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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تقديم
 ،����� ����ة ا������ وا�� �آ�%' .(�ط ����ة أ.ى ,+ *() آ�%' أ%$�ر ا�"��!  �آ

 ���:أ ا%@?�ره� و�(�:أ �) =:ی:  ّآ� 1997و�;: ا789% ���� ا��56ء ,+ %��ی� .  �01 ,+ آ���,�
�),A1B�)ری�ت ا���D?د ا��F ا �ى �) *�;�ت  @9  .اI%$�ر ��� ا���;�ن، أي ��� *�;� أ.

      J;�,R+ ر,SR ا��R56ء    آ�D ��هD' " اQ%�1ن"وإذا آ�%' �?�زر ا������ L: ه�Kت و=:ان و
، ��Rاء ,R+ ا�RF Xد ا�(�A1RB,+ ا��1RبV أو      "ا��D�1Dن ا��U)1R�Dن "�) ذاآة ا��I ا��D�1D *�ل     
       V�1بR+ ا���1,(Rد ا��F X�8ن   (,+ اR)8ا� �Rأز�(           [R), 'R%ي آ�\Rا� 'RLا�� ]R@% +R, �Rى ذ�R= :R;�, ،

ب ا�            RFا� _R�8ی) �SR ا%���Rء R"ن ا�R;ا� �Rی��% +R, !��R"�� JK98R�  ة =:ی:ة��Rردة وا�;�R)�5   ذاآ
�)`��aا�.  

    �Dً`دا c:�"و��\ا وآ–   eری��ي       -وه9\ا ی;�ل ��� ا�\Rا� 'RLا�� +R, ء�gRة ا�R`ا���;�ن دا J.:ی 
            �R)وروبIت ا�R%از��ا� +R,و �R)D��"ت ا��R%از��ا� +R, ل�RF�ت ا��R)�D�وب;R:ر ��R یh�_R    . ی?ي ,(] 

\c ا��X�Fت بR:وره� ���R   ا���;�ن ��*� ه��� �) ��*�ت ا.���ر ه\c ا��X�ّFت ب;:ر ��  �"9[ ه     
ا,(�    =;Dا,(� وا�:ی=� وا��1F�� ب9F! ا���ریe وا�?6Fاز%�ت ا���;�%(� ا���ا� .  �R� !�, نi, و��\ا

ي ,R+ آ���R,� و��R       ) و��R یR9D) أن یRF:ث ��R\ اjن    (=ى ,+ ا������ *�� اjن   R?ی �R� ��\Rوآ
           �)R� ()R9D  ون:Rب �D)�R� رة�_Rب VR;F�أن ی (R9Dی X [R�� @1R9) أن یDی    ()Rب �Rاه�*��R ا�Dق ا�

  �RR;5�Dا� c\RRه eری�RR  ر�RR5  JRR*ا�–�RR���,�;RR: .  و,(RR� ��)D�1RR� �RR���L +RR ا�����RR(() وا�RR��Iن  -ب
             ض' .ی�5 ا�5�D;� و �ازی� �� ا�D"� �)D)�LQ(�ت  J)98 وإ��دة  � J)98R��R  'RF  �R�L�"ث(ّ" 

        R;5�Dأن ا� �RDآ ،()�)D��R"ب() ا�RFث! ا� +%�Da"9! ا�Fاث  _@(� ا���Rدة     �(Q :Rی:= (R� ضR"�  �
ب"��رة أ.ى إذا آ�%' .  J)98 أ.ى أ,زت أز��ت ا���اع ,+ ا������ وا���� ث! ,+ آ���,�  

�RR� �RR) ا�RR* ��qRR�Iل �RR(��ری�ه�ت      �D?� حRR5  �,�RR�آ� +RR, ةRR).Iا �RRشIل اARR. اث:RR*Iا
ة ا      �tت ا�X��:� (� J_@�  9) أنDی X ��q�Iا c\ه ������ری�Ruv� �)tر  ا�1D�i, J�;ن اQ=�ب� 

