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أتفاق أوسهو عاو 3991و  ،ويو لف حركح املماويح اإلسالييح
(محاس) يُه

االستار املساعذ انذكتور

املذرس املساعذ

عًار فاضم محزج

إتراهيى حمًذ جثار

جايعح انثصرج  /كهيح انرتتيح نهثُاخ

املهخص-:
أجٙا ٛأوظلى هى الاجٙا ٛو ْٜبين مىٍمت الخحشٍش الٙلعىُيُت و (إظشابُل) في ًىم ألازىين
31أًلى3991 ٥م َ
جم الخى ُْٜالشظمي ِلى أجٙا ٛأوظلى في واؼىىً ،وّٜه ًِ الجاهب
الٙلعىُني أمين ظش اللجىت الخىُٙزًت ملىٍمت الخحشٍش الٙلعىُيُت وِمى اللجىت املش٠ضٍت
َ
َ
العشٍت بىٙعه  .ووّٜه
لحش٠ت ٘خح محمىد ِباط  ،والزي جىلى مخابّت هزه املٙاولاث
ًِ الجاهب الفهُىوي وصٍش الخاسجُت ؼمّىن بيرًض (٠ ، ) Shimon Peresما َوِ ْٜلُه ١ل
مً واسن ٠شَعخى٘ش ( )Warren Krestoverوصٍش الخاسجُت ألامشٍ٣ي  ،واهذسٍه ٠ىصٍشٍ ٚوصٍش
خاسجُت الاجحاد العىُ٘تي ٠ ،ىن بلذيهما ساُِين لّملُت ظالم الؽش ٛألاوظي  ،وجشي
الخى ُْٜفي حٙل ٘خم بحمىس الشبِغ ألامشٍ٣ي بل ١لىخىن (  ،)Bill Clintonوحمىس ًاظش
ِش٘اث وسبِغ الىصساء الفهُىوي إسحا ٛسابين هٝل ِلى الهىاء إلى مخخل ٚبٝاُ الّالم .
ً
وجخممً وزُٝت إِالن املبادا ظبْ ِؽشة مادة  ،وأسبّت مالح ،ٞومحالش مخٝٙا ِليها ،
وزالر سظابل  ،ازيخان منها اِتراٗ سظمي مخباد ٥بين إسحا ٛسابين وٍاظش ِش٘اث.
ً
أما مى ٜٚحش٠ت املٝاومت لاظالمُت (حماط) ٘ٝذ جاء س٘مها ملؽاسَْ الدعىٍت اظدىادا
إلى مُشاٜها الزي جاء ُ٘ه (( :جخّاسك املبادساث وما ٌعمى بالحلى ٥العلمُت واملؤجمشاث
الذولُت لحل الٝمُت الٙلعىُيُت مْ ُِٝذة حماط ٘ .الخٙشٍي في أي جضء مً ٘لعىين
جٙشٍي في جضء مً الذًً)) أن جل ٤املؤجمشاث ال جح ٞٝاملىالب وال حُّذ الحٝى ، ٛوما هي
إال هىُ مً أهىاُ جح٢م أهل الٙ٢ش في أسك املعلمين  ،ووـٙذ املبادساث واملؤجمشاث
ً
الذولُت ممُّت للىٜذ  .وجأظِعا ِلى ما جٝذم جاء س٘ن حش٠ت املٝاومت لاظالمُت
مؽاس٠ت مىٍمت الخحشٍش في مؤجمش مذسٍذ ومً زم جىُّٜها أجٙأ ٛضة  -أسٍحا 3991م .
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The Oslo Agreement of 1993, and the Stance of the
Islamic Resistance Movement (Hamas)
Asst. Lecturer. Ibrahim Mohammed Jabbar
Asst. Prof. Dr Ammar Fadel Hamza
University of Basra / College of Education for girls
Abstract:
The Oslo Agreement is the agreement signed between the PLO and
Israil on Monday 13 September 1993. The Oslo Agreement was
formally signed in Washington. It was signed, on the Palestinian side,
by Mahmoud Abbas, Secretary of the Executive Committee of the
Palestine Liberation Organization and member of the Fatah Central
Committee, who pursued these secret negotiations himself. It was
signed by Shimon Peres, the foreign minister, and signed by US
Secretary of State Warren Krestover and the Russian Foreign Minister
Andrei Kozyrev, as their countries were committed to the Middle East
peace process and were signed at a grand ceremony in the presence of
the president. Bill Clinton, and the presence of Yasser Arafat and
Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, aired to various parts of the
world. The Declaration of Principles contains seventeen articles, four
annexes, an agreed record, and three letters, two of which are mutual
official recognition between Yitzhak Rabin and Yasser Arafat.
The position of the Islamic Resistance Movement (Hamas) came as a
rejection of the settlement projects based on its charter, which stated:
((The initiatives and the so-called peaceful solutions and international
conferences to resolve the Palestinian issue are incompatible with the
doctrine of Hamas The negligence in any part of Palestine is a violation
of part of religion) That these conferences do not achieve the demands
and does not restore rights, and what is the kind of people who control
the people of disbelief in the land of Muslims, and described
international initiatives and conferences as a waste of time. Based on
the above, the refusal of the Islamic Resistance Movement, the
participation of the PLO in the Madrid Conference and then the signing
of the Gaza-Jericho Agreement in 1993.
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املمذيح-:
ِ٢سسغ َ
حّ سسر املٙاولسساث الشىابُسست بسسين مىٍمسست الخحشٍسسش الٙلعسسىُيُت و الُ٢سسان الفسسهُىوي فسسي
مشاحله سسا ألاول سسى حؽ سسشًٍ ألاو -3993 ٥آب 3991م ج سسشدد ألاو سشاٗ املّىُ سست  ،وهؽاؼ سست ألاظ سسغ
التسسي ٜامسسذ ِليهسسا ِملُسست العسسالم  ،وحُّٝسسذ الٍسسشوٗ التسسي وا٠بسسذ الّملُسست العسسلمُت  ،إال أن
ً
ً
ً
جىسسىسا مٙاجئسسا ومشيسرا ِلسسى املعسساس الٙلعسسىُني – (لاظسشابُلي) فسسي مٙاولسساث ظسسشٍت فسسي أوظسسلى
بسين مىٍمست الخحشٍسش الٙلعسىُيُت و (إظسشابُل) التسي بسذأث فسي أواظسي ِسام 3991م  ،أدي إلسى
حعسساسُ وجيسسرة الّملُسست العُاظسسُت بؽسس٣ل ٘سسا١ ٛسسل الخىّٜسساث ،وجمشسسل هسسزا الخىسسىس فسسي ال٢ؽسسٚ
ِسسً الخىـسسل إلسسى أجٙسسا ٛبُنهمسسا فسسي  13آب 3991م إزسسش مباحشسساث ظسسشٍت جسسشث فسسي ِسسذة ِىاـسسم
أهمها أوظلى بين مً الجاهبين أل ٠ر مً ِام وهف ، ٚأحُىذ بعشٍت جامت .
وجىجسذ هسزه الخىسىة بخىُٜسْ الىسش٘ين ِلسى أجٙسسا ٛإِسالن املبسادا املسز٠ىسة فسي واؼسىىً فسسي
 31أًلى3991 ٥م بحمىس ًاظش ِش٘اث وإسحا ٛسابين  ،بشِاًت الشبِغ ألامشٍ٣ي بُل ١لىخىن

حش٠سست املٝاومسست لاظسسالمُت (حمسساط) جسسشي ظسسلى ٟوسسش ٛالحلسسى ٥العسسلمُت جخمسسمً الاِتسراٗ
بال ُ٢سسان الف سسهُىوي ِل سسى أسك ٘لع سسىين  ،وهى سسا ج٢م سسً الخى سسىسة والظ سسُما وأن الاِتس سراٗ ال
ًخمْ حعسب وجهست هٍسش الحش٠ست الج هساد وسخق أو مىٍمست أو دولست  ،بسل إ هسا جم َ
سغ السذًً
والُّٝسسذة ٘ سسي مسسً ال٢بسسابش واملحشمسساث  ،وهسسزا الخىجسسه ًمشسسل مسسؤامشة ٙ٘ ،لعسسىين مٝذظسست ،
والخّام سسل م سسْ ال ُ٢سسان الف سسهُىوي ح سشام  ،والجه سساد مع سسخمش حت س جحشٍ سسش ال ٝسسذط  ،والدع سسىٍت
ح س سشام أل ه س سسا جخم س سسمً خُاه س سست للم ٝس سسذط ولٙشٍم س سست الجه س سساد والخحشٍ س سسش  .إ ه س سسا جخم س سسمً خُاه س سست
ً
لإلظالم ،وجخلُا ِىه .
حّخ ٝسسذ حش ٠ست حم سساط أن خى سسىسة ه سسزا الاج ٙسسا ٛل سسِغ ٘ ٝسسي م سسً مم سسمىهه امل ٝسسش بؽ سسشُِت
الع سسُادة الف سسهُىهُت ِل سسى جمُ سسْ أهح سساء ٘لع سسىين وجىبُ سسْ الّال ٜسساث الف سسهُىهُت – الّشبُ سست
٘حعسسب  ،بسسل جسسأحي الخىسسىسة مسسً سلسسا الجاهسسب الٙلعسسىُني املخمشسسل بالعسسلىت الٙلعسسىُيُت
ومىا٘ٝخه  ،ألن رلٌّ ٤ني إٔال ٛاملل ٚالٙلعىُني  ،وحشمسان الؽسّب الٙلعسىُني مسً حسٞ
ً
املىالب سست بحٝى ٜسسه املؽ سسشوِت  ،أو اظ سسخخذامه الىظ سسابل املؽ سسشوِت للحف سسىِ ٥لُ سسه  ،وهٍ سشا
ً
لخىس سسىسة الدعس سسىٍت جبيس سسذ الحش٠س سست مىاٜٙس سسا جمشلس سسذ بخىُِس سست الؽس سسّب الٙلعس سسىُني بخىس سسىسة
مؽشوُ الدعىٍت ِبر وظابل لاِالم املخخلٙت .
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لس سسم جخىـس سسل املٙاولس سساث الشىابُس سست التس سسي ِٝس سسذث بس سسين الىس سسش٘ين الٙلعس سسىُني و (لاظ س سشابُلي)
بىاؼس سسىىً ،جحس سسذ إؼ س سشاٗ الىالًس سساث املخحس سسذة ألامشٍُ٢س سست  ،بس سسين ظس سسىتي 3993و3991م  ،إلس سسى
هدُجسست جسسز٠ش  ،بعسساب اـسشاس الجسساهبين ِلسسى ؼسسشووهم  ،ولّسسذم إؼسشا ٟمىٍمسست الخحشٍسسش ِلسسى
هح سسى مباؼ سسش ،ولّ سسذم ل سسٕي الىالًس ساث املخح سسذة ألامشٍ ُ٢سست ِل سسى الى سسشٗ الف سسهُىوي ب ُٝسسادة
إسحا ٛؼامير( ،)3إلداسة حىاس أو مٙاولاث جادة مْ أي وشٗ ٘لعىُني ١ان (.)1
د٘ سسْ ٘ؽ سسل املٙاول سساث الشظ سسمُت ب سسين الج سساهبين الٙلع سسىُني والف سسهُىوي ف سسي واؼ سسىىً إل سسى
َ
البح س ِ سسً ٜى سسىاث أجف سسا ٥ظ سسشٍت للمٙاول سساث  .إر جب سسين أه سسه ال أ٘ سس ٞملٙاول سساث واؼ سسىىً
املباؼسشة  ،والىاّٜسست جحسسذ ألالسىاء لاِالمُسست ال٣اؼسسٙت التسي حُّسس ٞأًسست مشوهست مخا٘سست اهٝسسالب
ال سشأي الّ سسام  ،هى سسا أوهى سسا ، ٟوِل سسى هح سسى ًم سسغ بمف سسذاُٜت مىٍم سست الخحشٍ سسش أم سسام ؼ سسّ ها أو
بمفسسذاُٜت الح٢ىمسست الفسسهُىهُت وحّهسسذااها الاهخخابُسست التسسي لسسم ًجسس ٚالحبسسر السسزي ٠خاسسذ بسسه
بّسسذ  ...وه٢سسزا ووسسً الٙلعسسىُيُىن أهٙعسسهم ِلسسى لسسشوسة الخٙسساوك ِبسسر ٜىسساة ظسسشٍت بُّسسذة
ِسسً ال٣سساميراث وألسسىاء الٙمسسابُاث واِترالسساث املّترلسسين  .ممسسا وسسجْ الٙلعسسىُيُين ِلسسى
رلسس ٤أن الُ٢سسان الفسسهُىوي أبسسذي اظسسخّذاده وسلسساه ِسسً هسسزا الخىجسسه  ،وأن بّسسن املٝسسشبين
مً الح٢ىمت النروٍجُت اٜخىْ بأهمُت جىسىٍش املىٜس ٚالنروٍيسي وجم٢ىسه مسً سسحب الاعساه
مً جحذ أٜذام الجالعين ِلى واولت املٙاولاث الّلىُت (.)1
١سسان هىسسا ٟأ ٠سسر مسسً أجفسسا ٥ظسسىاء بفسسىسة مباؼسسشة أم ٔيسسر مباؼسسشة جسسشث بسسين الىسسش٘ين ولسسم
ٌّلسسً ِنهسسا إال بّسسذ أجٙسسا ٛأوظسسلى  ،والعسساب ٌّسسىد إلسسى خؽسسُت ١سسل منهمسسا لمسسٕي الؽ سساسِين
الٙلعس سسىُني واليهس سسىدي ٘املىٍمس سست ١اهس سسذ جخلس سسا لس سسٕي الؽس سساسُ الٙلعس سسىُني املهُس سسأ واملّبس سسأ
ً
إظالمُا للىٜىٗ لذها إرا ما حاولسذ إجسشاء مشسل هسزه الاجفساالث ً ،ش٘سْ العسالا بىجههسا ،
ً
أمسا الح٢ىمسست الفسهُىهُت  ،وخفىـسسا فسسي ِهسذ حسسضب الّمسل ٘٣اهسسذ لسسذيها الشٔبست ال٣املسست فسسي
الخ ٙسساوك م سسْ املىٍم سست  ،وخي سسرث الؽ سساسُ ام سسا الٝب سسى ٥بالخ ٙسساوك م سسْ املىٍم سست املّخذل سست أو
الخٙسساوك مسسْ حمسساط املدؽسسذدة وبسسالىبْ ٘سسئن دِسسم الخٙسساوك مسسْ املّخسسذلين أظسسهل ب٢شيسسر مسسً
ً
الخٙاوك مْ مً ًش٘ن وجىد الُ٢ان الفهُىوي مىلٝا (.)4
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ٜبل الحذً ًِ هزا الاجٙا ٛوعترجْ بّن خُىه ألاحسذار التسي دّ٘سذ باججاهسه ٙ٘ .سي
ِ سسام 3993م ِ ٝسسذ اجخم سساُ ظ سسشي ف سسي ٘ سسُال خاؼ سسٝيي بب سساسَغ ب سسين أسٍ ُ سسل ؼ سساسون( Ariel
 )5()Sharonوبعام أبى ؼسشٍ ٚومسشوان ٠ىٙساوي ١سان ِلسى جذولسه إٜامست ح٢سم راحسي ٘لعسىُني
فسسي ٜىسساُ ٔسسضة  ،ودخلسسذ النسسروٍمل ِلسسى خسسي املٙاولسساث ِبسسر جيسسري سود السظسسىن( Terry rod
 ، )Larsenوه سسى سب سسِغ مّه سسذ هشوٍيس سسي ًبحس س ف سسي ٌس سسشوٗ وأول سساُ الٙلع سسىُيُين فس سسي ألاسك
املحخلسست  ،وحّسسشٗ ِلسسى مسسذًش مش٠سسض ألابحسسار العُاظسسُت ًى سساي بُلسسين ( )6()Yossi Beilinالخسسابْ
لح سسضب الّم سسل  ،وأح سسذ امل ٝسسشبين م سسً ؼ سسمّىن بيرً سسض( ،)7()Shimon peresوِ سسشك ِلُ سسه ف سسي
هِعسسان 3991م ِٝسسذ مباحشسساث ظسسشٍت مسسْ مىٍمسست الخحشٍسسش الٙلعسسىُيُت  ،وأـسسبح بُلسسين بّسسذ
ً
الاهخخابس سساث الفس سسهُىهُت هاببس سسا لس سسىصٍش الخاسجُس سست ؼس سسمّىن بيرًس سسض  .وٜس سسام أحس سسذ الذبلىماظس سسُين
النروٍجُين في أًلى3991 ٥م بخٝذًم ِشك ِلى بُلين بأن بالده ِلسى اظسخّذاد لخ٢سىن املّبسر
الع س سسشي لالجف س سسا ٥م س سسْ مىٍم س سست الخحشٍ س سسش الٙلع س سسىُيُت  .وف س سسي  ١س سساهىن الش س سساوي 3991م ب س سسذأث
الترجِب سساث الّملُ سست للمٙاول سساث الع سسشٍت  ٘ ،سسالخٝى ِ سسً الجاه سسب الف سسهُىوي ً سسابير هيرؼ سسٙلذ
( )Yair Hirschfeldأظخار الخاسٍخ بجامّت حُٙا  ،مْ سجل الاِما ٥والُٝسادي فسي حش٠ست ٘سخح
أحمذ ظلُمان ٜشَْ (أبى ِالء)( ، )8في ٘ىذ ٛظاهذ جُمغ بلىذن(.)9
اوّٝسسذث مٙاولسساث أوظسسلى جحسسذ ِىسسىان ( :هسسذوة ِسسً املسسىاسد الاؽسسشٍت جىٍمهسسا الٙسسا٘ى) فسسي
ُ٘ال مىّضلت في ظاسظبىٓ ِلسى مٝشبست مسً أوظسلى  ،خسال ٥أو ٥لٝساء بُنهمسا وسشا هيسر ؼسُٙلذ
ً
مىلسسىُ ٔ سسضة اوال والاون سسحاب منه سسا وإِىا،ه سسا للمىٍم سست  ،وخى سست مع سساِذاث دولُ سست للم سسٙت
ؤضة ،وحّاون اٜخفادي مخين بسين الُ٢سان الفسهُىوي وظسلىت الح٢سم السزاحي ٘ ،سى أحمسذ
ٜشَس سسْ لهس سسزا الّ س سسشك الفس سسهُىوي ولس سسم ًخى ٜس سسْ مس سسا ً ٢ٙس سسش ُ٘س سسه الفس سسهاًىت بؽ س سسأن ٔس سسضة  ١ ،س سسان
هاجعسسهم السسخخلق مسسً ٜىسساُ ٔسسضة وأِبا،هسسا خاـسست بّسسذ اهسسذالُ اهخٙالسست 3987م  ،وبسسشوص
حش٠سست حمسساط ٜسسىة لسسأىت ومذِىمسست مسسً الؽسساسُ الٙلعسسىُني  ،ومسسا أـسسبحذ حؽسس٣له مسسً
َ
َ
خى سسش ِل سسى ال ُ٢سسان الف سسهُىوي بع سساب الّملُ سساث الاظدؽ سسهادًت ل سسذهم لذسج سست أن إس سسحاٛ
ؼسسامير ـسسشا ألحسسذ العاظسست ألاوسبُسسين (( أهسسه ًىسسام اللُسسل وٍحلسسم بسسأن ٜىسساُ ٔسسضة ٜسسذ اهٙفسسل
ِ سسً ألاسك وابخلّ سسه البح سسش  ،وَع سسدُ َٝوٍ٢دؽ سس ٚاه سسه  ١سسان حل سسم  ،وٍخمن س ل سسى ًف سسبح الحل سسم
حُٝٝت )) (.)33
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٘ٙسسي ١39سساهىن الشسساوي أللسسى ال٢يعسسِذ الفسسهُىوي (ِ )33لسسى هح سى سظسسمي الٝسساهىن السسزي ًمىسسْ
الُ٢ان الفهُىوي مً الذخى ٥في اجفاالث مباؼشة مْ أِماء مً مىٍمت الخحشٍش (. )31
بِىما ١اهسذ حعسير مٙاولساث مسؤجمش مذسٍسذ َ
للعسالم ١ ،اهسذ هىساٜ ٟىساة جٙساوك ظ َسشٍت ججمسْ
الىس سسش٘ين الٙلعس سسىُني والفس سسهُىوي فس سسي أوظس سسلى ،وِٝس سسذث هس سسزه اللٝس سساءاث العس سسشٍت فس سسي أوظس سسلى
ِاـسمت النسسروٍمل وسأط الى٘سسذ الٙلعسسىُني فسسي هسسزه اللٝسساءاث محمسسىد ِبسساط ِسسً حش٠سست ٘سسخح
وسأط الى٘ذ الفهُىوي وصٍش خاسجُت الُ٢ان الفهُىوي ؼمّىن بيرًض (.)31
وف سسي  ١ 13سساهىن الش سساوي 3991م ِ ٝسسذث الجلع سست الشظ سسمُت ألاول سسى ب سسين (إظ سسشابُل) ومىٍم سست
الخحشٍسسش الٙلعسسىُيُت جحسسذ سِاًسست مّهسسذ جيسسري السظسسً للبحسسىر الاجخماُِسست الخىبُُٝسست ِٝ،سسذ
ً
أو ٥اجخمسساُ بُنهمسسا  ،مسسً أـسسل زالزسست ِؽ سسش اجخماِسسا  ،فسسي مذًىسست ظابعسسبىس ِلسسى بّ سسذ 63
ً
م سسُال إل سسى الؽ سسش ٛم سسً أوظ سسلى  ،ف سسي اج سسىاء ظ س َسشٍت مىل ٝسست  ،وف سسي هِع سسان 3991م س٘ سسْ ال ُ٢سسان
الف سسهُىوي مع سسخىي جمشُل سسه ف سسي املباحش سساث ُّ٘ي سسذ م سسذًش ِ سسام وصاسة الخاسجُ سست أوسي ظ سسا٘ير ،
ً
سبِعسسا للى٘سسذ الفسسهُىوي  ،واهمسسم السسيهم ًىبُسسل صٍىٕسسش وهسسى محسسامي خبيسسر فسسي الٝسساهىن السسذولي .
أما أحمذ ظلُمان ٜشَْ (أبى ِالء) ٘عاِذه معدؽاس ٜاهىوي أظمه واهش ؼاػ (.)34
وفسسي ه سسزه الازى سساء أخ سسز (ًاظسسش ِش٘ سساث) ً سسذْ٘ باجج سساه س٘سسْ ظ سس ٚٝاملىال سسب الٙلع سسىُيُت ف سسي
واؼسسىىً مسسً أجسسل أمسسشًٍ  :جمشسسل ألامسسش ألاو ٥فسسي إٌهسساس الى٘سسذ الٙلعسسىُني فسسي الخسساس املمشسسل
مسً السسذاخل أمسام إسسسحا ٛسابسين ( )35( )Yitzhak Rabinوألامشٍ٣سان بمٍهسسش مخفسلب أ ٠سسر مسسً
الُٝسساداث الٙلعسسىُيُت فسسي الخسساس  .أمسسا ألامسسش الشسساوي ٘خمشسسل فسسي الاججسساه هحسسى حّىُسسل أي جٝسسذم
ِلى معاس واؼىىً باهخٍاس هخابمل ما ًجشي ِلى معاس أوظلى(.)36
ِٝذث مٍّم هزه الاجخماِاث فسي منس  ٥هىلعسذ وصٍسش خاسجُست النسروٍمل  ،وجسم الاجٙسا ٛبسين
الى٘ذًً الٙلعىُني والفهُىوي في باسَغ وبحمىس هىلعذ وصٍش خاسجُت النروٍمل (.)37
أظخمش ِٝذ هزه املٙاولاث خال ٥اوّٝساد املٙاولساث الشظسمُت املّلىست بُٝسادة حُسذس ِبسذ
الؽافي ،ودون ِلم أي مً أِماء هزا الى٘ذ الشظمي  .ودون ِلم الى٘ىد الّشبُست املؽساس٠ت
ف س سسي املٙاول س سساث  ،ب س سسل وحت س س دون ِل س سسم أِم س سساء ب س سساسصًٍ ف س سسي ال ُٝس سسادة الٙلع س سسىُيُت واللجى س سست
الخىُٙزًسست ملىٍمسست الخحشٍسسش الٙلعسسىُيُت  ،أمشسسا ٥سبسسِغ السسذابشة العُاظسسُت ملىٍمسست الخحشٍسسش
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ِمسسى اللجىسست املش٠ضٍسست لحش٠سست ٘سسخح ٘سساسو ٛالٝسسذومي (أبسسى اللىسس ، )ٚوجسسىس حسساؾ  ،وهسساًٚ
حىاجمت ؤيرهم  ،وسٔم أن ُٜادة املىٍمت في جىوغ ١اهسذ مشجُّست الى٘سذ الٙلعسىُني السزي
ًخحسسش ٟفسسي واؼسسىىً بُٝسسادة حُسسذس ِبسسذ الؽسسافي وُ٘فسسل الحعسسُني  ،وسٔسسم املىاٜسس ٚالشابخسست
التسسي بسسذسث مسسً أِمسساء الى٘سسذ٘ ،سسئن مسسا ١سسان ًٝلسسً ٞاظسسش ِش٘سساث  ،هسسى ِسسذم الاِت سراٗ بسسذوس
املىٍمست فسي ُٜسادة الؽسّب الٙلعسىُني  ،وابخّساد بّسن ألاؼسٝاء الّسشب السزًً أخسزو ًسذًشون
ً
ً
الٍهسسش للسسذوس الشظسسمي الٙلعسسىُني ؼسسِئا ٘ؽسسِئا ٠ .مسسا ١سسان يهسسذٗ مسسً وساء رلسس ٤الخأُ٠سسذ ِلسسى
ً
وحذاهُ سست املىٍم سست باجخ سسار الٝس سشاس العُا سساي بُّ سسذا ِ سسً الىـ سساًت الّشبُ سست  ،حتس س ول سسى ِل سسى
حعاب وحذة الف ٚالٙلعىُني(٠ .)38ما أن مٙاولساث أوظسلى اظسخمشث حتس بّسذ أن ٜسام
ً
الى٘سذ الشظسسمي بخّلُس ٞاملٙاولسساث  ،أزسسش ابّساد (٘ )435لعسسىُيُا مسسً حش٠ست حمسساط والجهسساد
لاظالمي إلى مش الضهىس في جىىب لبىان مً ٜبل الح٢ىمت (لاظشابُلُت)(.)39
ج سسم ججهي س مع سسىدة الاج ٙسسا ٛلُى ٜسسْ ِليه سسا الىش٘ سسان  ،مم سسا ال سسىش ؼ سسمّىن بيرً سسض للع سسٙش إل سسى
أوظسسلى ًسسىم  37آب 3991م مسسً أجسسل إ هسساء ١ا٘سست لاؼسس٣االث املخبُٝسست ٘ ،سسأجشي بيرًسسض أجفسسا٥
هاجٙي ٔير مباؼش مْ ِش٘اث في جىوغ بىاظىت وصٍش الخاسجُت النروٍيي وملذة ظسذ ظساِاث
ً
مخىاـسسلت  ،إر جمسسذ لاجابسست ِلسسى ١سسل حعسساتالث الىسسش٘ين وأـسسبح أجٙسسا ٛإِسسالن املبسسادا جسساهضا
ً
ً
للخى٘ ُْٜمال ًِ ـُٕت اِتراٗ مخبادلت ما بُنها أًما (.)13
وجسسم الخىـسسل إلسسى أجٙسسا ٛإِسسالن املبسسادا أو مسسا ِسسشٗ باجٙسسا ٛأوظسسلى بؽسسأن جشجِبسساث الح ٢سسم
الزاحي الٙلعىُني في ًىم 39آب 3991م في اوظلى في من  ٥وصٍش الخاسجُت النروٍيي (.)13
جبسسادً ٥اظسسش ِش٘سساث مسسْ إسسسحا ٛسابسسين ِبسسر وصٍسسش خاسجُسست النسسروٍمل ًىهسسان ًسسىسًٔ هىلعسسذ
سظسسالخين فسسي  9أًلسسى3991 ٥م حؽسسخمل ١سسل منهمسسا ِلسسى حّهسسذاث مشظسسلها ،اِتسسرٗ ًاظسسش ِش٘سساث
بح سس ٞال ُ٢سسان الف سسهُىوي ب سسالىجىد  ،وٜبىل سسه  ٜسشاسي مجل سسغ ألام سسً ف سسي ألام سسم املخح سسذة الل سسزًً
ًحم سسالن ال سسشٜم  141وال سسشٜم  ، 118واملض سساي ف سسي مع سسيرة ِملُ سست الع سسالم ف سسي الؽ سسش ٛألاوظ سسي ،
والضمذ هٙعها بحل ظلمي للن اُ (.)11
ً
و٘مال ًِ رل ٤بّ ِش٘ساث فسي الُسىم هٙعسه بشظسالت أخسشي إلسى وصٍسش الخاسجُست النروٍيسي،
ًىه س سسان ً س سسىسًٔ هىلع س سسذ ً ،خّه س سسذ ٘يه س سسا ب س سسأن جلتس س س م مىٍم س سست الخحشٍ س سسش الٙلع س سسىُيُت و ٜس سسٚ
235

