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اإلسرائيلية التهديدات ظل في لبنان الحدود البحرية على ترسيم ثارآ  

  ❊محمود جباعي

له ها فج او هله اإلقال يزال ملف استتتتتتتتتتتتتتلنفاي اوافغا او الها غاوالتيا اوالملا اولج مه او ف    غ    ل 
ع  ذا او لف األميفكها غاإلسفاميلها غاوداخلها ول يهملفغحًل بق  ا على اوسلحا، بفغم او حلغالت اولب لنها 

او عل الت اوقلم ا وصتتتتتتتلو  وب ل   فج بشتتتتتتتي     ف  إستتتتتتتقلألج مه األ  دا اولب لنها، ك نج ستتتتتتتهاي ف أغ 
 بلودر ا األغوى. 

 اإلسرائيلية طماع األاالقتصادية في زيادة  انعكاس الفرص-أ

م ذ    غ  .  انبجمه كلفا  1701ل ايذ اوقفار بيللزم  غوه  وم اإلستتتتتتتتفاميلجاوعدغ   أ مه او ؤكد :  أوالا 
 كفيااوب ها اواغيل لشتتتتتتتتتى  و  مع ؛ اغاوبحفي  ا اوبفي   او نلوالتاوعديد مه  اوي م ارتكب  إوى 2006علم 

 ؛م هاأ أغبأ  شفامع غق انيه  غوها  غ   ال يأبج،أل لع غاوسهلفا األاوقلم ا على  ،او    يا واذا اوعدغ
كل  اوج  ب غقد  .معجقلج حق   اوذ غت ات  اوف ع  ،او قلغما     ستتتتتتتتتتتتتت   حيد اوذ  يف عج مف اوغاأل

 اً بدء ،اوكهل    ذا م لرستتتلتاوعديد مه  اوي م على  إوىشتتتل دًا م ذ تأستتتها اوكهل  اوال تتتب  اولب لنج 
ب غنا وب ل   ولدميف 1982فج اوعلم  او حشتتتتتتجمفغرًا بلال لهل   ،اوي مها اإلستتتتتتفاميلها االعلداءاتمه 

 . ل  ذاي م  إوىاو قلغما غتضحهلتال وكل  االحل ل مل تال قلم ًل  غو ال .االقلصل يااولبهعها غ  م ار ه

لم بنفغقلت اوعدغ عه اوقه يل ا وم  ،اولب لنها اإلقله هاغم ذ اكلشتتتتتلر اوافغا او الها غاوالتيا فج او هله 
ل دخ  ب اونفغقلت  تل  أبفت  غت الت .لنها اوجديدااوستتتتهلفا على  ذه اوافغا اولب  أ  شتتتتبج ي مها مه 

  أتفستتتتتتتتتتتتتته  فكفا  إوىاولج يادر اوعدغ مه خ وال غ  ،اولب لنها اإلقله هااو هله إوى  إستتتتتتتتتتتتتتفاميلهاتغارق 
لت كبيفا مه او اط ك ه  اوستتتتتهلفا على  أ  اوحق فج استتتتتلع لل  ذه او ستتتتتلحا اوحدغ يا مه  إلستتتتتفامي 

اوذ   9كبيفا مه اوبل ك رقم  أ زاءفج استتتتتتتلع لل  حقلً وديج  أ علء اوعدغ ا   مه خ ل ، غاوالت اولب لنج
 يحل   على ك ها  لملا مه اوافغا او الها غاوالتيا.

                                                           
 وأستاذ جامعي.خبير اقتصادي  ❊ 
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لت ك ه  ولللقا  نيف جأ ن ب  األمفييهااكلشتتتتتتتتات اوشتتتتتتتتفكا  ع دمل 9رقم  اوبل ك أ  هابدأ اوحديث عه  
  تتحد  غقد  .2009علم  ولبحف او ل ستتتتتتتتتتتتتتط لملا مه احلهلألج او اط غاوالت فج اوح ض اوشتتتتتتتتتتتتتتفقج 

 22ح اوج  اإل  لوهااولب لنها  اإلقله هابلغ مستتتتلحا او هله غت ؛عمفب  كم  83مستتتتلحا  ذا اوبل ك بح اوج 
ب  حي ما اوعدغ ولل قيب على اوافغات ق  اا مه ميل  نيف ج كلنت أشتتتتتتتفكا ن ب   أ عل ًل مفب ع؛ كم  أوف

فج حق  ت لر غحصتتلت  ذه اوشتتفكا على عقد استتلا لر . اوبحفيااو الها غاوالتيا ضتت ه حدغ  اوكهل  
كم قبلوا  130او اقع على مستتتتتلفا  وهاياهل قبلوا ستتتتت اح  حهال غحق   كم 80ولالت او اقع على مستتتتتلفا 

 س اح  حهال.

)ففيدري  فبحستتتب خط   ر  تتتايفا.اوعدغ على مستتتلحا م لقا بحفيا وهستتتت كهل  غيل لتع وب ل  مع 
 إوىيادر  خلص بع لها تفستتتتتهم اوحدغ  اوبحفيا اولب لنها مع فلستتتتتليه او حللا أميفكج  ر    م فد 

. مفب علً كم  860 ت  ذه او  لقا  بح اوج تحد   ، (غضتتتتتع خفيلا  ديدا ولحدغ  او لمها اوج  بها ولب ل 
أ  ه تبي   ،فج اوجهش اولب لنجاو لنصتتتتصتتتتا اوا دستتتتا  ففق ب  ق  غوكه بعد اوقهلم بلودراستتتتلت او تما مه 

أكبف غ يا حد حق قلً وب ل  ي لل   غأ  ،او سلحا اوحقهقها منللاا عه  و  غأ  ذه او سلحا غيف  قهقا 
عل ها خفامط مفتكزًا على  بتلو زيتد مه اوحق ق بتلو لتلوبتا  اولب تلنجقتلم او فتد وتذوت   ؛ تذه او ستتتتتتتتتتتتتتبتا مه

م لقا  بعد تيل ا مفب علً كم  2290تبلغ ح اوج  او ستتتتتتتتتتتتتتلحا او ل لتع عليال أ مؤكدًا غ ،  و  ت ضتتتتتتتتتتتتتت  
اوضاط     األسلسج در   ر  أ غمه   ل نسل لج مفب عًل؛ كم  1430  ديدا تبلغ مسلحلال ح اوج

ج عه اونفيلا اوفس ها اولج غضعلال مؤسسلتج اوحي مها وحدغ ه اوبحفيا وللنل  على وب ل  حلى يدفعج 
 .اإلسفاميلج يندم فقط مصلحا اوعدغ  حدغ يلً  خللً هج غتب    ،اوج  بها

فبعد  .اوستتهلستتييه األففقلءدت نزاعلت ستتهلستتها فج وب ل  بيه غو  او ل ا تتلا  األميفكها ذه اوضتتا أللت 
 اودكل ر يفأستتتتتتتتتال كل  اولج األع للب لف اولفستتتتتتتتتهم فج حي ما  تصتتتتتتتتتفي   او ع ي    غافق او تراء  أ 

غاو لعلق بلفستتتهم اوحدغ  اوبحفيا  ،2011اوذ   تتتدر علم  6433 حستتتل   يلب على تعدي  او فستتت م
ع ت ق  رملستتتا اوج ا ريا وم  أ  إال ،على مللوب او فد اولب لنج أع هتيل ا او ستتتلحا او ذك را  أ  مه ،