ر         . اIو�S ا�w)FD ب�Iز��  R9�و� J.ا:R�و� :R�D� 0)1R% ج��% Xاه�� �(1' إ,iن أز�� آ���,� ا�
1ح ا���;�%+Dا� ���  .ا���زم 

   �)Dه�� أه (و�"  +tری�R�ا� JR)�F�ا� "        ،�R)*�% (R� (اهR1(��+ ا�Rا� JR)�F�ا� :)Rش��"VR)D و 
  .� أ.ىوX.���ر �;�X ] وا,�اض� ] وإش��9(� ] �) %�*(

و�;R:  . اIر%�Rؤوط ا�RD}رخ ��q8Rن ا���;�Rن    . �RDF: م . و�) ه�� أهD(� ا�"JD ا�\ي ی;:�] ���R د     
*$+ ا���ریe ا��gFري وا�A�v� +��)1م ,+ ا���;�ن ب�ه��Dم ��D] و,9c وD�L] �) زوای� �:ة، 

      �R)���وی) ا��R�"ا� ) ,J)98R  +R   دور ا�R:ی : اAR�Qم وا�;��(R, �R+ ا���;�Rن    : "و��� �J)�R ا��RaDل %R\آ
ة "، و"ا�8RR"�بRR?ا�� ��ARR�Qا– ��RR�ذج ا����RRD% "و" �),A1RRBی� +RR, مARR�Qا :  �RRاد إ�RR6ب� (RR�
  ".درا��ت ,+ ا���ریe ا��gFري �A�vم ,+ ا���;�ن"و" �ای(@�

8ی)  / آ���,�"و�) ث! یJaD آ��ب     R"ن ا�R;ب+ ,+ ا�" آ���,� ب}رة ا���اع ا���I%+ ا�_
        �RD�هXا �Rزوای (R� ىR.زاوی� أ         �Rز�Iاث ا:R*أ [R�� J_R@�  Xو [R�� VR�5� و +%�R;ا��� eری�R�م ب��

  .ا�اه�� ,+ آ���,�
���ARR5%A� �RRق �% (RR���RR�?` و�RRF  JRR)�F  �RRF% �� X��:RR:ی�ت      �RR�B X ة:RR��L ب�RR�9ا ا�\RR�,
     �RR)D��"ت ا��RR%از��ا� �RR")�u JRR� +RR,ز �RR��* ری�ه�ت��)RR�و �RRت  �5رهX�RRD�*وا �RRاه�اIز��RR ا�

  . ا�FD(�5 ب����;�نوا���از%�ت اIوروب(�
             �R)%در أ����_R� �R��� R)آ� �R%�= +R, +R�, cدر�_R� ء�Rض �R��و �داد أهD(� ه\ا ا�9��Rب 

ب(�RRوص .  �RR)���د اRR*I:اث ب�@�صRR(��� ا�RR� Sب�RR�ي ی:RR)�;  +tری�RR  0��RR� (RR�آ�RRD أ%X [RR یRR_:ر 
           � �Rزوای (Rدة و�:RF� ور�RF� �R��آ(� ���Rب �R)ً;,أ �R)ًtری�  Aً)R�F  م:R;�9%(� و�9) یDوا�   �RD� �R����

�aی:Fا� �)tری��ا� �)=���D�5ق ا�% +, ["gی.  



 ,_�ل ,iن �F��ى ه\c ا�@_�ل  �=! وب5ی;�  @R_(�(�  9 وإذا آ�ن ا�9��ب ی��9ن �)     -
 �RR)Dاآ  (RR9ان"و��RR�"ا� ."    �RRص�. �@_RRی) ب8RR"ن ا�RR;ا� RR��و��RR)*) SRR یD�RR: هRR\ا ا�FD��RRى 

ون ��ب;� أ*(�ً%�    L :ادات إ���ا� (   t� �Rزوای (R� (R9ا        و�\Rه ]R�I �Fًی8R  �R�Dاآ  +R, م:R;  �R@��
ن             R;ا� �Rی��% +R, �Rاه�ا���اع و=\ورc و �5را ] و��RFوXت *�R] وصXً�R إ��R أرآ�Rن اIز��R ا�

