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مقدمة:



يف كلماامع ود ااديدة ااادحدة لصرا اارا يلصس اصلنت يلصو،صيف اات هااا اجلم اامارع يف كلما ا و اام ل مدماات لصدمو اات يف دي ة
ل دقمدام لصثم مت يلصسبدرن يفبامرب 7102ع ياع إيفصلئمل لصصلان يف لملجل،قت يلصدممل بدد ومئت عم ون يعد بلفر كمآليت:0
"حنن يف خضم ثر ة كربى ثر ة يف ياع إيفصلئمل يف ييفمط لألوم اذل حيدث ألن لصكثري وان لصبلادلن يف عماع حنام
لصدمملع ليفامقظت يف لصجلهمحات إ وام نكان ن لفدلا إيفاصلئمل صساملهمع للاا لصبلادلن االت لاد ق لصقامم للقمقمات :ثال
يحااص بفاات ياااصكمع كباارية وثاال ترتاال يل ااالع واام دكا ا يعصرا ا صس اجلرلع ن إيف اصلئمل ا ا ديصاات ل باكاام ع ا ا لملكاامن
صلاكجلرصرتمم لملاقدوتع يلصز لعت يلملممه ي ون لصفضم لإلصكرتيينع ييف لص،ب ييف لصسمم لع لصيت لقردام فسهم بذلهتمع ييفم
وم ائت ون للا ل باكم لعع للا لصبلدلن لد ق حضم لصقد لع ل يفاثجلمئمت إليفصلئمل يف وكمرلت لإل امب....
يقفات يف لصداام لملماا علااا ااذه لملجلسااتع يذادثت عاان ااذل لصاوااري لصدممايف يف ياااع إيفاصلئمل يف عمااع حنام لصداامملع
يل ظص ومذل نادث يف ضضارن عام ع وئامع لصص يفام ي يفام لصارز ل ييز ل لهم تمات قامورل بزحام ة إيفاصلئمل كثاري واجلهم صلماصة
لألي ع يون للا لصزحم لع كم ت زحم لامن لم يماامنع يف وامحر لصاصئما لصلواب كامن ي ئاما وصحكا حضامن إيفاصلئمل يف
ي زحم ة ص خم ج لصر حمع لملالدة لألوصحكمت ...ييف حرصمر ئما لصرز ل وردي حسبح ي ئما صرز ل لهلجلد حقر بزحم ة
إليفصلئمل....
يكمن ون ديلع اصيف ن وثل بلدي يف يفت قم لع خمالفتع يف يفجلت يلندة يفت قم لعع رذابت إ رصحقمم نمث
يتدع لملخرتعني لإليفصلئملمني حزحدين لحملمصمل لصز لعمت يحكمرلرن وصض لإلحدزع يذابت إ آيفمم نمث عمقجلم عالقاجلم
وااع لصسااني ييفاجلومرر ةع يييفادجلم لدمي جلاام وااع صاادقمئجلم لملساالمني يف ذ بمجاامن يكمزلخسااامنع يذاباات إ ي يباام إ صجلاادن
يباام حا يبردلبساات نمااث عزز اام وجلجلاام ي يلب،جلاام ل قاساامدحتع يذاباات إ يف ارتلصمم ي صاالبت ي ئااما يز ل إليف اصلئمل
حقاار بزحاام ة نلفمئجلاام لصدظاام يف ذصااا لصداامملع ييف لأليفاابرىل لملماا ذاباات إ وصحكاام ل جلربماات يز ع لأل تجلاااني يكرصروبماام
يبددئذ ذابت إ لملكسما ي صبلت –إن كجلام لسدقرن -ي ئما يز ل إليفصلئمل حقر بزحم ة وصحكم لصاللمجلمت.....
عموم الا لصدممل حدم يف إيفصلئمل يإيفصلئمل لدم يف لصدممل....
 ....بدد يفبدني ً
 ....يصكن صأليفف يرممم حادليف بقصل لع لألوم لملالدة رممم حادليف بإيفصلئمل رإن اذل ل عرتلف لصبسمط يف كثري ون
لألنماامن ضمئاابع كاامن ضمئبًاام يف دحساامرب لملما ا عجلاادوم لاااذ لااا لألواان ق اصل ًل ودمدحاًام إليف اصلئمل تااع عقاام ب يفاامعت
لصساال إ لصار ل  ....يبمصاام نااديد صساخمرمع لألوام لملالاادة عجلادوم حادلايف لألوااص بإيفاصلئملع ر علجلات لصمر سااكر ن
وصقد لأل بمم يف لهلمل ون لصرتلث لصدممل لإل سمين صلفلس،مجلمني....
تمدل صللظاتع ردلاا لصاصضم وان للاا للممقامع يلصساخمرمعع يعلاا لصاصضم وان لكاصل ااذه لألنادلث
بد ن كرن ً
لصسخمفت لملضلكت صكن رهجلمق لومري ب،ئ يإن حكن طفم ًفمع رإ اجلامق عالوامع علاا يتارد لواري إىتام نام يف لألوام
لملالدة.
مدير مركز الحضارة للدراسات السياسية ،أستاذ العالقات الدولية المتفرغ ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.
 -0كلمت اجلممار يف لصدي ة  27صلجمدمت لصدموت صألوم لملالدةع لفصحغ وصية حريفف قالً عن ورقع ل زحصة وبماص علا لصمرلمربع واما علا لصصلبط لصام :
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يفممدة لألوني لصدم قد نيف لصاقدحص بمم كم ن نصومن إيفصلئمل ون نيف لصرتارد اار ودامدلة صلسامومت بباكل بسامط
يخمصاع يذصا وص ام يأل يصفرتة طرحلت كمن وصكاز ودامدلة لصسامومت يف لصداممل كامن اجلام يف لألوام لملالادةع ييف ناني
ن لألوص قد حساوصق يفجلرلع طرل ع رإ ين علا ثقت ن لصثر ة يف عالقمع إيفصلئمل وع لصدي رصلدى يفااجلا اجلم يف قمعت
لألوم اذهع قر اذل ي ام لات لواريل وللريفام يف ورلقاف صادقمئجلم لصصئمسامني يبفضال لصادعم لمل،لايف لصاذي صابا رما
اكصل علاا دعام إيفاصلئمل يف لألوام لملالادةع يااكصل
ون لصصئما لصلوبع رإن اذل لصادعم حاداميفمع رخموات لصاصئما لصلواب ا ً
صا لصسفرية مك اريي علا دعما ياكصل ِ
ِ
صا عن ندحثا عن نقمقت إيفصلئمل.
 ...ند كمن كثص تص ة يوبماصة ون لصبممن لصذي صقمه لصصئما لصلوب اذل لصمر نمث يصف لصسفقت لصجلريحت وع
إحاصلن اام صاافقت وصتااتع ي نكجلااين ن لفاايف كثااص واان ذصااا ودا ع لصساابب يف ذصااا ن إحاصلن لادهااد بااادوري بلاادي كاال
حر  ....لقر إحصلن حبملت ضزي عرب لصبصق لألييفط يل،ر لصقذلئف لصاسمم حت صاهدحاد لصداممل ب يفاصهع يقبال عاموني يقفات
اجلم ياصنت ن لصسفقت لصجلريحت لإلحصل مت لدصقل وسم إحصلن حنر ل،رحص يفللاهم لصجلريحات بال إ ام يف نقمقات لألواص هاد
لصسبمل صذصا...
 ...يف لألااهص لصقلملاات لملماامت اااهد م خ،ار ة قلاات قلملات واان لأليفااللت لصجلريحات عجلاادوم لقاع يف حاادي ظام خاام ج عاان
لصقم رنع يلآلن لسر يل وئمع لأليفللت يف حادي إوربلطر حات إيفاالومت إحصل مات اميفادت يإ ي وادى نكان ن لسال للاا
لأليفللت لصجلريحت يف لصدممل...
تدل :ضرييام ي صورامع ثبارام ي لخصيترل وجلهمع رمه،رة لصامصمت
رسمميفت إيفصلئمل وع لصسفقت لصجلريحت لإلحصل مت بسم،ت ً
صلسفقت ا رصض عقربمع لبل إحصلن ون تل للد ون قد لهتم لصجلريحت...
إن إيف اصلئمل يفااادلرع عاان فسااهم وااع لصقاارة لصكمولاات أليفااللاجلم يلصقاارة لصكموجلاات صقجلمعاجلاامع يفجلاسااصف ملجلااع إ باام إح اصلن
صقرلعااد عسااكصحت يف يفاار حم واان خااال لصق ارلع ل رحاات يلصبلصحاات يلصربحااتع يف اجلمجلع إح اصلن واان إ باام يفااللت قمللاات يف يفاار حم
يصبجلمن يليفاخدلوهم اد مع ييفجلمجلع إحصلن ون راح تبهمع إ امبمت اد إيفصلئمل عرب لوادلد نديد م. ....
حهم لصسمدلع يلصسمدةع لدصف إيفصلئمل م لقف يندام يف لصاسدي صلجلظم لإلحصلينع رجللن قف تجلبًم إ تجلب
يفالوم واع لأل دن يوساصع ي ئمساهم
وع يصئا -يف لصدممل لصدص  -لصذحن حبمطصي جلم لألول يف وساقبل زاا .رقد عقد م ً
لصبجمىل عبد لصفاما لصسمسا لصاذي قمبلاا اجلام لصلملات لصبم نات ي قاد دعام لصاصئما لصسمسا صلساال ع يآوال ن عمال عان
قدوم بدملمت لصسال ع رإيفصلئمل ولازوت بالقميف لصسال وع كل تريل جلام
كثب ود يقمدة آخصحن يف لإلقلمم ون تل لصدرع ً
لصدصب مبم يف ذصا لصفلس،مجلمني...
....يف اذل لصدم زحم ة لم يمت يذكصى يفجلرحت لم يمتع رإليفصلئمل صادحهم لصكثاري صابادص بم واجلامن صا ع رقبال  071عام
لمردي اصلز عقد ي وؤ ص صهمرين صالرحل لم يجلم لمل يفميي ملساقبل زلاص ون خاال إ بام ديصات حهردحاتع يقبال ومئات
عاام قصبجلاام إعااالن بلفاار واان ذقماايف للااا لصص حاات واان خااال ل ع ارتلف حباايف لصباادب لصمهااردي يف يطاان قاارو يف ا اجلم
عموم دردت لألوم لملالدة بالا لصص حت صلرتعت ون خال لعاممد قصل حدعم إ بم
لصام يمت؛ ض لألتدلدع يقبل يفبدني ً
عموام قمجلام بإعامدة لرنماد عمصاماجلم لصقادق نماث نققجلام ل اسام ًل عجربات ااد يصئاا لصاذحن
ديصت حهردحتع يقبال سساني ً
نميصرل لدوري ديصاجلم .رللم لمردي اصلز صبح يلقدمع ردد م إ ض لملمدمدع يبجلمجلام دنقصلطمات وزدااصةع يض ًادل لصمهارد يف
كل حنم لصدممل يفمالفلرن بص ق لصسجلت لصدربحت ل دحدة بدلحت عموجلم ل دحدع رذصا يقت إلودمن لصجلظص يلصا ول يلصجلظص إ
لصر ل واسمئلني يوادجبنيع ي سادصض لألعمتمب لصيت يصدع يف يفلهم واجلم ي ا،لع إ لإليفهمومع لصصلئدت لصيت يفارلصل
إيفصلئمل لقدنهم إ كل لألوم .ل ظصيل ون نرصكم ييفاالنظرن اذه لملسممهمع كل حر ؛ يف لملممه لصيت لبصبر م /يلألديحت
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لصيت لاجلميهلمع يلصسمم لع لصيت لصكبر مع يلهلرللف لصيت لساخدور مع ييف لألطدمت لصيت لاجلميهلم .لصي م يف لباساموت رصحقمات
يف قصحت بدمد مئمت لصايت لباكص ل باكام لع لإليفاصلئملمت يمل حداد ًزوام علمهام ن با اامين يفامعمع حرومًام صاجلقال لملمامه إ
طفمهلمع لصي م يف عمرن طفل عص طم إ إيفصلئمل صك جتصي ص عملمت يف لصقلب لجلقذ ين ع يلصي ام يف يتاره لصجلامق
يف لملجلاامطيف لصاايت ا اصباهم لصااز ز يف ااامحيت يلصجلمباام واان لصاادوم نمااث و اجلح اااؤ لملجلقااذين بفضاال لألطباام لإليف اصلئملمنيع
ركماام قاام لصجلاال ..تدلاااكم اار ل صألواام ل ا لرن بمإل قاامذ إ قمص ا لصااد ممع يلصماار يبدااد  7211عاام علااا للااا لملقرصاات
لادميفم قرة إيفصلئمل بني لألومع رمصمر ار إيفصلئمل حومص لملدمر ة يح يت بمألول يلإل قمذ إ كل حنم لأل ض."....
اذه لصكلممع صصئما لصرز ل لإليفصلئمل لصمممين وم كرب جتمع دي يعاممل يفاجلري لدلان صلداممل مًام يبو،صيفات ن
إيفا اصلئمل -بدلمه اام يق ااد لهتم ل يف اااثجلمئمت -يف خدو اات لإل س اام متع رق ااد ا االت يف قل ااب لصد اامملع ي ن "لصسا اصلىل لصد ااص –
لإليفصلئمل " بني إيفصلئمل يللكرومع لصدصبمت قد ل اها يذر إ نمصات ذامصف ليفارتللمج  .يوان ن راإن يعاد بلفار بداد
ومئت عم قد نقيف ادلر  .يإذل كامن ااذل لصرعادع لصاذي دااجلا قمئادة لصجلظام لصادي نمجلئاذ بصح،م مام لصدظماا لصايت كم ات
لصبما عجلدئذ قد بد ع يف لصوصيب عن إوربلطر حاهمع كمن مبثمبات صافقت بدلحات لصقاصن لصدباصحنع راإن اجلمامار يلصسمسا ع
يف يف اال عمح اات وصحكم اات– ي يبم اات حداا اجلمن لآلن ص فففقة بداي ففة الق ففرع الوا ففد والعش ففرين؛ ي ص اافقت لس اافمت لصقض اامت

