
 

ُعاملي ُاُلُُالقدُسُُيوم ُ

ُةلألم ُُُتوعية ُ

ُوزوال ُ

ُصهيوني ُاُلُُللكيان ُ
 

 
 

 إعداد
 د. وائل اإلمام
 اصةجامعة الشام الخ 

 



 
 اإلهداء 

 
 ...ان، والتاريخ، والحضارةيمإلى عاصمة اإل

 إلى محفل الرسل واألنبياء...
 ي باركها هللا... األرض التإلى 

 إلى القدس
 وق األقصى التي ما زالت ترفرف فرواح أل اإلى 

 ةنساني  والعدالة واإل  في سبيل الحق تضق تيالرواح األ إلى 
 ح شهداء محور المقاومة... إلى أروا

 شهداء القدس  
 

 
 

 

 
 
 
 
-



1 

مة   مقد 
 

 عالمي  ام الخميني ويوم القدس الالسي د اإلم
 

 د. وائل اإلمام 

 
 1998عام ي  ا باإلحصاء الطب  دكتوراه من فرنس •
 2004-2003 مال بدمشقعألا عميد المعهد العالي إلدارة •
انيلا والبحوث سات راعميد المعهد العالي للد   •  2008-2005 ةسك 
 2016-2015بدمشق االشتراكي   عربي  حزب البعث الفرع  أمين •
-1998 ام الخاصووةة فووي جامعووة دمشووق وفووي جامعووة الشوو  تدريسووي  عضووو ئي ووة  •

2021. 



2 

 السي د اإلمام الخميني ويوم القدس العالمي  
لووووو إيووووورا ة فوووووي سووووو مي  لثوووووورة اإلا مووووو عنووووودما  ا ة يووووو  ملك دولوووووةن مووووو  إيووووورا   ؛ وحو 

حيووووث اعتموووودت  ، وووود ي )مينوووو الخاإلمووووام  دة السووووي  دة بقيوووواإسوووو مي  ة ديمقراطيوووو  إلوووول دولووووة 
ة والمسوووواواة بكانوووو  تعة واسوووو  شووووعبي ةئووووله الثووووورة المباركووووة علوووول  اعوووودة   حووووث عوووون الحريوووو 

ة ا؛ كانوووو  توووورف  ، وأئوووون  موووون ئوووولا كوالعدالووووة االجتما يوووو  ة للواليوووو لوووو   مت حوووودةات الالتبعيوووو 
 حكوووووون ة موووووون  وووووو لفووووووي المنطقوووووو  يرانووووووي  إلن بووووووالقرار اكانوووووو  تووووووتحك   ية، التوووووو مريكيوووووو  األ

د إلووووووول الشووووووواه بول   د، وكانووووووو اهالشووووووو  ه النووووووواطق باسووووووون الواليوووووووات اعتبوووووووار الخلووووووويد تتوووووووود 
 ة في المنطقة.مريكي  األ مت حدةال

ا  رجووووول ا كوووو بمقوووودار موووو  ،لقوووود كووووا  السووووي د اإلمووووام الخمينووووي رجوووول دولووووة بامتيووووا 
رت رت  ة أثوووووو  فكريوووووو  بوووووول ة وحسوووووو ، انيوووووو  ديم ا للثووووووورةتوووووو فكوووووور عميووووووق، لوووووون تكوووووون  ياد  وأثوووووو 

 التووووووي ،شووووووعبي ةر الحضووووووارد   اعدتووووووا اللنيوووووو  ر الفكوووووو ا ل بهوووووولافشووووووك   ،يرانووووووي  ع اإلالمجتمبوووووو 
 .ةالثور  هكان  الحامل لهل

ضوووووووعفين فوووووووي ه مووووووون نصووووووورة المستينوووووووي فوووووووي فكووووووور موووووووام الخمانطلوووووووق السوووووووي د اإل
ادة ر ، بمعنوووووووول انتصوووووووواره إلعنووووووووي الوووووووو  تمامووووووووا  رض أ فووووووووي األ ا أ ووووووووولاألرض، وعنوووووووودم

 فووووي اتووووابالقوووودر االمنائضووووة لحكوووون الشوووواه وموووون ورائووووا األمريكووووا ،  ،رانووووي  يالشووووع  اإل
 الغاصووووو  صوووووهيوني  ال الكيوووووا طهد مووووون ضووووو الم  المظلووووووم  فلسوووووطيني  ا للشوووووع  التر نصووووو 

 ومقدراتا وثرواتا حتل اليوم. فلسطيني    الئلا الشعلألرض وحقوق 
ا  فكوووور بوووودا  ؛مووون ئنووووا تووووا بةعووووادة فووووي إرادو وووووال   فعوووو    مووووام الخمينوووويالسووووي د اإلجليوووو 

يووووووووور أر وووووووووا حر ت لمووووووووون أجووووووووو  فلسوووووووووطيني  للشوووووووووع  ال نصووووووووورتابقووووووووووق ألصوووووووووحابها الح
ا  كوووووووا  ة فوووووووي فلتحريريووووووو  واسوووووووترجاع حقو وووووووا، فووووووودعن حركوووووووات المقاوموووووووة ال سوووووووطين أيووووووو 

تريووووود  د  حركوووووةوكوووووا  يووووور  ) ووووود  أ   أ ا  أم يسووووواري ا ، أم ليووووور الووووو ،إسووووو مي  منطلقهوووووا؛ 
ة  ز السوووووي د اإلموووووام الخمينوووووي لا ركووووو  دعمهوووووا، ولووووو  جووووو ومووووون الوااسوووووترجاع الحقووووووق محقووووو 

  رجة األولل.  و يمي  بالدبح إنساني   في مو ف فلسطيني  ل اإلنسا  العل
ل يصوووووول ) وووووود كووووووو  القوووووود  واسووووووترجاعها ت مي، أراد أ اسوووووو ا ال  إلوووووول ئدفوووووو وحتوووووو 

ريوووووا  وإعادتهوووووا إلووووول أئلهوووووا شوووووعار  التوووووي  ،ةسووووو مي  ا  مووووون العقيووووودة اإلانط  ووووو  ا  نضوووووالي ا  تحر 
، ئاواسووووتمرار فلسووووطين  تحريوووور  ضووووي ةموووون أجوووول إعوووو ء  ةنسوووواني  اإلعقيوووودة ال بهووووا لتتمثوووو  
شووووهر يوووورة موووون  فووووي الجمعووووة األ عووووالمي  د اإلمووووام الخمينووووي يوووووم القوووود  اللسووووي  ق افوووو طل
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 ة التوووووي ألمووووو  نسووووواني  خ فوووووي ااكووووورة شوووووعوب العوووووالن الكارثوووووة اإلا  الكووووورين، لتترسووووو  رمضووووو 
 صووووهيوني  ال الحووووت لاالحووووت ل، ا موووونوع الغريوووو  جوووور اء ئوووولا النوووو  فلسووووطيني  بالشووووع  ال

 الغاص  لألرض والحقوق.
هد نشوووو  افمووووا  لنوووو فووووي مكانهووووا، خمينووووي د اإلمووووام اللسووووي  ة لة الثا بوووو ئووووله الر يوووو كانوووو  

، لووووون يوووووزال مسوووووتمرا  يوووووزال و  المباركووووة، ومووووواعاموووووا  مووووون انط  توووووا  41يوووووم القووووود  بعووووود 
 كل ا. ن، بل في العالوحس  س مي  لن اإلا ليس في العمؤكدا  أحقي ة ئدف

 أولوووووول وائتمامووووووا، فهوووووويالسووووووي د اإلمووووووام الخمينووووووي  يووووووزترك حوووووو   القوووووود  م  كانوووووو 
 ؛اانيوووووا كلهووووو فوووووي مع و  السووووومو الرتقووووواء ، أد امين، أرض المعووووورا ث الحووووور ثالووووو ن و بلتووووويالق
ة،    يووووو  ة واألنسووووواني  اإل ة العرفانيووووو  ة واإليمانيووووو  توووووا الخاصوووووة وكانووووو  لوووووا نظر ة والحقو يووووو 
والنضووووال موووون أجوووول االنتصووووار للقوووود ، بوووود مووون  ا  ال ، نظوووورة العووووالن الخبيوووور، فكوووو لبووول

ادة الشوووووارعين ا  لقيووووو حقيقيووووو  شوووووعارا   قووووود كانووووو  ال اليوبالتووووو  .محتووووول  ال تحريرئوووووا، وطووووورد
 ألئلها.تحرير فلسطين وعودتها  للإ ينا   ، التو  س مي  واإل عربي  ال

ئميوووووووة تحريووووووور ألة حقيقيووووووو  و يوووووووة اللووووووون يقوووووووف السوووووووي د اإلموووووووام الخمينوووووووي عنووووووود الت
عنووووووا معظوووووون  لخلوووووو  ا الوووووولد تدعن شووووووعبهة لوووووو توجيهاتووووووا وا ووووووح  فلسووووووطين، بوووووول كانوووووو 

 مت حوووودةال ا الواليوووواتورائوووو وموووون  صووووهيوني  و  الدعوووو واجهووووة ال، وتركوووووه وحيوووودا  فووووي مأشووووقائا
 رأ  داعميا. ةمريكي  األ

 ووووول  ة المباركوووووة التوووووي نايرانيووووو  ة اإلسووووو مي  راك بوووووين الثوووووورة اإلتوئنوووووا نقطوووووة اشووووو 
 كبووووورألالوووووداعن ا دت أ   ي وجووووو ثوووووورة التووووو ال، ئوووووله مت حووووودةال اه للواليوووووات ووووود عمالوووووة الشووووو 

توووووي كوووووا  الشووووواه عموووووي   لاااتهوووووا  مت حووووودةالغاصووووو  ئوووووو الواليوووووات ال صوووووهيوني  للكيوووووا  ال
ة ال  مت حووووووووودةلوووووووووة بالواليوووووووووات الالمتمث   ةعالميووووووووو  لهوووووووووا، فكوووووووووا  النضوووووووووال  ووووووووود  اإلمبرياليووووووووو 

 .ة ئو القاسن المشتركمريكي  األ
سووووووطين بجوانوووووو  ة لشووووووع  فلركوووووو ة المبايرانيوووووو  ة اإلسوووووو مي  ن الثووووووورة اإلل دعوووووو لوووووو  وتج

ة منهووووووا ا تظهوووووور و ، مووووووادد  الو  ثقووووووافي  وال تقوووووواني  وال معنووووووود  واللوجيسووووووتي  وال عسووووووكرد  لعوووووود 
تصوووونيع ة و عسوووكري  ات النقووول التقنيوووو  دعن مووون اسوووتمراره حتوووول يومنوووا ئوووولا فوووي ة ئووولا الوووو  وووو  
ةال سوووولحةاأل فووووي  ردعة الوووو وتكووووو  سووووري تموووود علوووول ااتهووووالتعة، فلسووووطيني  للمقاومووووة ال نو يوووو 

 .  الغاص الكياة مواجه
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فووووي  مريكووووي  واأل يرانووووي  إلبووووين الوووودورين او  الشاسووووع بوووو لإلشووووارة إلوووول اموووون ا ال بوووود  
وال سووووووويما دول الخلووووووويد  ،بعووووووو  الووووووودول فوووووووي المنطقوووووووةيووووووودعن  مريكي  ألقوووووووة، فووووووواالمنط

، والوووووودليل األو وووووو  ةمت حوووووودة للواليووووووات الاتيوووووو  لعلوووووول المنفعووووووة ال بنووووووي  موالوووووو   ،عربووووووي  ال
ل التووووي تمثوووو  ل  طاباتووووا دية موووون  وووو لل  للسووووعو لموووو ا الوووو  كووووا  فووووي مو ووووف تراموووو  فووووي

ومووووووة تقووووووف مووووووع شووووووعوب محووووووور المقا إيوووووورا  أ   ن فووووووي حووووووي لوووووو .ل علوووووول ايوووووو لد أكبوووووور
ت را وووودن والوووويمن والعووووراق وسووووورية ولبنووووا ، بطريقووووة تتكاموووول فيهووووا ا فووووي فلسووووطينائهوووو لب

، وتووووورك البووووواب صوووووهيوني  والكيوووووا  ال مت حووووودةواجهوووووة الواليوووووات الفوووووي م مقاوموووووةالمحوووووور 
والع  وووووات  دولي  الووووو ا يحتووووورم القوووووانو  ألنووووو   لهووووولا المحوووووور مامنضووووو اليريووووود ا لمووووون ا  مفتوحووووو 

 ل.تبادام المة علل االحتر بني  تركة المامة المشالع
خ السووووي  و   مووووون  ) وووود اإلمووووام الخمينوووووي السوووووي د نهوووود  د اإلموووووام علووووي الخوووووامن يرسوووو 

 .حتل اليوم فلسطيني  بقا  للشع  الرة ساالملكو نواعا   ل استمرار الدعن ب 
 موووووونة ع مجموعوووووو ، تطووووووو  عووووووالمي  م القوووووود  ال  وفووووووي يووووووو 2021العووووووام ) ئوووووولافووووووي 

ة سووووو مي  ة اإلجمهوريووووو  للوحسووووو   لووووويس عرفانوووووا  بالجميووووول ين والعووووورب،السووووووري  بووووواحثين ال
، عوووووووووالمي  بشوووووووووخإل السووووووووويد اإلموووووووووام الخمينوووووووووي وإط  وووووووووا ليووووووووووم القووووووووود  ال ةيرانيووووووووو  اإل

 ثوووووورةة للكووووو بار لما فوووووي  يادتوووووا اعا بنهجووووو ن ي وا وووووط اإلموووووام الخووووواموبشوووووخإل السووووويد 
، يماداألكووووووو  نسووووووواني  اإل    وووووووي  الواجووووووو  األن بووووووواب ل مووووووو ، بووووووو  وحسووووووو  وفووووووواء  ألروا  ي 

 قضووووووووي ةل مووووووووة الطفيووووووووا ، ووفوووووووواء  و اومق ق  لين  ضوووووووووا فووووووووي سووووووووبيل الحوووووووو الوووووووو الشووووووووهداء 
الكاموووول جز التحريوووور النوووواإلوووول  منهجووووا  ومنووووارة عووووالمي   بيوووووم القوووود  الفلسووووطين، وإيمانووووا  

م بوووووةا   ، ائووووول اد د. و مووووون إعووووود بكتوووووا ع فووووويمووووو جأبحووووواث لت  و  دراسوووووات البووووواحثو   و ووووود 
 شوووووووائد  يووووووا  حوووووووق   ي ا  لوا ووووووع الحوووووووال، ليكووووووو  سياسووووووو و  ا  توثيقوووووووا  تاريخيوووووو  يضوووووون   اماإلموووووو 

ةة و معنويوووووو  عووووون دموووووة، ل القالألجيوووووا مدينوووووة القوووووود  الشوووووريفة وإيضوووووا  أسووووووالي   روحيووووو 
فوووووووي فلسوووووووطين  أبنووووووواءلوووووووة لقووووووووانين، وعووووووون بطو ومخالفتوووووووا ألدنووووووول االغاصووووووو   محتووووووول  ال

ات، م خي مووووووو عبة فوووووووي الف الصووووووو الظووووووورو لووووووون   ر لخوووووووار اي ن الحصوووووووار، وفووووووو رلووووووو الووووووودا ل 
  إليا، وإلل القد  بةا   .سعينا  فقنا فيما د و    و كن أ  آملين جميعا  

 علل ما ي تي: ست ةكتاب إلل أبواٍب م  الس  و 
ل: •  :اآلتيين المحورين ضم  ، و ًا وروحي اً إنساني  يوم القدس  الباب األو 

  محمد ر ا حاتن يخالش أين نجد القد ؟ •
 لشيخ م مو  رحمةوم فلسطين، ايوم القد ... ي •
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، وضم  وخطره النو  صهيوني  الكيان ال :الباب الثاني •  :ةاآلتي المحاوروي 
  لميس فؤاد عودة، أسلحة دمار شامل  خمة، ومخزو  كيماود  كبير •
  وأ طاره علل المنطقة والعالن وني  صهيال البرنامد النوود   •

 دحمد  با  محملدكتور ما اللواء 
 ة...  نبلة الشرق األوس  المو وتةالنووي إسرائيل •

 منلر علي أحمد .د
 ان اإلرهاب، وضم  المحاور اآلتية:في ميز  صهيوني  الان  كيال:  الباب الثالث •

  دور صفاء  دورالدكتورة ، أنمواجا " صهيوني  "الكيا  ال دولي  ب الاإلرئا •
 العميد ئيثن حسو  ، ابواإلرئ صهيوني  الكيا  ال •
 د. وسام النصر  ، اوموةواستراتيجي وة الوورد لمحور الومقو صهيوني  اإلرئاب ال •
    صهيوني  ة للكيا  ال أمريكي  اللتياالت، استراتيجي ة ااإلرئاب و  •

 الدكتور سلين بركات               
ة : البااااااااااب الرابااااااااا  • ي ة للتغييااااااااار الاااااااااديمغرافي   اااااااااين اله ااااااااارة الصاااااااااهيونالخطااااااااا 

 :يناآلتي ينور وضم  المح واالستيطان
 ثائر أحمد إبراهين، صهيوني  ال أولوية لنجا  المشروع ديمغرافي  الر التغيي •
انيال عوامل النمو   ك ئن   الستيطا لهجرة واا •  صهيوني  الكيا  الفي  سك 

 الدكتور أحمد أدي  أحمد
 :المحاور اآلتية، وضم  والُمخي م  وءالل:  الباب الخامس •

داللجوء  •  ةفلسطيني  ات، والوعي واللاكرة الم خي ما  لتدمير المجد 
  أحمد رفع  يوسف

 د حسنسن أحمة، د.حصهيوني  سياسة العدوانية الة في الي  فلسطينات الم خي مال •
د فلسطيني  اللجوء ال •  حمد حسن العلياء ماللو ، ا  مجد 

 :اآلتيين نيور ، وضم  المحن في ظل  الحرب على سوريةوفلسطيني  ال:  السادسالباب  •
 عمر المقداد، تغطية اإلع م الغربي   رب؛و سورية والحفلسطيني   •
 ار عاصمة المقاومة )دمشق أسو  للع  صهيوني  مخال  الكيا  ال •

 ود شتي عز ة                                                     
ق القدس، هو يوم ا يوم  . ال أكثر تبإذن هللا، والمسألة وقلنصر المحق 
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 ل األو   بابال
 اً وروحي   اً إنساني  القدس يوم  

 
  الشيخ محمد ر ا حاتن           أين نجد القد ؟ •
  الشيخ م مو  رحمة،  وم فلسطيند ... ي لقيوم ا •
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 القدس؟ ن د أين 

 الشيخ محمد رضا حاتم

 
 .بللورا   ة/ال ا ية/السوري  ة  عربي  ة الجمهوري  م /ال  1/3/1965تولد   •
 ة.ة في سوريمي  لعلاة  عضو اللجنة الفقهي  -الشام د  ب علماء   ات حادعضو   •
 .ةمي  س لدعوة اإلاكلية    ةإس مي  ودراسات    ،جامعة دمشق  ؛إجا ة في الحقوق  •
 .ة ياال  ة فيس مي  ة اإللكليات األ ر  في الجامعمحا ر في كلية الحقوق وا •
 ةشوور ي  والعامووة مديريووة التربيووة فووي ال ا يووة الثانويووات التابعووة لمحا وور وموودر  فووي ال •

 . آلاسنة وحتل   36منل    والخاصة
لسوويدة اآ وورئن مسووجد  ؛محا ر و طي  في مجموعة من المساجد بمحافظة ال ا يووة •

 .عليها الس م /كرساناء  الزئرا
 .ي ة )سوتشالسوري  ة  وطني    المصالحة الي لجاعضو ف •
 .فاالت في الصحعديد من المقال  نشر •
   .مراتة لس   كما  ام بقيادة أفوا  فريضة الحد والعمر  •
 :هامن  تر في مجموعة من المؤتمراا مح •
 .م   2004سا  في دمشق /مؤتمر اإلمام علي )عليا الس م  وحقوق اإلن -
 م   2005حل /  ةبشري  الومستقبل    كبرالمصل  األ -
 .م   2011دمشق / األمة  ووحدة   ديني  دور العلماء في الخطاب ال -
 .ةيراني  ة اإلس مي  ة اإلجمهوري  ال  ؛أئل البي  )ع   ومحب   -
بووين  ديني  عصوورنة الخطوواب الوو )ا  و نوو م بع  2011دمشووق /  سوو مي  اإل  ني  ل العلمووالتقالم -

 . العتدالواف  التطر  
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مة   مقد 
موجاااااااودة فاااااااي  فهاااااااي، المعااااااارا  أتااااااادراء ومبهاااااااى اإلسااااااا تإن  القااااااادس من

ل القاااااار ن  ةاوي  مساااااا ال الكتاااااا  الالمحفااااااوإ قباااااال إنااااااز  خارطااااااة اللااااااوح وقباااااال تنااااااز 
 الكريم.

:)  ة بل أ  تكو  جغرافي   ينة آفاقإ  القد  مد  .ة حسي  أو   ل 
ب القلووووووووووو  ياإليمووووووووووا  فوووووووووو  لتثبيوووووووووو  بووووووووووالحق     نوحووووووووووي موووووووووو أل   رو  القوووووووووود  

بووووووووووالحق ليثبوووووووووو  الوووووووووولين   د  موووووووووون ربوووووووووو و  القوووووووووو ر  وووووووووول نزلووووووووووا )) :دايووووووووووة النووووووووووا وئ
د   وبووووووووووووين ا .102 لنحوووووووووووولا   وبشوووووووووووور  للمسوووووووووووولمين ئوووووووووووود   آمنوووووووووووووا و  د    لقوووووووووووو  والقوووووووووووو 

قوووووووود   د و  وم  قوووووووود  يوووووووور  ل صووووووووار الم، حتوووووووو  ا واإليموووووووو  حووووووووق  أصووووووووحاب ال ديؤيوووووووو    وووووووو 
 : وووووووووب   لووووووووو  الم ئكوووووووووة و ووووووووود  ا، تزكيوووووووووةالو  ريووووووووو س والتطهعرفوووووووووة وير ووووووووول بالتقوووووووووديلماب

 الوووووووووووو  بعوووووووووووود أ  رأتو  ،30 ةالبقوووووووووووور     لوووووووووووو   بحموووووووووووودك ونقوووووووووووود    ونحوووووووووووون نسووووووووووووب  ))
مووووووووون يفسووووووووود  فيهوووووووووا أتجعووووووووول)) :فهم هوووووووووول واسوووووووووتالمج قبل الخليقوووووووووةسوووووووووتم الم ئكوووووووووة

ا ألجلهووووووووو  ؛القووووووووود  فوووووووووي فلسوووووووووطين. وئوووووووووا ئوووووووووي 30البقووووووووورة   ويسوووووووووف  الووووووووودماءفيهوووووووووا 
.ن يز فساد ولمن  نكو ، ولن يزل   اءدم  كن من سفا أجلهومن   ل 

 القوووووووووراراتموووووووووااا لف والباطووووووووول، الحوووووووووق  صوووووووووراع  ؛الصوووووووووراعيوووووووووزا  فوووووووووي م القووووووووود 
 ؟ةالعدلي   فلمااا المحاكن ؛وجرائنوجنايات  ممي ة؟ألا

وم طووووووووووووول ، برينيووووووووووووول المسوووووووووووووتك، وتحاتضوووووووووووووعفين  المسالقووووووووووووود  بوووووووووووووين تمسووووووووووووو  
 !!!القادرين

ف ا ال يجوووووووووووووو  أ  نخوووووووووووووامووووووووووووو ك .عليهووووووووووووواال تخوووووووووووووف  ؟أيووووووووووووون نجووووووووووووود القووووووووووووود 
 !الموت!
دبوووووووووودمال سووووووووووقوت   ،تعووووووووووي  فووووووووووي  وووووووووومائر الشوووووووووورفاء اهوووووووووو إن    ء الشووووووووووهداء وتجوووووووووود 

 اء.مالعلبمداد 
 تووووووووواريخي  ليقوووووووووول بيانوووووووووا ا   ووووووووود)خمينوووووووووي   الرو   ماإلموووووووووا دالسوووووووووي  ئوووووووووا ئوووووووووو 

جميااااااااااا  مسااااااااااالمي  وأدعااااااااااوا: " عوووووووووووالمي  يووووووووووووم القووووووووووود  ال) ا  لنوووووووووو مع، م7/8/1979
 مااااان يهااااا  تااااايالمباااااار  الرمضاااااان هر شااااا  نة مااااا جمعااااا   خااااار عاااااد  إلاااااى العاااااالم 

 مصااااااير دياااااادتح فااااااي ضاااااااً أييمكاااااان أن تكااااااون حاساااااامة القاااااادر، و  م ليااااااالياياااااا أ
 نتكلوووووووووو   الخمينووووووووووياإلمووووووووووام  السووووووووووي د . وإ   "للقاااااااااادس يوماااااااااااً  فلسااااااااااطيني    الالشااااااااااع
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 ونبووووووووول الصووووووووودق مشووووووووواعر عووووووووون روعبووووووووو   ،ةبشوووووووووري  عووووووووون شووووووووورفاء ال ونيابوووووووووة أصوووووووووالة
مووووووووووووووون  رفا  شووووووووووووووو تة، ومسلهيووووووووووووووو  عووووووووووووووارف اإلالم اإلحسووووووووووووووا  مسوووووووووووووووتلهما  مووووووووووووووون  ووووووووووووووود 

إليووووووووووووا  أ  تووووووووووووؤول مووووووووووووا يمكوووووووووووون بهنو مووووووووووووع شووووووووووووع ينمرسوووووووووووولالو  األنبيوووووووووووواء تصووووووووووووراعا
 .انحن سكتنا عن حقو نإ   ور مستقب   األم

علووووووووووون  إيووووووووووورا فوووووووووووي  ةي  سووووووووووو مفيوووووووووووا الثوووووووووووورة اإل أالووووووووووو  الووووووووووولد لو ووووووووووو  ا ففوووووووووووي
ح  بعووووووووووودئا سوووووووووووفارة  للقووووووووووود  فارٍة أصوووووووووووبسووووووووووو  عووووووووووونلتوووووووووووا وأنز  ،صوووووووووووهيوني  الالكيوووووووووووا  

