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عن القدس وفلسطين  
( وعاؤها الجغرافى ) 

 

سـدعومغرؼدمأنمغؿؽؾؿمسـماظؼدسم،متؿزاحؿماٌقضقسوتم

،موالمغـؼمبصقابمعومغؾدأمبفموعومغـؿفكم،موالمبلغـومضدم

.ممأذرغومإديمعومتـؾغكماإلذورةمإظقفمصكمشوظىماظظـم

وورـمم-أومأدؼونم-اظؼدسمبوظـلؾيمظـومعقضقعمدؼـم

وحوضرم،موػكمعلؿؼؾؾـومأؼضوم،مموتورؼخموثؼوصيم،مػكمعوض

بؾمإنماظؼدسمػكم.موصؾلطنيمػكموسوءماظؼدسموحوعؾؿفوم

ػقؼيمصؾلطنيم،موػكمعـمأسطوػوماظغوظىماألسؿمعـمصؾغؿفوم

وأػؿقؿفوم،مظقلًماظؼدسمعدؼـيمصكمورـمػقمصؾلطنيم،م

إنمصؾلطنيم.موظؽـمصؾلطنيمورـمصكمعدؼـيمػكماظؼدسم

رمأومجقالنمدقرؼومبغريماظؼدسمالمتؽقنمأطـرمعـمدقـوءمعص

أومذرؼطمحدودمظؾـونماىـقبكم،مضضقيمهرؼرمدقودكم

.ممحبًم

أضقلمذظؽمألوضحمأنمصؾلطنيمظقلًمعلؽقظقيم

اظػؾلطقـقنيموحدػؿم،مإغـومذيقعًومدمؿؾمتؾعؿفوم،معلؾؿنيم

وعلقققنيموسرب،مومبقجىمطؾمعـمػذهماالغؿؿوءاتم

وضحموأضقلمذظؽمأل.ماظلقودقيمواظـؼوصقيماظؿورخيقيمواظدؼـقيم

صكماٌؼوبؾمأنمصؾلطنيمظقلًمعؾؽًومظشعىمصؾلطنيموحدهم،م

وعومؼؿـوزلمسـفمأىمعـماظؽقوغوتماظلقودقيماظؿكمصقغًم

ظؿؿـؾفم،مظقلًمظفمحفقيمذرسقيمسؾقـوم،موظؽـمذرؼطيمأنم

.ممغؽقنمسؾكمعلؿقىمهؿؾماظؿؾعي

اظؼدسمطوغًمأرضمصراعمداممضرغنيمعـماظزعونم،معـم

ظـوظٌمسشرماٌقالدىم،موػكماظؼرنمايودىمسشرمإديماظؼرنما

اآلنمأرضمصراعمادؿؽؿؾمضرّغومعـماظزعونموملمتظفرمبعدم

.ممصقاتحماغؿفوئفم

ودمـمغعرفمأنماظصراعماظؼدؼؿمواظصراعماظؼوئؿمظقسم

.مصراسًومدؼـقًومحضورؼًومصؼطموظؽـفمصراعمدقودكمأؼضًوم

وظؽــومالمغلؿطقعمأنمغغػؾمسـماظصؾغيماظدؼـقيمظفم،م

دؿققؾمإديمأغفومحمضمعقضعموسوصؿيمصوظؼدسمالمميؽـمأنمت

صكم"مبقن"ميؽـمأنمهؾمحمؾفوم"مبرظني"،مصفكمظقلًم

ميؽـمأنمهؾم"مادؿوعؾقل"اظضؿريماألٌوغكم،موػكمظقلًم

بغريم"ماظؼدس"وظؽـفوم.مصكماظضؿريماظرتطكم"مأغؼرة"حمؾفوم

وػكمظقلًمأرضًومؼلؿؾدمذعؾفومبؿؼرؼرماٌصريم.مبدؼؾم

علؽقظقنمسـفومؼقمممبشلغفوم،مظقلًمطذظؽمصؼطمألغـو

ايلوبم،معلؽقظقنمسـفومبقصػـوماظدؼـكم،مبعدمأنمنقزم

.ممعـماظدغقومإديماآلخرة،موعـماظعوملماٌشفقدمإديمسوملماظغقىم

اٌوضكموايوضرمعؾلقرونمأعوعـوم،موعومغعقفمعـم

.معوضقـومصفقمحوضرمععـوم،مأومػقمحوضرمبـومصكمؼقعـومػذام

اهمهلوموالمععـك،مإمنومايوضرموحدهمغؼطيم،مواظـؼطيمالماتٍ

غعرفماووػفومممومضؾؾفوم،مأىمأنماًطماظلوبؼمسؾقفومػقم

اٌوضكموُبُدوِّهم"محضقر"عومؼـؾهمبوووػفو;موعـمػـومأػؿقيم

.ممصكماإلرورماٌعوشم;مألغفمػقمعومؼردؿماظلقوقموؼؽشػفم

أريدمزطكم"ضدمؼغػؾمطـريونماظققممسـمععرصيمعـمػقم

،موطونمم1934إديمم1884عـمظؼدمسوشمبقــومصكمعصرم"مبوذو

واذؿفرتم"مبشقخماظعروبي"أدؼؾًومودقودقًومعلؿؼاًلم،مواذُؿفرم

ضضكم.مألغفمطونمعـمأوائؾماظدسوةمهلوم"مبدارماظعروبي"دارهم

اظلـنيماألخريةمعـمحقوتفمؼؽؿىمسـمصؾلطنيم،موطونمضدم

،موػكم1929صكم"محوئطماظرباق"اذرتكمصكمهؼقؼمأحداثم

موبنيمصفققغقكماظقفقدؼيمأحداثمجرتمبنيمسربمصؾلطني

حقلمحوئطماٌلفدماألضصكم،موطونمعـمبداؼوتماظصراسوتم
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اظػردوسم"طونمأريدمزطكمؼلؿكماألغدظسم.ماظدعقؼيموضؿفوم

ورشؿمصوئؼماػؿؿوعفمبػؾلطنيم،مالمأزـمأغفمدارم"ماٌػؼقد

خبؾدهمأغفمبعدمسشرؼـمدـيمعـمأحداثمحوئطماظرباقم

وػذامذيقؾمبفؿم.ممدؿؽقنمصؾلطنيماظػردوسماٌػؼقدماظـوغك

ؼلؿقفومصكماًؿلقـقوتمم-اظؽوتىماظعربكماٌكضرمم-

وسـدعومضولمػذاماظؼقلمملم"مصؾلطنيمػكماألغدظسماظـوغقي"