لصفلس،مجلمت بددوم مت ون قبلهم لسفمت لصسصلىل لصدص -لإليفصلئمل .
يون ن كمن ندحث اجلممار لألي ون رع بدد ن لكص ون قبلع ييف وفمصل يلالت وان ل،ار لصساصلىل لصداص -
لإليفاصلئمل عسااكصحًم يبلروميفاامًمع لسااصحيمع لصقاامدة لإليفاصلئملمني يلصواصبمنيع عمام هتاادف إصما إيفاصلئمل يواام يصاالت إصما واان
إجناامزلعع باال يواام لفدل ا لجلفم ا ًذل صسمميفاامع عسااكصحت ييفمميفاامت يلقاساامدحت يثقمرماات واان دلخاال إيف اصلئمل يخم تهاام .يا ا
يفمميفمع جتسد طبمدت لمل بصيىل لصسهمرين يطبمدت لصديصت لإليفصلئملمت كديصت ليفادمم حت ليفاام،م مت ذلع لواادلدلع خم تمات
ي كموادلد ملبصيىل ليفادمم ي عممل .
امدل ص،بمداات لملبااصيىل لصسااهمرين يطبمداات لصديصاات
يعاارب عمااع اااذه لملفمصاال واان ل،اار لصساصلىل كماام يفاجلصى ن ًقاامع يجتسا ً
لإليفصلئملمتع كمن "لصوصب" لصص لملهممن علا لصجلظم لصدي يلصذي لدليصت قرله لصكربى علا قممدل عرب لصقصن لصدبصحن
ناام بااد ع لجلمرسااهم قاارى "اااصقمت" وجلااذ محاامع اااذل لصقااصن ...كاامن اااذل لصوااصب لصص ا ع بصيلرااده يوسااارحمل لملادااددة –
نماصل حؤثص برط ة يبثقل علا وسم ااذل لصساصلىل وادادد لألبدامد :لصرتاردي
عسكصحًم يلقاسمدحًم ييفمميفمًم يثقمرمًم -دلئمم
ً
لصقرو لصدحين للضم ي ل يفرتللمج .
كامن لصوااصب حصلقااب ي حاادخل ي حصعااا يحساام د يحهادد يحيااذ خااال وسام لصساصلىل لصدااص لإليفاصلئمل –عاارب لصقااصن
اررصل كاال لألض،ماات يلألكاامن يلحملف ازلع يلحملصكاامع صلمبااصيىل لصسااهمرين يإيف اصلئمل يفا ًاصل ي عال م اتًع يرم ًيفاام كاال
لصدب اصحن -وا ً
حضام بامص،بعع يفارل
منمط لصضورط يلصادخالع علا لألطاصلف لصدصبمات يف لصساصلىل .يمل حكان لص،اصف لصداص لملسالم ضمئبًام ً
رمعال ي وفدرً ب علا لملسارحمع ل ممعمت لصدصبمت ي لصفصدحت لصق،صحت.
علا لملسارى لصص ي ضري لصص
ً
يإذل كاامن صللاادحث يف اااذل لملراارىل ولملبااصيىل لصسااهمرين يلصجلظاام لصاادي يلفمعاللا ب واام حاارب ه لآلنع مبجلميفاابت لصااذكصى
لملئرحاات صرعااد بلفاار واان منمااتع ييف يقاات يصاال إصما ل حناادل لصدااص  -لصص ا إ دم وسااارحمل واان منماات ثم مااتع ظا ًاصل
صسادرد ل اهمزحاات لصجلفدماات لصسمميفاامت لصدصبماات يلواهم اام صاليفاااقال لصاارطين ييصاار خ،اار ة ل يفااابدلد يلصفساامد علااا يتاارد
لأليطاامن إ لصااذ يةع يواان منماات ثمصثاات ل ف اصلط عقااد لصجلظاام لصدااص باال يل ف اصلط ميفااا لأليطاامن إ ا صااما بملاادحث
ل دحد ي لملفمتئ رلقد لكص ع يب اكم يد تمع وادددةع عرب ومئت عم .
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رلق ااد ا االا و اان نق اامئيف لألو اار لملاف اايف علمه اامع يص اار و اان وجل،لق اامع واجلرع اات وعقدح اات ي قروم اات ي حدحرصرتم اات ي
ليفارتللمجمتب ن لملبااصيىل لصسااهمرين يف لملجل،قاات لصدصبماات يإيفاصئمل يصمااد "لملبااصيىل ل يفااادمم ي لصكبااري" ي ديللا ع يصكاال واان
لص،اصرني ييفمفاات حؤدحهاام جتاامه لآلخااص يبمصاداامين ودا يف خم،ااط إدل ة لملجل،قاات لصدصبماات وجلااذ واام قباال إيفااقمط لهالراات لصدثمم ماات
يليف اااكمم لن اااال لص اادي لصدصبم اات ن بد ااد ليف اااقال لص اادي لصدصبم اات بس اافت خمص اات .يلصا اام ح حي اادثجلم ع اان لصكث ااري و اان
ل يفرتللمجممع يلملبصيعمع لصوصبمت عرب ومئت عم –كمم يفجلصى -إ ن لصومحت ون ليفالضم اذل لملرارىل لآلنع حاجميز
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااصد لصاجلبم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا إ ي لصال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااذحص ر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام يص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االت إصم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا نمص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات لص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارتدي لص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااذليت
ي نمصت ل خرتلق لهم ت يخ،ر ل ع ركم ون وصة يفمبقت نذ م ون نمصات لصارتدي يخ،ار ة لصرااع يخمامطص لملا  ...إال

أع الغاية من استحضار هذا الموضوع اآلع مزدوجة:

 -0بماامن ن ذقماايف يعااد بلفاار يإيف اصلئمل صومحاهماام –ناام لآلن -صااما نامماات لم يماات ركاامق وجلهاام .رمصااذلكصة
لصام يمت لقد د ع يلالت عن وسم لصالدحمع يلصاهدحدلع لصيت يلتهت يلرلتا لألوات يعان ل يفااجمبت
ي ديد لألرداام يو هتاام .نمااث حبااني واان اااذه لصااذلكصة ن "المقاومففة الحضففارية" اات امكلماات يف لاام ح اااذه
لألوت لجلق،ع وهمم عظمت لصبدلئد ي لحنسصع لصجلامئج.
 -7بماامن ن إجناامزلع إيف اصلئمل لصاايت يصاالت إ إعااالن "ذاامصف ليف ارتللمج بااني لصدااصب يإيف اصلئمل" صمساات إعجا ًامزل
إيفصلئملمًم خم قًم نكن وقميوا ع يصكجلهم وسلت "لصرتدي لصدص لصص " ون منمتع يلملسم دة لصديصمت لهم تمت
صلمبااصيىل لصسااهمرين يصاجلمدا إيفاصلئمل واان منماات ثم مااتع يلصاالعااب باامصجلظم لصدصبماات يلصضااوط علمهاام صاليفاسااال
يلصاخل عن "لملبصيىل لصرطين لصدنقصلط لملساقل يلصدمد " ون منمت ثمصثت.

بدبم ة خصىع بد ي ن حكارن هناك جديد في االستحضار الراهن لهذا الموضوع "إسرائيل والصفهيونية والنظفام

الدولي "ع مبجلميفبت ومئت عم علا يعد بلفار بسافت خمصات .ييف يقات زقات لأليطامن بكمرات لصفال لألحدحرصرتمات يلصدحجلمات
يلصقرومت يلملذابمت بصعمحت قرى ل يفابدلد يلصفسمد يف لصادلخل لصايت لقارد ثار لع وضامدة علاا لصبادرب ذات ض،ام للاصب
علا لإل امب.
وهففذا اليديففد أمففراع :األول ذدحااد وراااع لملبااصيىل لصسااهمرحين يإيف اصلئمل واان لصااذلكصة لصام يماات صألوااتع بمصاجلبم ا إ

يقممم .رإن يعد بلفر تم لامت صافمعالع عمملمت
وفهر لملفمصل لصام يمت بني لصقصين ينم كل قصن ي ا لصدم امكلمًم ً
اهدام لملفسل لصام ي ون محمع لصقصن لصاميفع عبص إ بدلحت لصقصن لصدبصحن و0802-0181ب يلقرتن لم ح ل يفما
إيفصلئمل  0891بمصقصن لصدبصحن يوم مز ب ون لفمعالع قارى ديصمات عمملمات يإقلمممات يفاهمت باد يام يف لباكمل وسالت
يفمميفمع إيفصلئمل يلملبصيىل لصسهمرين لصدديل مت ل يفام،م مت لصدجلسصحت.
األمر الثاني :لصكبف –علا ار لألمنمط لصام يمت -عن وجلمط لصرتدي يلصفبل لصدص يف ورلتهت لملبصيىل لصسهمرين

نم لآلنع يكذصا وجلامط لهلجار يلصاادخل لصواص صسامل ؛ اال اار لهام ج رقاطك اال لصدساكصي ل قاسامدي رقاطك حان
يتهاام آخااص؛ يااار
لصاادلخل يلإلقلمما ي حاان لصدقاادي لصثقااميف لصقمما واان وجلظرواات لصسمميفاامع يلألديلعك إن هلااذل لصكبااف ً
كبف زحف قجلدت له،مبمع لصوصبمت عن قمم لصلمربلصمات :لملساميلة ينقارق لإل سامن يلصدنقصلطمات ينقارق لصبادرب يف لقصحاص
وسريام.
والمقولة األساسية للدراسة تتلخص في اآلتي:

امدل يف إيفاصلئمل يلريفاادمهتم لصدديل ماات لصدجلساصحت ل يفااام،م مت يواام لفصاا واان يفمميفاامع
يفمساام يجتسا ً
لملبااصيىل لصسااهمرين ل ً
لألوص لصرلقعع عمدهم لخابم ن يواجدد صجلمط ينمصت "لهلجممع لصوصبمت" علا لألوت ون منمتع يبممن ن قارى إيفاصلئمل
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لملاجلمومت ا وسلت صكر م ديصت ذلع لوادلدع خم تمت لاوذى ون بؤ لصسهمر مت يف كمرت تم لصدمملع يلمصت يان اذه
لألوت عرب لصقصن لصدبصحنع وقم ت بجلظمئصام يف قصين يفمبقت صلقرة ي لصضدفع ون منمت ثمصثت.
رإن يعد بلفر مل حالقيف بدعم ضص وبماص صلمبصيىل لصسهمرين يإليفصلئمل رقط يصكان باادخالع يااورط خم تمات
علااا لص اجلظم لصدصبماات للمكماات يعلااا لصباادرب لصدصبماات علااا نااد يف ارل بكمراات ديلع لصقاارة إلتهاامض وبااصيعمع لصاجلمماات
يل يفاقال ؛ يون ن لررري لصبمئت لملجلميفبت لصدقلمت يلصجلفسمت يلملمدحت صلاجلمز ن لصقبر ن ل عرتلف ن لصادمين.
رااإن يطا ة لهاام ت ي ديللا ع يعلااا يفااهم إيفاصلئمل يلملبااصيىل لصسااهمرينع ال تففتم ن إال بقففدر مففا يم نهففا الففدا ليع

حضام يف لملرلتهات واع لصبادرب لصدصبمات.
فسمًم يودجلرحًم يومدحًم .رإن دعم إيفصلئمل مل حكان ضمحات رقاط؛ يصكان دلة يييفاملت ً
رمملفساال لصااام ي لصااذي اااهد لصا يفااما إليفاصلئمل ن لصااذي اااهد لصاريفااع لإليفاصلئمل ااار وفساال ااادحد لصد صاات عاان واام
يصاال إصم ا لصاهدح ااد يل خ ارتلق له اام ت صألو اات و اان دلخ اال يطم اام يرمم اام بمجله اام يعل ااا عك ااا وصلن اال يف اامبقت يف ل اام ح
ل يفاادمم ع إ ا لملفسال لصااام ي لصااذي لازليج رما ل يفااادمم وبرتهما لصاقلماادي ن ل دحادب وااع لصاجلظم لصر حثات صا وبقماامدة
لصدس ااكص يلملاوا اصبنيب صم ااررص لصبمئ اات لصالزو اات صا يف ااما يلريف ااع إيفا اصلئمل بميف اااخدل كمر اات لألديلعع يبال ااصق "ل يف ااادمم ي"
الم منااط لهلجماات للضاام حت لصباامولت علااا لألواات وجلااذ بدلحاات لصقااصن لصرلنااد
لهاام ت علااا كمراات لصساامنمعع صماجسااد يلاا ً
يلصدبصحنع يقد وم لرلرص صألوت ون يفبل لملقميوت يقد وم ذقيف هلم ون جنما ون عدو .
ومن ثم تنقسم الدراسة إلى ثالثة أجزاء:

أوال :لملبصيىل لصسهمرين يإيفصلئمل يف لصذلكصة لصام يمت صلهجممع علا لألوت ي منمط لملقميوت للضم حت.