1029

مجلت آداب البصرة /العدد87

الاهخٙال سست  (( :ف سسي ل سسىء الّف سسش الجذً سسذ املدع سسم بخى ُٜسسْ (إِ سسالن املب سسادا) وح سسجْ مىٍم سست
الخحشٍش الٙلعىُيُت  .الؽّب الٙلعسىُني فسي المسٙت الٕشبُست وٜىساُ ٔسضة  ،وجسذِىه إلسى أن
ً
ًأخسز دوسا فسسي الخىسسىاث املؤدًست إلسسى جىبُسسْ الحُساة  ،وس٘سسن الّىسس ، ٚواملعساهمت فسسي العسسالم
والاظخٝشاس  ،واملؽاس٠ت بٙاِلُت في حؽُ٢ل إِادة لاِماس والخىمُت الاٜخفادًت والخّاون)) (.)11

وفي املٝابسل  ،بّس إسسحا ٛسابسين سظسالت إلسى ًاظسش ِش٘ساث فسي  9أًلسى3991 ٥م ً ،بلٕسه أن
الح٢ىم س سست (لاظ س سشابُلُت)  ٜس سسشسث الاِت س سراٗ بمىٍم س سست الخحشٍ س سسش الٙلع س سسىُيُت بف س سس ٙها املمش س سسل
للؽ سسّب الٙلع سسىُني وب سسذء مٙاول سساث مّه سسا فس سي أو سساس مع سسيرة الع سسالم ف سسي الؽ سسش ٛألاوظ سسي ،
َ
وه٢س سسزا مٝابس سسل ١س سسل الخّهس سسذاث الٙلعس سسىُيُت ٘ ،س سسئن (إظ س سشابُل) حّتس سسرٗ باملىٍمس سست  ،ال ِلس سسى
َ
َ
أظاط أ ها املمشل الىحُذ  ،أو الؽشعي  ،وإهما ممشسل للؽسّب الٙلعسىُني ٘ٝسي (ً .)14خضس
ممس سسا جٝس سسذم هس سسى اِت س سراٗ مؽس سسشوه بس سسالت ام مىٍمس سست الخحشٍس سسش الٙلعس سسىُيُت بالخّهس سسذاث التس سسي
أخسزاها ِلسسى ِاجٝهسسا فسسي سظسسالت ًاظسسش ِش٘ساث  .وهسسزا ٌّنسسي أن الُ٢سسان الفسسهُىوي أِىسسى هٙعسسه
الح ٞفي سحب الاِتراٗ باملىٍمست فسي حساِ ٥سذم احتسرام هسزه ألاخيسرة للخّهسذاث التسي ٜىّ هسا
ِلى هٙعها.
وٜسْ الاجٙسا ٛبؽس٣ل سظسمي ودخسسل حيس الخىُٙسز بخساسٍخ الشالس ِؽسش مسً أًلسى ٥فسسي 3991م
جم الخى ُْٜالشظمي ِلى أجٙا ٛأوظسلى فسي واؼسىىً  ،وّٜسه ِسً الجاهسب الٙلعسىُني محمسىد
ِب سساط أم سسين ظ سسش اللجى سست الخىُٙزً سست ملىٍم سست الخحشٍ سسش الٙلع سسىُيُت وِم سسى اللجى سست املش٠ضٍ سست
لحش٠س سست ٘س سسخح  ،والس سسزي جس سسىلى مخابّس سست هس سسزه املٙاولس سساث العس سسشٍت بىٙعس سسه  .أمس سسا ِس سسً الجاهس سسب
()15

الفهُىوي ؼمّىن بيرًض ٠ ،ما وِ ْٜلُسه ١سل مسً واسن ٠شَعسخى٘ش ()Warren Krestover

وصٍش الخاسجُست ألامشٍ٣سي  ،واهذسٍسه ٠ىصٍشٍس ٚوصٍسش خاسجُست الاجحساد العسىُ٘تي ٠ ،سىن بلسذيهما
ساُِ سسين لّملُ سست ظ سسالم الؽ سسش ٛألاوظ سسي  ،وج سسشي الخى ُٜسسْ ف سسي ح ٙسسل ٘خ سسم بحم سسىس ال سسشبِغ
ألامشٍ٣سسي بسسل ١لىخسسىن (  ،)16()Bill Clintonوحمسىس ًاظسسش ِش٘سساث وسبسسِغ السسىصساء الفسسهُىوي
إسح ٞسابين هٝل ِلى الهىاء إلى مخخلس ٚبٝساُ الّسالم  .وجخمسمً وزُٝست إِسالن املبسادا ظسبْ
ً
ِؽسسشة مسسادة  ،وأسبّسست مالحسس ،ٞومحالسسش مخٝٙسسا ِليهسسا  ،وزسسالر سظسسابل  ،ازيخسسان منهسسا اِت سراٗ
سظمي مخباد ٥بين إسحا ٛسابين وٍاظش ِش٘اث(.)17
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وجمخمسسذ اجفسساالث الٝىسسىاث العسسشٍت ِسسً مسسُالد مسسا ِسسشٗ ب س (اجٙاُٜسست أوظسسلى) وهسسزه أهسسم
بىىدها:
 – 3إٜامسست ظسسلىت ح٢سسم راحسسي محسسذود للٙلعسسىُيُين فسسي المسسٙت الٕشبُسست وٜىسساُ ٔسسضة .ملسسذة
اهخٝالُت ال جخجاوص خمغ ظىىاث .
 – 1جب سسذأ ٜب سسل بذاًس سست الّ سسام الشالس س م سسً الح ٢سسم الس سسزاحي املٙاول سساث ِلس سسى الىل سسْ النهس سساةي
للمٙت والٝىاُ بحُ ًٙترك أن جسؤدي إلسى حعسىٍت دابمست جٝسىم ِلسى أظساط ٜسشاسي مجلسغ
ألامً الذولي 141و .118
 – 1خسال ٥ؼسهشًٍ مسً دخسى ٥الاجٙسا ٛحيس الخىُٙسز ً ،خىـسل الجٙسا ٛحسى ٥اونسحاب الُ٢سسان
ً
ً
الفس سسهُىوي مس سسً ٔس سسضة وأسٍحس سسا  ،حؽس سسمل هٝس سسال محس سسذودا للفس سسالحُاث للٙلعس سسىُيُين  ،وحؽس سسمل
الخّلُم والشٝا٘ت والصحت والؽؤون الاجخماُِت والمشابب املباؼشة والعُاحت .
 – 4بّس سسذ حعس سسّت أؼس سسهش مس سسً جىبُس سس ٞالح٢س سسم الس سسزاحي  ،ججس سسشي اهخخابس سساث مباؼس سسشة فس سسي المس سسٙت
والٝىس سساُ الهخخس سساب مجلس سسغ ٘لعس سسىُني للح٢س سسم الس سسزاحي  ،وجٝس سسىم الٝس سسىاث الفس سسهُىهُت ٜبُس سسل
الاهخخاباث باالونحاب مً املىاو ٞاملأهىلت بالع٣ان وإِادة الاهدؽاس في المٙت .
ً – 5خم حؽُ٢ل ظلىت ٘لعىُيُت اهخٝالُت راجُست حؽسمل (املجلسغ املىخخسب) حؽسمل المسٙت
الٕشبُسست والٝىسساُ ِ ،لسسى أن ـسسالحُااها ال حؽسسمل ألامسسً الخسساس ي وال املعسسخىوىاث الفسسهُىهُت
 ،وال الّالٜاث الخاسجُت  ،وال الٝذط  ،وال الفهاًىت في جل ٤ألاساضاي .
 – 6حعسسخمش املشحلسست الاهخٝالُسست مسسً الح٢سسم السسزاحي خمسسغ ظسسىىاث و للُ٢سسان الفسسهُىوي حسسٞ
الىٝن (الُٙخى) لذ أي حؽشَّاث جفذسها العلىت الٙلعىُيُت خال ٥املشحلت الاهخٝالُت
 – 7الٝماًا ألاظاظُت في الفشاُ الٙلعىُني الفهُىوي (الزي ١ان ٌعسمى الفسشاُ الّشبسي
الف سسهُىوي) ،وه سسي ( :الٝس سذط  ،والالجئ سسىن  ،املع سسخىوىاث  ،والترجِب سساث ألامىُ سست  ،الح سسذود ،
والّالٜاث الشىابُت) ١ل هزه الٝماًا ًخٙاولىن بؽأ ها للىـى ٥إلسى (حسل هساةي) للفسشاُ،
وهي الٝماًا التي ٌل اليهىد ًؤجلى ها.
ً
ً -8مخس سسذ الح٢س سسم جس سسذسٍجُا مس سسً ٔس سسضة وأسٍحس سسا إلس سسى مىس سساو ٞالمس سسٙت الٕشبُس سست و٘س سس ٞمٙاولس سساث
جٙفُلُت الحٝت.
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 – 9وأ٠ذ الاجٙاِ ٛلى هبز مىٍمت الخحشٍش الٙلعىُيُت  ،والعسلىت الٙلعسىُيُت (لإلسهساب)
و(الّى ،)ٚوالحٙاً ِلى ألامً  ،ومىْ الّمل املعل لذ الُ٢ان الفهُىوي(.)18
وجم الاجٙاِ ٛلى جذو ٥صمني ِلى الىحى الخالي :
3991 /33 /31

البذء بخىبُ ٞالاجٙاُٜت (أوظلى) املبرمت في البِذ ألابُن.

3991 /31 /31

ًبذأ الاجٙا ٛحى ٥اونحاب الجِؾ (لاظشابُلي) مً ٜىاُ
ٔضة ومىىٝت أسٍحا .

 3994 /4/31 -91 /31/31جبذأ املشحلت الاهخٝالُت ومذاها خمغ ظىىاث .
3994 /4 /31

جينحب (إظشابُل) مً ٜىاُ ٔضة ومىىٝت أسٍحا .

3994 /7 /31

املىِذ النهاةي الهخخاباث املجلغ الدؽشَعي الٙلعىُني .

 3996 /4 /31 -95 /31 /31جبذأ مٙاولاث الىلْ النهاةي للمٙت والٝىاُ وٜماًا
الحل النهاةي.
3999 /4 /31 -98 /1 /31

ًفبح الىلْ النهاةي للمٙت الٕشبُت وٜىاُ ٔضة
ظاسي املّٙى.)19(٥

وٍخض س ممسسا جٝسسذم إن املٙاولسسين مسسً الُ٢سسان الفسسهُىوي ١سساهىا ًحسساسون م سً مىىلسس ٞالٝسسىة
ِل سسى ِ ٢سسغ الجاه سسب الٙلع سسىُني وال سسذلُل ِل سسى رل سس ٤أن أٔل سسب مح سساوس الاجٙا ُٜسست ف سسي ـ سسال
الُان الفهُىوي .
وإمّسسان الىٍسسش فسسي الاجٙسساٌ ٛؽسسير إلسسى أن الُ٢سسان الفسسهُىوي حّامسسل مسسْ الؽسسّب الٙلعسسىُني
ِلسسى أهسسه أٜلُسست جٝسسُم فسسي الذولسست اليهىدًسست أو ِلسسى أسالسسيها  ،ورلسس ٤بسسالىبْ ًخخلسسِ ٚسسً الح٢سسم
ً
السسزاحي السسزي جخمخسسْ بسسه ٘ئسست مسسً الىسساط فسسي الاوسساس بىـسسٙه وشٍٝسسا ملماسظسست حسس ٞجٝشٍسسش املفسسير.
ً
٠مسسا أجٙسسِ ٞلسسى املشاحسسل فسسي جىبُسس ٞاملؽسسشوُ فسسي مىىٝسست أسٍحسسا وٜىسساُ ٔسسضة أوال زسسم ًخمسسذد بّسسذ
رلسس ٤حعسسب مسسا ًحسسشصه مسسً هجاحسساث فسسي حٙسسَ ألامسسً والعسسُىشة ِلسسى أِمسسا ٥املٝاومسست لسسذ
الُ٢س سسان الفس سسهُىوي٠ ،مس سسا اجٙس سسِ ٞلس سسى جأجُس سسل الٝمس سساًا الحعاظس سست ١الٝس سسذط واملعس سسخىوىاث
والالجئين والترجِبساث ألامىُست والحسذود إلسى مٙاولساث الىلسْ النهساةي  ،والتسي ًٙتسرك أن جبسذأ
مسسْ بذاًسست العسسىت الشالشسست مسسً املسسذة الاهخٝالُسست (املٝترحسست ِسسام 3996م)( .)13وٍخض س مسسً بىسسىد
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الاجٙسسا ٛاهسسه ال ًخمسسمً السسىق ِلسسى أ هسساء الاحسسخال ٥فسسي هاًسست املعسسيرة الخٙاولسسُت وال ِلسسى ُٜسسام
دول س سست ٘لع س سسىُيُت ج ٢س سسىن ِاـ س سسم ها ال ٝس سسذط  ،وال ًىج س سسذ ٘يه س سسا م س سسا ٌؽ س سسير ـ س سشاحت إل س سسى دول س سست
٘لعىُيُت .
املثحث انثاَي  /يولف حركح املماويح اإلسالييح (محاس) يٍ أتفاق أوسهو

العسالم  ٘ ،سي مسْ َ
أ٠ذث حش٠ت املٝاومت لاظسالمُت (حمساط) أ َ هسا لِعسذ لسذ مبسذأ َ
العسالم

وجذِى له وحععى لخحُٝٝه  ،وجخ ٞٙمْ جمُْ دو ٥الّالم ِلى أهمُت أن ٌعىد سبىُ الّسالم
أجمسسْ  .ول٢نهسسا مسسْ العسسالم الّسساد ٥السسزي ٌُّسسذ الحٝسسى ٛللؽسسّب الٙلعسسىُني  ،وٍم٢ىسسه مسسً
َ
مماسظسست حٝسسه فسسي الحشٍسست والّسسىدة والاظسسخٝال ٥وجٝشٍسسش املفسسير  .والحش٠سست جسسشي أن الاجٙاٜسساث
َ
َ
التسسي جسسم الخىـسسل إليهسسا حتس ين  ،ال جلاسسي ومىحسساث الؽسسّب الٙلعسسىُني وال حعسسخجُب للحسسذ
ألادوى مسً جىلّاجسه ٘ سي اجٙاٜساث ٔيسر ِادلست ،وجلحس ٞالٍلسم والمسشس بالؽسّب الٙلعسىُني ،
وج ٣سساف الجاه سسب املّخ سسذي ِل سسى اِخذاب سسه وحّت سسرٗ ل سسه بح ٝسسه ُ٘م سسا اظ سسخلبه م سسً ألاخ سسشًٍ  ،وه سسي
محاولسست إلمسسالء ؼ سسشوه الىسسشٗ املىخفسسش و٘شل سسها ومىالبسست املٍلسسىم بالخى سساصِ ٥سسً حٝى ٜسسه ،
ً
وظالم ٌالم لهزه املىاـٙاث ال ً٢خب لسه الىجساا أو الحُساة وسىٍال  ،ولسزل ٤العساب س٘مسذ
حش٠ت حماط الدعىٍت بؽ٣لها الحالي(.)13

ً
حش٠ت حماط سأث أن الُ٢ان الفهُىوي ُ٠ان مٕخفسب محخ َسل ؤاـسب باِخبساسه مؽسشوِا
ً
ً
ً
ً
اظ سسدُىاهُا ِىف سسشٍا مّادً سسا راث أوم سساُ إٜلُمُ سست رساِ سسا و سسىلى ل ٝسسىي الاظ سسخّماس الٕشبُ سست ال
ظُما الىالًاث املخحذة الشامُت للعُىشة ِلسى مٝسذساث املؽسش ٛلاظسالمي وزشواجسه ومىسْ ُٜسام
ً
ً
وحسسذة ِشبُسست إظسسالمُت ج٢شَعسسا للهُمىسست بأؼسس٣الها املخخلٙسست  .واهىالٜسسا مسسً رلسس ٤جسسشي حش٠سست
حم سساط أن ـس سشاِها م سسْ الاح سسخال ٥الف سسهُىوي ه سسى ـس سشاُ ِٝاب سسذي وج سسىدي ال ًم ٢سسً إ ه سساته
وصوالسسه إال بئ هسساء الُ٢سسان الفسسهُىوي وإٜامسست الذولسست الٙلعسسىُيُت ِلسسى ١امسسل الت سراب السسىوني
الٙلعىُني وأن صوا ٥الُ٢سان الفسهُىوي مسً وجهست هٍشهسا والاهخفساس ً٢مسً رلس ٤مسً خسال٥
ً
حؽسسذ الىاٜسساث ولام٣اهسساث وإبٝسساء الف سشاُ مٙخىحسسا لحسسين اظسسخ٢ما ٥الؽسسشوه املىلسسىُِت
والزاجُسست التسسي جؤهلهسسا لحعسسم املّش٠سست  .مسسً هىسسا جىىلسس ٞحمسساط مسسً ٜاِسسذاها الّٝابذًسست التسسي
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جٝس سسى ٥أن أسك ٘لعس سسىين أسك وٜس سس ٚإظس سسالمي وبالخس سسالي ال ًجس سسىص أن ًدىس سساصِ ٥نهس سسا لليهس سسىد أو
لٕيرهم  ،أو الاِتراٗ بؽشُِت الاحخال ٥لها (.)11
َ
َ
ه ٢سسزا ٘ سسئن مب سسذأ الدع سسىٍت العُاظ سسُت أً سسا ١اه سسذ مف سسذسها  ،أو بىىده سسا ٘أ ه سسا جىى سسىي ِل سسى
الدع سسلُم للّ سسذو الف سسهُىوي بح سس ٞالىج سسىد ف سسي مٍّ سسم أسك ٘لع سسىين  ،وم سسا ًترج سسب ِلُ سسه م سسً
حشم سسان املالً سسين م سسً أبى سساء الؽ سسّب الٙلع سسىُني  ،وم سسً ح سس ٞالّ سسىدة  ،وجٝشٍ سسش املف سسير  ،وبى سساء
الذول سست املع سسخٝلت ِل سسى ١ام سسل ألاسك الٙلع سسىُيُت  ،وإٜام سست املؤظع سساث الىوىُ سست وه سسى أم سسش ال
ًىافي ٘ٝي الُٝم واملىازُ ٞوالاِسشاٗ الذولُست والاوعساهُت  ،بسل ًسذخل فسي (دابسشة املحٍسىس فسي
الٝٙسسه لاظسسالمي) والسسزي حّ سسذه حش٠سست حمسساط مسسً ل سسمً أولىٍااهسسا  ،وال ًجسسىص الٝبسسى ٥ب سسه ،
٘ سساسك ٘لع سسىين أسك إظ سسالمُت احخله سسا ال ُ٢سسان الف سسهُىوي ب سالٝىة  ،وم سسً واج سسب املع سسلمين
اظترجاِها ووشد املحخل منها وهزا ما جؤمً به حش٠ت حماط(.)11
م سسً أج سسل مّش٘ سست مى ٜسس ٚحش ٠سست حم سساط م سسً الخ ٙسساوك ًج سسب الاو سسالُ ِل سسى ٘لع سس ٙها إصاء
الدعسسىٍت العُاظسسُت ٘ ،حش٠سست حمسساط بجاهسسب ٠ى هسسا حش٠سست جحشٍسسش وونسسي ٘ سسي حش٠سست إظسسالمُت
هٍشث إلى أسك ٘لعىين ٠سأسك (وٜس ٚإظسالمي الجُسا ٥املعسلمين  ،ال ًصس الخٙسشٍي لهسا أو
بجسضء منهسا )( ،)14وفسسي املسادة الشالشست ِؽسسش مسً مُشسا ٛحمسساط هسق واعس ًسسش٘ن الخّساوي مسسْ
الحلسسى ٥العسسلمُت الٝابمسست ِلسسى الخٙسسشٍي بجسسضء مسسً ٘لعسسىين التسسي  (:جخّسساسك مسسْ املبسسادساث
وم سسا ٌع سسمى ب سسالحلى ٥الع سسلمُت وامل سسؤجمشاث الذولُ سست لح سسل الٝم سسُت الٙلع سسىُيُت م سسْ ِ ُٝسسذة
حمسساط ٘ ،سسالخٙشٍي فسسي أي جسسضء مسسً ٘لعسسىين جٙسسشٍي فسسي جسسضء مسسً السسذًً ٘ ،ىوىُسست حمسساط
ج سسضء م سسً دًنه سسا ) ( .)15إن ه سسزه املّالج سست ألاًذًىلىجُ سست الّٝابذً سست ملىل سسىُ الدع سسىٍت ٌّى سسي
ً
للحٝى ٛالىوىُت هىِا مً الٝذاظت إر ٌعخحُل الخىاصِ ٥نها أو الخٙشٍي لها.
سأث حش ٠سست حم سساط ظ سسلى ٟو سسش ٛالحل سسى ٥الع سسلمُت جم سسمً الاِت سراٗ بال ُ٢سسان الف سسهُىوي
ِلسسى أسك ٘لعسسىين  ،وهىسسا ج٢مسسً الخىسسىسة والظسسُما وأن الاِتسراٗ ال ًخمسسْ حعسسب وجهسست
َ
هٍس سسش الحش٠س سست الج هس سساد وس سسخق أو مىٍمس سست أو دولس سست  ،بس سسل أ هس سسا معس سسالت جمس سسغ الس سسذًً وجمس سسغ
الّ ُٝسسذة ٘ سسي م سسً ال٢بس سسابش واملحشم سساث  ،وظ سسلى ٟجل سس ٤الىشٍس سسٌّ ٞن سسي م سسؤامشة ٙ٘ ،لعس سسىين
م ٝسسذط  ،والخّام سسل م سسْ ال ُ٢سسان الف سسهُىوي ح سشام  ،والجه سساد مع سسخمش حت س جحشٍ سسش ال ٝسسذط ،
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والدع سسىٍت ح سشام أل ه سسا جخم سسمً خُاه سست للم ٝسسذط ولٙشٍم سست الجه سساد والخحشٍ سسش  .إ ه سسا جخم سسمً
ً
(. )16
خُاهت لإلظالم  ،وجخلُا ِىه
ً
جاء أجٙا( ٛإِالن املبادا) الٙلعىُني – الفهُىوي مٙاجئسا للؽسّب الٙلعسىُني ولجمُسْ
ال ٝسسىي العُاظ سسُت الٙاِل سست ِل سسى الع سساحت الٙلع سسىُيُت  ،مؤٍ سسذة أو مّاسل سست للمٙاول سساث .
٘حل ٝسست مٙاولس سساث أوظس سسلى الع سسشٍت ١اهس سسذ محفس سسىسة ف سسي ِس سسذد مس سسً ألاو سسخاؿ فس سسي الجاهس سسب
ً
الٙلعسسىُني  ،بِىم سسا ١اهسسذ املٙاول سساث الّلىُسست ف سسي واؼ سسىىً وـسسلذ مشحل سست ٜشٍبسست ج سسذا م سسً
ً
ً
الا هُسساس الخسسام  ،و٠مسسا هسسى مخىٜسسْ  ،خلسس ٞالاجٙسسا ٛواّٜسسا جذًسسذا ودًىامُُ٢سست ظُاظسسُت مخخلٙسست
ً
َ
بؽ٣ل ٠بير ِما ظب ٞفي العاحت الٙلعىُيُت  ،إر أهه ؼ٣ل اهٝالبا في املٙساهُم واملسىاصًٍ ،
ً
ً
ً
ووجسذث حش٠سست حمسساط هٙعسها  ،وبعسسشِت لسسم ج٢سً مخىّٜسست  ،جىاجسسه امخحاهسا ـسسّبا ودُٜٝسسا .
وظُحذد اداتها في هزا الامخحان ماهُ ها ٠حش٠ت إظالمُت  ،ومعخٝبلها العُا اي (.)17
فس سسي أِٝس سساب وؽس سسش أجٙس سسا ٛاملبس سسادا بس سسين الُ٢س سسان الفس سسهُىوي ومىٍمس سست الخحشٍس سسش الٙلعس سسىُيُت
ً
حشـسذ حش٠ست املٝاومست لاظسسالمُت (حمساط) ِلسى السش٘ن املىلسس ٞالجٙسأ ٛسضة اسٍحسسا ( )18أوال
ً
َ
(أله سسه ًىى سسىي ِل سسى جى سساصالث خىي سسرة وٍاخّ سسذ هابُ سسا ِ سسً املّ سساًير الىوىُ سست والٝاهىهُ سست وٍخج سساوص
َ
الخىسسىه الحم سشاء التسسي اجٝٙسسذ ِليهسسا فسسي املجلسسغ السسىوني الٙلعسسىُني ) ٠ .مسسا حشـسسذ بسسأن
الاجٙاً ( ٛيخمل ِىه ح٢سم راحسي محسذود وهضٍسل فسي ٔسضة وأسٍحسا وٍ٢مسً ُ٘سه الاهاهست ل٢شامخىسا ،
والخى٢سسش للخضسسحُاث وظسسىين الٙ٢سساا والال سشاس بالحٝسساب ٞوالحٝسسى ٛالخاسٍخُسست املّشو٘سست ِلسسى
َ
أسك ٘لعسسىين) ومسسْ أن الُٝسسادة الّلُسسا لحش٠سست حمسساط جسسش٘ن لٝسساء ِش٘سساث ومحمسسىد ِبسساط
(أبسسى مسساصن) بعسساب دوسهسسم فسسي جىُٜسسْ إِسسالن املبسسادا  ،واِلىسسذ حش٠سست حمسساط ِسسً جىجيهسساث
جىـسسُااها الحاظسسمت لالمخىسساُ ِسسً الاٜخخسسا ٥السسذاخلي والحٙسساً ِلسسى الٝىسسىاث املٙخىحسست م سسْ
حش٠ت ٘خح (.)19