  .ا�"8ی)
��ت �) ا��Dض���ت�D?� ثAا�@_�ل إ�� ث c\9)  ;1(! هDوی:  

�� اIو��  ��9ن �) ا�@_�ل ا�Aaث� اIو�� و �;+ ا��gء ��� اIب"�Rد         -�D?Dا�  �R)L- ا�"
�اع   . ا�:ی�(� ����اع R��� ()�.:R� ض �;�RD���* !1R   ) اIرض، ا�8R"� (و��\ا ی�:أ ا�@_J اIول ب"

     J�;�1R� ل�R* ()�%�R?�� �gL���D_�رات ا��ا� ��� %�F ی�ز وی@1ّ �)%���Iب(� واا�ؤی��ن ا�_
  .*J اIز��

ح ا���R5ر        Rش +%�aا� J_@ول ا����وی–   eری�R�ون ا�RL R��-  Xا �R�Xل د�R*  !R�- �,�R�آ�  /
�,�RR�آ� .  �RRا��:ای +RR, !RR  7RR)آ hRRض�), �RR��aا� J_RR@ا� �RRی[–أ�:RR; -+RRث�Qاع ا�RRا�� - ()RR1(��+ بRRا�

                  !Rى، ثR.أ �R)*�% (R� +1Rرث�ذآIا +F)1RDب+ ا�_Rوا� ،�R)*�% (R� +�A�Qا +%���I�5ب() اtا�
ب ا�"���R)D ا��R)%�a      –آ(7 *:ث   RFا� :R"ب-      ()Rی���=+ ب:RیIف اARtا� �R?)�% اع�Rا�� �R?أد�   �RF�=أ 

   ،�Rب_@� .�ص �),A1Bأ���%(� وی� ���ا�8(��(� ,+ %"�9��ت ه\ا ا�Atف ��� أوروب� ا�8L(� و
          �,�R�آ� +R, +��RFاع ا�_Rب�� :Rی:= (R� w)F�� ];:ی�ا� ���. ث! ی�ّ() ا�@_J ا����a آ(7 ��دت %

7�{Dی;�ل ا� �Dی) آ��دًی� ,+ %��ی� ا�;ن ا�"8 ��  ..و��\ا ,�� X ی": %�اً
 ?Dأ�� ا� �)%�aا� ���D :               ل�R?� �Rاع إ�_R�� �R)ا�:ی� �R)L,��  +R�JR; ب���(R� JR)�F اIب"�Rد ا�"

              (R� اء�R� !`�R;ا� SRا��ض �*�R� �R��اءات وا�;�ا%(() ا��+  =D' هc\R اIب"�Rد =Qا�1(���ت وا
ب+      _Rوا� +%�R��Iا J.ا:Rى أو ,+ ا�و�R\ا ,iRن ا�@J_R    . ا�?�%� ا�_ب+ أو �) =�%� ا�;�ى ا��9

، و�;: =�ءت هc\R  )1939 -1918(ل ��FوXت ب�6اد  _ی� آ���,� ��\ ا*����A   ا�ابS ی���و 
����  .ا��FDوXت ,+ إ�uر إدارة ا���98D ا���I%(� ب_@� 

      �)�RصIاف اRuIأدوار ا ���و*(� �! ی9) �) ا�9DD) أن ی$J ا��J)�F ا���ری�L +tصًا 
;J إ��  J)�F وضS ا�"�LA ب() أ���%(�R  ,+ ا���اع أي ا���Iن وا�_ب، �\ا ,iن ا�@_J ا���t[ ا%�   

وی�A1B,(� ,+ %�5ق ا��@��Aت ب() ا�;�ى ا��9ى، و.�ص����1D ورو�(�، و��� ص": �(��� �� 
*��R هR\ا ا�@c�?  .         �)gRL J_R ا���;�ن u +R�ی� ا��gR;ا� !Rو�) أه"  �Rا���;�%( �R)ا�@(:را� "   �R���ّ�  +R�ا�

اu(� ا�8(��(�، وآ    ;Dاآ(� ا�:ی�اب اXش�*Iب        اRFا� �Rی��% �R�* رت�R5 ة وR9@ت ا��� 7)
             +RR�ة ا�R9@ا� c\Rه J8R, �R�� ()���RR� !R9* JR� +R, �9R��� 7RRLت ��اR7 أّثR)وآ ،�R)%�aا� �R)D��"ا�
         :R*م أ�Rأ� VRی، ��RD آ�Rن ی@h1R ا�5)_RDا� ی;  V*�1واة ب() ا�;��(�ت وDا� �� �)u +, '�D*

         1RBی� ()Rب �R)را�:), J� +, JF��98 آ���,� أي ا�D� ل��Fا� �R)%وأ��� �),A .     ()Rف بARt� ن�Rآ :R;�,
                 [R=ا�  'FRأض +R�ا� �,�R���98 آ�R� �R����R ا���98RD ا�R)%���I و �Rص����() و (�� أثص�R آ�(

�),A1Bر ی��uدة ,+ إه� ��@)_�.  
ة ,+ ا�9��ب وه+ ا��+  ;�ب ب�� �) -).Iث� اAaا�@_�ل ا� (� �a��aا� ���D?D�9ن ا��و  

*�� ا�اه�� ��ز��    Dا��D`�;ا +       . ا�\Rا� !R9Fة ا�R9, ر�R�� �)@)9� ًض�� Sا��1ب J_@ا� (Dg�),
 و��RRFوXت 1989، آ�RD ی�Rّ() آ(@(�R إ�R`�6]     1974و ��(1R] وأب"�Rدc و�JR� +R, �� X��:R د�R��ر       

                 �R�� SR�وا +R ذا !R9* ذات �Rری��D= �Rإ� �,�R�ل آ��RF�  ر =:ی:، أي أن�u"�د ] و�9) ,+ إ�ا�
وه\ا ه� ا��:یJ ا����a إ�� =�%� بR:ی�() ��Rب;() أش�Rر إ�(���D= wD% .     �RDری� ا�_ب ,+ ا������  

    �RRR)%�;ا��� �RRR)ا�@(:را� �RRRDوه �RRR@��t� �RRR)tوف  �ریRRR� +RRR, �RRR*u :RRRL �RRR%وإن آ� JRRR�L (RRR� ب�RRR�9ا�
�),A1B�)ا� �)%���Iوا��9%@:را�(� ا.  

             �,�R�7 أن آ�R)آ �Rوه �R�ًا ه�) ,(�ز أ�ً��aا� J_@1"(�(�ت    –أ�� ا�R�ا� :R;��Ruال 
اد �VR�  !R          -1997و*��  R6��� ة:R��) اه��Dم ا�6ب ا�\ي وّ=] بRF  ��%�8R\یات  �6  !� 

Iًة ��� ب�).Iا.  



  SR���ا� J_RR@ا� �Rأ� :Xًأو (DgRR�), :     �RR,�=دة رو�R);ب +D�1RRل ا��gRا�� wRR. ر�R��  �RR@)9� �R%ً�)ب
 �RRی��% �RR�* زRR@ی !RR� ي\RRب 1997وا�_RRا� SRR� !)RR�"�ا� �RR)L�@ ا X7 ( إRR�{Dه� ا��DRR���وا�" �RR)L�@ ا

وا��+ �! ی�!  �5(;��، ث! ی�ّ() آ(7  ���ر .w ا���gل ا�"91ي %�(?� اX*��ط �) ,J8R          ") أو���
+D�1ل ا��gا�� w..  

�� �) ا�V*AD  �;1! ب() ثAث ,�qت�D?� [�ی��% +, (Dg�ب ی��ن ا�9i, ،ا  :وأ.(ً
وًض� �Aaث� �) أ*:اث : �%(� �Dg) ب"� ا��ث�`V ا�����، أ�� ا�@�q ا�a   : اIو��� (Dg��,

      �Ra��aا� �Rq@ا� (DgR� و ،�)%���Iب(� وا�ی� وا�_)�?%Qض�ع ص:رت ب��Dا� (���R  : ا�9�� �D?�
w`اtا� (�.  