 تحووووووو  عوووووووافر و الكيوووووووا   ئووووووولا علووووووون ز   أعووووووو ن  ااتوووووووا مووووووو   ي الو ووووووو نجووووووود فووووووو ؛ ةفلسوووووووطيني  لا
مووووووووون القووووووووورار  ال تملووووووووو  ،ةبيووووووووو  أ ةعربيووووووووو  علووووووووول شوووووووووعوب  القسووووووووورد   بيوووووووووعتطلااريعوووووووووة 

 .لتعلي وا والوعيد والتصفيةديد تهالإال  سياسي  ال

 ؟  عالمي  ف أفهم يوم القدس ال يك
لووووووووودنا فلسوووووووووطين لنوووووووووا، وبعووووووووود الووووووووو  علووووووووول أ  القووووووووود  لنووووووووا وأ    يوووووووووا  فطر  لقوووووووود و 

مير ضوووووووووو ردت با أوموووووووووو  ،ناسوووووووووو علوووووووووول أ   القوووووووووود   دسوووووووووواتلتنا أ وعل منووووووووووا ئلنوووووووووواأ انووووووووووا رب  
هوووووووووا ليارع عصووووووووو المت الحووووووووودود بووووووووو    نوووووووووي أ مووووووووون ألن   ،ةي  نسوووووووووانا  إال اإلنسوووووووووا  واإل)نووووووووو 

ا الصووووووووووراع وأموووووووووو   ،صوووووووووونعها البشوووووووووور حوووووووووودودمووووووووووا ئووووووووووي إن   ،رادفوووووووووو األ أوبووووووووووين الوووووووووودول 
 و ووووووووود ،ة   يووووووووو  األوالحقووووووووووق ة لهيووووووووو  اإل علووووووووول الحووووووووودود يا  ل تعووووووووود  يمثووووووووو    القووووووووود علووووووووول
تلاااااااا  حاااااااادود )) .187قوووووووورةالب   اتقربوهاااااااا  هللا فاااااااااحاااااااادود تلاااااااا  )): تعووووووووالل ووووووووال 

  القووووووووووود يوووووووووووومفهووووووووووون )يجووووووووووو  علينوووووووووووا نعووووووووووون  ،229لبقووووووووووورةا   عتااااااااااادوهات هللا فاااااااااااا
، الصووووووووافيةلكوووووووورين علوووووووول موووووووورآة القوووووووورآ  ا ا تلوووووووو  الصووووووووورة المنعكسووووووووة  ب نوووووووو  عووووووووالمي  لا

ء بغيااااااار األنبياااااااا ويقتلاااااااون )) :لوووووووة األنبيووووووواءئووووووون  ت ا   المنووووووواوئين لووووووو دت أكووووووو  التوووووووي أ
نكت  مااااااا ساااااا )). 112ا  آل عموووووور  .  عتاااااادون عصااااااوا وكااااااانوا ي ابماااااا  ذلاااااا حااااااق  

ُلُهُم اقااااااااالوا و  تا ضااااااااهم نقبمااااااااا ف)) .181 آل عموووووووورا.   بغياااااااار حااااااااق ألنبياااااااااءقااااااااُ
قلوبناااااااا  حاااااااق وقاااااااولهمبغيااااااار  األنبيااااااااء همهللا وقاااااااتلثااااااااقهم وكفااااااارهم ب ياااااااا  مي

 .155النساء   ياً قل يؤمنون إالرهم فا عليها بكفهللا طب   لغلف  
اآليووووووووووووووات  ن  ئوووووووووووووولهم  ضوووووووووووووو تالتووووووووووووووي رآنيووووووووووووووة النصووووووووووووووو  الق أ حظ: فووووووووووووووالم 

ء ئووووووووون ئوووووووووؤالو ، كفوووووووووروا والمنوووووووووافقين ليناليهوووووووووود والووووووووو  بعووووووووو تخوووووووووإل موووووووووا إن  فوووووووووة نآلا
 جلبووووووووو التوووووووووي  األدوار ئوووووووووله ،ةفلسوووووووووطيني  ال قضوووووووووي ةتجووووووووواه الأدوارئووووووووون  و  يلعبووووووووو  نمووووووووو 

 والتشت  . والضعف والفقر الوي ت اكوناتبكل م فلسطيني  للشع  ال
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 دجووووووووود  فيوووووووووا ت   دليووووووووووم الووووووووو ال اب نووووووووو   عوووووووووالمي  للقووووووووود  ايووووووووووم ا نعووووووووون إننوووووووووي أفهووووووووون
 اسووووووووووتدامة المقاومووووووووووة سووووووووووتثماره فوووووووووويال ثقووووووووووافي  ال ن بووووووووووالو ودد الهموووووووووو وتووووووووووزو   تالطا ووووووووووا

ة ع نصوووووووووورة القوووووووووود أجوووووووووول   موووووووووونمقوووووووووود  لا ادلجهوووووووووو او   يووووووووووومو  نوووووووووودما يكوووووووووو ، و اصوووووووووو 
ئوووووووو  وفوووووووي شوووووووهر ،األسوووووووبوع اميووووووو  عظووووووون أئوووووووو أ  ةيووووووووم جمعووووووو فوووووووي  عوووووووالمي  الالقووووووود  
كووووووووووووار إا توووووووووووت    أف الييووووووووووو عظوووووووووووون اللئوووووووووووي مووووووووووون أ ليلووووووووووووة  فوووووووووووي ،الشوووووووووووهور أعظووووووووووون

ا  مووووووووون مووووووووواٍض يووووووووو  خيتار ة لبهيووووووووو  االقووووووووود   ريووووووووواضفوووووووووي  هنلل عقوووووووووو جوووووووووو  وتت ،علمووووووووواءلا
ر بخيوووووووووواموووووووووون  وووووووووو ل اإلعمووووووووووار ة وا عيوووووووووو  بٍل تقمسوووووووووو   تم  توووووووووو  إلوووووووووولعليووووووووووا  ي رتكووووووووووز

ولهووووووووووولا ،  تعوووووووووووالل   بوووووووووووةا ا  والنصووووووووووور معووووووووووو  دةلمفضوووووووووووي إلووووووووووول الشوووووووووووهاا مقاوموووووووووووةال
. المستضوووووووووعفين  ز حوووووووو دوا د  بووووووووو  وووووووود  مووووووووون شوووووووورفاء النوووووووووا  مكونوووووووووات المقاومووووووووة نجوووووووود

 :لووووووووا لفقووووووووا ،أمتووووووووا)   علوووووووول وا ووووووووع  ا محمووووووووديوووووووو ز  نبحوووووووو ل   تعووووووووال ددكمووووووووا بوووووووو 
  . (علنون وما ي ون يسر  امنعلم ولهم إنا فا يحزن  ق))

 ار التفاضل يعممعيار التفاؤل من  
  ((هللا بإذن كثيرة غلبت فئةليلة كم من فئة ق))

ن  إ)): ال الصوووووووووووو والعموووووووووووول التقووووووووووووو  النووووووووووووا  بووووووووووووين  كووووووووووووا  التفا وووووووووووولفكمووووووووووووا 
  ((.تقاكمأ أكرمكم عند هللا

 لقرآنية.ااآليات ئله  إنما تؤكدهتفا ل لامعيار   فة
ئووووووول  الووووووولئ ؟أكلهووووووون ئووووووول  ،ينفلساااااااطيني  ال نااااااااإخوانتعاااااااالوا نساااااااأل عااااااان  

 يفووووووووووو ئووووووووووول ئووووووووووون  ؟ةبووووووووووودرائن بخسووووووووووو  ئووووووووووول بووووووووووواعوئن الجووووووووووو ؟ابووووووووووو  غي ئووووووووووون فوووووووووووي
هن إ وووووووووووانموووووووووون  و  فلسووووووووووطيني  كمووووووووووا الال إ موووووووووون مصوووووووووور ومووووووووووا فلسووووووووووطين ؟جو  السوووووووووو 
يووووووووووا  :سوووووووووو مي  إلاو  عربووووووووووي  لا  عموووووووووواء العووووووووووالن  طوووووووووو انخ إا  تعووووووووووالوا ة!انوووووووووو نكالفووووووووووي 

ق فوووووووي لحووووووو ا أ يهووووووواو القووووووود  فلسوووووووطين  فتحسسووووووووا موووووووناائبووووووووا  اأسووووووويادن آباءنوووووووا يوووووووا
  ستن.يإ   وإال فكفر    رو  تي سوا من  المكا  و  كل

الفضاااااااول فاااااااي حلاااااااف  كانااااااات قاااااااباً الحة صااااااا م علاااااااى تيقظتعاااااااالوا لنسااااااا 
 ة التوووووووويعربيوووووووو  الجامعووووووووة الوووووووودول  فووووووووي  انوووووووو وك ،لمدينااااااااةة امعاهااااااااد وكاناااااااات فااااااااي

النفووووووووواق ة ثقافوووووووووة غربيووووووووو  قافوووووووووة الثلفغلبتهوووووووووا اة شووووووووور ي  عبريوووووووووة وكانووووووووو  لاة داإلرا للبتهوووووووووا
ادفااااااااااا  )) نقوووووووووووول: لحةالمصوووووووووووا ئوووووووووووله حوووووووووووت لواالوالنهووووووووووو   دميرلتووووووووووو واوب ر والحووووووووووو 

 ((ولااااااي حماااااايم كأنااااااهعااااااداوة  هيناااااا وب  ناااااا يالاااااا ي  حساااااان فااااااإذا أبااااااالتي هااااااي 
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لوووووووويٍ  و  أو نبووووووووي أو يا لرسووووووووولندالوووووووو الوا نسوووووووو ل ئوووووووول صووووووووف  ئووووووووله عوووووووو تف .34ف صوووووووول 
وطوووووووووووو ة  نعووووووووووووي  تحوووووووووووو العووووووووووووالن ئوووووووووووولا   اويووووووووووووٍة موووووووووووون كنووووووووووووا فووووووووووووي وإ    تقووووووووووووي؟أو 

اآليووووووووووووات مووووووووووووا  فووووووووووووة   موووووووووووون ،كبرينسووووووووووووتوالم ةوالطغوووووووووووواوالمقوووووووووووواطعين المحاصوووووووووووورين 
يقااااااااااة ى الطر وأن لااااااااااو اسااااااااااتقاموا علاااااااااا )) الحقيقووووووووووةفووووووووووي  رأ لوووووووووودنانقوووووووووو يجعلنووووووووووا 

 .16الجن   ًء غدقاً ما مسقيناهأل
 .239رةبقلا   بإذن هللا كثيرة ةفئكم من فئة قليلة غلبت ))
 .214البقرة    قري نصر هللا نإال أ))
كقيمووووووة  ةنسوووووواني  إلا حوووووودةلو ا علوووووول وتوووووور زف دائمووووووا  يعوووووو  سوووووو مديوووووون اإل ئوووووولا وإ    

 هن.لاية ل الدنياطماع من اتخلوا أ ة  د ارب و وة عامة ةإنساني  
 .92ءاألنبيا   ربكم فاعبدون  واحدة وأنا أم ةتكم أم إن  ه ه))
 .أتباع الطغاة دنتفا ل علاد أ  يبث من يري لات كرد  علله اآليئ تر كا
ق و لحقوووووووووووووو الغاصوووووووووووووو   صووووووووووووووهيوني  الكيووووووووووووووا  ال موووووووووووووواءع   أحوووووووووووووود كمووووووووووووووا  ووووووووووووووال"

ة الميزانيوووووووووة  أكثووووووووور دولتوووووووووا تصووووووووورف  أن فلسوووووووووطي والعووووووووورب فووووووووويمين سووووووووولالم المعووووووووود 
 وتشوووووووووووووووووتي  شوووووووووووووووووملة عربيووووووووووووووووو  الالوووووووووووووووووب د  قريووووووووووووووووو فوووووووووووووووووي تغ صوووووووووووووووووهيوني  ال لألمووووووووووووووووون

 . ينفلسطيني  ال
 عيموووووووون يوووووووود   ئوووووووول كوووووووول !؟مأ حقووووووووا ؟مسوووووووولن  لن ئوووووووووسوووووووو م لئوووووووول كوووووووو : وسنسوووووووو ل

 اإلموووووووام علوووووووييقوووووووول  فعووووووو  ؟ عربوووووووي   ئوووووووو عربوووووووي  ئووووووول كووووووول  كووووووولل ؟ئوووووووو  إليموووووووا ا
وال بوووووووووالتمني  اإليموووووووووا  بوووووووووالتحليلووووووووويس " :الموووووووووؤمنين )ع  رميووووووووو   ألووووووووو طابووووووووون أبوووووووووي 

مووووووووون جانووووووووو   والمسووووووووو لة تنظووووووووور ،"مووووووووولالع ر فوووووووووي القلووووووووو  وصووووووووود الكووووووووون موووووووووا و ووووووووو و 
بووووووو   نجووووووود  لائووووووو  حقيقوووووووة مووووووونواإلتقوووووووا   عو النووووووو  ووووووو ل ومووووووون  .مجوووووووا ا  والكووووووون العووووووودد 

وكثيوووووووووور ليووووووووووار ملا مليووووووووووار ونصووووووووووفأد األرض   بووووووووووع سووووووووووكار ثلووووووووووو  يم المسوووووووووولمين
تمثوووووووووووول موووووووووووولائ  ينتمووووووووووووو  إلوووووووووووول  نهنكووووووووووووو  ن موووووووووووونئانتمووووووووووووا   ئووووووووووووؤالء تحووووووووووووول موووووووووووون

موووووووووولائ  إلووووووووول  – سووووووووو مإلا لفهووووووووون مسوووووووووائلوالفقهيوووووووووة والعقليوووووووووة  ةفكريووووووووو  الالمووووووووودار  
 التووووووووووودين السووووووووووولبي رمسوووووووووووتثوت نهوووووووووووا تسوووووووووووتعملرة ألمووووووووووودم  ة عسوووووووووووكري   تمثووووووووووول  واعووووووووووود

 نتموووووووووووووووائيوالغووووووووووووووورور اال فكووووووووووووووورد  ال قنغووووووووووووووو واال ديني  الووووووووووووووو  بالتعصووووووووووووووو  مثووووووووووووووولمتلاو 
  ووووووووو ولأل سوووووووووهل مموووووووووا كوووووووووافال دعووووووووو ب ءفوووووووووالا فجعلووووووووووا التفكيووووووووور بوووووووووالتكفير تبدلواسووووووووو او 

 صوووووووووووووورهال يت اقووووووووووووووا مووووووووووووو فنوا يووووووووووووول فصووووووووووووورفوابالتجه بدلوا الجهووووووووووووولتا  يسووووووووووووو  الطغوووووووووووواة
 قووووووود ؟الن يووووووو أ .عليوووووووا الووووووولد نحووووووون ليووووووواإلووووووول موووووووا نحووووووون ع اوصووووووولو  تووووووولح الخيوووووووال
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أيووووووووواد  تهوووووووويمن عليهووووووووا  تووووووووو حات باصووووووووطلالمئووووووووله كووووووووول  ة؟سوووووووو مي  اإلأيوووووووون الوحوووووووودة 
 يبيوووووووواول ةيور ي سووووووو فووووووو  موووووووا يحصوووووووولبووووووول معلنووووووووة وال أدل علووووووول الووووووو  م ليسووووووو   فيوووووووة

 اءدعووووووو أ د  موووووووع ألووووووود  وأشووووووو  عالمتسوووووووار  تطبيوووووووععووووووون اليووووووو  ناه  ولبنوووووووا والعوووووووراق يمنوالووووووو 
 .ر الزما لل مع ةنساني  اإل

ليبقووووووووووووووووول ، نظووووووووووووووووورد  ال اءتمووووووووووووووووو ناال أصوووووووووووووووووحاببووووووووووووووووول ر غت تي أ ب سووووووووووووووووو لأردت 
 بوووووووووووةا    التوووووووووووي سوووووووووووتغل المقاوموووووووووووة  ةوئووووووووووون القلووووووووووو  العملوووووووووووي نتمووووووووووواءاال أصوووووووووووحاب
 .ينبعد ح تعالل ولو

بشك  في   تحتي ةالالبنى    ى ه علر وتأثيالمغرم     دول محور  فيخاص و   ل فلسطين 
 . عام  كل بشالمقاومة 

ين فلسووووووووووطيني  لللخلوووووووووويد قدمووووووووووا دول اتقوووووووووودد الوووووووووولد النبلوووووووووو  الم ئووووووووووو المغوووووووووورم:
ية يوووووووة علن لغوووووووايتين تخااااااا  يمااااااان اب عااااااار األ ومااااااانُ )) تقوووووووول: واآليوووووووة الكريموووووووةوسووووووور 

وء لهللادائاااااارة علاااااايهم الاااااادوائر م كاااااا ب صمغرمااااااًا ويتاااااارب  مااااااا ينفااااااق   ساااااامي  الساااااا 
 .98 التوبة   ليمع

 لالبدايوووووووووة حتووووووووو ن مووووووووو  السوووووووووعودية وتلميحوووووووووات ملووووووووووك ترا بنوووووووووا تصوووووووووريحافلوووووووووو 
 ريوووووووووا  ائظ تلبسوووووووووهن لباسوووووووووا  "  سوووووووووورة التوبوووووووووةمووووووووون  98الكريموووووووووة    لوجووووووووودنا اآليوووووووووةاآل  

والباحووووووووووووث ف ب المؤلوووووووووووو توووووووووووواك   فووووووووووووا رألوووووووووووو اإاا أردت الت كيوووووووووووود علوووووووووووول و ، وباطنيووووووووووووا  
كونووووووووا  ير فوووووووو ز جوووووووو و موووووووود   الكتوووووووواب بووووووووينأل  آل سووووووووعود  و  )توووووووواريخ ديناصوووووووور السووووووووع

هوووووووووولا ب ينن المهتموووووووووو فكووووووووووري  الم لجنوووووووووة موووووووووون توووووووووو لي ا توووووووووور  والقبووووووووووول  الوووووووووورف  بوووووووووين
 نعوووووووو يعلن فووووووووة  كووووووووا  افتووووووووراء  فلوووووووو  .توووووووابحة معلومووووووووات الكصوووووووو  فوووووووويلنظوووووووور شووووووو   للا

   حتووووووووووووول نووووووووووووور موووووووووووووة المقاو أ  يووووووووووووودر  فوووووووووووووي جامعوووووووووووووات دول  وإال فيجووووووووووووو  .الووووووووووووو 
ةتتحالل  وووووووول إلغوووووووواء البنوووووووو  اف بوووووووولي إ ووووووووعفوووووووو  ايوووووووو ل إلومووووووووا آبعقولنووووووووا " المغوووووووورم"   يوووووووو 

اجووووووووووة الزجفووووووووووي عنووووووووووق أ  يقووووووووووف أد  بووووووووووا المغوووووووووورم  الوووووووووولد ،فلسووووووووووطيني  ال ع لشوووووووووو ل
 ولو  ا يقكم

 األعوووووووووراب كموووووووووامووووووووون  بووووووووول سوووووووووواء ين فلسوووووووووطيني  لل بلووووووووو  دفوووووووووع م نمووووووووو  امووووووووو إا  
 "واونوووووووووور األة "عالميوووووووووو  ال اتمنظ موووووووووو الأو موووووووووون  بوووووووووول  السووووووووووابقة الكريمووووووووووةاآليووووووووووة لوووووووووو   ا

 موووووووووا لاوئوووووووو  ،اإفقوووووووواره وإف سووووووووو و  فلسوووووووووطيني  الشووووووووع  ال عيووووووووو إال لتركومووووووووا شوووووووووابا الوووووووو  
والقديموووووووووة  الردي وووووووووة سووووووووولحةمووووووووون األ اتفتووووووووو  وام جيشوووووووووا ووووووووو  اسوووووووووته كية حووووووووواال  جعلوووووووووا 
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 والتوووووووووالوا الجمووووووووواعي   بوووووووووداعاإل مووووووووون   لهوووووووووا لووووووووووا ت ،ائيوووووووووةبد الٍ فوووووووووي حووووووووو  عومصوووووووووان
 دةمتعوووووووووووود   تيوووووووووووو و د   بوووووووووووودت لحتوووووووووووو   ،للدولووووووووووووة وللشووووووووووووركات ةيوووووووووووو  عتبار اال شخصووووووووووووي ةال

ة ل  نوووووووووو تة وب  شووووووووووت  م   وآراء  أ وووووووووول      ووووووووووي  ألا ريختوووووووووور  قيووووووووووام علوووووووووول ال تحموووووووووول تحتيوووووووووو 
بووووووووول    جفووووووووو   رت أنهووووووووواا علووووووووول مصوووووووووبا  هووووووووو أن  . أو ةليووووووووو  امال وأ ة تصوووووووووادي  اال اتالهوووووووووز  

 لاوئووووووووو  ،هوووووووووامطلقا  علووووووووول ن تؤ ووووووووول  رآنيووووووووو  كلموووووووووة األعوووووووووراب لووووووووو . و صووووووووول ئووووووووودفهاتأ  
 كلةمشوووووووووو  ربنووووووووووا مووووووووووا بووووووووووي نوإن   ،نكووووووووووريرآ  الالقوووووووووو  ات يوووووووووو  أ  و  ،الوووووووووودين اتأدبيوووووووووو  موووووووووون 

يوووووووووة تاآل يووووووووةي اآلفووووووووو  نجوووووووود الهووووووووول ،ا السووووووووابقعر ووووووووو فووووووووي ة  السوووووووووي   ايوووووووواو لنوا المغوووووووورم
  خااااا ويت  اآلخااااار  ياااااوموال بااااااه مااااان ياااااؤمناب ر عااااا ومااااان األ)) :ا حسووووونة ايووووو نو ) لهوووووا

 سااااايدخلهم لهااااام ةإال إنهاااااا قربااااا  الرساااااول وصااااالوا عناااااد هللا  ماااااا ينفاااااق قرباااااا 
 .99التوبة    غفور رحيمهللا ته إنفي رحم هللا

نفووووووووووواق ادت لتقووووووووووور  طووووووووووور العووووووووووو ة وبووووووووووو " مووووووووووون سوووووووووووورة الت101لكووووووووووون اآليوووووووووووة" 
مووووووووون  لحصووووووووو ي االمحسوووووووووو  لمووووووووو  وا عي  الووووووووو ف الوصووووووووو  ل  ووووووووو  مووووووووونم ر وشووووووووودة المغووووووووو 

يوووووووووع موووووووووع مووووووووون ئووووووووون أشووووووووود  تطبلا فووووووووي اائووووووووو نر  اعبووووووووور جغرافيووووووووو ة ماليووووووووو  ة ماديووووووووو   حركووووووووة
 رابمووووووووووون األعووووووووووو  حوووووووووووولكن" وممووووووووووون سوووووووووووبحانا  ربنوووووووووووا وليقووووووووووو  عوووووووووووداوة للموووووووووووؤمنين إا

 .هنلمنعنحن  لمهن تعنفاق العلل ال ردواممدينة لا منافقو  ومن أئل
لمسووووووووووولمو  او  دمها العوووووووووووربقووووووووووو ي يلتووووووووووو ا النسوووووووووووبة : موووووووووووا ئووووووووووويفتعوووووووووووالوا نسووووووووووو ل

ث حيوووووووووو و  .عو  لعووووووووووالن حيووووووووووث يتو وووووووووو ا اموووووووووون ئوووووووووول كوووووووووول مكووووووووووا فووووووووووي ين فلسووووووووووطيني  لل
 ت؟العودة من الشتا    ملو يت

ةلالبنووووووووووووول ا أموووووووووووووام موووووووووووووا يووووووووووووودفع لضووووووووووووورب بفقووووووووووووود  ا  والمتمثلوووووووووووووةمعنويووووووووووووو   تحتيووووووووووووو 
ي إال فووووووووووو  نديوالووووووووووو  ةقوميووووووووووو  كراهيوووووووووووة السوووووووووووطين و لفل وطني  الووووووووووو  ءنتمووووووووووواباال إلحسوووووووووووا ا

 شووووووووووائكة ال أوكسووووووووووجينأ فووووووووووا   يفوووووووووو  باتوووووووووو  يالتوووووووووو و  قووووووووووةانخلا حوووووووووودود التعصوووووووووو 
 ةدديووووووووو ل تعموووووووون  وووووووو   الخووووووووا والقوووووووورارالسوووووووويادة فيفقوووووووود  أيضووووووووا   راه نوووووووو  ومووووووووا .فيهووووووووا

 قضوووووووووووي ةاه الوا فهوووووووووووا تجووووووووووو متغوووووووووووايرة فوووووووووووي م ول  لوووووووووووديوووووووووووا  مغرم) وانتمائهوووووووووووا الفصوووووووووووائل
 نوووووووووووووو جاالتدلووووووووووووووة ولوووووووووووووويس والمع لمانيووووووووووووووةوالع ةيوووووووووووووو  وانإلوا ةبيوووووووووووووو ة كالوئافلسووووووووووووووطيني  ال

ا  حوووووووووال اإلنتووووووووو  وئووووووووولا ئوووووووووو معنوووووووووود  ال نووووووووو جاال موأتووووووووو  سوووووووووو   موووووووووادد  ال  تصوووووووووادد  اال
بووووووووووات المغوووووووووورم  لاعة حتوووووووووو ندير واالسووووووووووتيراد والزراعووووووووووة والصوووووووووو ه ك والتصوووووووووو سووووووووووتالوا

  .اللد يريد تجاهين باالفلسطيني  عجلة اليحرك  اللد ئو الدينامو
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ئوووووووووو صوووووووووراع كووووووووول بنوووووووووي فوووووووووي  لناي ئووووووووولا العووووووووو فووووووووو اليووووووووووم  إ  الصوووووووووراع القوووووووووائن
ت أو اايووووووووووووو حك در  جوووووووووووو ميسوووووووووووو  ل رين صووووووووووووإل القووووووووووووورآ  الكوووووووووووو مووووووووووووا و  و  مووووووووووووعفترتووووووووووووا 

يحتاجهوووووووا  أ ليوووووووة عمليوووووووة رسوووووووالة نجووووووود  صوووووووة كووووووولي فووووووو  موووووووان  وإ .روايوووووووات أو أمثوووووووال
 تة لتكوووووووووو  مرتكوووووووووزابشوووووووووري  ال وتجايووووووووول مووووووووون أجيوووووووووال ا العوووووووووالنلووووووووول ئووووووووولمو  إدقووووووووواال
ومووووووووووا بحانا سوووووووووو    تاار ا تيوووووووووو  ة فوووووووووويالمباشوووووووووور  وليوووووووووور األسووووووووووباب المباشوووووووووورة دعتموووووووووو ت

