
 

 مستقبل النظام السياسي الف لسطيني بين حل الدولة الواحدة وحل الدولتين
  خالد خليل أحمد الشيخ عبد اهلل

 2ٕٔٓ  ضبٌش اٌغيء األٚياٌاٌؼلك                                                     ؼبّواٌاٌّغٍل 

073 

 

 ٍغرقثو اىْظاً اىغُاعٍ اىفيغطٍُْ تُِ دو اىذوىح اىىادذج ودو اىذوىرُِ

 خاىذ خيُو أدَذ اىشُخ ػثذ هللا

 

 

 :اىَيخص

ا١ٌَٕبه٠ٛ٘بد اٌَّزمج١ٍخ اٌّزؼٍمخ ثبٌٕظبَ ا١ٌَبٍٟ ٘لفذ اٌلهاٍخ اٌٝ ِؼوفخ 

، ٛوػ ١ٍٕبه١٘ٛ٠ٓٚلل ؽبٌٚذ اٌلهاٍخ ِٕبلْخ ِٛٙٛػٙب ِٓ فالي ، اٌفٍَط١ٕٟ

، ؽً اٌلٌٚز١ٍٓ١ٕبه٠ٛ ٚ"، صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ"ؽً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح ١ٍٕبه٠ٛ : ّبٚ٘

ب ػٍٝ إٌّٙغ١ٓ االٍزموائٟ ٚاالٍزٕجبٟٛاٌلهاٍخ  اٍزقلِذٚ ًٚ ، وّب اػزّلد أ٠

ْ  ، ٚلل اٌّلفً اٌزبه٠قٟ ٚاٌّلفً إٌٛفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ف١به اٌلٌٚخ  فٍٖذ اٌلهاٍخ اٌٝ أ

١ٍٛاعٗ ِؼبهٙخ ِٓ أغٍج١خ اإلٍوائ١١ٍ١ٓ ٚاٌفٍَط١١ٕ١ٓ، فّٓ "صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ" اٌٛاؽلح 

ْْ ٠ؼ١ْٛا فٟ كٌٚخ ٚاؽلح، فبٌضمخ ث١ٓ اٌطوف١ٓ ِٕؼلِخ، ٚال هغجخ  اٌٖؼٛثخ رٖٛه أ

ف١ٓ لٛرٙب ٌل٠ّٙب ثّْبهوخ ا١ٌّٖو اٌٛاؽل، ٚلل رضجذ إٌياػبد االٔفٖب١ٌخ ػٕل اٌطو

ْ  اٌؾً ٠ىّٓ  ػٕل ؽٖٛي أٞ أىِخ ١ٍب١ٍخ؛ ِّب ١ٍئكٞ فٟ إٌٙب٠خ اٌٝ االٔفٖبي، ٚأ

 ؽً اٌلٌٚز١ٓ.ف١به فٟ 
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Abstract: 

The study aimed to know the future scenarios related to the 

Palestinian political system, The study attempted to discuss the 

subject through the introduction of two scenarios, They are: One 

State solution scenario "Bi-nationalism", And the two-state 

solution scenario, The study used the inductive method and the 

deductive approach, And it also relied on the historical approach 

and the analytical descriptive approach, The study concluded that 

the one-state option "Bi-nationalism", would face opposition 

from the majority of Israelis and Palestinians, Because it is 

difficult to imagine living in one state, And that trust between the 

two parties is non-existent, And they have no desire to share one 

destiny, And separatist conflicts between the two parties could be 

strong when a political crisis occurs, Which will eventually lead 

to secession, And that the solution is the option of a two-state 

solution. 
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 :اىَقذٍح

٠زٛلف َِزمجً إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ اٌفٍَط١ٕٟ ػٍٝ ٛج١ؼخ اٌزطٛهاد اٌغبه٠خ فٟ 

اٌَبؽخ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ اٌزٟ رؾ١ٜ ثبٌم١ٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ؛ فبٌٕظبَ ا١ٌَبٍٟ ٘ٛ 

أؼىبً ٌألٚٙبع اٌمبئّخ فٟ أٞ ِغزّغ؛ فىٍّّب وبٔذ اٌؾ١بح ا١ٌَبٍخ فٟ ِغزّغ ِب ؽ١بح 

٠ٕؼىٌ مٌه ػٍٝ إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ ثىً ِئٍَبرٗ اٌزٕف١ن٠خ ٚاٌزْو٠ؼ١خ ٕؾ١خ ٚؽم١مخ 

 ٚاٌمٚبئ١خ. 

ٚرٕبلِ ٘نٖ اٌلهاٍخ ِٛٙٛػٙب، ِٓ فالي اٌّٛاك ِٓ فالي اٍزْواف َِزمجً 

ؽل ا١ٌَٕبه١٘ٛ٠ٓ اٌٍز١ٓ رَزْوفّٙب اٌلهاٍخ، ّٚ٘ب: أإٌظبَ ا١ٌَبٍٟ اٌفٍَط١ٕٟ ّٙٓ 

 اٌم١ِٛخ"، ١ٍٕٚبه٠ٛ ؽً اٌلٌٚز١ٓ.اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح "صٕبئ١خ ؽً ١ٍٕبه٠ٛ 

 :ٍشنيح اىذساعح

ا٠ٍٛي/  ٖٔػٍّذ ارفبل١خ أٍٍٚٛ اٌّٛلؼخ ث١ٓ اٌغبٔج١ٓ اٌفٍَط١ٕٟ ٚاإلٍوائ١ٍٟ فٟ 

َ ػٍٝ ل١بَ اٌٍَطخ ا١ٌٕٛٛخ اٌفٍَط١ٕ١خ ػٍٝ األهٗ اٌفٍَط١ٕ١خ، 22ٍٖٔجزّجو ػبَ 

ّٕظّخ اٌزؾو٠و ٚمٌه ألٚي ِوح، ِّب ػًّ ػٍٝ أزمبي إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ اٌفٍَط١ٕٟ ٌ

اٌفٍَط١ٕ١خ ِٓ فبهط فٍَط١ٓ، اٌٝ كافً فٍَط١ٓ ػجو اٌٍَطخ ا١ٌٕٛٛخ اٌفٍَط١ٕ١خ، ٚلل 

َ، ٌٍزفبٚٗ 222ٔأ٠به/ ِب٠ٛ ػبَ  ٗوبْ ِٓ اٌّفزوٗ أْ رزُ اٌّفبٚٙبد إٌٙبئ١خ فٟ 

ؽٛي اٌز٠َٛخ ا١ٌَب١ٍخ إٌٙبئ١خ ٌٍم١ٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ، ٚالبِخ ٔظبَ ١ٍبٍٟ ّٙٓ كٌٚخ 

َ، ٌٚىٓ اٌزؼٕذ االٍوائ١ٍٟ 2ٙ1ٔؽي٠واْ/ ١ٔٛ٠ٛ ػبَ  ٗمٍخ ػٍٝ ؽلٚك فٍَط١ٕ١خ َِز

ؽٛي ٘نٖ اٌّفبٚٙبد إٌٙبئ١خ ؽبٌذ كْٚ البِخ كٌٚخ فٍَط١ٕ١خ ٚٔظبَ ١ٍبٍٟ فٍَط١ٕٟ 

 وجبلٟ اٌلٚي اٌَّزمٍخ. 

 ِّٚب ٍجك؛ ٠ّىٓ ١ٕبغخ ِْىٍخ اٌلهاٍخ ِٓ فالي اٌزَبإي اٌوئ١َٟ ا٢رٟ: 

 ىيْظاً اىغُاعٍ اىفيغطٍُْ؟ اىَرىقؼح ُحٍا هٍ اىغُْاسَىهاخ اىَغرقثي

١ٍٚزُ االعبثخ ػٍٝ ٘نا اٌزَبإي اٌوئ١َٟ ٌٍلهاٍخ ِٓ فالي اٍزْواف 

اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح ؽً ١ٍٕبه٠ٛ ١ٍٕبه١٘ٛ٠ٓ، اٌٍناْ ٠زّضالْ فٟ ا١ٌَٕبه٠ٛ األٚي ٚ٘ٛ: 

 "صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ"، ٚا١ٌَٕبه٠ٛ اٌضبٟٔ ٚ٘ٛ: ١ٍٕبه٠ٛ ؽً اٌلٌٚز١ٓ.
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 :أهذاف اىذساعح

 ؛ ٟٚ٘ وب٢رٟ:ٍؼذ اٌلهاٍخ اٌٝ رؾم١ك عٍّخ ِٓ األ٘لاف

 اٍزْواف َِزمجً إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ اٌفٍَط١ٕٟ. .ٔ

 اٌزؼوف ػٍٝ ١ٍٕبه٠ٛ ؽً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح "صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ". .ٕ

 .اٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ اٌل٠ّموا١ٛخ ٚاٌلٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخر١ٙٛؼ اٌفوق ث١ٓ  .ٖ

 ".صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ"ؽً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح  ٌق١بههكٚك اٌفؼً اإلٍوائ١ٍ١خ ٚاٌفٍَط١ٕ١خ  .ٗ

 .اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح )صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ( ف١بهرؾم١ك ٔغبػ  ث١بْ ِلٜ .٘

 .ؽً اٌلٌٚز١ٌٓق١به رمل٠ُ لواءح ػ١ٍّخ  .ٙ

 :أهَُح اىذساعح

 رزّضً أ١ّ٘خ اٌلهاٍخ فٟ اٌغٛأت ا٢ر١خ:

خ، ِٓ رىّٓ أ١ّ٘خ اٌلهاٍخ أٚاًل فٟ اٌّٛٙٛع اٌنٞ رؼو ٗ ٌٗ اٌجبؽش ثبٌلهاٍ .ٔ

 ثَّزمجً إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ اٌفٍَط١ٕٟ. ؽ١ش ِالَِزٗ ٌم١ٚخ ؽَبٍخ رورجٜ

ٌٙنٖ اٌلهاٍخ أ١ّ٘خ ػ١ٍّخ ٚأوبك١ّ٠خ ثؾ١ش ٠زُ االٍزفبكح ِٕٙب، فبٕخ ٚاْ  .ٕ

 ِٛٙٛع اٌلهاٍخ ِورجٜ ثَّزمجً اٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ.

 :ٍْهجُح اىذساعح

بك ثبألٌٍ هاػٝ اٌجبؽش اٌزىبًِ إٌّٙغٟ ٚاٍزقالٓ إٌزبئظ، ٚاالٍزوّ

ٚاٌمٛاػل اٌؼ١ٍّخ ٌٍّٕٙغ١ٓ االٍزموائٟ ٚاالٍزٕجبٟٛ اٌٍن٠ٓ اٍزؼبْ ثّٙب اٌجبؽش فٟ 

كهاٍزٗ، وّب اٍزٕل اٌجبؽش اٌٝ ِٕٙغ١خ ِووجخ رمَٛ ػٍٝ اٌّياٚعخ ث١ٓ ِلافً ٔظو٠خ 

 ػلح، ٟٚ٘: اٌّلفً اٌزبه٠قٟ، ٚاٌّلفً إٌٛفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ.

 "ثْائُح اىقىٍُح"دو اىذوىح اىىادذج اىغُْاسَى األوه: 

ؽً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح ػٓ ر٠َٛخ ٌٍٖواع ػٍٝ أٍبً ا٠غبك ٔظبَ  ١ٍٕبه٠ٛ٠ؼجِّو 

١ٍبٍٟ ٚاؽل ٌٍْؼج١ٓ اٌفٍَط١ٕٟ ٚاإلٍوائ١ٍٟ، ػٍٝ وبًِ أهٗ فٍَط١ٓ، ٠ٚؾًّ ٘نا 

ب ّٔٛمع١ٓ ِقزٍف١ٓ، ٠مَٛ إٌّٛمط األٚي ػٍٝ أٍبً فىوح اٌلٌٚخ  ًِ اٌطوػ ػّٛ

٠مَٛ إٌّٛمط اٌضبٟٔ ػٍٝ أٍبً فىوح اٌلٌٚخ صٕبئ١خ  اٌفٍَط١ٕ١خ اٌل٠ّموا١ٛخ، ف١ّب

ْ  اٌىض١و ِٓ اٌّؾلكاد  -اٌم١ِٛخ، فٟ ١ٍبلبد اٌٖواع اإلٍوائ١ٍٟ اٌفٍَط١ٕٟ فبٕخ، فب
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وبٔذ لل اٍزٕجطذ ِٓ رغبهة أفوٜ ِطجمخ ؽٛي اٌؼبٌُ؛ و٠ََٛوا ٚثٍغ١ىب ٚعٕٛة 

 أفو٠م١ب. 

ٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ ، ١ٍزُ ػوٗ اٌفوق ث١ٓ ؽً اٌلا١ٌَٕبه٠ٌٛٚز١ٙٛؼ ٘نا 

ؽً  ١ٌَٕبه٠ٛاٌل٠ّموا١ٛخ ٚاٌلٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ، ٚهكٚك اٌفؼً اإلٍوائ١ٍ١خ ٚاٌفٍَط١ٕ١خ 

 .ا١ٌَٕبه٠ٛ، ٚأف١ًوا ِلٜ رؾم١ك ٔغبػ ٘نا "صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ"اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح 

: اىذوىح اىفيغطُُْح اىذََقشاطُح واىذوىح ثْائُح اىقىٍُح  أوًلا

زطٛه اٌٛػٟ إٌٟٛٛ اٌفٍَط١ٕٟ اٌّزؼٍك ثبٌلٌٚخ، ٕ٘بن صالصخ ِفب١ُ٘ اهرجطذ ث

ُٚ٘؛ اٌلٌٚخ، ٚإٌظبَ ا١ٌَبٍٟ اٌفٍَط١ٕٟ، ٚاٌلٌٚخ ٚاٌْوػ١خ اٌل١ٌٚخ صُ اٌلٌٚخ 

ٚاٌْوػ١خ ا١ٌَب١ٍخ، ٚلل وبٔذ فىوح اٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ ربه٠ق١ًب فىوح غبِٚخ ٚغ١و 

فزؼ، لجً ٚثؼل ِؾلكح اٌّؼبٌُ فٟ اٌفىو ا١ٌَبٍٟ اٌفٍَط١ٕٟ، فّٕن أطاللخ ؽووخ 

كفٌٛٙب ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن ؽل٠ش ػٓ كٌٚخ فٍَط١ٕ١خ ؽزّٝ فٟ 

ا١ٌّضبق إٌٟٛٛ ٌٍّٕظّخ، ؽ١ش ٌُ ٠ٛعل ؽل٠ش ػٓ كٌٚخ ثً ؽل٠ش ػٓ رؾو٠و 

فٍَط١ٕٟ، ٚوبٔذ فىوحُ اٌلٌٚخ فىوحً ِئعٍخً ثؼل رؾم١ك اٌزؾو٠و، ٚثؼل مٌه أرذ اٌقطٛح 

فزؼ فىوح اٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ اٌل٠ّموا١ٛخ اٌَؼٍّب١ٔخ ٚصجزذ فٟ  اٌزب١ٌخ ؽ١ٓ َٛوؽذ ؽووخ

ُ  َ، 21ِٔٔموهاد اٌّغٌٍ إٌٟٛٛ اٌفٍَط١ٕٟ ػبَ  ؽ١ٕٙب اٌؾل٠ش ألٚي ِوح ػٓ ٚر

اٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ اٌَؼٍّب١ٔخ اٌزٟ ٠زؼب٠ِ ف١ٙب ا١ٌٙٛكٞ ٚاٌٍَُّ ٚا١ٌَّؾٟ، ٚاٌزٟ 

٘ اٌمٜٛ اٌفٍَط١ٕ١خ ماد هفٚذ ١ٌَذ ِٓ لجً اٍوائ١ً فمٜ ٌىٕٙب هفٚذ ِٓ ثؼ

اٌزٛعٙبد اٌم١ِٛخ
(ٔ)

. 