أغفمبعدمزيسمسشرةمدـيمم-صقؿومأزـمم-ؼؽـمدارمخبؾدهم

،مدـيماهلزمييماظشفريةمَدَقؽُؿؾمم1967تؼرؼؾًوم،مصكم

ظؾصفوؼـيماحؿاللمصؾلطنيم،مودقؿقشؾقنمصكمأراضكم

جوراتفوموؼلؿؽؿؾقنماحؿالهلؿمظؾؼدسمواٌلفدماألضصكم،مثؿم

بعدمذظؽمغصؾمإديمػذهماألؼومماظؿكمغعقشفوماظققمموغرىمأنم

اظؼدسمتؽودمتػؾًمعـمأؼودؼـوم،مصوٌلؿقرـوتماظقفقدؼيم

طؾم..مواظؿكطقطماظلؽوغكمواظلقودقوتماظقفقدؼيماٌعؾـيم

.ممذظؽمحيدثمسقوغومجفورًام

ىمػذامسـمحدؼٌماظعفوئزمأغومأبعدمعومأطقنمصكمحدؼٌ

،مممـمؼشؽقنماظزعونموؼضربقنماألعـولموظؽـكمأضصدمأنم

أوضحمخموررمواضعمؼلتقـومعـمايوضرماظؼرؼىم،محوضرم

زيلنيمدـيمعضًمأومثؾـكمضرنم،مإنمذؽـومأنمغمرخمظؾدءم

حمـؿـومصكمصؾلطنيمحبودثيمحوئطماظرباقم،موأنمػذهم

،م\صؼطاٌكوررمظقلًمعؿعؾؼيمبشمونماظلقودوتماظقرـقيم

ظقلًمصؼطمعللظيمادؿعؿورموذعقبمخوضعيم،موظؽـفومتؿعؾؼم

بوظؿؽقنماظعضقىمظؾفؿوسيماإلغلوغقيم،موػكمطذظؽمظقلًم

عؿعؾؼيمصؼطمبوظشلنماظدغققىمبوظؿورؼخمواظـؼوصيمواظؿؽقؼـم

اظؼقعكماظعوممظؾفؿوسوتم،موظؽـفومعؿعؾؼيمأؼضًومبوظشلنم

أنممأىمضصدتمصؼط.ماظدؼـكم،موتؾعوتـوماظدؼـقيماظعؼدؼيم

ودمـم.مأوضحمعؼدارماٌكوررموحفؿماظؿؾعيماٌؾؼوةمسؾقـوم

الزظـومبنذنماهللمضودرؼـمسؾكماٌقاجفيمعؿؿلؽنيمبويؼم،م

والمؼزالمعقزانماظؼقؿمصكمػذهماٌللظيمبوظذاتمدؾقؿًومحبؿدم

.مماهللم

إنماظؼدسم،مػكمغؼطيموؿقعمسفقىم،مظؼدمذيعًم

أؼضومماظعروبيمواإلدالممبغريمتـوضضموالمتضوربم،موػك

ذيعًماٌلؾؿنيمواٌلقققنيمبؿكظػموتشوركموبغريمتـوزعم،م

وػكموؿعمأػؾماظدغقومصكمبالدغوموأػؾماظدؼـ،موػكم

ذيعًمأضطورغوماظعربقيماٌػؽؽيموبؾقرتمصكمأػوظقفوماظشعقرم

ػذامطؾفمممومأغعؿم.ماٌشرتكمبوًطرماظقاحدمواٌصريماظقاحدم

نمتؿققلماهللمسؾقـومبفمعـمررؼؼماظؼدسم،موبؼكمسؾقـومأ

.ممودمـمالزظـومصوعدؼـموعرابطنيم"مِصِعؾي"إديم"ماٌؽـي"

وإذامغظرغومإديماٌقضػمسؾكمعدىمسشراتماظلـنيم

اٌوضقيمغؾقظمأنمذعىمصؾلطنيمملمؼعدممثيمضقاممأومػقؽيم

،مصوحؿؾًمإدرائقؾمعوماحؿؾًمم1948تشكصفمعـذم

وأدؼطًماظػؾلطقـقنيمصكمأرضفؿمعـمحلوبفوم،مػؿمأغوسم

ودقطرتماألردنمسؾكماظؼلؿماظؾوضكم.مالمتؽقؼـمبغريمُػقؼيمو

وطودمأنمؼضقعماظػورقمبنيماألردنموصؾلطنيم،موعـموجفيم

أخرىمطوغًماألضطورماظعربقيمإعومممـؾيمعـمضقىمأجـؾقيم،م

أومخورجيمتقًامعـماحؿاللمطـقػمعرػؼم،موػكمضعقػيم

وإدرائقؾمعدسقعيمعـماظغربم.مواػـيماٌػصؾمواظعصىم

هموعـمطؾريةماالدؿعؿورماظعوٌكماظػؿّكماظلوئدمصكماظعوملمطؾ

ذاتماظؿفربيماظؿورخيقيم"ماظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقي"

صكمإبودةماهلـقدمايؿرموايؾقلمحمؾفؿم،م"ماظرائدة"

.مموتصقؼرػؿمسؾكمأغفؿمػؿٍمطـلفؿماظؿورؼخمصكمترابفم

وزؾًمصؾلطنيموذعؾفومالمؼؽودمُؼلؿعمهلؿمحسمأوم

غًمضضقيمصؾلطنيمػكمؼظفرمهلؿمتؽقؼـمعشكصمهلؿم،موطو

ثؿمزفرتمعـظؿيم.متؼرؼؾًومعومتؿؾـوهماظدولماظعربقيماحملقطيم

اظؿقرؼرماظػؾلطقـقيموضوعًمسؾكمدقضفومبعدمأطـرمعـمسشرم

دـنيمصكمأوائؾماظلؿقـقوتم،مودمـمػـومالمدمؽكماظؿورؼخم

وػكم.موالمغلردموضوئعفم،مموظؽــومغشريمإديماًطقطماظعوعيم

عـذمضوعًمعـظؿيماظؿقرؼرمتؾدومديمصكمسدةمغؼوطمتؾدوم

.مماظػؾلطقـقيم
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أغفومجوءتمحرطيمذؿوتم،مضوعًمصكماألدوسم:ممأواًل

