلى اه،ج٘الٙاٞ ا٪ٗىٗبٚاٞ   

 ٗعثٔو احملٌَ٘ عّ ً٘اىد ا٪ىض أٌِٙو كوُت.

فواٍ ٙلاّ بااودى عواٟ يأساٚص       (8191 -8333)ٗأًو غؼ٘ؾ ابّ خولْٗ 

ب٘ػ ٕ عوٌّو ٗؿعّٚو  (8141 -8111)عوٍ ا٨جتٌو  كٌو قل ًٕ أٗجتٚشت كُ٘ت 

ػةٙبّٚو، ًٗو كاوْ هعواٍ ا٨جتٌاو  أْ ٙتأساص ري٨ بعال يأساٚص اهعواَ٘ اه٘ػا ٚٞ،         

ٗخوػٞ اه ٚزٙو١ ٗاهعوَ٘ اهطبٚعٚٞ ٗاهِظا٘ى اهباوكة هولاىِٗٙٚاٞ، ٗيأساٚص ا برا       

 اه ٚوٚو٘جٛ هوإو .

 Auguste Conte أٗجتٚشات كُ٘ات  ًٗاّ ا ٧كال أْ ٧ًساص عواٍ ا٨جتٌاو       

ٔ اال هاإ، ٗكااوْ سااو٢لّا يف   ِٙتٌااٛ ري  اهشاا٩ه ٞ اه لةٙااٞ هواارتاث ا٪ٗىٗبااٛ اهااذٜ ً

أٗىٗبااو، ًٗااّ اه٩فاات أْ اهطوٚااوْ اد عاا٘ا أْ ٧ًسااص عوااٍ ا٨جتٌااو  ٓاا٘ فٚوشاا٘فٍٔ  

عوااٟ أُاإ ٓاا٘ اهااذٜ أسااص عوااٍ ا٨جتٌااو ،        (8111َ -8111) فٚلاا٘ ريُويٚشااتو

ٗهلّ ظٔ٘ى أٗجتٚشت كُ٘ت يف لًّ كوُت اه وش ٞ ا ثوهٚٞ قال أفوشات ٗجتال     

اسٞ ا ٚلاُٚٞ ا٨ستاةا٢ٚٞ ًطوب اه وش ٞ ا٪ٗي، ٗكوْ كُ٘ت قل أطوإ عوٟ اهلى

، ٗقااال طاااةل ا ةاذاااى اهااا  يطااا٘ى فٚٔاااو Philsophiepositveفوشااا تٕ  اه٘ؿاااعٚٞ  

اه لااة اهبظااةٜ ٗاُتٔااٟ ري  ا٨عتاااودا آْ أٗاْ دىاسااٞ اجملتٌاا  دىاسااٞ ً٘ؿاا٘عٚٞ   

  ٗجالٓو ق٩قاّو   ٗؿ  ا٪سوض اهثوُٛ، ٗٓا٘ا ًةاذاى يطا٘ى اه لاة اهبظاةٜ، ذٚا      

 ٓااٛا ا ةذوااٞ اهلِٙٚااٞ ٗا ةذوااٞ ا ٚثوفٚزٙاٚااٞ ٗا ةذوااٞ اه٘ؿااعٚٞ. ٗخ٩ػااٞ ا٪ًااة        

ْ   ٓ٘ أْ  عواٍ   أساص فاال   أٗجتٚشات كُ٘ات  ، ٗأًاو  ابّ خولْٗ أساص عواٍ اهعٌاةا

 ا٨جتٌو .
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ّٞ فإْ اهلتوني اهؼودى عّ داى ا٨ُتظوى اهعةبٛ با،ٗ    -ٗخ٩ػٞ ا٪ًة قوُٚ