ثانيا :لملبصيىل لصسهمرين يإيفصلئمل يوجلظروت لصادخالع لهم تمت يلصافمعالع لإلقلمممات يف ذلكاصة لصقاصن لصدباصحن :وان
لصاداني إ لصا يفما إ لصاريفع إ رصض لألوص لصرلقع و7102 – 0181ب.

ثالث ففا :نسااملت لملبااصيىل لصسااهمرين واان للااصيب للضاام حت لصااثالث علااا لألواات يف وفساال ذاار ل اام ي و–0880

7102ب.
ياذه لألتزل لصيت لدكا رقهم يف لصام ح ع ن رقهم يف لصرلقع لصقصحابع يصار ً إ رقا خصح،ات لصرلقاع لصاصلانع صمسات
اريل رقااطع يصكان اا يفاابمل يفميفا حضاام يييفاامط ضا عجلا صإلبقاام علااا لصااذلكصة نماات
ضمحاات يف ذلهتاام
ً
لبخمساام يلفسا ً
ليفاسالوم صضوط لألوص لصرلقع يقبر ً ب يصكن ذدحمً ص يإصصل لً علا اصي ة لومريه بكمرت صر لملقميوت
يجتدحدل هلمع صما
ً
ً
لملمكجلت .رمم نرتجلم صاجدحد يإنمم لصرع يلصادبص يلصسد إنم م بإوكم مت لصاومري بمملقميوت نم يصر يف ااد لصللظامع
يفلمت.
أوال -المشروع الصهيوني وإسرائيل في الذاكرة التاريخية للهيمات على األمة وأنماط المقاومة الحضارية:

بد ن قص ي ادبص "خربة لألوت" واع لملباصيىل لصساهمرين يإيفاصلئمل علاا اار قاصل ة لصاادبص يلصارع باد ع لصاذلكصة
لصام يمت صألوت عن لهلجممع يلملقميوتع نم

هذه الذاكرة وكيف نقترب منها2؟

قع يف اا،ط للمميفات ل مالات ي ل يفاساال لصدامتز .فمفاذا تقفدم لنفا

لدصااات لألواات لصدصبماات لإليفااالومتع علااا واادى لم يهاام هلجماامع خم تماات يفارل يف وصلناال لصقاارة يلصفااارا يلصرناادة ي
وصلنل لصضدف يلصرتلتاع يلصاجزئات .ييف ناني جنلات لألوات يف ليفاامدمب لهلجمامع لصدساكصحت لهم تمات يلصاسادي هلام يف
وصلنل واقدوتع رلقد يلتهت لصفبل يف لصاسدي يف وصلنل خصى نقت نم لكامل لهلجر يل يفاق،مىل يل ناال .
 -7صلافسمل ل ظص :مدحت وس،فاع لهلجممع للضم حت علا لألوت ي منمط لملقميوت :بني لصذلكصة لصام يمت يل دحد وجلذ لصثر لع لصدصبمت ،يف :مدحت وس،فا وإاصلف عم بع
ويت يف لصدمملع لصددد لصثمصث عبصع المشروع الحضاري اإلسالمي :األزمة والمخرج ،لصقماصةع وصكز للضم ة صلد ليفمع لصسمميفمتع 7102ع ص .52 – 72
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يمل حكاان لصبدااد لصاادلخل يف يطاامن لألواات يكمم مهتاام يكااذصا لصبمااين  -ي رمماام بااني اااذه لأليطاامن -بدما ًادل عاان اااذل
لهم ت ؛ يفرل يف ل كسم ه ي ً ي لولب عسكصحًم ن ًقم.
كذصاع يار لألامع مل حكن لسدي لألوت صلهجر لصدسكصي ي لهلزنات وموا مبداز عان بامق عجلمصاص لصقارة يلصفدال
ي عجلمصااص لصضاادف يلصاخاامذ  :لصسمميفاامت يل قاساامدحت يل تاممعماات يلألخالقماات–لصقممماات .يلألكثااص مهماات ااار ن وقميواات
حضاام يفلاات اات وسااامصة ي ن لجلرعاات د تمهت اام يطبمداهاام يوسااارحمهتم دلخلمًاام
لألواات صلاهدحااد و اان لهاام ج يواان لص اادلخل ً
يخم تمًم.
يو ن ن رإن إعمدة قصل ة لم ح لألوتع يف وصلنل لملادمقبت ييف لفمعل وع لرل ح لألوم لألخصىع ىتاب لكارن قاصل ة
لخازلصمت تزئمتع عسكصحت ي يفمميفمتع دلخلمات ي خم تمات يصكان ىتاب ن لكارن قاصل ة نضام حت كلمات اامولت .رمهلجمامع
يلصالاادحمع يلصاهدحاادلع كم اات نضاام حت ااامولت يصمساات عسااكصحت رقااط ي خم تماات رقااطع يل يفاااجمبمع يلملقميواامع
حضم نضم حت يفرل لصدلخلمت وجلهم ي لهم تمتع كمم مل لجلق،ع علاا وادل ااذل لصاام ح يب ااكم ي منامط واجلرعاتع
كم ت ً
ير ًقم صلسممقمع لصرطجلمت يلإلقلمممت يلصدمملمت لملاورية.
إن لصااذلكصة لصبمقماات يلملمااادة عاان لاام ح لألواات لجلضااح بميفااامصل لصصيفاامصت يلصاادعرة يل هاامد يلإلصااالا يلملقميواات يف إطاام
لألواات يللضاام ة ير ًقاام صلقاامم يلملقمصااد يلصس اجلن يل ،القًاام واان لصدقماادة يلصب اصحدتع يحقااد رق ا اااذه لصااذلكصة د ع وهماات
هتدحدلب ي عن نمصت لملقميوت للضم حت يفرل يف يفل لصقرة ي ل يفاضدمف.
صلصلان يفرل عن نمصت لهلجممع وذدحًم ي ً
يبجلاام علما ع رااإن رهاام "لصرلقااع لصاصلان" صألواات حساااقمم باادين ليفااادعم لصااذلكصة للضاام حت صألوااتع اكااذل لدلمجلاام واان
عال لملجلظر للضم ي.
حسادعا وفهر الذاكرة التاريخية الحضارية يلريفمفهم يف لصاللمل لصسمميف وجلظروت ون لملفمامم لملابمبكت :لصزومن

يلمل كمن يف ل،ر مهم لملافمعل ي مهمات لصجلظاص يلصاادبص يف لصاام ح ع محامع لصقاصين يبادلحمع لصقاصين يوفمصال ل اقام يلصاوماري
يف لصا ارل ح للضاام حت صألواامع لو ااري وساامئل لصقضاامحم باو ااري لملساامنمع لصزوم ماات يلملكم ماات يلو ااري لأليفاابمبع لصص حاات لصكلم اات
لملجلظرومت واجميزة لصافمصمل حنر لهسمئا يلألمنمط لصكربىع وفهر لألمنمطع يوفهر لصجلممذج لصام يمت لصدلصت علا لصاومري
يف لصافمعالعع زيلج وفمامم لصالدحمع /ل يفاجمبمعع لهلجممع  /لملقميومعع لصاهدحدلع /لصاسديع وفهر للضم ي
ل ااموع لصب اامول لملجلظ اارو ب ااني ثجلمئم اامع يثالثم اامع واكمول اات :لص اادلخل /له اام ج ولص اارطن – لألو اات – لصد اامملب لصدس ااكصي/
خريل لصاللمل للضم ي لصدي ي منمط لصافمعالع للضم حت :لصافارق
لصسمميف يل قاسمديع لصسمميف  /لصدحين يلصثقميف؛ ي ً
للضم يع لصقرة للضم حتع ل يفامدمب للضم يع لهلل للضم يع ل حندل للضم يع ل مم للضم ي.
يحولااف مرعاامع اااذه لملفاامامم يضريااام يياربااام إاااكمصمت لصدالقاات بااني لصفكااص يلملمم يفااتع علااا صاادمد رق ا لصااام ح
يصاار ً إ رق ا لصرلقااع لص اصلان .يحجلبثاايف عاان اااذه لامرعاامع واان لملفاامامم لملرتلكمااتع إطاام ظااصي وصكااب عاان "لصااذلكصة
للضم حت صألوت"ع نكن ن لساجلد إصم د ليفت لصددحد ون لصالر ع لملدمصاصة يقضامحمام يعلاا يفاهم لملباصيىل لصساهمرين
يإيفصلئمل قبل يبدد "لصثر لع يلصثر لع لملضمدة يف لملجل،قت لصدصبمت".
رإن لصذلكصة لصام يمت للضم حت عن لهلجممع علا لألوت ون لهم ج يوان لصادلخل لقاد لصكثاري وان لهاربلع يلصجلمامذج
يلملفمصل لصيت لسادع اصي ة ل ابمه إ وم حل :
 -0لصابمبا بني ثالث وجلظرومع ون لملفمامم لملالماجلت يلملاكمولت يا  :و0ب وجلظروت نام ع لصفدال للضام ي
لعم لدمي اًام ب ا ديلع للااصب ي لصساالم .و7ب وجلظرواات ييفاامئط ييفاابل لصفداال للضاام ي:
ادلردم ص اص ً
صألواات :لا ً
ل همدع لصاجدحدع لإلصالاع لصاومريع لصثر ةع للرل  .و5ب وجلظروات خمصتامع لصفدال للضام ي :لصقارة للضام حتع
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لصب ااهرد للض اام يع لهلممجل اات للض اام حتع لصدمملم اات للض اام حتع ل م اارد للض اام يع لصرتلت ااع للض اام يع ل يف اااالب
للض ا اام يع لصاب ا ااره للض ا اام يع ل خ ا اااال للض ا اام ي يل حن ا اادل للض ا اام ي ن لصس ا ااقرط للض ا اام يع لصا ا اادلي
للضم يع لصجلهرض للضم ي.
يلصدالقمع دلخل كل وجلظروت يرممم بني لملجلظرومع لصثالث عالقت يامجت ياصطمت يصمست ناممت خ،مت صمعدة ي
امب،اات .جتساادع اااذه لصدالقاامع عاارب لاام ح لألواات باامخاالف لصزواامن يلملكاامن يف وساافررمع وصكباات وحيااامج لكاباامرهم إ
د ليفاامع وقم اات عدحاادةب اااارب وقرصاات ي يف اجلت ن لملقميواات للضاام حت عملماات وسااامصة يف لاام ح لألوااتع صااما يف ورلتهاات
حضمع رمإلصالا يلصاجدحد ي لصثر ة صمست دلخلمت بمأليفمق يصكن لاج صلخم ج.
"لهم ج" رقط يصكن دلخلمًم ً
ذد صألوت حا،لب ليفاجمبت لقد علمهم لألوت ي قد لسل صد تت لصاهدحد نني حباد
 -7لهلجممع قد لكرن صد ٍّ
لصالدي ي لسابح لألوات قامد ة علاا لصاسادي صا ؛ ياار لألواص لصاذي حا،لاب نمجلئاذ االذ لملقميوات بامخاالف
منمطهم نم حجلقلب لهلل يف لملرلزحن للضم حت إ ليفامدمب يليفاالب كمول يصما صد ازنت عسكصحت.
ذصا ن لهلجر لصدسكصيع ل اسم ًل ي ازنتع صاما اار لحملاا لأليفامق يف لهلزنات للضام حت ي لصساقرط للضام ي ي
ل يفابدل للضم ي؛ يون ن رإن وفمصل لملسم لصام ي صلدالقمع لهم تمات صألوات لكباف عان لارل ح اازلئم عساكصحت
مت ليفامدمهبم يجتميزام يلصاولُّب علمهمع يلصدكا صالمح .يلحملاا كامن لصقاد ة للضام حت لصذللمات يف ل يفااجمبت يلملقميوات ي
لهلال يلصدجااز للضام ي؛ يلحملاا لصثامين لألكثااص مهمات ااار ومامات لصااادخل لهام ت يد تاا يطبمداا يقد لا علاا "لقساامم
صاف لألوات" يلخرتلقهام وان لصادلخل با ديلع خااصى ضاري لألدلة لصدساكصحتع يخمصات لألدلل واني ل قاسامدحت يلصثقمرمات .يلاوااري
يفاامصمب ي ديلع ي مناامط اااذل لصااادخل عاارب لملساام لصااام ي يراايف وااددلع عاادة؛ واان مههاام طبمداات لصجلظاام لصاادي -لصدااممل
لصقمئم .رال نكن رهم لصذلكصة لصام يمت صألوت ديمنم لصقمم ب وصحن :ون منمت ي  :رهم ل لبمط بني ومامات طبمدات لصجلظام
لصدممل لصقمئم يف كل وصنلت يبني لألبدمد لصدلخلمت يبني لألبدمد لصبمجلمت ملكر مع لألوت؛ ي اصي ة لصصبط بني ثالثمت :نمصت
لصقرة ي لصضدفع نمصت لصرندة ي لصاجزئت ينمصت لصبهرد ي لصرتلتع وم لهلجممع لهم تمت .يون منمت خصى :لصص حات
ون خاال وجلظار نضام ي صلظارلاص ىتماع –كمام يفابيف لصقار  -باني بدامد لصادلخل يلهام ج يباني لصقمما يلملامديع يباني
لصص ا يضااري لصص ا ع يبااني لصفكااصي يللصك ا  .رمهلجماامع للضاام حت صمساات عسااكصحت رقااط يصمساات واان لهاام ج رقااطع
يصمست لساهدف عجلمصص لصقرة لملمدحت رقط.
يبددع يكمم يفبيف لصقر يف لملقدوتع رإن وبصيىل بلفر يلملبصيىل لصساهمرين يإيفاصلئمل حقدامن يف وفسال لام ي وهامع
رمم ام اذه لملفمصل يوم د صاهم يصر إ لملفسل لصام ي لصصلان وبدلحمع لصقصن للمدي يلصدبصحنبك
إع التقففديم المففوجز السففابف عففن مفهففوم الففذاكرة التاريخيففة ومقتضففيات دراسففتها وأهميتهففا يسففتدعي لنففا مفهففوم