قفار يلنذه  إوى ذا اولعدي  يحللي  أ  يئا اولشتتفيع غاالستتلشتتلرات تف   أل  ،على تعدي   ذا او فستت م
ب لف اولفستتتتتتتتتتتتهم.غفج س  اون ر اودستتتتتتتتتتتتل ر   او ع ي    ء غوها فقط او ترا بلإل  لع،مجلا او تراء 
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عقد ي  وم  ،التنل  قفارات مصتتيفيا األع للا ل لع حي ما تصتتفي   ح ل مشتتفغةهااو      فج اوب   
  !اآل  حلى يذا ا ل لع 

 ،ستتف   بشتتي   م ذ عدا ستت  ات اوالتلول قيب عه ب بلوبدء قفاراً اتنذ اوعدغ  ،بعيدًا عه م لقا او زاع  ذه
 مستتتتتتتتتتتلا ً ، غ 9رقم  اوقفيبا مه اوبل ك ال) (او  لقا   زًا علىمفك   ،بشتتتتتتتتتتتي  عل ج 2018علم  ثم  غمه 
 لفج مهل ا ياغاوالت  هااو الاوافغا  ع لها اول قيب عه ببدء او اتنل  قفار فج ااولب لنهاودغوا  تبلألؤبذو  

 .اإلقله ها 

  حي ما وحدغ  ل مع ها قبف تتتتتتاوحي ما اوتفستتتتتتهم ع لها  إوى ذه  غ    م لقا اول لتع أستتتتتتبلبع   غت 
مع اوحي ما  اولفستتتتتتتتتتتتتتهم اولج قلمت بج تالقامعل دا بذو  على ، مه  لنب غاحد 2010 اوعدغ علم

بفملستتتتتا  ،اوحي ما اولب لنها غقلال أ غاو ستتتتتلافب  .جحاًل بحق وب ل م  كل   غاوذ  ،2007اولب لنها علم 
 إأل قلً  يفاعوم   ذا اولفستتتهم أ عل ًل  ،و عللا ولب ل غافقت  غ  شتتتفغل على او ستتتلحا ا ،اوستتت ي را فؤا 

اوافيق بت  ق  اوكتلفهتا مه  اولق هتا غاوع لهتا متل ويهتلب اوتدراستتتتتتتتتتتتتتتلتغيع    وت  إ  اولب تلنهتا؛حق ق اوكتلمت  
غعفبج  أميفكجض  ذه اوحي ما وضتتتتتتتتتتاط ولعف   غإمل ،اوحي ما اولب لنهاف بلولفستتتتتتتتتتهم مه او يل  اولب لنج 

غمصتتتتتتتتتتتتتلحا اوعدغ  ،مه  اا ص غوا قبف  يندم فقط مصتتتتتتتتتتتتتلحا ،مجحف   تفستتتتتتتتتتتتتهم يذا  ل  افقا علىو
 .أخف  بعد مه  اا فج مل  اإلسفاميلج

ا ق   غ ذه غرقا   ؛وب ل  عضتتتتت  فيالغاولج  اوبحلر،اتالقها قلن    إوى ضتتتتتم يوم  اوعدغ أ اوعلم   ذا مع 
ت للق مه  ألنال ،بلأللا أستتتتل اعل دت نقلا  "إستتتتفامي " أ  إلثبلت يجب استتتتلا والقلن نها بيد وب ل  

مه  .على اوستتتهل ا اولب لنها ستتتلففاً  غتعديلً ولقلن   اودغوج  خفقلً  يعد   ذا و حده   غ  ؛اولب لنها األراضتتتجع ق 
ك   لاوذ  تكالا حق ق وب ل  إثبلتفج  األستتتتتتلستتتتتتهاتج ق    يستتتتتتل د أ  او الغض ل فد اولب لنجو ي يه   ل

 .اإل فاء ا مفةه  اوشفامع غاوق انيه اودغوها 

  ،اوف ع فج غ ج اوعدغ أ غاتت لل  ك   مقلغما ب     وب ل  ولحالظ على ثفغاتج اوبحفيا  ق  ا غتل ا 
غقد  .االقلصتتتتتتتتتل يا فج اوبحف غاوبف غم ار ه او ألهحق ق  على إستتتتتتتتتفاميلجعلداء ا  أ  ت  ع أ  الي ي غ 

 ،ولعدغ أغ أأل لع خفغقلت أل   وللصتتتد   اوجا تيا  أتمعلى  أنال م ذ تأستتتهستتتال    ذه او قلغما أثبلت
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 مع اوبدايا اواعلها وع لها اول قيب و  يلفافق  أ   شتتتفلاولالغضتتتج،  م قف وب ل  اق يت فج ستتتامي  غب ل 
غاولج  ،اوكبيفا فج اوبحف استتتتلا ل او  ار    أ  مه  ،على او اط غاوالت مه اوجلنب اولب لنج اوفستتتت ج

 او لوها او لالق ا اولج يعلنج م ال. األتماوب ل  اقلصل يًل ولنفغي مه  إنعلشحل ًل فج  لسامس  

يه ،9بل ك  إوى بلإلضتتتتتتتتتتتتلفا ،تل ا  "إستتتتتتتتتتتتفامي "غ: او  لقا او ل لتع عليال بيه وب ل  ثانياا  غ  8 بلوبل ك 
 غاوالتيا.غتقد راو الها غاو  ار  على ك هلت كبيفا مه االحلهلأللت لت اوبل ك   ذه  تحل    حيث  ،10

تفوي    96 إوىفاج قد تصتتتت   ؛ لملا لتبي ه   ،اودقهقا حستتتتب اودراستتتتلت  ،وب ل  فج  ذا او جللثفغا 
ملهلر  غالر كعلمدات  600ر بح اوج يقد  مل  أ ، ملي   بفمي  مه او اط 900مه اوالت غ ميعبلً  قدم

إ  حصتتتتتتتتتتتتتتت  عليال وب ل   ،اوكبيفااوعلمدات  غ ذه. ملهلر  غالر كعلمدات نالها 450غح اوج  ،غلتيا
 ستت اء حد  او    غاول  ها على  تل يف ع لها إوى حل لً   ستتلؤ    ،بشتتي  ع لج غكلم استتلع لوال  غأحستته

اوبللوا سلكلف   ألنال ،اال ل لةها غاو عهشها غأيضلً  ،االقلصل يا غاو لوها غاو قديا ،فج كلفا او جلالت
ف سهنا   مل ،قدملً فج تحسيه اودخ  اوق مج اوذ  سيدفع ع لها او       سامي   كبيفاً  فف يلً  مدخ الً  غتؤم ه
 غيففع قدرا اودغوا على تل يف كلفا اوقللعلت االقلصل يا. اولب لنييهمعلنلا 

 األغوىبلودر ا  م    ا ،غاول قيب ع ال بلستتتتتتتتتتتتتتلا وال اوعدغ بدأاولج ، حق ل اوالت اولبهعج  أ عل ًل 
ر تقد  يقع حق  وهاياهل  على مستتتتتتتتتلفا حيث  ،بفت ل حق  وهاياهل  غت لرغأ ،بلوقفب مه اوحدغ   اولب لنها

غكذو   ؛ميعبلً تفوي   قدم  17ر ك ها اوالت فهج بح اوج غتقد   ،غفب رأ  او لق را بفاً  مي ً  75بح اوج 
 10غي  د بداخلج ح اوج  ،غفب رأ  او لق را بحفيلً  مي ً  55حق  ت لر اوذ  يقع على مسلحا ح اوج 