بؼقودةموبلسضوءمؼؼقؿقنمصكماٌفوجرماٌكؿؾػيمظؾشعىم

اظػؾلطقـكموؼعؿؿدونمصكماألدوسمسؾكمذعؾقيمتردمعـمػذهم

اٌفوجرم،موؼلؿكدعقنمأدواتمسؿؾمدقودكموأدوظقىم

رأىماظعومماظعربكم،مهركمترتؽـمصكماحملؾماألولمسؾكمال

وخبوصيمصكمدولماىقارماظػؾلطقـكمثؿماظدولماظعربقيمثؿم

اظدولماإلدالعقيمثؿمحرطوتماظؿقررمصكماظعوملمشريماإلدالعكم

.مم،موتعؿؿدمسؾكمضغقطمػذاماظرأىماظعومموحؽقعوتفم

أغفومعـظؿيموووزتمصكمغظرماٌؿعوعؾنيمععفومم:ثانيًا 

صكمغظرمػمالءموصػماظؿـظقؿماظلقودكمووزقػؿفم،موبدتم

حبلؾوغفوماظؽقونماجمللِّدمواٌشكصمظؾقرـماظػؾلطقـكم،م

وطوغًمػذهماظقزقػيمممومحيؿوجمإظقفومذيفقرماظشؿوتم

اظػؾلطقـكمبوسؿؾورػومممـؾيمظؾقرـماظؾعقدماظذىمالمحيققنم

سؾكمأرضفم،موبوسؿؾورػومرعزًامظؾؿؿودؽماىؿعكمظشعىمتقزعم

.ممذؿوتًوم

ورـكمبوظصقغيماظؿكممأغفومجوءتمحرطيمهرؼر: ثالثًا 

طوغًمدوئدةمصكمحرطوتماظؿقررمسؾكمعدىماًؿلقـقوتم

واظلؿقـقوتماظؿكمتلؿفدفمهرؼرماألرضموإضوعيمغظوممحؽؿم

.مماجؿؿوسكمسؾكمصقرةمغظؿماظغربماظلقودقيمواالجؿؿوسقيم

طوغًمعـظؿيماظؿقرؼرمسـدمغشقئفوموععمبؼوئفومخطقةم

المذؽمصكمأػؿقؿفوم،معـمحقٌمحػظماظؼضقيموحػظم

ظػؾلطقـقنيماٌفوجرؼـمعـماظذوبونمصكماألضطورماظؿكمػوجرواما

وذظؽمبرشؿمطؾمعومغعرصفمعـمضصقرموضؿقرمودؾؾقوتم.مإظقفو

.ممصكمبـوءماٌـظؿيمودقودوتفوم

وععمطؾمعومسوغكمعـفماظعربمعـمم1967وععمػزمييم

بعدم،موععمععوػداتماظصؾحمواغلقوبمعصرمعـمعقضػم

تصػقوتماىلدؼيماظؼؿولمواالسرتافمبندرائقؾم،موععمال

اظؿكمسوغًمعـفوماٌـظؿيمصكمسددمعـمععوركمايروبم

واالشؿقوالتماظلقودقيموععماظؿعؼىماإلدرائقؾكمظرجولم

ععمطؾمذظؽمم-اٌـظؿيمصكمظؾـونموتففريػؿمعـفومإديمتقغسم

!موصكمدقوضفمعوذامجرىم؟

صقجهماظعوملمواظعربمضؾؾمشريػؿم،مبلنمم1987صكمسومم

احملؿؾيمؼؿقرطقنممىسربمصؾلطنيمصكمداخؾماألراض

:مموجيوػدونم،موطونمػذامهقاًلمعفؿًوموحومسًومبدأمصكموجقهمسدةم

زفرتمحرطيمهرؼرمعـمداخؾمصؾلطنيموعـمم:أواًل 

صكم"مداخؾ"ذعؾفوماٌلؿؼرمسؾكمأرضفو،مصؽوغًمحرطيم

ضقوداتفوموأسضوئفوموذيوػريػوم،موصورتمتلؿكدمماظؼقةم

ضفؿم،موعومؼؿؾعماظذاتقيمىؿوػريماظػؾلطقـقنيماٌؼقؿنيمبلر

ذظؽمعـمأدواتمسؿؾمدقودكموأدوظقىمهركم،معغوؼرةمإديم

.ممحدمطؾريمٌومطوغًمتصـعمعـظؿيماظؿقرؼرم

زفرتمبغريماحؿقوجمألنمتؽقنمعـظؿيمم:ثانيًا 

ظؾقرـم،مصفكمتؼػمسؾكمأرضماظقرـم،موتؼقمم"مععودظي"