    JRRaDی cا�RR�F� (RR� AًgRR, ب�RR�9ا� [RR)��و���RR هRR\ا ا��iRR, ،�RRFن ا�J98RR ا�RR\ي یRR_:ر 
����RR و    �@_RRب +%�RR;�8ن ا���RRا� +RR, �RR)ب,gRRL +RR(� آ���RR,� بRR_@�  إض�RR,� إ��RR ا�9D���RR ا�"

  ..�ص�
       :RR`ا8 هRR\ا ا�"JRRD ا�RR1(��(� أن ی�RRت ا��RR�رة ��:را�gRRFا� �RRآ� :"1RRوی– �RR6ب���

�RR)ب�اوج ���RR صRR"(:ه� أه�RR)D ا��Dض�RRع �SRR ر����RR  -ا�"RR�ی +RR�رات ا��RR���Xا (RR� :RRی:"� 
�)aFوأه:ا,] ا�� �آDا�.  

�ء 12(,�": 8% أ��Dل �8وع ا�"�LAت ا�:و�(� ,+ اAR�Qم    R=  ل )�R*   �Rت ا�:و�(�RLA"ا� 
8وع             RDا ا�\Rل ه�RD�� ه�R ���ب"�R أRآDف ا�:Rن هiR, +�AR�Qا eری�R�وا� �)�AR�Qص�ل اIا +,
       ،Rص�"D� +و�:Rا��$�م ا� J� +, �)=ر�tا� �� �LA� Jو��8آ �)�A�Qا ��Iی� ا�gL :"ص ���و

        �)�A�Q7 ا�8"�ب ا��t� ]D  +�ی� ا��g;ا� J?ب ��Iا +��(! و:  �F% �)ً"� .و�  [R), �ش X �D
    eری�RR�ا� �_RRt  �RRو��� �RR@��tDت ا��_RR_t�ون ا��R" و ,�gRR  +�:�1RRف ی:RRا ا��\RRه VR);F  أن

  .اIر%�ؤزط %�Dذً=� ��(]. �DF: م. وا�"��م ا�1(��(�، وا�\ي ی;:م ��� آ��ب د
�) %�*(� أ.ى  ": gL(� آ���,� �) بR() هc\R ا�;�gRی� ا�اه��R ا��1R  +R��=� اXه��RDم          

    �) =�%� ��L ا�:ا R�� �R@��tDا� ()D�1RDی� ا��gL ()ا����� ب wوابا ��ً$% �)�A�Qب(� اة ا�"`
وآ�%' ش}ون ا���;�ن �R�`�B  –و�) ث! ,iن درا�� gL(� آ���,� و�) ����L ا������      . أر=�ء ا�"��! 

      �R)ت ا�:و��RLA"1(��(� وا�Rم ا��R�"ل ا��R?� +, �)�A�Qب(� ا�) اXه����Dت ا��aF(� ا�" J�L (�- 
 �) ا�:XXت *�ل ه\ا ا�وابw   ;:م)a9ا�  .      �)gRL ()Rب �R%ر�;Dا� (R� SD1R% ی� أنو�([ �) ا�6

           +RRن وه�R;ا��� +R, ()D�1RDم وا�AR�Qا :Rة ض�R) ا�RRD}ا� SD1R% 51()، أو أنR�, �)gRLو �,�R�آ�
eری��ی:ة ب": *�;�ت ��ب;� ,+ ا�:= �;�* J.: .  