ّ    ٧ه ٕ ا٪ساتوذ  يف ا ظٔل اهثاويف اهعةبٛجلهٚو  فلةٙٞ بعِ٘اْ   1981  قشا

ْٞ جودٝ يف دىاسٞ اه لة اهش٘سٚ٘قاويف ٗاهش٘ساٚ٘ب٘هٚتلٛ   عوٛ اهشٌٔٚٛ قوٗه

ا عوػاةّٙ، ٗٓاٛ قوٗهااٞ ًٌٔاٞ ًااّ خا٩ي طااةل ا٪سا٣وٞ ادطاالوهٚٞ ًٗاّ خاا٩ي       

    ّ  ادباو١ عوٟ اهبِٚٞ ا  ت٘ذٞ عوٟ اذتٌو٨  ادجوبو  ا٨جتٔودٙاٞ، ٗعواٟ اهاةجتٍ ًا

ٕ  جت، ًةٝ، ٗيف جتا،   أطٚو١ علٙلٝ كِت عوٟ خ٩  فٚٔو ً  ا ٧هت، فإُين جتبِطت

 اد اهتالَ ًٗتعٞ ا٨ىياو١.ً٘ؿ  ٗيف علٙل ًّ أفلوىٖ، ىاجّٚو هٕ اهِحول ٗاطة 
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  جدلية العالقة بين األدب والسياسة
 

 **األرقم الزعيب
 

 
حيًٛ يًبعض حؿس ٚظٝف١ األدب يف ت١ُٝٓ احلٍظ اجلُايٞ َٔ خالٍ أجٓاع 

حٝح ايػ٢ٓ بايػصٍ ٚايٛؾف  (،ايػعس، ايسٚا١ٜ أٚ ايٓـ ايٓجسٟ)ايعٌُ األدبٞ 

 ٚاحلٓني ٚاحلب.. بعٝدًا عٔ ايككاٜا املباغس٠ يًُجتُع.. 

باملكابٌ حيًٛ عٓد بعض َٔ ٜػتػٌ يف ايطٝاض١ االبتعاد عٔ األدب ٚاضتجُاز 

ايٓـ األدبٞ يف ايرتٜٚج يًفعٌ ايطٝاضٞ ٚخًل حاي١ خؿاّ ٚتٓافس بني األدب 

خس.. ايساؾد جيد تعرز اْفؿاٍ ٚايطٝاض١ أٚ ذلاٚي١ ضٝطس٠ أحدُٖا ع٢ً اآل

ألٕ يف  ؛األدب عٔ ايطٝاض١ حت٢ يٛ حاٚيت ايطٝاض١ ايفؿٌ بني األدب ٚاألدٜب

أحٝاًْا نجري٠ َٔ دٕٚ اإلعالٕ  َا ٖٛ ضٝاضٞأعُاي٘ ٜتداخٌ َا ٖٛ أدبٞ َع 

َُ ٛاٍت الجتاٙ ضٝاضٞ بعٝٓ٘، ٖرا َا أجاد ايٛاقح ٚايؿسٜح عٔ َٛقف ضٝاضٞ 

( 2( يف إثبات٘ يف نتاب "ضٝاض١ األدب")1")زاْطٝري جاىايفًٝطٛف ايفسْطٞ "

ذلاٚاًل إخكاع أٚ تفطري ذلت٣ٛ ايٓـ األدبٞ َجكاًل باملٛقف ايطٝاضٞ يهاتب 

تريٟ ( ٚايٓاقد "3")جإ بٍٛ ضاتسنريو ذٖب زا٥د ايٛجٛد١ٜ " ،ايٓـ

 ؛حٝح اْت٢ٗ اجلٛاب إىل ٚجٛد عالق١ ٚتػابو بني األدب ٚايطٝاض١ ،(4")إٜفًتٕٛ

ألٕ ١َُٗ األدٜب تٓاٍٚ ايٛاقع ٚيٝظ املطًل.. ٚقد ختًـ بعض األدبا٤ َٔ ايفهس٠ 

ايٓسجط١ٝ "تأدٜب ايطٝاضٞ" ٚختًـ ايطٝاضٞ يف دا٤ حب ايطٝطس٠ ٚايتخهِ 

ٚتطبٝل "تطٝٝظ األدٜب" َٔ خالٍ تسٜٚك٘ إغسا٤ً أٚ قُعًا.. ٚجعً٘ ٜهتب أدبًا 

                                                 
 َدٜس ايتخسٜس.  *
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ناْت غري َكدض١، مما ٜعصش  تبػريًٜا تسدادًٜا ٜؤند قدض١ٝ ايػعازات حت٢ يٛ