داخؾمأرضفوموتـؿشرمبنيمغودفوم،موعـمثؿمصننمعومأصوبم

وػـموذققبم،مطوغًمحرطيماظداخؾممعـظؿيماظؿقرؼرمعـ

.ممبرؼؽيمعـفمغقسًومعًوم

جوءتمحرطيماظداخؾمعصطؾغيمبوظصؾغيمم:ثالثًا 

اإلدالعقيم،موصورماظطوبعماإلدالعكمهلومعـماًصوئصماظؿكم

طوغًمضوئؿيمصقفومخاللماظعشرؼـقوتمواظـالثقـقوتموحؿكم

،مثؿمضؿرمػذاماظطوبعمععمحرطيماًورجم،مثؿمسودمم1948

.ممعـمجدؼدم

اظقرـقيمذاتفومسؾكماظقاضعم"ماظداخؾ"صرضًمحرطيم

تمخصوئصفومصكماظـظرماظعربكموصرض.ماظػؾلطقـكم

واإلدالعكمواظعوٌكموعـّؾًمهدؼًومطؾريًامٌـظؿيماظؿقرؼرم

وظقضعفوماظؼقودىمبنيماظشعىماظػؾلطقـكم،موهدؼًومالسؿؾورم

ظؾػؾلطقـقنيم،مصكم"ماٌؿـؾماظشرسكماظقحقد"اٌـظؿيمػكم

.ممغظرمعـمؼؿعوعؾقنمععمػذاماظشلنم

ارؼخمودمـمميؽـمأنمغدركمعـمادؿؼراءموضوئعماظً

ايدؼٌمظشعقبمأضطورغوم،مأنمحرطوتماظؿقررماظقرـكم

ذاتماظؿقجفماظعؾؿوغكمأومذاتماظـؼوصيماظغربقيمصؼطمطوغًم
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عؼووعؿفومظالدؿعؿورممتقؾمإديماٌفودغيمحقـوموإديمضؾقلم