 وإ والباطوووووووووووول الحووووووووووووق  فووووووووووووي صووووووووووووراع بسووووووووووووباس األفوووووووووووو ن يشووووووووووووهدو  الإ  وووووووووووور   موووووووووووون
 رت البقاع.ل وتغيالوسائ رتتطو 

 .علينفوووووووووووواالكة بووووووووووووين و تلوووووووووووو  القواسوووووووووووون المشووووووووووووتر فوووووووووووو  حقووووووووووووا  ئوووووووووووو لكوووووووووووون المل 
  .والنفاق العداوة والكفر األفعال وبين ، األعرابو  مشركينوال )اليهود
لنااااااااااااس ا أشاااااااااااد  دن   ااااااااااا لت :"مائووووووووووودةسوووووووووووورة ال مووووووووووون 82اآليوووووووووووة  إا نقوووووووووووول 

 ."شركواأ ن يوالليهود ا او منعداوة لل ين  
فووووووووورا  ونفا وووووووووا   كأشووووووووود   سوووووووووورة التوبوووووووووة " األعووووووووورابمووووووووون  97ة يووووووووو آلقوووووووووول اتكموووووووووا 

 ."رسولا لل عأنزل  ا  يعلموا حدود مأال روأجد
ن فوووووووووووي لعوووووووووووامليجووووووووووور اآنيوووووووووووة حوووووووووووا  أ  تضووووووووووويع أإ    ارطوووووووووووة الطريوووووووووووق القر  

ن سووووووووووابقا  والوووووووووولي كورينموووووووووولء الالؤ ئوووووووووو رب نووووووووووا موووووووووون ا اسووووووووووتثنل لالفضوووووووووويلة ولهوووووووووو  قوووووووووولح
ز  والخسوووووووووورا  ف والحوووووووووو و لخوووووووووو ن موووووووووون ائالصووووووووووال  اسووووووووووتثنا إيمووووووووووانهن وعملهوووووووووونبوووووووووو  ث

 بوووووووواهن آموووووووون موووووووو  لنصووووووووار  والصوووووووواب ينن آمنوووووووووا والوووووووولين ئووووووووادوا وافقووووووووال:" إ  الوووووووولي
ال علوووووووويهن و وف   وووووووو رئن عنوووووووود ربهوووووووون والصووووووووالحا  فلهوووووووون أجوووووووو  واليوووووووووم اآل وووووووور وعموووووووول

 .62رةقالب " و زنئن يح

 لسطين وف ةسوري
لسووووووووووابقتين تجعلنووووووووووا نقووووووووووول: توبووووووووووة الاو دة فووووووووووي آيتووووووووووي المائوووووووووو أشوووووووووود  مووووووووووةإ  كل 

وأبووووووووول  األعووووووووواليفوووووووووي  بر إبلووووووووويسبووووووووودأت عنووووووووودما اسوووووووووتك ةيلووووووووول سوووووووووور عب   الحووووووووور إ
براكين تثوووووووووووووووور أحيانوووووووووووووووا  كوووووووووووووووال وبالحووووووووووووووور  لكووووووووووووووون .مآلد  بالسوووووووووووووووجود  أ  يطيوووووووووووووووع

 ويكفوووووووووي .نيادفوووووووووي ئوووووووووله الووووووووو  لالباطووووووووو أو  الحوووووووووق لوال نصووووووووور ألئووووووووو  حيانوووووووووا  وتخمووووووووود أ
ومووووووووا مو ووووووووف  .دئامبوووووووو لاعوووووووون  ودافعووووووووواطوووووووول  وووووووود البا  فووووووووواو  نهوووووووو أن الحووووووووق ئوووووووولأل

ال  .تطبيوووووووووووووووع. ال للسوووووووووووووووتكبارال ل  .حوووووووووووووووت لل  )ال  موووووووووووووووةبكل دلسووووووووووووووويادا ةسووووووووووووووووري
 ئوووووووولا األسوووووووودظ حوووووووواف فووووووووور لووووووووامغال سئيالوووووووور  ئووووووووله األسووووووووس أرسوووووووول و وووووووود .للتجزئووووووووة
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ود مووووووووووون الوووووووووووزمن والغريبوووووووووووة قووووووووووو ل عإل  ووووووووووو   تحووووووووووو مووووووووووون أ أكثووووووووووورالمصوووووووووووادر  وإ 
دة حوووووووووو و و  شووووووووووركاء كووووووووووة وة فووووووووووي مفوووووووووواهين الفلسووووووووووطيني  وال .عوووووووووود يووووووووووومب مووووووووووا  يو توووووووووودفع 

 وإصووووووووووودار ووحووووووووووودة المصوووووووووووير وإيوووووووووووواء الفصوووووووووووائل .ةمي  سووووووووووو والوحووووووووووودة اإل .ةعربيووووووووووو  ال
 .شووووووووووار األسوووووووووودب توركدلوووووووووو س ارئيالوووووووووو  ة ع ز ئووووووووووا وصووووووووووانهاالقوووووووووورارات بحمايووووووووووة سوووووووووووري

برا ووووووووووووة جوووووووووووولب   مسووووووووووووميات حوووووووووووو ت ين وثووووووووووووارتئووووووووووووله البووووووووووووراك إلوووووووووووول أ  جوووووووووووواءت
 :اإلحصااااااااائيا  ساااااااا حو  حتااااااااى قياااااااال مووووووووةاأل ا وئووووووووزت كيوووووووو  النفووووووووو  ف ووووووووعا
أ وووووووووووووعاف  لديعوووووووووووووا القووووووووووووود   ةسووووووووووووووريلضوووووووووووورب )  اآلحتووووووووووووول  عموووووووووووووا دفووووووووووووو  بوووووووووووو  

 ةبشوووووووووووووووري  ال للتنميوووووووووووووووة ة مي  سووووووووووووووو ة واإلعربيووووووووووووووو  األموووووووووووووووة ال مووووووووووووووون حاجوووووووووووووووة مضووووووووووووووواعفة
  .ة تصادي  واال

 جلوووووووووووووي   بشوووووووووووووكل )األشووووووووووووود   م  وثبووووووووووووو  مصوووووووووووووطل المغووووووووووووور ) هووووووووووووووممف لوووووووووووووورفتب
اإليجووووووووووواب  د أ بووووووووووو  ال فلسوووووووووووطينم للشووووووووووواد افوووووووووووي بووووووووووو  مالتووووووووووووأ ةير و سووووووووووو و   وا ووووووووووو و 

 اصووووووووووة  .النتووووووووووائد حيووووووووووث األثوووووووووور وموووووووووون موووووووووون حيووووووووووث ال  متبوووووووووواد سووووووووووتكو   ل سوووووووووو وال
 لصووووووووووراعا فووووووووووي يووووووووووةومركز  أولويووووووووووة ةفلسووووووووووطيني  لا قضووووووووووي ةال دائمووووووووووا   تعوووووووووود   ةيور وأ  سوووووووووو 
  .صهيوني  ال مع العدو

 صووووووووووهيوني  ال  لتحوووووووووو نيوووووووووورا  اال تحوووووووووو  سووووووووووطينفل   وتعووووووووووي شوووووووووو اع لالهوووووووووو و  
 ةنووووووووو الهيمسوووووووووندا   لووووووووولع كوووووووووائن العوووووووووودة وأمووووووووول .ألعووووووووورابا رم النفووووووووواقمغووووووووو  يمنوووووووووةهو 
 تراالقووووووووووووووورا اات ةعالميووووووووووووووو  ال تامووووووووووووووو منظ  مطر وووووووووووووووة ال وتحووووووووووووووو   وووووووووووووووربات ةغربيووووووووووووووو  ال

اموووووووو  بوووووووول ،وليوووووووور المسووووووووؤولة لبيووووووووةالخ  وحووووووووزب إيوووووووورا و  ةسوووووووووري تعووووووووي  ولهوووووووولا ةالهد 
داء العوووووووووووو فووووووووووووي  تينمدرسوووووووووووو أشوووووووووووود   وووووووووووود ا  ربوووووووووووو ح راقعوووووووووووو وال نلوووووووووووويموا ينوفلسووووووووووووط  

  ووووووووووووريبة ةموووووووووووو المقاو  ئووووووووووووله   توووووووووووودفعأ موووووووووووون الطبيعووووووووووووي ولهوووووووووووولا قنفوووووووووووواوال والكفوووووووووووور
ةبائظوووووووووووة )  ن اتيلهووووووووووو  سسووووووووووو  مؤ ال وصوووووووووووا  وأ  إبلووووووووووويس ئوووووووووووو ص ة  ماديووووووووووو  و  روحيووووووووووو 
"  ةالب لووووووووو  لوووووووووي )ع  فوووووووووي نهووووووووودلموووووووووؤمنين عجووووووووواء عووووووووون أميووووووووور ا اكمووووووووو  المدرسوووووووووتين

ل علووووووووو ر خافتفووووووووو  لحميوووووووووةا تاعتر ووووووووو ا  أجمعوووووووووو  إال إبلووووووووويس كلهووووووووون  ئكوووووووووةسوووووووووجد المف
 ين وسوووووووووووولفبالمتعصوووووووووووو  مووووووووووووام  إ فعوووووووووووودو   األصوووووووووووول تعصوووووووووووو  عليووووووووووووابخلقووووووووووووا و  آدم

  ووووووووووووابي    نجوووووووووووود بة " وبعوووووووووووود إبلوووووووووووويسصوووووووووووو الع أسووووووووووووا  و ووووووووووووع لدالوووووووووووو  نيالمسووووووووووووتكبر 
 صوووووووووووووهيو   وموووووووووووووا وأبوووووووووووووا لهووووووووووووو  ا جهووووووووووووولبووووووووووووو أو ا ريوطوإسوووووووووووووخ و  ارونوووووووووووووا   ونوووووووووووووا  فرعو 

 .يدببع  لاعن  عربي  ال والنفاق عربي  وال غربي  لا بارستكالوا واألعراب
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مووووووووووورورا  لمرسووووووووووولين واء وكموووووووووووا نجووووووووووود بعووووووووووود آدم وئابيووووووووووول كووووووووووو  مووووووووووون األنبيوووووووووووا
ول محووووووووووووور دو  بيتوووووووووووواوأئوووووووووووول  وصووووووووووووحابتا دموووووووووووو حوم بووووووووووووةبراهين وموسوووووووووووول و يسوووووووووووول

 تعووووووووووووالل   بلفووووووووووووي سوووووووووووو  الووووووووووووزودالحووووووووووووق و  اةدعلوووووووووووو  سوووووووووووو لة إال اليوووووووووووووم مووووووووووووةالمقاو 
 " و وووووووووللوووووووووا. وأئ والباطووووووووول وأئلوووووووووا حوووووووووقال بوووووووووين سوووووووووتدامالم   لصوووووووووراعا تجسووووووووويدا  لهووووووووولا

  .8اإلسراء ئو ا  "  كا  الباطل إ  الباطل و ئق الحق ءاج
 علاااااااي اإلماااااااام ولقااااااا ل اً ت سااااااايد  عوووووووالمي  ال القووووووود  )يووووووووما نجووووووود ئنووووووو  مووووووون 

 فمهموووووووا الرجاااااااال(حاااااااق لا وال يعااااااارف باااااااالحق الرجاااااااال )يعااااااارفساااااااام لعلياااااااه ا
 نياعثموووووووووووووو لا روالغووووووووووووورو  األعرابوووووووووووووي النفووووووووووووواق مووووووووووووووع صوووووووووووووهينالمت ربغووووووووووووو لا ركسووووووووووووو ع
 الجوووووووووودالاحموووووووووو  منصووووووووووات ز تا ومهموووووووووو     ووووووووووي  األ والفسوووووووووواد يتنووووووووووالن المصوووووووووولحوال

 ا  انوسووووووووووووولم يشووووووووووووو وبووووووووووووو ل الحب ا  الرومووووووووووووويصوووووووووووووهيب إ   و السوووووووووووووقين  العقوووووووووووووين واللقووووووووووووواء
بنا سوووووووو وا ح"  وووووووواللنووووووووا:لوا و ووووووووا رسووووووووالتهن سوووووووولواب  وووووووود أر ر مووووووووع محموووووووود العوووووووو  الفارسووووووووي

  .173ل عمرا آ". كيل و ال ن  ونع  
الجوووووووووزء الرابووووووووووع " فوووووووووي شوووووووووور   دمشوووووووووقييوووووووووور البووووووووون كثا ر شوووووووووو  فوووووووووي وموووووووووا ورد

تبدل سوووووووووو " وإ  تتولوووووووووووا ي:حيووووووووووث يقووووووووووول تعوووووووووالل محمووووووووود  )سووووووووووورة موووووووووون  38)اآليوووووووووة 
يوووووووووور ر جوابوووووووووون  بوووووووووون أبووووووووووي حوووووووووواتنل اا وووووووووو كن " أمثووووووووووال ومووووووووووا ليووووووووووركن ثوووووووووون ال يكونوووووووووووا 

توووووووووو    )    لو سوووووووووو ر إ   : ووووووووووال ئريوووووووووورةعوووووووووون أبووووووووووي  ...عوووووووووون ...عوووووووووون ...عوووووووووون
كونوووووووووا أمثووووووووالكن "  ووووووووالوا ليووووووووركن ثوووووووون ال ي ل  ومووووووووابدسووووووووتي واوإ  تتولوووووووو ة " يوووووووو آلاه ئوووووووول

النوووووووا كونووووووووا أمثاسوووووووتبدل بنوووووووا ثووووووون ال ي إ   تولينوووووووا نلوووووووليؤالء امووووووون ئووووووو  :ل  يوووووووا رسوووووووو 
 و ومووووووووا " ئوووووووولا:لي ثوووووووون  وووووووواسوووووووو ر يما  الفاعلوووووووول كتووووووووف سوووووووول هفضوووووووورب بيوووووووود ل؟  ووووووووا

 ."لفر امن ال جر  لاناو عند الثريا لت ن  الدياك ولو
 وود  النوووووووووو مجووووووووووال فووووووووووي  .ةسوووووووووو مي  اإل إيوووووووووورا دم تقوووووووووو  يمؤكوووووووووود فوووووووووو  ديثلحوووووووووو إ  ا
 دولي  اسوووووووووووي  الووووووووووو سيالاب الخطووووووووووو   مسوووووووووووتو وعلووووووووووول  والتقووووووووووودين التكنولووووووووووووجيالسووووووووووولمي 
 حتضوووووووووووا مووووووووووون ا وموووووووووووا نجوووووووووووده ةعالميووووووووووو  ال نتووووووووووودياتلموا اتمنظ مووووووووووو فوووووووووووي ال والحووووووووووووار

  و تصوووووووووونيإنمووووووووووا ئوووووووووو  ةسوووووووووو مي  إلا ةجمهوريوووووووووو  ال انوووووووووو موووووووووون ج ةفلسووووووووووطيني  ال  دقوووووووووو لل
 رالفكوووووووو  )أدئووووووووو  وبوووووووونفس الو وووووووو  .ايس وأتباعوووووووو لوووووووو بإ اتوووووووو مو امقي فوووووووو  الحووووووووق الجوووووووو ر ل

 لقوووووووووود ويوووووووووود اهت لحوووووووووواو لصوووووووووود موووووووووون ي الفريوووووووووود والسووووووووووبيل ل الوحيوووووووووودالحوووووووووو  المقوووووووووواوم 
بووووووووا  وفووووووووي حوووووووو  ئووووووووو او  سوووووووو ماإل ا  فووووووووي ديوووووووونبوووووووو ل وسوووووووولمفوووووووولوبا  صووووووووهي  و 

 .اوإ  تعووووووووووووددو  وجوووووووووووووئرئن .يمثوووووووووووول أ   محموووووووووووودا  )  ا  و صوووووووووووو و صألنبيوووووووووووواء  كوووووووووووول ا
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  ارطووووووووووووة فتعووووووووووووالوا نت موووووووووووول .285رة بقوووووووووووو ". الارسوووووووووووول ند موووووووووووو حوووووووووووو أ نبوووووووووووويق ال نفوووووووووووور  "
 تلقيا  سوووووووووو م رجووووووووو    لوجووووووووودنا علووووووووول سووووووووورير و وووووووووع  ةور ووووووووو علووووووووول  عربوووووووووي  الووووووووووطن ال

 جهوووووووووا ه رحمووووووووو ألالبحووووووووور وا والكعبوووووووووة  لبوووووووووا رأسوووووووووا لقووووووووود وا سوووووووووورية ادةوسووووووووو  علووووووووول
ة لبنانيوووووووووو  مووووووووووة الاقبوووووووووود  والموال  .دة سووووووووووريرةعموووووووووو أ  ةسوووووووووو مي  ة اإلجمهوريوووووووووو  وال الهضوووووووووومي

 وطفيليووووووووووات جووووووووووراثين نموووووووووو  بوووووووووود ال إا .يضوووووووووواءوبء موووووووووورات حريوووووووووواوئنوووووووووواك ك فتوووووووووواثقا
 .ةوا عيوووووووووو  ال لنشووووووووووخإل الحالوووووووووة لوووووووووي    صووووووووووم  وئنوووووووووا .الووووووووووخ .وديووووووووودا  اتوفيروسووووووووو 

 تنتشوووووووور غ ولألسووووووووفافووووووووي الوووووووودم وأيوووووووون؟ .لووووووووة سوووووووورطانيةن كتني موووووووو عووووووووان بنووووووووا افووووووووةا
حوووووووووو ملووووووووول ل إيبيوووووووووع إنوووووووووا السوووووووووبتطوموووووووووا أدراك موووووووووا ال عالتطبيووووووووو ا ومووووووووو  شوووووووووي ا  ف شوووووووووي ا  
 نتموووووووووووووائي  اال ضوووووووووووووورحال غووووووووووووواءلإو  ديني  لووووووووووووو الووووووووووووووا ع ا  وتغييووووووووووووو     وووووووووووووي  ادع األالووووووووووووور 

 فطوووووووورة والطبووووووووع .لقتوووووووول الطبووووووووع بيع جوووووووواءطفووووووووالت .سووووووووتقرارألعظوووووووون باعووووووووث إلوووووووول اال
 والمثوووووووووووول القووووووووووووين تلغووووووووووووي اتمكتسووووووووووووب فهووووووووووووو يووووووووووووعالتطب اموووووووووووو أ .تالمكتسووووووووووووبنميهووووووووووووا ات

  دالقووووووووووووو  ة ووووووووووووو ع   أل ئوووووووووووووي الهووووووووووووودف ليووووووووووووو فوووووووووووووي تشوووووووووووووبيهنا  بووووووووووووول  ل سوووووووووووووطينوفل
تهداف سووووووووووو ا دنجووووووووووو  ولهووووووووووولا .ناحابنائوووووووووووا ربنوووووووووووا سوووووووووووب الحووووووووووورامبالمسوووووووووووجد  واأل صووووووووووول

 .وطقوسووووووووا لاشووووووووك علوووووووول بقوووووووواءفووووووووي جوووووووووئره واإل سوووووووو ماسووووووووتهداف  لإ ئووووووووو القوووووووود 
 ين وطفيليات اثجر  لائك ةومقا المره إالفي جوئ س موما اإل
   نعوووووووون لوووووووولإ رظوووووووو عووووووووا  لتغيوووووووور النتب .الطبوووووووواع فووووووووي .لتغييوووووووورا  وئكوووووووولا كوووووووو  

 اهووووووو أنعم ةنعمووووووو  يووووووورا  مغ بووووووو     لووووووون يووووووو   الووووووو  " :لل وووووووال تعوووووووا .أل ووووووو قلبوووووووة الفوووووووي 
 .53لألنفاا ."ينا ما ب نفسهن وإ    سميع علو ر حتل يغي  وم علل

   عربي    الالربي
  صوووووووووووووبة ألويووووووووووووو و ك  بفلسوووووووووووووطين ةي  سووووووووووووو مة واإلعربيووووووووووووو  لالووووووووووووودول اغال نشووووووووووووو ا إ 

 ئنوووووووووا .المصوووووووووال  المشوووووووووتركة كووووووووول نعووووووووو  بعيووووووووودا   محضوووووووووا   دا ليوووووووووا   انشوووووووووغاال   يوووووووووومال
 ااألسووووووووور  تفوووووووووائن الفصوووووووووائل وإا .لاأل صووووووووو قووووووووود  لفوووووووووات الم ييووووووووون ئووووووووو أ :لسنسووووووووو 

 ومصووووووووووطل  القوووووووووود  سووووووووووطينكلمووووووووووة فل إ صوووووووووواء وإبعووووووووووادل رعوووووووووو ي عربووووووووووي  بووووووووووالربيع ال
ا لهبداين واسوووووووووووتد التعلووووووووووو ائتغييووووووووووور منووووووووووو شوووووووووووباب والووووووووووو  بالطفوووووووووووال و ئوووووووووووا  االمووووووووووون أا

 ومووووووووووووواة ز يووووووووووووو الغر األجيوووووووووووووال القادموووووووووووووة للخضووووووووووووووع للموووووووووووووادة و  ءتهوووووووووووووي   صوووووووووووووطلحاتبم
علووووووووول  وموووووووووا. نحالمووووووووودني وتووووووووو جير الووووووووور   ار  الوووووووووزو المثلوووووووووي وطووووووووو ا  شووووووووورعنة الوووووووووزو 
كمثووووووووووال  ة إالأ   يوووووووووو   إل الموووووووووون صووووووووووور    يووووووووووة و صوووووووووو  بوووووووووواي تشاشووووووووووات المو 
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 فووووووووينمووووووووا ت وإلة المهموووووووو ي سوووووووو األمووووووووة فوووووووو  ضووووووووايا ول أ  لوووووووو  ئنووووووووا ال أ وووووووو علوووووووول ا
لقووووووووووود  وفلسوووووووووووطين ل  امووووووووووون مصوووووووووووط ع  يسوووووووووووخربلووووووووووو ر اوصووووووووووواالنسووووووووووويا  عوووووووووووالن 

  .ق  ألوالدين والوحدة وا
 وئوووووووووولا مووووووووووا سياسووووووووووي  ال سوووووووووو مباإل م سوووووووووو سووووووووووة اإلابوووووووووودل سي عربووووووووووي  فووووووووووالربيع ال

م  ة التووووووووووي  وووووووووودإسوووووووووو مي    الوووووووووو  والتيوووووووووواراتحووووووووووزاب ن تصووووووووووريحات األسوووووووووومعناه موووووووووو 
رسووووووووووووواء م إو ووووووووووووود ةفلسووووووووووووطيني  ال قضوووووووووووووي ةاب اللوووووووووووول حسووووووووووووو ع صوووووووووووووهيوني  لوع المشوووووووووووور ا
مثلوووووووووة الووووووووو  التحوووووووووري  علووووووووول ومووووووووون أ لوحووووووووودةبا يووووووووورفكلتع حسووووووووواب امووووووووو ئوووووووووة تجز ال

و  كوووووووووو  نموووووووووو ديات التحوووووووووو  يغيوووووووووور مو فووووووووووا رلوووووووووون كوووووووووول الوووووووووولد لوووووووووون السووووووووووورد  النظووووووووووام 
ب ول للعووووووووووووور و األئوووووووووووووي العووووووووووووود صوووووووووووووهيوني  الكيوووووووووووووا  ال  وأ .ةي  فلسوووووووووووووطينلقصوووووووووووووية الا

لوووووووووول إ دينبووووووووووا  الوووووووووو تنووووووووووة بلموووووووووون  بوووووووووول رجووووووووووال الف عواتلمين وكانوووووووووو  الوووووووووودوالمسوووووووووو 
كيووووووووووا  لا لصووووووووووال  ابجووووووووووو الولمووووووووووااا؟  ؟نموووووووووو د ن  وووووووووو كوووووووووو ول ةوريفووووووووووي سوووووووووو جهوووووووووواد ال
وتقوووووووووووووووودين  وطني  والوووووووووووووووو  ديني  لوووووووووووووووو وا قووووووووووووووووومي  ال نتموووووووووووووووواء ووووووووووووووووعاف االوإ صووووووووووووووووهيوني  ال

 . د يدفع ألجل الالل راة للمغرممجا و ا  بعت ني  صهيو لور االحض
ة دار ي افوووووووووو  عربووووووووووي  فشوووووووووول النتيجووووووووووة للانمووووووووووا ئووووووووووو يحصوووووووووول حصوووووووووول و    موووووووووواإ

فوووووووووي اه نووووووووور ا فمووووووووو  عربوووووووووي  يس العبووووووووورد ولووووووووو ة انموووووووووا الربيوووووووووع العربيووووووووو  الو  الوووووووووب د شوووووووووؤ 
دسووووووووووتور الجديوووووووووود لوووووووووون يتضوووووووووومن   الا أمريكوووووووووواي فووووووووووي نسوووووووووو و تي النوشوووووووووو الع ي تصوووووووووور 

دت بووووووو ا فوووووووي مصووووووور فقووووووود  ووووووووا اإلة عووووووو اجمموووووووا وا صوووووووهيوني  الكيوووووووا  الواد تووووووودين مووووووو 
طوووووووووووووع حمووووووووووووود مرسوووووووووووووي  د واكووووووووووووود ميووووووووووووو يفزامهووووووووووووا الكامووووووووووووول بمعائووووووووووووودات كامووووووووووووو  دتلا

ا  كيووووووووو الموووووووووع  رابوووووووووةعوووووووووادة الق ال هوووووووووانظيووووووووور ل بحماسوووووووووة ال ةيسوووووووووور  ع وووووووووات مووووووووو الع 
مسووووووووواندة عمليوووووووووا السووووووووو م    علووووووووولحووووووووو و ة سووووووووو مي  اإلا مؤكووووووووودا ئويتووووووووو  ي  صوووووووووهيونال

  فووووووووويا  كموووووووو أب الرسووووووووي إرأيوووووووو  محمووووووووود م ومووووووووا ي  صوووووووووهيون  الاين والكيوووووووو بووووووووين فلسووووووووط
ن رجلوووووووووووي موووووووووووث  و ووووووووووورب  "مووووووووووون سوووووووووووورة النحووووووووووول  76" ةنيووووووووووو قرآلا ق اآليوووووووووووةسووووووووووويا

أينموووووووووا يوجوووووووووا ال اله علووووووووول موووووووووو يء وئوووووووووو كووووووووول در علووووووووول شووووووووو بكووووووووون ال يقووووووووو أ اأحووووووووودئم
ين اط مسوووووووتقر صووووووو وئوووووووو علووووووول  لعووووووودالب مر ومووووووون يووووووو د ئوووووووو سوووووووتو ل ييووووووور ئووووووو ت بحيووووووو 