َ
وبىسساء ِلسسى رلسس ، ٤س٘مسسذ حش٠سست حمسساط الّذًسسذ مسسً مؽسساسَْ الدعسسىٍت وحّخٝسسذ أن أخىسسش

هسسزه مؽسساسَْ التسسي وشحسسذ حتس ين هسسى مؽسسشوُ أوظسسلى السسزي جسسم الخىُٜسسْ ِلُسسه فسسي واؼسسىىً
بخس سساسٍخ  31أًلس سسى3991 ٥م بس سسين الُ٢س سسان الفس سسهُىوي وُٜس سسادة مىٍمس سست الخحشٍس سسش الٙلعس سسىُيُت،
َ
ووزُٝسست الاِت سراٗ املخبسساد ٥بسسين الىسسش٘ين  ،وحّخٝسسذ حش٠سست حمسساط أن خىسسىسة هسسزا الاجٙسساٛ
241

1029

مجلت آداب البصرة /العدد87

ل سسِغ ٘ ٝسسي م سسً مم سسمى ها امل ٝسسش بؽ سسشُِت الع سسُادة الف سسهُىهُت ِل سسى جمُ سسْ أهح سساء ٘لع سسىين
وجىبُ سسْ الّالٜس سساث الفس سسهُىهُت  -الّشبُس سست ٘حعس سسب  ،ب سسل جس سسأحي الخىس سسىسة مس سسً سلس سسا الجاهس سسب
الٙلع سسىُني املخمش سسل بالع سسلىت الٙلع سسىُيُت ومىا٘ٝخ سسه  ،وإه سسه ال ًمش سسل الؽ سسّب الٙلع سسىُني
ً
ً
َ
جمشُال حُُٝٝا  ،ألن رلٌّ ٤ني إٔال ٛامللس ٚالٙلعسىُني  ،وحشمسان الؽسّب الٙلعسىُني مسً
حس سس ٞاملىالبس سست بحٝىٜس سسه املؽس سسشوِت  ،أو اظس سسخخذامه الىظس سسابل املؽس سسشوِت للحفس سسىِ ٥لُس سسه ،
ً
٘مسسال ِسسً ج٢سسشَغ حشمسسان مٍّسسم الؽسسّب الٙلعسسىُني مسسً الّسسِؾ ٘سسى ٛأسلسسه ووىسه  ،ومسسا
ًترجسسب ِلسسى رلسس ٤مسسً هخسسابمل ال ًٝخفسسش جأزيرهسسا ِلسسى الؽسسّب الٙلعسسىُني ٘حعسسب  ،بسسل ًخّسسذي
إلى الؽّىب الّشبُت ولاظالمُت(.)43
ً
٠م سسا أـ سسذسث حش ٠سست حم سساط بُاه سسا جح سسذ ِى سسىان (ه سسذاء إل سسى أبى سساء وأهف سساس ومؤٍ سسذي الحش ٠سست
لاظ سسالمُت ألاماج سسذ) جم سسمً جىجيه سساث له سسم ِل سسى إز سسش جى ُٜسسْ إِ سسالن املب سسادا منه سسا  ( :لاِ سسالن
بؽس سس٣ل دابس سسم ومخىاـس سسل ِس سسً س٘مس سسىا املىلس سس ٞملؽس سسشوُ الخُاهس سست الا هضامس سسي  ،وأن ً٢س سسىن هس سسزا
ال س سسش٘ن بى س سسش ٛؼ س سست ( الؽ س سسّاساث  ،البُاه س سساث  ،الخى س سسب وال٣لم س سساث ) جف س سسُّذ املىاجه س سساث
وجىىٍشهس س سسا مس س سسْ ٜس س سسىي الاحس س سسخال ،٥املعس س سسيراث الجماهيرًس س سست الحاؼس س سسذة  ،واظس س سسخمشاس الّملُس س سساث
الجهادًت الٝعامُت الىىُِت)(.)43
ً
ً
وهٍشا لخىىسة الدعىٍت جبيذ الحش٠ت مىٜٙا ًٝىم ِلى الىٝاه يجُت :
 - 3جىُِت الؽّب الٙلعىُني بخىىسة مؽشوُ الدعىٍت  ،والاجٙاٜاث الىاجمت ِنها .
 – 1الّمسسل ِلسسى ج٢خسسل الٝسسىي الٙلعسسىُيُت املّاسلسست ملعسسيرة الدعسسىٍت والاجٙاٜسساث الىاجمسست
ِنها  ،والخّبير ًِ مىٜٙها في العاحاث الٙلعىُيُت والّشبُت والذولُت .
 -1مىالب س سست ال ُٝس سسادة املخى ٙس سسزة ف س سسي مىٍم س سست الخحشٍ س سسش الٙلع س سسىُيُت بم س سسشوسة الاون س سسحاب م س سسً
املٙاول سساث م سسْ ال ُ٢سسان الف سسهُىوي  ،والتراج سسْ ِ سسً أج ٙسسا ٔ ٛسسضة – أسٍح سسا ال سسزي يه سسذد وج سسىد
ؼّبىا في ٘لعىين والؽخاث ،في الحالش واملعخٝبل .
 – 4الاجفسا ٥بالسسذو ٥الّشبُسست ولاظسسالمُت املّىُسست  ،ومىالب هسسا باالونسسحاب مسسً املٙاولسساث ،
وِسسذم الاظسسخجابت ملسسؤامشة جىبُسسْ الّالٜسساث مسسْ الُ٢سسان الفسسهُىوي  ،والىٜسسىٗ إلسسى جاهاىسسا فسسي
مىاجهت الّذو الفهُىوي ومؽشوِه (.)41
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أ٠ذ الؽُخ (أحمذ ًاظين) مىٜٙه مً الاجٙاٜاث مْ الُ٢ان الفهُىوي ٘ٝا ( :٥أهسا اس٘سن
أوظسسلى مسسً حُ س املبسسذأ  ...وال هنسسي لسسذ أوظسسلى ٘سساملٙشوك بسسي أن اس٘سسن ١سسل مسسا هسسخمل ِنهسسا )
ً
وألساٗ مّلٝسسا ِلسسى أداء سبسسِغ العسسلىت الٙلعسسىُيُت ًاظسسش ِش٘سساث  ،بسسالٝى( ٥إرا هسسى أهخٝسسل
ً
مس سسً خىس سسذ ٛالّس سسذاء للُ٢س سسان الفس سسهُىوي إلس سسى خىس سسذ ٛالس سسذ٘اُ وأـس سسبح حاسظس سسا مس سسً الُ٢س سسان
الفهُىوي ٘هزا ٠الم مش٘ىك) (.)41
َ
ً
َ
بّ سسذ أن ج سسم جى ُٜسسْ أج ٙسسا ٛأوظ سسلى واج سسه ِم سسل حش ٠سست حم سساط الّع سس٢شي ماص ٜسسا ح ُُٝٝسسا ،إر
١اهسذ مىىٝست ٜىساُ ٔسضة أحسذ املُسادًً الشبِعسسُت ل٢خابسب الٝعسام  ،ظسىاء مسً حُس لاِسسذاد
والخىٍ سسُم أو م سسً  ٠سسىن الٝى سساُ ٜاِ سسذة اهى سسال ٛلخح ُٝسس ٞأه سسذا٘ها  .وجم سسمً أج ٙسسا ٛأوظ سسلى
َ
جحمُسسل العسسلىت الٙلعسسىُيُت معسسؤولُت أًسست ِملُسساث ِعسس٢شٍت حؽسسً لسسذ أهسسذاٗ ـسسهُىهُت
ً
اهىال ٜسسا م سسً ألاساض سساي الت سسي جخم سسْ إلؼس سشا٘ها لاداسي  ،و ٜٙسسذ حش ٠سست حم سساط أم سسام خُ سساسًٍ
٠الهمسسا ـسسّب  :أمسسا الاظسسخمشاس فسسي الّمسسل الّعسس٢شي واملخسساوشة باحخمسساالث ـسسذام دمسسىي بسسين
حماط والعلىت الٙلعىُيُت وأما ججمُذ الّمل الّع٢شي وجٙادي الحشب ألاهلُت (.)44
َ
َ
ِسسذث حش٠سست حمسساط أجٙسسا ٛأوظسسلى  :ـسسُٕت ممسسللت لخفسسُٙت الٝمسسُت الٙلعسسىُيُت  ،وأن
َ
ظسسلىت الح٢سسم السسزاحي مسسً ا٘سشاصاث هسسزا الاجٙسسا ٛوجسسؤمً الحش٠سست بسسأن الفسسهاًىت وا٘ٝسسىا ِلسسى
إٜامسست هسسزه العسسلىت لخحُٝسس ٞمجمىِسست مسسً أهسسذا٘هم ٘ ،العسسلىت املذِىمسست بسسأ ٠ر مسسً()43
ألس ٚمسً سجسسا ٥الؽسشوت ،وألامسسً مخّسذد املعسمُاث مىالبسست بدىُٙسز الت امااهسسا فسي الاجٙاٜسساث ،
وف سسي مٝذم سست ه سسزه الالت ام سساث الخف سسذي لّملُ سساث املٝاوم سست  ،ول سسشب ٘ف سسابلها  ،وإل سسّا٘ها
بحجت الحٙاً ِلى ألامً والاظخٝشاس (.)45
 ُٜسسذ أج ٙسسا ٛأوظ سسلى ِل سسى هح سسى خىي سسر  ٜسسذسة املى سساوسة ل سسذي حش٠س ست حم سساط  ،وِ سسشك م٣اه ه سسا
َ
للخى سسشِ ،ل سسى اِخب سساس أن مش سسل جل سس ٤الاجٙا ٜسساث ظخم سسّها ف سسي مىاجه سست م سسْ الع سسلىت الىلُ سسذة
بالت امااهسسا ألامىُسست  ،إر ظُيؽسسأ م٣سسان الاحسسخال ٥الفسسهُىوي ظسسلىت ٘لعسسىُيُت بضِامسست مىٍمسست
الخحشٍش التي أخزث ِلى هٙعها الت ام و ٜٚألاِما ٥املعلحت لذ الُ٢سان الفسهُىوي  ،ومسً
ً
الىاع س للحش ٠سست أن ه سسزا الىل سسْ الىا سسال ح سسذًشا ظ سسُ٢ىن ِل سسى الحش ٠سست لاظ سسالمُت مىاجه سست
الف سسهاًىت ومىٍم سست الخحشٍ سسش ِل سسى الع سسىاء إرا أسادث الخمع سس ٤بخف سسىسها العُا سساي ووشٍ سسٞ
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الجه سساد َ ،
وأم سسا ججمُ سسذ الّم سسل الّع سس٢شي وج ٙسسادي الح سسشب ألاهلُ سست  ،م سسْ م سسا ًج سسشه رل سس ٤م سسً
٘ٝذان حش٠ت حماط لخمي ها الّملي ِلى أسك الىا ْٜومخاوش حعِعها وجذجُنها (.)46
َ
٠م سسا أه سسه ِل سسى الف سسُّذ ال سسذولي وـ سس ٚأٔل سسب ِم سسل حم سساط الّع سس٢شي باإلسه سساب  ،ورل سس٤
ً
خمس سسىِا للمىٜس سس ٚألامشٍ٣س سسي الس سسزي سدد ججس سساه حمس سساط املٝس سسىالث الفس سسهُىهُت هٙعس سسها  ،وهس سسي
ً
ً
َ
حُٝٝت أزشث في حماط إٜلُمُا  ،إر أن بّن السذو ٥جخسىٗ مسً السزهاب بُّسذا فسي ِالٜااهسا
واجف سساالاها ب سسحش٠ت حم سساط خؽ سسُت لاداه سست ألامشٍ ُ٢سست  ،ول سسم ج سسخم ً٢دو ٥أخ سسشي م سسً مجاله سست
المٕىواث املىالبت بئداهت حماط الّع٢شٍت بفىسة ـشٍحت أو ٔير ـشٍحت (.)47
َ
سأي ٜس سسادة حمس سساط  ،أن أجٙس سسا ٛأوظس سسلى ٜىس سسْ الىشٍس سسِ ٞلس سسى الاهخٙالس سست الٙلعس سسىُيُت التس سسي
ً
ً
اهذلّذ ِام 3987م  ،وخل ٞواّٜا مخخلٙا ًحخىي ِلى جىاٜماث وحُّٝذاث ٘لعىُيُت منها:

 – 3و ٜٚالاهخٙالت  ،وبالخالي و ٜٚمٝاومت الاحخال. ٥
 – 1الاهٝعام الحاد في املجخمْ الٙلعىُني بين مؤٍذ ومّاسك لالجٙا. ٛ
 – 1الاهخٝا ٥إلى خىذ ٛحماًت أمً الّذو بذِىي الالت ام باالجٙا ٛاملّٝىدة مّه .
 – 4جٙم سسُل الع سسلىت ملىى سس ٞالذول سست ِل سسى املٝاوم سست والش سسىسة  ،والخخل سسي الخ سسذسٍيي للمىٍم سست
ب ُٝسسادة ًاظ سسش ِش٘ سساث  ِ،سسً هحجه سسا الش سسىسي لف سسال الدع سسىٍت واملشاهى سست ِليه سسا ( ،الخخل سسي ِ سسً
الشىسة  ،لفال الذولت) (.)48

َ
س٘مذ حش٠ست حمساط اجٙاُٜست أوظسلى وَ ١سل مسا هسخمل ِنهسا  ،وأِخٝسذ الّذًسذ مسً ٜاداهسا  ،ألن

الهسسذٗ مسسً هسسزا الاجٙسسا ٛهسسى ولسسْ الحش٠سست فسسي مىاجهسست مسسْ ِش٘سساث وحش٠سست ٘سسخح  ،مسسً أجسسل
َ
لسسشب الحش٠سست  ،لسسزا ـسسشا سبسسِغ م٢خ هسسا العُا سساي (مى سسا أبسسى مسسشصو ، )ٛبسسأن الحش٠سست لسسً
جخّام سسل م سسْ ه سسزا الاج ٙسسا ٛبئًجابُ سست  ،إر ظ سسّذ حش ٠سست حم سساط ومى سسز اللحٍ سست ألاول سسى لخى ُٜسسْ
الاجٙا ٛإلى إ٘ؽالهّ٘ ،ملذ ِلى حّبئست الؽساسُ الٙلعسىُني ل َ
سذه ِ .بسر ُٜادااهسا و٠ىادسهسا ،

َ
وأن الّملُسساث الّعسس٢شٍت هسسي اظسستراجُجُت زابخسست  ،لسسم ًى سشأ ِليهسسا أي حُٕيسسر  ،وسسش ٛالخىُٙسسز ،
الخ٢خُس ، ٤الىظسسابل والخىُٜسذ  ،إر جخمسسْ للٙابسذة الىاججسست منهسا وظسسدخٕير مسً وٜسسذ إلسى آخسسش
مً أجل إًٝاُ المشس ألا٠بر باالحخال.)49(٥
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ـ سسذسث ألاوام سسش م سسً ٜب سسل  ُٜسسادة مىٍم سست الخحشٍ سسش الٙلع سسىُيُت بّ سسذ جى ُٜسسْ أج ٙسسا ٛأوظ سسلى
بى ٜٚألاِما ٥املعلحت وإ هاء وؽاواث الاهخٙالست فسي مىاجهست ٜسىاث الّسذو واججساه السبّن
إل سسى إٜى سساُ املى سساسدًً بدع سسلُم أهٙع سسهم  ،وحل سسذ ال ُٝسسادة الىوىُ سست لالهخٙال سست وجى ٜٙسسذ ِ سسً
َ
إداسة البُاه سساث حتس س املىالب سست باإللس سشاباث املؤٜخس سست الع سسلمُت  .ب٣لم سست  ،أـ سسبح املىلس سسىب أن
جخىٜسس١ ٚسسل مىاجهسست لسسذ ٜسسىاث الاحسسخال ٥لسسئال َ
ًٙعسسش رلسس ٤بسسالخشو ِلسسى سوا أجٙسسا ٛأوظسسلى
وسظالت الاِتراٗ (.)53
جحىل سسذ الع سسلىت إل سسى أداة ه سسذ٘ها ال سسشبِغ ٜم سسْ الحش ١سساث لاظ سسالمُت (حم سساط والجه سساد) ،
ول ٢سسً ح سسذر م سسالم ً ٢سسً ف سسي الحع سسبان  ١ ،سسان الشه سسان الف سسهُىوي ِل سسى وؽ سسىب ح سسشب أهلُ سست
ً
٘لع سسىُيُت  ،ل ٢سسً بلٕ سسذ حش٠خ سسا املٝاوم سست لاظ سسالمُت ح سسذا م سسً الىض س ٘ سسا ٛاملخى ٜسسْ وٜشسج سسا
ً
ِس سسذم الاهس سسضال ٛإلس سسى حس سسشب ٠هس سسزه ،وجحملخس سسا فس سسي ظس سساُل رلس سس ٤ـس سسىى٘ا مس سسً الخمس سسُ ٞوالحفس سساس
والاِخٝسساالث والخّسسزًب لّىاـسسشها وُٜادااهسسا  ،ومسسً رلس ٤حّسسشك السسذ٠خىس (محمسسىد الضهسساس)
لالِخٝسسا ٥مسشاث ِذًسسذة ،واِخٝسسل إبسشاهُم املٝادمسست ولسسم ٌعسسلم ُٜسسادي الحش١سساث لاظسسالمُت فسسي
المٙت ؤضة مً الاِخٝاالث (.)53
ًالحَ في إواس املماسظت مً ٜبل حش٠ت حماط ججاه مؽسشوُ الح٢سم السزاحي  ،الظسُما بّسذ
جى ُٜس سسْ أج ٙس سسا ٛأوظ س سسلى ف س سسي أًل س سسى 3991 ٥م  ،وال س سسش٘ن الحاظ س سسم م س سسً ٜب س سسل حش ٠س سست حم س سساط
ً
ً
َ
واِخباسهسسا جٙشٍىسسا جاسٍخُسسا بسسالحٝى ٛالىوىُسست والؽسسشُِت الشابخسست للؽسسّب الٙلعسسىُني ٘ ،سسئن
الحش ٠سست أِلى سسذ أ َ ه سسا ظ سسخّا ك الح ٢سسم ال سسزاحي َ ،
ول٢نه سسا ل سسً حع سسخخذم الّى سس ، ٚوه سسى إِ سسالن
س
ظسسب ٞأجٙسسا ٛأوظسسلى واِٝبسسه  ،إر جسساء فسسي بُسسان خسساؿ اـسسذسجه الحش٠سست بّىسسىان ( مىٜٙىسسا مسسً
َ
الح٢سسم السسزاحي والاهخخابسساث املشجبىسست بسسه) ،أ٠سسذث الحش٠سست ِلسسى معسسألت جبنسسي الحسسىاس السسىوني
٠أظ سسلىب دًمٝشاو سسي حم سساسي للخّام سسل ب سسين أبى سساء الؽ سسّب  ،وف سسي ه ٙسسغ الع سسُا ٜ ٛسساِ( ٥ب سسذ
الّضٍسسض الشهخِيسساي) (( :إن حمسساط ظسسخّاسك الح٢سسم السسزاحي ول٢نهسسا لسسً حعسسخخذم الّىسس ٚلسسذ
أي وسسشٗ ٌعسسير فسسي وشٍسس ٞالح٢سسم السسزاحي  ،وجىلسسب مسسً الاخسسشًٍ أن ًحترمسسىا أي وسسشٗ فسسي أن
ً ٝسسى ٥سأً سسه بىشٍ ٝسست دًمٝشاوُ سست دون اللج سسىء إل سسى الّى سس .)51( ))ٚب سسالشٔم م سسً املّاسل سست الت سسي
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ابذاها حش٠ت حماط لالجٙا ، ٛوبمسا ًينسجم مسْ أًسذًىلىجُ ها الذًيُست ومىاٜٙهسا العُاظسُت،

َ
وإِال ها الىُت إلظٝاوه وإ٘ؽاله ٘ ،ئ ها لم جىشا اظخخذام املّاسلت الٝىٍت الذمىٍت لالجٙا.ٛ

وأن السسذِىاث إلسسى ِسسذم الاٜخخسسا ٥جىالسسذ مسسً ٜبسسل ُٜسسادًين فسسي حش٠سست حمسساط ٝ٘ ،سسذ ـسسشا
أبشاهُم ٔىؼت  ،الىاو ٞالشظسمي باظسم الحش٠ست ب س (أهىسا فسي حش٠ست حمساط هىىلس ٞمسً مىىلسٞ
اظسسالمي مبسسذةي وونسسي وظُا سساي وهحسسً حشٍفسسىن ِلسسى ١سسل ٜىسسشة دم ٘لعسسىُيُت )َ .أمسسا الؽسسُخ
(حامذ الاؽخاوي) ،سبسِغ سابىست ِلمساء ٘لعسىين وأحسذ مبّسذي حش٠ست حمساط الّابسذًً مسً
ً
مخُم مسش الضهسىس فسي جىسىب لبىسان ٘أ٠سذ( :هحسً ٌّىِىسا الحسىاس وال ٌّىِىسا الفسشاُ) ،مؽسذدا
َ
ِلسسى أن ( املّاسلسست ًجسسب أن ج٢سسىن إًجابُسست بحُ س ال ًلجسسأ أحسسذ مسسً ا٘شادهسسا إلسسى أظسسلىب
َ
الّىسس ٚمسسْ يخسسش  ،بسسل أن ً٢سسىن ؼسسّاس الجمُسسْ (الحسسىاس) ٘ .االٜخخسسا ٥مش٘سسىك ألهسسه خعسساسة
للجمُْ وال هشٍذ أن هجّل مً ٘لعىين لبىان زاهُت ) (.)51

َ
للىٜسسىٗ ِلسسى جٙاـسسُل وخلُٙسساث هسسزا املىٜسس ٚلسسذي حش٠سست حمسساط ً ،خضس َ
ممسسا ظسسب ٞأن