أغصوفمايؾقلمحقـوم،مواظؽـريمعـفومآلمإديماالغؿؽوسمبعدم

ديمووربمبدأتمصكماظعشرؼـقوتمبعدمايربماظعوٌقيماألو

وعـماىؾكمأنمحرطيم..موادؿؿرتمحؿكماظلؾعقـقوتم

اظؿقررماظػؾلطقـقيميؼفومعوميؼمشريػومصكمػذاماظشلنم،م

وظؽـمؼضوفمإديمذظؽمدؾىمصؾلطقـكمخوصم،وػقمزفقرم

حرطيمهررمإدالعقيمصكمصؾلطنيمبوًصوئصماظلوبؼيم،م

ممومذؽؾمتفدؼدًاموهدؼًومملمؼؽـمصكمعؼدورمضقودةمعـظؿيم

إديماغفقورمموضدمأدىمذظؽ.مضفموالمأنمتلؿقسؾفماظؿقرؼرمأنمتطل

.مماٌقضػماظؿقرؼرىمهلذهماظؼقودةماٌلقطرةمسؾكمأسَّيماظؼراراتمصقفوم

أطـرمثؾوتًوم"ماظداخؾ"وأدفؿمصكمذظؽمأنمحرطيم

وادؿؼرارًاموأطـرمصوسؾقيمعـمحرطيمتعؿؾمصكماألدوسمبؼقودةم

عـمخورجمايدود،موأنمأدواتمحرطيماظداخؾمصكماظلقوديم

سؾموأضؾمتؽؾػيم،موأنمخموررماظداخؾمتعصؿمرجولمأف

م-طذظؽ-ايرطيمعـماظرتػؾمواالدرتخوءمطؿومأدفؿمصكمذظؽم

أنمعـظؿيماظؿقرؼرمصؼدتمصكمطػوحماألؼومماٌوضقيمأبطواًلمعـم

خريةمعـمأنؾًمضقةموذفوسيموإخالصًوموسزعًوموإغؽورًام

وإذامطونمُؼؼولمإنمايروبمخيقضفوماألبطولموؼـعؿم.مظؾذاتم

عورمغصرػومعـمظقلقامعـفؿم،مصؿومبوظـوممبـمؼـعؿمبـؿورمعـمبٌ

حودوامسـماىفودمبغريمغصرمحؼؼقهم،مورطـقامإديماظلؾؿمبغريم

.ممػدفمطوغقامغفضقامعـمأجؾفم

ودمـمغعرفمأنماغفقوراتمحدثًمصكماٌقضػماظعؾؿوغكم

اظقرـكمعـذماظلؾعقـقوتمصكمدوئرمأضطورغوم،مواغفقوراتم

ػقؽوتفم،مممومدصعماظقرـقنيمحدثًمظؾؽـريمعـمعـظؿوتفمو

م-اظعؾؿوغقنيمإديماخؿقوراتمصعؾيمبنيماظصؾغيماظعؾؿوغقيم

واظؿكمصقغًمبفومأػداصفؿم،موبنيماٌقضػماظقرـكم

.مماظؿقرؼرىمماظذىمادبذوهم

وصكمػذاماإلرورمبدأتمعـظؿيماظؿقرؼرم،ممبومالضؿفمعـم

هٍدمورـكمػددمضقودتفومظؾشعىموػددموضعفومبوسؿؾورػوم

بدأتماٌـظؿيمتلؿغرقمصكمجوغىم"مرسكماظقحقداٌؿـؾماظش"

م-وظقمملمؼؽـمعشكصًومظؾقالءماظقرـكمم-اظقالءماظؿـظقؿكم