و  " إنهووووووووووون يتشووووووووووودد : وووووووووووائ    ر األسووووووووووودائيس بشووووووووووو لووووووووووور ا السووووووووووويد لووووووووووول رد  مموووووووووووا أد  إ
لغوووووووووورب وا ينةالصووووووووووهايتسووووووووووامحو  مووووووووووع و  تهن ووووووووووومي  نهن وبلوووووووووودئن و ديوووووووووو  أبنوووووووووواء لعلوووووووووو 

 ."ر او  اللبو  منهن سوال يط
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  يوووووووواتبام أمريكووووووووي   ئووووووووو تصووووووووري  مووووووووقعفووووووووي ال بووووووووا مرسووووووووي إ   مووووووووا صوووووووور  
  .مطلقا   مصرد  ال عربلا يكو   وليس ئكلا) بي  عر بلبا   ولكن

 أ صووووووووو  األ صووووووووول وألقووووووووو  التوووووووووي تصوووووووووريحاتلا نقوووووووووار  بوووووووووين ئووووووووولهلوا فتعوووووووووا
و ووووووووووووف وا وووووووووووو  ن مرسووووووووووو  مصوووووووووووورد  اب الشووووووووووووبلا اولوووووووووووةمحوبووووووووووووين  القوووووووووووود  ةبووووووووووو و عر 

د نوووووووووو  كوووووووووووبر ة موووووووووون جاصووووووووووهيوني  الللسووووووووووفارة  مياحوووووووووو ر الاعنوووووووووودما أسووووووووووقطوا الجوووووووووود
 والوووووووووو  مصوووووووووورد  ال العلوووووووووون او رفعوووووووووو و  صووووووووووهيوني  الن وا العلوووووووووو لوووووووووو أنز و  .القووووووووووائرة ةجامعوووووووووو 

 . كانو  الثاني 25) دبع
المليووووووووووو   مسووووووووويرة توجهووووووووو  نيسوووووووووو ح اإلحاطوووووووووة بمبوووووووووارك تووووووووون بعوووووووووود وكووووووووولل  

ارنوووووووووة بوووووووووين طفولوووووووووة وعفويوووووووووة قمإنهوووووووووا  .الحصوووووووووار عنوووووووووا لفووووووووو  ةز اع لووووووووو ل  طووووووووو إلووووووووو 
 .لسياسة الظالمةا طفيا  وجبروت وبين عفينضتف المسو ع

دول  ولووووووووووووال .ينفلسوووووووووووطيني  بال فلسوووووووووووطين  اصوووووووووووة  ضوووووووووووي ة  ئكووووووووووولا أصوووووووووووبح 
 وفلسووووووووووووووطين فووووووووووووووي لبنووووووووووووووا  والمقاومووووووووووووووة ةوريوسوووووووووووووو   ةيراالمقاومووووووووووووووة " كوووووووووووووو  محووووووووووووووور

ين فلسووووووووووووط نوووووووووووو كال .ن ووالصووووووووووووي اوسوووووووووووويالصووووووووووووديقة كر  دولالوووووووووووو   بعوووووووووووو  وموا ووووووووووووف
 ةكقووووووووووو  عووووووووووالمي  ال القوووووووووود  يوووووووووووم جوووووووووواءو  . النسوووووووووويا طووووووووووي فووووووووووي وأ صووووووووووائاو دسووووووووووها 

 سووووووووووو ماإل عطيووووووووووواتم امأمووووووووووو و  ر يسوووووووووووه وجعلهووووووووووون مسوووووووووووتكبرينال نفسوووووووووووياتة لرادعووووووووووو 
 .ل مووووووووا تعنيووووووووا الكلموووووووووةكوووووووو ب شووووووووتباكاال ر  واعوووووووودتغييوووووووو  للوووووووو وإ ضوووووووواعهن إ حقيقووووووووي  ال

  القوووووووود )يووووووووومت كلمووووووووا موووووووون ثوووووووو ث كووووووووو  مال ل لمصووووووووطا ئوووووووولا لمووووووووا يحموووووووول  والوووووووو 
 دئورالوووووووو  علوووووووول موووووووود  فووووووووي كوووووووول يوووووووووم الوووووووودائن رو تعنووووووووي الحضوووووووو  فوووووووواليوم  عووووووووالمي  ال

 ةئكيوووووووووو  الم  اآلفوووووووووواق ةعالميوووووووووو  و  ومياليوووووووووو  رلحضووووووووووو ئوووووووووولا ا  توسوووووووووو ة تكلموووووووووو د  والقوووووووووو 
 اوثالوثوووووووووووو  ،نحمن الوووووووووووورحيمي  بسوووووووووووون   الوووووووووووور ة بثالوثووووووووووووا اإلسوووووووووووو و  البشووووووووووووريوالنفوووووووووووو 

اإلطووووووووووو ق  علووووووووووول نلووووووووووون يكووووووووووو  والووووووووووورو  القووووووووووود  واالبووووووووووون األب باسووووووووووون حيالمسوووووووووووي
 إال  كيووووووووووود أ  الثوووووووووووورات ال تكوووووووووووو  تة لمنهجيووووووووووو  و ا حالوووووووووووة مدروسوووووووووووة نمووووووووووو وإ اليووووووووووواارتج

 وأ وووووووووووي  .ادة لوووووووووووا يووووووووووو  فووووووووووو   غربوووووووووووي  ال )كوووووووووووالربيع وأموووووووووووا االنفعووووووووووواالت داتقيوووووووووووالاب
 صووووووووووووهيوني    الالكيوووووووووووا علوووووووووووول عوووووووووووالمي  يووووووووووووم القوووووووووووود  ال اليوووووووووووووم ئووووووووووولا إ  :ولقبوووووووووووال
علوووووووول القووووووووائن  عيوووووووو موووووووون التطب نووووووووا يسووووووووخرأل .موووووووون يوووووووووم القيامووووووووة ع أصوووووووو  اتوووووووو اوحم

 ةاسووووووووتراتيجي   الةرسوووووووو  حموووووووولفةنووووووووا ي عووووووووالمي  ال قوووووووود ال ا يووووووووومأموووووووو ة الغائيوووووووو  مصووووووووال ال
ت ق   ةوجي  يولإيدو   .وأئلا لباطال قزئي لحت بعد جيل جيل الهة يحمدي  م ع 
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عوووووووووووول فايتوئكوووووووووووولا    وووووووووووود) نووووووووووووياإلمووووووووووووام الخمي السووووووووووووي د لوووووووووووو ط اموووووووووووو ل ئكوووووووووووولا 
 بوووووووو   نللعووووووووال ةحوا وووووووو  سووووووووالةالطلوووووووو  كر  مووووووووع ئوووووووولا عربووووووووي  وال سوووووووو مي  اإل لصوووووووودقا

فوووووووو   أتوووووووول أموووووووور   "و بعوووووووود حووووووووين ولوووووووو  ةحقيقيوووووووو  ال ائويتهوووووووو  سووووووووتعود إلوووووووول  القوووووووود
 ".لنحلا 1وه " جلعتست

 صنيف تف والصيلتو ان لسطين  يوف ةسوري
ر  حتوووووووووول اليوووووووووووم أ وووووووووو  ةرض سوووووووووووريحصوووووووووول علوووووووووول أمووووووووووا يإ    التوصاااااااااايف: 

ة ؤامرة محاكوووووووووووووو إلوووووووووووووول موووووووووووووو  ورويتووووووووووووووا  موووووووووووووون ثآمرو ه المتوووووووووووووو الوووووووووووووولد أراد توصووووووووووووووي ال
قوووووووووود ي مووووووووون أ  نوالعوووووووووالرب مووووووووون شووووووووباب العووووووووو  فهووووووووون الكثيووووووووورو  و  ة عجيبوووووووووةمنهجيوووووووو  ب

 نووووووووووووةالرائ ةالووووووووووو الح ي توصوووووووووووو ف   نوووووووووووافقو لمابووووووووووووالقوة ئووووووووووون الكوووووووووووواابو  و  ئووووووووووولا العوووووووووووالن
ي والتوووووووووو  مرةالمووووووووووؤا وا ووووووووووحة بكوووووووووول مقومووووووووووات ومنووووووووووائد بوووووووووورامد عتموووووووووودتا  ةر مؤاكموووووووووو 

 اللئنيوووووووووووةعووووووووووون  ةؤامر المووووووووووو  ومدت مفهووووووووووو ومحاكاتهوووووووووووا أبعووووووووووو  اتعقيوووووووووووداته لمووووووووووون  ووووووووووو 
 دواتمووووووووو اع المتوووووووووآمرين  أ مووووووووون حيوووووووووث والووووووووو  .ةشوووووووووبابيلا ليوووووووووةالعق و اصوووووووووة ةعربيووووووووو  لا

 نفكووووووووووري  لما ءو أسوووووووووو  موووووووووون ات وووووووووو مال للوووووووووون نقوووووووووو  إ ف الآلااسووووووووووتخبارات  فكوووووووووور لوووووووووولع
 ةشووووووووووورير ال يوووووووووووائناسوووووووووووتولدوا مووووووووووون  ووووووووووو ل نوا والووووووووووولين اريختووووووووووو لعبووووووووووور ا ينعنصوووووووووووري  ال

ولووووووووووة الد - وةالقوووووووووو  تشووووووووووظي –الملونووووووووووة  ثوووووووووووراتالك  مصووووووووووطلحات مغريووووووووووة وجلابووووووووووة
 –لعبوووووووووووووة الووووووووووووودومينو  – ديمقراطي  الووووووووووووو  م سووووووووووووو اإل –عموووووووووووووة القووووووووووووووة النا –الصوووووووووووووفرية 

 خ.ال .عربي  ال لربيعوا – ةبيشعالثورات ال –الظل وب  حر 
 لخطابوووووووواتموووووووون ا عربووووووووي  ال ا ووووووووعو فووووووووي ال اةئنوووووووواك معانوووووووو  الو وووووووو  نفووووووووس وفووووووووي 

 وتغييووووووووووو  ةالخجولووووووووووو  يةالشوووووووووووا ول الخطابوووووووووووات حسووووووووووواب علووووووووووول والسوووووووووووطحية األفقيووووووووووة
كوووووووووووووووو  ةرآنيووووووووووووووو الق المصوووووووووووووووطلحات وتحييووووووووووووووود المشوووووووووووووووتركة نمووووووووووووووون القواسووووووووووووووو  كثيووووووووووووووورلا
 ةسوووووووووري فنجوووووووود .مو يوووووووو الأمووووووووا  ن وا لهوووووووو أعوووووووود)و وة  وووووووو إ المؤمنووووووووو   إنمووووووووا)و  نواو وتعووووووووا)

 .دئالرا وصبره وشعبها ثاب لا مو فاو  سهارئي في
ةلل البنووووووو ل حصووووووول مووووووون تووووووودمير وموووووووا .مووووووون شوووووووهداء وموووووووا  دمتوووووووا  وموووووووا  تحتيووووووو 

ة دوليوووووووووو  ال اءاتفتوووووووووور االة و عربيوووووووووو  ات اليوووووووووو ناوالج .يصووووووووووريةالق لحضوووووووووواراتموووووووووون ا  كووووووووووا
بشووووووووووكل  لبنووووووووواني  لوا فلسوووووووووطيني  ال علووووووووول الجانووووووووو  اتوا عيووووووووو  وال الو وووووووووائع هلئووووووووو  .وموووووووووا

 مووووووووووون إ ووووووووووورار وا ئووووووووووو إنمووووووووووو  بشوووووووووووكل عوووووووووووام ةاومووووووووووو مقال حووووووووووووردور م لووووووووووولعو   وووووووووووا 
 كموووووووووا ثوووووووووورةولووووووووويس  يوووووووووا بامت امرةموووووووووؤ  ةفوووووووووي سووووووووووري   موووووووووا يحصووووووووول بووووووووو  المتوووووووووآمرين



21 

سووووووووووي الرئا التوجيووووووووواي فووووووووو  مريكوووووووووي  ألا يسالووووووووورئ ا أوبامووووووووو ) لا موووووووووا أكووووووووودهوئووووووووو   عمووووووووووا
بووووووووووووول   ةث سوووووووووووووريأحووووووووووووودا تأو بوووووووووووود" لووووووووووووو  :إا  ووووووووووووالم  2010 /8/ 12/ 11 وووووووووووون /ر 

 ولظهووووووووورت مطلووووووووووبال جي  تيسوووووووووتراالخوووووووووداع اال ليحصووووووووول نلووووووووون يكووووووووو  صوووووووووروم توووووووووونس
 صوووووووووور  ديمووووووووووو   ومووووووووووا )الرد وفيسووووووووووور البر  ري صوووووووووو للجميووووووووووع " حسوووووووووو  ت ؤامرةموووووووووو ك

 :إا  ال كي  مرياأل قومي  ال   المستشار السبقنسكييجبر با )
 يووووووووورل أو ةي  إسووووووووو منووووووووو  اكة سوووووووووواء ي  اسووووووووو سية بمقووووووووودور أد حركووووووووو  عووووووووودن ي" لووووووووو 
يائوووووووووووووا صووووووووووووواد ة أ  اونو  شوووووووووووووروعةم هاأئووووووووووووودافكانووووووووووووو   ومهمووووووووووووواومهموووووووووووووا  ةإسووووووووووووو مي  

 مشووووووووووووواريعلاموووووووووووووع  تووووووووووووودا ل  وظرفيوووووووووووووة مو وووووووووووووو ية تقاطعوووووووووووووات حصوووووووووووووول عنووووووووووووو تم
كوووووووووووووا    بريجنسوووووووووووووكيو أد )وئووووووووووووو ة " منطقووووووووووووو لل والضوووووووووووووريبةة مريكيووووووووووووو  األ ل لمصووووووووووووواوا

  بشووووووووكل  ووووووووا عربووووووووي  ال قوووووووولوللع شووووووووكل عووووووووامب بشوووووووورد  عقوووووووول الكيوووووووو  لل :ال وووووووود  وووووووو 
ين ". المي  عووووووووووووو ين الالف مووووووووووووون االسوووووووووووووتخباريا  صووووووووووووونعا اآلعربيووووووووووووو   بيعوووووووووووووا  يوووووووووووووق ر يط أ 

 عربوووووووووووي  ال يوووووووووووعبووووووووووواط الربفكووووووووووورة ارت أ  يقبووووووووووول عربوووووووووووي  الل لعقووووووووووو ا لووووووووووون يسوووووووووووتطع اولمووووووووووو 
 ةاللئنيوووووووووو  اعإل نوووووووووو  يووووووووووةف اك ةسوووووووووووري فووووووووووي حووووووووووداثكانوووووووووو  األ مريكووووووووووي  األ عبالمشوووووووووورو 

 ةسوووووووووريدة  وووووووود سووووووويا دولوووووووي   إرئوووووووواب لوووووووةحا ئوووووووو انموووووووو إ عيووووووو ة بووووووو   ئوووووووولا الربعربيووووووو  لا
الكيوووووووووووا  أمووووووووووون   يهووووووووووودد لووووووووووولدا الجوووووووووووي  الوحيووووووووووود يعووووووووووود الووووووووووولد ا وجيشوووووووووووهاهبشوووووووووووعو 
 .صهيوني  ال

ي  نصوووووووووووو ت علوووووووووووول رأالمختر ووووووووووووة تتجوووووووووووو  ةعالميوووووووووووو  لا تاموووووووووووو منظ  فال ف:نيتصاااااااااااا لا
 األ مووووووووة نلكوووووووو  .ةدولوووووووو  ة أومنظ موووووووو أو حزبووووووووا  أو  ا دا  كوووووووو فوووووووور  رئووووووووابيووووووووده باإلر موووووووون ت

حات تصوووووووووووووري رتباشووووووووووووو و فين مصوووووووووووون   لإلووووووووووووو  فينصووووووووووووون  مال ئووووووووووووؤالءعووووووووووووور ت  ةالسوووووووووووووري  
 إلووووووووول تصووووووووووني  وتركيوووووووووا  –أمريكوووووووووا  – )فرنسوووووووووواحووووووووورار فوووووووووي العوووووووووالن ألا نفكوووووووووري  مال

 . طير بئاإر لديهن ب نا ي سرئاال كرالف
 أمووووووووووووووووام ائعو وووووووووووووووو ائد والمشوووووووووووووووو لل كووووووووووووووووةوالفبر  مووووووووووووووووي عإلالتضووووووووووووووووليل ا لكوووووووووووووووون 
 ني التصووووووووووووو  تووووووووووووو  ير دت إلووووووووووووولأ ؤامرةالمووووووووووووو  اهووووووووووووو تلكمتا تووووووووووووويال الكبيووووووووووووورة حةالمسوووووووووووووا

  .الم ساة  )وكان  ظةيقال رت  يو 
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 وتفكيراً  األمر يحتا  تأما
ة أ  ولوجيووووووووووو  يبلا بتووووووووووواق تركيمعوووووووووووا  وفووووووووووو  بشووووووووووورد  وال عربوووووووووووي  ئن اللفكيووووووووووو  للووووووووووو  

 .ي  دولووووووووووو  يع اسوووووووووووتخباراتجمووووووووووو مومصووووووووووودرئا  ا  وائي  شووووووووووو ع ءتووووووووووواجامعطيوووووووووووات  عوووووووووووالدي
 وإئوووووووو ك دةو ووووووووا ةنظموووووووو عقوووووووود يهوووووووودف إلوووووووول إسووووووووقاط أ ووووووووخن وم معلوموووووووواتي وبملووووووووف

وكلمووووووووووووا  األحووووووووووووداثمووووووووووووا  مووووووووووووع تت سوووووووووووورية راطوووووووووووو إ يفوووووووووووو و  دول إتوووووووووووو فو  و جيوووووووووووو 
 عربووووووووي  ال الووووووولئن سووووووووتطاعا هووووووولف .ثانيوووووووة إلووووووول ور ووووووووة تقوووووووالاالن كشوووووووف  ور وووووووة كووووووووا 

 ؟ عربي  ال )الربيع ملف جزئيا    أوا  إدراكا تام أ  يدرك
ن " يغووووووووودو مووووووووو :يقوووووووووولإا  ئويووووووووودد  )فهموووووووووي مصووووووووورد   عربوووووووووي    كانووووووووو  فوفوووووووووق

ن مووووووووووووو   عربوووووووووووووي  ال )وليووووووووووووور عربوووووووووووووي  ال نلئالووووووووووووو  نيوووووووووووووتمك أال منطقوووووووووووووي  وال يعووووووووووووويالطب
 دليعوووووووووووا يكووووووووووواد ألنوووووووووووا  عربوووووووووووي  ال )الربيوووووووووووع لهكووووووووووولا ملوووووووووووف اسوووووووووووما دراك الفوووووووووووورد اإل

  .كامل  ) ر   مجريات وحوادث ويختصر
 :هنضبع قالف دنهو لير مما ئم العرب ثو  احالب تداول الهل

 ين عوووووووووووورب  بوووووووووووول الربيووووووووووووع  ناشووووووووووووطعوووووووووووون توووووووووووودري اتدنوووووووووووو  مووووووووووووراألإ   .1
 وات.لسن عربي  ال

بدايوووووووووووووة   نووووووووووووو اك حووووووووووووودئافوووووووووووووي توووووووووووووونس لو  البووووووووووووووعزيزد )إ  لحظوووووووووووووة  .2
 .الثورة

واإلدارة  لمسوووووووووووووووووولمينا  وووووووووووووووووووا اإل نإ  صووووووووووووووووووفقة  وووووووووووووووووود تموووووووووووووووووو  بووووووووووووووووووي .3
 ة.مريكي  األ

  حسووووووووو  2009ام عووووووووو لعووووووووون مخطووووووووو  يعوووووووووود  إ   صوووووووووف ليبيوووووووووا نووووووووواتد .4
 .الفرنسي فزيو  لتلا

 .ةمريكي  األ باراتستخل ا  بعتاتونس كا   إ  المر و ي في .5
ة+ انتفا وووووووووووووات عربيووووووووووووو  + ثوووووووووووووورات  عربوووووووووووووي  حوووووووووووووراك " اتفتوصووووووووووووويال  انووووووووووووو وك

بيوووووووووووع + ر  عربوووووووووووي   )ربيوووووووووووعة + إسووووووووووو مي  حوات ة + صووووووووووو عربيووووووووووو  ت اصوووووووووووحو  .ةعربيووووووووووو  
يوووووووووووة نام+ نهضوووووووووووة عل ة + سوووووووووووايكس بيكوووووووووووو جديووووووووووودةأمريكيووووووووووو  + موووووووووووؤامرة  إسووووووووووو مي  

 إلخ. .ة مي  سإة هض+ ن
ة نظريووووووووووو   ة الموووووووووووؤامرة +نظريووووووووووو  و كووووووووووو  تانظريووووووووووو  ر  يفووووووووووو  عربوووووووووووي  وبووووووووووودأ الفكووووووووووور ال

 ...االنتفا ة + ةنظري  وية + عفال
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يعوووووووووووادل  عربوووووووووووي   وووووووووووارئ ال والووووووووووو  أيووووووووووون القووووووووووود  وفلسوووووووووووطين ؛ئنوووووووووووا سنسووووووووووو ل
ل لوووووووووووا  عربوووووووووووي  طن الو لووووووووووو مووووووووووون سوووووووووووكا  ا% 90  أو .شوووووووووووظي القووووووووووووةأ  يفهووووووووووون توأنووووووووووو 

الشووووووووووووع   موووووووووووون ة% القارئوووووووووووو  10ل سوووووووووووو لنا ا اابنووووووووووووا إ الثووووووووووووورات الملونووووووووووووة وكيوووووووووووو 
 در : م ن  منا عربي  ال

 .2010لعام  مريكي  األ قومي  ال األمن ةقيوث .1
  .ا  أمريكي   21القر   اعدف تيالو أو  .2
 .2010رق األوس  شلل سي  سيامخط  االص   ال .3
والصووووووووووووووووادر  2025حتوووووووووووووووول  ل العووووووووووووووووالنبقمسووووووووووووووووت يراتوثيقووووووووووووووووة تقوووووووووووووووود .4

ؤات بوووووووووووووووو تن) NIC ةقوميوووووووووووووووو  ال ةمريكيوووووووووووووووو  األ موووووووووووووووون المخووووووووووووووووابرات 2009
 .ة عربي  ت الوالتحلبا

 وتوووووووووووودري  آالف ةوحوووووووووووو الد فوووووووووووويالتغيوووووووووووور   طوووووووووووور أكاديميووووووووووووة ت سوووووووووووويس .5
 القر اود. صهر ية ئشام مرسادبقي ن العربطيالناش

 ينالمتظوووووووووووائر  تووووووووووولقبإل صووووووووووو ختالم القناصوووووووووووة فووووووووووورق  ملوووووووووووف وثوووووووووووائق .6
 عن وظيفتها. األجهزة الغوإشت ثورالا إلشعال د النظام 

 اليووووووووووووم هايشووووووووووو نع تووووووووووويال رئيبوووووووووووةلا تللتنا ضوووووووووووا ا ووووووووووونةحلا المنا وووووووووووات فموووووووووووا
 فوووووووووووواهينلملوووووووووووول اعالعوووووووووووورب  انوووووووووووودنع اتفوووووووووووو  ت اال  إ :أ ووووووووووووول عوووووووووووولرا  يووووووووووووا  وووووووووووود 

واألديووووووووووووووووووو   والصووووووووووووووووووووفي العووووووووووووووووووارف جعووووووووووووووووووول  ةيديولوجيووووووووووووووووووو  )اإل والمصووووووووووووووووووطلحات
 علووووووووووول المووووووووووونعكس المكووووووووووواني الضووووووووووويق أوئوووووووووووام را  يعوووووووووووي مغووووووووووورو  يوووووووووووا  نانأ والكاتووووووووووو 

ا  كووووووووو عنا ألنهوووووووووا رائزيوووووووووةق لتصوووووووووفيال لغوووووووووة فكانووووووووو  مباشووووووووورة جتمووووووووواعي  اال الوا وووووووووع
 مراتؤته المووووووووو ئووووووووولت ار شووووووووويف  يفووووووووو  فمووووووووون .ةوإئموووووووووال المعرفووووووووو  لاتالووووووووو  ديووووووووو جمن تعووووووووو 

ة كواب  والقواسوووووووووون المشووووووووووتر وبشووووووووووكل مباشوووووووووور وجووووووووووود الوووووووووور  التووووووووووي تهوووووووووودد والوثووووووووووائق
 لووووووووووا ينوووووووووو يغ .عربووووووووووي  ع  ووووووووووات الحا وووووووووونة لربيوووووووووو ناملا إنهووووووووووا األمووووووووووة؟بووووووووووين أ طووووووووووار 

بعيوووووووووودة موووووووووون التصووووووووووفيق  ا  أئوووووووووودافحموووووووووول ي الحقيقووووووووووة وئووووووووووو فووووووووووي عربووووووووووي  ال الشووووووووووباب
 :اهمنو  عربي  لاناء والغ

يووووووووون وأ القووووووووود ؟ فووووووووو ين .صوووووووووهيوني  اليوووووووووا  بووووووووو من الك مسوووووووووا ال عووووووووودم .1
 فلسطين؟

 .الشووووووووووويعية السووووووووووونية  الفتنوووووووووووة) ةرانيووووووووووو  ية اإلعربيووووووووووو  تووووووووووووتير الع  وووووووووووات ال .2
  ؟ والقد  مساإل ف ين
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 لبتووووووووورو ن الفووووووووو ي  )البوووووووووريكس دول ومحوووووووووور والصوووووووووين إربووووووووواك روسووووووووويا .3
 ة؟عربي  ال والطا ة

 الحوووووووووووووس وانتقووووووووووووواء عربوووووووووووووي  ال يوووووووووووووعربلا ليوووووووووووووةمع ةاسوووووووووووووتراتيجي  ن بوووووووووووووي د لقووووووووووووو ا
 اتاسووووووووووووتراتيجي   المووووووووووووؤامرة بنوووووووووووول رواد لقوووووووووووود ،د لقوووووووووووو ا لية تجوووووووووووواهو بالمسووووووووووووؤ  عربووووووووووووي  ال

  :علل
 ترنووووووووو ناال تسوووووووووخير ل ووووووووو  نمووووووووو  لوماسوووووووووية الر ميوووووووووةالدب نشووووووووور ةاسوووووووووتراتيجي  .1

عوووووون ل التعبيوووووور موووووون  وووووو بوجووووووودئن  وإشووووووعارئن عربووووووي  لاب ابالشووووووب الاالتصوووووو  ليهلتسووووو 
 ئل البدا إلل رنظلا تغير دو  بال بةالمطال