اٍزطبع اٌؼوُة اٌفٍَط١ٕ١ْٛ ٚا١ٌٙٛك اإلٍوائ١ٍ١ْٛ رغ١١َو فىوُ٘، ِٓ فالي 

ْ  اٌفٍَط١١ٕ١ٓ،  ٕٚٛي عيء ُِٕٙ اٌٝ لٕبػخ اٌؼ١ِ فٟ ثٍل ٚاؽل ِْزون، فبٕخ ٚأ

 َ، ٚؽزّٝ أٚائً اٌَجؼ١ٕ١بد ِٓ اٌمو921ِْٕٔٚن أْبء اٌؾووخ ا١ٔٛ١ٌٖٙخ ػبَ 

اٌؼْو٠ٓ، وبٔٛا ٠ٕبكْٚ ثلٌٚخ ك٠ّموا١ٛخ ٚاؽلح
(ٕ)

. 

ؽبٚي ِئ٠لٚ ؽً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح ِؼبٌغخ اٌّْىٍخ ػٓ ٛو٠ك رمل٠ُ ث١ٕز١ٓ 

ذ ثبٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ اٌل٠ّموا١ٛخ اٌَؼٍّب١ٔخ، ٚاٌلٌٚخ صٕبئ١خ  ١ٍب١ٍز١ٓ ٌٍلٌٚخ رّضٍ 

اٌم١ِٛخ، ٚرمَٛ اٌج١ٕخ اٌمبئّخ ػٓ اٌؾً األٚي )اٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ اٌل٠ّموا١ٛخ( ثبػطبء 
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ٝ اٌؾمٛق اٌغّبػ١خ، ٚرزون ل١ٚخ اٌؾمٛق اٌغّبػ١خ األ٠ٌٛٚخ ٌٍؾمٛق اٌفوك٠خ ػٍ

 ٌٍزور١جبد اٌلٍزٛه٠خ اٌّؾلكح، ٚاٌزٟ رؼًّ ػٍٝ ؽّب٠زٙب. 

أِب اٌضب١ٔخ )اٌلٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ( فٟٙ رمَٛ ػٍٝ كٌٚخ ٚاؽلح رْبثٗ إٌّٛمط 

ا٠ٌََٛوٞ، ثؾ١ش رمَٛ ػٍٝ ٔظبَ اٌلٌٚخ اٌفلها١ٌخ أٚ اٌىٛٔفلها١ٌخ، ٚاٌزٟ  -اٌجٍغ١ىٟ

ً ػٍٝ ؽّب٠خ اٌضمبفخ ٚاٌّئٍَبد ا١ٌَب١ٍخ اٌفٍَط١ٕ١خ ٚاإلٍوائ١ٍ١خ، ِٕٚؾُٙ ؽك رؼّ

ْ  واًل  اٌؾىُ اٌنارٟ اٌّؾٍٟ ّٙٓ كٌٚخ ك٠ّموا١ٛخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ، ٚ٘نا ٠ؼٕٟ ًّٕٙب أ

ِٓ اٌغّبػز١ٓ اٌم١ِٛز١ٓ ١ٍىْٛ ٌٙب ؽىِٛزٙب اٌّؾ١ٍخ، ٚفوٙٙب ٌٍٚوائت اٌّؾ١ٍخ، 

خ، ٚاٌزؾلس ثٍغخ ٚاؽلح، وّب ٍزمَٛ ٘بربْ اٌّغّٛػزبْ ٚللهح اٌزؾىُ ثبٌْوٛخ اٌّؾ١ٍ

ثزْى١ً ؽىِٛخ رّض١ٍ١خ فلها١ٌخ رؼًّ ػٍٝ اكاهح ا١ٌَبٍبد اٌقبهع١خ ١ٍٚبٍبد 

اٌلفبع
(ٖ)

 . 

٠قزٍف ؽً اٌلٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ ػٓ ؽً اٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ اٌل٠ّموا١ٛخ اٌزٟ 

2ٙ1ََٔ اصو ٘ي٠ّخ ػبَ 2ٙ9ٔٛوؽزٙب ؽووخ فزؼ ػبَ 
(ٗ)

ٌزٟ رمَٛ ثبألٍبً ػٍٝ ٚا، 

ٔفٟ ١ٕغخ اٌلٌٚخ ا١ٌٙٛك٠خ ػٓ اٍوائ١ً، ٚػلَ االػزواف ثٛعٛك ل١ِٛخ اٍوائ١ٍ١خ، 

ٟٚ٘ رؼٕٟ ألِبط ا١ٌٙٛك ٚاٌؼوة فٟ كٌٚخ ٚاؽلح رىْٛ ٌغ١ّغ ِٛا١ٕٛٙب، ثغ٘ إٌظو 

ػٓ أٞ ِٓ االفزالفبد اٌزٟ رؼٛك ٌٍل٠ٓ أٚ اٌؼوق أٚ اٌم١ِٛخ، ٟٚ٘ رزؤٌٍ ػٍٝ أٍبً 

ب–ؼزجُو ع١ُّغ أفواك٘ب ِزَب١٠ٚٓ فٟ اٌؾمٛق ٚاٌٛاعجبد، ِٚزَب٠ٚٓ اٌفوك، ٠ُٚ  ًٚ أِبَ  -أ٠

اٌمبْٔٛ، ِٓ فالي كٌٚخ رّٚٓ اٌَّبٚاح ٚاٌؾو٠خ اٌْق١ٖخ ٚاالٔلِبط االعزّبػٟ 

ٚاٌضمبفبد اٌّزؼلكح
(٘)

، فُٙ ع١ّغ ِٓ ٠ؼ١ِ ا١ٌَٛ ف١ٙب، ِٚبفًب ا١ٌُٙ اٌالعئ١ٓ 

لُٔٙ اٌزٟ ٘غوٚا ِٕٙب ػبَ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ اٌن٠ٓ ِٓ ؽمُٙ اٌؼٛكح اٌٝ لُ  ُِ واُ٘ ٚ

ٔ2ٗ9َ
(ٙ)

. 

فٙنا اٌؾً ٠لػٛ اٌٝ البِخ كٌٚخ ٚاؽلح ك٠ّموا١ٛخ ٚػٍّب١ٔخ، ؽلٚك٘ب وبًِ 

فٍَط١ٓ اٌزبه٠ق١خ، ٠ٚؼزجو ٘نا اٌْىً ِٓ اٌلٌٚخ ِٓ أهلٝ أّىبي إٌُّظُ ا١ٌَب١ٍخ 

ّؾزٍخ؛ ٌٍلٚي، ِغ اٌزؤو١ل ػٍٝ اٌَّؤٌخ اإلَٔب١ٔخ ثْؤْ ا١ٌٙٛك فٟ أهٗ فٍَط١ٓ اٌ

ْْ أزٖو اٌؼوة ػ١ٍٙب  ثٙلف ِٛاعٙخ اٌلػب٠خ اإلٍوائ١ٍ١خ ػٓ ١ِٖو ٠ٙٛك اٍوائ١ً ا

 ٚأٔٙٛا ٚعٛك٘ب ولٌٚخ.



 

 مستقبل النظام السياسي الف لسطيني بين حل الدولة الواحدة وحل الدولتين
  خالد خليل أحمد الشيخ عبد اهلل

 2ٕٔٓ  ضبٌش اٌغيء األٚياٌاٌؼلك                                                     ؼبّواٌاٌّغٍل 

073 

 

ب، ام رموُّ ١ًّٕٙب  ًِ فٟ ؽ١ٓ ؽً اٌلٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ ٠مَٛ ػٍٝ هإ٠خ ِقزٍفخ رّب

ْْ ر ْْ رزؼب٠ْبْ ًِؼب ٌٚىٓ كْٚ أ ىْٛ ثٛعٛك عّبػز١ٓ ِقزٍفز١ٓ ل١ًِٛب ٚاص١ًٕب، ٠ّىٓ أ

 ْْ ٠ٛ٘زّٙب ٟ٘ ٔفَٙب اٌؾب١ٌخ، ثمله ِب ١ٍىْٛ ٕ٘بن رؤص١و ِزجبكي ث١ٓ ا٠ٌٛٙز١ٓ كْٚ أ

٠زق١ٍب ػٓ ػٕبٕوّ٘ب األٌٚٝ، ثؾ١ش رزجلي ا٠ٌٛٙزبْ فٟ ؽمً اعزّبػٟ عل٠ل ِوعؼ١زٗ 

اٌّٛإٛخ ٚاٌَّبٚاح ٚاالػزواف اٌّزجبكي، ٚ٘نا ف١به ١ٌٌ ِٓ اٌٌَٙٛخ رؾم١مٗ، ٌىٓ 

اٌزٟ أفن ٠طوؽٗ ثؼ٘ اٌّضمف١ٓ ٚاألوبك١١ّ٠ٓ ٚاٌّفىو٠ٓ  ا١ٌَٕبه٠ٛ٘بد٠جمٝ أؽل 

اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ٚاإلٍوائ١١ٍ١ٓ
(1)

.  

ٚلل ظٙود إٔٛاد ِئفًوا رلػٛ اٌٝ رجٕٟ ِطٍت اٌلٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ؛ ٌزؼنه 

ب ثبٍزّواه اٍوائ١ً فٟ فٍك ؽمبئك ػٍٝ األهٗ، ٚاٍزّواه  ًٕ ؽً اٌلٌٚز١ٓ، ٚفٖٛ

االٍز١طبْ ِٖٚبكهح األهاٟٙ
(9)

٠لػٛ ؽً اٌلٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ اٌٝ البِخ كٌٚخ  ، ؽ١ش

ارّؾبك٠خ ػٍٝ ع١ّغ أهاٟٙ فٍَط١ٓ اٌزبه٠ق١خ، ػٍٝ أٍبً اٌَّبٚاح ا١ٌَب١ٍخ اٌزبِخ 

ًٌ ِّٕٙب رمو٠و ا١ٌّٖو ٚاٌؾىُ اٌنارٟ اٌىب١ٍِٓ فٟ  ث١ٓ ا١ٌٙٛك ٚاٌفٍَط١١ٕ١ٓ، ٠ّبهً و

اٌفٍَط١١ٕ١ٓ، ٠زُ الواه  ِؼظُ عٛأت اٌؾ١بح اٌّغزّؼ١خ، ٚثؼل ر٠َٛخ ِْىٍخ اٌالعئ١ٓ

ؼ١ٓ  َّ اٌٙغوح اٌَّزمج١ٍخ ١ٌٍٙٛك ٚاٌفٍَط١١ٕ١ٓ ػٍٝ ٔؾٛ ِْزون ٚثبٌزَبٚٞ ث١ٓ اٌّغز

اٌم١١ِٛٓ، ؽ١ش ٠زُ رٛى٠غ ِؼظُ اٌّٛاهك، ِٕٚٙب األهاٟٙ، ٚفمًب ٌّجبكة إٌَجخ 

ٚاٌؾبعخ، ٠ٚزُ رؾ٠ًٛ اٌلٌٚخ اٌٝ كٌٚخ ال ِووي٠خ عغواف١ًب، ٚرىْٛ اٌملً ػبّٕخ 

ِزٍٖخ ِْٚزووخِفزٛؽخ ٚ
(2)

 . 

ؽاًل ٍٚط١ًب ث١ٓ االٔفٖبي ٚاالٔلِبط، ثؼلِب ثبد  ٠ُٚؼلُّ ؽً اٌلٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ

ِٓ اٌٛاٙؼ ٕؼٛثخ رؾم١ك االٔفٖبي ث١ٓ اٌطوف١ٓ ِٓ فالي هإ٠خ ؽً اٌلٌٚز١ٓ، 

ْ  اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ثمٛاُ٘ اٌؾب١ٌخ غ١و لبكه٠ٓ ػٍٝ ؽَُ اٌَّؤٌخ ٚاٌؾبق  ٠ّٚىٓ اٌمٛي ثؤ

ْ  اٌٙي٠ّخ ثب ْْ رجمٝ لٛح اؽزالي ٌألثل، اٙبفخ اٌٝ أ ٍوائ١ً، وّب ال ٠ّىٓ إلٍوائ١ً أ

اٌٛالغ اٌل٠ّغوافٟ اٌّزلافً ٚاٌّٖبٌؼ االلزٖبك٠خ ٚاٌزغبه٠خ ٚغ١و٘ب رفوٗ ١ٕغخ 

اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح ثلاًل ِٓ االٔفٖبي
(ٔٓ)

.  
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ثْائُح "دو اىذوىح اىىادذج  ىخُاسثاُّاا: سدود اىفؼو اإلعشائُيُح واىفيغطُُْح 

 "اىقىٍُح

ِٓ األعٕلح ا١ٌٙٛك٠خ ا١ٔٛ١ٌٖٙخ، فٟ  "صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ"افزفٝ ؽً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح 

" االٔفٖبٌٟ، اٌقبٓ ثلٌٚخ دافُذ تِ غىسَىُاصو االٔزٖبه اٌٛاٙؼ ٚاٌؾبٍُ ٌٕٙظ "

َِزمٍخ ١ٌٍٙٛك، صُ ظٙو ؽً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح ِغلًكا ثؼل رؤ١ٌٍ ِٕظّخ اٌزؾو٠و 

ْ  ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ  اٌفٍَط١ٕ١خ فٟ ٍز١ٕبد اٌموْ اٌؼْو٠ٓ، ٚرج١ٓ  ف١ّب ثؼل أ

رقٍذ ػٓ فىوح اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح ٌٍّٖؾخ ؽً اٌلٌٚز١ٓ، ٚمٌه فٟ اػالْ االٍزمالي 

ْ  اٌفٍَط١١ٕ١ٓ 299ٔاٌفٍَط١ٕٟ ػبَ  َ، ٚثٖٛهح أٚٙؼ فٟ ارفبل١خ أٍٍٚٛ، ٚػ١ٍٗ؛ فب

ْ  ٘نٖ اٌفىوح رْجٗ أفنٚا ٠زجْٕٛ فىوح اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح صٕبئ١خ اٌمِٛ ١خ، ٚثٙنا االػزجبه، فب

ارفبل١خ أٍٍٚٛ، ؽ١ش وٛٔٙب رُّضً اػزوافًب ٚاًٙؾب ِٓ عبٔت اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ثبٌٛعٗ اٌمِٟٛ 

ب ٕٚ٘ب اٌفبهق ث١ٕٙب ٚث١ٓ ارفبل١خ أٍٍٚٛ، روف٘  ٌٍٛعٛك ا١ٌٙٛكٞ فٟ فٍَط١ٓ، ااّل أٔٙ 

ؽً اٌلٌٚز١ٓ
(ٔٔ)

. 