وتضعمعـمأػداصفومهؼقؼماالسرتافماظدوديمظؿؽلىمبفمضقةم

عقاجفيموعرطزمثؾقتم،مالمصكمعقاجفيماظدولماألخرىموظؽـم

صكمعقاجفيمعـمرأتفؿمعزارينيمهلومسؾكممتـقؾماظشعىم

تمتـشدماالسرتافموظقمعـماًصقم،موصور.ماظػؾلطقـك

خصقممحرطؿفوماظؿقرؼرؼيم،موصورتمتصرمسؾكمادؿفالبم

االسرتافموظقمأدتمعؼوبؾفمعـمأػداصفوم،مصورممثيمإحاللم

ظؾؿـظقؿمبداًلمعـماظقرـم،موملمؼعدمظدؼفوماظؿـظقؿمػقمرعزم

ظذظؽمأسؾـًمسـم.مظؾقرـم،موإمنومصورمػقمورـفومالمشريم

صصودرتم.معـفومػكمذاتفوم"مصكماًورج"تشؽقؾمايؽقعيم

حؼماآلخرؼـمصكمتشؽقؾممموثؾم،مثؿمبقصػفومحؽقعيم

وأخذتمعـفؿمعؽوغًومصكم"مأودؾق"صووضًماإلدرائقؾقنيمصكم

اظؿـوزلمسـمطقغفومحؽقعيمم-أوهلؿوم:ممبؼوبؾِقـم"ماظداخؾ"

صفكمتـوزظًمسـم"مدؾطي"أىمدوظيم،مواالطؿػوءمبؽقغفوم

م-،مواٌؼوبؾماظـوغكممايؽقعيمالمظشعؾفوموظؽـمظإلدرائقؾقني

ػقمأنمتؽقنمدؾطيمداخؾمضدمحرطوتماظؿقرؼرماظػؾلطقـقيم

.مماظداخؾقيم

وأػؿمعومغؾقظفمعـمػذاماظـظرماظعومم،مأنماألعرمعومضوقم

وبدأمبصقصمحؿكماتلعم،موأنماألزعيمعوماذؿدتموأرؾؼًمإالم

.مماغػراج،موأنماظـػسمرقؼؾم،موأغـومأعوممذعىمحكم

حـمغعرفمأنمعصرمطوغًمأعومسـماظدولماظعربقيم،مصـ

ػكمأولمعـموضعمععوػدةماظلالممععماإلدرائقؾقنيمصكم

،مبعدماظزؼورةماظعفقؾيماظؿكمضوممبفوماظرئقسمأغقرمم1979

،موبغضماظـظرمسـمم1977اظلوداتمإلدرائقؾمصكمأطؿقبرم

اظطرؼؼيمواألدؾقبمصننمسشرؼـمدـيمبعدمػذامايدثمتؽػكم

.ممظؾـظرمإظقفمغظرًامذوعاًلم

ىمإدراطفمػـومأنمعصرمواظعروبيموطوعىموأولمعومؼـؾغ

،ممتوثؾمترطقومواىوععيماإلدالعقيمم1979دؼػقدمصكم

تقضقحماٌللظيمأنمايربم.مم1923وععوػدةمظقزانمصكم

اظعوٌقيماألوديمأدػرتمسـمػزمييماظدوظيماظعـؿوغقيم،مدوظيم
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اًالصيماإلدالعقيم،مواحؿؾًماىققشماألجـؾقيمأرضًومصكم