ُٛ ،َٛقف ايطٝاضٞ ٚجيعٌ ايطًط١ ايطٝاض١ٝ ١َُٓٝٗ أنجس ايٓؿس األدبٞ  ُفظِّفت

، فٗٛ غدؿ١ٝ ٜكاع ع٢ً َٛاقفٗا ٚأفهازٖا ،ٚتطتجُس تأثري األدٜب يف اجملتُع

ألْٗا ذات تأثري نبري يف تػهٌٝ ايسأٟ ايعاّ، ٚتؤند ع٢ً قدضٝتٗا حت٢ يٛ 

عصش َٛقف ايطٝاض١ ٚجيعٌ ايطًط١ ايطٝاض١ٝ َطتجُس٠ مما ٜ ؛ناْت غري َكدض١

ٜتٝح هلا االضتُساز ٚتسضٝذ ُٖٝٓتٗا أنجس ٚتسٜٚج بسادلٗا ٚ ،هلرا اإلْتاج األدبٞ

َٔ خالٍ تٛطني ايٓـ األدبٞ ٚاضتجُاز ايػدؿٝات األدب١ٝ ايهبري٠ اييت غايبًا 

ٚزأٜٗا ٜٚكاع ع٢ً َٛاقفٗا  ،َا ٜهٕٛ هلا دٚز نبري يف تػهٌٝ ايسأٟ ايعاّ

 ايسأٟ..ذيو عٓد تػهٌٝ 

ٖٓا قد ْطسح ضؤااًل ال ْٗدف اإلجاب١ ايػُٛي١ٝ عٓ٘، ٖٚٛ َت٢ جيب إٔ 

 ًٜتكٞ األدب ٚايطٝاض١ أٚ َا قسٚزات ٖرا االيتكا٤؟.

دٕٚ، ٖٓاى يف ايطٝاض١ َٔ ِٖ أٜكًا نُا يف األدب ٖٓاى َبدعٕٛ دلسَّ

اَج ايطٝاض١ٝ ملكا١َٚ َبدعٕٛ دلسدٕٚ قادٚا اجملتُع حنٛ غط األَإ.. حٝح ايرب

 تازٜذايتدًف ٚاحملتٌ ٚعٛاٌَ تٗدٜد األ١َ، ٚذلازب١ ايفكس ٚايفطاد ٚايدفاع عٔ 

حيًُٗا يف ٚغريٖا ْعتكد إٔ َا َٔ ٚطين إال األ١َ ٚٚجٛدٖا.. ٖرٙ املفسدات 

ٚجداْ٘ ٚتفهريٙ ٚال غعٛزٙ.. ٖٚٞ َالؾك١ هل١ٜٛ املٛاطٔ يؿٛم احلُض ايٟٓٛٚ 

يٝطت أفهازًا قطس١ٜ، ٚبساَج تطبل َٔ دٕٚ إزاد٠  .. ٖٞإْطإاخلاف بهٌ 

 َٚػازن١ ؾادق١.. 