مى ٜسس( ٚحم سساط) املب سسذةي م سسً مؽ سساسَْ الدع سسىٍت العُاظ سسُت م سسْ ال ُ٢سسان الف سسهُىوي ًخم سسْ
لشالر لّىامل أظاظُت هي :
 – 3مىٜٙهس سسا الاًس سسذًىلى ي املبس سسذةي الُّٝس سسذي ال س سشا٘ن ملشس سسل هس سسزه الحلس سسى. ٥إر أن حمس سساط ،
٠خىٍُم ظُا اي ِٝابذي  ،جلت م بأًذًىلىجُا دًيُت ظُاظُت  ،وهى ألامش السزي ًٙسشك ِليهسا
أن جين س سسجم مىاٜٙه س سسا العُاظ س سسُت م س سسْ مىىلٝااه س سسا ال٢ٙشٍ س ست  ،الت س سسي أِى ه س سسا الى ٙس سسىر الؽ س سسّاي
والضخم الجماهيري .
 – 1م٢ىه سساث املؽ سسشوُ املى سسشوا  ،وم سسذي جح ُٝٝسسه لح ٝسسى ٛالؽ سسّب الٙلع سسىُني و٘ سس ٢٘ ٞسسش
الحش٠ت العُا اي .
 – 1الٍشوٗ املحلُت ولاٜلُمُت والذولُت التي ًىشا في ٌلها أي مؽشوُ (.)54
أدس٠سسذ حش ٠سست حم سساط ل سسشوسة الخّام سسل و٘ سس ٞالىا ٜسسْ العُا سساي ال سسزي ًأخ سسز بىٍ سسش الاِخب سساس
َ
الام٣اهسساث املخسسى٘شة والٍسسشوٗ الذاخلُسست ولاٜلُمُسست والذولُسست  .لسسزا ٘ئ هسسا فسسي الىٜسسذ السسزي ال
جدىسساصِ ٥سسً اِخبسساس أسك ٘لعسسىين هسسي أسك وٜسس ٚإظسسالمُت ال ًجسسىص الخىسساصِ ٥نهسسا أو الخٙسسشٍي
َ
له سسا أو بج سسضء منه سسا ٘ ،ئ ه سسا ال حّ سساسك أج سشاء مٙاول سساث م سسْ ال ُ٢سسان الف سسهُىوي وإٜام سست دول سست
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٘لعس سسىُيُت ِلس سسى جس سسضء مس سسً ألاسك دون الاِت س سراٗ بالُ٢س سسان الفس سسهُىوي وبؽس سسشُِت وجىدهس سسا ،
و ٠سسزل ٤و٘ سس ٞالؽ سسشوه رااه سسا ام٣اهُ سست ِ ٝسسذ هذه سست م سسْ ال ُ٢سسان الف سسهُىوي جف سسل إل سسى ِؽ سسش
ظىىاث (.)55
وم سسً مخىلب سساث الّم سسل العُا سساي  ،وف سسي مشحل سست الح ٝسسه أب سسذث حش ٠سست حم سساط مىاٜٙه سسا ِل سسى
ِٝسسذ هذهسست وىٍلسست ألامسسذ ومسسْ الُ٢سسان الفسسهُىوي ِلسسى حسسذود ِسسام 3967م  ،وهسسى بسسالىبْ حسسل
ظُا اي ًخىلب الخٙاوك والحىاس مْ الُ٢ان الفهُىوي بؽ٣ل مباؼش (.)56
ؼّشث حش٠ت حماط  ،ولسمً الٍسشوٗ العُاظسُت املحُىست لهسا وبالٝمسُت الٙلعسىُيُت ،
َ
أن هىسسا ٟلسسشوسة لىجسسىد ملشوهسست ظُاظسسُت  ،جبّسسذها ِسسً مىلسسىُ السسشا٘ن الّب سسي  ،باججسساه
ال سسزي ًحم سسل ستٍ سست ظُاظ سسُت مخ٣امل سست ألابّ سساد  ،ول٢نه سسا ف سسي الى ٜسسذ راج سسه أسادث أن ج سسأحي ه سسزه
املشوه س سست بى س سساء ِل س سسى أظ س سساط ؼ س سسشعي ًح ٙس سسَ للحش ٠س سست م س سساء وجهه س سسا الؽ س سسشعي  ،أم س سسام جمهىسه س سسا
ومؤٍ سسذيها ِل سسى مع سسخىي الّ سسالم ولاظ سسالمي ٘ ،خ ٢سسىن هى سسا جج سساوصث م سسأص ٛظُا سساي ٠مىاج سسه
للؽشعي  ،وحعخُّن ِنها بحل ؼشعي ٠مؽشُ للعُا اي (.)57
بّسسذ رلسس ٤جسساءث جفسسشٍحاث (محمسسذ هسسضاِ )٥مسسى امل٢خسسب العُا سساي لحش٠سست حمسساط  ،ممشسسل
ً
حش ٠سست حم سساط ف سسي ألاسدن  ،ف سسي  ١سساهىن الش سساوي 3991م  ،وبؽ سس٣ل أ ٠سسر ول سسىحا  ،لإلِ سشاب ِ سسً
( اظخّذاد الحش٠ت للٝبى ٥بحل ظلمي مٝابل اونحاب الُ٢ان الفهُىوي مسً ألاساضساي التسي
احخل ها ِام 3967م  ،ول ً٢دون ؼشه الاِتراٗ بذولت الُ٢ان الفهُىوي ) (.)58
٠مسسا أِسسشب الؽسسُخ (أحمسسذ ًاظسسين) ِسسً ٜبسسى ٥حش٠خسسه ٠مشحلسست أولسسى بذولسست ٘لعسسىُيُت فسسي
المسسٙت الٕشبُسست وٜىسساُ ٔسسضة أو ِلسسى أي جسسضء مسسً أسك ٘لعسسىين ًسسخم جحشٍسسشه ٠مشحلسست أولسسى ،
وج سساء رل سس ٤ف سسي سظ سسالت بّ س له سسا م سسً داخ سسل الن سسجً أواخ سسش ِ سسام 3991م( ،)59و وا٘ ٝسسه ال سشأي
(إظس سسماُِل أبس سسى ؼس سسيب) أحس سسذ ٜس سسادة حش٠س سست حمس سساط بس سسالٝى( ٥بس سسأن الحش٠س سست مس سسْ إٜامس سست دولس سست
٘لعىُيُت ِلى أي جضء محشس مً أسك الىوً  ،ول ً٢دون الخىاصِ ٥سً أي جسضء مسً ١امسل
حٝىٜىا ) (.)63
٘ سسئن الؽ سسُخ (أحم سسذ ًاظ سسين) وف سسي أزى سساء وج سسىده ف سسي الن سسجً أول سس ٞمبادسج سسه الٝابم سست ِل سسى
(هذهسست ؼسسشُِت) مؤٜخسست ٠مسسا هسسق ِليهسسا ٘ٝهسساء املعسسلمىن  ،جلت س م لهسسا حمسساط بُٝسسادة الؽسسُخ
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(أحمسذ ًاظسسين) وجىٜسس١ ٚسسل الّملُسساث الّعس٢شٍت وأِمسسا( ٥الّىسس )ٚوُلسست الهذهسست املٝترحسست ،
بالؽشوه يجُت :
أ – أجٙسسا ٛهذهسست لّؽسسش أو ِؽسسشًٍ ظسسىت ؼسسشه أن جينسسحب الٝسسىاث الفسسهُىهُت مسسً جمُسسْ
ألاساضاي الٙلعىُيُت التي احخلذ في ِام 3967م وفي مٝذم ها الٝذط .
ب – أن ًىل سس ٞالُ٢س سسان الفس سسهُىوي جمُس سسْ املّخٝلس سسين لذً سسه مس سسً الٙلعس سسىُيُين فس سسي النس سسجىن
الفهُىهُت .
– جخل س س سسي (إظ س س سشابُل)  ١س س سسل املع س س سسخّمشاث وجشح س س سسل  ١س س سسل املع س س سسخىوىين م س س سسً ال ٝس س سسشي وامل س س سسذن
الٙلعىُيُت .
د –  ُٜسسام الذول سست الٙلع سسىُيُت املع سسخٝلت وِاـ سسم ها ال ٝسسذط ِل سسى ألاسك الت سسي احخل سسذ ِ سسام
3967م  ،بحُ س ج٢سسىن العسسُادة الٙلعسسىُيُت ١املسست ِلسسى ألاسك ومسسا ٘سسى ٛألاسك ومسسا جحسسذ
ألاسك (.)63
أم سسا (محم سسىد الضه سساس) ٘أ ٠سسذ ف سسي ظ سسؤا ٥ل سسه ِ سسً مىا٘ ٝسست حش ٠سست حم سساط ِل سسى إٜام سست دول سست
٘لع سسىُيُت ِل سسى ح سسذود الشاب سسْ م سسً حضٍس سشان 3967م  ،بٝىل سسه (ل سسم هىا٘ سسِ ٞل سسى ح سسذود ِ سسام
َ
3967م ٠سسأسك ٘لعسسىُيُت ٘ٝسسي  ،بسسل هٝسسى ٥أن ٘لعسسىين ِلسسى ١امسسل جشالهسسا  ،والحسسل املؤٜسسذ
ال ٌّنسسي الخىسساصِ ٥سسً حٝىسسا فسسي أسك ٘لعسسىين  ،وإرا وسسشد الاحسسخال ٥مسسً المسسٙت ٘هسسزا ال ٌّنسسي
جىاصلىس سسا ِس سسً بس سساةي ألاسك الٙلعس سسىُيُت  .هىس سسا٘ ٟس سسش ٛبس سسين الحلس سسى ٥العُاظس سسُت والخىس سساصِ ٥س سسً
الحٝسسى ، ٛهٝبسسل بسسالحلى ٥العُاظسسُت املؤٜخسست ل٢سسً دون الخىسساصِ ٥سسً ألاسك أو حسس ٞالّسسىدة أو
املع سساط باملٝذظ سساث أو الّ ُٝسسذة  .ف سسي ه سسزا الح سسل هٝب سسل له سسا ول سسً هٝب سسل بذول سست أ ٜسسل م سسً  ١سسل
٘لعىين ) (.)61
وأ٠ذ (خالذ مؽّل) ِلى الحل املشحلسي ٘ٝسا( :٥إهىسا هٝبسل البرهساممل التسي جمشسل الحسل الادوسى
لؽ سسّبىا  :وه سسى  ُٜسسام دول سست ٘لع سسىُيُت ِاـس سسم ها ال ٝسسذط  ،راث ظ سسُادة ١امل سست ِل سسى حس سسذود
الشابْ مً حضٍشان ِام .)61( )3967
وأجمّسذ ُٜساداث حش٠ست حمساط فسي الخساس والسذاخل ِلسى هسزه الشتٍست العُاظسُت الجذًسذة
للحش٠سست  ،وٍٍهسسش هسسزا بؽسس٣ل واع س فسسي جفسسشٍحاث ِبسسذ الّضٍسسض الشهخِيسساي  ،السسزي أ٠سسذ ِسسذم
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مّاسلت حش٠ت حماط لها ٠ى هسا جحٙسَ حس ٞالٙلعسىُيُين فسي اظسخّادة ووسنهم ٠ ،مسا أ هسا ال
حّتسسرٗ بالُ٢سسان الفسسهُىوي ،وأ هسسا محسسذدة بّؽسسش ظسسىىاث  ،وهىسسا ًسسأحي ألاهسسم ( ،وهسسزا ًخما سسا
مسسْ ـسسل الحذًاُسست وال ًدىسسافى مسسْ الؽسسشُ) ( .)64وأجضس لىسسا وحعسسب وجهسست هٍسسش حش٠سست حمسساط
هذهس سست مؽس سسشوِت فس سسي لاظس سسالم  ،والشظس سسى ٥محمس سسذ(ؿ) ِٝس سسذ هذهس سست مس سسْ املؽس سسش٠ين ملس سسذة ِؽس سسش
ظسسىىاث  .وجسسشي حش٠سست حمسساط مسسً الهذهسست أو أي ِمسسل ظُا سساي مسسً ٜبُسسل الخ٢خُسسً ٤جسسب أن
ًٙضاي إلى جح ُٞٝمفلحت الؽّب الٙلعىُني .
هزه الٙشلُت ،أِني إٜامت دولت ٘لعسىُيُت  ،إلسى جاهسب دولست ـسهُىهُت  ،مسً ٔيسر اِتسراٗ
مخبسساد ،٥جبسسذو ٔشٍبسست وبُّسسذة  ،الظسسُما ِلسسى لسسىء الفسسىسة املّشو٘سست ِسسً الفسسهاًىت السسزًً
لِعس سسىا ِلس سسى اظس سسخّذاد للمٝس سسامشة بىجس سسىدهم ومعس سسخٝبلهم ١س سسي ٌعس سسمحىا بىجس سسىد ُ٠س سسان آخ س سسش
مالـ ٞلهم وٍشمي إلى إصالت دول هم  ،إال إرا ١سان رلس ٤مسً ٔيسر سلساهم أِنسي بسالحشب ٘ٝسي ،
وهى ما أ٠ذه (مى ا أبى مشصو ، )ٛحين لخق ألامش بالخفىساث الخالُت :
 – 3لسسِغ هىسسا ٟس٘سسن ل٢ٙسسشة الحسسل املشحلسسي مسسً هاحُسست املبسسذأ  ،بسسل الخسسالٗ ِلسسى مسسا ًشا٘ٝسسه
مً اظخحٝاٜاث .
 – 1الاظسسخحٝا ٛالسسشبِغ السسزي جش٘مسسه هسسى الاِتسراٗ بالُ٢سسان الفسسهُىوي ووجسسىده ِلسسى أسك
٘لعىين .
ِ – 1لسسى الفسسُّذ الّملسسي  ،أ٘مسل وظسسُلت فسسي سأًىسسا للخسسذس بالحسسل املشحلسسي  ،أي جحشٍسسش أجسضاء
مً ٘لعىين  ،هي الجهاد واملٝاومت املعلحت .
 – 4هى سسا ٟم سسذخل ؼ سسشعي دًن سسي لٝب سسى ٥الح سسل املشحل سسي للهذه سست  ،الت سسي جخخل سس ِ ٚسسً اجٙا ُٜسست
ً
العالم بأن أمذها ً٢ىن محذودا بٙترة صمىُست مّلىمست  ،ولسِغ ٘يهسا حعسلُم بأخفساب الّسذو
للحٝى.ٛ
 – 5سبي الخُاس الاظتراجُيي واملفيري بخُاس الؽسّب ِسً وشٍس ٞالاظسخٙخاء الحسش  ،ظسىاء مسً
هاحُت الدعىٍاث العُاظُت ،أو مً هاحُت اخخُساس الُٝسادة املىخخبست  ،وجلتس م حمساط إرا ظساد
ه س سسزا الىل س سسْ بالخُ س سساس الؽ س سسّاي  ،ظ س سسىاء ف س سسي الاخخُ س سساس العُا س سساي للمؽ س سسشوِاث املىشوح س سست أو

249

1029

مجلت آداب البصرة /العدد87

س٘مها ،أو ِلسى ـسُّذ اهخخساب ُٜسادة لهسا الؽسشُِت الخمشُلُست وجٝسىم بدىُٙسز بشهامجهسا السزي
اهخخبذ ِلى أظاظه(.)65
ِب سسر ه سسزه الخف سسىساث ٌه سسش أم سشان ب سساسصان  ،أوالهم سسا مب سسذأ الهذه سست ٠،ب سسذًل لّملُ سست الع سسالم
ً
ً
ً
ً
الس سسذابم مس سسْ الُ٢س سسان الفس سسهُىوي  ،باِخباسهس سسا مس سسذخال ؼس سسشُِا مٝبس سسىال للحس سسل املشحلس سسي  ،وزاهُس سسا
الٝب س سى ٥بخُس سساس الؽس سسّب الٙلعس سسىُني وسأي الٕالبُس سست حت س س ُ٘مس سسا هس سسى مىس سسشوا مس سسً حعس سسىٍاث
ظُاظ سسُت  .وه سسزا ٌّن سسي أن املع سسألت لِع سسذ م سسً املىل سس ٞال سسذًني إهم سسا أمشه سسا مت سسرو ٟالخخُ سساس
َ
الؽسسّب ول ٝسشاس ألألبُسست ،أو أن حش٠سست حمسساط التسسي الضمسسذ هٙعسسها بخفسسىساث محسسذدة ججسساه
ً
َ
ٜمسُت ٘لعسىين  ،ال جٙسشك ٜىاِااهسا جلسسِ ٤لسى الؽسّب  ،إهمسا الؽسسّب هسى السزي ًٝسشس أخيسرا
ً
مسسا ًشٍسسذ  ،وحمسساط معسسخّذة جمامسسا الحتسرام خُسساس الؽسسّب .وهسسى مسسا ال ًٝسسل أهمُسست ِسسً الخىسسىس
الزي س٠ض ِلُه البّن ُ٘ما ًخّل ٞبالحل املشحلي أو الهذهت (.)66
إن مى ٜٚحش٠ت حماط مسً ِملُست الدعسىٍت َمسش بخىسىساث واهخٝساالث مخّسذدة  ،فسي الىٜسذ
السسزي ١اهسسذ الحش٠سست حّسساسك الحلسسى ٥العسسلمُت مّاسلسست حعسسدىذ إلسسى مىٜسس ٚمبسسذةي ِسسام ٠مسسا
َ
ِبسر ِىسسه مُشاٜهسا باِخبسساس أن هسزه املٙاولسساث واملؽساسَْ املىشوحسست للدعسىٍت جخمسسمً جىسساصالث
ً
ً
واظسسخحٝاٜاث جدىسساٜن مسسْ ستٍسست مبسسذبُا وواُّٜسسا ظسسىاء ِلسسى املسسذي املشحلسسي أو الاظسستراجُيي ،
جحىلسسذ بّسذ رلسس ٤إلسسى مشحلسست الٝبسسى ٥املشحلسسي  ،دون املعسساط بشابسسذ ِسسذم الاِتسراٗ بالُ٢سسان
الفسسهُىوي وه سسى مسسا ٌؽ سسير إلُ سسه (محمسسذ ه سضا )٥بٝىلسسه ((:هح سسً م سسْ َ
أي حسسل مشحل سسي ول ٢سسً دون
الاِت س سراٗ بالّ س سسذو الف س سسهُىوي أو بىج س سسىده أو بُ٢اه س سسه  ،بمّن س س أهى س سسا ال وّ س سساسك أي اون س سسحاب
إظس سشابُلي م سسً َ
أي ج سسضء م سسً ٘لع سسىين ؼ سسشٍىت ِ سسذم الاِتس سراٗ بال ُ٢سسان الف سسهُىوي ٠ ،م سسا ال
ً
ً
حّاسك الحش٠ت ُٜام دولت ٘لعىُيُت ِلى أي جضء ًينحب مىه الّذو ٠شها أو وىِا)) (.)67

ٜبسسى ٥حش ٠سست حمسساط بالح سسل املشحلسسي ال ٌّن سسي مىا ٜٙه سسا ِلسسى مؽ سسشوُ الدعسسىٍت ال ٝسسابم ِل سسى
ح سسل ال سسذولخين والاِتس سراٗ املخب سساد ٥وإ ه سساء الفس سشاُ ٘ ،بحع سسب أبس سى م سسشصو ١ ٛسسل ه سسزه ألام سسىس
مش٘ىل سست ِى سسذ حم سساط  ،ل٢نه سسا وا٘ ٝسسذ ِل سسى دول سست ٘لع سسىُيُت ِاـ سسم ها ال ٝسسذط ف سسي الم سسٙت
والٝىاُ بذون معخّمشاث وبذون الاِتراٗ لسلُ٢ان الفهُىوي(.)68
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َ َ
وبالشٔم مً جل ٤املّاسلت لالجٙا ٛوإ٘شاصاجه  ،إال أن حش٠ت حماط حّاملذ فسي مسا بّسذ مسْ
أجٙسسا ٛأوظسسلى ومسسا هسسخمل ِىسسه ٠سسأمش واٜسسْ  .و٠مسسا أٜس َسش بسسزل ٤الخّامسسل مسسْ العسسلىت الٙلعسسىُيُت
َ
(إظسسماُِل أبسسى ؼسسيب)  ،أحسسذ ٜسسادة حمسساط فسسي ٜىسساُ ٔسسضة  ،بٝىلسسه (( :إن حش٠سست حمسساط التسسي
ً
ِاسلس سسذ أجٙس سسا ٛأوظس سسلى مىس سسز البذاًس سست  ،ومس سسا صالس سسذ حّس سسذه خىس سسأ جاسٍخُس سسا فس سسي معس سساس الٝمس سسُت
الٙلع سسىُيُت  ...وٍٝب سسل بىجس سسىد ال ُ٢سسان الفس سسهُىوي ِلس سى ألاسك الٙلعس سسىُيُت  ،وف سسي الىٜس سسذ
َ
هٙعسسه ًخخلسسى ِسسً خُسساس املٝاومسست  .وبسسالشٔم مسسً رلسس ، ٤لىخجىسسب الخسسىك فسسي بّسسن مّىُسساث
ً
ً
َ
هسسزا الاج ٙسسا – ٛالظسسُما – وأه سسه أوجسسذ وا ّٜسسا ٘لعسسىُيُا ه سسى العسسلىت الىوىُ سست الٙلع سسىُيُت
ِلى أجضاء مً الىوً الٙلعىُني))(.)69

َ
وحذدث حماط لىابي للخّامل في مشل هزه الٍشوٗ  ،جممىذ املحاٍ٘ست ِلسى الىحسذة

الىوىُ سست  ،والع سسعي لّ سسذم اًج سساد أي مب سسرساث لالـ سسىذام م سسْ الع سسلىت الٙلع سسىُيُت وِ سسذم
ال س سسذخى ٥ف س سسي ح س سسشب أهلُ س سست  ،وجبن س سسي مّاسل س سست بى س سساءة حع س س هذٗ ٠ؽ س سس ٚالخل س سسل ف س سسي اجٙا ُٜس سساث
الدعسىٍت ،واملحاٍ٘ست ِلسى حس ٞالؽسّب الٙلعسىُني فسي أسلسه ومٝذظساجه  ،وحماًست الحشٍسساث
العُاظ س سسُت  ،وحس س سس ٞالخّبي س سسر  ،وحشٍس س سست الصس س سسحا٘ت  ،والح ٙس سساً ِلس س سسى ٠شام س سست أبىس س سساء الؽس س سسّب
َ
الٙلع سسىُني وم٢دع سسباجه  ،وف سسي الى ٜسسذ هٙع سسه أِلى سسذ أ ه سسا ٔي سسر داخل سست أو ملضم سست باجٙا ُٜسساث
أوظس سسلى ؤي س سسر ملضمس سست له س سسا  ،وإن جهادهس سسا مع س سسخمش لس سسذحش الاح س سسخال ٥الفس سسهُىوي  ،وأن بىادٜه س سسا
مىجهت هحى املحخلين الٕاـبين ٘ٝي (.)73
أـبحذ حش٠ت حماط واُِت إلى الخأًُذ الذولي واملحلي ملعسيرة َ
العسالم فسي أوظسلى ٘جمُسْ
ً
املح سساوالث لخ ٝسسىٍن مع سسيرة َ
الع سسالم رهب سسذ ادسا الشٍ سساا  ،وخال٘ سسا لخمىُ سساث صِم سساء الحش ٠سست
أـبحذ حُٝٝت وجىد م٢ٙشًٍ إظسالمُين مسً الفس ٚألاو ٥مشسل (حعسً الترابسي العسىداوي)
أر امخى سسْ ِ سسً إداه سست أج ٙسسا ٛأوظ سسلى  ،إل سسا٘ت إل سسى الخ سسأزير م سسً اظ سسخّذاد مف سسش للخأًُ سسذ ب سسالخي
َ
املخفس سسلب (لّش٘س سساث) لس سسذ حمس سساط فس سسي حالس سست مىاجهس سست الحس سسش٠خين ٘حمس سساط ًىٝفس سسها الّمس سسٞ
الاظ سستراجُيي داخ سسل الٙلع سسىُيُين (الى سسىاة الف سسلبت) له سسا ف سسي املى سساو ٘ ٞسسي حؽ سس٣ل أٜلُ سست أم سسام
الحش١اث لاظالمُت في الُ٢ان الفهُىوي ٘٣اهذ أٜشب لّش٘ساث ممسا هسي ِلُسه حش٠ست حمساط،
َ
َأما الحش٠ت لاظالمُت في ألاسدن ٘أ ها خالّت للمشاٜبت الفاسمت للىٍام (.)73
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َ
َ
والخىـ سسل إل سسى
إن ه سسزا الم سسّ ٚللحش ٠سست َأدي بحم سساط إل سسى ال سسىعي لم سسشوسة إٜام سست ح سسىاس
َ
ج ٙسساهم م سسْ الع سسلىت الٙلع سسىُيُت  ،وأن هح س املىاجه سست م سسْ الع سسلىت الٙلع سسىُيُت سَبم سسا ً سسى٘ش
للعسسلىت ال جسست لخىجُسسه لسسشبت ٜىٍسست للمّاسلسست الشبِعسسُت لهسسا وبسسزل ٤جمهسسذ الىشٍسس ٞللحسسل
النهس سساةي للن س س اُ مس سسْ الُ٢س سسان الفس سسهُىوي دون الدؽس سسىَؾ مس سسً ٜبس سسل حش٠س سست حمس سساط  ،و٠ؽس سسٚ
الضِامسساث املحلُسست لحش٠سست حمسساط ِسسً ـسسىسة أ٠بسسر للخّسساٌؾ مسسْ العسسلىت الٙلعسسىُيُت ِلسسى
أظسساط أجٙسسا ٛصمنسسي  ،الاؼسسترا ٟفسسي الاهخخابسساث والّمسسل العُا سساي املعسسخٝل لحمسساط  ،ول٢سسً
َ
الجهاص العُا اي لحش٠ت حماط في الخاس و(٠خابسب ِسض السذًً الٝعسام) ِاسلسىا بؽسذة هسزا
املع سساس  ،وال سسزي سَبم سسا ًجّ سسل م سسنهم هامؽ سسُين ل سسزل ٤س٘م سسىا و ٜسسذسوا رل سس ٤الاج ٙسساِ ٛل سسى أه سسه
َ
خم سسىُ  .وف سسي آن واح سسذ ـ س َسّذث الخالً سسا املع سسلحت لحم سساط ال ٙ٢سساا املع سسل م سسً أج سسل ظ سسذ
الىشٍسسِ ٞل سسى الاجٙسسا ٛالعُا سساي بسسين ال ُٝسسادة العُاظ سسُت لحمسساط ف سسي املىسساو ٞوب سسين الع سسلىت
الٙلعىُيُت (.)71
٘ممسسامين الاجٙاُٜسساث الٙلعسسىُيُت – الفسسهُىهُت حعسسب ستٍسست حمسساط ال ًم٢سسً أن جسسأحي
ب سسأي إهج سساص وون سسي  ،واهم سسا جح سسى ٥ألاساض سساي الٙلع سسىُيُت جابّ سست لل ُ٢سسان الف سسهُىوي ومه سسُمً
َ
ِلُسسه مسسً ٜبلهسسا  ،وأن املىازُسس ٞالتسسي و ّٜهسسا املىٍمسست ال جلسسضم حمسساط  ،والظسسُما ُ٘مسسا ًخّلسسٞ
َ
وأن َ
أي حّهسسذ أخزجسسه املىٍمسست ِلسسى هٙعسسها بٝمسسْ املٝاومسست هسسى العسساب وساء أي
باملٝاومسست ...
اٜخخا ٥داخلي(.)71
بّ سسذ الح سسشب لاِالمُ سست املىٍم سست الت سسي جاى ه سسا حش ٠سست حم سساط ل سسذ اجٙا ُٜسست أوظ سسلى  ١سسادث أن
ج سسؤدي إل سسى اٜخخ سسا ٥داخل سسي ف سسي أ ٠سسر م سسً م سسشة  ،ب سسين الع سسلىت الٙلع سسىُيُت  ،وحش ٠سست حم سساط ،
ول ً٢أدس٠ذ حماط أن املعخُٙذ ألاوحذ مً أي اٜخخا٘ ٥لعسىُني – ٘لعسىُني هسى الجاهسب
الفهُىوي  ،إر ١ان ًشاهً ِلى ُٜام حالست مسً الاٜخخسا ٥الٙلعسىُني السذاخلي  ،جشاسذ للّسالم
ِذم أهلُت الٙلعىُيُين إلداسة ؼؤو هم (.)74
ل سسزا اظ سسخخذمذ الحش ٠سست ظُاظ سست الخّ سساٌؾ م سسْ الع سسلىت  ،خؽ سسُت الٝم سسْ وول سسّها ِل سسى
َ
الهس س سسامؾ ،مّخمس س سسذة ِلس س سسى ظُاظس س سست (املس س سسذ والجس س سسضس) فس س سسي ِالٜااهس س سسا بالعس س سسلىت الٙلعس س سسىُيُت ،
وبساملخٕيراث لاٜلُمُست والذولُست املحُىست  ،ومسً أجسسل لسمان الٝسذسة ِلسى املىساوسة العُاظسسُت
252