 )الخا ووووووووووعة جتموووووووووواعي  اال لالتواصوووووووووو  وموا ووووووووووع أفوووووووووو م اليوتيوووووووووووب . تفعيوووووووووول2
 .ة سياسي  الت للتقنيا

 ئزاحوووووو ال نوووووواد  )جو يوووووو  البروفيسووووووور موووووون صوووووونع الناعمووووووةالقوووووووة  . توظيوووووو 3
 .أمريكي   يميادأك منص  أرفع لعل

 :لعل مةلناعا القوة وتقوم. 4
ن يووووووووم عوووووووو ال لوووووووونيع بلغر فوووووووا .نياآل وووووووور  تتصوووووووورا كيلتشوووووووو  علووووووول قووووووودرةال -أ  
 حكاما.فا عر يمما  كثرأ يعي  وكي  يدير  ومااا يفكر كي  عربي  ال الشع 

 ومتوووووول كيوووووو  و ووووووائعال وسوووووورد  ن رياآلبوووووو االتصووووووال اطموووووونأ علوووووول  ووووووب  القوووووودرة .ب 
 ء تشا

 نوووووووووود  ال تطووووووووور موووووووون مسووووووووتقبل عربووووووووي  ال باب الشوووووووو نفووووووووي ائوووووووو فالتخووووووووو    . لوووووووور 
 .يراني  اإل

 )بيتووووووووورالباحوووووووووث  وكموووووووووا  وووووووووال – سياسوووووووووي  ال سووووووووو مإلتوجيوووووووووا ا ةجي  يتاسوووووووووترا .5
ة عربيوووو  ال دالووووب  يفوووو  لحكوووون دارةتنتهووووي " لقوووود ت كوووود أ  إ ال " أ مووووة عنوانووووافووووي ر  نجسوووو 

 و  يعقوووود والوووولد فووووةاثقال و  رةبوووو  بوووو   ةإلوووول السوووولط نطووووامحيال ديوووودب   يجوووو  أ  تكووووو 
   م ووووواتا  عسوووووكري  و  ا  ي  داا تصووووو و  سياسوووووي ا  )الكاملوووووة  التبعيوووووة ومووووون ثووووون الملزموووووة فقاتالصووووو 
فوووووي  )والبووووودائل_   عربوووووي  ال )نبيووووولة كوووووو كيووووو  ريأمأ  يحملووووووا شوووووهادات  وبشووووورط واتالسووووون

  .اليمن ا و وليبي سنو ت
 رجووووولو  مليسووووو  موووووا قفووووو و  شوووووعبي ةال ةديمقراطيووووو  ال اتنظ مووووو مال ءبنوووووا ةجي  اسوووووتراتي. 6
 ثووووون لرائوووووزئن عشوووووبية يعيشوووووو   ي سووووواحاتفووووو  شوووووبابال اجتمووووواع ية ضووووو  وئوووووله ،العشووووو 

 )دمووووووواءنا د صووووووو  .فموووووووث    .وإرادة ة مسوووووووبقةمنهجيووووووو  ب االتهنتووووووودويل حووووووو و  نا هتووووووور  ا يوووووووتن
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م وا علوووووول  موووووويإل بوووووودوجووووووا   .يووووووةعفو  تووووووراف تجمعوووووواتر ا ي دولوووووو  عبوووووو توووووو لدرعووووووا  وا
 أم أحوووورق سووووا بوووووعزيزد حوووورق نفلا لئوووو  .حتوووول اآل  عربووووي  الباب لشوووو ا لسوووو ي ب ولوووونكوووول

 الغير؟من  بل 
 بوووووين كوووووا  صوووووفقة سوووووعيد د الووووو  لئووووو  .حتووووول اآل  عربوووووي  الشوووووباب ال يسووووو ل ولووووون 

 ؟اوأمريكالمسلمين   وا إلا
  امي كوووواوالمحوووو  ينسوووولبووووو  نئوووول سووووج .حتوووول اآل  عربووووي  ب الابشوووو لا ولوووون يسوووو ل

 ؟ب     طا  لامخط
 ةسوووووووي  سياال حووووووووالت الت مقابووووووول وض والقووووووور  لمنهوبوووووووةا والاألمووووووو ةقايضوووووووم ةاسوووووووتراتيجي    .1

 .ةمريكي  األ  ل  رو  عد السياسةفتجمد األموال أل

 ويكيليكس(  )ووثائق سالقد 
لشوووووووووواب ا موووووووووون ةيوووووووووو تقامطووووووووووة انلل مجوووووووووور دكانوووووووووو   .لوووووووووويكسويكي وثووووووووووائق فهوووووووووول

 ند ؟نام )بروالي
تسووووووووورب   الوثوووووووووائق"  غنووووووووويعبووووووووود ال أحمووووووووود مصووووووووورد  لا ثالباحووووووووو أم موووووووووا  الوووووووووا  
 مأعوووووووووو  و يوووووووووور النصووووووووووف سووووووووووامي الخليجووووووووووي حووووووووووثالبا العوووووووووورب "  كيوووووووووو لتفا  عموووووووووود

 يووووووووو تفك أبووووووووود " ئووووووووول ا تحووووووووو  عنوووووووووو  م2010/ 2/ 8 ر مقالوووووووووةنشووووووووو  سوووووووووابق كوووووووووويتي
 تونس؟ ويكيليكس  بل المنطقة
 مثوووووووووووال كسلووووووووووويويكي إ  فيقوووووووووووول نووووووووووواد  )جو يووووووووووو  أوباموووووووووووا مستشوووووووووووار اأمووووووووووو  
 امواأليووووووووووو  زةميووووووووووو مت ةأمريكيووووووووووو  بسياسوووووووووووة  ألو ووووووووووواعا لقلووووووووووو  ةلناعمووووووووووو ا قووووووووووووةال علووووووووووول

 .ال  كدستؤ  القادمة رشهواأل
ة عالميووووووووو  ال والصوووووووووحف إلعووووووووو مباالتفووووووووواق موووووووووع ا وثوووووووووائقال نشووووووووورت ئووووووووولا و ووووووووود 

  ابريطانيوووووووووووو   ارديوووووووووووواو)الغ ألمانيووووووووووووا  )درشووووووووووووبيكلو  كوووووووووووواير ز أميمتووووووووووووا )نيووووووووووووورككووووووووووووو 
 سويسوووووووووورد   ووووووووووعمو  أكوووووووووودهمووووووووووا  و)ئوووووووووولا  فرنسووووووووووا )اللوفنوووووووووودو  إسووووووووووبانيا  و)الباسوووووووووويس

 إال وثيقووووووووووووووووة وأ ال تنشوووووووووووووووور  بوووووووووووووووورا   )ويكيلوووووووووووووووويكسبعنوووووووووووووووووا   المصوووووووووووووووودا ية مووووووووووووووووالي  
 لقووووووووووو الع فهووووووووووول ر و  لوووووووووووا نوووووووووووائمو   نونحووووووووووو  الشوووووووووووريكة  فموووووووووووع الصوووووووووووح باالتفووووووووووواق

 أولوووووووو كن يفكوووووووور كيوووووووو  كبيوووووووورة مفار ووووووووة .سووووووووتيقظي أ  األ وووووووودا    وووووووود  )يووووووووا عربووووووووي  ال
 / 2011ار / آا 15وفوووووووووووي   دسووووووووووواه  )يووووووووووواكبووووووووووور   مصووووووووووويبة ئوووووووووووؤالء رفكووووووووووو ي أيووووووووووودو 

ع " موووووووووو  ما  انسووووووووووجا ةدوليوووووووووو   تابرامخوووووووووو  وراءئووووووووووا د أ الشووووووووووع  وت كوووووووووو  بوووووووووودأت أحووووووووووداث
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 ةلجنووووووووو ل أوباموووووووووا ) الهوووووووووا  تووووووووويال " الووووووووودومينو أحجوووووووووار عموووووووووة " و "النا ة القووووووووووةنظريووووووووو  
 ربعووووووووووود صووووووووووودو  قوووووووووووومي  ال كلها مكتووووووووووو  األمووووووووووونلتوووووووووووي شووووووووووو وا ةعربيووووووووووو  لا تاحصووووووووووو إلا

 .م2010/  12/8، 11"ر ن  اسيرئال ياالتوج
 " توووووووووووونس نولتووووووووووويأو د فوووووووووووي دولوووووووووووة التحووووووووووووالت نجوووووووووووا إ   " ؟؟أوباموووووووووووا  وووووووووووال

 ةيسوووووووووووور  ثادأحووووووووووو  تبووووووووووودوا لووووووووووون وعنووووووووووودئا نطقوووووووووووةمال يعن أثوووووووووووره علووووووووووولسووووووووووو  ومصووووووووووور
 حصووووووووليل يكوووووووون نلوووووووو  ومصوووووووور تووووووووونس ل بوووووووو  ةسوووووووووري ثادأحوووووووو   أ ولووووووووو بوووووووود كمووووووووؤامرة

 ."ميعللج مؤامرةك ولظهرت مطلوبال ستراتيجي  ع االخدا لا
يكوووووووووو  بسووووووووورعة وفشووووووووول  ب سووووووووورع موووووووووا  فوووووووووي الشوووووووووتات المعار وووووووووة  لكتشووووووووو و  

 ومتشووووووووووووودد برالوووووووووووووييل انهووووووووووووواومووووووووووووون أرك نج تووووووووووووو  أ  ةالسووووووووووووووري  للمعار وووووووووووووة  وكيووووووووووووو 
 أ وووووووووووور   ومووووووووووون ناحيوووووووووووة .ةفلشوووووووووووقا  يوووووووووووادة وريوووووووووووواض صووووووووووود ر ووووووووووووا أ و   مي  سووووووووووو إ
 العلمانيووووووووووووووووة لأ صوووووووووووووووو  عموووووووووووووووو  فيووووووووووووووووركلتل اصوووووووووووووووو  أ"  القاعوووووووووووووووودة تنظووووووووووووووووين جتمووووووووووووووواعا

 ا  سخي  حق شيء .القضماني
 بوووووووووووراثن نقوووووووووووااك مووووووووووونإلووووووووووول إ ئووووووووووون الطريوووووووووووق رةغجووووووووووو ال ءئوووووووووووؤال سووووووووووونايوووووووووووا  د 

مووووووووون  او صوووووووووبنو  مكائووووووووود مووووووووون ئوووووووووؤالء ايوووووووووة مموووووووووا رسووووووووونلووووووووودنيود وموووووووووا الغا لحوووووووووت اال
  وتهموووووووووووي العبووووووووووواد وإاالل الوووووووووووب د إال لتخريووووووووووو  د صوووووووووووائمووووووووووون  ونظووووووووووون .مصوووووووووووائد

 .ة ادم ا   رون األحقاد ريستكل ينالق
 قطووووووووووورد لا السوووووووووووعودد غربوووووووووووي  ال مريكوووووووووووي  األ  مرد التووووووووووو  ئووووووووووولا الفشووووووووووول موأموووووووووووا 

 .اللعبة  واعد ب و ل بقوتها بريكس ظهرت كيتر ال
  بعوووووووووو  ال وووووووووو  ؟ وشووووووووووعبا  وجيشووووووووووا   سووووووووووا  رئي ةيسووووووووووور  اسووووووووووتهداف أرادوا اموووووووووواافل 

 طسووووووووووووقاإ ةعربيوووووووووووو  ال والثووووووووووووورات عربووووووووووووي  ال الربيووووووووووووع مخططووووووووووووات نئوووووووووووو إ  أ  ينللوووووووووووو المح
مسووووووووووتقلة  فوووووووووووق  ح أصووووووووووب يالتوووووووووو  إيوووووووووورا  يعووووووووووزل طاإسووووووووووقا أل  السووووووووووورد   نظوووووووووواملا

 العوووووووووزل وبهووووووووولا ةعالميووووووووو  ت الراممووووووووو علووووووووول ال  ووووووووووة رأ طووووووووو  وئوووووووووي ادتهاوسوووووووووي بقرارئوووووووووا
 ةلمنطقوووووووووو فووووووووووي ا لعبووووووووووةلا  واعوووووووووود قاومووووووووووة ممووووووووووا يغيوووووووووورالمرا و حوووووووووو يضوووووووووورب م يوووووووووورا إل
 ولمووووووووا " صووووووووهيوني  الكيووووووووا  المووووووووع  ة السوووووووو ممليوووووووو ل عد فشوووووووو عوووووووو ب صووووووووا   صو  ةعربيوووووووو  لا

 تووووووووووود ل موووووووووووعا و نووووووووووو عل دتهانتقووووووووووو ة اي  ور السووووووووووو فوووووووووووي المعار وووووووووووة   وووووووووووعفا   رأت أمريكوووووووووووا
 األوراق ووووووووووووووو  تر اح ا  وا عيووووووووووووووو   وسوووووووووووووووياوحضوووووووووووووووور ر  ) فيتويوووووووووووووووا   ينوالصووووووووووووووو  روسووووووووووووووويا
كووووووووول فوووووووووي   عوووووووووز وجووووووووول   لطوووووووووفإ   يوووووووووا  ووووووووود   ووووووووود  مخططووووووووواتلا وفشووووووووول 

 ومووووووووووا ضوووووووووعفينالمست مووووووووووع ةجووووووووو حو  كبرينتمسوووووووووو ال لعلووووووووو  حجووووووووووة ف لتكوووووووووونيرو ظووووووووو لا



27 

   )التطبيووووووووووووع أو القوووووووووووور    قةصووووووووووووف ) أو األوسوووووووووووو  الكبيوووووووووووور  الشوووووووووووورق )  مشوووووووووووواريع
 لطموووووووووووووووس إال محووووووووووووووواوالت  ف االئوووووووووووووووت مسوووووووووووووووميات أو )   ر يصووووووووووووووو   وووووووووووووووانو   أو )

ه كووووووووووور  ولوووووووووووو نووووووووووووره موووووووووووتن   و  نهفوائ بووووووووووو    ليطف ووووووووووووا نوووووووووووور و  يووووووووووودير  " الحقوووووووووووائق
 8 الصف"  الكافرو  
   ولووووووووووووال دفوووووووووووع " سوووووووووووبحانا ربنوووووووووووا ولقووووووووووو ي يكسر بووووووووووو  مصوووووووووووطل  وأموووووووووووا فوووووووووووي 

 ومسوووووووووواجد يوووووووووولكر  وصوووووووووولوات  لهوووووووووودم  صوووووووووووامع وبيووووووووووع   بعضووووووووووهن بووووووووووبع  لنووووووووووا ا
الحووووووووود " قوووووووووود عزيوووووووووز     لإ مووووووووون ينصوووووووووره   ولينصووووووووور   ا  ر كثيووووووووو    ناسووووووووو  هوووووووووافي

 .اهيي فنصلو  القد  تعالل    )بةا ر نزو  أ  ناملأ 40
 األولوووووووووووول  تووووووووووووينف فووووووووووووي دائوووووووووووون إال حضووووووووووووور عووووووووووووالمي  لا ومووووووووووووا يوووووووووووووم القوووووووووووود 

 نيوووووووووةوالف وووووووووة الثا ينحقيقيووووووووو  إلووووووووول أصوووووووووحابها ال إعوووووووووادة القووووووووود  فوووووووووي سوووووووووبيل ئووووووووودجات
  سره العالن ب مقدرات علل نةلهيملطا  شيال يلتعقاتل في سب

ا  فكوووووووووو  .يعةأملتووووووووووا الشوووووووووور  .ةيعنصوووووووووو لا نووووووووووي مي .عووووووووووالمي  ال  القوووووووووود يووووووووووومإ    
ة والبنوووووووووول .الوديعووووووووووة الن فووووووووووي عوووووووووو  العميقووووووووووة ورجوووووووووولال سووووووووووو  تلوووووووووو  ليسوووووووووو  التحتيوووووووووو 

 فااااااااليوم الااااااا ين)) :  تعوووووووالل  وووووووول وموووووووا أعظووووووون أ  نووووووولكر الحوووووووقل إلووووووو  اءنتمووووووو اال
 34 فينفطلما   كون يضح فارالكمن   منوا

 . مون دس إننا قاقد برًا ياصف
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 ... يوم فلسطينيوم القدس
 

 مة حر  ون شيخ مأملا

 
  .م١٩٧٢في عام  ةشر ي  الغوطة ال-طناب في  رية كفر  لد و   •
 فوووووويا فيوووووو خوووووور م وت١٩٩٠م عووووووافووووووي  ي  سوووووو ماإللفووووووت  ا إلوووووول معهوووووود  انتسوووووو   •

 .م١٩٩٦عام 
  .م١٩٩٩ل عام   الكرين مني حفظ القرآ ة فإجا حملي •
  .م٢٠١٩تل عام م ح١٩٩٠ام عاإلمامة والخطابة منل  مار  •
م ١٩٩٠  الكوووووورين منوووووول عووووووام رآلقووووووا لتحفوووووويظد األسوووووود فووووووي معائوووووو در  كمووووووا  •

  م.٢٠١١حتل عام 
منوووول الي انووووأا و  ي  برئووووا طووووع اإل عنوووودمام ٢٠١٢وسووووام الشوووورف فووووي عووووام  النوووو •

وما  سووووووام كووووووو  يأ   رفوووووو   اة ألنووووووإحوووووودائما  اتلوووووو تينصاصوووووور  اوأطلقوووووووا عليوووووو
  .اوبائعا  لكرامت

 .سابقا   د  و  طي  الجامع األم •
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 وكرموووووووووووووو الي م خووووووووووووووي نفوووووووووووووي ث حوووووووووووووود لقووووووووووووود أصووووووووووووووبحنا علووووووووووووول يقووووووووووووووين أ  موووووووووووووا
و فصووووووووولا عووووووووون الجهووووووووووود أ ئتووووووووواكوووووووووون تجز ال يم ،ات الشوووووووووتات فوووووووووي سووووووووووريةم خي مووووووووو و 

ليوووووووووو   فوووووووووووي نفووووووووووو  الشوووووووووووع  ا و رع ،ةفلسوووووووووووطيني  لا قضووووووووووي ةالة فيلتصووووووووووو ة المضووووووووووني
والخضوووووووووووع  ،الظلوووووووووونو  حووووووووووت لل قوووووووووواوم ن الممشووووووووووروعهن عوووووووووو  يلوووووووووو  تخلل فلسووووووووووطيني  ال

ة طائفيوووووووووووووو   والقبووووووووووووووول بدولووووووووووووووة سووووووووووووووتيطاني  اال صووووووووووووووهيوني  روع الشوووووووووووووو لمقتضوووووووووووووويات الم
 مجوووووووور دين يني  سووووووووطفلل موووووووون التبقوووووووو   يكووووووووو  فيهووووووووا مووووووووا ،ةصووووووووهيوني  ة يوووووووو  وديهة عنصووووووووري  

ية ر صووووووووووو ة سياسووووووووووي  و  ةمحليوووووووووو   تاطسوووووووووولو  بن يقبلوووووووووو وطوووووووووونه ين فوووووووووويدمشوووووووووور  نووووووووووا حين 
 السياسووووووووات والموا ووووووووف  لوووووووو ل اعلوووووووو  تشووووووووهدو  ،إلطوووووووو قالوووووووو  علوووووووول اولوووووووويس ليوووووووور 

فووووووووووووووووو ة العدوانيووووووووووووووووو  ال وانزيوووووووووووووووووا  المجتمووووووووووووووووووع  فلسوووووووووووووووووطيني  لشووووووووووووووووووع  الاه اجووووووووووووووووو ة تمتطر 
فوووووووووو ة تكفيريوووووووووو  ة ي  شوووووووووو عا د إلوووووووووول صووووووووووورة يوني  هصوووووووووو ال  ة تمووووووووووار  القتوووووووووول واإلبووووووووووادةمتطر 

 م خوووووووي ن يفووووووو  جديووووووودة أعتووووووواب مرحلوووووووةعلووووووول  حووووووونيضوووووووا ون، ونقوووووووول أفوووووووي كووووووول يووووووووم
 رةصووووووووووو ي سووووووووووورية ئوووووووووو  حوووووووووورب الشوووووووووواملة علوووووووووولال بوووووووووو   اليرموووووووووووك م خووووووووووي نالعووووووووووودة 
 صوووووووووهيوني  ال  لحوووووووووتاال  ووووووووود ر  ممسوووووووووتجهووووووووواد الة والمسوووووووووتمر  رب المووووووووون الحووووووووو أ ووووووووور  
زال بسوووووووووووب  مو عهوووووووووووا الصووووووووووول  يووووووووووو  اومووووووووووو   سوووووووووووورية كوووووووووووا سوووووووووووتهدافأل  ا ،لب دنوووووووووووا

 .ةعربي  ال ةقوالمنططين سفل في صهيوني  لالمقاوم للمشروع ا
ت اخووووووووووووووووووابر نعتا أجهووووووووووووووووووزة المصوووووووووووووووووو  تكفيوووووووووووووووووورد  ال داعشووووووووووووووووووي  ال عالمشوووووووووووووووووورو     إو 

 ئا.اقب ما ولض صهيوني  ال خدمة الكيا ة لغربي  ال
ي سوووووووووووووووورية والعوووووووووووووووراق فووووووووووووووو  ي  عشووووووووووووووو دا روع اللمشووووووووووووووو ال علووووووووووووووو  نتصوووووووووووووووار  االوإ

ونهايوووووووووووووووة  محتوموووووووووووووووة للكيوووووووووووووووا   همجوووووووووووووووي  ال وعشووووووووووووووور لمهووووووووووووووولا اانكسوووووووووووووووارا  لسووووووووووووووويكو  
 في فلسطين. صهيوني  ال

 حووووووووووت لوموا االان  وووووووووو لووووووووووليا ءالشووووووووووهدل ا  ي موووووووووو م خوك ليرموووووووووو ا م خووووووووووي نلقوووووووووود كووووووووووا  
ل وك  ووووووووووو اليرمووووووووووو  م خوووووووووووي نحووووووووووودث فوووووووووووي  وموووووووووووا وبالسووووووووووو  ،لموووووووووووة كالب صوووووووووووهيوني  ال
ة علوووووووول ئوووووووولا يوووووووو  رئابحوووووووورب اإلال موووووووون عموووووووور عجووووووووافلسوووووووونوات الما ووووووووية وار لعشوووووووو ا

الشووووووووووووع    وووووووووووود   ةصووووووووووووهيوني  إلبووووووووووووادة الشووووووووووووروع المل موووووووووووو  مك وطن ئووووووووووووو عنوووووووووووووا الوووووووووووو 
 ؛وكموووووووووو ر يلا م خووووووووووي نوئنووووووووووا فووووووووووي  .تامووووووووووةة تصووووووووووفي قضووووووووووي ةالولتصووووووووووفية  يني  فلسووووووووووطال

ل لتسووووووووووووهيصووووووووووووعبة ة النسوووووووووووواني  اإل الحووووووووووووالل باسووووووووووووتغ المووووووووووووؤامرة  وووووووووووود اكتملوووووووووووو   إ   
 لي فووووووووة   ، وبالتووووووووابر غوووووووو بوووووووو د ال فووووووووي نوتوووووووووطينه ،دموووووووون جديوووووووو  نيفلسووووووووطيني  تشوووووووورد ال

ات م خي موووووووووو يحوووووووووودث فووووووووووي  صووووووووووورة لمووووووووووا ل  يظوووووووووو اليرموووووووووووك  م خووووووووووي نفووووووووووي ث حوووووووووود مووووووووووا
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ة يوووووووووو  جرامإلة ايوووووووووو  رئابإلحوووووووووورب االاا  إ البلوووووووووودا .وليرئووووووووووا موووووووووون  ةسووووووووووورياللجوووووووووووء فووووووووووي 
ة ودعمهوووووووووووا مووووووووووون المقاومووووووووووو ئوووووووووووي بسوووووووووووب  مو فهوووووووووووا  ةعلووووووووووول سوووووووووووورين  توووووووووووي شووووووووووو ال
 .حت لد االا  ومتومقا فلسطيني  الشع  ال قضي ةل

وب ن شوووووووووووووووعة وبووووووووووووووويعربيووووووووووووووو  فوووووووووووووووي أرض  صوووووووووووووووهيوني  ال وجوووووووووووووووود الكيوووووووووووووووا  إ   
ا  ويفووووووورض عليوووووووا كيووووووو المن فيوووووووا ئووووووولا ا  يوووووووؤ ا  تلموديووووووو  يهوديووووووو  هجوووووووا  نع تبسوووووووتة يعربيووووووو  
 .ملزما  ا  تدميري   ا  ني  واعدسلوكا  

 فةنووووووووووووا يظهوووووووووووور لنووووووووووووا ؛يوووووووووووورا النظوووووووووووور فووووووووووووي ئوووووووووووولا المعتقوووووووووووود الخطنوووووووووووو  أمع ااوإ
ونتخوووووووووول  ف ووووووووو مو الك ن نتووووووووودار لووووووووو  إ المصوووووووووير الووووووووولد ينتظرنوووووووووا  وئووووووووو  ابو وووووووووو  مووووووووو 

 .هرد  ه و ة لصد  د  الع
 سوووووووووووووبحانابموووووووووووووا أنزلوووووووووووووا    ة لهوووووووووووووا ووووووووووووو ع  عقيووووووووووووودة اليت بعوووووووووووووو  إ   اليهوووووووووووووود 

 افوووووووو ر  هجوووووووا  عن ا ألنفسووووووووهنو سووووووون   هوووووووونف ،ليووووووووا السووووووو ملنبووووووووي  موسووووووول عوتعوووووووالل علووووووول ا
ده وو ووووووووووعوالموووووووووو تال ا هالسوووووووووون ها وصوووووووووو  توكوووووووووووالتاتهن برو لحيوووووووووواتهن وسياسوووووووووو  ود وحوووووووووود 

  بعووووووووووووو  يمهوووووووووووووا وإليووووووووووووو العت  وجووووووووووووو يعملوووووووووووووو  بمو  ،سووووووووووووويرو  عليهووووووووووووواحكموووووووووووووا ئن ي
جوووووووووووور  فوووووووووووي  ويووووووووووودل يووووووووووواانيطء بر راو  يس ر رئووووووووووو : اكووووووووووو نقوووووووووووول علووووووووووول موووووووووووا ةدلووووووووووو األ