"مفاصففل ونقففاط التحففول ال بففرج فففي الهيمففات الحضففارية علففى العففالم اإلسففالمي ،"3يفارل واان نمااث نمصاات لألواات
يلصجلظاام لصدااممل بصوا ا و ان منمااتع يوماماات اااذه لهلجماامع يد تاات واام ثل ا واان ذا ٍّاد ي هتدحااد واان منماات خااصىع ي مناامط
لملقميوت لملاامصمت لملاورية يصكن لصدلئمت يلملسامصة ون منمت ثمصثت.
جلمدل يف تم ااب وجلا إ للاادحث
ياااذل لملفهاار ح اصلبط –كماام يف اجلصى -مبفهاار محاامع يباادلحمع لصقااصين يد هتاام ليفاا ً

لصبصحف" :إع اهلل يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من ييدد لها دينها" .نمث حاضح ون لصاللمل لصجلظم
لصاادي صلااام ح لإليفااالو

ا نكاان لصامممااز بااني وفمصاال لم يماات وهماات لوااادع واان محاامع قااصن إ بدلحاات لصقااصن لصااام

-5ل ظص :مدحت وس،فاع لهلجمت للضم حت علا لألوت ي منمط لملقميوتع وصتع يفمبيفع ص .50 – 51
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ياااهدع ذاار ع وهماات يفارل علااا صاادمد لصاادلخل لإليفااالو ولدمقااب يفااقرط يصاادرد لهالراامع ي لصاادي لإليفااالومت
لصك ااربى و ااثالًب ي وس ااارى لصبم ااين و اان وكر اامع لألو اات ولصرن اادة ي لصافك ااا ي لصاقس اامم ي لصاجزئ ااتب ي عل ااا وس ااارى
عالقمع لألوت بمهم ج وللمالع لصدسكصحتع لصجلفرذ يلصسم،صةع ل ناال ع لصابدمت ل قاسمدحت يلصثقمرمت...ب.
يعمدهاام كم اات وفمصاال يف لصالاادحمع لهلمكلماات صألعماادة لصفقصحاات ي عساامب لألواات لملمدحاات وجلهاام يضااري لملمدحاات :لأل ضع
لصجلظمع لصثصيةع لصدقر يلصقلربع يلألام" :لصدقمدة".
يباامصجلظص إ لصقااصين لهمساات لألخااريةع وجلااذ محاات لصقااصن لهااموا عبااص لملاامالديع لصقااصن لصاميفااع اجصحاامع علااا يفاابمل
لملثاام ع ياا لملدصيراات بقااصين" لألزواات" وبدلحاتً يلجلمومًاام يذ يًة..بع نكاان لصامممااز بااني عاادد واان لملفمصاال يف ل،اار لصارلز اامع
لصدمملمت بني وصلكز لصقرة لإليفالومت يوصلكز لصقرة لصوصبمات يعمدهام لقرت ات بجلهمحامع قاصن يبادلحمع قاصن...ك يعمدهام لقرت ات
ب ندلث ييقمئع ادحدة لصد صت بمصجلسبت هلذه لصارلز مع ييف لصالار عع ييف لهلجمامع واع صادرد وجللا لصقارة للضام حت
لصوصبمتع يبدلحت وجلل لحندل لصقرة للضم حت لإليفالومت بدد يصرهلم إ لصذ ية يصرً صذ ية لألزوت وع محت لصقصن لصثمصث
عبص اجصحًم يلصاميفع عبص ومالدحًم يبدلحت لصقصن لصصلبع عبص اجصحًم يلصقصن لصدبصحن ومالدحًم.
وهذه المفاصل التاريخية هي:

-0
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-2

و0202-0987ب :بدلحت بمصكبرف ل وصلرمت ييفقرط ضص مطات وليفااكمم ً صساقرط لأل ادصا لصااد ىت ب يليفااجلزلف
لصالصق لصدثممين ضصبًم يف ي يبم يذرص حنر ل جلرب يام وسص يلصبم يلصسدل وع لصسفرحني.
و0212-0221ب :لاادلد لصسدل لصدسكصي لصدثممين -لألي ي يبدلحمع عرد لصفارا لصدثمم مت بل يلصلتدهم ون
ودصكت صمبم ت  0221إ ودمادة زحافملر يق .0212
و 0202-0288ب :لهلازلئم لصدسااكصحت لصدثمم ماات ي ي ليفاااق،مىل صأل لاا يف ودمااادة كركمجلم تاام إ بدلحاات إدخاام
لإلصالنمع يف لملصكز لصدثممين قالً عن لصوصب.
و 0102-0218ب :ل د ىل لصثار ة لصفص سامت يلواري لصارلز امع لألي يبمات يلواادلد لصاجلمرسامع لألي يبمات إ قلاب لصداممل
لإليفالو يلقا،مىل تدحد ون لإلوربلطر حت لصدثمم مت يلرلزن ي ي تدحد يريف وؤ ص رممجلم.
و0808-0119ب :لصاجلمرسامع ل يفاادمم حت يعرلقااب لصثار ة لصساجلمعمت علااا ورتات ل يفاادمم لصثم مااتع يل مام لارلزن
لصقرى لملادددة يل د ىل للصب لصدمملمت لألي بدد ربل لسرحمع وؤ ص بصصني .0119
و 7100-0880ب :ورتمع ثالث ون للاصيب للضام حت عارب تام لألوات يف يفال لادلعممع محات للاصب لصبام دةع
يعرلقب اجممع 7110يل د ىل وم حسما للصب لصدمملمت علا لإل امب "لإليفالو ".

ويتضففم مففن تففوالي هففذه المفاصففل الخمسففة األولففى لصالار لصاااد ىت يف وصكااز لصقاارة لصدمملمات يللضاام حت واان لملصلكااز
لإليفااالومتع يخمصاات لصدثمم مااتع إ لملصلكااز لألي يبماات لصوصبماات .ربدااد لصساامرد لصدثماامين يف لملااصنلاني لأليصمااني لولااب لهلجاار
لألي ي يف لملصنلاني لصامصمنيع يكم ت لهموست إحذل ًم مبمالد ظم دي خمالف لهلمكل يللمصت يلصقمم .يخال اذه لملصلنل
يلدمقبهم ل ضفصع لألبدمد لصدسكصحت بمألبدمد ل قاسامدحت يل تاممعمات يلصثقمرمات .رلام لكان لهلازلئم لصدساكصحت لصدثمم مات إ
بدلحاات صالجتاامه صلو ااصب صلجلقاال عجل ا نضاام حم يص ااما عسااكصحًم رق ااطع يمل حكاان ل ن اااال لصدسااكصي لملا ارل أل تاام لصد ااممل
جتسمدل صلضدف للضم ي لصذليت يون ن بدلحت صلخلل للضام ي يف لصادلخل يلصجلامتم عان لصفاصض لصقساصى
لإليفالو إ
ً
"صلوص " ون علا يف يفل ل ناال  .يمل حكن ل ناال يلصاوصحب إ يتهني يف عملمت ثالثمت لألبدمد نمث كامن لصرتا
لكف لملقميوت ب اكم خمالفت يف ورلتهت اذل ل حندل للضم ي لصثالث لألبدمد
لصثمصث ار لصاقسمم يلصاجزئت .يصكن مل َّ
يف وميصت صإلصالا يلصاجدحد يلصجلهرض يلصبهرد ون تدحد.
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إذع ،ما الذي دشنه المفصل الخامس ( )8881– 8181من جديد ،ثم القرع العشروع ،من يفث بيعفة

الهيمة أو بيعة المقاومة ضدها؟

يقع في صميم اإلجابة عفن السفلال األ يفر موضفع المشفروع الصفهيوني وإسفرائيل مفن هفذه الفذاكرة التاريخيفة

علففى ضففوء القواعففد واألسففس العامففة التففي يم ففن استخالصففها مففن هففذه الخبففرة الممتففدة مففن الفعففل الحضففاري

اإلسالمي.

إن ليفادعم اذه لألمنمط لصام يمت ذي د ع وادددة بمصجلسبت صلرلقع لصصلان:
رااإن ذلكااصة رق ا لاام ح لألوااتع يف صاادردام للضاام يع ن لصلتدهاام يابرطهاامع يصاار ً إ رق ا يلقدهاامع حبااني صجلاام لب،اات
لفمعلمت بني ثالثت ومي " :عرلول قرة يادف لصادي لإليفاالومتع لصدالقامع باني لصادي لإليفاالومتع لصدالقامع باني لصادي
لإليفالومت يضريام ون لصدي  .يلجلبثيف اذه لحملمي لصثالثت عن قضماني يفميفماني لقدمن يف صممم ل اامم بفق لصدالقمع

لإليفااالومت لصديصماات لصصلاجلاات :األولففى اا قضاامت لصدالقاات وااع لصاادي لألخااصى يف يفاال قرلعااد لصدالقاامع لصساصلعمت لصقامصماات ي
لصادمي مت لصسلممت لصيت ح،صنهم لملفهر لصرليفع صا"اليهاد" .والقضية الثانيفة اا قضامت ل ابام منارذج لصديصات لصقرومات وام

اااورط لصادددحاات لصسمميفاات لصديصمااتع يصاار ً إ نمصاات لصاجزئاات يف لألواات .يلإلطاام لصداام لصكلا لصااذي لجلبثاايف عجلا لصقضاامامن
بدي حهمم حامثل يف لصا،ر لصام ي صراع لألوت يف لصجلظم لصادي علاا حنار راصز لصابدمات بداد ل يفااقال وان منماتع كمام
ااهدع وان منمات خاصىع االرب ركاصة لألوات يلادار ل صاازل مبقاضاممهتم بمصجلسابت إ لصدالقامع لإليفاالومت-لإليفااالومتع
علا حن ٍر رصز لصاجزئت يلصق،صحت بدد لصرندة يلصادددحت.
بدباام ة خااصى :رااإن خااربة لصااام ح لإليفااالو عاان منااط ل،اار لصدالقاامع لإليفااالومت–لإليفااالومت بدما ًادل عاان لصرناادةع
حجلفسل عن خربة منط ل،ر لصدالقت وع لآلخص وحنر لصابدمتبع ي عن خربة منط لصا،ر لصدلخل يف لصدي لإليفالومت وحنر
لصاوصحبب .يهلذل؛ رإن آرت لصرلقع لملدمصص صألوت وع لصقصن لصدبصحن ا ن لصاجزئت لقرتن بامخرتلق خام ت ااخم صبابكت
لصدالقمع لإليفالومت –لإليفالومتع كمم لقرتن باوصحب لألوت.
دلئمام ثرلبًام تدحادة صلالادحمع لملاارللصة يلملرتلكمات يلملاكاص ة.
يون نع رإن رقا لصدالقامع لإليفاالومت-لإليفاالومت حفاصز ً
رقضاامحم لصرناادة ي لصاداادد يلصاجزئااتع لصجلسااصة ي لصاخاامذ ع ناال لملجلمزعاامع ير ًقاام صلقرلعااد لإليفااالومت ي واان خااال لاادخل
خاام ت ع لصالمصفاامع ي للااصيب رمماام بااني لصاادي لإليفااالومتع لصاكمراال يلصاكمواال ل قاساامدي ي لجلاامزىل لملكميفاابع عمااع
اذه لصقضمحم لصيت لثريام لصدالقمع لإليفالومت-لإليفالومت قد ل لدع ثرلبًم خمالفت ون وصنلت إ خصى علا حنار حاباني صجلام
ود كم االت كبارية لصفجارة باني رقا لألصال يباني رقا لصرلقاع يف بادلحمع لصقاصن لصدباصحن ومالدحًامع يلصقاصن لصصلباع عباص
اجصحًم.
ثانيا -المشروع الصهيوني -إسرائيل والنظام الدولي في ذاكرة القرع العشرين (القرع األزمة ال بفرج لممفة):