ب  ق   ا او عله ع ج مهاوبفي  يقع حق  كلريش    ب خط اوحدغ   غأيضتتتتتتتتتتتتتلً  ؛مه اوالت ميعبلً  قدموي   تف 
 .ميعبلً تفوي   قدم  3ر ك ها اوالت فهج بح اوج غتقد   ،كلم 4وب ل  ب ح  

بيه  فج اولالغض أسل ك قلا  اعل ل ه غتحلغل األميفكها اإل ارا رس لجخط   ر اوذ   إوىغبلوع  ا 
بلو ئا مه اوافغا او     ا فج او  لقا او ل لتع عليال  65بح اوج لايد ستتتتتتتهستتتتتتتوب ل   فإ  ،وب ل  غاوعدغ

على قلعدا  ،يففض  و او فد اولب لنج او الغض  أ  إال   ؛بلو ئا 35بح اوج  إستتتتتتتفامي غتستتتتتتتلايد  بحفيًل،
غ   يحلغل فقط  ؛ال يحق ولعدغ االستتتلال ا مه  ذه او  لقا غأنج ،مه  و  أكافا  ج اوكلمل حق قج أ 
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 تل ت ستتتتتتهع نللق حدغ ه وزيل ا حجم استتتتتتلال تج مه اوافغا او     ا فج  األميفكجمه خ ل اوضتتتتتتاط 
 لال ولدغوا اولب لنها.ملكي  ج تع   غاول ،او  لقا

  غتشتتتي   ،لو  ار ب  داً  غ ها بحفيا وب ل  يقع ضتتتت ه م لقا أ غاو علهلت تؤكد  حصتتتتلءاتاإلك  إ ًا، 
تل ع بال على ثفغات نالها غغلتيا  لملا  تحل    ج غ  ؛ولللقا غاو لل راو صدر اوجديد  ب سبا كبيفا

 .اوكبف  دغل او معظم

مه  تزيدا   لألنا، بلفيقا  تتتتحهحا استتتتلنفا ا لفج حلل تم   اقلصتتتتل يلل  ثفغتل  غاوالت او اط ي عد   
فج تسديد اوديه اوعلم اوذ   ع  وب ل   سا ل غت   ،وب ل  إنقل او سل  ا فج اوقل را على  اوق مها اوافغا 

يجعلج حفًا غمستتتتتتتلقً  فج اتنل  اوقفارات او صتتتتتتتيفيا اولج  غب ل ،ينضتتتتتتتع ولافب غوبعض اودغل اوعفبها
 إفشتتتتتتلل إوى ذه اودغل  ام ًل  تستتتتتتعىوذو   .تلعلق ب صتتتتتتلحا شتتتتتتعبج  غ  االرتال  ولنلري غضتتتتتتا ألج

خدمًا  ،مصتتتتتتتتتتتتل ر اوللقا ولبقى مستتتتتتتتتتتتهلفا على اتنل  اوقفارات او صتتتتتتتتتتتتيفيا تل  حصتتتتتتتتتتتت ل وب ل  على
 .اإلسفاميلجو صلوحال غمصلحا اوعدغ 

 ، قد ت ي تلت غفيفا مه اوالت غاو اط فج اوبحفك ه  اوعديد مه اودغل اولج استتتتتتتتتتتلنف ت   أ    ل ذكفي  
اوع لا او أل ها  قه ا  ارتالع  إوى  مل أ    ، ت اوصتتتتتتتتتتتتتعبااوع مه  إضتتتتتتتتتتتتتلفهالت ك ه  مه استتتتتتتتتتتتتلقللب 

خلق ن   إوى  اوذ  أ   غاالستتتتتتتتتلا لر االستتتتتتتتتلا ك  غتيل ا اوللب علىه مستتتتتتتتتل   او عهشتتتتتتتتتا يغتحستتتتتتتتت
بشتتتي   ول اط غاوالت غاستتتلا وال او فتقبا ع لها االستتتلنفاي إ وذا، فج  ذه اوبلدا . اقلصتتتل   مستتتلدام

ستتعف  تتفر اوليفا غخلق استتلقفار  غضتتع حد ولد  ر بلو ستتبا ولب ل  فج عليالي يه اولع ي    م لستتب،
ف مه اعل ل  غينا   ،على اوفيع غاوفستتتتتتتتلمي  فقطغوها  اإلنللييعل د على ، األ  نقد  حقهقج أل ي  

 .غ  دغق او قد اودغوج او الفبيه غتح ي تعلى او سلعدات اونلر ها  وب ل  

 فج االقلصتتتتتتتتتتتل  ع لهابلندملي  ذه اوأ  ها اكلشتتتتتتتتتتتلر غاستتتتتتتتتتتلا لر او اط غ اوالت فج وب ل  مفتبلا إ  
تعزيز  مه خ ل ،غكلم  شلم   او عهشج بشي  بشي  مبلشف على او ضع انعيلسالغنسبا ، او أل ج
مه كافبلء غم ا ت ت غغستلم  نق  حدياا ،غاوصتحج غتل يف اوب ى اولحلها اال ل لعج  األمل شتبيا 

 غملل را.
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ولب ل  م ار   أ  يؤم ه استتلندام اوالتغ  الستتلنفاي  فه يه ،يا غاو لوهااالقلصتتل  األرقلم تتعيد  أمل على
ك ل  ؛اوللقا اوكافبلمها إلنللياوست ا فج ملهلريه  غالر أمفييج   إوى ملهلر غنصتف بح اوج رت قد  مل يا 

 ،فج ك  بلد اوعلم   اواقف  وللل ر اوصتتت لعج تشتتتي    استتتلا لر  تتت لعلت اوللقا او يلتها اولج ي ستتتا  
 .محلهلً غ او سهلا  األغوه ا  لعلت تح يلها عديدا ولأميه او  ا   إويالحيث تل ق 

غيلم بل غ  ؛األقصتتتتتىاوشتتتتتفق غ ج اوستتتتت قيه األغرغبج  تال  أ  أستتتتت اق تصتتتتتديف اوالت اولب لنج  غمعفغر  
 .اوعلبفا مه وب ل  إوى س ريل فلفكهل فأغرغبل اوبفي ا األنلبيباوس ق األغرغبج عبف 

 ؛مه مفافئ غمعلم  اوالت ،ضتتتتتتتن ا غإنشتتتتتتتلءاتوبحف يلللب استتتتتتتلا لرات إ  نق  اوالت بلألنلبيب أغ ا
  فه ل

ستتت اء ب استتتلا ب اخف او اط غ  ،غاو ق اولكفيف غ  غاالستتتلنفاييشتتت   قللع او اط   هع ع لهلت اول قيب 
  .األنلبيب غتس يق او  لجلت او الها

 فج  او     ا او اط غاواتتلتاحلهتتلألتتلت  لت غ ك هتت   فتتإ  ،او تتذك را غاوتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتلت على او علهتتلت ب تتلءً غ 
مه  وب ل نق  فج  تسام   أ مه شأنال  ،بشي  علماو  لألق  بلقجغفج  ،بشي  خلص او  لقا اوحدغ يا

 بعد ،ا ل لعج مل لستتتتتت  غمليه اقلصتتتتتتل   مستتتتتتل  ً  إوى ء غر  ءستتتتتتج   ا ل لعج اقلصتتتتتتل   مستتتتتتل  ً 
ه تراعا ماإلنلل ها، ت يعل د على تل يف اوقللعل غب ي    مستتتتتتتتتلداماقلصتتتتتتتتتل   إنشتتتتتتتتتلءاستتتتتتتتتلا وال فج 

 غ  لعا غتك  و  هل حدياا.