 قحقووووووووووو   صوووووووووووهيوني  الكيوووووووووووا  ال: يووووووووووو تيموووووووووووا   455صوووووووووووفحة  2 المجلووووووووووود) ملكراتوووووووووووا
مووووووووووع  ،ن بهوووووووووواعتووووووووووراف العووووووووووالا  نووووووووووال ،ةيهوديوووووووووو  لة ادولوووووووووو ال م، أ ووووووووووااعمعظوووووووووون مشوووووووووورو 

  فوووووووووو  ددتعتوووووووووو  ،د لهوووووووووواة تحوووووووووور ك ال حوووووووووودو وحريوووووووووو  مطلقووووووووووة  ة حمايووووووووووةحهووووووووووا مظلوووووووووو  من
م ر دتوووووووووووو و ل تقتوووووووووووو  ، وتشووووووووووووجيعا  ة فتجوووووووووووود دعمووووووووووووا  دوليوووووووووووو  اللقوووووووووووووانين ا لفل ت خووووووووووووا سوووووووووووو ت  

مووووووووووووووة  أسوووووووووووووولحةتسووووووووووووووتعمل  تسوووووووووووووول  حقو ووووووووووووووا   ،دولي تضوووووووووووووون أرا وووووووووووووو  ،ا  دوليوووووووووووووو  محر 
 .هيمة ال تنتائوالق ةإنساني  

: إاا جرنسووووووووووووووو ياألسوووووووووووووووبق ئنووووووووووووووورد ك مريكوووووووووووووووي  خارجيوووووووووووووووة األ يووووووووووووووور الو  لاو ووووووووووووووو 
 .ا  صهيوني  وس  الشرق األيصب  نصف س ديني  لاستمر الحكن ا

    بتوووووووووواريخديلووووووووووي سووووووووووكوي) صووووووووووحيفة عنجر موووووووووو يسوووووووووو كه ي حووووووووووديث أجوووووووووورا فوووووووووو و 
 ئوووووووووووووي  وووووووووووووربة البدايوووووووووووووة فوووووووووووووي الحووووووووووووورب إيووووووووووووورا عووووووووووووون   وووووووووووووال ،م2011/11/27

ننووووووووووووا أ مريكووووووووووووي  األ  الجووووووووووووي انوووووووووووو أبلغلقوووووووووووود " :ئ    وووووووووووواوأ وووووووووووواف  ة الثالثووووووووووووة.عالميوووووووووووو  ال
هوووووووووووووا يتئمل فوووووووووووووي الشووووووووووووورق األوسووووووووووووو  نظووووووووووووورا  ألدو  سوووووووووووووبع حوووووووووووووت لمضوووووووووووووطرو  ال

ة ا تصوووووووووادي  وارد ومووووووووو  رولعلووووووووول البتووووووووو  ا تحتوووووووووود هووووووووو نأ صوصوووووووووا   ة لنووووووووواسوووووووووتراتيجي  اال
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ك عنوووووووووودما تتحوووووووووور  و  إيوووووووووورا  وووووووووورب ئووووووووووي و  دةاحوووووووووو طوووووووووووة و إال   يبووووووووووق  ولوووووووووون  ،أ وووووووووور  
بوووووووووور  الك والحوووووووووورب بيوووووووووورلكا نفجووووووووووارتهمووووووووووا سوووووووووويكو  االموووووووووون لفو الصووووووووووين وروسوووووووووويا 

وامريكوووووووووا وسووووووووويكو   ائيلر إسووووووووو سوووووووووو   ووووووووووة واحووووووووودة ئوووووووووي  هوووووووووافيتصووووووووور نن تلووووووووو  يتووووووووو ال
عوووووووودد  أكبوووووووور    لقتوووووووولموووووووون  وووووووووة وسوووووووو   تيوووووووو و أمووووووووا  بكوووووووولال لقتوووووووو ا ائيلر إسوووووووو لوووووووول ع

 ."األوس ق ف الشر نص احت لن من العرب و كمم
وسوووووووووو    فووووووووووي الشوووووووووورق األبووووووووووول الحوووووووووورب توووووووووودق االإ  ط": ئ    وووووووووواف وأ ووووووووووا

 أ    جرسووووووووووينك   وووووووووو و وأ "،)أصوووووووووون ت كيوووووووووود بكوووووووووول  وهوووووووووو يسوووووووووومعها ف الوبقوووووووووووة وموووووووووون 
الكيوووووووووا  يكوووووووووا و لد تجهوووووووووزه أمر لووووووووو   المسووووووووومار األ يووووووووور فوووووووووي الووووووووونع  اسوووووووووتكو  إيووووووووورا 

لتعووووووووووووافي لا الفرصووووووووووووة توووووووووووو نحم  عوووووووووووود ا  بروسوووووووووووويا و  إيوووووووووووورا ن ل موووووووووووو كوووووووووووو ل صووووووووووووهيوني  ال
، لنبنوووووووووووووي مجتمعوووووووووووووا    ولألبوووووووووووووديسوووووووووووووقطاسا دئوة وبعووووووووووووو زائوووووووووووووف بوووووووووووووالقواإلحسوووووووووووووا  ال

 ةحكوموووووووووو الاحوووووووووودة ئووووووووووي ة و كوموووووووووو وحة لوووووووووون يكووووووووووو  إال لقوووووووووووة واحووووووووووددا  جديوووووووووو  ا  عالميوووووووووو  
 ة.تاريخي  الحظة   كثيرا  بهله اللور  و د حلمة )السوبرباعالمي  ال

حوووووووووووووق موووووووووووووا   عة إيالمشووووووووووووورو  بحقو نووووووووووووواة و فلسوووووووووووووطيني  ال قضوووووووووووووي ةننوووووووووووووا بالإ   إيما
سووووووووووتقبل الزائووووووووووي   المر ا نوووووووووو لنوووووووووو جعي وئوووووووووولا ،  وتوسوووووووووو تال إيمووووووووووا  إحسووووووووووا ادةوإر 

ل يووووووووووؤدد إلوووووووووو مووووووووووا ب هووووووووووارادة الحوووووووووورة سوووووووووووف تحقووووووووووق ااتإلاو ، نووووووووووايشوووووووووورق علوووووووووول أمت
 ولكووووووووووون العوووووووووووار أ  ؛نصووووووووووواب بالنكبوووووووووووات  ، فلووووووووووويس العوووووووووووار أنطيسووووووووووو لف صوووووووووووارتان

ةمووووووون  تحولنوووووووا النكبوووووووات ةإلووووووول رة حووووووو  أمووووووو  ةإلووووووول  عزيوووووووزة ةأمووووووو  ومووووووون مقيووووووودة  أمووووووو   أمووووووو 
عاب فووووووووو  محووووووووون وصووووووووو  اهووووووووو لي عة تمووووووووور  العزيوووووووووز    األمووووووووونعلمنوووووووووا أ فالتووووووووواريخ .ةيلووووووووو ال

حة صوووووووووووووو ب المؤيوووووووووووووودةوالبطولووووووووووووووة  لعزيمووووووووووووووةوابوووووووووووووواإلرادة يكووووووووووووووو  لهووووووووووووووا  وووووووووووووو   إال 
ألجيووووووووووووال القادمووووووووووووة األموووووووووووول النووووووووووووا المعاصوووووووووووورة واأجي يفوووووووووووو    ر نوووووووووووو نووووووووووووا لوإن ،دةلعقيوووووووووووو ا

 .الكرامةلعزة و او اة ة الحية إراددة األمي تحقيق إراالكبير ف
سوووووووووووكرات ل إلوووووووووول معات سووووووووووتتحو م خي موووووووووو الوك وليووووووووووره موووووووووون اليرموووووووووو  م خووووووووووي ن  إ

بقوووووووول النووووووووار ولوووووووون ت رنتظووووووووار األبوووووووواة ولوووووووون تطووووووووول فتوووووووورة االمنهووووووووا األحوووووووورا قلوووووووو نطي
من بوووووووا ويقووووووووم زيمتنوووووووا الووووووولد نوووووووؤ نوووووووا وعتدار إ وليووووووود ننوووووووا ئووووووولا ئوووووووواوإيم ادتحووووووو  الرمووووووو 

ون إن لاااااااا عوأنااااااااتم األتحزنااااااااوا  وا والتهناااااااا ال و ): شوووووووو نال  ووووووووول الحووووووووق جوووووووول  علوووووووو 
  . 138)ا  آل عمر  (نينكنتم مؤم
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 : الناوستنشد أجي
  ضة المغتصعار يا  ب  م لطيموت الحق مهما  ال
 ي أب   دماء حرٍ ب   لن تعطر   هافو   حفنة رملٍ   د تر   لن  

واإلبوووووووووووادة والتشوووووووووووريد  علووووووووووول القتووووووووووول  ائموووووووووووة نةياهلصووووووووووو ا دة اليهوووووووووووو قيووووووووووودع إ -
ظهووووووووووور ول تألاد فوووووووووووي المجلووووووووووو الت حكمووووووووووواء صوووووووووووهيو  توكوووووووووووو برو  ففوووووووووووي والتهجيووووووووووور،

ئووووووووولا الشوووووووووع   دةعقيووووووووو ): جووووووووواء فيهوووووووووا اإة الصوووووووووهاينود ليهووووووووو ا عقيووووووووودة بو وووووووووو لنوووووووووا 
ويقووووووووووووين علوووووووووووول أ  يفسوووووووووووود العووووووووووووالن ويعطلووووووووووووا ويخربووووووووووووا أنووووووووووووا يسووووووووووووتطيع ر تووووووووووووامخال

األموووووووووووون  وموووووووووووواالعووووووووووووالن ب سووووووووووووره  نحكوووووووووووو د بفوووووووووووور  يت ا  ديوووووووووووو  و اد ا  ديوووووووووووو  و هيأنقا ووووووووووووا ملكووووووووووووا  
 . واللئن والفهنعقل ة الوالشعوب إال حيوانات متخلف

ة اآليوووووووو  كوووووووورين فوووووووويال  القوووووووورآهن فوصوووووووو  موووووووون  وووووووو ل مووووووووا يهووووووووودلاا لقوووووووود عرفنوووووووو 
اليهااااااود  اس عااااااداوة للاااااا ين  منااااااو النااااااا شااااااد  أ لت اااااادن  المائوووووودة ) سووووووورةموووووون   81)

 . ركواوال ين أش
 وووووووووود  ي  وووووووووور ي ركشوووووووووو ن ما  موووووووووو وثوووووووووو األ دةعبوووووووووو مووووووووووع ا اتفقووووووووووو ئووووووووووؤالء الوووووووووولين 

 وبرسالتا.ا ب محمد صلل   عليا وسلن فكفروا عربي  النبي ال
عنووووووووودما  مووووووووون اليهوووووووووود  مسوووووووووييسووووووووووع ال حووووووووولرنا سووووووووو مسوووووووووالة اإلومووووووووون  بووووووووول ر 

يؤسسوووووووووووووووو  لمملكوووووووووووووووة  ننهفوووووووووووووووة ،ء المرابوووووووووووووووو  الؤ ئووووووووووووووو  ،هوووووووووووووووودروا الياحووووووووووووووول":  وووووووووووووووال
 ".الشيطا 

صوووووووواب قوووووووود أف ينة،هاالصوووووووو يهووووووووود دونا واحوووووووود وئوووووووون الموووووووون ئنووووووووا نوووووووودرك أ  عوووووووو 
نوووووووووا مووووووووون آمووووووووون بوووووووووالقرآ  ومنوووووووووا م مؤمنوووووووووو ،كلنوووووووووا "  وووووووووال:ما نووووووووودع دةسوووووووووعا و  نطووووووووو أ

نووووووووا تلاقموووووووون عوووووووودو يس لنووووووووا يلوووووووو بالحكمووووووووة و  إلنجيوووووووول ومنووووووووا موووووووون آموووووووونموووووووون باموووووووون آ
 ."هودووطننا إال اليا ننفي دي

رو  أنفسوووووووووووووهن أنهووووووووووووون أوالد وئووووووووووووون يووووووووووووو  ينسوووووووووووووطفل وا إلووووووووووووول هوووووووووووووود جوووووووووووووايإ  ال
مووووووووووووون ع  نوووووووووووووو  ،ةدينيووووووووووووو  ال ةدروشووووووووووووو الو أ ديني   مووووووووووووون الجنوووووووووووووو  الووووووووووووو وع  نووووووووووووو  األنبيووووووووووووواء!!

لوووووووول ل إتحوووووووو  البكووووووواء بالوووووووودموع ،عنووووووود جوووووووودار المبكووووووول ن بوووووووودأ بكووووووواء  للووووووودي صووووووو تعال
وتشوووووووووووووووريد  ضر لوووووووووووووووأل احوووووووووووووووت لل لووووووووووووووو إطووووووووووووووورات الووووووووووووووودم وتحولووووووووووووووو    ، طووووووووووووووورات دم

 ها.صحابأل
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لينووووووووووووا وعلوووووووووووول إلجهووووووووووووا  عا يريوووووووووووودو  إنهوووووووووووون   صووووووووووووال،تاسموووووووووووور األموووووووووووور إاا  أ
 ئووووووووويله لنا ئووووووووو قبمسوووووووووتنا وتاريخنوووووووووا وحا ووووووووورنا و نا وعلووووووووول مسووووووووويحيتنا وأر ووووووووو إسووووووووو م

 !!ةلمعركا
ة وطووووووووووووون ئووووووووووووون ال يعرفوووووووووووووو  كلمووووووووووووو  عقووووووووووووودة،ود الصوووووووووووووهاينة لوووووووووووووديهن يهووووووووووووو ال    إ

ئوووووووووولا  ،لهوووووووووونكوووووووووون ض لوووووووووون تر أطوووووووووورأوا علوووووووووول ألنهوووووووووون جميعووووووووووا   حقيقووووووووووي  ا العنائوووووووووو بم
 يهوووووووووودد  وئووووووووولا  سووووووووويفرن يهوووووووووودد   اد وئووووووووولنكليوووووووووز إ يهوووووووووودد  اني وئووووووووولا ألمووووووووو  يهووووووووودد  

 ة،ار حضوووووووووووو  أرض ال توووووووووووواريخ فيهووووووووووووا وال لتركوووووووووووووا ب دئوووووووووووون وجووووووووووووا وا إلوووووووووووو اسووووووووووووترالي 
بهوووووووووا  وووووووووعي  ئووووووووون  ووووووووووم مبهموووووووووة أل  إحساسوووووووووهن  ةمووووووووو لك ندئنووووووووو وطن علووووووووو ا لموووووووووةفك

وا مووووووووو كادوا أ  يحتجمعووووووووووا مووووووووون ئنوووووووووا وئنووووووووواك وأر لقطووووووووواء  هووووووووون وطووووووووون إنهووووووووونلووووووووويس ل
 فة.مزين القوتهفة بالشعوب الضعيتللوا وأ  يس ه سر بالن الع

أسوووووووووا  علوووووووول  مت حوووووووودةة األموووووووون المنظ موووووووو ثمووووووووانو  دولووووووووة فوووووووووي طوووووووو  ابلقوووووووود تر 
علووووووووول  ينوووووووووالآ د ووووووووو و  مت حووووووووودةال نمووووووووو ب األشوووووووووعو ن نحووووووووو " فيوووووووووا:ميثووووووووواق عظوووووووووين جووووووووواء 

ي فوووووووي  ووووووو ل جيووووووول الحووووووورب التووووووو  المقبلوووووووة مووووووون ويووووووو تننقووووووول األجيوووووووال أنفسووووووونا أ  
أ   الوصوووووووووووف، ز عنهووووووووووواا  يعجووووووووووو انووووووووووو أحز  ينة مووووووووووورتنسووووووووووواني  ل اإلعلووووووووووو  واحووووووووووود جلبووووووووووو 

 ساسوووووووووية لإنسوووووووووا  وبكراموووووووووة الفووووووووورد وبمووووووووواوق األحقبوووووووووالننوووووووووا جديووووووووود إيما نمووووووووو  نؤكووووووووود
 نيبوووووووووو ن  وأ يةمتسووووووووواو ق قوووووووووو ح ئا مووووووووونير واألمووووووووون كبيرئوووووووووا وصووووووووووغ نسووووووووواءل والللرجوووووووووا

 االلتزاموووووووووووواتم لهووووووووووووا تحقيووووووووووووق العدالووووووووووووة واحتووووووووووووران فووووووووووووي ظتووووووووووووي يسووووووووووووكاألحوووووووووووووال ال
وفوووووووووووي  ،دولي  لووووووووووو و  انلقوووووووووووامصوووووووووووادر ا ت وليرئوووووووووووا مووووووووووونالناشووووووووووو ة عووووووووووون المعائووووووووووودا

   نعووووووووووي  معووووووووووا  ا بالتسووووووووووام  وأسوووووووووونأ  ن  وووووووووول أنفتزمنووووووووووا عا الغايووووووووووات  يل ئوووووووووولهسووووووووووب
سووووووووووونفوووووووووووي  مووووووووووون واأل لنن  وانوووووووووووا كوووووووووووي نحوووووووووووتفظ بالسووووووووووو وأ  نضووووووووووو جووووووووووووار  سووووووووووو م وح 

لهووووووووووا أال   ة ورسوووووووووون الخطوووووووووو  ال  مووووووووووةبولنووووووووووا مبووووووووووادئ معينوووووووووو قب لفوووووووووو ك  نوأ دولي  الوووووووووو 
داة م األدسووووووووووتخوأ  ت   ةة المشووووووووووتركصوووووووووولحالمقوووووووووووة المسوووووووووولحة فووووووووووي ليوووووووووور سووووووووووتخدم الت  
 ."جميعها ة للشعوب ي  ماجتة واال تصادي  الا في تر ية الشؤو   ةدولي  ال

لعووووووووين ل بوووووووودا ث أ  ئددتووووووووا  عووووووووا ع ئووووووووو  ثوووووووونليوووووووور أ  ئوووووووولا األموووووووول لوووووووون يلبوووووووو 
  واألجنووووووووووا  لووووووووون تفووووووووووارق مووووووووووة  ووووووووود بعوووووووووو  األديووووووووواقديلا نئالضوووووووووغا ة أ دمجووووووووور  ال

وبووووووووووة ن وفوووووووووي .مت حووووووووودةال وووووووووو    فيهوووووووووا ميثووووووووواق األموووووووووون نووووووووول أول لحظوووووووووة مأصوووووووووحابها 
اا ئي وووووووة فوووووووةين فوووووووي الصووووووودور فالووووووود تووووووونف س الحقووووووود والبغضووووووواءل ختووووووو نوبوووووووات ال نمووووووو 

 ينإلوووووووول نصووووووووف سوووووووو مي  واإل عربووووووووي  لن اليشووووووووطر العووووووووا تتخوووووووول  وووووووورارا   مت حوووووووودةالاألموووووووون 
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هووووووووووا أئلهووووووووووا وإعطائع فلسووووووووووطين موووووووووون نتزا بووووووووووا  الوووووووووو و  رآل بووووووووووائما دتصوووووووووول أحوووووووووو ال ي
 واعترفووووووووووو  .صوووووووووووهيوني  الالكيوووووووووووا  ة  تسووووووووووومل يقيموووووووووووو  عليهوووووووووووا دولووووووووووو  هبوووووووووووة  لليهوووووووووووود

 موووووووووووونالعووووووووووووام لأل موووووووووووويناأل وائوووووووووووو  ئووووووووووووله صووووووووووووهيوني  ال يووووووووووووا الكر  بالكبوووووووووووو  الوووووووووووودول
ئووووووووووي الربيبووووووووووة  ة اللقيطووووووووووةإلوووووووووول برلمانهووووووووووا كووووووووووي يعلوووووووووون أ  ئووووووووووله الدويلوووووووووو  مت حوووووووووودةال

 ي حجرئا.ف مت حدةلان مها األف تربيتي سو الالمختارة 
لهوووووووووا  كووووووووول ناحيوووووووووة فموووووووووا ي سوووووووووم لعووووووووورب والمسووووووووولمين فوووووووووي  ضوووووووووايا اوتعثووووووووورت 

ظيووووووووور نال   ضووووووووواياي د وئووووووووو مووووووووون ت ييووووووووو  ل ارة  أ  تنوووووووووا مت حووووووووودةالفوووووووووي أور وووووووووة األمووووووووون 
 ف.اباإلنص هاو وحها وجدارت في لها

ئي وووووووووووووة األموووووووووووون ومجلوووووووووووووس  لقوووووووووووود كووووووووووووا  العووووووووووووورب والمسوووووووووووولمو  يحسووووووووووووبو  أ 
 القسوووووووووو  الموووووووووووا ينقووووووووووين تو   او دالعوووووووووو د ار تطوووووووووو  ةعالميوووووووووو   ومووووووووووةحك  األموووووووووون سوووووووووويكونا

ب فمووووووووااا يقووووووووول العوووووووور  ألووووووووين، اسووووووووتيقظوا علوووووووول وا ووووووووعلنووووووووا  كافووووووووة ولكوووووووونهن بووووووووين ا
 أكبووووووووورابها علووووووووول التصووووووووو  ينيعووووووووو ة و جهووووووووور نهن غتصووووووووو  مووووووووو ت  لسوووووووووطين والمسووووووووولمو  وف

ا  يوشوووووووووو  ن يعووووووووووانو   وووووووووويميقووووووووووول العوووووووووورب والمسوووووووووولمو  وئوووووووووو  اا، ومووووووووووانالدول العوووووووووو 
 إبادتهن؟علل 

الكيووووووووووووا  ب مت حوووووووووووودةال نموووووووووووو ألا فتوووووووووووور أ  تع سوووووووووووولمينوالم ربلقوووووووووووود لووووووووووووا  العوووووووووووو 
ار حوووووووووووق  العووووووووووورب ئووووووووووودهن أ  ت صووووووووووور  علووووووووووول إ فوووووووووووور إنشوووووووووووائها ولووووووووووواظ صوووووووووووهيوني  ال

 اده.انيهن في استردبرلن تف
سووووووووو ال ئوووووووووله إ  عووووووووورف عووووووووون ي والعوووووووووالن كلوووووووووا لهوووووووووا، شووووووووورف ة العالميووووووووو  ة المؤس 
 اوالخلوووووووووووووق فوووووووووووووي ع  اتهووووووووووووو نهوووووووووووووا أ صووووووووووووو  كووووووووووووول  أثوووووووووووووارة للشووووووووووووورف بوووووووووووووا أو دول أور 

مكانووووووووووة  وووووووووود أسووووووووووقط  جملووووووووووة   ةبيوووووووووو  ر غال ةاسوووووووووو لسي  اوأ شوووووووووورق،لا ة بوووووووووو منسياسووووووووووي  ال
دور   فووووووووووات أم فيمووووووووووا يوووووووووو  مووووووووووا يوووووووووودور بينهووووووووووا موووووووووونء فيسوووووووووووا نسوووووووووواني  لضوووووووووومير اإلا

 ات.و صوممشاكل  رئا منليبينها وبين 
 نفوووووووووووواقفووووووووووووي الكوووووووووووولب وال خصصووووووووووووةمتة غربيوووووووووووو  الاسووووووووووووة السين أ  يعلوووووووووووو وكلنووووووووووووا 

ل قيووووووووة فبوووووووودال  موووووووون أ  تجائوووووووود ئالهووووووووا ئمتو وووووووود سووووووووقط   حتيووووووووالواال  تعوووووووود  ئووووووووا وا خ 
تشووووووووتهي وئووووووووي تريووووووووود  سووووووووا إلوووووووول موووووووووااو وسبةيعوووووووووا  موووووووون  تر اسوووووووو و ة  يعشوووووووور و  الهوووووووو 

علوووووووون يكلووووووووا الن لعوووووووو وا مضوووووووومار الملووووووووث.ا معهوووووووا فووووووووي ئوووووووولا الهوووووووو ت سوووووووي ر الوووووووودنيا كل أ 
ومضووووووووووا تهن  يوووووووووانلن بغووووووووودرئن و عووووووووواثووووووووووا تووووووووواريخ اللو   ايووووووووو ريطانوب كوووووووووا وفرنسوووووووووا  أمريأ

يهووووووووا بوووووووواع فت  ل أسووووووووواق ا المفاو ووووووووات والمووووووووؤتمرات إلوووووووو فووووووووي طريووووووووق شووووووووائنة وحولووووووووو 



35 

م فيهووووووووا األصووووووووواتنيووووووو عل لوووووووول مزايووووووووداتإ ئوووووووواو لحو ل بوووووووو  لمنالووووووو  لموووووووون  ة  سيسووووووووة ت قوووووووود 
يونيسوووووووووكو لعووووووووو  ئي وووووووووة ااط  مت حووووووووودةواليوووووووووات الوالغريووووووووو  أ  ال ثمووووووووون. أكبوووووووووريووووووووودفع 

فوووووووووووي جوووووووووووور اليهوووووووووووود ن لووووووووووون تووووووووووورض عووووووووووو  الهي وووووووووووة  ضوووووووووووها ألقويعلووووووووووول تلووووووووووو  وعم
 لهن.ابعهن علل أرض ليس  رض طف

 يفووووووووو ينوووووووووتف   خمينووووووووويام المووووووووو اإل السوووووووووي د ه الموا وووووووووف الخسيسوووووووووة جعلووووووووو لئووووووووو 
مووووووووون شوووووووووهر آب مووووووووون ففوووووووووي اليووووووووووم السوووووووووابع  ،عوووووووووالمي  ال سوووووووووتكباراالو ن لووووووووو لظا جووووووووواو 

راه وطيووووووووو   ثووووووووو  للاعووووووووو ينوووووووووي رحموووووووووا   تاإلموووووووووام الخم السوووووووووي د جعووووووووولم 1979عوووووووووام 
 .عالمي  د  الالقرك يوم با  الماشهر رمض من  يرةعة األالجم

ل العوووووووورب والمسوووووووولمين وعلوووووووو  حسووووووووا  فووووووووي  لوووووووووبئوووووووولا اليوووووووووم اإل أيقووووووووظلقوووووووود 
ير العوووووووورب جمووووووووائبووووووووين ساسووووووووا  عامووووووووا  حووووووووظ إحنلا ننوووووووو فة يووووووووللجدث اللوووووووو  الحوووووووو أثوووووووور ا

ن ج رحوووووووووووووو  دموا وأ  كوووووووووووووورامتهبغووووووووووووووي علوووووووووووووويهن أ  يتقوووووووووووووو تخلفوووووووووووووووا وكووووووووووووووا  ينأنهوووووووووووووون 
ا اسوووووووووووتلبهن راته يووووووووووو  نوا وأ يصووووووووووواوا و ي غووووووووووور  نبغوووووووووووي أ  ة وكوووووووووووا  يقووووووووووو يمعجراحوووووووووووات 