من التدشين إلى التأسيس إلى التوسع إلى فرض األمر الواقع بالقوة (:)2182–8181

إن ل يفااادعم لصساامبيف صألمناامط لصكااربى لصام يماات صافاامعالع لألواات ذي د ع وادااددة بمصجلساابت ملاام آ إصم ا لملبااصيىل
لصسهمرين يإيفصلئمل عرب لصقصن لصدبصحن وقصن لألزوت لصكربىبع يصرً إ بدلحمع لصقصن للمدي يلصدبصحن.
فإع المحطفات األربفع األولفى مفن ذاكفرة قفروع الصفعود ثفم قفروع االنحفدار الحفديث تحمفل دالالت معاصفرة

بالنسبة للقرع الرابع عشر الهيري ،والعشرين الميالدي ،تساعد على فهم وتفسير ريطة هذا القرع :قصن لألزوت
لصصلبدت لصكربى ول نااال لصدساكصي يلصاجزئات يلصابدماتب يصار ً إ زوات محامع لصقاصن لصدباصحن لملامالدي يبادلحمع لصقاصن
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لهموا عبص لهلجصي يلصقصن للمدي يلصدبصحن لصصلاجلت و7102-0880ب يوم لفسح عجل بدي ام ون ل دحد يف لصاهدحد
يخمصت وجلذ ل د ىل لصثر لع لصدصبمت.
يون ام اذه لصد ع بمصجلسبت ألزومع لهلجممع :يزن لصدمول ِ
لصدقدي وقم ت بمملمدي ينقمقت لصسصلىل بني لصباصق
يلصوااصب واان نمااث لصدالقاات بااني لألبداامد لصدحجلماات يلألبداامد لملمدحاات يف ل،اار اااذل لصس اصلىلع يزن ل ا ثري ل خاالراامع لصدحجلماات
يلملذابم اات يلص،مئفم اات يلصقروم اات ب ااني ا اادرب لألو اات إىتمبًاام ي يف االبًم يف عس اار لصق اارة يل حن اادل ع لصاو ااري يف ا ااكم ي ديلع
لهلجماامع لصساالمبمت ي لألي يبماات للدحثاات يلداادد لأل دحاات لصاايت لولفهاام واان عسااص إ عسااص ليفاااهدلرًم صلباادربع لصازلحااد يف
نجاام يعماايف لهلجماامع صاساال إ هتدحااد بااادخل خاام ت ااادحد لصساالبمت علااا لصدالقاامع بااني لصاادي لإليفااالومت يعلااا
لصاادلخل يف لأليطاامن لإليفااالومتع ل اقاام لملرلتهاات بااني ل ماارو يلصقاامدة إ ورلتهاات وااع لصباادرب نمااث حااام ليفاااهدلرهم
بقد ليفاهدلف ل مرو يلصثصيلع لملمدحت ي لا لأليطمن.
يوان اام لصااد ع بمصجلسابت ألمناامط لملقميواتع ن ل يفااجمبمع لصاايت لساارعب لصالاادحمع يلاجميزاام بكمراات لألديلع
ذرصاات إ اااكم وسااامصة واان لملقميواات صلاهدحاادلع لصالواجلماماات يطمملاام ليفااامصع اااذه لصاهدحاادلع مل لجلق،ااع اااكم
لملقميوتع كربع ي صوصعع جنلت ي ربلت يف ذقميف ادلرهم .يمل لكن لصثر لع ضمئبت ب منمطهم لملخالفت يإن للسامت
خبسرصماهم.
وعلى ضوء هذه الفدالالت ،ييف أع نطفرأ أسف لة جديفدة :لمفاذا فشفلا المقاومفة العسف رية والثفورات ففي

وقف اال تالل ،ولماذا لم تنيم جهود اإلصال ات من الدا ل لتيديد القفوة الذاتيفة؟ ولمفاذا لفم تفنيم جهفود

إعادة التو يد في مواجهة الخطر؟ فهل هنفاك أسفباب أ فرج يفر أسفباب االنحفدار؟ واألهفم :مفاذا عفن المقاومفة
وال القرع العشرين ولم لم تُ ِ
حدث آثارها وازداد االنحدار؟
َ ْ
يمل حكاان صاادرد ل يفااابدلد يصاصلعمع لمللااا لصدضاارض يلصفساامد علااا نساامب نقاارق لألراصلد يلاامداامع بدما ًادل عاان
لاادلع لألواات واام لهلجماامع لهم تماات يف يفاال ليفااالكم "عقلماات لصااران" .يمل حكاان لاااادلد ل خارتلق لهاام ت صلاادلخل
يلصبمينع يمل لكن لصزحمدة يف وقد لع لهم ت ع ببدمدة عن رهم يفبمب لصفبل يف ل يفاجمبت لصصامدة ييف وقميوت لهلجمت
للضاام حت صرقفهاام ي وجلااع لوااادلدام يف اااذه لملصنلااتع كماام ناادث يف وصلناال يفاامبقت واان لهلجماامعع نمااث كم اات لملجلداات
للضم حت لصبمولت قمد ة علا ليفامدمب ازنت عسكصحت يف ورقدهم ن لملبمد ة بمهلجر ون تدحد ي لصسمرد يلصدرمىل.
يوجل،ل اايف ليف ااامدمب يإد لق يل اادبص ا ااذه لألمن اامط لصك ااربى يد هت اام يف لصق ااصن لصدبا اصحن وجلظرو اات ثالثم اات :لصس ااهمر مت
يإيفصلئملع لصابدمت صلخم جع لصاجزئت يلصفسمد يل يفابدلد يلصدساكصة يف لصقاصن لصدباصحنع بال وجلاذ لملفسال لصاام ي لهاموا:
محت لصقصن لصاميفع عبص يبدلحت لصقصن لصدبصحن.
رهااذل لصقااصن ااار قااصن ليفاااكمم ليفااادمم يطاامن لألواات يجتزئاهاام بااني لصقاارى ل يفااادمم حتع يصاار ذاات وظااالع عساابت
لألوم ن لألوم لملالدة يريف لسرحمع وم بدد للصبني لصدمململ لصدلجلمت يلصسصحتع كمم قصن لملقميوت لصبدبمت لصدسكصحت اد
ل ناال يذقميف ل يفاقال لصص ا  .إ ا قاصن لصاجزئات لصكمولات بداد يفاقرط آخاص واز يصار ااكل صرنادة لألوات؛ ياار
لهالرت لصدثمم متع يصكن مل لجلق،ع ومي ع إنممئهم ي جتدحد اكم لصصيلبط لإليفاالومت لملد مات يلصص مات .إ ا قاصن إ بام
دي ق،صحت وساقلت بدضهم عن بدض لاسم ىل وسملهم لصقرومت يف يفل لادلعممع إ ث ل يفاادمم يوصلكزللا لصايت خلفهام
بدد نمال تمراا ع يوان اام اا ذه لصصكامئز ل يفارتللمجمت :لملباصيىل لصساهمرين يديصات إيفاصلئملع يوباصيىل لصاوصحاب .إ ا قاصن
ليفاكمم رصض لصاوصحاب قساصحًم وان علاا بمصادامين واع "ثاب ندلثمات"ع يليفاابدل لصجلمارذج للضام ي لإليفاالو ولصاذي
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كمن يف نمتت إلصالا يجتدحدبع يف لصرقت لصذي مل لارقف تهرد إنمام يجتدحاد لصجلمارذج لإليفاالو للضام ي بكمرات
بدمده.
و0ب لصسااهمر مت يإيفاصلئمل يخصح،اات لصااادخالع لهم تماات يلصافاامعالع لإلقلممماات عاارب قااصن :ل كباامف لألدلة
لصريفمفمت صاليفادمم ل دحد:
 لقاارتن لداااني لملبااصيىل لصسااهمرين مبفساال راام ق يف ل،اار لصجلظاام لصاادي  :لساافمت لصديصاات لصدثمم ماات يخمصاات بدااد
للصب لصدمملمت لألي .
 لقرتن ل يفما إيفصلئمل مبفسل آخاص ارع ياار لسارحمع وام بداد للاصب لصدمملمات لصثم مات يامكال لصثجلمئمات لصق،بمات
يللصب لصبم دة.
 يلقرتن لريفع إيفصلئمل يعديل م طملت سف قصن بادلي قممدة لصجلظم لصدي ون بصح،م مام وصامنبت يعاد بلفار ب
إ لصر حمع لملالدة لللمف ل يفرتللمج يف يفل ل قسم لملجل،قت يف نصب بم دة عصبمت.

 يلقرتن لصسدرد لإليفصلئمل يرصض وصه لصرلقع و7102 – 0880ب بثالثت نصيب نضم حت علا لألوت 0880ع
7115ع و.. - 7100ب؛ لي لقرتن بجلهمحت للصب لصبم دة يل فصلد لألوصحك صدقدحن بمصجلفرذ لصوص يف لملجل،قت
يرصض عملمت لصسال بني لصدصب يإيفصلئمل يجتلمامع يفمميفامع لصدرملات ي ديلهتام علاا لصاجلظم يلصبادرب حنار وزحاد
واان ل يفاااابمىل للضاام ي صلوااصبع يراار ة لصقروماامع يلألدحاامنع يليفااابدلد لص اجلظم يلصثاار لع لملضاامدة علااا لصثاار لع
لصدصبمت ذت ذ حدت للصب علا لإل امب.
يبقااد واام كم اات لصثاار لع لصدصبماات اامقرق خ،ااص إليف اصلئمل ي مقريفاام وبب اصل باومااري و ارلزحن لصقاارى لصدمملماات ناار لملجل،قاات
يباادلخلهم يف يقاات بااد للاادحث عاان ل حناادل لألوصحك ا ع بقااد واام كاامن بااد ن لكاارن لصثاار لع لملضاامدة يل قالباامع
لصدسااكصحت يللصكاامع لملسااللت لإل امبماات اا لأليفااللت لملضاامدة لصاايت دلرااع هباام لصجلظاام لملهاممن عاان بقمئا يف وصنلاات لكمااف
تدحدةع ي لما لصفصصت ردلمام صا كماد يااع إيفاصلئمل يف لملجل،قات لصقامئم علاا راصض لألواص لصرلقاع وان وجل،لايف اادف يلاصدي
لصدااصب ذلهتاام يل بااومهلم يف لقاااام بمااين يدلخاال لأليطاامن ببااكل ضااري وساابرق واان نمااث عجلف ا يد تاات للساامع يعماايف
لصادخالع لهم تمت رم .
يصداال ل صفاام ق لصرلاااح بااني وضاامرن خ،اامب اجلماامار واام ل مدماات لصدمواات يف يفاابامرب 7100وبدااد لساادت اااهص واان
ل د ىل لصثر لعب يخ،مب لألخري وم فا لحململ 7102ع ذي د صت يلالت هبذل لصسدد .نمث يعلا عكا خ،مب

 7102لصسمبيف لإلام ة إصم ع فإع طاب  2188مل ثالثة مالمم أساسية:

 اجر علا لألوم لملالدة صدادلئهم إليفاصلئمل " ....حهام لصسامدلع يلصسامدة ع إن ولجلام يف ذقمايف لصساالحاالاا بدلً يف إيفاصلئمل .إن علمم ام ي طبم ام يوباكصحجلام حريففارن عبقاصحاهم صالساني عاممل لصواد رممام حثاصي
رجلم ر م يكامبجلم لصرتلث لإل سمين .ي علم ب ن اذه صمست مومً صر ة إيفصلئمل كمم حاام هام كثاريلً وام يف ااذه
ييفم لرق ادل لصقاد يفاادمدة نمملجلام لصقرومات يف
لصقمعت .إذ كمن قد مت عم  – 0822يبسر ة خمزحت  -و
ض تدلد م ون لصكامب لملقدق ب عجلساصحت ببمإلاام ة إ قاصل ل مدمات لصدموات صألوام لملالادة يف ذصاا
لصدم لعابم لصسهمر مت نصكت عجلسصحت] ع ن مت يف اذل لملكمن ذدحدلً عم  0811لصاجلدحد – يصما لملدا -
مبدمادة لصسال لصام يمت بني إيفصلئمل يوساص ع كمام ن إيفاصلئمل لاداصض دين ضرياام اجلام بيف ل مدمات لصدموات
صألوم لملالدة] عمومً للر لآلخص صاليفاجلكم ع ال بل تتم إدانتها أكثر من كل دول العالم ميتمعفةع نماث
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اجلمصا  70قصل لً ون مرىل قصل لع ل مدمت لصدموت لصا 72حدحن إيفصلئمل ياا لصديصات لصدنقصلطمات لصرنمادة يف
لصبصق لألييفط.".....
ب -لصاذكصة بمصابادد لإليفاالو يخ،ر لا علاا لألوان لصداممل بداد  7110يبداد لصثار لع لصدصبمات بسافت خمصات.
يإذل مل لكاان لصث اار لع لصدصبماات ق ااد نظماات يف له ،اامب إ بفقااصة يلن اادةع رااإن لصد ااممل كل ا ك اامن ضمئبًاام ع اان
له،اامب يمل حكاان نماا ًاصل يبقاارة يفاارى لصالااذحص واان لصاباادد يلصا،ااصف لإل ااام وقصيًاام بمصفلساا،مجلمني ي
جلفسال عجلهم ..رقام  ...." :إن ااذل لهباث اار لصابادد لإليفاالو لصاذي حاخفاا بدبام ة لإلنامن لصبادحد
و ً
صكجلا حقااال لصمهاارد يلملسااملمني يلملساالمني علااا نااد يفارل ببااكل حوافااص .صقااد قالاات لصدجلمصااص لإليفااالومت
وني
لملابااددة يف للاامدي عبااص واان يفاابامرب حلاار ب ]7110لآل ف واان لألوريكمااني يتدلاات لصربتا واني لصااار و
بملصكااز لصاجاام ة لصدااممل يف مرحاار ق] قماامً حاساامعد وجلهاام لصاادخمن .يقااد يااادت لصلملاات لملمااامت إكلاامالً واان
لصزااار يف لصجلسااب لصاااذكم ي لملقاام إلنماام ذكااصى ااالمحم للاامدي عبااص واان يفاابامرب ع يكاامن لألوااص وث اريلً
صلدرلطااف لصدممقاات .صكاان عجلاادوم لرتهاات إ ذصااا لملكاامن لااصددع يف خاامطصي ركااصة يلناادة يا ا لصكااال
لصبجلمع لصاذي صقامه لصاصئما لإلحاصلين وان علاا ااذل لملجلارب واا نماث ملاح اامجلمً إ ن وام تاصى يف للامدي
عبا ااص وا اان يفا اابامرب مل حكا اان إ و ا اؤلوصة وريكما اات .يعجلا اادام ل سا االب بدضا ااكم بخممطب ا امً عضا اام لصبدثا اامع
لصدبلروميفاامت ملخالااف لصاادي لألعضاام يف لألواام لملالاادة] واان لصقمعاات صكاان كاامن ىتااد ماامدكم وومد هتاام
."...
ج -لهلجر علا لصفلسا،مجلمني بفكاصة ساا إيفاصلئمل بمصساال ي راض لصفلسا،مجلمني لصافاميض لملبمااص يلفجلماد كال
ل هتموامع صلسمميفامع لإليفاصلئملمت ل يفاام،م مت لصدديل مااتع بال دعاارة لصفلسا،مجلمني صالعارتلف بإيفاصلئمل كديصاات
حهردحت.9

إن قصل ة يلدبص ريطة األ داث والوقائع والمفاصل المتراكمة عبر قرع بين العرب وإسرائيل ،دا ل فلسطين

دعمم إليفصلئمل
و ارجها ،بسر ة رصدحت ي عمعمتع عسكصحت ي يفلممت لبني ن لهم ج ولصجلظم لصدي ب نماص رمهم بقرةع ً
يلالعبًم بمصجلظم لصدصبمتع ضم كل اجر إيفصلئمل علا لألوم لملالدة لصسمبيف لإلام ة إصمهم
يحكف ا اجلاام ص ااد والوااح ا ااذه لهصح،اات لصاايت مل ُّ
لك ااف لألقااال لصدصبم اات يلألتجلبماات عاان لبخمس ااهم يذلملهاام ك اال يف
نمجلهم .2يا خصح،ت ثالثمت لملسارحمع؛ وم قبل إيفصلئملع يوجلذ ل يفمسهم نم لصسال لملسصي لإليفصلئمل ع ن بدلحت عملمت
 -9ا كلمت اجلممار يف لصدي ة  22صلجمدمت لصدموت صألوم لملالدةع وجلبر علا ورقع إيفصلئمل بااكلم عص ع واما علا لصصلبط لصام :
 -2لتع يف اذل لإلطم :
د .نمود بمعع تأمالت في الصراع العربي -اإلسرائيليع وبرييع :لملؤيفست لصدصحبت صلد ليفمع يلصجلبصع حجلمحص 0822ب.
د .مدحت ومرد وس،فاع الدبلوماسية الفرنسية والغزو اإلسرائيلي للبناع .لت لصفكص ل يفرتللمج لصدص ع عدد 8-1حرصم  -كاربص يفجلت .0815
د .مدحت ومرد وس،فاع السياسة الفرنسية تياه الصراع العربي اإلسرائيلي ( :)8811-8821األبعاد والمحدداتع لت لصفكص ل يفرتللمج لصدص ع عدد
 09-05حرصم .0812
د .مدحت ومرد وس،فاع سياسات سباق التسلم اإلسرائيلي العربي الل الثمانينات .بين الفرص والم اس اإلسرائيلية وبين القيود والضغوط على مصرع
لت لصفكص ل يفرتللمج لصدص  ،بصحل .0881
د .نمود بمع يآخصينع قراءة في ف ر علماء االستراتييية :اليولة اإلسرائيلية -العربية السادسةع يفلست حنر يع يفمميف يليفرتللمج يلم ي ع لصكامب لألي ع
ولملجلسر ة :دل لصررم ع 0888ب.
د تربحلع قضمت لصقدق يف لصقصن لصدبصحن :ل ذي لصام يمت يلآلرمق لملساقبلمتع ويفب :د .مدحت ومرد وس،فاع د .يفمف لصدحن عبد لصفاما ووص لنبع األمة في
قرعع عدد خمص ون نرصمت ويت يف لصدمملع ولصقماصة :وصكز للضم ة صلد ليفمع لصسمميفمتع دل لصبصيق لصديصمتع 7117ب ولصكامب لصثمصثب.
د .ببري بر لصقصلحمع لصظماصة ل افمامت :د ليفت يف لصجلمرذج لصفلس،مين و7110-0110بع ويفب :د .مدحت ومرد وس،فاع د .يفمف لصدحن عبد لصفاما ووص لنبع
األمة في قرعع عدد خمص ون نرصمت ويت يف لصدمملع ولصقماصة :وصكز للضم ة صلد ليفمع لصسمميفمتع دل لصبصيق لصديصمتع 7117ب ولصكامب لصسمدقب.
https://goo.gl/6aMNZB

-
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لصسااال لصدااص لإليف اصلئمل  0880يعملماات لصسااال لصفلساا،مين لإليفاصلئمل ع ن وجلااذ  0880وااصيًل حبااصيب نضاام حت ثالثاات
دعمم صلدنقصلطمت .يلالخا لصدجلميحن لصكربى هلذه لهصح،ت مبسارحمهتم لصثالثت يف لآليت:
بميفم للصب علا لإل امب ي ً

 لإلعااالن عاان لملبااصيىل لصسااهمرين 0181ع إعااالن يعااد بلفاار بدااد يفاامحكا بمكاار يلساارحمع للااصب لصدمملماات
لألي .
 لإلعدلد بمصدجلف صا يفما إيفصلئمل يف رلس،ني يف وصنلت وم بني للصبني لصدمملماني.
 إعااالن قماام ديصاات إيفاصلئملع ن للااصيب لصدصبماات لإليف اصلئملمت لملاامصماات لصكااربى وجلهاام يلصسااوصى0891 :ع 0822ع
0822ع 0825ع 0817ع 0812ع 7111ع 7111ع 7105ع  ...يو اام ل اايف بك اال وجله اام و اان وفميا اامع
وبماااصة ي ضااري وبماااصةع يصاار ً إ ودمااادة لصسااال لملس اصحت لإليف اصلئملمت ن وااؤ ص ود حااد  0880يودمااادلع
لصسا ا ااال لصفلس ا ا اا،مجلمت و0885ب ي لأل د م ا ا اات و0889ب...ع يو ا ا اام ن ا ا اامط بك ا ا اال ا ا ا ااذه لصا ،ا ا اار لع لصدس ا ا ااكصحت
يلصدبلروميفاامت واان تهاارد لفصحااغ لصقضاامت لصفلساا،مجلمت يلساافماهم لبااادل واان هترحااد لصقاادق يل يفااام،من يل اادل
لصدمز يلصدديلن علا ضزة ينسم ام يلدمميف ل بقمق يف لصسفرف لصفلس،مجلمت.