 مسار التفاوض والفرضيات المختلفة الناتجة عنه:-ب

لقب ل بشتتتفل اودخ ل ب الغضتتتلت مع اوعدغ بفعليا واوجلنب اولب لنج   فعتاوع ام  اولج  أبفت إ : الا أو  
اوحجم اوكبيف ولضتتتتتتتتتتتتتتا أللت اولج يلعفض وال وب ل  مه  إوىتع    ،اوبدء بع لها اول قيب أميفكها قب 

ى شتتتتتتتتتل  فج  علهج أميفكهاغوللاديد او ستتتتتتتتتل ف ب ضتتتتتتتتتع عق بلت  ،فج او  لقا غحلالمج األميفكجاوجلنب 
على اوقب ل بلوشتتتتتتتتتتتفغل  إلرغلمجادر يغمل يشتتتتتتتتتتتاده وب ل  اوي م مه حصتتتتتتتتتتتلر اقلصتتتتتتتتتتتل    ؛او جلالت
غمع ت قف اولدفقلت او لوها مه . اوبحفيااوج  بها   اوحدغ فج ع لها تفستتتتتتتتتتتتتهم  غاإلستتتتتتتتتتتتتفاميلها األميفكها
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فج  اإلقله هاولب ل  إال االعل ل  على ثفغاتج او ل قعا فج مهل ج  يبقوم  ،اودغل او لنحا عفبهًل غ غوهلً 
 تملتج االقلصل يا غاو عهشها.أاوبحف او ل سط ولنفغي مه 

را ولللقا او     ا فج شتتفق او ل ستتط او  صتتد  أ   خ ل وب ل  فج نل   اودغل    ل إوى اإلشتتلراتجدر  
 كحد   س  اتنح  خ ا  إوىوب ل  ، إ  يحللي يحص  فج غقت قصيف بعد اوبدء فج ع لها اول قيبوه 

فج تفكيب تصتتتتتتتتت ه لت  غاوبدءاالستتتتتتتتتلقفار على االكلشتتتتتتتتتلفلت  غ ج اوالفا اوزم ها او ل قعا وبل غ، أ نى
سلك    مع اوعدغ  اولالغض على اولفسهم ألفيقفضً  عه أ   ؛غاولصديف اإلنلليفج ع لها غ  اوحق ل
 غحلالمال األميفكهااو دع ما مه او اليلت او لحدا  اإلستتتتتفاميلها األأل لعاألمد فج س   غأل يلا  تتتتتعبا

 فج او  لقا.

 ،تضتتتت ه حق قج عبف اولالغض ع لها تفستتتتهم إوىاو  تتتت ل إ ا مل نج  وب ل  فج مه او الفض  ،ع لهلً 
ا االقلصتتل ي اوصتتعد غاو يلستتب على األربل مه  ، أ  يج ج اوكايفعلى اوفغم مه  تتع با تحقيق  و 

انعيل   حصتتتت ل  إوى  حل ًل ستتتتيؤ    استتتتلنفاي اوالت غاو اط أل  ،او عهشتتتتها غأيضتتتتلً  ،غاو لوها غاو قديا
مه  اولنته  فج مسلعدا وب ل  على حل لً  و   سه سام ،ف ه او لحها او لوها غملوج؛اقلصل   مبلشف 

مه شتتتتتتتأنج غ ذا  ؛او دي نهاغمع مفغر او قت ستتتتتتتيلحقق فلمض فج او  اتنا اوعلما غتنلاج  ؛ا  ي نجحد  
 بيايف أعلىتصتتت هالت امل لنها  إوىب  ستتتيففعج  ،مه  ديد غوهًل رفع تصتتت ه  وب ل  االمل لنج  يعيد أ 

تحستتتتتيه قدرا اودغوا اولب لنها  إوى  يؤ   ستتتتت ر  األمف غ ذا ؛مفاحلج اوستتتتتلبقا أفضتتتتت كل  علهج فج  م  ل
غاولقدي لت  غاأل  رلوفغاتب ب ستتتتتتتتتتتتتت اء مه خ ل او اقلت اوعل يا او فتبلا ،اوعلم اإلنالق على تل يف
االستتتتتتتتتتتتتلا لر  على او شتتتتتتتتتتتتتلريع غاوب ى  اإلنالقمه خ ل   او اقلت اولجايزيا مه  اا أغ ،اال ل لةها

غخل تتتتا فج مجلل االقلصتتتتل   ،اوعل ها األبحلثعلى  اإلنالق علىغستتتتي ستتتتحب  و  ؛ او ل  عا اولحلها
 .اوفق ج غتك  و  هل او عففا غاو عل ملت

 ،و  اتنا اوعلماا فج تنته  اوضاط عه  ي سام ،حص ل فلمض ملوج كبيف سيدفع نح   ذا او ضع 
ت فيف  فج  ل سهسلعد لم    ،اودغواف اوضاط على تنا   إيجلبهام اتنا  إوى عل زا غاالنلقلل مه م اتنا

 أغاالستتتتتتتتتتتتتلدانا  إوىستتتتتتتتتتتتت اء  غ  اوحل ا  حد  اال ل لعج على  غاإلنالقاو  ار  او تما و ستتتتتتتتتتتتتلا لرات 
ه اولج اودي  مؤت فات  إوىعدم اوحل ا مجد ًا  غاأل م ؛اوعفبج أغ  تتتتتتتتتتتتتت دغق او قد اودغوج إوىاالرتال  
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جعلج مه اودغل اوايف غيقدرا وب ل  او لوها  مه ستتتيففع غ ذا ستتت  ات ستتتلبقا. أليلانايت او لوها اوعلما أ
شتتتفغل قلستتتها على شتتتعبج مه  ول ايذ غيصتتتب  غيف مضتتتلف ،مفتا ا فج قفاراتال او صتتتيفيا غاو عهشتتتها

 .االسلدانا أ  

 ،اوعلم غاونلص االستتتتلا لر لمعد  يلحستتتته ستتتت ر  ،هج اوكلج غاوجزمجبشتتتتق   ،على اوصتتتتعيد االقلصتتتتل  
او تلتج او حلج  لمعتد   كبيف فج  ارتاتلع إوى يؤ    غب تل ،اإلنلتليغع امت   اإلنلتل هتا مستتتتتتتتتتتتتتل    غكتذوت 

ا ،غمضتتلف ا إيجلبها الت ن  معد  ستتهنلق األمف اوذ   ،اإل  لوج  على امبلشتتف نللمج  وحصتت ل غيؤستت 
ك   و  سيلفافق مع تعزيز غتل يف أخف ؛ غ غاودخ  اواف   مه  اا  ،اودخ  اوق مج مه  اا  عيد 

على اوفك   االقلصتتتل   اوذ  ي ف بج وب ل  مفحلا اوقضتتتلء  إوى تدفع ،او حلج وإلنلليوقدرا اول لفستتتها ا
 .ل نح  مفحلا ع  ا او    غتاعي  اودغرا االقلصل يامع اولح    ،م ذ س  ات

فلب ل  يستتتتتل ر   .اوحل ا و ستتتتتليفا اوحد مه  إوى   ستتتتتيؤ   او حلج غقدرتج اول لفستتتتتها  اإلنللير تل    إ 
غقعج فج عجز كبيف على  عيد او يزا  أم ل  ،او ل  عامه اسلا كج غحل لتج  %85 مه أكاف حلوهلً 

بستتتتتتتتتتبب ارتالع  االستتتتتتتتتتليفا  ع دمل يقلف  بلافا على  تتتتتتتتتتعيد اولصتتتتتتتتتتديفقه ا  جتدن   إ وذو   .اولجلر  
لنتهض او غ   ،فج ع لها ب لء االقلصتتتتتتتتل  اوب ي    أستتتتتتتتلستتتتتتتتهلً   دفلً ق ستتتتتتتتهحق   ،او حلج اإلنللي التمعد  