هوووووووووا وأ  مبوووووووووادئ ئوووووووووا وينتفعووووووووووا بيجووووووووو  أ  يمتلكو كوووووووووا  هوووووووووا و منئن وحووووووووورمهن عووووووووودو 
لتهن عوووووووون كوووووووول موووووووولئ  برسووووووووا واغنتسوووووووو ي  أ  جوووووووو كووووووووا  ييوووووووونهن و شوووووووورت بنتمعوجووووووووة ا

ف ووووووووودة العووووووووورب م ئووووووووولا اإلحسوووووووووا  فوووووووووي أو ووووووووود ا وووووووووطر  ، مسوووووووووتورد و وووووووووانو  مجتلووووووووو 
لوووووووووووول ع لجوووووووووووواثنا حووووووووووووت لال وووووووووووود ا ئائلووووووووووووةات ر و ثوووووووووووو  سوووووووووووولمين فكووووووووووووا  مصوووووووووووودروالم

 ي فقدوئا.الت ادئنمجبة الستعادة أركة دائح ومصدرئن صدور 
 و د   يوووووووووودرحموووووووووا  خمينووووووووويالاإلموووووووووام  السووووووووووي د  لنوووووووووا نسووووووووومع صووووووووووتا مافةننووووووووو 

لنفوووووووووو  لهمووووووووون واا يسوووووووووتنه  االقوووووووووارات الخموووووووووس كلهووووووووو فوووووووووي  ...كلوووووووووان اللعووووووووو ا يفووووووووو 
 ب إلووووووووولو والشوووووووووع ألمووووووووونعو ادالشوووووووووري  ويووووووووو  مووووووووون أجووووووووول نصووووووووورة القووووووووود  واأل صووووووووول

علووووووووون أ  اليهوووووووووود مينوووووووووي يام الخمووووووووو إلا السوووووووووي د لووووووووو  أل واالمقاوموووووووووة  سووووووووو  بمبووووووووودأمتال
 ال يفقهو  إال لغة القوة.ئن راءو ة ومن الصهاين
 سووووووووو مي  اإلو  عربوووووووووي  الي العوووووووووالن مينووووووووو خال مووووووووواماإل ي دالسووووووووو  عوووووووووالقووووووووود دل أجووووووووو  -

ال لنتوووووووولكر القوووووووود  واأل صوووووووول الشووووووووري  وحسوووووووو  بوووووووول  د لقوووووووو وم اإلوووووووول إحيوووووووواء يوووووووو 
 نا وأ  كلمتنوووووووووا لووووووووو ئلهووووووووو ل أ لووووووووو إ  القووووووووود دما تعوووووووووو ود عنووووووووودتعووووووووو  اأ  كرامتنووووووووو لنووووووووودرك 
داموووووووو  فلسووووووووطين امة و نيالصووووووووهاد د  فووووووووي يوووووووود اليهووووووووو موووووووو  القوووووووو ادالعليووووووووا متكووووووووو  ا

يوووووووووووووا  رسوووووووووووووا الكماي دلالووووووووووووو  بئوووووووووووووار د واإلت الحقووووووووووووو ويووووووووووووو  مووووووووووووونالحبيبوووووووووووووة تعووووووووووووواني 
 .صهيوني  ال
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مووووووووام الخمينووووووووي علوووووووول اإل السووووووووي دلمووووووووااا أكوووووووود  نفسووووووووا:  وئنووووووووا سووووووووؤال يطوووووووور  -
 األجيال؟فو  نفي المقاومة ورسخها 

مووووووووا كو فووووووووا د أطراد البوووووووور ا جموووووووو  دمالوووووووودفء بعوووووووو رور إلوووووووول قوووووووو لمكمووووووووا يحتووووووووا  ا -
عوب   الشوووووووووو توووووووووواالسوووووووووقام عظامووووووووووا تح بوووووووووور   بعوووووووووودمادواء العليوووووووووول إلوووووووووول الووووووووو حتوووووووووا  ي
 زائووووووووواأ  لضوووووووووين الوووووووولدفوووووووووع عنهووووووووا ات مووووووووون القوووووووووة تر انجوووووووود إلووووووووولا هوووووووو ليمعتوووووووود  عال

ل ااسوووووووووتقبإنهوووووووووا تسوووووووووتقبل القووووووووووة الوافووووووووودة عليهوووووووووا  أ ووووووووورعها،قيووووووووود الووووووووولد سووووووووور الوتك
 ترويع.ها من وأمنق ن  يتر  متنفسها مها البارد ألن  للماء آالظم

ة ا ومجائوووووووووووودل دونوووووووووووو النضوووووووووووواحووووووووووووق و ل يوووووووووووو مر بنصوووووووووووور ال عووووووووووووز وجوووووووووووو  إ  
لعوووووووووووووووووودو يسووووووووووووووووووتكينوا ل أال   هبوووووووووووووووووادي  يوصوووووووووووووووووو لنفووووووووووووووووويس و نفس وان بووووووووووووووووووالديالمعتووووووووووووووووو 

 ل ثلووووووووووووووا وعلوووووووووووووول أال  يتركوووووووووووووووا الضوووووووووووووو عوووووووووووووودوا  بمهن علوووووووووووووول مقابلووووووووووووووة ال وووووووووووووو ويحر 
فمووووووون )  ناجووووووول شووووووو  فقووووووود  وووووووال ويردعوووووووا،معوووووووا قمووووووون ي يسوووووووتعلي ويسوووووووتعلن فووووووو  يجووووووود

  موووووووووا أاعلن واتقوووووووووا   و اعتوووووووود  علوووووووويك مووووووووا ا بمثوووووووولوا عليوووووووو عتوووووووودفااعتوووووووود  علوووووووويكن 
  .تقين مع الم 

دالوووووووووة هووووووووون ليسووووووووو  عحاطوووووووووة باإل أ نوووووووووا كأدر  نهتانووووووووواهوووووووووود و ينوووووووووا اليبلو ا لمووووووووو 
ة أو يوووووووود  توووووووولكر وت شووووووووكر بشووووووووري  لة لبشووووووووري  ا أطبوووووووواء الة أسوووووووودائبوووووووول ئووووووووي رحموووووووو فقوووووووو  
 ءئا.لمن أفا
ر مسووووووووووووتقبل اإلأ  ن نوووووووووووواا يوجوووووووووووو  عليلوووووووووووولد يظلنوووووووووووو اصوووووووووووور لعاو  ة اني  سوووووووووووو نقوووووووووووود 

نوووووووووووا  للحوووووووووووق ع مكاأ  نووووووووووودو  و نووووووووووووا ع اإلثووووووووووون وأسوووووووووووباب الهووووووووووو ا عنهووووووووووو  ن قصوووووووووووي وأ 
 لمين.يد الظا كفويين بلمعلا  يريايائا فضفي   يفصل دمجر  ال

رتنا وتاريخنووووووووووووووووا أ  نبنووووووووووووووووي لتنا وحضوووووووووووووووواالخطوووووووووووووووور علوووووووووووووووول رسوووووووووووووووواموووووووووووووووون إ  
علوووووووووووول  يهووووووووووووود سياسووووووووووووتهنلبنووووووووووووي ايينمووووووووووووا ا علوووووووووووول السووووووووووووماحة المفرطووووووووووووة بسياسووووووووووووتن

بوووووووووووووووا  انلر جر  الحووووووووووووووو أ  نطووووووووووووووو  لخطووووووووووووووورا ألرض مووووووووووووووون تحتنوووووووووووووووا ومووووووووووووووونا سوووووووووووووووف 
غووووووووووور وا ينا لوم صووووووووووو  ينموووووووووووا يسوووووووووووتديرثقوووووووووووة ب  والألمووووووووووواونسترسووووووووووول موووووووووووع سوووووووووووجايا ا

 .ورناظه في ن ناجرئ
 جوووووووووووووود اليهوووووووووووووووود يمووووووووووووووة فةنوووووووووووووو  تتهووووووووووووووا و شووووووووووووووؤم وعا بأ  الحووووووووووووووروب ع وموووووووووووووو 

  واشوووووووووووووو وي ن دو  مبوووووووووووووواالة ويووووووووووووووؤثرو  أ  يهوووووووووووووودموا القصوووووووووووووووريسووووووووووووووع رو  الحووووووووووووووروب 
 واألحزا . بةكآئا التعلو  ياال  أجا ور ويحبو  أ  يرو قبلا
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ب األمووووووووووون والشوووووووووووعو ر إلشوووووووووووعالحوووووووووووا  فوووووووووووي إ والت ما ووووووووووويةالمحوووووووووووا مووووووووووواتزالو 
د ولوووووووون وا الووووووووب موووووووور ود ماءدالوووووووو  كوافلوووووووولين سوووووووو س األموووووووو تتووووووووار ا وم ئووووووووند اليوووووووو هووووووووو أ  الي

 يو فهن أحد.
 أ ووووووووووول وأال مووووووووووون أ  ينهضووووووووووووا بهووووووووووولا الووووووووووودور وأ  موووووووووووؤامرات ع أنهووووووووووونوالوا ووووووووووو 

سوووووووووافرة ل وئوووووووووي تتووووووووود له الخرافوووووووووة يووووووووود ئووووووووو ئوووووووووي التوووووووووي تريووووووووود توك  بووووووووور لكاالقوووووووووو  
ة رج  لتوووووووووو  المنطقووووووووووة   مر بووووووووووا  فوووووووووويوا شووووووووووبحا  وا حتوووووووووول يظلوووووووووو نهووووووووووار اليهووووووووووود إاا ا  كفوووووووووو 

فو ووووووووول وليووووووووووم ال ت الخوووووووووداعمووووووووواظل يل فووووووووو هووووووووو    يشوووووووووب ن إنهووووووووونهووووووووو بكبووووووووو  تووووووووي ن  ال
 جواء.تزحن األ التي

فوووووووووي  كيوووووووووانهنيووووووووول احتفوووووووووال اليهوووووووووود بمووووووووورور أربعوووووووووين سووووووووونة علووووووووول إنشووووووووواء ب 
 عربووووووووووي  ئوووووووووود القامقتوووووووووول الونس انتهوووووووووو  بتوووووووووو لوووووووووول ة عحربيوووووووووو  غووووووووووارة اموا ب وووووووووو  ينطسوووووووووو فل

 ا .من الحر مع عدد  الو ير  ) ليلة فلسطيني  لللكتائ  ا
 مواجووووووووواأ  ينختووووووووور مأتووووووووووا  ثحيووووووووو مووووووووون عائووووووووودين لبحووووووووور يهوووووووووود االثووووووووون ركووووووووو  

ارتكبووووووووووا جرموووووووووا  أو عوووووووووانوا  نهن موووووووووا كووووووووو الرطووووووووو  نسووووووووويما ن بومسوووووووووتمتعي فوووووووووي  ئوووووووووو ٍ 
 نصبا !من رحلتهن 

 إ  العوووووووووالن  وووووووووال:مووووووووون ألاجلوووووووووس كلتووووووووورا فوووووووووي ممنووووووووودوب إن أ  يؤلمووووووووو  مووووووووواوم
 القاتل.من   يعرفال

 لشوووووووووووماتةا بسوووووووووووماتا بوووووووووووينيوووووووووووو  ع   كووووووووووواف ةمت حوووووووووووديوووووووووووات الأموووووووووووا منووووووووووودوب الوال
موووووووووون  ووووووووووورار  صووووووووووهيوني  ا  الكيوووووووووو اليووووووووووة حما يوفووووووووووة ئوووووووووو ا معر يفتوووووووووو ووظ والسووووووووووخرية،

 يدينها.
 الووووووووودول تحتووووووووورم إال مووووووووون لوووووووووا نووووووووواب  وظفووووووووور  أموووووووووا الحوووووووووق أ  ئوووووووووله روفومعووووووووو 

 يب عليوووووووووا فووووووووو رال التووووووووو مهيووووووووو ا و كفنووووووووو  ئوووووووووو صوووووووووانع مجلوووووووووس األمووووووووون األعوووووووووزل فوووووووووة 
تأو رب لحووووووووووق يمووووووووووس  العوووووووووو ا  ااا كوووووووووو نووووووووووادرة ال سوووووووووويما إة فا صوووووووووو   هن إ يوووووووووورج   كفوووووووووو 

 نافلة. ال مةفريضة ه وأد
هووووووووووود كبيوووووووووورة تبوووووووووولل ئنوووووووووواك جكانووووووووو   العتووووووووووداءاو   االعوووووووووودو  ظوووووووووول ااكي وفووووووووو 

 صووووووووهيوني  ال التووووووووي تقووووووووول بوووووووو   الجووووووووي إلشوووووووواعة الخرافووووووووة واألكلوبووووووووة وعلنووووووووا   را  سوووووووو 
 د.شدياو ب ٍ   صهيوني  الل قات  ال يقهر وأ  الميج
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أ  ة عربيوووووووووووووو  عوب الا  مطلوبووووووووووووووا  موووووووووووووون الشوووووووووووووو وراء ئوووووووووووووولا الكوووووووووووووو م كوووووووووووووو  نموووووووووووووو 
  وأ بهناتووووووووووووور  لعلووووووووووووو  صوووووووووووووهيوني  الا  لكيووووووووووووو بلووووووووووووووا باأ  يقفريوووووووووووووة و الئوووووووووووووله ا صووووووووووووود و ي

 يلين.صل   ال  ال يقهرشجاع   ع ش يهودد  الشع  ال وا ب  يؤمن
قوووووووود ل اليهووووووووود،ن ن جوووووووورائعوووووووو  اكوووووووو ي  تتسووووووووتر أمر لقوووووووود اكوووووووور لنووووووووا التوووووووواريخ كيوووووووو 

وائوووووووووو  دمووووووووووا ئوووووووووودرا   مت حوووووووووودةممثوووووووووول األموووووووووون ال  وتنووووووووووادد )كونوووووووووو  بر اليهووووووووووو   توووووووووول
و وووووووووووواد  مواطنوووووووووووووه،ضوووووووووووو  لووووووووووووا لوووووووووووون يغطوووووووووووواني فري ير البلووووووووووووو ا موووووووووووووين لوردلوووووووووووووا و ت

الوووووووو  فووووووووة  ومووووووووع  فتكووووووووا  لعصووووووووابات سووووووووفكا  و أشوووووووود اة موووووووون صووووووووابع ميراسووووووووحاق شوووووووو إ
التوووووووووي  صوووووووووهيوني  لا ا الكيووووووووو مصووووووووولحة ين تعووووووووواموا عنوووووووووا وال ئووووووووون  لهووووووووون إال موووووووووريكي  األ

 والمسلمين.ب لعر ا ها علل جماجناناء كيلل بنإ تسعل
  السوووووووووووي الإن وللعووووووووووورب فلسوووووووووووطي  لو تووووووووووو يبصوووووووووووهيو  ال ي أمريكوووووووووووا وبنووووووووووويإ  

 كثيوووووووووورو  أ  عربووووووووووا  موووووووووون ئوووووووووولا  رأكثوووووووووو  ويحزنوووووووووو والوووووووووولد يؤلموووووووووو   عوووووووووواروال رنوووووووووواالو 
عوووووووووون  أول وووووووووو  العوووووووووورب يتحوووووووووودثو  بفخوووووووووور كبيوووووووووور مووووووووووايزالو فلسووووووووووطين  اء م سوووووووووواةور 
خووووووووووودمات ال أجووووووووووول   اليهوووووووووووودل نفسوووووووووووا يقووووووووووودمو  إلووووووووووو    ووووووووووو الو ي ن فووووووووووو روبوووووووووووة وئووووووووووو الع

 الطعنات! ل المجائدين أحد  إل  دو ويسد
تخوووووووووواال  موووووووووامو  أفلسووووووووووطيني  عووووووووول الفي مووووووووووااا نفسوووووووووا:ر  يطوووووووووو والسوووووووووؤال الووووووووولد 

 ؤاطووووووووو لتو د وأموووووووووام ارائن اليهوووووووووو مووووووووون عووووووووون جووووووووو س األلووووووووو جم يوتعوووووووووام بعووووووووو  العووووووووورب
 الصهاينة؟المنحا  لليهود  مريكي  األ

ن ئووووووووووو عووووووووووالفووووووووووي ئوووووووووولا الء ين والشوووووووووورفافلسووووووووووطيني  الم موووووووووواالوحيوووووووووود أالطريووووووووووق -
 : ا  تنبي  ديمم د  ال ال، و النصر لاومة حتالمق

 ا بان تموت ج  أ جز الع نم ف   موت ب د  ن من الا لوإا
 المقاومووووووووووووووة  علوووووووووووووولرحمووووووووووووووا   نوووووووووووووويخميلام اموووووووووووووو اإل السووووووووووووووي دوكمووووووووووووووا أكوووووووووووووود 

د نفووووووووو  األج ورسووووووووخها فووووووووي  لل  علوووووووول وحوووووووودة األمووووووووة وتماسووووووووكها أل كوووووووو يووووووووال أكوووووووو 
لوووووووولد د احيوووووووو الو ئووووووووي الطريووووووووق  لواحوووووووودسووووووووا  اللالواحوووووووود و الوووووووودم ا ءاأبنوووووووو ة بووووووووين الوحوووووووود

 تهناملمغتصوووووووووووووبة وكووووووووووووور ن او هحقووووووووووووو  دوايسوووووووووووووتر  يع األموووووووووووووة مووووووووووووون   لوووووووووووووا أ تسوووووووووووووتط
 .ن سةمدال

علوووووووووول جائوووووووووودا  و يحوووووووووور  فهوووووووووو دة حوووووووووو له الو لغوووووووووورب يوووووووووودرك  طووووووووووورة ئوووووووووو  اإ   
وإيقوووووووووووووواع الخ فووووووووووووووات والنزاعووووووووووووووات بووووووووووووووين صووووووووووووووفوفها حتوووووووووووووول  اتفتيتهووووووووووووووا وتمزيقهوووووووووووووو 

لحقيقوووووووووة ئوووووووووله اتجلووووووووول وت  ووووووووول ثمووووووووون ا بأئدافووووووووو و بوووووووووا لووووووووول م ر وصوووووووووول إيسوووووووووتطيع ال
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 عربوووووووووي  العووووووووول يج أ  الغوووووووووربعنووووووووودما  وووووووووال: إنوووووووووا علووووووووول  ال ليووووووووووتيريشووووووووو ماال بقوووووووووول
سوووووووووووي تونال عربوووووووووووي  ن الد أجنبيوووووووووووا  عووووووووووو الجزائووووووووووور  عربوووووووووووي  العووووووووووون  ا  بيووووووووووو أجن شووووووووووويالمراك

 السووووووووووووورد   عربووووووووووووي  عوووووووووووون الأجنبيووووووووووووا   مصوووووووووووورد  ال عربووووووووووووي  الليبووووووووووووي وال عربووووووووووووي  لعووووووووووون او 
 .ي  را الع عربي  أجنبيا  وعن ال

 الووووووووو  مووووووووونإلووووووووول أبعووووووووود  د ائووووووووو  ووووووووو  شووووووووو  إ  الماريشوووووووووال فوووووووووي ئووووووووولا ال لبووووووووو 
 فوووووووووييوووووووووز بوووووووووالخ ف تتملعووووووووورب ق جنسووووووووويات جديووووووووودة بوووووووووين اضووووووووورورة  لووووووووو فنووووووووواد  ب

ل العوووووووووورب موووووووووونيوووووووووو حب ئوووووووووواوير وتط ئ الموووووووووولا   رابطووووووووووةة والعربيوووووووووو  لة اقوميوووووووووو  ال ث ت حووووووووووو 
 متخاصمة.ة متنافرة إس مي   فائطو ة إلل س مي  اإل

ة وطنيوووووووووو  ن الحركوووووووووات المووووووووو  فوووووووووواحوووووووووث مو لقووووووووود تنووووووووواول الغوووووووووورب بالدراسوووووووووة والب
هيووووووووووار الدولووووووووووة   بعوووووووووود انوالوووووووووو  سوووووووووو مي  واإل ي  بوووووووووو ر علء العووووووووووالن احووووووووووار أنسووووووووووائ فووووووووووي

ة التوووووووووووووي معنويووووووووووووو  ال بطوووووووووووووةلراوال تلووووووووووووو  ا   ومووووووووووووون ثووووووووووووونا   فتهووووووووووووو ة و وال العثمانيووووووووووووو 
من مووووووووون  طووووووووور   يووووووووو ي علووووووووول الغووووووووورب عندئووووووووول أوبقووووووووو  المسووووووووولمين،موووووووووع جت كانووووووووو 

  أ ائوووووووووووو ر مكوووووووووووون لتياة و وووووووووووووة دافعووووووووووووة يااتيوووووووووووو  ة كحركووووووووووووة عربيوووووووووووو  بعووووووووووووث المقاومووووووووووووة ال
ق نهوووووووووووو  مووووووووووواماموووووووووووا كووووووووووول يجووووووووووورف أ لعوووووووووووزائن  تسوووووووووووتنه  اوةٍ  ووووووووووو  العووووووووووورب،ض يعوووووووووووو 

لكر العوووووووووورب ب متلهوووووووووو  الشوووووووووو و   ووووووووووة  ويووووووووووة ط ابووووووووووة انمثكووووووووووو  بجووووووووووادئن وتعور وتوووووووووو 
 عليها.خ التاري د يفر اللا ائور ع بدتضطلة لكي عربي  ة المألل

والجووووووووووووودير  العووووووووووووورب، ودراسوووووووووووووات لمواجهوووووووووووووة الغووووووووووووورب  ططوووووووووووووا  د  و ووووووووووووود أعووووووووووووو 
اات   تاسووووووووووووو مؤس  تهوووووووووووووا اللالحكوموووووووووووووات وتو هوووووووووووووا ل تو ت اته الدراسووووووووووووو بالووووووووووووولكر أ  ئووووووووووووول

 ة.دراسي  عات في حلقات امتها الجة وتول  عنصري  عة النز ال
م  بنشووووووووور    صوووووووووة مووووووووائووووووووو  مووووووووواإنالشوووووووو    لائووووووووو  ا فوووووووويدمووووووووو نق وإ  مووووووووا ه سووووووووو 

ليوووووووووووووتي ال الماريشووووووووووووال  مثوووووووووووو ا وساسووووووووووووتا كوف سووووووووووووفت ت لحوووووووووووو ادة اال وووووووووووو اء ر موووووووووووون آ
وليووووووووووووور   أنسووووووووووووواد الكونووووووووووووو  دورينيوووووووووووووا بينوووووووووووووو  و والجنووووووووووووورال فيجوووووووووووووا  وكوووووووووووووامبو  

 .ريطانياليا وبوإيطاا سنر ن في فرئولي نيو  ماسوالمستشرق 
العوووووووووووورب  وووووووووووود أ  كوووووووووووود تؤ  ءار ات وآنظريوووووووووووو   ة إلوووووووووووولغربيوووووووووووو  انتهوووووووووووو  الدراسووووووووووووة ال

يووووووووووووة التووووووووووووي تشوووووووووووورف مركز ة السووووووووووووي  ايسال السوووووووووووولطةتوووووووووووواريخهن  وا فووووووووووووي مراحوووووووووووولفقوووووووووووود
وتوووووووووودافع عوووووووووون ديووووووووووارئن دفاعووووووووووا  شووووووووووام   ل  ضووووووووووايائن ومصووووووووووالحهن ن علوووووووووو وتهوووووووووويم
هن اللفووووووووووو إ  وا ووووووووووو بع رئنهن وت بصووووووووووو   والقيوووووووووووادة التوووووووووووي تووووووووووووجه اموووووووووووةقووووووووووودوا الزعكموووووووووووا ف

 بها.ن يريجد ة التي كانواتاريخي  ال للمكانةلحقو هن و 
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 ربالعوووووووووو  بووووووووووين قووووووووووومي  وتحريوووووووووو  الشووووووووووعور ال ا إيقوووووووووو   إ اآلراء:تلوووووووووو    لوووووووووو او 
 ،وا بهووووووا الغووووووربس   الحاجووووووة إليهووووووا ليواجهوووووو فووووووي أموووووو لهوووووون القوووووووة التووووووي ئوووووون ر لوووووون يوووووووف  

 ،نهنبيووووووووو  قيوووووووووق الوحووووووووودةب إال عووووووووون طريوووووووووق تحر عووووووووو ل للأ  يتووووووووو ت   فتوافرئوووووووووا ال يمكووووووووون
دد بووووووووووول يهووووووووووو د مصوووووووووووال  الغوووووووووورب لووووووووووولد يهوووووووووودا حقيقوووووووووووي  الخطوووووووووور الئوووووووووووي  دةوحوووووووووو لوا

 شرق.ال ه فيدو جو و  حياتا
ت الحكوموووووووووواات بووووووووووين و الفجوووووووووو  ت سوووووووووود  العوووووووووورب؟؟ أ  أ  يصوووووووووونع   جوووووووووو ا يفموووووووووواا

 واحدة.العرب وأ  يكونوا أسرة أ  يصطل   يج  ة كلهاعربي  ال
إ  ئوووووووووله  رب،العووووووووو بوووووووووين والضوووووووووغينة  دوالحقووووووووو ابع الحسووووووووود البووووووووود مووووووووون ردم منووووووووو 

موووووووووووة إل ا هوووووووووووودد  يف النهوووووووووووا الزحووووووووووو سيتسووووووووووولل مت ئوووووووووووي التوووووووووووي او فووووووووووو الجوات و لفجووووووووووو ا
علوووووووووول  لجيوووووووووول القووووووووووادموا الحا وووووووووور جيووووووووولال لوووووووووويطحنبوووووووووور  الك صووووووووووهيوني  كيوووووووووا  اللا

 حوووووووووووووووت لل  كبوووووووووووووووراأل عوووووووووووووووو  موووووووووووووووة وتشوووووووووووووووتتها كوووووووووووووووا  الزق األإ  تمووووووووووووووو و  اء.و سووووووووووووووو 
نوووووووو  كا لقوووووووودة ئووووووووله األموووووووو  ا كيوووووووو  فووووووووي لوووووووور  الخنجوووووووور المسووووووووموم فووووووووي صووووووووهيوني  ال

 صووووووووهيوني  الكيووووووووا  ال ائلووووووووة لكووووووووب ئ ايووووووووةبد ةورييووووووووة بووووووووين مصوووووووور وسوووووووو الوحوووووووودة الجزئ
ة شوووووووووواملة تضوووووووووون عربيوووووووووو  دة الحوووووووووو و لا  و كانوووووووووو لوووووووووو  مهووووووووووا فكيوووووووووو وإااللهووووووووووا وطووووووووووي   أع 