-

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-

د .ببري بر لصقصلحمع ل افمات لصفلس،مجلمت يوسم لصسصلىل لصدص لإليفصلئمل ( ،يفب :ولية أمتي في العالمع لصددد لهمواع ولصقماصة :وصكز للضم ة صلد ليفمع
لصسمميفمتع 7115ب.
يفموت مادع ودنت وماصع ومد و،ميىلع قمئمت لصكامبمع لصدصبمت يلملرتعت إ لصدصبمت نر "إيفصلئمل" ي"لصسهمر مت" ون لصدم 0891ع يف :د .مدحت ومرد وس،فاع
 .ابت يف عزع ووص لنبع إسرائيل من الدا ل :ريطة الواقع وسيناريوهات المستقبل و عمم لملؤ ص لصسجلري لصسمدق عبص صلبلرث لصسمميفمتع لصقماصة71 :
–  50دحسمرب 7117ب – لالد لصثمينع وصكز لصبلرث يلصد ليفمع لصسمميفمت :تمودت لصقماصةع .7115
د .مدحت ومرد وس،فاع .ابت يف ووص لنب :إسرائيل من الدا ل :ريطة الواقع وسيناريوهات المستقبلع لصقماصة :وصكز لصبلرث يلصد ليفمع لصسمميفمتع
 .7115يحاضمن لملرارعمع لصامصمت:
ى وسصحت عن إيفصلئمل.
نمصت د ليفت إيفصلئمل بني قسم لصدربحت يلصدلر ل تاممعمت يف وسص.
وبصيعمت إيفصلئمل :لصجلب ة يلمل .
لهصح،ت لصسمميفمت يف إيفصلئمل.
لهصح،ت لملد مت يل تاممعمت يف إيفصلئمل.
اهمدلع نر ل هرد لملد مت لصفلس،مجلمت.
ل قاسمد لإليفصلئمل  :لصجلمرذج يلهلمكل يلألدل .
إيفصلئمل يلاامع لملدين لصدممل .
لوادلدلع إيفصلئمل يف لصديلئص لإلقلمممت.
لصالمصف ل يفرتللمج لإليفصلئمل لألوصحك .
صر ة إيفصلئمل يف لصدممل.
حت ليفابصلرمت صدي لألكمدنمم لصدصبمت.
د .مدحت ومرد وس،فا ووص بع ماذا بعد انهيار عملية التسوية السلمية؟ وحبرث يوجلمقبمع لصجلدية لصفكصحت لصيت ظمهم وصكز د ليفمع لصرندة لصدصبمت بمصادمين وع
وصكز لصبلرث يلصد ليفمع لصسمميفمت يف تمودت لصقماصةبع وصكز د ليفمع لصرندة لصدصبمتع .7119
د .مدحت ومرد وس،فاع  .د تربحل ووص لنب :بين تطور الحل العس ري اإلسرائيلي ومراجعة السياسة اإلسرائيلية تياه التسوية السلمية ()2112 -2111
قراءة في وثيقة جنيف وتداعياتهاع يفلسلت ائرن إيفصلئملمت يرلس،مجلمت و0بع تمودت لصقماصة :وصكز لصبلرث يلصد ليفمع لصسمميفمتع .7119
د .مدحت ومرد وس،فاع د تربحل ووص لنب :التسوية اإلسرائيلية الفلسطينية :من برة كام ديفيد  2إلى برة طة شاروع أ ادية اليان وما بعد
عرفات :المسارات والدالالت واآلفاق ،يفلسلت ائرن إيفصلئملمت يرلس،مجلمتع لصددد 1ع تمودت لصقماصة :وصكز لصبلرث يلصد ليفمع لصسمميفمتع .7112
د تربحلع ل افمات لصفلس،مجلمت يخصح،ت لص،صحيف ،ويفب :ولية أمتي في العالمع لصددد لصسمدقع ولصقماصة :وصكز للضم ة صلد ليفمع لصسمميفمت 7112ب.
د .مدحت ومرد وس،فا ووص ) ،معاداة السامية بين األيديولوجيا والقانوع والسياسة ع تمودت لصقماصة :وصكز لصبلرث يلصد ليفمع لصسمميفمتع لصقماصة :دل لصسال
صل،بمعت يلصجلبص يلصرتعت يلصارزحعع .7112
ودنت وماصع رلس،ني  :7111لصسمرد يلهذ ن وم للسم يلصدديلن( ،يفب :ولية أمتي في العالمع ولصقماصة :وصكز للضم ة صلد ليفمع لصسمميفمتع .)7118
د .يفمف لصدحن عبد لصفاماع د .مدحت وس،فا وإاصلف عم بع ولية أمتي في العالم :زة بين الحصار والعدواعع لصددد لصاميفعع ولصقماصة :وصكز للضم ة صلد ليفمع
لصسمميفمتع  7101ب.
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و7ب إن قصل ة لفمصامل ااذل لملسام لملدقاد صلساصلىل لقارد إ ليفااخالص وام حلا عان مناط وجلظروات لصدالقات
بني إيفصلئمل يلصجلظم لصدي ولصبمولع لإلقلمم ع عرب لإلقلمم ب ي ثصام علا ياع إيفصلئمل يف لملجل،قت:
 ل اقم ون للاصيب لصكاربى إ لصساوصى واع ليفاامصل لملقميوات لملساللت ب ااكم واجلرعاتع صادرد وساملصاساارحت لصساالممت يخمصاات وجلااذ  0880يلداادد يلجلارىل وبااصيعمع لصاساارحت لصسمميفاامت بصعمحاات خم تمااتع لصاايت
لخاربع ل قسمومع لصدصبمت يكذصا لصفلسا،مجلمتع بال كم ات ي ل لفمقمهام صد تات لارل ى رمهام لصساصلىل واع
لصددي لأليفميف وم صدرد لصسصلعمع لصفصعمت بني لصدي لصدصبمت يرلس،ني نر منط لصدالقت وع إيفصلئمل
ل،بمداامع يناام ل ارل ع اااذه ل قساامومع ناار "لصداادي لألصاال " واام
المم ي نصبًاامع لعرتلرًاام ي ً
ي ًع يفا ً
ل قسمومع دلخل لأليطمن .رلام حكان لملسام لصسمميفا لصسالم لصافمياا إ ليفااجمبت صلضاورط علاا
لصدي لصدصبمت ييف إطم ون عد لرلزن لصقرى بني لصدصب يإيفصلئمل.
ب -ل ارل لملب ااصيعمع لصوصبم اات يف لملجل،ق ااتع و اان نل ااف بو اادلد إ لصب ااصق لألييف ااط إ لملاريف اا،مت إ لصب ااصق
لألييفااط لصكبااري إ لصالاامصف لصاادي اااد لإل ااامب ...يلصاادرع مببااصيعمع إقلممماات عصبماات رصعماات و لااا
لصاداامين لهلمجا ع لصرناادة لملوم بمااتب صلاجاامي وااع لملبااصيعمع ل ممعماات يفارل لصدصبماات ول موداات لصدصبمااتب ي
لإليفالومت ووجلظمت لملؤ ص لإليفالو ب.
ج -لقرتن ل اقم ون للصب لصبم دة لألحدحرصرتمت إ لألنمدحت لصق،بمت لألوصحكمت ويف إطم ون قرى إقلمممت
صاامعدةب يف يفاال لصدرملااتع بم اقاام واان للاال لصدسااكصي لصص ا إ لصاساارحمع لصسمميفاامت لصص مااتع وااع
ليفامصل منمط لملقميوت لصبدبمت لصسلممت يلصدسكصحت يخمصت ون ل م ب لصفلس،مين.
د -لزدلدع لصا اادخالع لهم تم اات بد ااد مح اات لل ااصب لصب اام دة ييف يف اال و اام حس ااما عملم اامع لصس ااال لصدصبم اات
لإليفصلئملمتع ب ديلع لصقرة لصسلدة لملولفت ب ديلع لصقرة لصجلمعمتع ركمن لصدديلن علا لصدصلق  7115بميفم
لصدنقصلطمت ينقرق لإل سمنع يكم ت لصثر لع لملضمدة بميفم للصب علا لإل امب .يعمدهم ديلع بصزع
صدرد يزن لألبدمد لصدحجلمت لصثقمرمت يف ل يفرتللمجمع لصوصبمت جتمه لملجل،قتع علا حنر دعم وان ل قسامومع
لصدلخلمتع يقمد لملجل،قت بمصاد حج إ ل فجم لصفل ذات لا ثري قارى لصثار لع لملضامدة لصدلخلمات يلإلقلممماتع
يعمدهاام واار كم اات لسااب يف وسااللت ل يفارتللمجمت لإليفاصلئملمت وبلقجلاات لملجل،قاات لصدصبمااتب يذرحاال لصس اصلىل
ودهم إ يلند ون لصسصلعمع يصما لصسصلىل لأليفميف .
ه -لجلمواات يلاادعمت عالقاامع إيفاصلئمل وااع لصقاارى لصوصبماات لصكااربى وبصح،م ماام ن رص ساام ن لصر حاامع لملالاادةبع
يلوا اادع حض اام إ لصق اارى لإلقلممم اات لصس اامعدة لص اايت يف اام دع لصقض اامت لصفلس اا،مجلمت ولصس ااني يلهلجل ااد بس اافت
خمصااتبع كماام للساادت ،مقاامع عالقمهتاام عاارب لإلقلممماات يف آيفاامم ي رصحقماام .يعمااع اااذه لصدالقاامع كم اات
وسد دعم صلقرة لصدسكصحت يلصقرة ل قاسمدحت لإليفصلئملمتع ماما عن لصدبلروميفمت.
ي -لألديلع لصدسكصحت يل قاسمدحتع بل يلصثقمرمتع صلادخالع لهم تمت لزدلد ل ثريام ون نمث ذقميف ل سممىل
لصا اجلظم لصدصبم اات صلخ اام جع يا اار لألو ااص لص ااذي ص ااب يف ص اامل إيفا اصلئمل بمصد ت اات لألي ع رفق اادلن لصب ااصعمت
لصدلخلمت هلذه لصجلظمع خمصت بدد لصثر لع لصدصبمتع دردهم إ لصبلث عن لصبصعمت وان لهام ج يإ لصادلايف
بق،م ه يلصاذ ىل مبقر ع للفمظ علا ل يفاقصل يلملسمل لصرطجلمت ي رع ورب لع لصرلقدمت يلصربلعملمت يلملصي ات
يل عادل  .يعمدهم قمدع بمصاد حج إ لصقبر ن ل عرتلف ن لصالمصف وع إيفصلئمل .بل لعابام إيفاصلئمل
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ييفمً،م ض عجل صدى لصقرى لصوصبمت لصكربى صادبئت لصدعم يفامصل لأل ،مت لصدصبمت لملاكلست.يصدل اذل
حاجسد لآلن يف لهلصيصت لهلمجمت صلا،بمع وع إيفصلئملع يخمصت ون تم ب لصسدردحت يلإلوم لع يلصبلصحن.
ي -لألام يلألخ،ص ار لوممب لصارع لصداص يخمصات صادى تمال "لصساال واع إيفاصلئمل"ع عان نقمقات لصساصلىل
وع إيفصلئمل يور حا بمصجلسبت ملساقبل ون يلجلممات يليفااقال لصبادرب لصدصبمات .ياا لصدملمات لصايت اامكت
رمهاام لصقاارى لهم تماات يإيفاصلئمل يلصاجلظم لصدصبمااتع يييففاات كاال لألديلع لصدحجلماات يلصفكصحاات يلصثقمرماات صالقماايف
لهلاادفع لي ل اقاام واان لصسااال لصص ا إ لصا،بمااع لصكمواال .لألوااص لصااذي صاامب لصص حاات عاان "لصداادي"
بمصضاابمبمت ذاات قااذلئف واام حسااما باجدحااد له،اامب لصاادحينع لصااذي مل حكاان جتدحاادل و،لرباام واان تاال
لإلنمم يلصسلرة يللصحت يلصددلصت يلصدرمىل عن رلس،ني يلصقدقع بقد وم كمن جتدحدل و،لربام وان لصاجلظم
صرتيفاام وفاامامم تدح ادة وليفاسااالومت درمعمااتب عاان ل هاامد يلصسااال يلصاسااموحع بذ حداات وقميواات لصا،ااصف
يلإل امب؛ نمث الت ودم ات لصظلم يلصفسامد يل يفاابدلد يلملقميوات ااد لصداديلن يل يفاام،من إ امبام
حاسميى وع اكم لصدجلف لملصررض اصعم ييفمميفمت.
اريلع نكان ن ساقط وان وجلظروات عالقات إيفاصلئمل بمصجلظام لصادي ع ن يفمميفامع يرم يفامع إيفاصلئمل وبمأليفاامق
يخ ً
يصما يتردامب يلتهت ل اقمدلع يودم امع وجلظمت ود مت يادبمت ضصبمت علا وسارحمع وادددة .يكزع ودظمهم علا
ل اهمكمع نقرق لقصحص لملسري صلبدب لصفلس،مينع يل اهمكمع نقرقا لإل سام مت .يصقاد طوات نمم ًام يف ااذه لصالصكامع
ل ألبدمد لإل سم مت علا لألبدمد لصسمميفمت صلقضمت لصفلس،مجلمت بمعابم ام قضمت ادب ي ض يديصت.
ثالثا -محصلة الحروب الحضارية على األمة ( :)2182 – 8888من العدو؟ إش الية العالقة بين الدا لي

والخارجي.