َ، ظًٙٛها ِغلًكا ٌفىوح ٕٓٓٓٝ ػبَ ّٙلد اٌفزوح اٌزٟ أػمجذ أزفبٙخ األلٖ

اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح فٟ اٌغبٔت اإلٍوائ١ٍٟ لبك٘ب ِفىوْٚ ٚوزّبة اٍوائ١ٍ١ْٛ ِضً: "١ِوْٚ 

ثٓ ثٕف١َٕزٟ" ٚ "ؽب١٠ُ ٕ٘غجٟ" اٌن٠ٓ ثبرٛا ٠ٕظوْٚ ٌٍلٌٚخ اٌٛاؽلح وجل٠ً ثلأ ٠فوٗ 

" فٟ ٔٙب٠خ ٔفَٗ ػٍٝ اٌٛالغ اإلٍوائ١ٍٟ اٌفٍَط١ٕٟ، ٚفٟ ِمبي ِطٛي ْٔوٖ "ثٕف١َٕزٟ

َ، ػبك ٚأّول ػٍٝ ٙوٚهح رجٕٟ ف١به اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح؛ ألٔٗ  اٌؾً األوضو 2ٕٓٓػبَ 

ٚالؼ١خ ٌؾً اٌٖواع ث١ٓ اٌغبٔج١ٓ، ااّل أٔٗ  ثؼل فطبة ٔز١ٕب٘ٛ فٟ عبِؼخ ثبه ا٠الْ 

ٚلَجٌٛٗ ثْىً ِجلئٟ ٌؾً اٌلٌٚز١ٓ؛ ثّؼٕٝ اػطبء ١ٍبكح فٍَط١ٕ١خ ػٍٝ أعياء ِٓ 

أد رؾٛالد كافً ا١ّ١ٌٓ اإلٍوائ١ٍٟ اٌنٞ ثلأد ر١بهاد فٟ )أهٗ اٍوائ١ً(، ٛو

كافٍٗ رزؾلس ػٓ اٌلٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ، ٌٚىٓ ِٓ فالي اٌؾفبظ ػٍٝ اٌطبثغ ا١ٌٙٛكٞ 

ٌٍلٌٚخ، ٚرزٍقٔ أفىبه ا١ّ١ٌٓ اإلٍوائ١ٍٟ فٟ ُٙ األهاٟٙ اٌفٍَط١ٕ١خ فٟ اٌٚفخ 

إٛخ اإلٍوائ١ٍ١خ ٌٍَىبْ اٌغوث١خ اٌٝ ا١ٌَبكح اإلٍوائ١ٍ١خ، ٚاػطبء اٌغ١َٕخ ٚاٌّٛ

اٌفٍَط١١ٕ١ٓ فٟ اٛبه اٌلٌٚخ ا١ٌٙٛك٠خ
(ٕٔ)

 . 
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أِب ػٚٛ اٌى١َٕذ اٌَبثك "ػيِٟ ثْبهح"، ف١لػٛ اٌٝ كٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ، فٙٛ 

ْْ ٠ْىً اٌفٍَط١ٕ١ْٛ فٟ اٌٚفخ اٌغوث١خ ٚلطبع غيح، ِغ فٍَط١ٕ١ٟ ػبَ  ٠وٜ أ

صٕبئٟ اٌم١ِٛخ، ف١ٗ و١بْ ١ٍبٍٟ َ، و١بًٔب ١ٍب١ًٍب ٚاؽًلا، ّٙٓ و١بْ ١ٍبٍٟ أوجو 2ٗ9ٔ

٠ٙٛكٞ ٚو١بْ ١ٍبٍٟ ػوثٟ، ٠ْىالْ ًِؼب و١بًٔب ٠ٙٛك٠ًب ػوث١ًب ما ثوٌّب١ٔٓ ِٓ عٙخ 

ٚثوٌّبْ ِْزون ِٓ عٙخ أفوٜ، ١ٚ٠ٚف لبئاًل: "أٔب ال أرؾلس ٕ٘ب ػٓ كٌٚخ 

ب ػٓ كٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ؛ أٞ: ػٓ ٔظبَ ّجٗ ف١لهاٌٟ ٠مَٛ ث ١ٓ ك٠ّموا١ٛخ َػٍّب١ٔخ، ٚأّ 

و١ب١ٔٓ ل١١ِٛٓ"
(ٖٔ)

. 

٠ٚورىي االػزواٗ اإلٍوائ١ٍٟ ػٍٝ فىوح اٌلٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ ػٍٝ اٌوغجخ فٟ 

اثمبء اٍوائ١ً كٌٚخ ٌىً ا١ٌٙٛك فٟ أٞ ِىبْ ِٓ اٌؼبٌُ، ١ٌَٚذ كٌٚخ ٌغ١ّغ ِٛا١ٕٛٙب، 

ْ  ا١ٌٙٛك ٌُٙ ٚؽلُ٘ اٌؾك فٟ اٌؼٛكح إلٍوائ١ً، فٟ ؽ١ٓ ال ؽك  ٌٍفٍَط١١ٕ١ٓ فٟ  أٞ أ

ْْ ٠ٙلك غٍجخ ا١ٌٙٛك اٌل٠ّغواف١خاٌؼ ْ  ِٓ ّؤْ مٌه أ ٛكح؛ أل
(ٔٗ)

. 

: "ِٚغ رواعغ اؽزّبالد رؾم١ك ؽً اٌلٌٚز١ٓ  فٟ ؽ١ٓ ٠وٜ "ػّوٚ ٍِٛٝ" ثؤٔٗ 

ثلأد فىوح ؽً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح رؾظٝ ثّي٠ل ِٓ اال٘زّبَ، ٚمٌه ثفؼً اٌزغ١واد 

ْ  اٌزغ١١واد اٌغغواف١خ ٚاٌَىب١ٔخ اٌزٟ رغوٞ  فٟ األهاٟٙ اٌّؾزٍخ رغؼً اٌغغواف١خ؛ أل

ِٓ اٌٖؼت البِخ كٌٚخ ثبٌّؼٕٝ اٌؾم١مٟ ٌٍىٍّخ، ٚاما وبٔذ اٌَّزٕٛٛبد لل أزْود 

ثبألهٗ اٌفٍَط١ٕ١خ، فؤ٠ٓ ٍٕم١ُ اٌلٌٚخ؟، ٚثبٌزبٌٟ؛ ٠زُ ر٠َٛك اٌَواة ٌٕب ًٌٕٖ فٟ 

٠ٓ ٌؾظخ ِب ِؾلكح ٔغل أٔٗ  ال فبئلح ١ٌٌٚ ٕ٘بن كٌٚخ، امْ؛ إٔجؼ ا٢ْ فٟ رفى١و اٌىض١و

أٔٗ  ٠غت كهاٍخ ثلائً ٌٙنا اٌّٛٙٛع، ٚأٚي ثل٠ً ٘ٛ ؽً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح اٌزٟ ٠ىْٛ 

َِ اٌَّبٚاح" ف١ٙب وً اٌّٛا١ٕٛٓ ػٍٝ لل
(ٔ٘)

. 

َ، رٕبلِ ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ اِىب١ٔخ 299ٌٍّٔٚوح األٌٚٝ ِٕن ػبَ 

اٌجؾش ػٓ ف١بهاد ثل٠ٍخ، ِٓ ّٕٙٙب ؽً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح، ؽ١ش لبي "ِٖطفٝ 

: "٘نا ا  ْ  ا١ٌَٕبه٠ٌٛجوغٛصٟ" ػٚٛ اٌّغٌٍ اٌّوويٞ ٌّٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ ثؤ

ْ  ؽً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح اٌنٞ ٠زّزغ ف١ٗ ا١ٌٙٛك  ِطوٚػ ثمٛح"، ٠ٚوٜ فٍَط١ٕ١ْٛ أ

ٚاٌفٍَط١ٕ١ْٛ ثؾمٛق ِزَب٠ٚخ، ٘ٛ اٌْٟء اٌٛؽ١ل اٌّّىٓ، ١ٍٚىْٛ ٌٍفٍَط١١ٕ١ٓ ٍٍطخ 

ْْ ١ٍب١ٍخ رزٕبٍت ِغ رؼلاكُ٘، ٚثبٌٕ ظو اٌٝ اٌزيا٠ل اٌَىبٟٔ فٍٓ ٠ّّو ىِٓ ٠ًٛٛ لجً أ



 

 مستقبل النظام السياسي الف لسطيني بين حل الدولة الواحدة وحل الدولتين
  خالد خليل أحمد الشيخ عبد اهلل

 2ٕٔٓ  ضبٌش اٌغيء األٚياٌاٌؼلك                                                     ؼبّواٌاٌّغٍل 

073 

 

٠ٖجؾٛا ُ٘ األغٍج١خ؛ األِو اٌنٞ ١ٍئكٞ اٌٝ ٔٙب٠خ اٌّْوٚع ا١ٌٖٟٙٛٔ، ٌىٓ ٘نٖ 

إٌز١غخ غ١و ِمجٌٛخ ِٓ لجً ا١ّ١ٌٓ اإلٍوائ١ٍٟ، اٌنٞ ٠ٚغٜ ِٓ أعً ُٙ األهاٟٙ 

ثمبء اٌفٍَط١١ٕ١ٓ فٟ اٌزٟ رٛعل ػ١ٍٙب َِزٕٛٛبد ٠ٙٛك٠خ فٟ اٌٚفخ اٌغوث١خ، ث١ّٕب ٠زُ ا

األهاٟٙ اٌزٟ ٠ؼ١ْْٛ ف١ٙب
(ٔٙ)

. 

ْ  عبمث١خ ؽً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح، ٍٛاء وبٔذ ٚاؽلح ٌْؼج١ٓ أٚ كٌٚخ ك٠ّموا١ٛخ  ا

َػٍّب١ٔخ ِغ ّؼبه ّقٔ ٚاؽل، ٕٛد ٚاؽل، ٠ؾً اٌىض١و ِٓ اٌّْبوً؛ اٌالعئ١ٓ 

؛ ألٔٗ  ٠مزوػ ٚاٌملً ٚاٌغلاه، ٚاٌؾلٚك ٚاٌل٠ّموا١ٛخ، ٚاٌزؼب٠ِ ٚاٌَّبٚاح فٟ اٌؾمٛق

ْ  ػاللبد اٌمٛح ١ٌَذ ٌٖبٌؼ اٌلٌٚخ  ّٔبمط ِقزٍفخ ػٓ ؽً اٌلٌٚز١ٓ، ٚاٌّقبٛو أ

اٌفٍَط١ٕ١خ، ِب ٌُ ٠ؼزجو ِوؽٍخ أزمب١ٌخ ٌلٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ، ٚاٌٖؼٛثخ اٌوئ١َ١خ رىّٓ 

فٟ ؽً اٌلٌٚخ اإلٍوائ١ٍ١خ ثبػزجبه٘ب األ٠ل٠ٌٛٛع١خ االؽزال١ٌخ، ٚإواه٘ب ػٍٝ ٚٙغ 

ٍلٌٚخ ا١ٌٙٛك٠خ ثٕٛفٙب كٌٚخ ٠ٙٛك٠خ، ١ٌٌٚ اٌل٠ٓ أٚ عبٔجًب ِٓ عٛأت رٖٛه ٌ

اٌضمبفخ
(ٔ1)

. 

 اىذوىح اىىادذج )ثْائُح اىقىٍُح( خُاسثاىثاا: ٍذي ذذقُق ّجاح 

ْ  ثٕبء كٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ فٟ فٍَط١ٓ ٠ٛفو ٌىً ِٓ اٌغّبػز١ٓ  ِّب ال ّه  ف١ٗ أ

 َٔ ِٚيا٠ب ال رزٛفو فٟ ؽً اٌلٌٚز١ٓ اٌمبئّخ  اٌم١ِٛز١ٓ اٌفٍَط١ٕ١خ ٚاإلٍوائ١ٍ١خ، فٖبئ

ػٍٝ و١ب١ٔٓ ١ٍب١١ٍٓ ِٕف١ٍٖٓ )اٍوائ١ً ٚفٍَط١ٓ(، فبٌؾً اٌمبئُ ػٍٝ ٚعٛك كٌٚز١ٓ 

 ُٗ َ ػو ِٕفٍٖز١ٓ ٘ٛ ؽً ِزقجٜ، ٚغ١و َِزمو رزغبمثٗ ػٛاًِ اٌّل ٚاٌغيه، ٠ٚملِّ

ب كٌٍٚخ فٍَط١ٕ١خ َِزمٍخ ٌإلٍوائ١١ٍ١ٓ ؽاًل  َّ ١ِٕخ، ِٓ فالي ٠طٍمْٛ ػ١ٍٗ اٌؾبعبد األٌِ

ْ  ٛٛي  أفٖبٌُٙ اٌّبكٞ ػٓ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ فٟ اٌٚفخ اٌغوث١خ ٚلطبع غيح، ِٚغ مٌه؛ فب

اٌؾلٚك ث١ٓ اٌلٌٚز١ٓ فٟ أٞ ِْوٚع ٍزىْٛ رىٍفزٗ وج١وح، ٚال رْىً ل١بَ كٌٚخ 

ْ  اؽزّبي اٌؾٖٛي ػٍٝ كٌٚخ  فٍَط١ٕ١خ َِزمٍخ اٍزوار١غ١خ ِؼمٌٛخ ٌٍفٍَط١١ٕ١ٓ؛ أل

ْٓ ١ٍىْٛ ما رىٍفخ ٌ َِ ب ثبٌَٕجخ اٌٝ  ُٙ، ٚرىْٛ فبئلرُٙ ِٕٙب ِٕقفٚخ عًلا، ٚال ١ٍّ 

ْ  االٍزمالي  ٠زطٍغ اٌٝ ِيا٠ب كٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ، ثبٍزضٕبء أٌٚئه اٌن٠ٓ ٠ؼزجوْٚ أ

ٚا١ٌَبكح ٠فٛلبْ وً اٌّيا٠ب
(ٔ9)

. 
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ٚلل ٠ٕظو اٌجؼ٘ اٌٝ ؽً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح ػٍٝ أٔٗ  ؽً ٍٚطٟ رٛف١مٟ، ثً ٚف١ٗ 

ط١١ٕ١ٓ؛ وٛٔٗ ِٓ ؽ١ش إٌز١غخ ٠َبٚٞ ث١ٓ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ إٔؾبة األهٗ، ظٍُ ٌٍفٍَ

ٚاإلٍوائ١١ٍ١ٓ اٌن٠ٓ اؽزٍٛ٘ب؛ أٞ: ث١ٓ اٌٚؾ١خ اٌغالك، ٚهثّب ٠واٖ آفوْٚ فطبثًب 

ِزطوفًب؛ وٛٔٗ ٠وف٘ ِب ٠ُغّغ ػ١ٍٗ اٌؼبٌُ، أال ٚ٘ٛ ؽً اٌلٌٚز١ٓ، ٠ٚزَّه ثؾك ػٛكح 

ِب كاَ أٔٗ  ٠مَٛ ػٍٝ ِجلأ اٍزؼبكح اٌؾمٛق ع١ّغ اٌالعئ١ٓ، فٙٛ ١ٌٌ فطبثًب رٛف١م١ًب 

وبٍِخ، وّب أٔٗ  ١ٌٌ ِزطوفًب؛ ألٔٗ  ٠ٕطٍك ِٓ لواءح اٌٛالغ، ٠َٚؼٝ ٌزغ١١وٖ ثبٌٍٛبئً 

ْ  ف١به اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح اٌل٠ّموا١ٛخ ٘ٛ األوضو هاك٠ىب١ٌخ،  اٌّزبؽخ، ٠ّٚىٓ اٌمٛي: ا

ْ  كػبح ف١به اٌلٌٚخ اٌّطوٚؽخ ػٍٝ اٌَبؽخ اٌفٍَط١ٕ١ اٌق١بهادثبٌّمبهٔخ ِغ  خ، فب

اٌٛاؽلح اٌل٠ّموا١ٛخ أفواك أٚ ١٘ئبد، هثّب ٠ىْٛٔٛ ا١ٌَٛ ٚؽ١ل٠ٓ، اٌن٠ٓ ٠ّىٓ ٕٚفُٙ 

ثبٌواك٠ىب١١ٌٓ اٌن٠ٓ ٠ٙلفْٛ ٌٍزغ١١و اٌغنهٞ ٌٍٛالغ ا١ٌَبٍٟ
(ٔ2)

. 