اًؾقػيمصكمادؿوعؾقلم،موخاللماألغوضقلموحوصرتمضصرم

طوغًماظدوظيمم1923إديمععوػدةمظقزانمصكمم1919اٌدةمعـم

اظعـؿوغقيمضدمصصؾًماًالصيمسـماظلؾطـيم،مثؿمأظغًم

اًالصيموترطًمطؾمعومدقىماألراضكماظرتطقيم،موػـومحؾًَّم

طوغًمعؼوؼضيمتورخيقيم..ماىققشماألجـؾقيمسـمأرضقفوم

ترتكماإلدالممرطقومعؼوبؾمأنمػكمجالءماظؼقاتماألجـؾقيمسـمت

..مموتؼطعمطؾمصؾيمهلومبوًالصيمودسووىماىوععوتماإلدالعقيم

صقؿومم-وصكمعصرمععماحؿاللمدقـوءم:مومتًماٌؼوؼضيم

جرىماظضغطممم-1967اِحُؿؾَّمعـمأراضكماظعربمصكمحربم

سؾكمعصرمحبلؾوغفومطوغًماظؼوسدةمالغطالقمدسقةماظقحدةم

رمواحدمودقوديمواحدةم،ماظعربقيمووؿقعماظعربمهًمذعو

صفوءتماٌؼوؼضيماظؿورخيقيمأؼضًوموػكمأنموؾقماظؼقاتم

أىمدقـوءم،معؼوبؾمأنمتؿـوزلماإلدرائقؾقيمسـماألراضكماٌصرؼي،م

عصرمسـمدورػوماظعربكمودسووىماظقحدةماظعربقيموجوءتماتػوضقيمطوعىم

.ممدؼػقدمصكمػذاماظلقوقم

أنممأغـومغؾقظم-وبعدمسشرؼـمدـيمم-وظؽـمايؼقؼيم

اظلقوديماٌصرؼيمملمدبضعمهلذاماٌصريمبذاتماظدرجيم

اظؽؾريةماظؿكمخضعًمبفومترطقومبعدمعممترمظقزانم،مإمنوم

أظًماظلقوديماٌصرؼيمإديمغقعمعـمصؿحماظـقاصذمواٌـوورةمواظؽرم

اظلقودكمواظػرم;مظؿلرتدموضعفوماظعربكمبوظؿدرؼٍمومبوم

.ممؼؿقلرمعـفمحلىماإلعؽوغوتماٌؿوحيم

خرىم،مصننمععوػدةمطوعىمدؼػقدمضدمغؼؾًموعـمجفيمأ

اظصراعماظعربكماإلدرائقؾكمعـموضعمايروبماظـظوعقيماظؿكم

تؼقممبنيمجققشمدولمإديموضعمأخرم;مػذاماظقضعماآلخرم

أرؼدمبفمعـماظؼقىماظصفققغقيمواألعرؼؽقيمأنمؼؽقنموضعم

وظؽـمايودثمأنماٌعوػداتمواإلتػوضوتمواالسرتافم.مدالمم

ةمإدرائقؾم،مطؾمذظؽمملمؼـشهماظلالمماظرمسكمبقجقدمدول

مبعـكمأنماظصراعمملمؼـػؽم،مإمنومهقلمإديمأذؽولمغشوطم

أخرىموحرطقوتمدقودقيمعغوؼرةم;مهقلمعـمصراعمجققشم

صقؿومم-غظوعقيمإديمصراعمذيوسوتم،مأىمصراعمؼعؿؿدم

المسؾكماظؼرارماظعلؽرىمايربكممبـؾمعومؼعؿؿدمسؾكمم-ؼعؿؿد

اهمسدمماظؿطؾقعمأىمرصضماظـشوطماظشعؾكم،موعـمضضوي

اظؿعوونم،مورصضماظؿعوعؾمأىماٌؼورعيم،موذظؽمبصقرمتؽودم

تشؾفمأدوظقىماظؽػوحماظلؾؿكماٌشروعماظؿكمعوردفوماٌصرؼقنم

،وعوردؿفوماهلـدمم1919ضدماالحؿاللماظربؼطوغكمصكمدـيم

بزسوعيمشوغدىمضدماإلنؾقزمصكمصرتةمعومبنيمايربنيم

.مماظعوٌقؿنيم

األدوظقىمعـماظصراع،مبنيماظشعقبموؼؿقاطىمععمػذهم