ٖٓا األدب ٚاألدبا٤ عًِٝٗ االْػُاع ٚإْتاج أدب َكاّٚ ٜدافع عٔ خٝازات 

ٚخًل عٛاٌَ تعصٜص  ،ايدٚي١ يف ايٛجٛد ايرٟ ٖٛ ذلؿ١ً خٝازات نٌ َٛاطٔ

ع١ٝ ٚايتعب١٦ أْٛاع املكا١َٚ يتخكٝكٗا َٔ خالٍ تكُني ايعٌُ األدبٞ عٛاٌَ ايتٛ

ِّٜستكٞ  بايػهٌ ايرٟايفهس١ٜ  بكايب  ٚط١ًٝٓ ُٜٚبكٞ عًٝ٘ زضاي١ًاألدبٞ  بايٓ

ألْ٘ حيٌُ ْعس٠ د١ْٝٚ، األدب  ٜٓعس إىلمجايٞ.. ٖٚٓا ع٢ً ايطٝاضٞ أٜكًا إٔ ال 

أٜكًا إٔ ٜعدٍ َٔ ايسضا٥ٌ اجلاف١  ٚعًٝ٘ايك٠ٛ ايسٚح١ٝ يًتػٝري ٚخًل األفهاز.. 

ألٕ  ؛اجملتُع ٜكتكٞ ايتؿاحل بني ايطٝاضٞ ٚاألدٜب درُيَفًٜٚتكٞ َع األدٜب.. 

ايطٝاضٞ عٓدَا ف ،االْفؿاٍ ٚايطالم أٚ ايؿداّ بُٝٓٗا خيًل عاملني َتٓاقكني

ٚاألدٜب عٓدَا ٜٗجس ايطٝاض١ ٜعٝؼ يف  ،ٜبتعد عٔ األدب خيًل عاملًا ال زٚح فٝ٘
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ِّٚيهٔ ال ُت ،عامل املطًل ٜسضِ يٛحات مج١ًٝ تالَظ زٚح املتًكٞ ال ٚ ،ز ايٛاقعؿ

 ٚآَاي٘..

ْس٣ إٔ ايتالقٞ بني ايطٝاضٞ ٚاألدبٞ جيٍطد فعاًل إجيابًٝا ٚقسٚز٠ يرا فإْٓا 

.. فايتالقٞ مل ٜعد نُا ْعٝؼ ايّٝٛ ،يًدفاع عٔ ايٛطٔ، ٚالضُٝا شَٔ األشَات

جيب تعصٜص عٛاٌَ ٚجٛدٙ َٔ خالٍ إْتاج ايٓؿٛف  خٝازًا بٌ ٖٛ ٚاجٌب ٚطين

ش فهس٠ املكا١َٚ اخلري٠ ٚاملفٝد٠ يًدفاع عٔ نساَتٓا ايٛط١ٝٓ ٚايدزاضات اييت تعص

 ٚزضايتٓا اإلْطا١ْٝ.

 

*** 

 اهلوامش:

 ــ "جاى زاْطٝري"، ناتب، َػاغب َٚعرتض. 1

ــ "ضٝاض١ األدب"، تسمج١ د. زقٛإ ظاظا، املٓع١ُ ايعسب١ٝ يًرتمج١، تٛشٜع  2

ايػُٛيٞ  "نتاب ٜهػف االضتبدادٖٚٛ َسنص دزاضات ايٛحد٠ ايعسب١ٝ، 

 يًػسب".

َٔ َؤيفات٘ .. فًٝطٛف ٚأدٜب دَج بني ايفًطف١ ٚاحلٝا٠ :تس"زــ "جإ بٍٛ ضا 3

"نسا١ٖٝ ايدميكساط١ٝ" تسمج١: أمحد حطإ، داز ايتٜٓٛس،  :املرتمج١

"ايه١ًُ اخلسضا٤" تسمج١: ضًُإ حسفٛؽ، "املعًِ اجلاٌٖ" تسمج١: عص 

 ايدٜٔ اخلطابٞ.

حب ْعس١ٜ ازتباط "ايٓعس١ٜ األدب١ٝ بايكٓاعات ــ تريٟ إٜفًتٕٛ، ْاقد ٚؾا 4

 ايطٝاض١ٝ".
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