او   عيه غنال   أم الفج استتتتتتتتتتتتتتلع لل  رمهستتتتتتتتتتتتتتهلً  ستتتتتتتتتتتتتتببلً فج او يزا  اولجلر  اوذ  كل   ولعجز اوكبيف
بستتتتتتتتتتتتتبب  حقهقهلً  ن  اً ينلق  أ غ ذا مه شتتتتتتتتتتتتتأنج  ؛او     ا فج مصتتتتتتتتتتتتتفر وب ل  األ  بهااالحلهلأللت 

ل وب ل  غيلح    ،ل االستتتتتتتتتلا لرمعد   حل لً فيفتاع  ،اننالض اواج ا بيه قه ا اوصتتتتتتتتتل رات غقه ا او ار ات
 .مفحلا او    االقلصل   فج  غرتج االقلصل يا فعلهًل ويدخ 

 ،فج ميزا  او دف علتمستتتتتتلدام فلمض  فج تحقيق هستتتتتتامستتتتتت  غاو  عج  اإليجلبج ذا اولل ر اولجلر  إ  
  ذا. غإوهجم ج  اوفستتتلمي  اوداخلا غاونلر ا حفكا مي ظ   ألنج ،بلد أل   نقلا ق ا اقلصتتتل يا يشتتتي  اوذ  

غيففع او     غاإلنلليالت االستتتتتتتلا لر معد   أكافت يعز  اوفستتتتتتتلمي  ستتتتتتت ر  ميزا  فج اإليجلبجاو ؤشتتتتتتتف 
  اإلنلليبستتتتبب غففا  مستتتتلداملً  اقلصتتتتل يلً  ن  اً ستتتتهحقق آخف، ب ع ى  أ  ؛االقلصتتتتل   بشتتتتي  مضتتتتلف 

ع لت  ذه اوفستتتتلمي  فج تل يف قللعج اوزراعا غاوصتتتت لعا غفج تل يف استتتتل  مل  إ اغخل تتتتا  ،او حلج
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غفج االستتتتتتتتتتتلا لر فج شتتتتتتتتتتتبيا  ،اوعلما غاوكافبلء غاو هله األشتتتتتتتتتتتاللغخل تتتتتتتتتتتا فج مجلل  ،اوب ى اولحلها
 .غفج تل يف قللع االتصلالت، م ا  ت عصفيا

فف تتتا ولحقيق  ستتتلشتتتي   ، ألنالغاأل  بها وجذب االستتتلا لرات او حلها  حلفزاً  ذه او جلالت ستتتلصتتتب  غ 
االقلصتتل    األمل ق ستتهحق  اوذ  بلكلملج مع اوقللع اوعلم ، ع االستتلا لر اونلصتشتتج  اقلصتتل يا  أربل 

 .او سلدام

الستتتتلع لل وب ل  م ار ه   أستتتتلستتتتهلً  مدخ ً تفستتتتهم اوحدغ  ع لها  إت لم يعد      اوجي اقلصتتتتل يا، مه او لحها
غبذو  ستتتتتتتتتهحصتتتتتتتتت  انعيل   ؛مه او اط غاوالت فج او  لقا اوج  بها اوحدغ يا غاولبهعها االقلصتتتتتتتتتل يا

غعلى  ،بشتتتتتتتتتتتتتتي  خلص مه بلدات غقف  مجلغرا ،اوحدغ يا مبلشتتتتتتتتتتتتتتف على اول  ها فج او  لقا إيجلبج
 .على  عيد او أله كي  بشي  علم أن اعالاول  ها بيلفا 

منلصتتتتتتتتتتتا غ ات  أ  بهاشتتتتتتتتتتتفكلت  اودغوا اولب لنها عبف ب ق  اوبدء بع لهلت اول قيب مه  ع د اتنل  قفار
ع لها اول قيب  أل  ،على كلفا اوصتتتتتتتعد اوحدغ يا  لقاستتتتتتت ر ت لعش او ، خبفا علوها فج  ذا او جلل

 -اولج تقع على اوحتتتدغ  اولب تتتلنهتتا ،حتتتديتتتث فج م لقتتتا او تتتلق را تتتديتتتد غ مففتتتأ بحف   إنشتتتتتتتتتتتتتتتتلء تلللتتتب
ستتتتيله   األمف ذا  . غل اوعلوم  إوىتصتتتتديف او اط غاوالت مه خ وج استتتتلنفاي غ  أ  مه  ،اوالستتتتلي ها

ه ستتتتتهحستتتتت  غ ذا  ؛ت قدرتام اوشتتتتتفامهايعز  د  ي  بدخ   ولع  اواف تتتتتا وعد  كبيف مه اويد اوعلملا اولب لنها 
 اوب  .  إوى دخ  ع لا  عباغي  مسل   او عهشا 

غ م  ؛بفغاتب علوها األ لنبمه او  سايه  عد اً  ستتتتتتتتتتتتتتلجلب معال ذه اوشتتتتتتتتتتتتتتفكلت  أ اولبهعج غمه 
فج ت فيف ع لا  ستتتتتامغي   ،ستتتتتيففع اوللب على  ذه او  ار  مل غاألك ،ستتتتتيه غاو لبا و ا إوى يحلل    
 .االقلصل يا غاال ل لةها او لحيليهمه  ،غوب ل  اوحدغ يا  عش او  لقات   عبا 

 مجلالتففص  ديدا و ستتتتتتلا لر فج  غستتتتتتل نلق ،ستتتتتتي لعش اوقللع اوستتتتتتهلحج ،متقد  مل  ك  على غب لءً 
ت ،غاو ق غاو قل ج اوا ل ق غاو للعم  د ،اوحفكا اولجلريا غاودغرا االقلصتتتتتتتتتتتتتتتل يا غب ل يعز  م ار   غي   

 اولب لنها. اقلصل يا غملوها غنقديا ولدغوا
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 اإلستتتفاميلجاولب لنها مع اوعدغ  تفستتتهم اوحدغ  و ستتتلر اولالغض فج ملف مؤكدتل ففضتتتيلل     لك:ثانياا 
 اولب لنها.  اإلقله هالافغا او ل قعا فج او هله واو سلقبلج  او صيفيلحد  مه خ وا ل ،

 األأل لعمستتتتتلبعد فج س   أمفغ    األألفار،فضتتتتتج وج هع م   اتالق إوى  اول  تتتتت    األولالمساااار 
غاو  قف  ،فج او  لقتتا  مه  اتتا غحلاتتلماتتل أميفكتتلاو تتدع م مه  اإلستتتتتتتتتتتتتتفاميلجولعتتدغ  اوقتتدي تتا اوجتتديتتدا

غاو تدع م مه ق   او قتلغما  ،اوتدغوهتااوحق ق او يلستتتتتتتتتتتتتتبتا باعت  اوق انيه اولب تلنج اوفافض ولل تلتل عه 
 . أيضلً فج او  لقا  غحلالمال

مل ستتتتتتتي لج ع ج مه تبعلت  على منللف مع  ،اتالق إوى  بعدم او  تتتتتتت ل او ف   غاو ستتتتتتتلر اوالنج    
 األ عدا.