فٟ ؽ١ٓ ٠وٜ "ا٠الْ ثبث١ٗ


ْ  إٌٛٛي اٌٝ اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح ا٢ْ ِغوك  " أ

"٠ٛرٛث١ب


ا١ٌٗ ػٍٝ أٔٗ  ؽً ػبكي، ٚ٘ٛ اٌؾً اٌّّىٓ؛ ٔظًوا ٌٛعٛك ٌىٕٗ ٠ٕظو  "،

ِغّٛػخ ِٓ اٌَّزٕٛٛبد اإلٍوائ١ٍ١خ فٟ أهاٟٙ اٌٍَطخ ا١ٌٕٛٛخ اٌفٍَط١ٕ١خ، ٚػلَ 

اٍزؼلاك أٞ ؽىِٛخ اٍوائ١ٍ١خ ٌَؾت اٌَّز١ٕٛٛٓ، ٚريا٠ل اٌزوو١جخ اٌَىب١ٔخ ِٓ 

ْ  أوضو اٌّلافؼ١ٓ ػٓ ٘ نا اٌؾً ١ّ٠ً اٌٝ رف١ًٚ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ كافً اٍوائ١ً، ٠ٚؼزمل أ

 كٌٚخ فٍَط١ٕ١خ ك٠ّموا١ٛخ "َػٍّب١ٔخ" ٌغ١ّغ ِٛا١ٕٛٙب.

ٚموو "ثبث١ٗ" ثبٌزؾل٠ل ثؤٔٗ  ٌُ ٠ؾٓ اٌٛلذ ثؼل ٌٍقٛٗ فٟ رفب١ًٕ ٛج١ؼ١خ 

ْْ ٠ؾً ِؾً اٌؾً اٌمبئُ ػٍٝ كٌٚز١ٓ ّٔٛمع١ٓ ِٓ  ا١ٌٙىً ا١ٌَبٍٟ اٌنٞ ِٓ ّؤٔٗ أ

ْْ رزٕبفٌ فٟ إٌّبلْبد اٌلٌٚخ اٌَؼٍّب١ٔخ ٚاٌلٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛ خ، اٌزٟ ِٓ ّؤٔٙب أ

ب ٘ٛ ِٛإٍخ اٍزمواء ِفَٙٛ اٌلٌٚخ  ًِ ْ  أؽل اٌَجً ٌٍّٟٚ لل إٌظو٠خ، ِٚٓ اٌّئول أ

ْْ ٠َُؾَٛي كْٚ اٌؾوة األ١ٍ٘خ فٟ  اٌٛاؽلح ثبػزجبه٘ب اٌؾً اٌّؼمٛي اٌٛؽ١ل اٌنٞ ٠ّىٓ أ

، ٚرٛف١و ؽٍٛي ِٕٖفخ اٍوائ١ً، ِٕٚؼ ؽمٛق ِزَب٠ٚخ ٌألل١ٍخ اٌفٍَط١ٕ١خ فٟ اٍوائ١ً

ٌؾك اٌؼٛكح، ٚٚٙغ ِل٠ٕخ اٌملً، ٚاٌؼل٠ل ِٓ اٌمٚب٠ب
(ٕٓ)

. 
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اْ عبٔجًب ِٓ اٌيفُ اٌلافغ ٔؾٛ ؽً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح، ٚ٘ٛ ١ٍبٍٟ، ٠زّضً فٟ 

ْ  ارفبل١خ  اٌفًْ اٌّطجك ٌؼ١ٍّخ أٍٍٚٛ اٌزٟ لبِذ اٌٝ ؽل ِب ػٍٝ ؽً اٌلٌٚز١ٓ، ٚثّب أ

ْ  اٌفًْ لل إٔبة ؽ ب. أٍٍٚٛ فٍْذ؛ فب ًٚ  ً اٌلٌٚز١ٓ أ٠

ٌمل عؼٍذ اٍوائ١ً ١ٍٚبٍزٙب اٌز١ٍٛؼ١خ ؽً اٌلٌٚز١ٓ َِزؾ١اًل ِٓ اٌٛعٙخ 

ْ  رٍه  اٌؼ١ٍّخ، ٚرف١ل ألٜٛ اٌؾغظ اٌزٟ ٠َٛلٙب أٖٔبه ػ١ٍّخ أٍٍٚٛ ٚؽً اٌلٌٚز١ٓ ثؤ

اٌؼ١ٍّخ، رّضً ِب وبْ ِّىًٕب رؾم١مٗ فٟ ظً ِٛاى٠ٓ اٌمٜٛ اٌّقزٍفخ ث١ٓ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ 

بْ ؽاًل ثواغّبر١ًب، ثً اٌؾً اٌٛؽ١ل ٚاٌّؼمٛي، ٌىٓ أٖٔبه اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح ٚاٍوائ١ً، ٚو

ْ  ؽً اٌؾل األكٔٝ ٘نا ١ٌٌ لبثاًل ٌٍزؾم١ك، فال ثُل   ٠ن٘جْٛ اٌٝ اٌمٛي أٔٗ  ِب كاَ ٚاًٙؾب أ

ِٓ ٛوػ ؽً آفو ػٍٝ اٌطبٌٚخ ٠زّضً ثؾً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح
(ٕٔ)

. 

ْ  رٛافك أٞ ع ّبػخ ٠ٙٛك٠خ ػٍٝ ؽً اٌلٌٚخ صٕبئ١خ ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ ػلَ اؽزّبي أ

اٌم١ِٛخ ػٍٝ اٌّلٜ اٌمو٠ت، ٔظًوا ألٔٗ  ٠ولٝ اٌٝ ؽل اٌقَبهح اٌىج١وح ٌٍمٛح، ثّؼٕٝ 

ْ  ل١بَ كٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ  ٔٙب٠خ ا١ٌَبكح ا١ٌٙٛك٠خ ػٍٝ األهٗ ٚاٌّٛاهك، ٚٔظًوا اٌٝ أ

ْ  اٌّؼبه ْْ ٠زُ اال ثبرفبق اٌطوف١ٓ، فب ٙخ ا١ٌٙٛك٠خ اٌىبٍؾخ ٚك٠ّموا١ٛخ ال ٠ّىٓ أ

ٍزغؼً ٘نا اٌمواه غ١و ِؾزًّ اٌزؾم١ك
(ٕٕ)

 . 

ْ  فىوح ؽً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح ثلأد رجوى ثبٌفؼً، ٌىٕٙب رجمٝ اٌٝ ا٢ْ ِغوك فىوح  ا

ِْٛ٘خ أٚ ف١ب١ٌخ اٌزٖٛه؛ فبٌلٌٚخ اٌٛاؽلح اٌزٟ ٍزْٕؤ ٌٓ رمَٛ ػٍٝ أٍبً ل١ِٛز١ٓ 

ٍٚ، ٌىٕٙب ٍزىْٛ ثلاًل ِٓ مٌه كٌٚخ رزْبٛواْ األهٗ ٔفَٙب، ػٍٝ أٍبً رؼبٟٚٔ  ِزَب

٠ٕؼُ ف١ٙب اٌجؼ٘ ثبٌؾو٠بد ٚاالِز١بىاد اٌل٠ّموا١ٛخ ِغ اٍزّواهُ٘ فٟ اٌمٍك ثْؤْ 

إُِٔٙ، فٟ ؽ١ٓ ٠ؾوَ ا٢فوْٚ ِٓ اٌؾو٠خ ٚاألِٓ ػٍٝ ؽٍل ٍٛاء، ٚثىٍّبد أفوٜ، 

ب ٌٓ رمَٛ ػٍٝ اما لبِذ كٌٚخ ٚاؽلح فٟ اٌَّزمجً ٌإلٍوائ١١ٍ١ٓ ٚاٌفٍَط١١ٕ١ٓ ٠ًٍٛب فبٔٙ 

ُ ثب١ٌَطوح ِٓ عٙخ ٚاٌّمبِٚخ ِٓ عٙخ أفوٜ.  اٌزؼب٠ِ اٌّزَبٚٞ ثً ػٍٝ ػاللبد رَزَ 

ْ  ِوال اٌطوف١ٓ  ِٚغ رواعغ ِىبٔخ ؽً اٌلٌٚز١ٓ ػٍٝ أوضو ِٓ ٕؼ١ل، ٠جلٚ أ

٠ٕظواْ ثٖٛهح ِقزٍفخ اٌٝ فىوح اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح، ٌىٓ ٘نا اٌؾً ٌطبٌّب وبْ ِضبه 

ْ  اٍز١ؼبثٙب ألِْىالد ٌِىال اٌغبٔج١ٓ صالصخ ِال١٠ٓ وضو ِٓ ؛ فجبٌَٕجخ إلٍوائ١ً فب

فٍَط١ٕٟ ِٓ اٌٚفخ اٌغوث١خ، ٠ؼٕٟ اِب اٌزقٍٟ ػٓ اٌل٠ّموا١ٛخ أٚ لجٛي ٔٙب٠خ اٍوائ١ً، 
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ٚأِب ثبٌَٕجخ ٌٍفٍَط١١ٕ١ٓ، فُٙ غ١و َِزؼل٠ٓ ٌٍؼ١ِ فٟ ظً اؽزالي ػَىوٞ، فُٙ 

ٌٚخ اٌٛاؽلح صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ رؾظٝ ٠وْٚ ؽً اٌلٌٚز١ٓ ٘ٛ األفًٚ، ٌٚىٓ ثلأد فىوح اٌل

ثّي٠ل ِٓ اال٘زّبَ، ٚوض١ًوا ِب وبْ اال٘زّبَ ثّضً ٘نٖ اٌلٌٚخ ٘ب١ًِْب ثفؼً أصو اٌؾووبد 

اٌم١ِٛخ اإلٍوائ١ٍ١خ ٚاٌفٍَط١ٕ١خ اٌوافٚخ ٌّضً مٌه اٌطوػ، ففٟ األػٛاَ األف١وح رٍمف 

ائ١ٍٟ اٌؼبَ ال ٠ياي اٌؼل٠ل ِٓ اٌّفىو٠ٓ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ٘نٖ اٌفىوح، ٌىٓ اٌزٛعٗ اإلٍو

 ٠ؼزجو٘ب ثّٕيٌخ اٌقطو اٌنٞ لل ٠َزٙلف عٛ٘و اٌّْوٚع ا١ٌٖٟٙٛٔ. 

 دو اىذوىرُِاىغُْاسَى اىثاٍّ: 

ْْ رقٍذ ثو٠طب١ٔب ػٓ أزلاثٙب ػٍٝ فٍَط١ٓ، هفؼذ األِو اٌٝ اٌغّؼ١خ  ثؼل أ

د ٚثلػُ ِٓ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح فٟ  اٌضبٟٔ/ رْو٠ٓ  2ٕاٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح اٌزٟ ألو 

َ ِجلأ ؽً اٌلٌٚز١ٓ، اٌنٞ ٠لػٛ اٌٝ ل١بَ كٌٚخ ػوث١خ ٚكٌٚخ ٠ٙٛك٠خ، 2ٗ1ٔٔٛفّجو ػبَ 

( "لواه 9ٔٔػٍٝ أهٗ فٍَط١ٓ، ٚرىو ً ِٓ فالي لواه األُِ اٌّزؾلح هلُ )

 اٌزم١َُ"، ٚثّٛعجٗ لبِذ اٍوائ١ً.

اٍزغٍذ اٌؾووخ ا١ٔٛ١ٌٖٙخ ٕلٚه اٌمواه، ٚأػٍٕذ ل١بَ "كٌٚخ اٍوائ١ً"، صُ 

ٍذ األُِ اٌّزؾلح ثٙنا اإلػالْ، ٚٚافمذ ػٍٝ أّٚبَ "اٍوائ١ً" اٌٝ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ لج

ثٖفخ "ػٚٛ كائُ"، ِٚٓ عٙخ صب١ٔخ، ٌُ ٠زمجً اٌفٍَط١ٕ١ْٛ اٌٛالغ اٌغل٠ل، ٚهفٚٛا 

ْ  فٍَط١ٓ  اٌزؼبًِ ِغ ِمز١ٚبد "لواه اٌزم١َُ"، صُ أػٍٕذ ؽىِٛخ ػَّٛ فٍَط١ٓ، ثؤ

"، ٌٚىٓ ٌُ رؼزوف األُِ اٌّزؾلح ثبٌؾىِٛخ اٌفٍَط١ٕ١خ، ثؾلٚك االٔزلاة "كٌٚخ َِزمٍخ

ٚال ثبػالٔٙب، صُ لبِذ األهكْ ثُٚ اٌٚفخ اٌغوث١خ ا١ٌٙب، ث١ّٕب ٚٙؼذ ِٖو لطبع 

غيح رؾذ اكاهرٙب اٌّل١ٔخ، ٚفٟ فطٛح رُؼلُّ اٍزغبثخ فٍَط١ٕ١خ ٌّجلأ ؽً اٌلٌٚز١ٓ، 

ط١ٓ" ػٍٝ أٍبً اٌمواه َ "اٍزمالي ف299ٍَٔأػٍٕذ ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ ػبَ 

(، ِٚغ مٌه ٌُ ٠زّىٓ اٌفٍَط١ٕ١ْٛ ِٓ ِّبهٍخ اٍزمالٌُٙ ػٍٝ أه9ُٔٙٙٔ)
(ٕٖ)

. 