اآ� ب��$(! %:وة *�ل  Dو��\ا ب�در ا�"  �R�ا� ()Rآ���,� ب  �Rاه�ب���8RDرآ�  " ریe واIز��R ا�
    �)��)1RRت ا��RR�ث وا�:را�RRFا�� �RRآ� SRR�– ةوا%";RR:ت ا��RR:وة ,RR+ ر*�RRب آ�(�RR"��= .     �RR ا�;�RRه

 +RRR, �)��)1RRRم ا��RRR�"د وا��_RRR�LXاد د29/4/1998ا:RRR��RRR� JRRRD) إ +RRR�L8' ورRRRL�%م.  و :RRRDF� .
ی) وا       . اIر%�ؤوط ود R9@Dوا� �R"��?ة ا�\ �R�أ (R� د:R� �R�), دی� �_5@� وش�رك�% ()*�R�� .  :R;و�
��+ ا�:ی) هAل �D(: ا��9(� ا�\ي %ّ�] إ�� أهD(� درا�� ا�;g(�. د.ا,��h ا��:وة أ.  
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  مقدمة
" هيرسـت " حين اتصلت بي دار النشر اللندنيـة         1992م  تعود فكرة هذا الكتاب إلى عا     

وفي الواقع لقد كان هناك اهتمـام مبكـر فـي        . )1(موسوفا/وكلفتني بتأليف كتاب عن كوسوفو    
الغرب بالمشكلة الكامنة هناك، التي كانت ال تزال تحت السطح، والتي كانت مرشحة لالنفجار              

فنظـرا للتـداخل االثنـي      . ة نحو االنهيـار   على نمط يختلف تماما عن بقية يوغسالفيا السائر       
-القومي لها، والتـشابك اإلقليمـي     -كوسوفا، والتقديس الديني  /األلباني في كوسوفو  -الصربي

البلقاني المجاور، كان هناك تخوف من أن النزاع لن ينحصر بين أقلية صربية وأغلبية ألبانية               

مع امتدادهم في   (الصرب  : بلقانفي كوسوفو بل يمكن أن يتسع ليشمل أكبر شعبين في غرب ال           
، )مع امتدادهم في مكدونيا والجبل األسود وألبانيـا       (واأللبان  ) صربيا والجبل األسود والبوسنة   

  ).مكدونيا وبلغاريا واليونان وتركيا(والدول المجاورة 
، التي تحولت إلى مأساة لـم       1993 -1992ولكن مع تطور الحرب في البوسنة خالل        

ا في النصف الثاني للقرن العشرين، وظروف العمل توقفت عند منتـصف            تعرف مثلها أوروب  
مـن  : اإلسالم في يوغـسالفيا   "وانشغلت بإنجاز كتاب آخر عن      ) نهاية الفصل الرابع  (الكتاب  

، وذلك تحت ضغط ما كـان ينـشر حينئـذ فـي اللغـة               )1993عمان  " (بلغراد إلى سراييفو  
  . )2(العربية

البوسنة كشفت فيما كشفت عن مستوى معرفتنـا وشـكل   مأساة –وفي الحقيقة أن مشكلة    
الثقافيـة  (فعلى الرغم من الصالت التاريخيـة       . اهتمامنا وأسلوب تعاملنا مع مثل هذه القضايا      

االقتصادية المعاصرة مع دول البلقان، وخاصة مع يوغسالفيا، لم يـصل           -والسياسية) والدينية
ى خلـق اهتمـام مبـرمج وتـشكيل كـوادر           األمر في الجامعات ومراكز األبحاث العديدة إل      

وفي غياب ذلك أعدت على عجـل  . متخصصة تتابع وترصد وتحلل وتتنبأ بما يمكن أن يحدث       
كتب بعناوين وأغلفة مثيرة تسوق نفسها بسرعة، ويعود الصمت مرة أخرى بعد انتهاء الحرب              

ـ   اك حاجـة لتـأليف   في البوسنة دون أن يعني هذا أن الحرب قد انتهت بالفعل، وأنه لم يعد هن
  .كيب أخرى ترصد احتماالت المستقبل