 :او سلريه مه عدا   انب  ذيه فج م  زاقفاءا  غتلوهلً  

 غكذو  ،مه او  احج االقلصتتتتتل يا غاو لوها إيجلبهاانعيلستتتتتلت  ستتتتتلحدث، األغلفج حلل نجل  او ستتتتتلر 
 . بعد شب  اوحفبغي  ت ففص اوادنا سهعز   و   أل  ،او  لقا عيد وب ل  غ على  األم ها،

بعدم  اإلستتتتتتتتفاميلجلزم اوجلنب ي   أ مه او الفض أم ها، بفعليا ، األألفارفضتتتتتتتتج   هع ي  فل قهع اتالق 
 أمهضتتتتتتتتتتتتتت ل  اوع   على  إوىستتتتتتتتتتتتتتيدفع اودغل اوكبف  اتالق   يذا أل  ،  على اوحق ق اولب لنهااولعد  

 بلألربل ،غاو سلايدا مع  غوال مه ع لها اول قيب ك نال شفييا اسلسها   ،اوللبعا وال األ  بها اوشفكلت
ا أل يلاستتتلع   فج  ذه او  لقا غ  ،اولب لنها األراضتتتجستتتلقهم مع علمليال على  أنالعل ًل  قد تصتتت   و د 

 ال مه تحقيق غسه ي   أسا ،لال بشي  ب ا   سهسلعد ل على اوقهلم  األمهفلحقيق ؛ عشفات اوس يه إوى
 األمهستتتتتتتتتتلع   اودغل او ستتتتتتتتتتلايدا على تفستتتتتتتتتته   ،وذو  .اقلصتتتتتتتتتتل يا غفيفا وال غولجلنب اولب لنج أربل 

 ستتتتتتلعف ضغاولج  ،حفب شتتتتتتلملا  أغ أم ها أحداثغوه تستتتتتت   بحصتتتتتت ل  ،او  لقا تل غاالستتتتتتلقفار فج 
 .غاونسلرا ولنلف اوكبف   مصلوحال

و ل فج ، األمهعلى تفستتتته   بجد  ستتتتهع    اولذا   ،او ل ا  بلوجهش غاو قلغما ،اولب لنج اوجلنب غ  لك
االستتتتتتتتتتتتتلال ا مه  اوافغات اوق مها اولج  أ  مه ، حلل اولزم اوعدغ بذو  فجولب ل   و  مه مصتتتتتتتتتتتتتلحا 



 

11 
  

   تأميه حق ق وب ل  كلملا غال يزال،  ،ال او حيد    او قلغما كل   أ عل ًل ؛ستتتتتتتل عش وب ل  اقلصتتتتتتتل يلً 
 غغيف م ق  ا. 

اوحفغب شتتتتتتتادت اوعديد مه اولج اوستتتتتتتلخ ا فج او  لقا اوحدغ يا  أم هاحصتتتتتتت ل  دنا فإ   ولأكيد،غبل
ق بلا سهسحب فلي   ،  او قلغما غاوجهش اولب لنج معًل والغتصد   اإلسفاميلهابسبب اوالفسا  غاو علرك
فج او  لقا بشتتتتتتتي   األ  ت ففص االستتتتتتتلقفار أل ي  يعز   غب ل ،غقتفج أ   ذر بلالشتتتتتتتلعلل ت  م ق تا 

اوستتتتتتهلفا على  إوىمع غ    عدغ ملالف  يستتتتتتعى  ام ًل  ،غوكه  ذا اوستتتتتتي لري   تتتتتتعب او  لل .علم
 او حل لا. اوسي لري  لتوك   غاسلعدا  لغمل يف عج حلوهًل    فقط او قلغما  ؛وب ل  غ غل اوج ار

اتالق  ول قهععدم اول ستتتتتتت    غاو ب ج على ،او قبلا او فحلا  فج غاو ف   أاو ل قع  غ   ،المسااااار ال اني
بستتتتبب او شتتتتلك   ،اغاوبفي  ا اوبحفي  على تفستتتتهم اوحدغ   اإلستتتتفاميلجغاوعدغ فج اوقفيب اوعل   بيه وب ل  

او فد  غبستتتتتتتتتتتتتتبب اواج ا اوكبيفا بيه مللوب او فد اولب لنج غمللوب ،اوعلوقا فج او  لقا او ل لتع عليال
او للق  األميفكجحا  بلودعم ملسل   ،غنكفانال ولحق ق اولب لنها "إسفامي "ت تزم  غخل ا مع ، اإلسفاميلج

 كج يقب بدغر ل على اوجلنب اولب لنج  تضتتتتتتتتتاطغاولج  ،غعفبها أغرغبهامع  غل  او ثهقاغبع قلتال  وال،
 .اإلسفاميلها  بلوشفغل

 "إستتفامي "ت استتل ف   إ ا ملخل تتا ،نشتت ب م لغشتتلت عستتيفيا  بيه اوجلنبيه إوى  يؤ   قد  غ ذا او ضتتع
فلو قلغما  .االقلصل يا ع لهلت اول قيب مه  لنب غاحد ولسهلفا على م ار  وب ل  او الها غحق قج فج 

بفسم  سلق م غ ج ؛م ار  اوبلد االقلصل يا يده على غمد  فج حلل ت ل   اوعدغ األيد   ميل فاوه تبقى 
 دفال أل   ،األخف  اوعسيفيا غاالقلصل يا  او جلالتعلى غفار  او جلل،ر ع  ديدا فج  ذا  مسلرات

استتتلقدام اوستتتاه  م ضتتت عك ل يحصتتت  اوي م فج  ،اوحصتتتلر اونلر ج أن اعن ع مه  أ    كستتتف  األغل
 االحلكلريا اوداخلها.  غأ غاتج األميفكجوكسف اوحصلر  ،لا بلو اطاو ح    اإليفانها

ح ليًا و صتتتتتتتتتتتتتتلو   ق دملً ها او ضتتتتتتتتتتتتتتج لب لناو رت اودغواقف  اوجلنبيه فج حلل  بيه اوفمهااولحد   غيبقى
فج  ذا  األميفكهااال ل لم ولضتتتتتتتتتتتا ل  غ  غاحد  لنب  مهاو اط  اول قيب على إوى غوجأت، شتتتتتتتتتتتعبال

اوقهلم   إوى إستتتتتتتتتتتتفامي يدفع  و   أ   او ف   مه غ  ؛مع اوعدغ اتالق معله أ ج تب   غقب   ،اونصتتتتتتتتتتتت ص
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 كي . وذو ،او  لقا  إوىقد تلدحفي  غأيضتتتتلً  ؛معفكا شتتتتلملا مع وب ل  إوىبح لقا عستتتتيفيا قد تلح ل 
 أستتتتتتتل د مب ج على م ح  ج م قف غتب   اول حد معًل  ،اوستتتتتتتهلستتتتتتتها أألهلفامبج هع  ،غ ب على اولب لنييه

معل ديه بذو  على  اولب لنييه،اعلبلرات ال تندم مصتلحا  أل تاليب مصتلحا اوكهل  اولب لنج اوفافض 
ه ع تتتد حتتتد   غإوزامتتتجاو تمتتتا وف ع اوعتتتدغ  اوقتتتدراتق ا اوف ع اوكبف  او ل التتتا بتتتلو قتتتلغمتتتا اولج ت للتتت  

 اوللرينها األأل لعوب ل  غم ار ه او نللاا فج غ ج  أمه وحاظ األما  ذا    اونهلر  أل  ،اوضتتتتتتتتتتتتتفغرا
غتع   وي  نالر على حصتتتتتتتتلره غخ قج اقلصتتتتتتتتل يًل  لاج مه  غل ال تأبج  و صتتتتتتتتلحا وب ل خ  غمه  ،ولعدغ