1029

مجلت آداب البصرة /العدد87

بّ س س سسذ جى ُٜس س سسْ أج ٙس س سسا ٛأوظ س س سسلى  ،والح ٙس س سساً ِل س س سسى م٣اه ه س س سسا وؼ س س سسّبُ ها ف س س سسي أوظ س س سساه الجم س س سساهير
الٙلع سسىُيُت ،ل سسزا أـ سسبح و سسابْ الّال ٜسساث املع سسدىذ إل سسى الخّ سساٌؾ م سسْ الع سسلىت الٙلع سسىُيُت
الخُاس املٙمل ِلى الخُاس يخش  ،وهى جش العاحت الٙلعىُيُت إلى اٜخخا ٥داخلي (.)75
ً
ف سسي ٌ سسل ه سسزه املّىُ سساث ل سسم ً ٢سسً أم سسام حش ٠سست حم سساط ٠شي سرا م سسً الخُ سساساث  ،الت سسي ًم ٢سسً
الخٙمسسُل بُنه سسا٘ ،ئم سسا املىاجه سست املع سسلحت م سسْ الع سسلىت الٙلع سسىُيُت  ،وه سسى أٜي سسا الخُ سساساث
بع سساب ال سسذِم ال سسذولي للع سسلىت الٙلع سسىُيُت  ،ودج سسم ال ٝسسىة واملع سساهذة الت سسي جخمخ سسْ له سسا م سسً
ٜب سسل الّذً سسذ م سسً ألاوس سشاٗ الّشبُ سست والّاملُ سست  .أو الخّ سساٌؾ الع سسلمي مّه سسا  ،وه سسى م سسا آزشج سسه
الحش ٠س سست  ،ف س سسي بّ س سسن املحى س سساث املٙف س سسلُت لح س سسل مؽ س سس٢الاها م س سْ الع س سسلىت ِب س سسر الح س سسىاس ب س سسين
الى س سسش٘ين ،والٝب س سسى ٥ب س سسالىا ْٜوالخّام س سسل مّ س سسه ٘ .خُ س سساس حم س سساط  ١س سسان ِ س سسذم الاـ س سسىذام م س سسْ
العس سسلىت ،والّمس سسل ِلس سسى ا٠دعس سساب الؽس سسشُِت العُاظس سسُت  ،التس سسي ظس سسخم٢نها مس سسً خس سسىك ٔمس سساس
الّمل العُا اي والّمل املٝاوم (.)76
٘اِخمذث الحش٠ت وفي ظّيها ل٢عب الؽشُِت العُاظُت ِلى مجمىِت مً الّىامل:
 – 3ظ سساسِذ حش ٠سست حم سساط لاِ سسالن ِ سسً س٘م سسها إً ٝسساٗ املٝاوم سست لالح سسخال ، ٥الظ سسُما إ ه سساء
الّمل املعل والاهخٙالت وؼذدث حش٠ت حماط ِلى مٝاومت الاحخال ًِ ٥وشٍس ٞجىاحهسا
َ
الّعس سس٢شي ٠خابس سسب (ِس سسض الس سسذًً الٝعس سسام)  ،لس سسزا ِمس سسذث إلس سسى جفس سسُّذ ٙ٠احهس سسا املعس سسل لس سسذ
الٝسسىاث الفسسهُىهُت  .فسسي ظسسعي منهسسا لخحُٝسس ٞجمسساًض داخسسل العسساحت الٙلعسسىُيُت ِبسسر مٝاومسست
ً
الاح سسخال ٘ . ٥سسىالحَ م سسشال اسج ٙسساُ ؼ سسّبُت الحش ٠سست ل سسذي أوظ سساه الؽ سسّب الٙلع سسىُني  ،بّ سسذ
ِملُ سست لابّ سساد الت سسي ٜام سسذ له سسا  ٜسسىاث الاح سسخال ٥أل ٠سسر م سسً أسبّماب سست وخف سسُت ُٜادً سست م سسً
الحش٠سست لاظسسالمُت (حمسساط والجهسساد لاظسسالمي) ،وحّ سسر املعسساس الخٙاوضسساي فسسي واؼسسىىً لٙتسسرة
وجيس س ة  ،مم سسا أِى سسى دّ٘ سست ٜىٍ سست ف سسي ح سسذً ها ِ سسً ِ سسذم جذً سست املٙاول سساث الٙلعس سسىُيُت –
الفهُىهُت (. )77
 –1مّاسل س سست الاجٙا ُٜس سساث الٙلع س سسىُيُت – الف س سسهُىهُت  .سأث حش ٠س سست حم س سساط ف س سسي مّاسل س س ها
ً
ً
ً
لالجٙا ُٜس سساث ،جم س سساًضا ٘٢شٍ س سسا وظُاظ س سسُا له س سسا ِ س سسً مىٍم س سست الخحشٍ س سسش الٙلع س سسىُيُت والٙف س سسابل
املىمسىٍت جحسسذ لىا،هسا  ،ووجسسذث ٘يهسسا مىّٙست ظُاظسسُت ٘ .مّاسلسست الّملُست العسسلمُت جٙنس
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ً
أمامه س س سسا مج س س سساال لخشاُ س س سسذ ؼ س س سسشُِ ها ووجىده س س سسا العُا س س سساي م س س سسً جه س س سست  ،وجىظ س س سسُْ ٜاِ س س سسذاها
ً
ً
َ
الجماهيرًت ،لِغ ِلى أظاط دًني ٘حعب  ،وإهما و٘ٝا ألجىذة ظُاظُت أًما(. )78
 – 1ظّذ حش٠ت حماط في هزه املشحلت إلوؽساء جحسال ٚظُا ساي مىساهن لالجٙسا ٛوللُٝسادة
الٙلعىُيُت ٘ .بّذ جىُٜسْ الاجٙسا ٛجسذاِذ الٙفسابل الٙلعسىُيُت املّاسلست لسه إلسى حؽسُ٢ل
ً
جحس سسال ٚبُنهس سسا ملىاجهس سست الخىس سسىساث ِلس سسى العس سساحت الٙلعس سسىُيُت  .وخفىـس سسا فس سسي مس سسا ًخّلس سسٞ
بالُٝس سسادة الٙلعس سسىُيُت التس سسي وّٜس سسذ الاجٙس سسا ٛوأـس سسبحذ بّس سسشٗ املّاسلس سسين ٘اٜس سسذة ؼس سسشُِ ها
العُاظ سسُت  .وخ سسال ٥ظلع سسلت اجخماِ سساث ِ ٝسسذث ف سسي دمؽ سس ٞحاول سسذ حش ٠سست حم سساط جىٌُ سسٚ
الىلْ الجذًذ ل٢عب مّش ٠هسا الخىا٘عسُت املذًسذة مسْ مىٍمست الخحشٍسش الٙلعسىُيُت وحش٠ست
ً
٘خح جحذًذا (.)79
اؼ سستر٠ذ حش٠س سست حمس سساط فس سسي ـس سسُٕت جيعس سسُُٝت مس سسْ مجمىِس سست مس سسً الٙفس سسابل الٙلعس سسىُيُت
ظمُذ (بالٙفابل الّؽش)( ،)83ملّاسلت مؤجمش مذسٍذ  ،واٜخفشث ّ٘الُاث هسزه الٙفسابل
ِلسى البُاهسساث املؽسستر٠ت وبّسن لالسسشاباث التسسي جسم جىُٙسسزها فسسي السذاخل  ،وبّسسذ جىُٜسسْ أجٙسساٛ
أوظسلى وشحسسذ بّسن الاٜتراحسساث لخىسسىٍش هسزا لاوسساس لُ٢سىن فسسي مىٜسسْ أ٘مسل ملىاجهسست أجٙسساٛ
أوظ سسلى  ،وبّ سسذ ج سسىالث م سسً الح سسىاساث والىٝاؼ سساث ج سسم الخىـ سسل إل سسى ـ سسُٕت (جح سسال ٚال ٝسسىي
الٙلعىُيُت) ،والزي ًٝىم ِلسى أظساط س٘سن أجٙسا ٛأوظسلى والّمسل ِلسى إظسٝاوه وحؽسُ٢ل
ً
ً
ُٜادة لهزا الخحال ٚإلِىابه بّذا جذًذا(.)83
حعسساسِذ الخٙسساِالث واملىاٜسس ٚالعُاظسسُت املخباًىسست ِلسسى العسساحت الٙلعسسىُيُت ٘ :الج هخسسان
الذًمٝشاوُسست والؽسسّبُت والٝسسىي لاظسسالمُت دِسسذ إلسسى إلسشاب ؼسسامل فسسي السسىوً والؽسسخاث فسسي
31أًلسسى3991 ٥م  ً ،سسىم جى ُٜسسْ الاجٙسسا ٛف سسي واؼ سسىىً  ،وأـسسذسث ال ُٝسسادة املىح سسذة للج هخ سسين
ً
َ
الؽ سسّبُت والذًمٝشاوُ سست بُاه سسا بّ سسذ أن أِلىخ سسا ِ سسً اون سسحاب ممشل سسي الج هخ سسين م سسً اللجى سست
الخىُٙزً سست ملىٍم سست الخحشٍ سسش  ،أؼ سساس إل سسى أن (ًاظ سسش ِش٘ سساث) أ ٜسسذم ِل سسى حّه سسذ بى ٜسس ٚالّم سسل
املعس سسل  ،ومىاجهس سست ١س سسل مس سسً ًىاـس سسل الخفس سسذي لالحس سسخال ، ٥بمس سسا فس سسي رلس سس ٤وٜس سس ٚالاهخٙالس سست
الؽّبُت  ،والخخلي ًِ ٜمُت الالجئين(.)81
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وب سسالشٔم م سسً رل سس ٤الخح سسال ٚالعُا سساي ب سسين حم سساط وال ٝسسىي الىوىُ سست املّاسل سست الج ٙسساٛ
ً
َ َ
أوظلى ،إال أن هزا الخحال ٚلم ً ً٢ـلبا بما ُ٘ه الٙ٢اًت لُفمذ أمام الخباًً فسي أظسباب
مّاسل سست الاج ٙسسا٘ ،ٛحم سساط ِاسل سسذ الدع سسىٍت ألظ سسباب ِٝابذً سست مبذبُ سست ُ٘ ،م سسا ِاسل سسذ
الٝسسىي الىوىُسست الؽسسشوه ويلُسست التسسي جمسسذ الّملُسست الخٙاولسسُت و٘ٝهسسا  ،ولسسم جسسش٘ن املبسسذأ
راجسسه(، )81وِلُسسه ٘سسئن جحسسال ٚحش٠سست حمسساط مسسْ جلسس ٤الٝسسىي الِعسساسٍت الشا٘مسست لالجٙسسا، ٛ
إهم سسا ه سسى جح سسال ٚمبن سسي ِل سسى مى ٜسس ٚظُا سساي  ،مل سسا ًمشل سسه رل سس ٤الخح سسال ٚم سسً جى سساٜن م سسْ
ً
مىا ٜٚحماط الّٝابذًت أًما(.)84
َ
في الىٜذ هٙعه وجذث حش٠ت حماط أن هزا الخحالً ٚح ٞٝلها امل٣اظب الخالُت :
ً
 – 3الّمسسل ِلسسى ِسسض ٥الُٝسسادة املخىٙسسزة فسسي مىٍمسست الخحشٍسسش الٙلعسسىُيُت جماهيرًسسا وإ٘ٝادهسسا
أهم ادِاءاث ؼشُِ ها في جمشُل الؽّب الٙلعىُني .
 – 1حؽسسذ حش ٠سست حم سساط ل ٝسسىي املّاسل سست ف سسي أو سساس جيعسسُ ٞم سسا ً سسى٘ش رل سس ٤م سسً  ٜسسىة ملىٜٙه سسا
العُا اي.
 – 1ج٢سسشَغ ظُاظسست الحش٠سست بشٔب هسسا فسسي الّمسسل السسىوني املؽسستر ٟمسسْ الٝسسىي ألاخسسشي وجٙىٍسسذ
٘شـت ِض ٥وشحها وبشهامجها مً ٜبل مّع٢ش الدعىٍت العُاظُت .
 – 4لا٘ادة مً بّسن ألادواث لاِالمُست والجماهيرًست التسي جى٘شهسا معسيرة الخحسال٣٠ ٚسل فسي
ج٢شَغ خىها العُا اي املّاسك للدعىٍت (. )85
وٍبس سسذو هىس سسا أن حش٠س سست حمس سساط ٘ااهس سسا فس سسي دِىاهس سسا لخبنس سسي بشهس سساممل ظُا س سساي مىحس سسذ  ،الخبس سساًً
العُا اي وال٢ٙشي والّٝابذي بين الٝسىي املؽس٣لت للخحسال١ ، ٚاهسذ هٝىست الالخٝساء املش٠ضٍست
بُنهم هي مّاسلت معسيرة مذسٍسذ واجٙسا ٛأوظسلى  ،ورلس ٤ألظسباب مخخلٙست جتسراوا بسين السش٘ن
ً
ً
املبن سسي وال سسش٘ن الؽ سسشوي وال ُٙ٢سسي للدع سسىٍت  .وب سسزل ، ٤ؼ سسهذ الخح سسال ٚجباًى سسا ٠بيس سرا ح سسى٥
البرهساممل العُا سساي املىحسذ للٙفسسابل املىمسىٍت جحسسذ لىابسه  ،إر بسسشصث زالزست مؽسساسَْ سبِعسسُت
في هزا لاواس هي :
املشررروا األول  :وشحخسه الج هخسسان الؽسّبُت والذًمٝشاوُسست الّمسىان فسسي مىٍمست الخحشٍسسش
ً
ً
الٙلعىُيُت وجممً هزا املؽشوُ املحاٍ٘ست ِلسى املىٍمست هسُ٢ال وإهجساص ووىُسا  ،والسخخلق
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مً ُٜاداها التي اهحش٘سذ ِسً البرهساممل السىوني للمىٍمست  .ولهسزا ٘ ،سئن ِىسىان هسزا املؽسشوُ
هى إِالن ُٜادة بذًلت لُٝادة املىٍمت .
أيررا املشررروا انثرراَي  :جٝسسذمذ بسسه ٘فسسابل املّاسلسست الٙلعسسىُيُت املُٝمسست فسسي دمؽسسٞ
ً
جحذً سسذا  ،وج ه سست ال سسش٘ن املىم سسىٍت جح سسذ ل سسىاء املىٍم سست  .وٍخم سسمً ه سسزا املؽ سسشوُ إِ سسالن
ً
مىٍمت بذًلت ال ِالٜت لها باملىٍمت الٝابمت حالُا ِ ،لى أن حّخمذ املىٍمت الجذًذة بسشاممل
لاجماُ الىوني الٙلعىُني .
وأيا املشروا انثانث ٘ :هى املؽشوُ الزي ٜذمخه حش٠ت حماط  ،والزي دِا الى إوؽاء
ج هس سست أو جحس سسال ٚوونس سسي إظس سسالمي ِس سسشٍن ري بشهس سساممل ظُا س سساي مىحس سسذ ً ،مس سسم فس سسي ِمس سسىٍخه
٘فس س سسابل ومعس س سسخٝلين مس س سسً مخخلس س سس ٚالاججاهس س سساث  ،وَعس س سسعى إلس س سسى إظس س سسٝاه الاجٙس س سسا ٛباملىاجس س سسه
العُاظُت والاِالمُت(.)86

ً
أما ألاهذاٗ التي ًلخٝي حىلها هٍشٍا أوشاٗ املّاسلت ٘ ي:

 – 3س٘ن أجٙا ٛأوظلى ومؽشوُ الح٢م الزاحي .

ً
 – 1س٘ن الخمشُل العُا اي لُٝادة ِش٘اث  ،واظخىشادا لُٝادة مىٍمت الخحشٍش لهُ٣لُ ها
الخىٍُمُت والخمشُلُت التي اخخلذ إلى حذ بُّذ بّذ جى ُْٜالاجٙا. ٛ
ً
لذ الّذو الفهُىوي (.)87
 – 1اظخمشاس الىما ٥املعل

َ
َ
وٍمسساٗ إلسسى رلسس ٤أن حش٠سست حمسساط جىٍسسش إلسسى إِسسالن مىٍمسست بذًلسست فسسي جلسس ٤املسسذة ِلسسى أهسسه

أم سسش م سسشجبي بٍ سسشوٗ محلُ سست وإٜلُمُ سست ودولُ سست  ،وه سسي ٌ سسشوٗ ٔي سسر مىاجُ سست ف سسي هٍشه سسا بّ سسذ .
ً
َ
وألاهسسم مسسً رلسس١ ٤لسسه  ،هسسى أن لاِسسالن ِسسً مىٍمسست بذًلسست ٌّنسسي ِملُسسا السسذخى ٥فسسي ـسسذام مسسْ
حش٠ت ٘سخح  ،وهسى مسا جش٘مسه حش٠ست حمساط  ،ألهسه ظسىٗ ٌعسخن ٗ جهىدهسا فسي مّش٠ست لِعسذ
َ
مسسْ الّسسذو ٠ ،مسسا أهسسه أمسسش ظسسدخحمل جبّاجسسه الحش٠سست بؽسس٣ل أظسساط  ،بعسساب وجىدهسسا ودجمهسسا
ال٢بير في ٘لعىين مٝاسهت مْ بُٝت ٜىي الخحال.)88( ٚ
مم سسا ج ٝسسذم أٌه سسشث ه سسزه الخجشب سست ِ سسذم أم٣اهُ سست حش ٠سست حم سساط ِل سسى ججمُ سسْ وجىحُ سسذ  ٜسسىي
املّاسلس سست ومس سسً زس س َسم ُٜاداه س سا وـس سسُأت بشهس سساممل مىحس سسذ لهس سسا  ،وٜس سسذ حملس سسذ الٝس سسذس ألا٠بس سسر مس سسً
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َ
املعؤولُت ًِ هزا العجض ٠ ،ى ها أ٠بر هزه الٙفابل و٠ىن هامؾ الالخٝساء ٠بيسر إر املىٜسٚ
مسسً أوظسسلى  ،ومسسً جُسساس الحلسسى ٥العسسلمُت  ،ومسسً العسسلىت وسجالهسسا واحسسذ ،ل٢سسً رلسس ٤لسسم ً٢سسً
ً
١اُ٘سسا لالظسسخمشاس فسسي هسسزه الفسسُٕت  .هسسزا لاخٙسسا ٛألس َسش بحش٠سست حمسساط  ،وولسسْ ؼسس٢ى١ا حسسى٥
َ
ٜذساها ِلى ـُأت الخحالٙاث ،بل لٝذ بذث ٠مً ال ًم ً٢الخحال ٚالجذي مّه .
اخلامتح
ً
ً
َ
َ
ؼ٣ل أجٙا ٛأوظلى مىّىٙا خىيرا في جاسٍخ الٝمُت الٙلعىُيُت  ،الظسُما وأن املٙساوك
َ
الٙلعىُني جخلى بمىجبه ًِ ال٢شير مً الشىابذ واملبسادا التسي اهىلٝسذ مسً أجلهسا الشسىسة ،
٘هس سسى أو ٥أجٙس سساً ٛى ّٜس سسه الٙلعس سسىُيُىن وال ُ٢س سسان الفس سسهُىوي وٍس سسخم بمىجب س سسه جىُٙس سسز حع س سسىٍت
ظس س سسلمُت ،وهس س سسى ٌّ٢س س سسغ مس س سسذي الخىس س سساصالث الهابلس س سست التس س سسي الس س سسىشث ُٜس س سسادة مىٍمس س سست الخحشٍس س سسش
الٙلعسسىُيُت حت س جحفسسل ِلسسى أجٙسسا ٛؼسساُه فسسي جسسىهشة باجٙسسا١ ٛامسسب دًُٙسسذ ِسسام 3979م ،
والتسسي وـسسٙذ مىّٜسسه (أهسسىس العسساداث) ًىمسسزا ٟبالخُاهسست والاظدعسسالم  ،ودِسسذ ؼسسّب مفسسش
إلظ سسٝاوه  .وه سسى ٌّ ٢سسغ م سسذي الاهخ٣اظ سساث والتراجّ سساث والم سسشباث الت سسي ِ سساوى منه سسا مؽ سسشوُ
جحشٍش ٘لعىين .
وٍالح سسَ ف سسي الاج ٙسساُ٘ ٛم سسا ًخ سسق الجاه سسب العُا سساي  :الاِتس سراٗ املخب سساد . ٥وب سسزل ٢ً ٤سسىن
الٙلعسىُيُىن جخلسسىا ِسً املىالبسست بحٝهسم فسسي الٝعسسم السزي أحخسسل ِسام 3948م  ،وأجسضاء مسسً
ألاسك الٙلعسسىُيُت التسسي احخلسسذ الّسسام 3967م َ ،أمسسا الفسسهاًىت ُ٘٢ىهسسىا بسسزل ٤جىٜٙسسىا ِسسً
َ
املىالبت بس (إظشابُل ال٢بري) مً الىاحُت الىٍشٍت  ،إهما مً الىاحُت الّملُت ٘ ،هسم حٝٝسىا
َ
أ٠بسسر اهخفسساس لهسسم فسسي الخسساسٍخ ،إر اهجسسضوا أوظسسْ مسً مىلس هم ب٢شيسسر  ،ألن هسسزا الاجٙسسا ٛمؽسسشوه
بٙسسخح ١سسل بىابسساث املىسساْ٘  :الاٜخفسسادًت والعُاظسسُت والىٙعسسُت والشٝاُ٘سست ولاِالمُسست وحش٠سست
الّبىس ؤيرها  ،لفال الُ٢ان الفهُىوي .
أن الاج ٙسسا ٛل سسم ًخّ سسشك أله سسم ٜم سساًا الف سشاُ وه سسي ٜم سسُت الح سسذود وح سس ٞالّ سسىدة وٜم سسُت
املع سسخىوىاث وٜم سسُت ال ٝسسذط  ،وإهم سسا ٥مش سسل ه سسزه الٝم سساًا الجىهشٍ سست الت سسي جم س َ
سغ ـ سسلب
ً
الٝمُت الٙلعىُيُت مً ؼأهه أن ًٙخح بابا للخال٘اث الذاخلُت الٙلعىُيُت .
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َ
َ
إن هزا الاجٙا٘ ٛشٍذ مً هىِه ٘ ،لسم ًحسذر أن وّٜسذ ٜسىة مٝاجلست  ،أو ؼسّب مىالسل فسي
ً
َ
ظسساُل حٝىٜسسه  ،أجٙاٜسسا مشسسل هسسزا الاجٙسسا ٛفسسي ١سسل الخسساسٍخ  ،ألهسسه ًدىسساصِ ٥سسً حٝسسى ٛالعسسُادة
ً
ً
ً
جىسساصال ٠بي سرا ١سسامال  ،ال ِ سسً ألاسك الٙلع سسىُيُت ِسسام ( ٝ٘ )3948سسي  ،وزمسست ججاه سسل للؽ سسّب
َ
الٙلعسسىُني  ،و٠أهسسه ال ِالٜسست لسسه باالجٙسسا ، ٛوجّلسسذ هسسزه الاجٙاُٜسست ١سسل مسسا ًخّلسس ٞبالمسسٙت
وٜىساُ ٔسسضة ٜسابال للخٙسساوك ولسِغ هىسسا ٟسسايء أٜسش باظسسم الؽسّب الٙلعسسىُني أو ملفسسلحخه ،
٘الٝس سسذط واملعس سسخىوىاث والعس سسُادة ِلس سسى ألاسك فس سسي المس سسٙت الٕشبُس سست وٜىس سساُ ٔس سسضة أـس سسبحذ
َ
َ
مىلسسىِاث ٜابلسست للخٙسساوك  ،وإرا ١اهسسذ ظسسدبح ٘أ هسسا ظسسدبح بّالٜسست الخسسابْ بعسسُذه الن
ً
ه سسزا (الح ٢سسم ال سسزاحي) ال سسزي ظ سسُ٢ىن مشجبى سسا بال ُٝسسادة الف سسهُىهُت وال سسزي ظ سسُ٢ىن ف سسي ٌ سسل
الُٝسسادة الفسسهُىهُت املعسسؤولت ِسسً املسسىاسد وِسسً املعسسخىوىاث  ...هسسزه الُٝسسادة هسسي املعسسؤولت
ًِ العُادة ِلى ألاسك لمً اواس هزه الاجٙا.ٛ
وبسسزل ٤الاجٙسسا ٛهي س الُ٢سسان الفسسهُىوي والىالًسساث املخحسسذة ألامشٍُ٢سست فسسي الخٙسسشد بمىٍمسست
الخحشٍس سسش واهت س س اُ جىس سساصالث ٠بيس سسرة و١اسزُس سست منهس سسا ِبس سسر جلعس سساث الخٙس سساوك ِاهس سسذ منهس سسا الٝمس سسُت
ً
والؽ سسّب الٙلع سسىُني  ،وـ سسلذ الفس سشاُ داخلُ سسا بّ سسذ ج سسض الاح سسخال ِ ٥سسً مىاجهخ سسه خ سسال٥
الاهخٙالت  .وأجلذ بح الٝماًا املهمت ١الٝذط والالجئين والحذود إلى املشحلت النهابُت.
وجس سساءث املّاسلس سست املخمشلس سست بحش٠س سست املٝاومس سست لاظس سسالمُت (حمس سساط) مس سسً مبس سسادا ِٝابذًس سست
جزسٍت ملجمل الاوساس السىوني الّلمساوي املخمشسل باملىٍمست فسي بشهامجهسا وُٜادااهسا مسً ٘شلسُاث
ً
ً
ومبسسادا جبسسذو مخىاٜمسست جمامسسا مسسْ وشوحسساث الخسسي السسىوني املش٠سسضي هٍشٍسسا ِلسسى ألاٜسسل ٠ى هسسا
لذ ِملُت الدعىٍت مىز البذاًت ٘ٝسذ وـسٙذ حش٠ست املٝاومست لاظسالمُت (حمساط) الاجٙساٛ
َ
بأهسسه (الخُاهسست ال٢بسسري) واِلىسسذ ِسسً هُ ه سا مىاجهسست الاجٙسسا ٛبُٕسست أظسسٝاوه وإ٘ؽسساله سا٘مسست
ً
الاجٙس سسا ٛو١س سسل مس سسا ظس سسبٝه مس سسً مٙاولس سساث ومس سسا سا٘ٝس سسه مس سسً اِترا٘س سساث واونس سسجاما مس سسْ مباد،هس سسا
وؼ سسّاسااها بؽ سسأن حشم سست الخ ٙسسشٍي ب س َ
سأي ج سسضء م سسً ٘لع سسىين الت سسي ه سسي و ٜسس ٚألجُ سسا ٥املع سسلمين
ً
ِامت ولِعذ مل٣ا لجُل مً الاجُاً ٥ح ٞله الخفشٗ ٘يها و٠زل ٤اِخبرث أن ٜبسى ٥أجٙساٛ
ً
ٔضة – أسٍحا اوال هى الٝبى ٥بىِذ بلٙىس البرًىاوي .
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َ
وبالخ سسالي ج سسشي ف سسي املّاسل سست مى ّٙسست ظُاظ سسُت أل ه سسا جٙنس س املج سسا ٥أمامه سسا لخشاُ سسذ ؼ سسشُِت
وجىدهسسا العُا سساي مسسً جهسست  ،وجىظسسُْ ٜاِسسذاها الجماهيرًسست لسسِغ ِلسسى أظسساط دًنسسي ٘حعسسب
بل ملفلحت ظُاظُت مً جهت أخشي .
وال ظٝاه هزا الاجٙاً ٛجب الّمل ِلى وحذة ١ل الٝىي املّاسلت الجٙأ ٛضة – أسٍحسا،
وولسْ أوسساس جىٍُمسسي لهسسا ظسسىاء اٜخىّسسذ بسسان ً٢سسىن رلسس ٤الاوسساس مىٍمسست الخحشٍسسش الٙلعسسىُيُت
أو اخخاسث أواس آخش .
أود أن أوجض  ،في النهاًت  ،ما أسدث أن اٜىله  :أن الىما ٥الٙلعىُني ظىٗ ًىاجه
ـّىباث وِ ٝباث بّمها ًخّل ٞبالّذو الفهُىوي وٜىجه وأظالُبه  ،وبّمها ًخّلٞ
بالُٝاداث الخٝلُذًت الٙلعىُيُت في مىٍمت الخحشٍش وجش ُ٠ها  ،وبّمها ًخّل ٞبالٙفابل
ً
ً
ً
ً
التي لم حعخىْ أن ج٢ىن أواسا همالُا بذًال وٜادسا ِلى أن ًحيي ما جمُخه ُٜادة املىٍمت ،
َ
وبّمه مخّل ٞبالىلْ الّشبي الشظمي والظُما املحُي بٙلعىين  ،والزي ًشي أهه مً
َ
ألا٘مل أن حعىي الٝمُت الٙلعىُيُت بأًت وشٍٝت حت لى ١اهذ وشٍٝت أجٙأ ٛضة –
َ
َ
أسٍحا مً أن ٌعخمش الىما ٥الٙلعىُني ُ٘ٙجش ألاولاُ الّشبُت .
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اهلوايش-:

 -1إسحا ٛبضسوعس٣ي ؼسامير  :ولسذ ِسام 3935م فسي سوصاهسا ببىلىسذا  ،لّابلست يهىدًست  ،وأه س دساظسخه
الشاهىٍ سست ف سسي مذسظ سست يهىدً سست هى سسا ، ٟإر اهم سسم ازى سساء رل سس ٤إل سسى حش ٠سست ـ سسهُىهُت حع سسمى (بِخ سساس) إر
جضام سسل مس سسْ مىس سساحُُم ب سسًُٕ ،وهس سساجش إلس سسى ٘لع سسىين ِس سسام 3915م  ،أهمس سسم ؼ سسامير ِس سسام 3917م إلس سسى
مىٍمسست الاسٔسسىن التسسي ًشأظسسها مىسساحُُم بسسًُٕ  ،اهخٝسسل ؼسسامير ِسسام 3943م إلسسى مىٍمسست املٝسساجلين مسسً
أجل حشٍت (إظسشابُل) التسي ِش٘سذ باظسم (لُغسي) ٔيسر اهسه اِخٝسل فسي الّسام الخسالي  .أهمسم إلسى حش٠ست
ً
ً
حيسسروث  ،وؼ سسٕل مىف سسبا سُّ٘ سسا ف سسي املىظ سساد الفسسهُىوي مى سسز اٜام سست ال ُ٢سسان الف سسهُىوي وحت س ِ سسام
ً
ً
3965م  ،وأـبح هاببا في ال٢يعِذ ِام 3971م وِمىا في لجىت الخاسجُست وألامسً  ،وجسىلى وصاسة
ً
الخاسجُت للمشة ألاولى خلٙا ملىؼُه دًان ،وؼٕل ؼامير سباظت ال٢يعِذ مىسز ِسام 3977م  ،حتس
اهخٝال سسه إل سسى وصاسة الخاسجُ سست وِ سسشٗ بمّاسل سسخه اجٙا ُٜسساث ١ام سسب دً ُٙسسذ .ج سسىلى سباظ سست ال سسىصساء ف سسي
اِ ٝسساب اظ سسخٝالت مى سساحُم ب سسًُٕ ،وه سسى مّ سسشوٗ بمىا٘ ٝسسه املخفس سلبت  ،واًماه سسه ب سسأسك (إظ سسشابُل)
ً
ال٣امل سست  ،وِم سسل سبِع سسا للح٢ىم سست (لاظ سسشابُلُت) م سسشاث ِذً سسذة م سسً ِ سسام 3991 -3981مً .ىٍ سسش :
مىٍم س سست الخحشٍ س سسش الٙلع س سسىُيُت ،أم س سسً الشباظ س سست  ،وز س سساب ٞم س سسؤجمش مذسٍ س سسذ للع س سسالم -3993 /33 /13
 ،3993/33/1ونخت بحىصة مش٠ض الذساظاث بٕذاد ( ،د  .ث) ،ؿ .51
 -1هُ ٙسساء أحم سسذ محم سسذ  ،الذول سست الٙلع سسىُيُت وآ٘اٜه سسا ف سسي ٌ سسل م سسؤجمش اه سسابىلغ  ،مجل سست مش٠س سسض
الذساظاث الٙلعىُيُت  ،الّذد العابْ ،جامّت بٕذاد  ،حضٍشان ً /ىهُى  ،1338ؿ.91
 -1ممسسذوا هى٘سسل ٜ ،فسست اجٙسسا ٛأوظسسلى  ،وبخسست أوظسسلى  ،ألاهلُسست لليؽسسش والخىصَسسْ ِ،مسسان ،3995 ،
ؿ51؛ إبشاهُم ٔىؼت  ، ،أوظلى  ..الحفاس املش  ،مجلت ٘لعىين املعلمت  ،العىت العابّت ِؽسش
 ،الّذد الشابْ  ،لىذن ،هِعان  /إبشٍل  ، 3999ؿ.17
4- Damiel Lieberfeld, Secrecy and Two Level Games in the Oslo
Accrod what the Primary Source Tell us," Center for Social Public
Policy, Duquesne university U.S.A.,2008,P.136.

 -5أسٍ ُسسل ؼسساسون  :ولسسذ ِسسام 3918م فسسي ٙ٠سسش مسسال ٥فسسي ٘لعسسىين أًسسام الاهخسسذاب البرًىسساوي (وظسسي
ً
الُ٢ان الفهُىوي حالُا) و١ان أبىه مً بىلىسذا وأمسه مسً سوظسُا وٍسز٠ش بّسن املسؤسخين أ هسا ولسذث
ف سسي أـ سسٙهان لاًشاهُ سست ،أهم سسم إل سسى الهأاه سسا ف سسي مىل سسْ ؼ سسبابه  .وأه س دوسة ساداس ف سسي سوحام سسا ِ .م سسل
ً
هاوىسا في ؼشوت املعخىوىاث  .الخحس ٞبعسالا املسذسِاث ِسام 3947م  ،إر ؼساس ٟفسي مّساس ٟجُسب
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ً
الٙالىجت  .وفي هاًت حشب 3948م ١سان آمسشا لٙسى اظسخىالُ  .اوؽسأ الىحسذة (ِ )333سام 3951م .
ز سسم الح ٝسسذ ه سسزه الىح سسذة ب٢خِب سست املٍل سسين و ١سسان آمشه سسا ف سسي الّملُ سساث الاهخٝامُ سست ِب سسر الح سسذود ِ سسام
ً
3954م  ،زسسم أـسسبح ٜابسسذا لىحسسذة املٍلسسين فسسي ِسسام 3956م  .ؼسساس ٟفسسي الّسسذوان الشالسسسي ِلسسى مفسسش
ً
ِام 3956م ٝ٠ابذ للىاء مٍلُسين  ،أـسبح ٜابسذا ملذسظست املؽساة بسين ِسامي 3963 -3958م  .وٜابسذ
ل سسىاء م سسذسُ ِ سسام 3961م  .وف سسي أِ سسىام 3966 -3964م ج سسىلى  ُٜسسادة املىى ٝسست الؽ سسمالُت  .وف سسي ح سسشب
ً
ً
حضٍسشان 3967م ٜ ،سساد حؽسسُ٢ال للجسسِؾ (اؤسسذا)  .فسسي ِسسام 3969م ِ ،سسين ٜابسسذا للمىىٝسست الجىىبُسست
حتس هاًسست حسسشب الاظسسخن اٗ فسسي ـسسُ3973 ٚم ٠ .سسزل١ ٤سسان لؽسساسون دوس سبِيسساي فسسي محاسبسست الّمسسل
ال ٙسسذاةي ف سسي ٜى سساُ ٔ سسضة ف سسي ِ سسامي 3973 -3973م  .وف سسي ح سسشب حؽ سسشًٍ ألاو ٜ .3971 ٥سساد ؼ سساسون
ً
ِملُ سست سٕ سسش ال سسذ٘ش ظ سسىاس  .وِم سسل وصٍ سسشا لل سسذ٘اُ ف سسي ح٢ىم سست ب سسًُٕ وظ سساِذ مُلِؽ سسُا املن سسحُين ف سسي
اسج٣سساب مجسساصس ـسسبرا وؼسساجُال ِسسام 3981مً .ىٍسسش :ظسسلُم الُسساط  ،مىظسسىِت الأخُسساالث ومحسساوالث
الأخُا ٥في الّالم  ،مش٠ض الؽش ٛألاوظي الشٝافي اللبىاوي ،بيروث  ،1336،ؿ.131 -133
ً -6ى س سساي بُلس سسين  :ولس سسذ فس سسي ٘لعس سسىين املحخلس سست ِس سسام 3948م  ،حفس سسل ِلس سسى الس سسذ٠خىساه فس سسي الّلس سسىم
ً
العُاظسسُت مسسً جامّسست جسسل ابِسسب وهسسى ِمسسى فسسي ال٢يعسسِذ مىسسز الّسسام 3988م  ،وِمسسل هاببسسا لسسىصٍش
ً
ً
املالُست مسً 3993 -3988م ووصٍسشا لالٜخفساد والخخىسُي ِسام 3993م  ،وهاببسا لسىصٍش الخاسجُست مسً
3995 -3991م  ،وَّ سسذ بُل سسين مهى سسذط ٜى سساة أوظ سسلى ،و ١سسان ًيخ ٝسسذ ب ٝسسىة الىج سسىد (لاظ سسشابُلي) ف سسي
جىسىب لبىسان  ،وٍسذِى إلسى الاونسسحاب مسً جاهسب واحسذ ً .ىٍسش :هُسسشم أحمسذ مسضاحم  ،حسضب الّمسسل
لاظس س س س سسشابُلي  ،3999 -3968دساظس س س س سساث إظس س س س سستراجُجُت  ،مش٠س س س س سسض لامس س س س سساساث للذساظس س س س سساث والبحس س س س سسىر
لاظتراجُجُت ،الّذد ،59أبى ٌاي  ،1333 ،ؿ.337
 -7ؼسسمّىن بيرًسسض  :ولسسذ ؼسسمّىن بيرًسسض فسسي بىلىسسذا ِسسام  .3911هسساجش إلسسى ٘لعسسىين ِسسام  .3914دسط
ً
فسي جسل ابِسب ،وفسسي ظسً الّؽسشًٍ أهخخسسب ظس٢شجيرا لحش٠ست (الؽسبِبت الّاملسست)  .فسي بذاًست ِسسام 3948
ً
(فسي او الحسسشب) ِسسين معسسؤوال ِسسً ؼسسؤون ظسسالا البحشٍسست فسسي وصاسة السسذ٘اُ  .فسسي ِسسام  3959أهخخسسب
ً
ً
ً
لل٢يعِذ ممشال لحضب مبساي  ،وفسي آراس ُِ3974يخسه ٔىلسذا مئيسر وصٍسشا لإلِسالم  ،أـسبح بيرًسض وصٍسشا
َ
لل سسذ٘اُ ف سسي ح٢ىم سست ساب سسين  ،أـ سسبح وصٍ سسشا للخاسجُ سست  ،3988 -3987ف سسي ِ سسام  3988ؼ سس٣ل ح٢ىم سست
َ
ً
ابخالُ٘ت مْ إسحا ٛؼامير بىـٙه سبِعا للىصساء  ،أـبح وصٍشا للخاسجُت مسً ِسام .3995 -3991
ًىٍ سسش  :هٍي سسرة محم سسىد خى سساب وِبذالحمُ سسذ املىظ سساوي  ،ستظ سساء الح٢ىم سساث ف سسي إظ سسشابُل -3949
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 ،1335ظلعلت جٝاسٍش ؼؤون إظشابُلُت  ،مش٠ض الذساظاث الٙلعىُيُت  ،الّسذد  ،1جامّست بٕسذاد
 ،1335 ،ؿ.11
 -8أحمذ ظلُمان ٜشَسْ (أبسى ِسالء)  :ولسذ أحمسذ ظسلُمان ٜشَسْ فسي ٜشٍست أبسى دٌسغ مسً الٝسذط ِسام
3916م  ،و١سسان مٝسسشه بيسسروث  ،حُ س ج سشأط مؤظعسست ـسسامذ  ،املؽسسشوُ الاٜخفسسادي الخسسابْ لحش٠سست
(٘سسخح) والسسزي ٌعسساِذ ِسسابالث الالجئسسين وِسسابالث ؼسسهذاء املىٍمسست  .فسسي ِسسام 3981م  ،وبّسسذ الٕسسضو
ً
الف سسهُىوي للبى سسان  ،اهخ ٝسسل ٜشَ سسْ م سسْ ِش٘ سساث و ُٜسسادة املىٍم سست إل سسى ج سسىوغ  ،إر ِ سسين سبِع سسا لل سسذابشة
الاٜخفسسادًت فسسي املىٍمسست بعسساب خلُٙخسسه الاٜخفسسادًت  .وِىسسذما بسسذأث مٙاولسساث واؼسسىىً ِسسين فسسي
لجىسست املىٍم سست املؽ سسش٘ت ِلسسى املٙاول سساث  ،ز سسم ٜسساد ال ٙسسش ٛالٙلع سسىُيُت فسسي املٙاول سساث املخّ سسذدة .
و١سسان ٜشَسسْ  ،الّمسسى فسسي اللجىسست املش٠ضٍسست لحش٠سست (٘سسخح) ،مسسً الشٝسساث املٝسسشبين مسسً ِش٘سساث ً .ىٍسسش :
ٔعان الخىُب  ،العُاظت الٙلعىُيُت وِملُت ظالم الؽش ٛألاوظسي الاجمساُ والخىسا٘غ لسمً
الى٘ذ الٙلعىُني املٙاوك  ،مؤظعت الذساظاث الٙلعىُيُت  ،بيروث  ،1334 ،ؿ.335 – 334

 -9محع س سسً محم س سسذ ـ س سسال ٘ ،لع س سسىين ظلع س سسلت دساظ س سساث مىحجُ س سست ف س سسي الٝم س سسُت الٙلع س سسىُيُت ،
٠ىالاملب سسىس ،1331 ،ؿ 134؛ ب سسى ٥م سسأىو  ،اٜخ سسل خال سسذ ِملُ سست املىظ سساد الٙاؼ سسلت الٔخُ سسا ٥خال سسذ
مؽّل وـسّىد حمساط  ،جشجمست  :مسشوان ظسّذ السذًً  ،السذاس الّشبُست للّلسىم هاؼسشون  ،بيسروث ،
 ،1339ؿ.99
 -33أحمسسذ ٜشَسسْ (أبسسى ِسسالء)  ،الشواًسست الٙلعسسىُيُت ال٣املسست للمٙاولسساث مسسً أوظسسلى إلسسى خاسو سست
الىشٍ ،ٞمؤظعت الذساظاث الٙلعىُيُت  ،بيروث  ،1335 ،ؿ.48
 -33ال٢يعِذ لاظشابُلي  :أي (املجمسْ) هسى البرملسان (لاظسشابُلي) إر ًتر٠سض ِمسل الدؽسشَْ ومشاٜبست
ً
الح٢ىم سست (لاظ سسشابُلُت)  ِ .سسذد ه سسىاب ال٢يع سسِذ  313هابب سساً ،يخم سسي  ١سسل م سسنهم إل سسى ح سسضب من سسجل
ً
وَّم سسل مم سسشال له سسزا الحس سضب .أول سسِ ٞل سسى البرمل سسان (لاظ سسشابُلي) اظ سسم (ال٢يع سسِذ) وع سسبت إل سسى اظ سسم
مجلسسغ الحاخسسامين السسىاسد فسسي املِؽسسىاة ٜ( :بسسل مى سسا الخسسىساة مسسً ظسسِىاء وظسسلمها لِؽسسىُ  ،وَؽسسىُ
للؽ سسُى  ،والؽ سسُى ل هاُ سساء ظ سسلمىها لشج سسا ٥ال٢يع سسِذ ال٢بي سسر (املجم سسْ ال٢بي سسر)  .هٍ سسام الع سسلىت
(لاظشابُلُت هى هٍام بشملاوي مخّسذد ألاحسضاب  .لسزل ٤جسخم الاهخخابساث الّامست لل٢يعسِذ ٘ٝسي  ،إر
ً
ًيخخسسب أِمسساء ال٢يعسسِذ سبِعسسا للح٢ىمسست مسسً بُسسنهم وٍٝسسشون حُّسسين جمُسسْ السسىصساءً .ىٍسسشِ :سسالء
ٔنس سسي ِىس سسب ال٢شِس سساوي  ،الس سسذوس لاظس سسشابُلي فس سسي الحس سسشب الاهلُس سست اللبىاهُس سست  ،3981 -3975سظس سسالت
ماجعخير ٔير ميؽىسة ١ ،لُت التربُت للّلىم الاوعاهُت  ،جامّت ٠شبالء  ،1337 ،ؿ45.
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 -31باسبسساسا ُ٘٢خسسىس ،حىسسان ِؽسسشاوي العسسيرة واملعسسيرة  ،جشجمسست  :مفسسىٙى السسشص ،م٢خبسست مسسذبىلي ،
مفش  ،1333 ،ؿ.111

ً
 -31جين ٠ىسًٍ ٔ ،سضة اوال – لٝساءاث النسروٍمل بسين إظسشابُل ومىٍمست الخحشٍسش  ،جشجمست  :محمسىد
إبشاهُم  ،املؤظعت الّشبُت للذساظاث واليؽش  ،بيروث  ،3994 ،ؿ.38

 -34جّٙسسش ِبذالعسسالم ومحمسسىد العسسُذ حعسسين داوود  ،الفسسشاُ الّشبسسي لاظسسشابُلي بسسين الىمسسا٥
والدعسسىٍت العسسلمُت ،ظلعسسلت ٘٢سسش املىاجهسست  ،الّسسذد الخسسامغ ِؽسسش  ،الٝسساهشة  ،1336 ،ؿ311؛
أهسساث ن ٠ .سسىسجض  ،الاهخٙالسسخان الٙلعسسىُىِخان ٜسسشاءة ـسسهُىهُت جاسٍخُسست ر .جشجمسست  :إـسسذاس باحس
للذساظاث  ،باح للذساظاث  ،بيروث  ،1333 ،ؿ.57
 -35إسسسحا ٛسابسسين  )3995 -3911( :ولسسذ ف سسي الٝسسذط ِسسام 3911م ألبسسىًٍ ه سساجشا مسسً سوظسسُا إل سسى
الىالًسساث املخحسسذة ،الخحسس ٞبمسسذاسط أوؽسسأاها الهعسسخذسوث  ،ججىسسذ فسسي البلمسسا فسسي هاًسست ِسسام 3943م
.أؼسستر ٟفسسي ٔسسضو الحلٙسساء لعسسىسٍا فسسي حضٍسسشان 3943م  .خسسشٍمل أو ٥دوسة لٝسسادة الحمسسابش فسسي البلمسسا
جخش ِام 3941م مً دوسة لٝادة الٙفابل  .أؼتر ٟفي أواخش ِام 3945م في ِملُت الا٘سشا ِسً
مهسساجشًٍ ٔيسسر ؼسسشُِين اِخٝلس هم العسسلىاث البرًىاهُسست .اِخٝلسسه البرًىسساهُىن ِسسام 3946م  ،وأ٘سسش
ِىه في حؽشًٍ الشساوي مسً الّسام هٙعسه .وِىسذ وؽسىب حسشب 3948م ِسين لسابي ِملُساث البلمسا
 ،أؼ سستر ٟف سسي محادز سساث الهذه سست ف سسي سودط ف سسي آراس 3949م  ،وف سسي ِ سسام 3951 -3953م  ١ ،سسان ساب سسين
ً
سبِعسسا لؽسسّبت الّملُسساث فسسي هُئسست الاس١سسان الّامسست التسسي ١سسان ًشاظسسها آهسسزإٌ ٟئُسسل ًسسذًً ،وفسسي ِسسام
ً
3959 -3956م ١ ،سسان ٜاب سسذا للمىى ٝسست الؽ سسمالُت ف سسي الج سسِؾ الف سسهُىوي  .وأُِ سسذ إل سسى هُئ سست الاس ١سسان
ً
الّامت ٠شبِغ لؽّبت الّملُاث بين ِام 3963 -3959م  .وبّسذ رلس ٤أـسبح هاببسا لسشبِغ ألاس١سان
ً
ً
وسبِعا لؽّبت الّملُاث مً ِام 3964 -3963م ،زم سبِعا ل س١ان مً ِام 3968 -3964م ،بسذا
حُاجسسه العُاظسسُت فسسي ِسسام 3968م ِ .ىسسذما اخخيسسر ظسسٙير للُ٢سسان الفسسهُىوي فسسي الىالًسساث املخحسسذة ،
ً
ً
اهخخب ِمىا في ال٢يعِذ ًِ حضب الّما ٥واخخاسجه سبِعه الىصساء جىلسذا مسابير وصٍسشا للّسذ، ٥
ً
اخخيسسر مشوس حسسضب الّمسسل لشباظسست الح٢ىمسست فسسي  11هِعسسان 3974م وبٝسسي سبِعسسا لح٢ىمسست اهخٝالُسست
ً
حت س  13حضٍ سشان 3977م .أـ سسبح وصٍ سسشا لل سسذ٘اُ ف سسي ح٢ىم سست الىح سسذة الىوىُ سست الت سسي جأل ٙسسذ ف سسي 34
ً
أًلسسى3984 ٥م  ،ول٢سسً أُِسسذ اهخخابسسه سبِعسسا للسسىصساء ِسسام 3989م و٠سسزل ٤فسسي ِسسام 3991مٜ ،خسسل فسسي
ِ سسام  3995م ً .ىٍ سسش  :سٍ سساك الاؼ سسٝش  ُٜ ،سسادة الج سسِؾ لاظ سسشابُلي  ،3987 – 3963ه ،1مؤظع سست
الذساظ س سساث الٙلع س سسىُيُت  ،بي س سسروث  ،3988 ،ؿ95 -94؛ هٍي س سسرة محم س سسىد خى س سساب وِب س سسذ الحمُ س سسذ
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املىظ سساوي  ،ستظ سساء الح٢ىم سساث ف سسي إظ سسشابُل  ،1335 -3945ظلع سسلت ج ٝسساسٍش ؼ سسؤون ٘لع سسىُيُت ،
ِذد  ،1335 ،1ؿ.16 -15
 -36مجلس سست املعس سسخٝبل الّشبس سسي  ،مش٠س سسض دساظس سساث الىحس سسذة الّشبُس سست  ،العس سسىت الشاهُس سست والّؽس سسشون ،
الّذد ،151بيروث  ،أراس  /ماسط  ،1333ؿ.337
ٜ -37حى سسان ِ سسذهان أحم سسذ الجب سسىسي  ،املع سساس ألاسدو سسي ف سسي حع سسىٍت الٝم سسُت الٙلع سسىُيُت (-3993
 ،)1331أوشوحت د٠خىساه ٔير ميؽىسة  ،املّهسذ الّسالي للذساظساث العُاظسُت والذولُست  ،الجامّست
املعدىفشٍت  ،1335 ،ؿ311؛ باسباسا ُ٘٢خىس  ،املفذس العاب ،ٞؿ.13
 -38محمسسذ حع سسىين هُ٣سسل ،املٙاول سساث العسسشٍت ب سسين الّسسشب وإظ سسشابُل ظسسالم ألاوه سسام أوظسسلى  -م سسا
ٜبلها وما بّذها  ،1 ،ه ،6داس الؽشو ، ٛالٝاهشة  ،1333 ،ؿ.133
 -39جُمي ١اسجش ٘ ،لعىين العالم ال الخمي الّىفشي  ،هٝلت إلسى الّشبُست  :محمسذ محمسىد الخىبست
 ،م٢خبت الّبُ٣ان  ،الشٍاك اململ٢ت الّشبُت العّىدًت  ،1337 ،ؿ.339
 -13أحمذ ٜشَْ (أبى ِالء)  ،املفذس العاب ، ٞؿ117. -116
ٜ -13حىس سسان ِس سسذهان أحمس سسذ الجبس سسىسي  ،املفس سسذس العس سساب ، ٞؿ 311؛ هس سساً ٚحىاجمس سست  ،املفس سسذس
العاب ، ٞؿ.95
21- Israel-PLO Mutual Recognition, Letters and Speeches, 10 September 1993,p.1.
ٔ -11عان الخىُب  ،املفذس العاب ، ٞؿ.333
 -11ولُ س سسذ حع س سسً محم س سسذ  ،الذول س سست الٙلع س سسىُيُت ومع س سسخٝبل ِاـ س سسم ها ال ٝس سسذط  ،مجل س سست مش ٠س سسض
الذساظاث الٙلعىُيُت  ،الّذد ،35جامّت بٕذاد  ،حضٍشان  ،1331ؿ.47
 -14واسن ٠شَعسسخى٘ش  :ولسسذ فسسي  17آب 3915م فسسي مذًىسست ظسس٢شاجىىن  ،دسط الحٝسسى ٛفسسي جامّسست فسسي
ً
جى سسىب ١الُٙىسهُ سسا ِ سسام 3945م  ِ ،سسين معدؽ سساسا ل سسىصٍش الذول سست ج سسىس ب سسى ٥الخاسجُ سست ب سسين ِ سسامي
3965 -3963م ،ف سسي ِس سسام 3983م اهخ ٝسسل إلس سسى الجضاب سسش للخٙس سساوك ح سسى ٥سهس سسابً الع سسٙاسة ألامشٍُ٢س سست
ً
السسزًً احخجسسضوا فسسي إًسسشان ِسسام 3979م ِ ،مسسل هاببسسا لسسىصٍش الخاسجُسست فسسي ح٢ىمسست ١سساسجش  ،ظسساهم فسسي
ً
اخخُسساس وسساٜم ١لُيخسسىن الاهخخسسابي  ،بسسذأ مهامسسه وصٍسسشا للخاسجُسست فسسي ِهسسذ ١لُيخسسىن  ،وأخسسز اهخمامسسا
ً
خاـا بمٙاولساث العسالم فسي الؽسش ٛألاوظسي وحعسب سأي ١لُيخسىن أ٘مسل الاهخخسابي  ،بسذأ مهامسه
ً
ً
وصٍسسشا للخاسجُسست فسسي ِهسسذ ١لُيخسسىن  ،وأخسسز اهخمامسسا خاـسسا بمٙاولسساث العسسالم فسسي الؽسسش ٛألاوظسسي
وحعسسب سأي ١لُيخسسىن أ٘مسسل مسسً ٌعسسخلم جلسس ٤املهمسست لخبراجسسه العسسابٝت ً .ىٍسسش  :جىصٍسس ٚألخسسىسي
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وسسى ، ٛالاجٙاُٜسساث الّشبُسست لاظسسشابُلُت  ،الاجٙسسا ٛألاسدوسسي – لاظسسشابُلي  ،داس اهسسابىلِغ  ،بيسسروث ،
 ،1331ؿ19. -18
 -15وٍلُ سسام جُٙشظ سسىن ١لُيخ سسىن  :ول سسذ ف سسي  39آب ِ سسام 3946م ف سسي ه سسىب م سً والً سست آسُ٠يع سسى م سسً
ِابلسست ٘ٝيسسرة  ،وجسسىفي والسسذه فسسي حسسادر ظسسُاسة ٜبسسل والدجسسه بشالزسست أؼسسهش  ،زسسم اهخٝلسسذ بسسه والذجسسه إلسسى
هسسىث ظسسبرًىٖ فسسي آسِ٠عسسىى  ،أهمسسم إلسسى ال٢ىِعسست املّمذاهُسست  ،دسط فسسي جسسامّتي جسسىس جسساون وبُسسل
للٝسساهىن  .فسسي ِسسام 3978م  ،اهخخسسب بُسسل ١لىخسسىن حا٠مسسا لىالًسست آسِ٠عسسىى  ،وبّسسذ رلسس ٤بسسذأ ج٢ٙيسسره
الجذي بخىك الاهخخاباث الشباظُت  ،الظُما في ِام 3983م بّذ هضٍمت جُمي ١اسجش أمسام سوهالسذ
سَٕان ،أظغ ِام 3985م مْ بّن أـسذٜابه السذًمٝشاوُين (مجلسغ الُٝسادة السذًمٝشاوي) وهسى
هسساد ظُا سساي خسساؿ ١ ،سسان الهسسذٗ مىسسه اٜسسخالُ الضِامسست الٝذًمسست والخمهُسسذ لٍهسسىس جُ سل جذًسسذ مسسً
ً
الٝسسادة  .و١سسان ١لُيخسسىن ّ٘سسال ِلسسى وؼسس ٤أن ًشمسسي بشٝلسسه فسسي العسسبا ٛالشا سساي ِسسام 3988م ٔ ،يسسر أهسسه
ِسذِ ٥سسً ال٢ٙسسشة فسسي اللحٍسست ألاخيسسرة بعسساب مسسا اِترلسسه مسسً مؽسسا١ل ظُاظسسُت وِابلُسست فسسي ِاـسسمت
آس٠عسسِىى لخُسسل سو ، ٟحُ س اِخٝسسل أخسسىه ِسسام  3984م ب همسست الاججسساس باملخسسذساث  .وظسسْ ١لُيخسسىن
حلٝت أـذٜابه التي جىىسث وأـبحذ بحلسىِ ٥سام  3993سابىست اظسمها (أـسذٜاء ١لُيخسىن) وجبسْ
رلسس ٤مىظسسم ِفسسِب لالهخخابسساث ألاولُسست مسسش ١لُيخسسىن خاللهسسا  .ومسسْ أهسسه ِىسسذما وـسسل إلسسى هُىٍسسىسٟ
لحمىس مؤجمش الحسضب السذًمٝشاوي ١سان ٜسذ جفسذس بُٝست املشوسحين بٙساس٠ ٛبيسر مسً الىٝساه ٘ ،اهسه
مْ رل ٤لم ًحٍى بٝبى ٥جمُْ أهفاس وأِماء الحضب الذًمٝشاوي  ،بل إن ٠شيرًً مً املىسذوبين
ً
ً
السسذًمٝشاوُين ِاسلسسىه ِلىسسا  .إال أن ١لُيخسسىن هي س فسسي هاًسست املسسؤجمش بٙسسشك هٙعسسه صُِمسسا للحسسضب
السسذًمٝشاوي بسسال مىسساصُ ٠ ،مسسا لسسمً مىا٘ٝسست جمُسسْ املىسسذوبين ِلسسى بشهامجسسه الاهخخسسابي بسسذون مىسساصُ
ب سسذون أي حّ سسذًل ول سسى ل ٝٙسسشة واح سسذة مى سسه  .خ سسال ٥حملخ سسه الاهخخابُ سست ( ، )3991أِ سسذ بُ سسل ١لىخ سسىن
اٜتراحسساث أظسسماها (املُشسسا ٛالجذًسسذ لحٝسسى ٛلاوعسسان والذًمٝشاوُسست والعسسلم فسسي الّسسالم ) .وٍسسذِى
مُشاٜه هزا إلى إٜامت و١االث مخّذدة الجيعُت لشـذ بُسْ العسالا والحسذ مىسه ٠ ،مسا ًٝتسرا جىجُسه
ل س سسٕىه دولُ س سست ِل س سسى ألاهٍم س سست الت س سسي جى ه س سس ٤ح ٝس سسى ٛلاوع س سسان بؽ س سس٣ل مب س سسرممل ٘ .س سساص ِل س سسى مىا٘ع س سسه
الجمه سسىسي ج سسىس ب سسىػ ألاب  ٠سسشبِغ للىالً سساث املخح سسذة ألامشٍ ُ٢سست ِ سسام 3996 -3991م  ،اهخخ سسب
لىالًسست زاهُسست ِسسام 1333 -3996م  ،واِخبسسرث ٘تسسرة السسشبِغ بُسسل ١لُيخسسىن فسسي هٍسسش مٍّسسم ألامسسشٍُ٢ين
٘تسسرة اصدهسساس وسخسساء واِخبسسرث ظُاظسسخه الٕيسسر مدعسسشِت فسسي مجسسا ٥العُاظسست الخاسجُسست محسسي أ جسساب
ال٢شي سسرًً الت سسي وـ سسٙذ بالعُاظ سست الىا ُّٜسست والّٝالهُ سست ً .ىٍ سسش :ـ سسال صه سسش ال سسذًً  ،مىظ سسىِت
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الامبراوىسٍسست ألامشٍُ٢سست ( ٜسسامىط ال خفسسُاث ألامشٍُ٢سست) ، 3 ،املش٠سسض الشٝسسافي اللبىسساوي ،بيسسروث ،
 ،1334ؿ.355 -351
26- Declaration of Principles on Interim Self-Government
Arrangements, Texts and Speeches, the White House, Washington,
13 September 1993,p.1.