  .كوسوفا/ وقد تكرر هذا األمر بشار الوضع في كوسوفو

                                                
العربي اعتمد صيغة كوسوفا األلبانية التي شاعت في المشرق خالل السبعينيات -مع أن القاموس الصربي )(1
لثمانينات، إال أن الصيغة الصربية كوسوفو شاعت أيضا في الشهور األخيرة، ولذ كل تم هنا اعتماد هذه وا

، 1988عربي، سراييفو -كامل البوهي، قاموس صربو كرواتي–حسن كلشي ":كوسوفا/كوسوفو"الصيغة المركبة 

 .ص  

وسنة، مع تفاوت كبير فيما بينها من حيث المضمون والمنهج، ولذلك فقد برمجت ندوة  كتابا حول الب25 حوالي 1996 -1992صدر في اللغة العربية خالل ) 2(

 إال أنها تأجلت ثالث مرات لظروف مختلفة حتى ألغيت أخيرا1996 األردن خالل - حول هذه الكتب في معهد بيت الحكمة
.   



وبالمقارنة مع البوسنة، التي كانت هناك بعض المعلومات والدراسات القليلة منها، فقـد             
عدم معرفتنا بما يحـيط بنـا مـن شـعوب     / كوسوفا عن مدى معرفتنا/كشفت مشكلة كوسوفو  

وعلى الرغم مـن حـساسية وخطـورة األزمـة فـي            . ات وأزمات ومستجدات إقليمية   وكيان

كوسوفا وإمكانية تطورها لتشمل شرق المتوسط، ال شرق آسيا، فقد بقيـت تقـارير              /كوسوفو
وكاالت األنباء األجنبية والتعليقات الصحفية الحذرة وبعض التحقيقات، مع ما فيها من تنـاقض    

 لمعرفة ما يجري وما يمكن أن يجري هناك، وذلك فـي غيـاب     أحيانًا، هي المصدر األساسي   
  .دراسات مرجعية عن لمنطقة المرشحة لالنفجار منذ عشر سنوات

وعلى الرغم من المساهمة في إلقاء بعض المحاضرات في عدة جامعات خـالل ربيـع               

ل التي نظمـت خـال    ) األولى والوحيدة حتى اآلن   ( إال أن المشاركة في الندوة الخاصة        1998
 في القاهرة، بالتعاون ما بين مركز الحضارة للدراسات السياسية ومركـز        1998أبريل  /نيسان

البحوث والدراسات السياسية في جامعة القاهرة، أبرزت الحاجة إلى مزيد مـن مثـل األوراق       
وفي هذا اإلطار ضهرت فكرة هذا الكتـاب فـي          . والمناقشات الجادة التي ميزت ندوة القاهرة     

  .بديل مؤقت عن الكتاب األول الذي آمل أن أنتهي منه قريباالقاهرة، ك

، "الحيـاة "ولذلك يرى القارئ أن ذا الكتاب يجمع ما بين المقاالت التي نشرت في جريدة      
، )الندوة والفكـر الـسياسي وشـؤون األوسـط        (والدراسات التي نشرت في بعض الدوريات       

د بعـض الثغـرات فـي المقـاالت     والمالحق التي تكمل بعض اإلشارات المرجعيـة أو تـس    
  .والدراسات، بحيث تشكل كالً متكامالً يحاول أن يوضع جذور هذا النزاع وتطوراته وآفاقه

نادية مصطفى أستاذة العالقات الدولية فـي كليـة   . د.وال يسعني أخيرا سوى أن أشكر أ      
 السياسية، التي   جامعة القاهرة ومديرة مركز الحضارة والدراسات     / االقتصاد والعلوم السياسية  

الفكرة األولى وحتى صدوره باعتباره ضـمن اهتمامـات هـذا           -رعن هذا الكتاب منذ اللحظة    
من رؤية استراتيجية، والتي تكرمت       المركز الذي يسعى إلى تكريس تقاليد للبحث والنشر ض

  .بتقديم الكتاب أيضا حيث لم تترطك لي ما أضيف على ما ورد فيه
  األرناؤوط. محمد م.                 د                      

   جامعة آل البيت-                                      معهد بيت الحكمة
                                           األردن

 

  
 