غقعمأدوظقىمم-اظعربقيمواإلدالعقيموبنيماإلدرائقؾقنيم

اظصراعماظشعؾكمداخؾمصؾلطنيم،موظقسمعـمذعىمسربكم

وؼؿصقرمأنمصؾلطنيمػكمظؾػؾلطقـقنيمصؼطمإمنومػكمظؾعربم

وأطودمأضقلمإغفمظقسمعـمحؽقعيمسربقيم.مواٌلؾؿنيمبعوعيم

رقـقنيموحدػؿم;مألغفمتعؿؼدمأنمصؾلطنيمػكمذلنماظػؾس

ظقسمعـمحؽقعيمسربقيمإالموتفؿؿمبؼضقيماألعـماظؼقعكمهلوم

وألرضفوم،موإالمأحورًممبفوماٌكوررمواٌؽورهموصؼدتمعربرم

..مموجقدػوم

وأعـمصؾلطنيمصكمسروبؿفوموإدالعفومػقمأعـمضقعكم

ظؽؾماظؾالدماظعربقيماحملقطيمبفوموشريماحملقطيمأؼضًوم،مإنم

ػومعومؼلؿكمبدولماظطققموػكمعصرمإدرائقؾموصؾلطنيمحيقط

واألردنمودقرؼوموظؾـونم،موػذامرققمعـمذلغفمدسؿمايرطيم

ظذظؽمصؾقسمشرؼؾًومأنم.ماظػؾلطقـقيموتطقؼؼمإدرائقؾم

اظلقودوتماألعرؼؽقيماٌمؼدةمإلدرائقؾمواظصفققغقيم،م

أحورًمدولماظطققمػذهمبطققمأخرمحموصرم،موػكماظعراقم

اظطققماحملوربيمإلدرائقؾمواظلقدانمموظقؾقوم،مظؿؽقنمدولم

حموريمبعقاعؾمإضعوفمعؼصقدم،موظؿػؼدمدولماظطققمسؿؼفوم

اظلقودكمواالدرتاتقفكمصكمحوالتمايروبمواظصراعم

.مموحؿكمصكمصقرماظصراعماظلؾؿك

وعـمجفيمأخرىمصندرائقؾمالمتؽػمسـماظصراعموالم

األرضم"ترضكمبوظلالمموالمتلعـمظؾلالمم،موضدمارتػعمذعورم
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،مم1991،مورضقفماظعربمصكمعدرؼدمدـيمم"عؼوبؾماظلالم

وظؽـمإدرائقؾمملمتؾؾٌمأنمرصضؿفموأحؾًَّمحمؾفمذعورم

طونماظشعورماألولمؼعـكمأنم"م..ماألعـمعؼوبؾماظلالم"

إدرائقؾمتعقدماألرضمظؾعربم،موػؿمؼعطقغفوماظلالمم،م

مبعـكمأنماظلالممطونمضرارًامصكمؼدماظعربمُؼعطقغفمبشررفؿم

صفقم"ماألعـمعؼوبؾماظلالم"سورماظؾدؼؾمأعوماظش.مأومالمؼعطقغفم

ؼعـكمأنمسؾكماظعربمأنمؼؼدعقاماألعـمإلدرائقؾموػكمعـم

.مؼعطقفؿماظلالم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

صورماظلالممضرارًامإدرائقؾقًوموظقسمسربقًوم،مواظلؾطيمم

سؾكمػذامماظػؾلطقـقيماظؿكمحؾًمحمؾمعـظؿيماظؿقرؼرمتقاصؼ

وتؼؾؾمأنمتؼقممبدورمعـمحيؿكم"منواىمبالغؿقش"اظطرحمصكماتػوضقيم

.مماظػؾلطقـقنيم"مإرػوب"إدرائقؾمعـم

واظصراعمحمؿدمم،مواىفودمضوئؿم،مواظؿـقعمػوئؾم;م

وظقلًمصؾلطنيماألغدظسماظـوغقيم،موهللمدؾقوغفمصكمطؾم

 ايؿدمهلل...مغػسمأظػمصرجمضرؼىم