 -18صه سسشاء أب سسى حلُ سسىة  ،مىٍم سست الخحشٍ سسش الٙلع سسىُيُت الخ سساسٍخ  ،الخح سسىالث  ،الّال ٜسساث  ،باحس س
للذساظسساث الٙلعسسىُيُت والاظ ستراجُجُت  ،بيسسروث  ،1336 ،ؿ395 -394؛ محعسسً محمسسذ ـسسال ،
٘لعىين ظلعلت دساظاث مىحجُت في الٝمُت الٙلعىُيُت  ،املفذس العاب ، ٞؿ.135
 -19محمذ ِلي الٙشا ،العالم الخادُ  :إلى أًً  ،داس الؽسشو ٛلليؽسش والخىصَسْ ِ ،مسان ،1331 ،
ؿ.158
 -13مس سساهش ملىس سسذي  ،خاسوس سست الىشٍس سس – ٞب س سين الس سسىق والخىبُس سس ، ٞمجلس سست جامّس سست دمؽس سس ٞللّلس سسىم
الاٜخف سسادًت والٝاهىهُ سست  ،املجل سسذ ،15الّ سسذد الش سساوي  ،1339 ،ؿ 196؛ ِب سسذاللىُِ ٚل سسي حع سسين
املُسساا  ،املجسسا ٥الحُسسىي فسسي ظُاظسست (إظسسشابُل) الخاسجُسست  ،اوشوحسست د٠خسسىساه ٔيسسر ميؽسسىسة ١ ،لُسست
الّلىم العُاظُت  ،جامّت بٕذاد  ، 3997 ،ؿ.361
 -13مجس سسذي هج س سسم محمس سسذ ِِي س سسا  ،املؽس سساس٠ت العُاظ س سسُت لحش٠س سست حم س سساط فس سسي الىٍ س سسام العُا س سساي
الٙلعىُني ما بين الخماظ ٤ألاًذًىلى ي والبرأماجُت العُاظُت  ،سظسالت ماجعسخير ٔيسر ميؽسىسة،
١لُ سست الذساظ سساث الّلُ سسا  ،جامّ سست بيرصٍ سسذ ٘ ،لع سسىين  ، 1337 ،ؿ 77؛ ج سسُم صاج سسىوي  ،حمس سساط:
خلُٙسست وٜمسساًا حّنسسي ال٢سسىوٕشط ألامشٍ٣سسي  ،جشجمسست وإـسسذاس  :مش٠سسض باحس للذساظسساث الٙلعسسىُيُت
والاظتراجُجُت  ،بيروث  ، 1331 ،ؿ.363
 -11هىادي هساوي محمسذ إظسماُِل  ،الذولست الٙلعسىُيُت همسىر بىساء املؤظعساث فسي ُٜسام الذولست
 ،سظ سسالت ماجع سسخير ٔي سسر ميؽ سسىسة ١ ،لُ سست الذساظ سساث الّلُ سسا  ،جامّ سست الىج سساا الىوىُ سست  ،هس سسابلغ،
 ،1331ؿ 81 -81؛ حعس سسً ؼس سساهين  ،جذلُس سست ألاًس سسذًىلى ي  /الس سسىوني وأزشهس سسا فس سسي خُس سساساث حش٠س سست
حماط العُاظُت  :إؼ٣الُت ح ً٢حماط لٝىاُ ٔضة  ،املجلست الّشبُست للّلسىم العُاظسُت  ،مش٠سض
دساظاث الىحذة الّشبُت  ،الّذدان  ،41-43بيروث ،ؼخاء  /سبُْ  ،1334ؿ339.
 -11هساهن ص١سي محمسىد جّسشوس  ،اوّ٣اظساث املخٕيسراث املحلُست ولاٜلُمُست والذولُست ِلسى الخجشبست
العُاظ س سسُت لحش٠س سست حم س سساط ( ، )1334 -1336سظ س سسالت ماجع س سسخير ٔي س سسر ميؽ س سسىسة  ،ا١ادًمُ س سست لاداسة
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والعُاظسست للذساظسساث الّلُسسا ،جامّسست ألا ٜسسا  ،1335 ،ؿ15؛ جسسُم صاجسسىوي  ،املفسسذس العسساب، ٞ
.367-366
 -14هن سسري ظ سسُجمان  ،حم سساط  :الٙشـ سست ألاخي سسرة  ،جشجم سست ِ :سساد٘ ٥خغ سسي  ،وجه سساث هٍ سسش  ،مجل سست
ؼهشٍت  ،الّذد الشامً والشماهىن  ،العىت العابّت  ،ماًى  ،1336ؿ7.
 -15أوسسغ ِبسسذالشحمً  ،الٝمسسُت الٙلعسسىُيُت بسسين مُشسساٜين املُشسسا ٛالسسىوني الٙلعسسىُني ومُشسساٛ
حش٠ت املٝاومت لاظالمُت (حماط)  ،م٢خبت داس البُان  ،ال٢ىٍذ  ،3989 ،ؿ.331 -333
 -16محمس س سسذ هس س سسضا ٥وآخس س سسشون  ،الحش١س س سساث لاظس س سسالمُت فس س سسي مىاجهس س سست الدعس س سسىٍت  ،مش٠س س سسض الذساظس س سساث
لاظسستراجُجُت والبحسسىر والخىزُسس ، ٞبيسسروث  ، 3995 ،ؿ 69؛ ٙ٠سساا حسسشب محمسسذ ِسسىدة  ،أحسسذار
حضٍ سسشان  1337ف سسي ٜى سساُ ٔ سسضة وجأزيره سسا ِل سسى املؽ سسشوُ ال سسىوني الٙلع سسىُني اظ سستراجُجُا وج٢خُ سس،٤
سظس سسالت ماجعس سسخير ٔيس سسر ميؽس سسىسة ١ ،لُس سست الذساظس سساث الّلُس سسا  ،جامّس سست الىجس سساا الىوىُس سست  ،هس سسابلغ ،
 ،1339ؿ338.
٘ -17شاوع سسِغ بىٍ سسل ٘ ،لع سسىين الٙلع سسىُيُىن وال ٝسساهىن ال سسذولي  ،جشجم سست ِ :ب سسذ

ألاؼ سسّل ،

م٢خبت الؽشو ٛالذولُت ،الٝاهشة  ،1334 ،ؿ.378
 -18املٝفىد بٕضة أسٍحا حعب ؼسشا الُ٢سان الفسهُىوي لّبساسحي مىىٝست ٔسضة ومىىٝست أسٍحسا  .أر
ٜفسسذوا بمىى ٝسست أسٍح سسا مذًىسست أسٍح سسا ٘ ٝسسي  ،ومىى ٝسست ٔسسضة ه سسي ٘ ٝسسي املسسذن وال ٝسسشي الّشبُ سست م سسً
الٝىسساُ  ،وأن املعسسخىوىاث التسسي اٜامىهسسا ِلسسى معسساحت حعسساوي خميسساي الٝىسساُ والخمسسغ الشال س
وش ٛلهزه املعخىوىاث بما ٘يها مىىٝت املىاصاي ٔشب خاهُىوغ وس٘ح جبٝى جحسذ ظسُىشة اليهسىد
ً
ً .ىٍس سسش  :أظس سسماُِل ِبس سسذ الّضٍس سسض الخالس سسذي  ،ظس سسخىن ِامس سسا فس سسي جماِس سست لاخس سسىان املعس سسلمين  ،ه،1
مىبّت وم٢خبت داس ألاسٜم ٔ ،ضة  ، 1333 ،ؿ.391
 -19هاـس سسش الس سسذًً الؽس سساِش  ،اوسا ٛفس سسي ال٢ٙس سسش العُا س سساي لاظس سسالمي املّاـس سسش (ِ )3ملُس سست العس سسالم
الٙلع سسىُيُت – لاظ سسشابُلُت  :وجه سست هٍ سسش إظ سسالمُت  ،ه ،1مش ٠سسض البح سسىر والذساظ سساث  ،ه سسابلغ ،
 ،3999ؿ.85
 -43هاهن ص١ي محمىد جّشوس  ،املفذس العاب ، ٞؿ.16
 -43محم سسذ خال سسذ ألاصِ سسش  ،املٝاوم سست الٙلع سسىُيُت ب سسين ٔ سسضو لبى سسان والاهخٙال سست  ،مش ٠سسض دساظ سساث
الىحذة الّشبُت ،بيروث  ،3993 ،ؿ.363
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 -41حساصم محمسسذ وهُسب ِلسسي أبسى سمسسح  ،الفسشاُ بسسين حش٠تسي ٘سسخح وحمساط وأزسسشه ِلسى الدعسسىٍت
العسسلمُت مسسً وجهسست هٍسسش ولبسست أٜعسسام الّلسسىم العُاظسسُت فسسي جامّسساث المسسٙت الٕشبُسست وٜىسساُ ٔسسضة
( ، )1333 -1336سظالت ماجعخير ٔير ميؽىسة ١ ،لُت يداب والّلىم  ،جامّست الؽسش ٛألاوظسي ،
 ،1333ؿ55 -54؛ جُم صاجىوي  ،املفذس العاب ، ٞؿ.368
 -41حمسسضة ِبذالحمُسسذ محمسسىد الفسسمادي  ،ججشبسست م  .ث . ٗ .العُاظسسُت مسسً املٝاومسست املعسسلحت
إلسسى الدعسسىٍت العسسلمُت ( ، )1336 -3964سظسسالت ماجعسسخير ٔيسسر ميؽسسىسة ١ ،لُسست الذساظسساث الّلُسسا،
جامّت الىجاا الىوىُت  ،هابلغ ،1338 ،ؿ.137
 -44مّتس س ظ سسمير ال سسذبغ  ،الخى سسىساث الذاخلُ سست وأزشه سسا ِل سسى حش ٠سست املٝام سست لاظ سسالمُت (حم سساط)
 ، 1339 -1333سظسالت ماجعسخير ٔيسسر ميؽسىسة ١ ،لُسست الاٜخفساد والّلسىم لاداسٍسست  ،جامّست ألاصهسسش ،
ٔ سسضة  ،1333 ،ؿ16؛ ِب سسذ الٕن سسي ِم سساد  ،الحش ١سساث لاظ سسالمُت ف سسي ال سسىوً الّشب سسي  ،م سسمل ،3مش ٠سسض
دساظاث الىحذة الّشبُت  ،بيروث  ،1331 ،ؿ.486
 -45بذسٍ سست ـ سسال ِب سسذ

 ،الٙف سسابل الٙلع سسىُيُت وإـ سسالا الع سسلىت  ،مجل سست مش ٠سسض الذساظ سساث

الٙلعىُيُت  ،الّذد ،34جامّت بٕذاد ١ ،اهىن ألاو ،1333 ٥ؿ.317
 -46ؼسساتو ٥مؽسسّا ٥وأبشاهسسام ظسسُلْ ِ،فسسش حمسساط ٜ ،سسشاءة وحّلُسسِ : ٞلسسي بسسذوان  ،داس ـسسٙحاث
للذساظاث واليؽش  ،دمؽ ، 1339 ، ٞؿ .316
 -47خال سسذ الح سسشوب  ،حم سساط ال ٢ٙسسش واملماسظ سست العُاظ سسُت  ،مؤظع سست الذساظ سساث الٙلع سسىُيُت ،
بيروث  ،3996 ،ؿ.113
ً -48ضٍ س سسذ الف س سساٌٖ  ،ز س سسالر ظ س سسىىاث م س سسً ح ٢س سسم حم س سساط ف س سسي ٔ س سسضة  ،مش ٠س سسض الضٍخىه س سست للذساظ س سساث
والاظدؽاساث  ،بيروث ،1333 ،ؿ.96
 -49جِعسسير ٘سساب ٞمحمسسذ ِسسضام  ،الخجشبسست العُاظسسُت لحش٠سست املٝاومسست لاظسسالمُت حمسساط وأزشهسسا
ِلى الخُاس الذًمٝشاوي في المٙت الٕشبُت وٜىاُ ٔضة للٙتسرة  ،1337 -3991سظسالت ماجعسخير ٔيسر
ميؽىسة ١ ،لُت الذساظاث الّلُا  ،جامّت الىجاا الىوىُت  ،هابلغ ،1337 ،ؿ.317
 -53ظامي ًىظ ٚأحمذ  ،املفذس العاب ، ٞؿ.13
 -53أحمذ ٘همي  ،املٝاومت الٙلعىُيُت  ..مً ًٝىدها ر  ..وإلى أًً ر  ،مجلست البُسان  ،الشٍساك ،
 ،1334ؿ.186
 -51مٝخاغ مً جِعير ٘اب ٞمحمذ ِضام  ،املفذس العاب ، ٞؿ.317
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 -51مٝخس س سساغ مس س سسً ِلس س سسي الجشبس س سساوي  ،مىٜس س سس ٚالحش١س س سساث لاظس س سسالمُت الٙلعس س سسىُيُت مس س سسً الاجٙس س سساٛ
الٙلعسىُني – لاظسشابُلي ،مجلست املعسسخٝبل الّشبسي  ،مش٠سض دساظسساث الىحسذة الّشبُست  ،الّسسذد،383
بيروث  ،ؼباه ٘ /براًش  ،3994ؿ.68

،
 -54خالسسذ الحسسشوب  ،حمسساط واجٙسسأ ٛسسضة – أسٍحسسا اوال  ،مجلسست دساظسساث ٘لعسسىُيُت  ،الّسسذد ،36

بيروث  ،3991 ،ؿ.13-17
 -55أحمذ ِبذ ألامير ألاهباسي  ،مأص ٛحمساط فسي الح٢سم دساظست فسي لسىء مىٜس ٚاللجىست الشباُِست
مسسً ٘سسىص حمسساط باالهخخابسساث الدؽسسشَُّت  ،1336مجلسست مش٠سسض الذساظسساث الٙلعسسىُيُت  ،الّسسذد ، 4
جامّت بٕذاد  ،ؼخاء  ،1337ؿ.55
ِ -56بسسذ لالسسه بلٝضٍسسض  ،أصمسست املؽسسشوُ ال سسىوني الٙلعسسىُني مسسً ((٘سسخح)) إلسسى ((حمسساط))  ،مش ٠سسض
دساظس سساث الىحس سسذة الّشبُس سست  ،بيس سسروث  ،1336 ،ؿ 57؛ ظس سسامي ًىظس سس ٚأحمس سسذ  ،املفس سسذس العس سساب،ٞ
ؿ3183.
 -57خالذ الحشوب  ،املفذس العاب ، ٞؿ.94
 -58مٝخسساغ مسسً هادًسست ظسسّذ السسذًً  ،الحش١سساث الذًيُسست العُاظسسُت ومعسسخٝبل الفسسشاُ الّشبسسي –
لاظسشابُلي  ،مش٠سسض الجضٍسسشة للذساظساث  ،الذوحسست  ،1331 ،ؿ19؛ ظسسامي ًىظس ٚأحمسسذ  ،املىاٜسسٚ
العُاظس سسُت الٙلعس سسىُيُت املخباًىس سست وأزشهس سسا ِلس سسى مؽس سساسَْ الذولس سست الٙلعس سسىُيُت املٝترحس سست فس سسي أوس سساس
الدعىٍت ( ،)3991 -3967مجلت جامّت ألاصهش  ،املجلذ  ،31الّذد ٔ ،3ضة  ،1333 ،ؿ.18

 -59حعً ؼاهين  ،املفذس العاب ، ٞؿ334؛ أحمذ ِبذ ألامير ألاهبساسي  ،املفسذس العسابٞ
 ،ؿ.55
 -63خالذ خلُل الؽُخ ِبذ

 ،مٙهىم الذولست فسي ال٢ٙسش العُا ساي الٙلعسىُني املّاـسش (-3988

 ، )1331سظسالت ماجعسسخير ٔيسسر ميؽسىسة ١ ،لُسست الاٜخفسساد والّلسسىم لاداسٍست  ،جامّسست ألاصهسسش ٔ ،سسضة ،
 ،1331ؿ ، .333ؿ371؛ هنري ظُجمان  ،املفذس العاب ،ٞؿ.7
 -63أؼشٗ ِشمان بذس  ،إظشابُل وحمساط جذلُست الخسذاْ٘ والخىاـسل والخٙساوك ،1334 -3987
مش٠ض الضٍخىهت للذساظاث والاظدؽاساث  ،بيروث  ،1336 ،ؿ83. – 83
 -61مٝخ سساغ م سسً ج سسىاد الحم سسذ  ،حم سساط والحش ٠سست لاظ سسالمُت والح سسىاس م سسْ الىٍ سسام العُا سساي ف سسي
ألاسدن ،مش ٠سسض دساظ سساث الؽ سسش ٛألاوظ سسي ِ ،م سسان  ،1338 ،ؿ 56؛ خال سسذ خلُ سسل الؽ سسُخ  ،املف سسذس
العاب ، ٞؿ371.
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 -61مٝخ سساغ م سسً جه سساد ِ سسىدة ومحم سسذ ساض سساي  ،الخح سسىالث ف سسي حش ٠سست حم سساط  ،امل٢خ سسب الّشب سسي
للمّاسٗ  ،الٝاهشة ، 1337 ،ؿ.86
 -64خال سسذ الح سسشوب  ،املف سسذس الع سساب ، ٞؿ95 -94؛ ه سساً ٚحىاجم سست  ، ،أوظ سسلى – والع سسالم ألاخ سسش
املخىاصن  ،داس الجلُل لليؽش ِ ،مان  ،3999ؿ15.
ٙ٠ -65سساا حسسشب محمسسذ ِسسىدة  ،املفسسذس العسساب ،ٞؿ333؛ خالسسذ خلُسسل الؽسسُخ ِبسسذ

 ،املفسسذس

العاب،ٞؿ.371
 -66هاـش الذًً الؽاِش  ،املفذس العاب ،ٞؿ.93
 -67أؼشٗ ِشمان بذس  ،املفذس العاب ، ٞؿ.73
 -68محعً محمذ ـال  ،املفذس العاب ، ٞؿ.531
 -69مجذي ِِيا محمذ ِِيا  ،املفذس العاب ، ٞؿ.317
 -73محعً محمذ ـال  ،املفذس العاب ، ٞؿ.318
 -73مهُسسب ظسسلمان أحمسسذ الىسسىاحي  ،حمسساط مسسً السسذاخل  ،داس الؽسسشو ٛلليؽسسش والخىصَسسْ ٔ ،سسضة ،
 ،1331ؿ383
 -71أحمس سسذ ِبس سسذ

محِعس سسً ِىاوهس سست  ،ألاداء العُا س سساي لحش٠س سست املٝاومس سست لاظس سسالمُت (حمس سساط)

 ،1336 -3987سظالت ماجعخير ٔير ميؽىسة ١ ،لُت الذساظاث الّلُسا  ،جامّست بيرصٍسذ ٘ ،لعسىين
 ، ،1337 ،ؿ.91 -91
 -71خالسسذ الحسسشوب  ،حش٠سست حمسساط بسسين العسسلىت الٙلعسسىُيُت وإظسسشابُل  :مسسً مشل س الٝسسىي إلسسى
املىشٜت والعىذان  ،مجلت الذساظاث الٙلعىُيُت  ،الّذد  ،38بيروث  ،3994 ،ؿ16.
ً
 -74خال سسذ الح سسشوب  ،حم سساط واج ٙسسا ٔ ٛسسضة – أسٍح سسا أوال املى ٜسس ٚواملماسظ سست  ،مجل سست الذساظ سساث
الٙلعىُيُت  ،الّذد ،3991 ،36ؿ13.
 -75خال س سسذ ظ س سسلُمان ٘ س سساًض محم س سسىد  ،أز س سسش حش ٠س سست املٝاوم س سست لاظ س سسالمُت حم س سساط ِل س سسى الخىمُ س سست
العُاظُت في ٘لعىين (المٙت الٕشبُت وٜىساُ ٔسضة)  ،1334-3987سظسالت ماجعسخير ٔيسر ميؽسىسة
١ ،لُت الذساظاث الّلُا  ،جامّت الىجاا الىوىُت  ،هابلغ  ،1334 ،ؿ.74 -71
 -76أحمسسذ مىفسسىس  ،الؽسسُخ أحمسسذ ًاظسسين ؼسساهذ ِلسسى ِفسسش الاهخٙالسست  ،السسذاس الّشبُسست للّلسسىم
وداس أبً حضم  ،بيروث  ،1334 ،ؿ.188
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ِ -77لي الجشباوي  ،مى ٜٚالحش١ساث لاظسالمُت الٙلعسىُيُت مسً الاجٙسا ٛالٙلعسىُني -لاظسشابُلي
 ،املفذس العاب ، ٞؿ.51
ِ -78ل سسي الجشب سساوي وآخ سسشون  ،املّاسل سست الٙلع سسىُيُت  ....إل سسى اً سسً ر ،مش ٠سسض البح سسىر والذساظ سساث
الٙلعىُيُت  ،هابلغ (،د  .ث)  ،ؿ.13
ِ -79لي الجشباوي  ،مى ٜٚالحش١ساث لاظسالمُت الٙلعسىُيُت مسً الاجٙسا ٛالٙلعسىُني -لاظسشابُلي
 ،املفذس العاب ، ٞؿ.51
 -83الٙفابل الّؽشة  :حؽ٣ل إواس الٙفسابل الّؽسشة مسً ٘فسابل املىٍمست التسي ِاسلسذ الُٝسادة
املخىٙزة ملىٍمت الخحشٍش .الج هت الؽّبُت لخحشٍسش ٘لعسىين  ،الج هست الؽسّبُت لخحشٍسش ٘لعسىين –
ال ُٝس سسادة الّام س سست  ،ج ه س سست الىم س سسا ٥الؽ س سسّاي الٙلع س سسىُني (جى س سساا خال س سسذ ِب س سسذ املجُ س سسذ)  ،مىٍم س سست
الف س سساِٝت (والة س سسْ ح س سسشب الخحشٍ س سسش الؽ س سسّبُت) الح س سسضب الؽ س سسُىعي الٙلع س سسىُني الش س سسىسي  ،الج ه س سست
الذًمٝشاوُسست لخحشٍسسش ٘لعسسىين  ،حش٠سست ٘سسخح الاهخٙالسست  ،ج هسست الخحشٍسسش الٙلعسسىُيُت (جىسساا أب سسى
همسسا ٥ألاؼسسٝش) .إلسسا٘ت إلسسى حش٠ت سي املٝاومسست لاظسسالمُت (حمسساط) والجهسساد لاظسسالمي فسسي ٘لعسسىين
وجم حؽُ٢ل هسزا الاوساس مسً الخحسال ٚأواخسش ِسام 3993م ً .ىٍسش Michael Winograd ,Hamas :
Islamic Jihad and The Muslim Brotherhood: Islamic Extremists And the Terrorist
Threat to America ,AdL Speial Background Report,21December,1994,p.6.
 -83جىاد الحمذ وإًاد البرٔىسي  ،دساظت فسي ال٢ٙسش العُا ساي لحش٠ست املٝاومست لاظسالمُت (حمساط)
 ،ه ،1مش٠سسض دساظسساث الؽسسش ٛألاوظسسي ِ ،مسسان  ،3999 ،ؿ179؛ بذسٍسست ـسسال ِبسسذ