اٌفٍَط١ٕٟ، ٚ٘ٛ  -٠ٕظو ٌق١به ؽً اٌلٌٚز١ٓ و١ٖغخ ؽً ٌٍٖواع اإلٍوائ١ٍٟ

َ ؽً اٌلٌٚز١ٓ االؽزّبي اٌٛالؼٟ  ٠ْىً اٌج١ٕخ األٍب١ٍخ ألٞ ر٠َٛخ ١ٍب١ٍخ ِّىٕخ، ٠ٚملِّ

َّالَ ث١ٓ اإلٍوائ١١ٍ١ٓ ٚاٌفٍَط١١ٕ١ٓ، ؽ١ش رؼزجو هإ٠خ ؽً اٌلٌٚز١ٓ اٌّزٛفو ٌزؾم١ك اٌ
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ْْ رّضً فوٕخ ربه٠ق١خ ٌٍمٚبء ػٍٝ ٚاؽلح ِٓ اٌّظبٌُ اٌزٟ رغنٞ  ب ٠ّىٓ أ أٔٙ 

"اٌزطوف" فٟ إٌّطمخ اٌؼوث١خ
(ٕٗ)

. 

ؽً اٌلٌٚز١ٓ ػٍٝ أٍبً كٌٚز١ٓ فٟ فٍَط١ٓ اٌزبه٠ق١خ رؼ١ْبْ عٕجًب  ف١به٠مَٛ 

ُ  اٌٝ عٕت، ٚلل  َ 2ٙ1ٔ( ثؼل ؽوة ٕٕٗالواهٖ فٟ ِغٌٍ األِٓ ثّب ٠ؼوف ثمواه ) ر

١ٍٚطوح االؽزالي اإلٍوائ١ٍٟ ػٍٝ ثبلٟ أهاٟٙ فٍَط١ٓ )اٌٚفخ اٌغوث١خ ٚلطبع 

غيح(
(ٕ٘)

َ، وؾً 21ٗٔ، وّب ٔبكد ثٗ ؽووخ فزؼ ٚاٌّغٌٍ إٌٟٛٛ اٌفٍَط١ٕٟ ػبَ 

ٚثؤبِظ ١ٍبٍٟ ِوؽٍٟ، ٚػبهٙزٗ ثْلح اٌفٖبئً اٌفٍَط١ٕ١خ ٚلزٙب
(ٕٙ)

. 

ٚأػبكد ٛوؽٗ اإلكاهح األِو٠ى١خ فٟ ػٙل اٌوئ١ٌ اٌَبثك "عٛهط ثُٛ االثٓ" 

َ، ٕٔٓٓرْو٠ٓ األٚي/ ٔٛفّجو ػبَ  ٓٔاٌنٞ علك اٛالق ِجلأ "ؽً اٌلٌٚز١ٓ" فٟ 

ٚاػالْ هإ٠زٗ اٌلاػ١خ اٌٝ ل١بَ كٌٚخ فٍَط١ٕ١خ. ٚثبٌوغُ ِٓ أٔٗ  ؽلك ٔؾٛ صالس ِواد، 

ااّل أٔٗ  فًْ فٟ رؾم١ك ٚػِلٖ اٌنٞ لطؼٗ ٌٍفٍَط١١ٕ١ٓ، ِٛػًلا ٌم١بَ اٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ، 

ٚعلك اٌوئ١ٌ األِو٠ىٟ األٍجك "ثبهان أٚثبِب"، ٚػل ٍٍفٗ، ثُٛ، فٟ رجٕٟ "ؽً 

َ، ٕٕٔٓاٌلٌٚز١ٓ" ٚكػُ ل١بَ كٌٚخ فٍَط١ٓ اٌٝ عبٔت "اٍوائ١ً"، ٚؽلك ٔٙب٠خ ػبَ 

١ٕ١خ، صُ أػبك ِواعؼخ ٚ٘ٛ ربه٠ـ أزٙبء ٚال٠زٗ األٌٚٝ، ِٛػًلا ٌم١بَ اٌلٌٚخ اٌفٍَط

َ، ِٚغ افزالف األٍٍٛة، ٍبه أٚثبِب ٚفك ٕٔٔٓاٌّٛػل ٚلل ِٗ ٌغب٠خ ٔٙب٠خ ػبَ 

١ٍبٍخ ٍٍفٗ، ٌغٙخ اىكٚاع١خ اٌّؼب١٠و، ؽ١ش الزٖو ٚػل اكاهرٗ ٌٍفٍَط١١ٕ١ٓ فمٜ ثــ 

"ِٛإٍخ اٌَؼٟ"، ٚػلَ ١ٔخ اكاهرٗ "ِّبهٍخ اٌٚغٜ" ػٍٝ أٞ ِٓ األٛواف؛ ٠مٖل 

وّب ٌُ رُجِل اكاهرٗ أٞ اٌزياَ ثزول١خ اٌّئٍَبد اٌفٍَط١ٕ١خ ثّب ٠زٕبٍت ِغ ثنٌه اٍوائ١ً، 

ْْ ٠غوٞ اإلػالْ ػٕٙب ل١بَ كٌٚخ فٍَط١ٕ١خ ِٓ اٌّفزوٗ أ
(ٕ1)

. 

ٚلل أػٍٓ اٌوئ١ٌ ِؾّٛك ػجبً فٟ فطبثٗ فٟ األُِ اٌّزؾلح، ػٕلِب لل َ ٍٛت 

َ، ؽ١ش لبي: ٕٔٔٓأّٚبَ كٌٚخ فٍَط١ٓ اٌٝ األُِ اٌّزؾلح فٟ أ٠ٍٛي/ ٍجزّجو ػبَ 

َ ٘نا اٌطٍت ِٓ كٌٚخ فٍَط١ٓ الّٔٚبِٙب اٌٝ  ْ  أللِّ "٠ْوفٕٟ ثبٍُ اٌْؼت اٌفٍَط١ٕٟ أ

األُِ اٌّزؾلح، ٠مل َ ٍٛت االّٔٚبَ ٘نا ػٍٝ أٍبً اٌؾمٛق اٌطج١ؼ١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ 

ٚاٌزبه٠ق١خ ٌٍْؼت اٌفٍَط١ٕٟ، ٠َٚزٕل اٌٝ لواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ 

َ، ٚاػالْ اٍزمالي كٌٚخ 2ٗ1ٔرْو٠ٓ اٌضبٟٔ/ ٔٛفّجو ػبَ  2ٕبكه فٟ ( ا9ٌٖٔٔ)
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َ، ٚاػزواف اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ثٙنا 299ٔرْو٠ٓ اٌضبٟٔ/ ٔٛفّجو  ٘ٔفٍَط١ٓ فٟ 

َ، 299ٔوبْٔٛ األٚي/ ك٠َّجو ػبَ  ٘ٔ( اٌٖبكه فٟ 11ٔ/ ٖٗاإلػالْ فٟ اٌمواه )

رؾم١ك ؽً ػبكي ٚكائُ  ٚفٟ ٘نا اإلٛبه رؼٍٓ كٌٚخ فٍَط١ٓ اٌزياِٙب اٌؼًّ ِٓ أعً

ّٚبًِ ٌٍٖواع اإلٍوائ١ٍٟ اٌفٍَط١ٕٟ، ٠ؼزّل ػٍٝ هإ٠خ كٌٚز١ٓ رؼ١ْبْ عٕجًب اٌٝ 

عٕت ثَالَ ٚأِبْ، اٌزٟ ٚافك ػ١ٍٙب ِغٌٍ األِٓ اٌلٌٟٚ ٚاٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ 

اٌّزؾلح ٚاألٍوح اٌل١ٌٚخ، ٚوً اٌمواهاد ماد اٌٍٖخ اٌزٟ إٔلهرٙب األُِ اٌّزؾلح"
(ٕ9)

. 

بثٍخ ٕؾف١خ أعورٙب ٕؾ١فخ األ٠بَ فٟ هاَ هللا ِغ اٌوئ١ٌ ِؾّٛك ٚفالي ِم

ْ  اٍوائ١ً رغؼً ؽً اٌلٌٚز١ٓ ١َٕٕٔٓٔبْ/ أثو٠ً ػبَ  ٙٔػجبً فٟ  َ، لبي ف١ٙب: "ا

ْْ رمٟٚ ػ١ٍٗ، ٌٚىٓ  غ١و ِّىٓ ِٓ فالي االٍز١طبْ، ٟٚ٘ رؾبٚي ثىً ٍٚبئٍٙب أ

ْ  ف١بهٔب األٚي ٚاألف١و ٘ٛ ؽً اٌلٌٚز ْ  االٍز١طبْ غ١و ثبٌَٕجخ ٌٕب فب ١ٓ، ٚٔؼزجو أ

ّوػٟ ١ٍٚجمٝ غ١و ّوػٟ، ٚثبٌٕز١غخ فبٔٗ  ِّٙب فؼٍذ اٍوائ١ً ١ٍجمٝ ؽً اٌلٌٚز١ٓ 

ْْ ٠ٕزٟٙ" ْ  اٍز١طبٔٙب ٠غت أ ب، ٚوّب لٍذ فب ًّ لبئ
(ٕ2)

 . 

ْ  االؽزالي ٠ؼٛق  ٚلبي "هاِٟ اٌؾّل هللا" هئ١ٌ اٌٛىهاء اٌفٍَط١ٕٟ األٍجك: "ا

زٖبكٞ فٟ األهاٟٙ اٌفٍَط١ٕ١خ، ٠ٚغٍك ٔبفنح ؽً اٌلٌٚز١ٓ اِىب١ٔخ رؾم١ك إٌّٛ االل

َّالَ فٟ إٌّطمخ، ثّب ٠ز١ؼ  ٕٚ٘بن ٙوٚهح ٌزٛإً اٌزؾووبد ا١ٌَب١ٍخ ٌزؾم١ك اٌ

ب فٟ رؼي٠ي ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ فٟ فٍَط١ٓ"، وّب أّول ػٍٝ ٙوٚهح  ًِ اٌّغبي أِبَ اٌّٟٚ لل

اٌفٍَط١ٕٟ، ٚكػّٗ ِٓ  ل١بَ اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ ثلٚهٖ اٌىبًِ ٌزؾم١ك ّٛٛؽبد اٌْؼت

َ، 2ٙ1ٔأعً البِخ كٌٚخ فٍَط١ٓ اٌَّزمٍخ ػٍٝ ؽلٚك اٌواثغ ِٓ ؽي٠واْ/ ١ٔٛ٠ٛ ػبَ 

ٚػبّٕزٙب اٌملً اٌْول١خ
(ٖٓ)

. 

ٚلل ّٚىع "ٕبئت ػو٠مبد" َِئٚي ٍِف اٌّفبٚٙبد فٟ ِٕظّخ اٌزؾو٠و 

ٍجزّجو اٌفٍَط١ٕ١خ، اٌٛص١مخ اٌزٟ أػل٘ب ِٓ أعً اٌن٘بة اٌٝ األُِ اٌّزؾلح فٟ أ٠ٍٛي/ 

ْ  ٕٔٔٓػبَ  ْ  اٌؼبٌُ أعّغ ٠لهن ا١ٌَٛ أ َ؛ ٌالػزواف ثبٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ، عبء ف١ٙب: "ا

اٌؾً اٌٛؽ١ل اٌمبثً ٌٍزطج١ك ٘ٛ ؽً اٌلٌٚز١ٓ ػٍٝ ؽلٚك اٌواثغ ِٓ ؽي٠واْ/ ١ٔٛ٠ٛ ػبَ 

ْ  االػزواف ثلٌٚخ فٍَط١ٓ ػٍٝ ٘نٖ اٌؾلٚك، ٚثؼبّٕزٙب اٌملً 2ٙ1ٔ َ، ٚثبٌزبٌٟ؛ فب

ْ  اٌؾىِٛخ اإلٍوائ١ٍ١خ اٌْول١خ،  ٠ئكٞ اٌٝ اٌؾفبظ ػٍٝ ف١به ؽً اٌلٌٚز١ٓ، فبٕخ ٚأ
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ثوئبٍخ ث١ٕب١ِٓ ٔز١ٕب٘ٛ رَزّو فٟ ١ٍبٍخ اإلِالءاد ٚفٍك اٌؾمبئك ػٍٝ ٘نٖ األهٗ، 

ٚاإلعواءاد أؽبك٠خ اٌغبٔت؛ ِّب ٠َبهع فٟ رآوً ف١به اٌلٌٚز١ٓ، ٚأِبَ ٘نٖ ا١ٌَبٍخ 

ْ  االػزواف ثلٌٚخ  فٍَط١ٕ١خ ػٍٝ ؽلٚك اٌواثغ ِٓ ؽي٠واْ/ ١ٔٛ٠ٛ ػبَ اإلٍوائ١ٍ١خ؛ فب

َ، ثبد ٠ْىً ؽّب٠خ ٌق١به اٌلٌٚز١ٓ"2ٙ1ٔ
(ٖٔ)

. 

ٚفٟ ٘نا اٌٖلك موو "فو٠له٠ه والهن


ْ  اٌؾً األفًٚ إلٍوائ١ً ٘ٛ ؽً  " أ

اٌلٌٚز١ٓ، ٚاما فًْ ٍزغل اٍوائ١ً ٔفَٙب فٟ ِْىٍخ، ٚلبي: "اما فًْ ؽً اٌلٌٚز١ٓ 

ً اٌؼبٌُ ١ٍَؤي، ١ٍٚطوػ ِٛٙٛع أٞ ؽمٛق أَبْ ٍزْٕؤ كٌٚخ ٚاؽلح، ٚػٕل٘ب و

٠ؾًٖ ػ١ٍٗ اٌفٍَط١ٕ١ْٛ؟، ًٚ٘ رٛعل رفولخ ػٍٝ أٍبً ػٕٖوٞ؟، ًٚ٘ ٠ٛعل 

اٌَىبْ ا١ٌٙٛك أوضو ِٓ اٌَىبْ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ؟"
(ٖٕ)

. 