بقد وم كبفت نصيب  0880ولملسممة ذصحص لصكرحت ون لصدديلن لصدصلق بع ينصيب  7110ي 7115ولملساممة
ذصح ااص روم س ااامن يلصد ا اصلق و اان ل يف ااابدلدبع يلل ااصب لصدمملم اات عل ااا لإل ا اامبع كب اافت ع اان نج اام يطبمد اات ل دح ااد يف
لصاادخالع لهم تمات – ي عاردة ل يفاادمم لصفكاصي لملادعر با ديلع دحجلمات يثقمرمات -خاال وفسال تدحاد وان ذاار ع
لصجلظاام لصدااممل ع يلص اجلظم لإلقلممماات يف لصدااممل لصدااص يلصدااممل لإليفااالو و7100 – 0880بع بقااد واام كباافت لصثاار لع
لصدصبمت يلصثر لع لملضامدة علمهام ذات ذ حدات للاصب علاا لإل اامب كماف ن لملباصيىل لصساهمرين يإيفاصلئمل مل حداردل حلدبامن
ب ديلهتماام رقااطع يصكاان ااالت لصاجلظم لصدصبماات لملاكلساات ذاات يطا ة لصدسااكص يلصاجلظم لمللكماات لصاقلمدحاات ديلع صااصحيت يف
لصلدبت اد نصحت يكصلوت ي ون ادرب لملجل،قت يليفاقال يطم مع ديلع والمصفت وع إيفصلئمل يوع لصجلظم لصدممل لملهاممن
نفميفم علا يتردام يبقمئهم ب ي ان .يون ن كمن لملفسل لصام ي لصصلان يف بدلحت لصقصن لصرلناد يلصدباصحن كماافم عان
تدحد علا وسارحني والماجلني:
لألي  -لهلجمت للضم حت ون لهم ج الت ب ديلع دلخلمت بمأليفمقع للدب إيفصلئمل دي ل صصحيم رمهام وان منماتع
واع صاادرد يل كباامف لملداامحري لملزديتاات يلصجلفاامق لصدااممل رممام حادلاايف حبقاارق لإل ساامن يللصحاامع ي رااض لصا،ااصف يلصدجلساصحت
يلإل امب ون منمت خصى.
لصثمين -دع عاردة ل خااال لصدساكصي لهام ت ع يفارل يف لصداصلق ي روم ساامن ي ذات ليفام لصالامصف لصادي ااد
لإل ااامب ووجلااذ  7109بع إ لريفمااف ل قساامومع لصدصبماات يف كمراات لأليطاامن لصدصبماات علااا حناار ضااري وساابرق واان نمااث
لصدميف يل لسمىل يلصازلون.
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رلاام حكاان ل يفاااق،مب لصسااين-لصباامد ع يلصدااص -لصكااصديع لصااذي صقااا بثقلا علااا يااامىل لصداصلق يف يفاال ل ناااال
يبدد ل سلمب تزئمًمع إ ق تبل ل لمد لصدمئم لصذي يفصعمن وم طفا بقرة ييفصعت ودوصة يف يفل لصثر لع لملضمدة اد
لصثر لع لصبدبمت .يمل حكن اجلمق رضل صلجلظم لملاكلست ينلفمئهم لهم تمني محمحت صلراع لصقمئم يو ًجلدام صلاوماري يف لملجل،قات
واان لساادمد دلة ل يفاااق،مب يل قساام يصاارً إ نمصاات ل قاااام لصاادلخل يف اااكل طاامئف ي عصقا ع يمل حكاان اجلاامق
رضل ون ي قت للصب علا لإل امب صاجلدق ياالط يلؤثص يف عمع اذه لألاكم ون لصفصقت لصيت مصات وان قاد ة لصقارى
لصثر حاات لصرطجلماات –إيفااالومت كم اات ي علمم ماات -علااا ل يفااامصل يف وبااصيعهم .يكم اات إيف اصلئمل ا ا لصصلعماات لألي ع وجلااذ
لصسبدمجلممعع هتمومع لإل امب لصيت صسقاهم لبادل بكل نصكمع لملقميوت ادام خم ج ض رلس،ني.
يمل لكاان اااذه لصرتباات واان لصساصلعمع يل قساامومع لصصلاجلاات يصماادة لصااادخل لهاام ت يلصارلطااؤ لصاادلخل ل قااال علااا
لصثر لع رقطع يصكن كم ت كمافت عن تذي رادة ملسمد هلذه لصسصلعمع مل لجلجحع ي مل لصضبع ظم لصدي ندحثات
ل يف اااقال ي حث اات ل يف ااادمم يف إدل لهت اام عل ااا حن اار حجلب اائ ديً ود م اات ندحث اات لا ا لهسرص ااممع لصقروم اات يلصدحجلم اات
يلصثقمرمتع يصكن لدحصام يريف ظم لدددي لدلي دنقصلط إ سمينع حير لصاددد يلصاجلرىل إ وسد ثصل يصما ن حقمد
ي حكبا ي حسا صل ي حض،هد بدض صسمل لصبدض لآلخصع كمام نادث طملات وام حقاصب وان ساف قاصن ناني آوجلات
"لصاجلظم لصدسااكصحت" ي لصاجلظم لصاقلمدحاات ن ل يفااابدلد ااار لملاارب ملاام حسااما للفاامظ علااا ميفااا لصاارطن ي ل يفاااقال يف
ورلتهت لملؤلوصلع لهم تمت.
ينني ل دصدت لصثر لع لصبدبمت اد اذه لصجلظمع بدد لم ح نمرل وان لملدم اات لصدلخلماتع راإن لصاجلظم لملرتحنات لصايت
جتص علاا لصقار –صاصلنت -إ ام ااد لصبادرب يااد لصثار لعع عملات علاا لصاجمال بثار لع ي ناصيب بدحلات واجمجلات
يوفادل ااتب .كم اام ن لصق اارة لهم تم ااتع بد ااد ن "خلق اات" لإل ا اامبع ا االت ل اادحص لصث اار لع لملض اامدة  -ي لل ااصب عل ااا
لإل امب -عن ب ٍ
دد اذه لملصة؛ ي بدين لص،اصق لصاقلمدحات ل يفاادمم حت لصايت لقار علاا ل صالام لصدساكصي علاا لأل ضع
رادحص اذه لصقرة لهم تمت عملممع ظمفت؛ ي بدين خسمئص هلم.
رإن لصجلظم لصدمملت يلملرتحنات لصايت قموات اادام لصثار لع اا لصايت لقملال لآلن؛ لقملال "كمم امع وساللت" قفازع رجا ة
إ قلب لصسمنت ولدباَّوص يف آثم صدرد دلعش يوسم امب صاسلب لصبسمط عجلارة يبدجلاف عان لصثار لع لصسالممتع يلبام ق
ادرب لصاايت ثاام عع لدمقبهاام علااا خ،مئاات لصثاار ة يخ،مئاات لصساادرد لإليفااالو لصااذي
يف إتهماااهم .يلدمقااب اااذه لصاجلظم لصبا ،
وارقدم ون لدخالع خم تمت ادامع يإذل كم ت ااذه لصثار لع قاد
صمنبهم .يإذل كمن ل د ىل لصثر لع قد دان وم كمن ً
لخالفت ون نمث ل د ىل يلملسم يلمل ع لصسصحدتع إ م عمدهم لاارتكت يف فاا ااذه لصقرليفام لصسامبيف لإلاام ة
إصمهم.
ع لا حنر كبف عن وجلظروت هتدحدلع دلخلمات يخم تمات صابت يف صامل إيفاصلئمل علات يلفسامالع هتدحادلع ودضالت
للصب علا لإل امب للصب علا لصدنقصلطمت يل يفاقال علا لإليفالومت يلإليفال ك
** هتدحدلع لصادخالع ون لصقرى لإلقلمممت :ل رل للضم ي لإلحصلين يلصرتك وسد هتدحد وسم دةك يف ورلتهت
ون :إيفصلئمل لصثر لع لملضمدةك
** هتدحاادلع منااط لصااادخالع لهم تمااتع رلقااد للساامت لصااادخالع لهم تماات لصوصبماات بمملجلاامي ة بااني لصثاار لع يلصثاار لع
لملضمدةع لقد لملجلب،مع صلجلظم لملاكلست ي وجلدهم ي لملجلمي ة هبم بمصقد لصذي نجلع وان ل مام لصساصحع هلاذه لصاجلظم قبال
لصلماب لأليااامىل ل دحاادة يف لملجل،قاات بصواهام علااا ااار ااامئج وام حسااما ل رصاات لصثمصثاات وان للااصب لصدمملماات علااا لإل ااامب.
يا للصب لصيت لادي بقاد لع يوارل د دي لملجل،قات دين لادخل عساكصي كباري وبمااص وان لصواصب وعادل ييفاممبع يذصاا
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وكروم
لجلفمذل صاسر وفمده :للصكرام أل فسهم حساجلزررل بدضهم لصبدض يحدوصيل قد لع بدضهم لصبدض طمملم حظل لألوص
ً
ي اد آثم لصفراا إ قالىل لصصخم يلألون لألي بمت يلألوصحكماتع ركال ااذل حقارد إ ل كال قاد ة لصاجلظم للمكمات علاا
ل يفامصل يف ورلتهت إيفصلئملع يون ن ليفادعم لصسر يلملادكمع عان "لصرلقدمات يلصربلعملمات" لصايت لفاصض قبرهلام يلصادامين
ودهم بل يلصالمصف ودهم .ي لصصارخ صضوط لألوص لصرلقع لصذي حفصض –نفمطم علا لصجلظم لملاهميحت -لومري "لصددي".
** هتدحاادلع لصساابوت لص،مئفماات لصفجاات يلملدلجلاات باادين نماام ع يفارل يف يفاار حم ي لصداصلق ي لصااممنع يلصساابوت ل قالبماات
لصدسااكصح ت لألكثااص رجمتاات ولصاايت جتمااع بااني صاابومع خااصىبع يفارل يف وسااص يصمبماام .يعمااع اااذه لصساابومع لص،مئفماات وااع
لصدسااكصة لصباادحدة لاادرع قاارى ل فساام صا،اال بص ييفااهم يف ارل لصقروماات و ك اصلد يفاار حم يلصد اصلقب ي لصقبلماات ولصااممنب ي
لملذابمت ولصدصلقب ي لصقبلمت وصمبممب.
** هتدحدلع ليفاهدلف "لإليفالومت لصرطجلمت لصدنقصلطمت لصسلممت" كمكرن امد يفميف ع ي زوات لملباصيىل للضام ي
لإليف ااالو صلاوم ااري .ر ااإن لصال اار يف وس اام لع لصث اار لع و اان لصث اار لع لملض اامدة إ لل ااصب عل ااا لإل ا اامب مل حس اااهدف
لصدنقصلطمت يل يفاقال رقط يصكن ليفاهدف لملكرن لإليفالو للضم ي "لصثر ي" لصرطين لصدنقصلط ييصم بمإل امب
قد يصم لصاجلظمممع لصدسكصحت لملا،صرت لمللالفت بمإليفال يبدين ممز.
ييف لملقمباال ااالا واان كاارب لصاهدحاادلع ملساااقبل لصدنقصلطماات ااار ل كباامف ذاامصف لصدلمم ماات يلصاجلظم لصدسااكصحت واان
تدحدع يف ورلتهت لصقرى لإليفالومتع لصسلممت وجلهم ي لصدجلمفات دين مماز .علاا حنار دراع يلراد وان لصجلخاب لصدلمم مات –
يخمصت لصمسم حت يلصجلمصصحت يلصقرومت -إ لصسكرع لصدلين عن لحنممزلع لصجلظم لصقمئمت –يخمصت يف وسص -حنر لصالمصف
لصسصحح يلملدلن وع إيفصلئمل يلصسكرع علا لسفمت لصقضمت.
** هتدح اادلع لصاب اامق ذدح ااد لصد اادي عل ااا ل مم ااعع ر ااال ا اام ع ام يعل ااا حن اار حق اارد صاف اامقم ل قس اامومع لصدلخلم اات
يلإلقلممم اات :و اان لصد ااديع إيف اصلئمل إح اصلن لإل ا اامب لإليف ااال لصسمميف ا لصق اارى ل يف ااادمم حت لصك ااربى يف ثرلهب اام
ل دحدةك يون نع رإن يفؤل وصكبم آخص خذ حاسمعد بدي ه :هل العدو ارجي فقط ،أم دا لي وإقليمي؟ ماذا عفن

االستبداد السياسي والظلم االجتماعي واالقتصادي والخلل القيم واأل القي؟
إ وم حظل نبد لصجلظم لملاكلست صبدرب اذه لألوت يف ورلتهت عدي خم ت رقاط يف ناني ن "لصدادي االا
يف لصاادلخل" يااار لصااذي نكاان هلااذل لهاام ت ع باال ي ااالا نلم ًفاام صلداادي لهاام ت يحياار دين لصاساادي ص ا بجلجااما باال
يحيكم علا كل ومي ع لصاسدي بمصفبل يلإلتهمضك ي ضم لكصل لصاربحصلع ب ن لأليطمن لادصض ملؤلوصة خم تمتع رإن
لصجلظم لملساابدة لصايت لقارد لصثار لع لملضامدة لالاصق إ ااد لإل اامب "لإليفاالو " بال ذار كال قارى لملدم اات هلام إ
إ امب واجلميفمت كل عدي خم ت  ...لألوص لصذي لزدلد ود االلتباس والغمفوض ففي تحديفد العفدوع يااذل وكمان رهام
ل قاااام لصاادلخل يعاارب نااديد لأليطاامن لآلن :ااال ااار إ ااامب دلعااشك ااال ااار لصفراااا يلصفاصل لصجلمعااامن عاان لصثاار لع
يلصيت ع،ت لصفصصت صدلعشك ال ا إحصلن لملبصيىل لص،مئف لصبمد يف ورلتهات لصساجلت يف لصداصلق ييفار حم يلصاممن يف
يفاال ضماامب "وبااصيىل يفااين ي وبااصيىل عااص تااموع"ك ااال ااار ظاام لصدسااكص لملاكلساات يف ارل يف يفاار حم لأليفااد ي وسااص
لصسمس ي لصممن صمل ي صمبمم نفرت لصيت لقملل ون تل بقمئهم بذ حدت قممدة للصب علا لإل امبع يفارل كامن دلعاش
ي تبهت لصجلسصة ي رسمئل ثرل صمبمم ي لإلخرلن ورلقمبت لإل امب للسدت صاضم كمرت لملدم اني ون للصكمع لإليفالومت
باادين ممااز يلتااب بااني لصساالم وجلهاام ي لملدم ااات لملسااللت ي لإل ااام لصاكفاارييبك ااال ااار لص اجلظم لهلمجماات لصاقلمدحاات
لصبرتيصمت لملريفروت بصعمحت "تذي لإل امب لصفكصحات لصساجلمت لملا،صرات"ك اال اار لملباصيىل لصرتكا لصدثمامين ل دحاد لصاذي حصحاد
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خريل ال ا لملؤلوصة لألوصحكمت لصدمملمت لصسهمر مت صاقسمم لملجل،قتك ال ار وباصيىل بارلني صصييفامم
لصسم،صة علا لملجل،قتك ي ً
لصقرحت لصسمعدة يف ورلتهت لصوصب ون تدحدك
لاداادد ل هتمواامع يلاداادد لإلتمباامع باداادد لألط اصلف لملاقمللاات يلملاساامدوت بقااد لساامد وسااملهم لصضاامقت لص،مئفمااتع
لملذابماتع لصقرومات ي لصسمميفامت ل يفاابدلدحتع يللمااص لصومئاب يف كال ااذه لصبابكت :إسفرائيل والمشفروع الصففهيوني .مل

حدااد حااذكص م مببااصيعهم يلوادلدللا إ لريفاادهم لملسااامص ل يفااام،مين يف لصضاافت لصوصبمااتع عااديل م لملاكااص لصرنبا علااا ضاازة
يلصقدق يصمرد ض زة يل افمات لألقسا لصثمصثت يف ورلتهت يفمميفمع لصاهرحد لصسمرصةع ييف نني لارل ي للكرومع لصدصبمات
عن لملرلتهت.
ييف نني لصحد إيفصلئمل ن لبدي يفماصحًم كمصلقب صلثر لع يلصثر لع لملضمدةع إ م يف نقمقت لألوص ا تز عضري
ون اذه لصثر لع لملضمدة يفرل ب،صحقت وبماصة كمم حاضح ون لصالمصف لصدضري بني إيفصلئمل ي ظم لصسمس ع ي ب،صحقت
ضري وبماصة كمم حاضح ون منمط لصادخالع لملخالفت يف نم ع ل قااام لألالا يلصساصلعمع باني لملباصيعمع لإلقلمممات
لملاجلمرست نر لملجل،قت.
وأ ًيرا ،وفي مواجهة هذه المحصلة لمائة عام بعد وعد بلففور ففإع االسفتيابات العربيفة اإلسفالمية والمقاومفة

الحضارية الشاملة لم تنقطع أش الها وأدواتها ،وإع تعددت درجفات الفشفل أو النيفاأ .وييف اسفتدعاء ذاكفرة

ضففا وأش ف الها الراهنففة ،فمهمففا وهففن ضففوهها مقابففل مففا وصففلا إليففه الغطرسففة اإلسففرائيلية اآلع
هففذه المقاومففة أي ً

والمساندة الخارجية الرسمية لها ،فهي تمثل مفائر لممفل تنمفو وتتسفع .2ويصاذل رلللادحث بقمات عان ليفارتلحاجممع

لملقميوت لمل،لربت دلخلمًم يإقلمممًم يعمملمًمب.

*****
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