 فج او  لقا. اإلسفاميلهاخدمًا ول صلو  

بلو سبا  ع لها اوبدء بلول قيب عه اوافغا اوالتيا غاو الها إقفارغضفغرا  أ  ها أحدال يناى على :ثال اا 
اوفغم مه غعلى ،مع  و    .االقلصتتتتتل   غاو لوجلج مه تل ر كبيف على اوصتتتتتعيديه تشتتتتتي  غمل  ،لب ل و

 لا بشتتتي مؤ    ال تزال ع لها اول قيب أ  إال  ،حصتتت ل  ذه اوع لها االستتتلفاتهجها إوىا او لح  حل ا وب ل  
 و ستتتتتتتلال ا مه  اوللرينها اواف تتتتتتتا  ذه  در عه فج ت   اولج ،ااولب لنه اوق   اوستتتتتتتهلستتتتتتتهامفيب مه قب  

    يق م ،غيف قصتتتتد أغ قصتتتتد  عه  ،اولب لني    غاوستتتتهلستتتتي    ؛اولبهعهام ار  اوبلد االقلصتتتتل يا غثفغاتج 
 بع لهابدأ  أنجغخل تتتا  ،او قت وصتتتلوحج  يستتتلا  اوذ  اإلستتتفاميلجوعدغ ا و صتتتلحابلقديم خدما كبيفا 

غرضتتتتتت خج  ف اوجلنب اولب لنجتنل  مع غ  .ستتتتتت  ات 3م ذ ح اوج  فج  لنبج بشتتتتتتي  رستتتتتت جستتتتتتلنفاي اال
غاودعم اوكبيف مه اوشتتتتتتتفكلت  اوحدياا غاولك  و  ها تق هلتجمه خ ل ولعدغ ي يه ، األميفكهاولضتتتتتتتا ل 

رقلبا تق ها  أ مع غهلب  ستتتتتتف   وب ل  بشتتتتتتي  ثفغات ستتتتتتل اذ ك هلت  لملا مه ي أ  ،او حلففا األ  بها
 .فج ع لها اول قيب او سلادفاغاو سلحا  إسفامي ب  ق   غوها على اولفيقا او سلندما مه  أغوب لنها 

 . قف االناهلر االقلصتتل   اوحل تت و فف تتاينستتف  ،ول قت بإضتتلعلج ،وب ل  فإ  ، و  إوى بلإلضتتلفا
ا وع لها اول قيب عه او اط غاوالت او لح  فج وب ل  يعل    مد  اوحل ا  اوستتهلستتييه أ غاو ستتلافب   ل 

 .اوصعد غاو سل يلت ك اولج تعهشال اوب   على  او أسلغيافج س  اوظفغر 

    عتتدا عقبتتلت مه اوجتتلنتتب اولب تتلنج تلعلق ب   او قتتت إ تتدارع لهتتا  أ  اوي م او اضتتتتتتتتتتتتتت مه غبتتلت 
 اإلسفاميلج.اوعدغ ا مع غاوبفي  ا اوبحفي  تفسهم اوحدغ   على  تالقغضا أللت مفتبلا بلال
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 غ  ل: ،غي يه تلنهص  ذه اوعقبلت ب قلليه رمهسيليه

او لحدا  األممب  ق   مه م ظ  ااإلسفاميلها  -اوع قلت اولب لنها  إ اوعقبلت اوحدغ يا وع لها اولفسهم:-1
اوتتذ   1701اوقفار  كتتل  آخف تتلاولج  ،، غقفارات مجلا األمه1948اتاتتلق اواتتدنتتا عتتلم  إقفارعبف 
بعد انلصتتتتتتتتتتتتلر او قلغما فج حفب ت  ت  اإلستتتتتتتتتتتتفاميلها على وب ل  اوع لهلت اوعستتتتتتتتتتتتيفيا اوعدغانها أناى

 اوعدغ مه  اا كهل اوحفب او سل فا بيه   ج غضعهافج  ذه او عل وا  األبفت غتبقى اوعقبا ؛2006
اوحق فج خفق اوادنا فج  يعلج و استتتتتتتتتج اإلستتتتتتتتتفاميلجاوعدغ  أ عل ًل أخف ؛ غاودغوا اولب لنها مه  اا 

وكل  استتتتلبل  وب ل  ستتتتلعا يشتتتتلء ،بستتتت حال غعلل  ل  ،غو ال غ    او قلغما ؛م لستتتتبلً  يجدهاو قت اوذ  
 .إقله ج أغرا ع  غوج  أ  غ  

مه  غ  حصتتت ل  لول قيب غاالستتتلال ا مه او اط غاوالتب ع لها اوبدءإ   ، ستتتبا ولب ل  اوفستتت جبلو ،وذو 
مع  مبلشتتتتف عستتتتيف   نزاع نشتتتت ب إوى  ستتتتيؤ    ،غإستتتتفامي  أميفكلغتقب  بج  ،او لحدا األمماتالق تفعله 

اوافغات اولج تفقد تحت قلع  قدر مه أكبف و ستتتتتتتلي ء على اوذ  يستتتتتتتعى  ل داً  ،اإلستتتتتتتفاميلجاوجلنب 
او ستتتتتتل فا عبف تصتتتتتتفيحلت اوقل ا اوستتتتتتهلستتتتتتييه  اإلستتتتتتفاميلهاغيلضتتتتتت   و  مه خ ل اولاديدات ؛ اوبحف

حفب فج حلل قهلم وب ل  بع لها استتتتتتتتتتلنفاي آحل يا  بشتتتتتتتتتته   غا  د  اوذيه  ،غاوعستتتتتتتتتتيفييه فج كهل  اوعدغ
 اوجلنب. 

 علىيؤث ف د غاو ل تف او عق     ذا او ضتتتع بأ ،بعض اوستتتهلستتتييه اولب لنييه م اقف ي يه تاستتتيفمه   ل 
 غوكه .غاواتتلت فج اوجتتلنتتب اولب تتلنجعه او اط  اول قيتتببتتلوع تت  على  رغبتتا أ  شتتتتتتتتتتتتتتفكتتا ناط أ  بهتتا

ااولجلرب اوستتلبقا   فجاوبحث غاولدقيق ،عبف  احل لل  أ ه تبي   ، غل غضتتعال شتتبهج بلو ضتتع اولب لنج وعد 
 او نلألف ك لجل   ت كجاودغوها  اوعديد مه اوشتتتتتتتفكلت اوا ي ا  فع  غاألربل  اوافغاتاوحصتتتتتتت ل على 

 إوىت تلق   يئا إ ارا قللع اوبلفغل فج وب ل   أ عل ًل  ؛بل ايذ ع لها االستتلنفاي بستت ستتا غاقلدار غتق م
شفكلت غ     غتبي ه او اط غاوالت. غاسلنفاي رامدا فج   لعا علو ها أللًبل مه ق ب  شفكلت 52اوي م 
ال شتتتفكلت مستتتلعدا ولبدء فج ع لها ، غكل  ما  شتتتهافغ  غإكستتت   م بي  غميفستتت  غشتتتي  غت تلل،كبف  

على اوحتتدغ  اوبحفيتتا  او ل تفعلى اوفغم مه او ضتتتتتتتتتتتتتتع  ،اول قيتتب ع تتدمتتل يعله ع اتتل اوجتتلنتتب اولب تتلنج
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على اوع تت  فج عتدا م تتلألق  معلتتل اغ ج أربتل ، متل يع ج  تذه اوشتتتتتتتتتتتتتتفكتلت    تحقيق  ،أل اوج  بهتتا
 سلخ ا ح ل اوعلوم.