ٔبصبْ ثواْٚ"٠وٜ  ث١ّٕب


ْ  ف١به ؽً اٌلٌٚز١ٓ ٘ٛ األًٍٙ ١ٍب١ًٍب، ٍٚزجمٝ  " ثؤ

ْ  اِىب١ٔخ ؽً البِخ اٌلٌٚز١ٓ ا ٌق١به األوضو عبمث١خ، ٌٚىٓ رؾم١مٗ فبئك اٌٖؼٛثخ، وّب أ

اٛبه اٌؼًّ اٌنٞ ٠َزٕل ا١ٌٗ ٘نا اٌؾً لل أٙبه. ٍٚٛف ٠زطٍت ؽً اٌلٌٚز١ٓ ظٙٛه 

ل١بكح فٍَط١ٕ١خ ِٛؽلح ٚأوضو لبث١ٍخ ػٍٝ اٌؾ١بح، ٚاعواءاد أ١ِٕخ اٍوائ١ٍ١خ ألً رلفاًل 

ْ  هإ٠ خ ؽً اٌلٌٚز١ٓ ٌُ رمزوْ ثؤٞ ػ١ٍّخ فٟ اٌٚفخ اٌغوث١خ، ٚرؼٛك اٌّْىٍخ اٌٝ أ

َّالَ، ٟٚ٘ ال رئكٞ اٌٝ  ٚالؼ١خ إلٔغبى٘ب فٟ ِقزٍف اٌَّبػٟ اٌلثٍِٛب١ٍخ فٟ ػ١ٍّخ اٌ

رؾم١ك ؽً اٌلٌٚز١ٓ، فؾم١مخ اٌزغ١واد ػٍٝ األهٗ ٚاٌزفزذ اٌّئٍَبرٟ اٌفٍَط١ٕٟ 

١ِٕخ أػبق ل١بَ أٞ فوٕخ ٚالؼ١خ ٌٍزؾون ٔؾٛ ؽً اٌلٌٚز١ٓ، وّب رْىًِّ اٌٛلبئغ األ

اإلٍوائ١ٍ١خ ػمجخ ِبك٠خ أِبَ أْبء كٌٚخ فٍَط١ٕ١خ لبثٍخ ٌٍجمبء، ٠ّىٕٙب اٌؼ١ِ عٕجًب اٌٝ 

َّالَ وبٔذ رنوو ػٕلِب  ْ  ١ٕغخ األهٗ ِمبثً اٌ عٕت ِغ اٍوائ١ً، ٚلل ٔجٗ إٌمبك ثؤ

وبْ ِٓ اٌَّزؾ١ً موو ػجبهح اٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ، ٚؽبْ ٚلذ االػزواف فٟ اٍزؾبٌخ 

هٗ ِمبثً اٌَالَرؾم١ك ١ٕغخ األ
(ٖٖ)

. 
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ْ  ِجلأ ؽً اٌلٌٚز١ٓ أِو ٕؼت اٌزؾم١ك، فزئول  أِب ثبٌَٕجخ ألٌٚئه اٌن٠ٓ ٠وْٚ ثؤ

هإ٠خ "ع١ٛها أ٠الٔل


ْ  فًْ ؽً اٌلٌٚز١ٓ اٌنٞ ٛوؽٗ وٍٕزْٛ ػبَ  َ، ٚأػبك ٕٓٓٓ" ثؤ

ٛوؽٗ عٛهط ثُٛ ٚرَّه ثٗ ثبهان أٚثبِب، ٚػلَ اِىب١ٔخ إٌٛٛي اٌٝ ؽً ٔٙبئٟ 

َ، فبٌظوٚف ٌُ رؼل 22ًِٖٔ اٌزٟ ٍبػلد ػٍٝ اثواَ ارفبل١بد أٍٍٚٛ ػبَ ٌزغ١و اٌؼٛا

ِٛار١خ ٌٍز٠َٛخ، فبٌم١بكح اإلٍوائ١ٍ١خ ا١ٕ١ّ١ٌخ غ١و َِزؼلح ٌٍمجٛي ثّب وبْ ِطوًٚؽب فٟ 

اٌَبثك، ٚاٌم١بكح اٌفٍَط١ٕ١خ اٌؾب١ٌخ رفزمو اٌٝ ِب وبْ ٠زّزغ ثٗ ٠بٍو ػوفبد، ٚال 

ْ  اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ٌُ رؼل رَزط١غ ا١ٌَطوح ػٍٝ اٌفٖبئً اٌف ٍَط١ٕ١خ اٌّزْلكح، وّب أ

َٕٓٓٓرزّزغ ثٕفٌ اٌّووي اٌلٌٟٚ ومٛح ػظّٝ ػٍٝ إٌؾٛ اٌنٞ وبْ ػبَ 
(ٖٗ)

. 

١ٌفٟ غلػْٛ"فٟ ؽ١ٓ ٠ؼزمل 

"
 

ْ  ؽً اٌلٌٚز١ٓ غ١و لبثً ٌٍزٕف١ن، ٚلل ث١ٓ  مٌه  أ

ب ٠و٠ل  ْٓ ٠زؾلس ػٓ ؽً اٌلٌٚز١ٓ أّ  َِ   ً ْ  و اٌّّبٍٛخ ٚاالٍزّواه فٟ فٟ لٌٛٗ: "أ

ْْ رقٍٟ، هثّب  رجن٠و اٌٛلذ، ٚال ١ٔخ إلفالء َِزٕٛٛبد، فبٍوائ١ً ال رجٕٟ ِٓ أعً أ

١ٍزُ اٌزًٕٛ اٌٝ ر٠َٛخ ِب ثٛعٛك وً اٌىزً االٍز١طب١ٔخ ٚاٌغلاه، ٌىٓ ٌٓ رىْٛ كٌٚخ 

ذ ػ١ٍٗ ارفبل١خ أٍٍٚٛ ِغ اٙبفبد ل  ٖ ب و١بْ وبٌنٞ ٔ ١ٍٍخ فٍَط١ٕ١خ لبثٍخ ٌٍؾ١بح، ٚأّ 

ْْ ٠لٚه ؽٛي ؽمٛق اٌّٛاٛٓ  ْ  إٌٚبي ٠غت أ ْْ ٠ٕغُ ػٓ مٌه ؽً، ٚأػزمل أ ٠َزؾ١ً أ

اٌفٍَط١ٕٟ"
(ٖ٘)

. 

ْ  أٞ  ٠ًٖٚ "أ٠الٔل" اٌٝ ٔز١غخ ِفبك٘ب اٍزؾبٌخ اٌزًٕٛ اٌٝ ر٠َٛخ، ١ٌٌ فمٜ أل

ْْ رىْٛ  ْ  رىٍفخ اٌفًْ ِٓ اٌّوعؼ أ ب؛ أل ًٚ ِؾبٌٚخ ِؾىَٛ ػ١ٍٙب ثبٌفًْ، ٌٚىٓ أ٠

 لًٌ ػٍٝ ٘نٖ إٌز١غخ ثبألٍجبة ا٢ر١خ:ِورفؼخ، ٠ٚ

ْ  األهاٟٙ اٌٛالؼخ ث١ٓ ٔٙو األهكْ ٚاٌجؾو األث١٘ اٌّزٍٜٛ  - ثبٌَٕجخ ٌإلل١ٍُ، فب

 ٕغ١وح عًلا ثبٌَٕجخ ٌلٌٚز١ٓ لبثٍز١ٓ ٌٍؾ١بح.

ْ  أٞ ارفبق اٍوائ١ٍٟ - فٍَط١ٕٟ ٠مٟٚ ثبفالء ػلك ٠ًٖ  –ثبٌَٕجخ ٌٍَّزٕٛٛبد، فب

ك٠بهُ٘، ٚرزغبٚى ٘نٖ اٌّّٙخ اٌملهح ا١ٌَب١ٍخ ألٞ اٌٝ ِبئخ أٌف اٍوائ١ٍٟ ِٓ 

ؽىِٛخ اٍوائ١ٍ١خ، ٚرغله اإلّبهح اٌٝ أٔٗ  ِٓ ث١ٓ اٌَّزٕٛٛبد اٌزٟ ١ٍزؼ١ٓ 

رفى١ىٙب ٟ٘: ػٛفوا، ٚث١ذ ا٠ً، ١ٍّٚٛ، ٚوو٠بد أهثغ، ٟٚ٘ َِزٕٛٛبد ٌٙب 

ْ  اٌزىٍفخ اٌّجبّوح ٌٙنا اإلع الء أ١ّ٘خ ك١ٕ٠خ ٚربه٠ق١خ، ثبإلٙبفخ اٌٝ مٌه؛ فب
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ٍزىْٛ أوضو ِٓ صالص١ٓ ١ٍِبه كٚاله، ٟٚ٘ رىٍفخ ثب٘ظخ ال ٠زؾٍّٙب االلزٖبك 

 اإلٍوائ١ٍٟ.

ْ  االَٔؾبة ِٓ ) - %( ِٓ اٌٚفخ اٌغوث١خ ١ٍقٍك ًٚٙؼب أوضو 21ثبٌَٕجخ ٌألِٓ، فب

فطٛهح ٌٓ رىْٛ ف١ٗ اٍوائ١ً لبكهح ػٍٝ اٌلفبع ػٓ ؽلٚك٘ب، ٌُٚ ٠ؼل ِٓ اٌّمجٛي 

 ِئٌّخ ٚرمجً اٌّقبٛو األ١ِٕخ. فٟ اٍوائ١ً رمل٠ُ رٕبىالد

ْْ ٠ئكٞ االرفبق  - ٌؼلَ ٚعٛك ّو٠ه فٍَط١ٕٟ ِٛصٛق ثٗ ٚلٛٞ، فبٔٗ  ِٓ اٌّوعؼ أ

اٌنٞ رزقٍٝ ف١ٗ اٍوائ١ً ػٓ األهاٟٙ اٌؾ٠ٛ١خ اٌٝ ٍمٛٛ اٌٚفخ اٌغوث١خ رؾذ 

١ٍطوح ؽووخ ؽّبً وّب ؽلس فٟ غيح، ٚإٔجؼ اٌّي٠ل ِٓ اإلٍوائ١١ٍ١ٓ ٠ؼزملْٚ 

ْ  االَٔؾبة ِٓ اٌٚفخ اٌغوث١خ  بق ِغ اٌٍَطخ ا١ٌٕٛٛخ اٌفٍَط١ٕ١خ ٍٛاًء ثؼل ارف –أ

١ٍفزؼ اٌجبة أِبَ ١ٍطوح ؽّبً، ٚكهعخ االٍزؼلاك  –أٚ ِٓ ٛوف ٚاؽل 

 َ. ٌٍّٕٓٓٓقبٛوح فٟ ٘نا اٌٖلك ألً ثىض١و ِّب وبٔذ ػ١ٍٗ فٟ ػبَ 

ثقٖٛٓ ِل٠ٕخ اٌملً، فؾزّٝ ٌٛ وبْ ِٓ اٌّّىٓ اٌّٛافمخ ػٍٝ رم١َُ اٌّل٠ٕخ  -

ْْ رٖجؼ األؽ١بء اٌؼوث١ ْ  اٍوائ١ً ٌٓ اٌّملٍخ ثؤ خ عيًءا ِٓ اٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ، فب

رزقٍٝ ػٓ ا١ٌَبكح اٌىبٍِخ ػٍٝ عجً ا١ٌٙىً )اٌَّغل األلٖٝ(، ٌٚٓ ٠مجً 

 اٌفٍَط١ٕ١ْٛ مٌه.

أِب ل١ٚخ اٌالعئ١ٓ، فٍٓ ٠زقٍٝ اٌفٍَط١ٕ١ْٛ ػٓ ؽمُٙ فٟ اٌؼٛكح اٌٝ ك٠بهُ٘، ؽزّٝ  -

ٍْٛ ٘نا اٌؾك، ٚال ٠ّىٓ ٌٛ لل ِٛا رٕبىالد ِزؼٍمخ ثؼلك األّقبٓ اٌن٠ٓ ١ٍّبه

ْْ رؼزوف ثٙنا اٌؾك إلٍوائ١ً أ
(ٖٙ)

. 

ًّ اٌلٌٚز١ٓ إلٔٙبء اٌٖواع اإلٍوائ١ٍٟ اٌفٍَط١ٕٟ،  -ِّٚب ٍجك؛ ٚف١ّب ٠قٔ ؽ

ْ  ٘نا اٌؾً ال ٠ّىٓ ٌٗ  ًٌ غ١و ٚالؼٟ، ٚغ١و ِٕطمٟ؛ أل ٠وٜ اٌؼل٠ل ِٓ اٌجبؽض١ٓ ثؤٔٗ  ؽ

ْْ ٠ؼبٌظ ل١ٚز١ٓ أٍب١ٍز١ٓ، ّٚ٘ب: ل١ٚخ اٌالعئ١ٓ  ٚل١ٚخ فٍَط١ٕ١ٟ اٌلافً؛ أٞ: أٔٗ  أ

  ْ ال ٠ّٚٓ ؽك اٌؼٛكح ٌالعئ١ٓ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ اٌن٠ٓ ٛوكٚا ِٓ أها١ُٙٙ ٚك٠بهُ٘، وّب أ

ؽً اٌلٌٚز١ٓ ال ٠ّٚٓ اٌؾمٛق اٌغّبػ١خ ٌفٍَط١ٕ١ٟ اٌلافً اٌن٠ٓ ٠ٛاعْٙٛ اٌز١١ّي 

ُ ِٛإْٛٛ ِٓ اٌلهعخ اٌضب١ٔخ.   اٌؼٕٖوٞ، ٠ٚؼبٍِْٛ ػٍٝ أٔٙ 
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ْ  اإل َّالَ وّب أ ّىب١ٌخ اٌؼ١ّمخ اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب ؽً اٌلٌٚز١ٓ اٌنٞ رؾل س ػٓ اٌ

ْْ ٠ٕجغ ٚفك ِوعؼ١بد ٚاٙؾخ أٍبٍٙب لواهاد اٌْوػ١خ  ٚاألِٓ ٚاٌؾً إٌٙبئٟ ٠غت أ

 َ.2ٙ1ٔاٌل١ٌٚخ، ٚأَؾبة اٍوائ١ً اٌٝ ؽلٚك اٌواثغ ِٓ ؽي٠واْ/ ١ٔٛ٠ٛ ػبَ 

١خ ػٍٝ ؽلٚك ػبَ ٚؽزّٝ فٟ ؽبي ٔغبػ ؽً اٌلٌٚز١ٓ ِٓ البِخ كٌٚخ فٍَط١ٕ

َ، فٟ وً ِٓ لطبع غيح ٚاٌٚفخ اٌغوث١خ، فٍٓ رْىً ر٠َٛخ ربه٠ق١خ ػبكٌخ 2ٙ1ٔ

ٌٍْؼت اٌفٍَط١ٕٟ رٍجٟ ؽمٛلٗ اٌّْوٚػخ، ٘نا ثبإلٙبفخ اٌٝ ِؾلٚك٠خ ٍؼخ ؽً 

اٌفٍَط١ٕٟ اٌنٞ ٠ؾً  -اٌلٌٚز١ٓ، فٟ اٍز١ؼبة اٌّْىالد اٌغٛ٘و٠خ ٌٍٖواع اإلٍوائ١ٍٟ

 ٕٟ، ٚفٌّ األهٗ اٌفٍَط١ٕ١خ. ِْىالد صٍش اٌْؼت اٌفٍَط١

ْ  ف١به ؽً اٌلٌٚز١ٓ ٘ٛ اٌق١به األوضو عبمث١خ، ٚاما وبْ  ٌٚىٓ ٠جلٚ ٌٍجبؽش أ

ْ  رؾم١مٗ ٍٛف ٠ىْٛ فبئك اٌٖؼٛثخ، ام ٠زطٍت  رجٕٟ ٘نا اٌؾً ٘ٛ األًٍٙ ١ٍب١ًٍب، فب

ثؼ٘ اٌزغبٟٙ ػٓ اٌٍّفبد اٌْبئىخ؛ وٍّف اٌؾلٚك ٚاٌَّزٕٛٛبد اإلٍوائ١ٍ١خ 

ْ  ؽً اٌلٌٚز١ٓ ٠زطٍت ٚعٛك كٌٚخ فٍَط١ٕ١خ ماد ١ٍبكح رئِٓ  ٚاٌالعئ١ٓ ٚاٌملً، وّب أ

ثبٌزؼب٠ِ اٌٍَّٟ ِغ اٍوائ١ً، ٠ٚجمٝ ٘نا اٌؾً ِؾً اعّبع ٚاٍغ ػٍٝ اٌَّز١٠ٛٓ 

اٌفٍَط١ٕٟ،  -اإلل١ٍّٟ ٚاٌلٌٟٚ، ثبػزجبهٖ ١ٍٍٚخ ٙوٚه٠خ ٌز٠َٛخ اٌٖواع اإلٍوائ١ٍٟ

ٚلبث١ٍزٙب ٌٍجمبء ٚاالٍزّواه، ٌىٓ ف١به ؽً  ٚ٘نا ٠ؼزّل ػٍٝ للهح اٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ

اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح ٘ٛ اٌق١به اٌمبكه ػٍٝ اؽزٛاء ِؼظُ اٌّْىالد ٚاألىِبد ث١ٓ 

اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ٚاإلٍوائ١١ٍ١ٓ، ِٓ لٚب٠ب اٌالعئ١ٓ ٚاالٍز١طبْ ٚاٌملً اٌٝ األىِبد 

ْ  اٍوائ١ً ٌٓ رمجً ثٙنا اٌق١به.   اٌل١ٕ٠خ ٚا١ٌَب١ٍخ، ااّل أ

ْ  افزال ي ِٛاى٠ٓ اٌمٜٛ ث١ٓ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ٚاإلٍوائ١١ٍ١ٓ، ٚػلَ ِٛار١خ اٌظوٚف ا

ٙؼف ِٕظّخ اٌزؾو٠و وٚاٌّؼط١بد اٌؼوث١خ ٚاٌل١ٌٚخ، ٌٍّطبٌت ٚاٌؾمٛق اٌفٍَط١ٕ١خ، 

اٌفٍَط١ٕ١خ ٚاٌٍَطخ ا١ٌٕٛٛخ اٌفٍَط١ٕ١خ ٚأمَبِٙب، ٚفٟ ظً ػلَ ارفبق اٌفٍَط١١ٕ١ٓ 

ٍوائ١ً، ٚاٌق١بهاد اٌّزبؽخ ٚاٌّّىٕخ ػٍٝ هإ٠خ ٚاٍزوار١غ١خ ِٛؽلح ٌٍٖواع ِغ ا

اٌجل٠ٍخ ٌؾً اٌلٌٚز١ٓ فبٙغ ٌٙنا اٌٛالغ،  اٌق١بهادٌٍزؼبًِ ِؼٗ، ٠ُجمٟ للهح اٌزؼبًِ ِغ 

ٚ٘نا ثلٚهٖ ٠غؼً اٌّطبٌت ٚاٌؾمٛق اٌفٍَط١ٕ١خ رؾذ ٍمف اٌْوٚٛ ٚاٌّطبٌت 

اإلٍوائ١ٍ١خ
(ٖ1)

. 
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فبالٍزوار١غ١خ اإلٍوائ١ٍ١خ لبئّخ ػٍٝ أٍبً اكاهح اٌٖواع ١ٌٌٚ ػٍٝ ؽً 

 ْْ اٌٖواع، ٟٚ٘ رَؼٝ اٌٝ اٙؼبف اٌطوف اٌفٍَط١ٕٟ ثىً اٌطوق ٚاٌَجً، اٌٝ أ

٠مجً ثبٌق١به اٌٛؽ١ل اٌّزبػ اٍوائ١ٍ١ًب، ٚ٘ٛ اٌٚغٜ ػٍٝ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ٌٍمجٛي ثـ "ٕفمخ 

ٌزغ١١و اٌٛلبئغ اٌّبك٠خ ٌألهاٟٙ  اٌموْ"، ٚ٘ٛ ِب ٠ُفَو اٛبٌخ ػ١ٍّخ اٌزفبٚٗ

اٌفٍَط١ٕ١خ، ِٓ اٍزّواه ِٖبكهح األهاٟٙ، ٚرَبهع ٚر١وح االٍز١طبْ فٟ اٌٚفخ 

 اٌغوث١خ ٚاٌملً. 

 اىخالصح:

ْ  ؽً اٌلٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ، وجل٠ً ٌوف٘ اٍوائ١ً  ٠زٚؼ ِٓ اٌؼوٗ اٌَبثك أ

عٙخ، ٚوجل٠ً آفو ٌـ َ ٚالبِخ اٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ ِٓ 2ٙ1ٔاالَٔؾبة اٌٝ ؽلٚك ػبَ 

"األثبهرٙب٠ل


" اٌنٞ رىوٍٗ اٍوائ١ً، ١ٍؾلس رغ١١ًوا ك٠ّغواف١ًب ٌٖبٌؼ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ، 

 ٚ٘ٛ ِب ال ٠ّىٓ اٌمجٛي ثٗ ِٓ عبٔت اٍوائ١ً.

ْ  رؾم١ك ف١به اٌلٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ ٠ؾزبط اٌٝ ِٛافمخ  ٠ٚوٜ اٌجبؽش أ

ٌل٠ُٙ كٌٚخ ل٠ٛخ ٚلبئّخ ػٍٝ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ٚاإلٍوائ١١ٍ١ٓ، فجبٌَٕجخ ٌإلٍوائ١١ٍ١ٓ 

األهٗ، ث١ّٕب اٌفٍَط١ٕ١ْٛ فّب ٠ياٌٛا رؾذ االؽزالي، ٌُٚ ٠ؾٍٖٛا ثؼل ػٍٝ ؽك 

ْ  ف١به اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح  ١ٍٛاعٗ "صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ" رمو٠و ١ِٖوُ٘، ٚػٍٝ أٞ ؽبي، فب

ْْ ٠ؼ١ْٛا فٟ  ِؼبهٙخ ِٓ أغٍج١خ اإلٍوائ١١ٍ١ٓ، ٚاٌفٍَط١١ٕ١ٓ، فّٓ اٌٖؼٛثخ رٖٛه أ

ٚاؽلح، فبٌضمخ ث١ٓ اٌطوف١ٓ ِٕؼلِخ، ٚال هغجخ ٌل٠ّٙب ثّْبهوخ ا١ٌّٖو اٌٛاؽل،  كٌٚخ

ٚلل رضجذ إٌياػبد االٔفٖب١ٌخ ػٕل اٌطوف١ٓ لٛرٙب ػٕل ؽٖٛي أٞ أىِخ ١ٍب١ٍخ؛ ِّب 

ْ  اٌؾً ٠ىّٓ فٟ ؽً اٌلٌٚز١ٓ.  ١ٍئكٞ فٟ إٌٙب٠خ اٌٝ االٔفٖبي، ٚأ

ْ  ؽووخ٘نٖ اٌلهاٍخ٠قٍٔ اٌجبؽش فٟ وّب ٚ اٌزٟ رمٛك إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ فزؼ  ؛ ثؤ

َ، ٚمٌه ػٍٝ وبًِ 2ٙ9ٔرجٕذ فىوح اٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ اٌل٠ّموا١ٛخ ػبَ اٌفٍَط١ٕٟ 

األهٗ اٌفٍَط١ٕ١خ، ٚاٌزٟ ٌُ رٍَك رؤ١٠ًلا ِٓ اٌلٚي اٌغوث١خ، ٚفبٕخ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح 

ٞ ٠موُّ َ اٌن21ٗٔٚاٍوائ١ً، ٚلل رجٕذ اٌؾووخ ثؼل٘ب اٌجؤبِظ ا١ٌَبٍٟ اٌّوؽٍٟ ػبَ 

ثبلبِخ كٌٚخ فٍَط١ٕ١خ ػٍٝ أٞ عيء ِٓ أهٗ فٍَط١ٓ ٠زُ رؾو٠و٘ب أٚ رَٕؾت 

اٍوائ١ً ِٕٙب، أِب ثؤبِظ اٌؾووخ ثؼل اٌز٠َٛخ ا١ٌَب١ٍخ ٘ٛ البِخ اٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ 
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َ ٚػبّٕزٙب اٌملً 2ٙ1ٔاٌَّزمٍخ ػٍٝ ؽلٚك اٌواثغ ِٓ ؽي٠واْ/ ١ٔٛ٠ٛ ػبَ 

ُ  اٌزٛل١غ ػ١ٍٗ فٟ ارفبل١خ أٍٍٚٛ ػبَ اٌْول١خ، ّٙٓ ٔطبق ؽً اٌلٌٚز١ٓ، ّٚٙ ٓ ِب ر

َ، وّْوٚع ِوؽٍٟ ِٕجضك ػٓ اٌجؤبِظ ا١ٌَبٍٟ اٌّوؽٍٟ، ّٚٙٓ ِجبكهح 22ٖٔ

َّالَ اٌؼوث١خ فٟ ػبَ  فٟٙ البِخ  ٌٍفٍَط١١ٕ١َٓ، أِب اٌوإ٠خ االٍزوار١غ١خ اٌضبثزخ ٕٕٓٓاٌ

ٟ، اٌمبكهح ػٍٝ اٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ اٌل٠ّموا١ٛخ ػٍٝ وبًِ اٌزواة إٌٟٛٛ اٌفٍَط١ٕ

 اؽزٛاء ٚرّض١ً وً أ١ٛبف ِٚؼزملاد اٌْؼت اٌفٍَط١ٕٟ، ١ٍَِّٓ، ١َِٚؾ١١ٓ، ٠ٚٙٛك.

رَزْوف اٌلهاٍخ ١ٍٕبه٠ٛ ا١ٌَو ثبرغبٖ ػ١ٍّخ ر٠َٛخ ١ٍب١ٍخ عل٠لح، ِٓ ٕٚ٘ب؛ 

َّالَ ٠ىْٛ أٛوافٗ ِوعؼ١خ ٌؼ١ٍّخ اٌز٠َٛخ إٌٙبئ١خ ٌٍم١ٚخ  فالي ػمل ِئرّو كٌٟٚ ٌٍ

كٌٚخ فٍَط١ٕ١خ َِزمٍخ ػٍٝ ؽلٚك اٌواثغ ِٓ ؽي٠واْ/ ١ٔٛ٠ٛ ػبَ  اٌفٍَط١ٕ١خ، ٚالبِخ

"ؽً  ١ٍٕبه٠َٛ، ٚػبّٕزٙب اٌملً اٌْول١خ، فٟ اٛبه ىِٕٟ ِؾلك ّٙٓ 2ٙ1ٔ

 اٌلٌٚز١ٓ"
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 :اىَشاجغ

                                           
(ٔ)

أصٍاخ اىَشهذ اىغُاعٍ اىفيغطٍُْ ٍغاهَح فٍ اىثذث ػِ ِؾّل ػٛكح؛ ػبٛف أث١ٍٛف:  

، 2ٕٓٓفٍَط١ٓ،  -ِؼٙل ا١ٌَبٍبد اٌؼبِخ، ِطجؼخ األ٠بَ، هاَ هللا(، ٔ، أٚهاق ١ٍب١ٍخ )ٍخشج

ٕٓ1. 
(2)
 Hani Faris: the Failure of the Two State Solution the Prospects of One 

State in the Israel– Palestine Conflict, I.B. Tauris & Co. Ltd, New York, 

USA, ٕٖٓٔ, P5. 
(ٖ)

، ِؼٙل كهاٍبد اٌز١ّٕخ ٌ فٍ فيغطُِ: اىرذذَاخ اىغُاعُح وأطش اىؼَوتذائو اىرقغ١ٌٍُٝ فوٍـ:  

 . ٖ، ٕٓ٘ٔٓفٍَط١ٓ،  –فٟ عبِؼخ ث١وى٠ذ، ث١وى٠ذ
(ٗ)

(، ِئٍَخ 1ٙ، ِغٍخ اٌلهاٍبد اٌفٍَط١ٕ١خ، اٌؼلك )غشوب دو اىذوىرُِِٖطفٝ اٌؾ١َٕٟ:  

 . ٖٙ، 9ٕٓٓٓاٌلهاٍبد اٌفٍَط١ٕ١خ، ث١وٚد، 
(٘)

، 9006-7691اىغُاعُح اىؼشتُح فٍ إعشائُو ودوسها فٍ اىنْغُد األدضاب ٠ٍٛف األٍزبم:  

فٍَط١ٓ، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و  -لَُ اٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ، و١ٍخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب، عبِؼخ األى٘و، غيح

 . ٖٕٔ، ِْٕٕٓٓٔٓٛهح، 
(ٙ)

، ثبؽش ٌٍلهاٍبد اٌفٍَط١ٕ١خ اىّغالً اإلعشائُيٍ اعرشاذُجُح اىرغىَحِغلٞ ؽّبك:  

 .ٖٙٔ، ١ٕٓٔٔٓخ، ث١وٚد، ٚاالٍزوار١غ
(1)

، اٌّووي اىقضُح اىفيغطُُْح قشاءج فٍ اىخُاساخ واىثذائو اًلعرشاذُجُح٘بٟٔ اٌّٖوٞ:  

اٌفٍَط١ٕٟ ٌألثؾبس ٚا١ٌَبٍبد ٚاٌلهاٍبد االٍزوار١غ١خ "َِبهاد"، اٌّئرّو إٌَٛٞ اٌواثغ، 

ٕٓٔٗٓ ،ٕ9. 
(9)

، ِغٍخ اٌلهاٍبد قطاع غضج ّذوج اىَْؼطف اىفيغطٍُْ اىشاهِ تؼذ إخالءعٛهط عمّبْ:  

 .1، ٕٓ٘ٓٓ(، ِئٍَخ اٌلهاٍبد اٌفٍَط١ٕ١خ، ث١وٚد، ٗٙاٌفٍَط١ٕ١خ، اٌؼلك )
(2)

، )روعّخ ٍالفخ فيغطُِ -اإلثْىقشاطُح عُاعاخ األسض واىهىَح فٍ إعشائُوأٚهْ ٠فزبؽئ١ً:  

 .11ٖ، ٕٕٓٔٓفٍَط١ٓ،  -ؽغبٚٞ(، اٌّووي اٌفٍَط١ٕٟ ٌٍلهاٍبد اإلٍوائ١ٍ١خ "ِلاه"، هاَ هللا 
(ٔٓ)

، 9006-7691األدضاب اىغُاعُح اىؼشتُح فٍ إعشائُو ودوسها فٍ اىنْغُد ٠ٍٛف األٍزبم:  

 . ٕٕٔ)ِوعغ ٍجك مووٖ(، ٓ
(ٔٔ)

، ِغٍخ دو اىذوىح اىىادذج ٍِ اىصشاع درًّ اىَىخ إىً جذىُح اىغُذ اىؼثذهائف ىه٠ك:  

 .2ٕٔ، ٕٓٔٔٓفٍَط١ٓ،  -(، هاَ هللا9ٙاٌلهاٍبد اٌفٍَط١ٕ١خ، اٌؼلك )
(ٕٔ)

ٍشهذ اىَفاوضاخ اإلعشائُيُح اىفيغطُُْح ٍِ قضُح ادراله ػبٛف أثٛ ١ٍف؛ ِٕٙل ِٖطفٝ:  

، )رؾو٠و 9070اىَشهذ اإلعشائُيٍ  9077ذقشَش ٍذاس اًلعرشاذُجٍ  فٟ:إىً قضُح اػرشاف، 

 . 9٘، ٕٓٔٔٓفٍَط١ٓ، -ٕ٘ل٠خ غبُٔ(، اٌّووي اٌفٍَط١ٕٟ ٌٍلهاٍبد اإلٍوائ١ٍ١خ "ِلاه"، هاَ هللا 
(ٖٔ)