 ،املفسسذس

العاب.381 ، ٞ
 -81ظامي ًىظ ٚأحمذ  ،املفذس العاب ، ٞؿ11؛ هاً ٚحىاجمت  ،املفذس العاب ، ٞؿ.97
 -81خالسسذ الح سسشوب  ،حم سساط ال٢ٙسسش واملماسظ سست العُاظ سسُت  ،املفسسذس الع سساب، ٞؿ316؛ ِبذلالسسه
بلٝضٍض  ،املفذس العاب ،ٞؿ.18
ِ -84ل س سسي الجشب س سساوي  ،حم س سساط  :م س سسذخل لاخ س سسىان املع س سسلمين ال س سسى الؽ س سسشُِت العُاظ س سسُت  ،مجل س سست
الذساظاث الٙلعىُيُت  ،الّذد  ،31بيروث  ،ؼخاء  ،3991ؿ.78
 -85جىاد الحمذ وإًاد البرٔىسي  ،املفذس العاب ، ٞؿ.183
 -86مج سسذي هج سسم محم سسذ ِِي سسا  ،املف سسذس الع سساب ، ٞؿ86 -85؛ ِب سسذ
املفذس العاب ، ٞؿ.71
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 -87مف س سسىٙى ال س سسىلي  ،الن س س اُ ألاهل س سسي الٙلع س سسىُني م س سسأص(( ٛظ س سسلىت)) ومّاسل س سست  ،مجل س سست ؼ س سسؤون
ألاوظي  ،مش٠سض الذساظساث الاظستراجُجُت والبحسىر والخىزُس ،ٞالّسذد  ،17بيسروث ١ ،ساهىن الشساوي /
ًىاًش  ،3995ؿ.91

ً
 -88خالسسذ الحسسشوب  ،حمسساط واجٙسسأ ٛسسضة – أسٍحسسا اوال  ،املفسسذس العسساب ، ٞؿ14؛ ِبسسذ

أحمسسذ

محمىد بشهم ،املفذس العاب ، ٞؿ.71

املصادر
ً
اوال  :انمرآٌ انكريى
َ
ثاَيا :املوسوعاخ .
 - 3ظلُم الُاط  ،مىظىِت الأخُاالث ومحاوالث الأخُا ٥في الّالم  ،مش٠ض الؽشٛ
ألاوظي الشٝافي اللبىاوي ،بيروث 1336.،
 -1ـال صهش الذًً  ،مىظىِت الامبراوىسٍت ألامشٍُ٢ت ( ٜامىط ال خفُاث ألامشٍُ٢ت)،
 ،3املش٠ض الشٝافي اللبىاوي ،بيروث .1334 ،
ً
ثانثا  :انوثائك املُشورج
أ– تانهغح انعرتيح .
 -3أحمذ مىفىس  ،الؽُخ أحمذ ًاظين ؼاهذ ِلى ِفش الاهخٙالت ((ظلعلت وزابُٝت
ألهم البراممل الحىاسٍت جفذسها ٜىاة (الجضٍشة) الٙمابُت))  ،امل٢خب املفشي الحذً ،
الٝاهشة 1334. ،
 -1أوغ ِبذ الشحمً  ،الٝمُت الٙلعىُيُت بين مُشاٜين املُشا ٛالىوني الٙلعىُني
ومُشا ٛحش٠ت املٝاومت لاظالمُت (حماط) ،م٢خبت داس البُان  ،ال٢ىٍذ 3989. ،
 -1مىٍمت الخحشٍش الٙلعىُيُت ،أمً الشباظت  ،وزاب ٞمؤجمش مذسٍذ للعالم /33 /13
 ،3993/33/1 -3993ونخت بحىصة مش٠ض الذساظاث بٕذاد ( ،د  .ث).
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ب – تانهغح األجُثيح .

1-Israel-PLO Mutual Recognition, Letters and Speeches, 10
September 1993.
َ
راتعا  :انكتة
أ – انكتة تانهغح انعرتيح .
 - 3إبشاهُم الذٜا ، ٛأساء ومىاٜؽاث حى إِادة بىاء مىٍمت الخحشٍش الٙلعىُيُت  ،مش٠ض
دساظاث الىحذة الّشبُت  ،بيروث 1334. ،
 - 1أحمذ ٜشَْ (أبى ِالء)  ،الشواًت الٙلعىُيُت ال٣املت للمٙاولاث مً أوظلى إلى
خاسوت الىشٍ ،ٞمؤظعت الذساظاث الٙلعىُيُت  ،بيروث .1335 ،
ً
 - 1أظماُِل ِبذ الّضٍض الخالذي  ،ظخىن ِاما في جماِت لاخىان املعلمين  ،ه،1
مىبّت وم٢خبت داس ألاسٜم ٔ ،ضة . 1333 ،
 - 4أؼشٗ ِشمان بذس  ،إظشابُل وحماط جذلُت الخذاْ٘ والخىاـل والخٙاوك -3987
 ،1334مش٠ض الضٍخىهت للذساظاث والاظدؽاساث  ،بيروث 1336. ،
 -5جهاد ِىدة ومحمذ ساضاي  ،الخحىالث في حش٠ت حماط  ،امل٢خب الّشبي للمّاسٗ ،
الٝاهشة.1337 ،
 -6جىاد الحمذ  ،حماط والحش٠ت لاظالمُت والحىاس مْ الىٍام العُا اي في ألاسدن  ،مش٠ض
دساظاث الؽش ٛألاوظي ِ ،مان 1338. ،
 -7جىاد الحمذ وإًاد البرٔىسي  ،دساظت في ال٢ٙش العُا اي لحش٠ت املٝاومت لاظالمُت
(حماط) ،ه ،1مش٠ض دساظاث الؽش ٛألاوظي ِ ،مان 3999. ،
 -8جىصٍ ٚألخىسي وى ، ٛالاجٙاُٜاث الّشبُت لاظشابُلُت  ،الاجٙا ٛألاسدوي – لاظشابُلي
 ،داس اهابىلِغ  ،بيروث 1331. ،
 -9خالذ الحشوب  ،حماط ال٢ٙش واملماسظت العُاظُت  ،مؤظعت الذساظاث الٙلعىُيُت
 ،بيروث.3996 ،
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 -33صهشاء أبى حلُىة  ،مىٍمت الخحشٍش الٙلعىُيُت الخاسٍخ  ،الخحىالث  ،الّالٜاث ،
باح للذساظاث الٙلعىُيُت والاظتراجُجُت  ،بيروث .1336 ،
ِ -33بذ لاله بلٝضٍض  ،أصمت املؽشوُ الىوني الٙلعىُني مً ((٘خح)) إلى ((حماط)) ،
مش٠ض دساظاث الىحذة الّشبُت  ،بيروث 1336. ،
ِ -31بذ الٕني ِماد  ،الحش١اث لاظالمُت في الىوً الّشبي  ،ممل ،3مش٠ض دساظاث الىحذة
الّشبُت  ،بيروث 1331. ،
ِ -34لي الجشباوي وآخشون  ،املّاسلت الٙلعىُيُت  ....إلى اًً ر ،مش٠ض البحىر
والذساظاث الٙلعىُيُت  ،هابلغ (،د .ث) .
ِ -35لي ِٝلت ِشظان  ،ـمىد وا هُاس معاساث الخٙاوك الّشبُت – لاظشابُلُت بّذ
مؤجمش مذسٍذ  ،3 ،مؽىساث اجحاد الّشب  ،دمؽ3998. ، ٞ
ٔ -36عان الخىُب  ، ،العُاظت الٙلعىُيُت وِملُت ظالم الؽش ٛألاوظي الاجماُ
والخىا٘غ لمً الى٘ذ الٙلعىُني املٙاوك  ،مؤظعت الذساظاث الٙلعىُيُت  ،بيروث ،
1334.
 -37محعً محمذ ـال  ،حش٠ت املٝاومت لاظالمُت (حماط) ٜشاءة في سـُذ الخجشبت
 ، 1335 -3987مش٠ض الضٍخىهت للذساظاث والاظدؽاساث  ،بيروث .1335 ،
 -38محعً محمذ ـال ٘ ،لعىين ظلعلت دساظاث مىحجُت في الٝمُت الٙلعىُيُت ،
٠ىالاملبىس.1331 ،
 -39محمذ حعىين هُ٣ل ،املٙاولاث العشٍت بين الّشب وإظشابُل ظالم ألاوهام أوظلى
– ما ٜبلها  ،1 ،ه ،6وما بّذها  ،داس الؽشو ، ٛالٝاهشة .1333 ،
 -13محمذ خالذ ألاصِش  ،املٝاومت الٙلعىُيُت بين ٔضو لبىان والاهخٙالت  ،مش٠ض دساظاث
الىحذة الّشبُت ،بيروث 3993. ،
 -13محمذ سأ٘ذ ِشمان  ،الحٝى ٛوالىاجباث والّالٜاث الذولُت في لاظالم  ،ه ،1داس
اٜشأ  ،بيروث 3981. ،
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 -11محمذ ِلي الٙشا ،العالم الخادُ  :إلى أًً  ،داس الؽشو ٛلليؽش والخىصَْ ِ ،مان ،
1331.
 -11محمذ هضا ٥وآخشون  ،الحش١اث لاظالمُت في مىاجهت الدعىٍت  ،مش٠ض الذساظاث
لاظتراجُجُت والبحىر والخىزُ ، ٞبيروث . 3995 ،
 -14ممذوا هى٘ل ٜ ،فت اجٙا ٛأوظلى  ،وبخت أوظلى  ،ألاهلُت لليؽش والخىصَْ ِ،مان ،
3995.
 -15مهُب ظلمان أحمذ الىىاحي  ،حماط مً الذاخل  ،داس الؽشو ٛلليؽش والخىصَْ ،
ٔضة 1331. ،
 -16هادًت ظّذ الذًً  ،الحش١اث الذًيُت العُاظُت ومعخٝبل الفشاُ الّشبي –
لاظشابُلي  ،مش٠ض الجضٍشة للذساظاث  ،الذوحت 1331. ،
 -17هاـش الذًً الؽاِش  ،اوسا ٛفي ال٢ٙش العُا اي لاظالمي املّاـش (ِ )3ملُت العالم
الٙلعىُيُت – لاظشابُلُت  :وجهت هٍش إظالمُت  ،ه ،1مش٠ض البحىر والذساظاث  ،هابلغ
.3999 ،
 -18هاً ٚحىاجمت  ، ،أوظلى – والعالم ألاخش املخىاصن  ،داس الجلُل لليؽش ِ ،مان .3999
ًضٍذ الفاٌٖ  ،زالر ظىىاث مً ح٢م حماط في ٔضة  ،مش٠ض الضٍخىهت للذساظاث
والاظدؽاساث ،بيروث .1333 ،
ب -انكتة املعرتح .
 - 3أهاث ن ٠ .ىسجض  ،الاهخٙالخان الٙلعىُىِخان ٜشاءة ـهُىهُت جاسٍخُت ر .جشجمت :
إـذاس باح للذساظاث  ،باح للذساظاث  ،بيروث .1333 ،
 -1باسباسا ُ٘٢خىس ،حىان ِؽشاوي العيرة واملعيرة  ،جشجمت  :مفىٙى الشص ،م٢خبت
مذبىلي ،مفش 1333. ،
 -1بى ٥مأىو  ،اٜخل خالذ ِملُت املىظاد الٙاؼلت الٔخُا ٥خالذ مؽّل وـّىد حماط
 ،جشجمت :مشوان ظّذ الذًً  ،الذاس الّشبُت للّلىم هاؼشون  ،بيروث 1339. ،
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 -4جُم صاجىوي  ،حماط :خلُٙت وٜماًا حّني ال٢ىوٕشط ألامشٍ٣ي  ،جشجمت وإـذاس  :مش٠ض
باح للذساظاث الٙلعىُيُت والاظتراجُجُت  ،بيروث . 1331 ،
 -5جُمي ١اسجش ٘ ،لعىين العالم ال الخمي الّىفشي  ،هٝلت إلى الّشبُت  :محمذ محمىد
الخىبت ،م٢خبت الّبُ٣ان  ،الشٍاك اململ٢ت الّشبُت العّىدًت 1337. ،
ً
 -6جين ٠ىسًٍ ٔ ،ضة اوال – لٝاءاث النروٍمل بين إظشابُل ومىٍمت الخحشٍش  ،جشجمت :
محمىد إبشاهُم  ،املؤظعت الّشبُت للذساظاث واليؽش  ،بيروث 3994. ،
 -7ؼاتو ٥مؽّا ٥وأبشاهام ظُلْ ِ،فش حماط ٜ ،شاءة وحّلُِ : ٞلي بذوان  ،داس
ـٙحاث للذساظاث واليؽش  ،دمؽ1339. ، ٞ
٘ -8شاوعِغ بىٍل ٘ ،لعىين الٙلعىُيُىن والٝاهىن الذولي  ،جشجمت ِ :بذ

ألاؼّل ،

م٢خبت الؽشو ٛالذولُت  ،الٝاهشة .1334 ،
َ
خايسا :انرسائم واألطاريح
 - 3أحمذ ِبذ

محِعً ِىاوهت  ،ألاداء العُا اي لحش٠ت املٝاومت لاظالمُت (حماط)

 ،1336 -3987سظالت ماجعخير ٔير ميؽىسة ١ ،لُت الذساظاث الّلُا  ،جامّت بيرصٍذ ،
٘لعىين 1337. ،
 - 1جِعير ٘اب ٞمحمذ ِضام  ،الخجشبت العُاظُت لحش٠ت املٝاومت لاظالمُت حماط
وأزشها ِلى الخُاس الذًمٝشاوي في المٙت الٕشبُت وٜىاُ ٔضة للٙترة  ،1337 -3991سظالت
ماجعخير ٔير ميؽىسة ١ ،لُت الذساظاث الّلُا  ،جامّت الىجاا الىوىُت  ،هابلغ1337. ،
 - 1حاصم محمذ وهُب ِلي أبى سمح  ،الفشاُ بين حش٠تي ٘خح وحماط وأزشه ِلى
الدعىٍت العلمُت مً وجهت هٍش ولبت أٜعام الّلىم العُاظُت في جامّاث المٙت
الٕشبُت وٜىاُ ٔضة ( ، )1333 -1336سظالت ماجعخير ٔير ميؽىسة ١ ،لُت يداب والّلىم،
جامّت الؽش ٛألاوظي1333. ،
 - 4حمضة ِبذالحمُذ محمىد الفمادي  ،ججشبت م  .ث . ٗ .العُاظُت مً املٝاومت
املعلحت إلى الدعىٍت العلمُت ( ، )1336 -3964سظالت ماجعخير ٔير ميؽىسة ١ ،لُت
الذساظاث الّلُا ،جامّت الىجاا الىوىُت  ،هابلغ1338. ،
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 ،مٙهىم الذولت في ال٢ٙش العُا اي الٙلعىُني املّاـش

( ، )1331 -3988سظالت ماجعخير ٔير ميؽىسة ١ ،لُت الاٜخفاد والّلىم لاداسٍت  ،جامّت
ألاصهش ٔ ،ضة.1331 ،
 - 6خالذ ظلُمان ٘اًض محمىد  ،أزش حش٠ت املٝاومت لاظالمُت

حماط ِلى الخىمُت

العُاظُت في ٘لعىين (المٙت الٕشبُت وٜىاُ ٔضة)  ،1334-3987سظالت ماجعخير ٔير
ميؽىسة ١ ،لُت الذساظاث الّلُا  ،جامّت الىجاا الىوىُت  ،هابلغ 1334. ،
ِ -7بذاللىُِ ٚلي حعين املُاا  ، ،املجا ٥الحُىي في ظُاظت ((إظشابُل)) الخاسجُت ،
اوشوحت د٠خىساه ٔير ميؽىسة ١ ،لُت الّلىم العُاظُت  ،جامّت بٕذاد . 3997 ،
ِ -8الء ٔني ِىب ال٢شِاوي  ،الذوس لاظشابُلي في الحشب الاهلُت اللبىاهُت ،3981 -3975
سظالت ماجعخير ٔير ميؽىسة ١ ،لُت التربُت للّلىم الاوعاهُت  ،جامّت ٠شبالء 1337 ،
ٜ -9حىان ِذهان أحمذ الجبىسي  ،املعاس ألاسدوي في حعىٍت الٝمُت الٙلعىُيُت (-3993
 ،)1331أوشوحت د٠خىساه ٔير ميؽىسة  ،املّهذ الّالي للذساظاث العُاظُت والذولُت ،
الجامّت املعدىفشٍت 1335. ،
ٙ٠ -33اا حشب محمذ ِىدة  ،أحذار حضٍشان  1337في ٜىاُ ٔضة وجأزيرها ِلى املؽشوُ
الىوني الٙلعىُني اظتراجُجُا وج٢خُ ،٤سظالت ماجعخير ٔير ميؽىسة ١ ،لُت الذساظاث
الّلُا  ،جامّت الىجاا الىوىُت  ،هابلغ 1339. ،
 -33مجذي هجم محمذ ِِيا  ،املؽاس٠ت العُاظُت لحش٠ت حماط في الىٍام العُا اي
الٙلعىُني ما بين الخماظ ٤ألاًذًىلى ي والبرأماجُت العُاظُت  ،سظالت ماجعخير ٔير
ميؽىسة ١ ،لُت الذساظاث الّلُا  ،جامّت بيرصٍذ ٘ ،لعىين . 1337 ،
 -31هاهن ص١ي محمىد جّشوس  ،اوّ٣اظاث املخٕيراث املحلُت ولاٜلُمُت والذولُت ِلى
الخجشبت العُاظُت لحش٠ت حماط ( ، )1334 -1336سظالت ماجعخير ٔير ميؽىسة ،
ا١ادًمُت لاداسة والعُاظت للذساظاث الّلُا ،جامّت ألا ٜا .1335 ،
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 -31مّت ظمير الذبغ  ،الخىىساث الذاخلُت وأزشها ِلى حش٠ت املٝامت لاظالمُت
(حماط)  ، 1339 -1333سظالت ماجعخير ٔير ميؽىسة١ ،لُت الاٜخفاد والّلىم لاداسٍت ،
جامّت ألاصهشٔ ،ضة 1333. ،
 -34هىادي هاوي محمذ إظماُِل  ،الذولت الٙلعىُيُت همىر بىاء املؤظعاث في ُٜام
الذولت  ،سظالت ماجعخير ٔير ميؽىسة ١ ،لُت الذساظاث الّلُا  ،جامّت الىجاا الىوىُت ،
هابلغ.1331 ،
َ
سادسا :انكتة تانهغح االجُثيح .
1- Damiel Lieberfeld, Secrecy and Two Level Games in the Oslo
Accrod what the Primary Source Tell us," Center for Social Public
Policy, Duquesne university U.S.A.,2008.
2- Declaration of Principles on Interim Self-Government
Arrangements, Texts and Speeches, the White House, Washington,
13 September 1993.
3-Michael Winograd ,Hamas Islamic Jihad and The Muslim
Brotherhood
: Islamic
Extremists And the Terrorist Threat to America , AdL Speial
BackgroundReport,21December,1994.

ً
ساتعا  :انذورياخ .

-3إبشاهُم ٔىؼت  ،أوظلى  ..الحفاس املش  ،مجلت ٘لعىين املعلمت  ،العىت العابّت ِؽش
 ،الّذد الشابْ  ،لىذن  ،هِعان  /إبشٍل . 3999
 -1أحمذ ِبذ ألامير ألاهباسي  ،مأص ٛحماط في الح٢م دساظت في لىء مى ٜٚاللجىت
الشباُِت مً ٘ىص حماط باالهخخاباث الدؽشَُّت  ،1336مجلت مش٠ض الذساظاث
الٙلعىُيُت  ،الّذد  ، 4جامّت بٕذاد  ،ؼخاء .1337
 -1أحمذ ٘همي  ،املٝاومت الٙلعىُيُت  ..مً ًٝىدها ر  ..وإلى أًً ر  ،مجلت البُان ،
الشٍاك1334. ،

278

مجلت آداب البصرة /العدد87
 -4بذسٍت ـال ِبذ
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 ،الٙفابل الٙلعىُيُت وإـالا العلىت  ،مجلت مش٠ض الذساظاث

الٙلعىُيُت ،الّذد ،34جامّت بٕذاد ١ ،اهىن ألاو1333. ٥
 -5جّٙش ِبذالعالم ومحمىد العُذ حعين داوود  ،الفشاُ الّشبي لاظشابُلي بين
الىما ٥والدعىٍت العلمُت  ،ظلعلت ٘٢ش املىاجهت  ،الّذد الخامغ ِؽش  ،الٝاهشة ،
.1336
-6حعً ؼاهين  ،جذلُت ألاًذًىلى ي  /الىوني وأزشها في خُاساث حش٠ت حماط العُاظُت
 :إؼ٣الُت ح ً٢حماط لٝىاُ ٔضة  ،املجلت الّشبُت للّلىم العُاظُت  ،مش٠ض دساظاث
الىحذة الّشبُت ،الّذدان  ،41-43بيروث ،ؼخاء  /سبُْ 1334.
 -7حعً ِفٙىس  ،ستٍت الجٙا ٛإِالن املبادا  ،مجلت دساظاث ٘لعىُيُت  ،الّذد ،36
بيروث3991. ،
 -8خالذ الحشوب  ،حش٠ت حماط بين العلىت الٙلعىُيُت وإظشابُل  :مً مشل الٝىي
إلى املىشٜت والعىذان  ،مجلت الذساظاث الٙلعىُيُت  ،الّذد  ،38بيروث 3994. ،
،
 -9خالذ الحشوب  ،حماط واجٙأ ٛضة – أسٍحا اوال  ،مجلت دساظاث ٘لعىُيُت  ،الّذد
 ،36بيروث.3991 ،
 -33ظامي ًىظ ٚأحمذ  ،املىا ٜٚالعُاظُت الٙلعىُيُت املخباًىت وأزشها ِلى مؽاسَْ
الذولت الٙلعىُيُت املٝترحت في أواس الدعىٍت ( ،)3991 -3967مجلت جامّت ألاصهش ،
املجلذ  ،31الّذد ٔ ،3ضة .1333 ،
ِ -33لي الجشباوي  ،حماط  :مذخل لاخىان املعلمين الى الؽشُِت العُاظُت  ،مجلت
الذساظاث الٙلعىُيُت  ،الّذد  ،31بيروث  ،ؼخاء .3991
ِ -31لي الجشباوي  ،مى ٜٚالحش١اث لاظالمُت الٙلعىُيُت مً الاجٙا ٛالٙلعىُني –
لاظشابُلي ،مجلت املعخٝبل الّشبي  ،مش٠ض دساظاث الىحذة الّشبُت  ،الّذد ،383بيروث ،
ؼباه ٘ /براًش .3994
 -31ماهش ملىذي  ،خاسوت الىشٍ – ٞبين الىق والخىبُ ، ٞمجلت جامّت دمؽ ٞللّلىم
الاٜخفادًت والٝاهىهُت  ،ممل ،15الّذد الشاوي .1339 ،
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 -34مجلت املعخٝبل الّشبي  ،مش٠ض دساظاث الىحذة الّشبُت  ،العىت الشاهُت والّؽشون ،
الّذد ، 151بيروث  ،أراس  /ماسط 1333.
 -35مفىٙى الىلي  ،الن اُ ألاهلي الٙلعىُني مأص(( ٛظلىت)) ومّاسلت  ،مجلت ؼؤون
ألاوظي ،مش٠ض الذساظاث الاظتراجُجُت والبحىر والخىزُ ،ٞالّذد  ،17بيروث ١ ،اهىن
الشاوي ً /ىاًش .3995
 -35هٍيرة محمىد خىاب وِبذالحمُذ املىظاوي  ،ستظاء الح٢ىماث في إظشابُل -3949
 ،1335ظلعلت جٝاسٍش ؼؤون إظشابُلُت  ،مش٠ض الذساظاث الٙلعىُيُت  ،الّذد  ،1جامّت
بٕذاد  ،1335 ،ؿ.11
 -36هنري ظُجمان  ،حماط  :الٙشـت ألاخيرة  ،جشجمتِ :اد٘ ٥خغي  ،وجهاث هٍش ،
مجلت ؼهشٍت ،الّذد الشامً والشماهىن  ،العىت العابّت  ،ماًى .1336
 -37هُشم أحمذ مضاحم  ،حضب الّمل لاظشابُلي  ،3999 -3968دساظاث إظتراجُجُت ،
مش٠ض لاماساث للذساظاث والبحىر لاظتراجُجُت  ،الّذد ،59أبى ٌاي .1333 ،
 -38هُٙاء أحمذ محمذ  ،الذولت الٙلعىُيُت وآ٘اٜها في ٌل مؤجمش اهابىلغ  ،مجلت
مش٠ض الذساظاث الٙلعىُيُت  ،الّذد العابْ ،جامّت بٕذاد  ،حضٍشان ً /ىهُى .1338
 -39ولُذ حعً محمذ  ،الذولت الٙلعىُيُت ومعخٝبل ِاـم ها الٝذط  ،مجلت مش٠ض
الذساظاث الٙلعىُيُت  ،الّذد ،35جامّت بٕذاد  ،حضٍشان .1331
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