 أ  بلوع   مه  او ال اغاوشتتتتتتتتتتتتتتفكلت  مه او اضتتتتتتتتتتتتتت  أ  اولحديلت اإلقله ها ال تنه  اوكهلنلت إ ًا،
أغ أ  مشتتتتتلك  قد ت شتتتتتأ عه  ،اون فلت ح ل تفستتتتتهم اوحدغ  او الها أل ، اوافغات اولب لنها استتتتتلنفاي

 ؛ج غاو كلالت اودغوها او استتتتتتعا غاوستتتتتت ابق اوقضتتتتتتلمها غاوقلن نها ال اوقلن   اودغوي ظ  اول قيب عه او اط، 
 .رامبف  غيف  فج  ذا اإلأللراو نلغر اولب لنها  أ وذو  نف  

 ج عقبلت   تتتتتتتتتتتتتتع با  لأكاف غ اوعقبلت  أكبف:إ  اولب لنها األألفاربيه  بلو زاعلتاوعقبلت او لعلقا -2
األميفكها؛ او للقا ول اليلت او لحدا  وإلرا اتلعلق بلرتال   زء مه اوق   اوستتتتهلستتتتها اولب لنها غ  ، اخلها
ثفغا  أكبفاستتلال ا وب ل  مه  نجل  ع لها اولج تقف فج ألفيق اوعفاقي  اوستتهلستتييه  ينلفع بعضوذو  

 فجاولبقا اوحلك ا  بعض ود حقهقها  إرا ا بيهلب أكاف غيلضتتتتتت   و   اقلصتتتتتتل يا ق مها فج تلرينج.
 غاوالت . او   ل إوى اتالق وفؤيا مشلفكا ح ل اوقللع او الج

م ض ع  ح ل أ االتالق  فجمه خ ل فش  اوافقلء  اولب لنييه  او سأوا ذه  تأثيف حجم تص  ر غي يه
 إنقل فج تشتتتيي  حي ما  ،باع  اوضتتتا أللت اونلر ها ،اوي م حلىفشتتتلام      وي  غأكبف .استتتلفاتهجج
على او حل تتتصتتتا   ؤالء ف ل بلو ل فج اتالق ؛  او نللاا أتملتجوب ل  مه  إخفايفج  ستتتامت   ،اقلصتتتل  

غراء اإلحجلم عه إ تتتدار او فاستتتهم او تما وبدء  اوفمهاف اوستتتبب ياستتت  غ ذا ؛ فه ل ينص او اط غاوالت
 .ع لها اول قيب غاالسلنفاي ولافغا او الها

، اوقلضج 2012وعلم  7968او فس م رقم  ، 2012 فج أبفي  ،اوسلبقااوحي ما اولب لنها وقد أ درت 
تاوت تعل ق اولصتتتتتتتتتتتتتتتديق على  ف ل ،أمل اوحي ما اوحلوها .بإحداث  يئا إ ارا قللع اوبلفغل فج وب ل 

بنصتتتتتتتت ص اوافغا او الها؛ األغل    مفستتتتتتتت م إأل ق اولفاخهص ولشتتتتتتتتفكلت اولج  ما  يه مفستتتتتتتت ميه 
، غاوالنج    مفس م اتالقها تقلسم اإلنللي مع اوشفكلت اولج سلك   مسؤغوا لت" او الهااوبل ك  سلللزم "

غفج او قت اوحلوج، يبدغ أ   ذيه  .بعد انلالء او  لقصتتتتتتتتتتلت عه أع لل اوحاف غاول قيب غاالستتتتتتتتتتلنفاي
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فج األ راي اوع هقا و جلا او تراء،  غ  اولصتتتتتتتتتفي  عه أ  م عد نالمج  غضتتتتتتتتتعا لاو فستتتتتتتتت ميه تم 
 .األفق و تالق يل   فج

أغ  ب ي يا لال تالقف إوى رؤيابفم  اولب لنج غاوالت أ  قضتتتتتتتتتتتتتتها او اط يلضتتتتتتتتتتتتتت   ،طاولنب  ك   ذا  غبعد 
عل ًل ،مه غلت غناط اوللقا إ ارا مصتتل ر فج ع لها إويالغاضتتحا غملل را ي يه االستتل ل   استتلفاتهجها

 .بلناهلر االقلصل  اولب لنج ياد   غاالسلفاتهجهاانعدام اوفؤيا  أ 

 على اغحففه  ا بجدي  تع   أ    ،حي ما  ديدا قد تلشتتتتتتتتي  أ  أغ ،اوحلوها   ل يجب على اوحي مامه 
اوستتتتتفيع  بلالستتتتتلنفايتستتتتتلعد على اوبدء  ،غاو علوم األ داربلستتتتتلفاتهجها غاضتتتتتحا  ،شتتتتتلملاخلا  إقفار

 اال ل تتلةهتتاتتتأختتذ بعيه االعلبتتلر اولتتداةهتتلت غ  ،اولب تتلنهتتا اإلقله هتتاو  ار  اولتتلقتتا او     ا فج او هتتله 
  وب ل . فج او  الر االقلصل   او اقعبسبب اوحل لا  غاو عهشها

 خاتمة 

او اط غاوالت فج وب ل ، يجب على اولب لنييه اتنل  اوقفار إمل  اول قيب عه ف ع لهاتعا   فج س غ أخيًفا، 
مستتتلقبلام او الج، غعدم  در  ملكلملا بشتتتأ ج رؤيا تب   مه خ ل  ،بلحفي  اوعجلا او الها إوى األملم

فج س  ع لها  ،اوي م قب  اواد بفستتتتتم معلوم االقلصتتتتتل  اولب لنج اوجديد اوبدءغيجب  ؛او زيد مه اوافص
   .اسلنفاي ثفغاتج اوق مها او ل الا بلوالت غاو اط

ي يه حيث  ،ا اوصحهحااوسي  غغضع ع لها اول قيب على  ،بدام  سفيعا إيجل  اولب لنهاعلى اودغوا  إ   
 فهج ، غأكدستتتت لحا اوستتتتيد حستتتته نصتتتتفهللا ،علم حزب هللا أميهمج قد  االعل ل  على اولف  او لقدم اوذ  

عبف استتلقدام شتتفكلت ناط  ،اإلأللر فج  ذا  اإلستت مهاتستتنيف او قلغما ع قلال مع اوج ا ريا   على
عل  ل  غمع .اولب لنها ه هااإلقلبع لها اول قيب عه اوالت غاو اط فج او هله  اإلستتتتتتتتتفاعتستتتتتتتتتلعد فج  إيفانها
ضتتتتتتتتتاط على اوجالت  ب  لرستتتتتتتتتاتل ا   األغوى نقلليه؛فج ي ي  ل االستتتتتتتتتلال ا م ج ، ا  ذا اولف بجدي  

ستتتتلنشتتتتى  خ ل العب اقلصتتتتل    ألنال ،ال على تاييف م اقاالوحا   ،وحصتتتت ل ع لها اول قيب او  لنعا
غمليه ولدغوا   د   خهلر  بإعللءغاوالنها تل ا   ؛اوستتتتتتتتتتتتتتتلحا اولب لنها فج  ذا او جلل إوىق   غ ديد 
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 ،بتتلالستتتتتتتتتتتتتتلاتتل ا مه ثفغاتتتج اوعتتلوقتتا فج اوبحفوب تتل    تتدرولحقيق  إميتتلنهتتا غاقعهتتاغ    مع   ،اولب تتلنهتتا
  .وج او قلغما  ت ف ف ل فلعلاا ر ع ق    مهمدع مًل 

 