فنشج دوىح ثْائُح اىقىٍُح فٍ فيغطُِ خُاس عُاعٍ ٍطشوح أً ذطىس ذشامٍَ وّبي اٌقبٌلٞ:  

 . ٕٔ-ٓٔ، 222ٓٔفٍَط١ٓ،  -(، هاَ هللا 1ٖ، ِغٍخ اٌلهاٍبد اٌفٍَط١ٕ١خ، اٌؼلك )ٍقصىد
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(ٔٗ)

، )روعّخ أؽّل اٌجْبهٞ(، اٌّووي اٌمِٟٛ فيغطُِ إىً أَِ دو اىذوىح أً اىذوىرُِع١ًّ ٘الي:  

 .2ٕٗ، ٕٓٓٔٓوعّخ، اٌمب٘وح، ٌٍز
(ٔ٘)

دذَث صذفٍ ىألٍُِ اىؼاً ىجاٍؼح اىذوه اىؼشتُح ػَشو ٍىعً َصف فُه اىذذَث ػِ جهىد  

(، ِئٍَخ 1ٙ، ِغٍخ اٌلهاٍبد اٌفٍَط١ٕ١خ، اٌؼلك )إقاٍح دوىح فيغطُُْح ٍجشد وهٌ وعشاب

 .ٖٕٓ، 9ٕٓٓٓاٌلهاٍبد اٌفٍَط١ٕ١خ، ث١وٚد، 
(ٔٙ)

تؼذ قُاً إعشائُو تقرو دو اىذوىرُِ دو اىذوىح اىىادذج َذظً تضخٌ جذَذ تغثة اىرطىساخ  

، 9ٕٔٓ/ٔ/1ٔ، ِؼٍِٛبد ْٔود ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىزوٟٚٔ: اإلِبهاد ا١ٌَٛ، ربه٠ـ إٌْو: األخُشج

 ػٍٝ اٌواثٜ:

https://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2018-01-17 
(ٔ1)

 .2ٗ:ٓ٘، )ِوعغ ٍجك مووٖ(، ٓفيغطُِ إىً أَِ دو اىذوىح أً اىذوىرُِع١ًّ ٘الي:  
(ٔ9)

فنشج دوىح ثْائُح اىقىٍُح فٍ فيغطُِ خُاس عُاعٍ ٍطشوح أً ذطىس ذشامٍَ وّبي اٌقبٌلٞ:  

 .2ٔ-ٙٔ)ِوعغ ٍجك مووٖ(، ٓ، ٍقصىد
(ٔ2)

 . ٘ٙٔ-ٖٙٔ، )ِوعغ ٍجك مووٖ(، ٓاىّغالً اإلعشائُيٍ اعرشاذُجُح اىرغىَحِغلٞ ؽّبك:  
 ِئهؿ اٍوائ١ٍٟ ٠ٕزّٟ اٌٝ ر١به اٌّئهف١ٓ اٌغلك اٌن٠ٓ لبِٛا ثبػبكح وزبثخ اٌزبه٠ـ إَالُ تاتُه ٛ٘ :

ؽب١ٌب ثغبِؼخ او١َزو. ٠ؼزجو ا٠الْ اإلٍوائ١ٍٟ ٚربه٠ـ ا١ٔٛ١ٌٖٙخ. كهً ثغبِؼخ ؽ١فب ٚ٘ٛ ٠لهً 

 ثبث١ٗ ِٓ أثوى كػبح ؽً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح، وّب أٔٗ  ِٓ ِئ٠لٞ ِمبٛؼخ اٌّئٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اإلٍوائ١ٍ١خ.

ب أفىبه ِزؼب١ٌخ رزغبٚى ٔطبق اٌٛعٛك اٌّبكٞ ٌٍّىبْ، اىُىذىتُا  : ٠زٍقٔ ِؼٕٝ ا١ٌٛرٛث١ب فٟ أٔٙ 

٠ٚىْٛ ٌٙب رؤص١و رؾٌٟٛ ػٍٝ إٌظبَ االعزّبػٟ اٌمبئُ،  ٚرؾزٛٞ ػٍٝ هغجبد اٌؼٖو غ١و اٌّؾممخ،

 .ٟٚ٘ ٔبرغخ فٟ اٌّغزّغ اإلٍوائ١ٍٟ ٔز١غخ ػٓ ػملح اٌقٛف
(ٕٓ)

اىصهُىُّح واىذو اىقائٌ ػيً دوىرُِ: فيغطُِ إىً أَِ دو اىذوىح اىىادذج أً دو ا٠الْ ثبث١ٗ:  

 .12:19، ٕٓٓٔٓ، اٌّووي اٌمِٟٛ ٌٍزوعّخ، اٌمب٘وح، اىذوىرُِ
(ٕٔ)

، )ِوعغ ٍجك دو اىذوىح اىىادذج ٍِ اىصشاع درًّ اىَىخ إىً جذىُح اىغُذ اىؼثذهائف ىه٠ك:  

 .ٖٔٔ-2ٕٔمووٖ(، ٓ
(ٕٕ)

، )ِوعغ ٍجك فيغطُِ -اإلثْىقشاطُح عُاعاخ األسض واىهىَح فٍ إعشائُوأٚهْ ٠فزبؽئ١ً:  

 .11ٖ:19ٖمووٖ(، ٓ
(ٕٖ)

، ِؼٍِٛبد ْٔود ػٍٝ اٌّٛلغ اىذوىرٍُِغرقثو اىذوىح اىفيغطُُْح فٍ ظو دو ِؼ١ٓ ِٕبع:  

 ، ػٍٝ اٌواثٜ:2ٕٓٓ/ٔٔ/ٙٔاإلٌىزوٟٚٔ: فٍَط١ٓ ا١ٌَٛ، ربه٠ـ إٌْو: 

https://paltoday.ps/ar/post/63282 
 (24)

 Alan Berger: Israel and Palestine Tow States for peoples If Not Now, 

when?, Boston Study Group on Middle East Peace, Boston, USA, 2010, P5.  
(ٕ٘)

، اٌّووي وسقح ػَو ٍقذٍح إىً اىيقاء اىرْغُقٍ اىغادٌ ىإلذالف اىفيغطٍُْ ىذق اىؼىدج 

 . ٖ، ٕٓ٘ٓٓفٍَط١ٓ،  -اٌفٍَط١ٕٟ ٌّٖبكه ؽمٛق اٌّٛإٛخ ٚاٌالعئ١ٓ "ثل٠ً"، ث١ذ ٌؾُ 

https://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2018-01-17
https://paltoday.ps/ar/post/63282
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(ٕٙ)

 -، ِووي كهاٍبد اٌْوق األٍٜٚ، ػّبْ إىً اىقضُح اىفيغطُُْحاىَذخو م٠بة ِقبكِخ:  

 . ٖٔٗ، 222ٓٔاألهكْ، اٌطجؼخ اٌقبَِخ، 
(ٕ1)

، ِؼٍِٛبد ْٔود ػٍٝ اٌّٛلغ ٍغرقثو اىذوىح اىفيغطُُْح فٍ ظو دو اىذوىرُِِؼ١ٓ ِٕبع:  

 اإلٌىزوٟٚٔ: فٍَط١ٓ ا١ٌَٛ، )ِوعغ ٍجك مووٖ(.
(ٕ9)

ِغٍخ  ً،9077ٌٍ اىَرذذج فٍ أَيىه/ عثرَثش ػاً ّص طية اّضَاً دوىح فيغطُِ إىً األ 

 . 1ٖٕ، ٕٓٔٔٓفٍَط١ٓ،  -(، غيحٖٔ-ِٖٓووي اٌزقط١ٜ اٌفٍَط١ٕٟ، اٌؼلك )
(ٕ2)

َُّ دو اىذوىرُِ خُاس اىغيطح اىفيغطُُْح   ذصشَخ صذافٍ ىيشئُظ ٍذَىد ػثاط َقىه فُه أ

َُّ دو اىغيطح غُش واسد (، ِئٍَخ 2ٔ، اٌؼلك )، ِغٍخ اٌلهاٍبد اٌفٍَط١ٕ١خاألوه واألخُش وأ

 .ٕٔٓ، ٕٕٓٔٓاٌلهاٍبد اٌفٍَط١ٕ١خ، ث١وٚد، 
(ٖٓ)

، ِؼٍِٛبد ْٔود ػٍٝ اٌّٛلغ اًلدراله َؼُق ذذقُق اىَْى اًلقرصادٌ وَغيق ّافزج دو اىذوىرُِ 

 ، ػٍٝ اٌواثٜ:ٖٕٔٓ/ٙ/1ٕاإلٌىزوٟٚٔ: ٚوبٌخ ًِؼب اإلفجبه٠خ، ربه٠ـ إٌْو: 

http://www.maannews.net/Content.aspx 
(ٖٔ)

، ِغٍخ ِووي اٌزقط١ٜ ّص وثُقح صائة ػشَقاخ ىالػرشاف تاىذوىح اىفيغطُُْح تاألٌٍ اىَرذذج 

 . 9ٕ٘، ٕٓٔٔٓفٍَط١ٓ،  -(، غيح ٖٔ-ٖٓاٌفٍَط١ٕٟ، اٌؼلك )
 ١ٍبٍٟ ِٚؾبِٟ عٕٛة أفو٠مٟ. ٚ٘ٛ آفو هئ١ٌ أث١٘ ٌغٕٛة فشَذسَل وَيُاً دي مالسك ٛ٘ :

َّالَ، ٚلل لبَ 22َٗٔ اٌٝ ػبَ 292ٔأفو٠م١ب. اِزلد ٚال٠زٗ ِٓ ػبَ  َ، ؽبًٕ ػٍٝ عبئيح ٔٛثً ٌٍ

َ، وّب لبك ؽٛاهاد ػلح ِغ 22ٔٔػبَ  األتاسذهاَذفو٠ل٠ون والهن ثؼلح رؼل٠الد أكد اٌٝ أٙبء 

أكد اٌٝ رْى١ً أٚي ؽىِٛخ ِزؼلكح األػواق فٟ  ُّيغىُ ٍاّذَالح اٌّغٌٍ اإلفو٠مٟ اٌمِٟٛ ثم١بك

 ربه٠ـ اٌجالك.
(ٖٕ)

، ٕؾ١فخ اٌؾ١بح دٌ مالسك إرا فشو دو اىذوىرُِ عرجذ إعشائُو ّفغها فٍ ٍشنيحكأب ٍٛثوؽ:  

 . ٓٔ، ٕٓ٘ٔٓ(، 1ٔ9ٙإٌٍل١ٔخ، اٌؼلك )
 َُّالَ، ّاثاُ تشاو ٚأٍزبم ػٍَٛ ١ٍب١ٍخ ّٚئْٚ ك١ٌٚخ : وج١و اٌجبؽض١ٓ فٟ ِئٍَخ وبه١ٔغٟ ٌٍ

 ِٚل٠و ثواِظ كهاٍبد اٌْوق األٍٜٚ فٟ عبِؼخ عٛهط ٚإّطٓ.
(ٖٖ)

، ِؼٍِٛبد ْٔود ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىزوٟٚٔ: ِووي وبه١ٔغٟ صواه دو اىذوىرُِٔبصبْ ثواْٚ:  

 ، ػٍٝ اٌواثٜ:9ٕٓٓ/٘/2ٌٍْوق األٍٜٚ، ربه٠ـ إٌْو: 

https://carnegie-mec.org/2008/05/09/ar-pub-23504 

 
 هئ١ٌ ٍبثك ٌّغٌٍ األِٓ اٌمِٟٛ اإلٍوائ١ٍٟ، ٠ٚؼًّ وؤؽل وجبه اٌجبؽض١ٓ فٟ جُىسا أَالّذ ٛ٘ :

ب أٍٛك ػ١ٍٙب  َّ ِؼٙل كهاٍبد األِٓ اٌمِٟٛ اٌزبثغ ٌغبِؼخ رً أث١ت. ٚ٘ٛ ٠ؼزجو األة اٌوٚؽٟ ٌِ

 "، ٚاٌزٟ رزّٚٓ ر٠َٛخ ال١ّ١ٍخ ٚر١ٍٛغ لطبع غيح ٔؾٛ ١ٍٕبء.صفقح اىقشُ"

 

http://www.maannews.net/Content.aspx
https://carnegie-mec.org/2008/05/09/ar-pub-23504
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(ٖٗ)

، كهاٍبد ١ٍب١ٍخ، اٌّؼٙل اٌّٖوٞ اىخاعشوُ واىشاتذىُ فٍ صفقح اىقشُػبِو ػجل إٌّؼُ:  

 .٘، 9ٌٍٕٓٔٓلهاٍبد، اٍطٕجٛي، 
 ٍاٌٛاؽلح.: ٕؾفٟ اٍوائ١ٍٟ ِلافغ ػٓ ؽمٛق اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ِٚئ٠ل اٌٝ ؽً اٌلٌٚخ غذػىُ ىُف 
(ٖ٘)

ٍقاتيح خاصح ٍغ اىصذافٍ اإلعشائُيٍ غذػىُ ىُفٍ: دو اىذوىرُِ غُش قاتو ثالي ٙب٘و:  

(، اٌّووي اٌفٍَط١ٕٟ ٌٍلهاٍبد ٘٘، ِغٍخ لٚب٠ب اٍوائ١ٍ١خ، اٌؼلك )ىيرْفُز وقذ فاذْا اىقطاس

 .99، ٕٓٗٔٓفٍَط١ٓ،  -اإلٍوائ١ٍ١خ "ِلاه"، هاَ هللا
(ٖٙ)

 .٘:ٙ، )ِوعغ ٍجك مووٖ(، ٓواىشاتذىُ فٍ صفقح اىقشُاىخاعشوُ ػبِو ػجل إٌّؼُ:  
(ٖ1)

، لَُ اٌؼٍَٛ اىرغىَح اىغُاعُح اىفيغطُُْح اإلعشائُيُح وٍغرقثو دو اىذوىرٍُِٚبَ اٌفمؼبٚٞ:  

 .9ٕٓ، ٕٓ٘ٔٓا١ٌَب١ٍخ، عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ، اإلٍّبػ١ٍ١خ، هٍبٌخ كوزٛهاح غ١و ِْٕٛهح، 
 ٔظبَ اٌفًٖ اٌؼٕٖوٞ اٌنٞ َؽىّذ ِٓ فالٌٗ األل١ٍخ اٌج١ٚبء فٟ عٕٛة أفو٠م١ب  ألتاسذهاَذ:ا ٛ٘

َ، ٚأػمت مٌه أزقبثبد 22ٖٔ -22ََٓٔ، ٚؽزٝ رُ اٌغبء إٌظبَ ث١ٓ األػٛاَ 2ٗ9ِٔٓ ػبَ 

َ، ٚلل ٘لف ٔظبَ األثبهرٙب٠ل اٌٝ فٍك اٛبه لبٟٔٛٔ ٠ؾبفع ػٍٝ ا١ٌّٕٙخ 22ٗٔك٠ّموا١ٛخ ػبَ 

 ١ٍخ ٌألل١ٍخ ماد األٕٛي األٚهٚث١خ.االلزٖبك٠خ ٚا١ٌَب

 