 ؟واحدة عة الالر  هل ئللعبقية الدول 
 كانووووووووووو  سوووووووووووتلوب مووووووووووون تلقووووووووووواء نفسوووووووووووها إنهوووووووووووا موووووووووووا ني  صوووووووووووهيو الكيوووووووووووا  الإ  

 يهوووووووووودد  ولووووووووون ننسووووووووول كلموووووووووة ال . ائموووووووووةة ئوووووووووله الوحووووووووودكانووووووووو  لتوجووووووووود لوووووووووو كانووووووووو  
وريووووووووووة مو  فووووووووووي إمبراطرب والمسووووووووولإاا اتحوووووووووود العوووووووووو   وووووووووال: ماعنوووووووووودراو  س بوووووووووو لووووووووووران

قووووووووووووا لووووووووووول العوووووووووووالن و طووووووووووورا  أموووووووووووا إاا بة عنووووووووووو عل  الووووووووووو  يكوووووووووووو أ   كووووووووووونأمة بيووووووووووو  ر ع
 ت ثير.وال  حين ٍل ب  و   ن يظلو  فةنهن  ير فتم

مووووووووووع الصووووووووووف موووووووووون أجوووووووووول الوووووووووو  دعووووووووووا   ئووووووووووله األمووووووووووة إلوووووووووول الوحوووووووووودة وج
 تنووووووووووووا عوا والا ول ورسوووووووووووو ا  وأطيعو ):نايووووووووووووث  ووووووووووووال جوووووووووووول  شوووووووووووو ة حموووووووووووو كلوحيوووووووووووود الوت

 ل  و وووووووووووووال جووووووووووووو   .برينصووووووووووووواال موووووووووووووع يحكووووووووووووون واصوووووووووووووبروا إ   ا وتووووووووووووولئ  ر فتفشووووووووووووولو 
ن وااكووووووووووروا نعمووووووووووة   علوووووووووويك  وووووووووووار تف العووووووووووا  و واعتصووووووووووموا بحبوووووووووول   جمي)) :ناشوووووووووو 

ن علووووووووول نوووووووووتوكا إ وانووووووووو كن ف صوووووووووبحتن بنعمتوووووووووا كنوووووووووتن أعوووووووووداء فووووووووو لف بوووووووووين  لووووووووووب إا
اتووووووووووا لعلكوووووووووون آي   لكوووووووووونن ل  يبووووووووووي  كوووووووووول نهووووووووووانووووووووووار ف نقوووووووووولكن مال نموووووووووو  ا حفوووووووووورةٍ شووووووووووف

 .  هتدو  ت
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  وسووووووووووووووولن أيوووووووووووووووا عل   لد صووووووووووووووولمحمووووووووووووووو  عربوووووووووووووووي  الا النبوووووووووووووووي و ووووووووووووووود علمنووووووووووووووو 
فووووووووي الحووووووووديث  ووووووووال  اعنوووووووودم وئوووووووو كعوووووووون الجماعووووووووة  ووووووووياع وشووووووووتات  االنفصووووووووال

إاا  ئووووووووووله  القاصووووووووووية.فةنمووووووووووا ي كوووووووووول الوووووووووولئ  موووووووووون الغوووووووووونن  داوود:و بوووووووووو الوووووووووولد رواه أ
   بووووووووووووووووولبح العتصوووووووووووووووووامابمواجهتهوووووووووووووووووا إال  تطيعسووووووووووووووووو  نلدسوووووووووووووووووائس الاالمكائووووووووووووووووود و 

 .والعداوةمن الغ ر ة  ة الجماعةة وصيانمس  باأل و لتاو 
ك تمامووووووووووووووووا  أ  اليهووووووووووووووووود الصووووووووووووووووهاينة ر نوووووووووووووووودأ  نعلوووووووووووووووون و  أ  ينوووووووووووووووواعل  جوووووووووووووووو ي

عوووووووووري  يعوووووووود  بحا ووووووووودين  طويوووووووولٍ  رٍ لسوووووووووطين طليعووووووووة لعوووووووووالن كبيوووووووو ل فلوووووووو إين ح  النووووووووا
  الشاعر: قوليلكرنا بئلا الحقد علل العرب ليس لحقدئن نهاية و 

 عربال قتلي أ   ندينه   ةف   دينهن أصلعن لني من كا  يس 
ل جعووووووووووو  موووووووووووةاألاب ئوووووووووووله د أصووووووووووو لووووووووووولا عسوووووووووووكرد  وال سياسوووووووووووي  لشوووووووووووتات الا إ 

روا عليهوووووووووووا وئووووووووووون آمنوووووووووووو  الووووووووووو أ  يتووووووووووو ض الر اليهوووووووووووود يرسوووووووووووخو  أ ووووووووووودامهن فوووووووووووي األ
 و .طم نم

حووووووووووووو  ت تنهوووووووووووووزمة لووووووووووووون فلسوووووووووووووطيني  لموووووووووووووا رأ  اليهوووووووووووووود الصوووووووووووووهاينة أ  اإلرادة ال
   سوووووووووووو ل لوووووووووووو اتهن لجوووووووووووو وا إائر قصووووووووووووف طوووووووووووو ة وال بصووووووووووووهيوني  الة مدفعيوووووووووووو  ال ووووووووووووربات 
 ع.جويالتو  ارس   البارود إنا س   الحصأشد من  آ ر يكو  

األيوووووووووووام  ئوووووووووووله   فووووووووووويو و  يعملووووووووووو مريكيووووووووووو  نة وأسووووووووووويادئن األياهصووووووووووو لاهود فوووووووووووالي
تووووووووووي ترفووووووووووع رايووووووووووة المقاومووووووووووة وتوووووووووورف  المسوووووووووواومة إلوووووووووول ال دولعلوووووووووول تحويوووووووووول الوووووووووو 

 .ومتطلبات الحياة اءو والدالغلاء  هاي منع عنات كبر  م خي م
علوووووووووووول  أكثوووووووووووورأو  ةلوووووووووووو تفر ووووووووووووها دو  حووووووووووووال ئووووووووووووو:  تصووووووووووووادد  الر اوالحصووووووووووووا

 متعددة. لاياتلفة و مخت أئدافقيق تحدولة أ ر  من أجل 
 حووووووووووقب ا  ديثمجرمووووووووووو   ووووووووووديما  وحوووووووووو الا كبوووووووووو تر ا ئنلجووووووووووراإ  ئوووووووووولا النوووووووووووع موووووووووون ا

ن عوووووووووووون توووووووووووورك األفووووووووووووراد والجماعووووووووووووات والوووووووووووودول لثنوووووووووووويهن عوووووووووووون موووووووووووووا فهن وإرلووووووووووووامه
 .نقائدئادئهن وعمب

 قحوووووووو ل الإلوووووووول حصووووووووار أئوووووووو و  يوووووووو   الوثنلجوووووووو ة سوووووووو مي  اإلفووووووووي بدايووووووووة الوووووووودعوة 
بووووووووووا وكتبهن جوووووووووان لإلووووووووو قوووووووووف ي و ووووووووود مووووووووونن موووووووووا  وإعووووووووو   المقاطعوووووووووة  ووووووووودئواإلي

 لنصوصها.يدا  توك ةبعكالال  صحيفة علقوئا في جوف 
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ي ق   و وووووووووووول  علوووووووووووول أئوووووووووووول الحووووووووووووق وانقطووووووووووووع عوووووووووووونهن العووووووووووووو   صووووووووووووارالح و وووووووووووو 
ة حتوووووووول دي   تصووووووووا مووووووووات االهن األتعضوووووووو  د أ صوووووووواه و لوووووووو  بهوووووووون الجهوووووووو الغوووووووولاء حتوووووووول ب

 وم.لخصالحالهن  رثل
  معسووووووووووو فجووووووووووو  اات ليلوووووووووووة ألبوووووووووووول  ر  و وووووووووووا : يبووووووووووو  وووووووووووال سوووووووووووعد بووووووووووون أ

ثووووووون  تهالسووووووو لو  هابعيووووووور يابسوووووووة ف  ووووووولت  طعوووووووة مووووووون جلووووووودفوووووووةاا ول البووووووو   حووووووو  تقعوووووووة   ع
فوووووووووووانظر كيووووووووووو  ، ا بالمووووووووووواء فقويووووووووووو  بهوووووووووووا ث ثوووووووووووا  هتسوووووووووووففحر تهوووووووووووا ور ضوووووووووووتها و أ

 لجوووووووووو ئن إلوووووووووول أ ا  وأموووووووووو الحر   أ وووووووووونائن ئوووووووووول الحووووووووووق وكيوووووووووو  بانتهوووووووووول الحصووووووووووار 
 !؟ مساغ لاا الي كلوا م

زيمووووووووووة علربوووووووووواط اوالتجويووووووووووع كووووووووووا  موووووووووون الحصووووووووووار  سوووووووووونوات كالحووووووووووة ث ثوووووووووو 
 للووووووووووووو عر مسوووووووووووو  القلوووووووووووووب وي صووووووووووووب  ه ئووووووووووووو الوووووووووووولد ي  وحووووووووووووديمووووووووووووااإلو  رصوووووووووووورااإلو 

دة وصوووووووووبر طويووووووووول انكسووووووووور انووووووووواة شوووووووووديد معوبعووووووووو  وفوووووووووي نهايوووووووووة المطووووووووواف واء.الوووووووووأل
التووووووووووووي  عائووووووووووودةمة الكلوووووووووووو  األر ووووووووووو علووووووووووول جووووووووووو ده وأالقيووووووووووود وانتصووووووووووور المظلوووووووووووووم 

مكتوبوووووووووووا   قحووووووووووو الحوووووووووووق واسووووووووووون الي قووووووووووو بو  ةجووووووووووووف الكعبووووووووووو فوووووووووووي وثنيوووووووووووو  لاعلقهوووووووووووا 
وألعوووووووووداء فلسوووووووووطين ة السووووووووووري  ة عربيووووووووو  ال ةجمهوريووووووووو  لعوووووووووداء األوإننوووووووووا لنقوووووووووول  ليهوووووووووا.ع

 ة إ  عملكن ئلا ست كلا يراني  إلة اس مي  ة اإلجمهوري  الاء دعألة و الحبيب
سوووووووووووووووويبقل اسوووووووووووووووون شوووووووووووووووول والخسوووووووووووووووورا  و األر ووووووووووووووووة وسوووووووووووووووويبوء حصوووووووووووووووواركن بالف

شووووووووووهدائها علووووووووول جبهووووووووووة الشوووووووووومس  اءمد بووووووووو ة مكتوبووووووووووا  سووووووووووري  الة عربيوووووووووو  ة الجمهوريووووووووو  لا
 ار.هنلالليل واتعا   ا القارات الخمس م نو إليار ت

ر وظلوووووووووووون صووووووووووواح مووووووووووون  ترامووووووووووو عليهوووووووووووا دونالوووووووووووود التوووووووووووي و وووووووووووع  إ  الوثيقوووووووووووة
ة سوووووووووووووت كلها األر وووووووووووووة ألنهوووووووووووووا فلسوووووووووووووطيني  واألرا وووووووووووووي القووووووووووووود  للع وعووووووووووووودوا  وبيووووووووووووو 

 ن.حي ئلا ولو بعدأ   الحق و ن وجور وسينصر وثيقة ظل
 ال محالةقدس فإن الظام زائل  اي اً فلسطين. صبر صبرًا 

 
 :ردالمراجع والمصا

 اليالغز  –اد وأطماع أحق االستعمار :1
 اد موصلليإي -ابيعه ن  بل: حارب  في فلسطي2
 م1665/2016عدد  الط ئع: مجلة 3
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 الباب الثاني 
 ي  وخطره النوو  صهيوني  الكيان ال

 
 كيماود  كبير  زو  ومخ ،  شامل  خمةأسلحة دمار   •

  دةؤاد عو س فيلم 
المنطقووووووووووووووة وأ طوووووووووووووواره علوووووووووووووول  صووووووووووووووهيوني  ال البرنووووووووووووووامد النوووووووووووووووود   •

 لنوالعا
 مدبا  مح اللواء الدكتور محمد                        

 ، ة الشرق األوس  المو وتة إسرائيل النووية...  نبل •
 د. منلر علي أحمد 
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 ضخمةار شامل مد أسلحة
 كبير  كيماوي  ومخزون  

 اد عودةلميس فؤ 

 
 .ريةسو  ةفلسطيني   -
 .جامعة دمشق، كلية اآلداب  ؛إجا ة في الصحافة واإلع م -
 نيالسوري   ينصحفي  ال ات حاد عضو عامل في  -
 ةالسوووووووري  لثووووووورة ة فووووووي جريوووووودة ادوليوووووو  ة والعربيوووووو  ة الاسووووووي  يسال سووووووة شووووووعبة اال بوووووواررئي -

 . ل اآلحت 2018 ماعال نشر منل مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة وال
 السووووووورد   فووووووي مهرجووووووا  اإلعوووووو م ي  اسووووووسيد أضوووووول  اويووووووة ر فأئزة علوووووول جووووووا ئزةاحوووووو -

 .2019" عام لجوال دورة ا"
وموووووووووواد ثقافيوووووووووة واجتما يوووووووووة و صوووووووووائد  ،عووووووووودة مقووووووووواالت وملفوووووووووات سياسوووووووووية هوووووووووال -

 ...ةشعري
 .الثورةفي نسخة جريدة في صفحة الجوال   سبو ية وجدانيةأ اوية  ن  تك -
 :و  اليوووووون بعنوووووووا أاسوووووويا  اسووووووبو يا  فووووووي مو ووووووع الثووووووورة يس مووووووودا  صووووووحفيا  ع تكتوووووو   -

 ".ب   يود "
 اويووووووووة سياسووووووووية منتظمووووووووة بعنوووووووووا  حوووووووودث وتعليووووووووق علوووووووول مو ووووووووع الثووووووووورة   تكتوووووووو-

 .لكترونياإل
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 مة د  مق
 ،األوسوووووووووو  ق شوووووووووور الفووووووووووي   طووووووووووراأل ةنوويوووووووووو  " الوني  صووووووووووهيالكيووووووووووا  ال" ترسووووووووووانة

 يعمووووووووووووووول محتووووووووووووووول  ال فلسوووووووووووووووطيني  ال النقووووووووووووووو  فووووووووووووووويف ،ةيووووووووووووووو  مماأل المسووووووووووووووواءلة  وووووووووووووووار 
 ،ةعوووووووووود   أشووووووووووكالو   او لبوووووووووو  الموووووووووووت صووووووووووناعة علوووووووووول أبدبوووووووووو  يوني  صووووووووووهال لت حوووووووووو الا

 بي ووووووووي و طوووووووور ئوووووووو ،ال د  نوووووووووو  صووووووووفي  علوووووووول األوسوووووووو  ق ر شوووووووو ال منطقووووووووة وا ووووووووعا  
 الحووووووووووووائ  عوووووووووووورضب  وووووووووووواربا   ة،كيماويوووووووووووو   وسووووووووووووموم ةخوووووووووووور أب انبعوووووووووووواث عوووووووووووون نوووووووووووواجن

 ةشوووووووووور ي  ال ةجثوووووووووو   علووووووووول يووووووووووةوعنجه اسوووووووووتخفاف بكوووووووووول سوووووووووائرا  و  ة،ميوووووووووو  ماأل المواثيوووووووووق
 .كاأمري ابئاإر  را ية هيمنة برصا  التيل  يتلا و وانينها ةدولي  ال

 ةويوووووووووو  و ن خوووووووووواتبمفخ   منطقتنووووووووووا فووووووووووينلت علوووووووووول الحثيووووووووووث صووووووووووهيوني  موووووووووول اللعفا
 موووووووووون يجووووووووورد  ،شووووووووووعوبها وسووووووووو مة ئااسووووووووووتقرار  صووووووووواعق ونووووووووووزع  طيووووووووورة فووووووووواتومخل  
 ةدوليووووووووووو   اتمنظ مووووووووووو  مووووووووووون مسووووووووووواءلة أو انتهاكاتوووووووووووا جموووووووووووا  يكوووووووووووب  زمملووووووووووو  رادع دو  

كيوووووووووووا  لا"  رعتهوووووووووووا تووووووووووويلا توووووووووووةو و الم المتفجووووووووووورة ةنبلووووووووووو الق عووووووووووون متعمووووووووووودة تتغافووووووووووول
 .ةمحتل  ال ةفلسطيني  ال ءحراالص في" صهيوني  ال

 حجوووووووووووون عوووووووووووون كشووووووووووووف  التووووووووووووي الكثيوووووووووووورة ةدوليوووووووووووو  ال التقووووووووووووارير موووووووووووون الرلنبوووووووووووو ف 
 التوووووووووي تراحوووووووووليالت لووووووووونر و  الغاصووووووووو ، ا كيووووووووو لا يمتلكهوووووووووا التوووووووووي الضوووووووووخمة انةالترسووووووووو 

 أ  إال  ووووووووووووووووووة،البي ومختصووووووووووووووووووو و  لفيزيووووووووووووووووووائي  او  و  عسووووووووووووووووووكري  ال الخبووووووووووووووووووراء أطلقهووووووووووووووووووا
 حتوووووووووول وال ر ابووووووووووة وال تفتووووووووووي   فوووووووووو  ،دولي  الوووووووووو  فالمو وووووووووو  سوووووووووويدة  ظلوووووووووو  االةمبوووووووووو  ال

 الموصووووووووووود، صوووووووووووهيوني  ال لفاعووووووووووو الم أبوووووووووووواب  لوووووووووووف يجووووووووووورد  بموووووووووووا معرفوووووووووووةو  درايوووووووووووة
 ين.لي  دو ال الخبراء أعين عن لفلة في يصن ع وما

  اً عالمي   التاسعة  جعلها وي  نو ال   ن غوريون  هوس
 أ ووووووووووووووخن موووووووووووووون ةواحوووووووووووووود ةويوووووووووووووو  و نال صووووووووووووووهيوني  ال الكيووووووووووووووا  ترسووووووووووووووانة لتمثوووووووووووووو  

 رلوووووووون لهووووووووا بامت كووووووووا يعتوووووووورف ال الكنوووووووو  ،العووووووووالن فووووووووي السوووووووورية ةلحسوووووووو األ سوووووووواناتر ت
 فوووووووووي ةويووووووووو  و نال سوووووووووعتال مووووووووون الوووووووووودول" صوووووووووهيوني  ال كيوووووووووا لا"  أ تقوووووووووول التقوووووووووارير أ 

س بووووووووون لوريوووووووووو   ديفيووووووووود كوووووووووا  صووووووووو الغا الكيوووووووووا  ت سووووووووويس فمنووووووووول. العوووووووووالن  مؤسووووووووو 
 ،نووووووووووواكيا  مينتووووووووووو  بوووووووووووزعن د  نووووووووووووو ال السووووووووووو   بوووووووووووامت ك سوووووووووووا  وو مه حوووووووووووت لاال كيووووووووووا 
 فيموووووووووووا حوووووووووووت لاال ةومووووووووووو كح سرئوووووووووووي صوووووووووووب أ الووووووووووولد-يوووووووووووزر بي   مو شوووووووووووي عتطاواسووووووووووو 
 للحصووووووووول الما ووووووووي القوووووووور   اتسوووووووويني  م  فووووووووي فرنسووووووووا مووووووووع اتفا ووووووووا   يعقوووووووود أ  -بعوووووووود
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 لت حوووووووووو اال عوووووووووونو   ،رانيوووووووووووميو لا لتخصووووووووووي  ومفاعوووووووووول ثقيوووووووووول موووووووووواء عوووووووووولمفا علوووووووووول
 لمنشووووووووووآت الطا ووووووووووة توووووووووووفير ئووووووووووو عوووووووووولالمفا ئوووووووووولا مبنوووووووووول إنشوووووووووواء موووووووووون الهوووووووووودف أ 

 ليوووووووووور أللووووووووووراض انوووووووووو  إ أد ،ةلوووووووووو  محتال نقوووووووووو لا منطقووووووووووة   صوووووووووو تاس علوووووووووول لتعموووووووووو 
 تحوووووووووووو  نشوووووووووووو   وأ آنوووووووووووولاك ” بوووووووووووون لوريووووووووووووو  " بيووووووووووووا  حسوووووووووووو  محضووووووووووووة، ةي  كر عسوووووووووووو 

 بمفاعوووووووووووول يسووووووووووووم  و  1958 عووووووووووووام ةمحتلوووووووووووو  ال ةفلسووووووووووووطيني  ال الصووووووووووووحراء فووووووووووووي رضألا
 .ةنووي  ال سلحةاأل نتا إ يف سا األ   و  المك ليصب  ةونديم

 مووووووووووون 1500 مشوووووووووووروعلا ائووووووووووول أجووووووووووول مووووووووووون حوووووووووووت لاال كيوووووووووووا  دصووووووووووو ر  و ووووووووووود
 واسووووووووووووتورد معوووووووووووودودين، نسووووووووووووييفرن  بووووووووووووراء مووووووووووووع ينفنيوووووووووووو وال يندسوووووووووووو مهنوال ءالعلمووووووووووووا
 موووووووون أطنانووووووووا   ا  سوووووووور   الفرنسووووووووي الجووووووووو   سوووووووو  ونقوووووووول النوووووووورويد، موووووووون يوووووووولقثال الموووووووواء

 الحليوووووووو  عوووووووون لتوووووووو ح سووووووووريا   بقووووووووي مفاعووووووووللا مشووووووووروع أ  ورلوووووووون ،الخاصووووووووة موووووووووادلا
 لعووووووووو امفال أ    دكووووووووو  ؤ ت يوميوووووووووا   تتسووووووووورب  الووووووووو  موووووووووا ةعووووووووود دالئووووووووول أ  إال ؛مريكوووووووووي  األ

 لالمفاعووووووووووووو  ئووووووووووووولا تدينووووووووووووو  اإ ،سووووووووووووولمية ليووووووووووووور راضلووووووووووووو وأل  بامتيوووووووووووووا نووووووووووووووود   ئوووووووووووووو
 .ةوي  نو ال سلحةاأل صناعة في دمختسالم البلوتونيوم

  .نواشنط   ها  تضلل   ال ي  النسيج  معمل  ك بة  .صهيوني  ال  نووي  ال  المفاعل
بالعدوان  يةفرنس  مكافأة   ليثقال  الماء   باعتها  رويجوالن  . رمص  على  الشتراكها 

 اني  ريطالب
 ة،ويوووووووووو  نو ال تووووووووووا درا لتعزيووووووووووز صووووووووووهيوني  ال ا كيوووووووووو لا لموووووووووو ع ةتاموووووووووو  سوووووووووورية يفوووووووووو 

 بيرجموووووووووا  ارنسووووووووو  يووووووووود علووووووووول ةاللريووووووووو   الطا وووووووووة ئي وووووووووة سسووووووووو  أ 1952العوووووووووام فمنووووووووول
 فرنسووووووووووووا عدتااسوووووووووووو  الوووووووووووو  دبعوووووووووووو  و ،"صووووووووووووهيوني  ال نوووووووووووووود  ال بيبوووووووووووو   لقوووووووووووو  ي   الوووووووووووولد

 ومفاعوووووووووووووول 1956 عووووووووووووووام "ونيووووووووووووووومتلو الب" إلنتووووووووووووووا  ةصوووووووووووووونا ي    اعوووووووووووووودة  سوووووووووووووويستب
 دوللعووووووووووووووو  مكافووووووووووووووو ة" 1963 عوووووووووووووووام محتووووووووووووووول  ال  نقووووووووووووووو لا فوووووووووووووووي IRR-2" حووووووووووووووواثباال
 القاعووووووووووودة لتصوووووووووووب  مصووووووووووور علووووووووووول  العووووووووووودوا فوووووووووووي مشووووووووووواركتا لعلووووووووووو  وني  صوووووووووووهيال

 ولعبووووووو  ،محتووووووول  ال لكيوووووووا  ةويووووووو  و ن منشووووووو ة ئووووووونأ  ثووووووواني" أ نشووووووو  بعووووووود وفيموووووووا ،ةئيسووووووو الر 
 تخدممسووووووووووووووووو ال البريطووووووووووووووووواني الثقيووووووووووووووووول بالمووووووووووووووووواء ولممووووووووووووووووو ال دور حينهوووووووووووووووووا يدو نووووووووووووووووور ال
 كوووووووووواأمري صووووووووووهيوني  كيووووووووووا  اللا وئوووووووووونأ  وووووووووو و لا الئوووووووووو  للوووووووووو إ ،اليورانيوووووووووووم ي خصوووووووووو لت
 .ةفلسطيني  ال الصحراء يف سيدللن معم    تنش أ هانأ
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جامعووووووووة واشووووووووطن وئمووووووووا أفنيوووووووور  موووووووون وود  النوووووووو  التوووووووواريخ فوووووووويباحثووووووووا   كشووووووووف
 قديمووووووووووةة موووووووووون الوثووووووووووائق اليووووووووووددج ن، وبيوووووووووول بووووووووووور، عوووووووووون مجموعووووووووووة  يمووووووووووةكوووووووووووئي

علوووووووووول  ءت وووووووووواأ قووووووووووومي  الموووووووووون ألا ألرشووووووووووي  لكترونوووووووووويع اإلمو وووووووووو ال يفوووووووووو  نشوووووووووورت
 .وني  صهيلا د  و رنامد النو بة للجديد ا واي

ه أحوووووووووود ئوووووووووولا  أ  مريكيوووووووووو  المووووووووووا  األا العفهكشوووووووووو  يالتوووووووووو  الوثووووووووووائقوأو ووووووووووح  
ا  الووووووووولدعنهوووووووووا ئوووووووووو الووووووووودور  شوووووووووف  ك   التوووووووووي يووووووووودةلجدا األموووووووووور ، رد ريتشوووووووووارد كيووووووووو  ه أد 

ر مفاعووووووووووول وأسووووووووووورا ،كيووووووووووورد    جوووووووووووو ق سوووووووووووابال مريكوووووووووووي  األيوووووووووووة ارجالخوالووووووووووود و يووووووووووور 
 لنسوووووووووويدزل واغوووووووووو ع للا مصوووووووووونا ب نوووووووووو هوووووووووو ينح فوووووووووويأطلقوووووووووو   التووووووووووياعن والمووووووووووز نووووووووووا و مدي

ة، دوليوووووووو  لدراسووووووووات الل "برد دليوووووووو م" معهوووووووود سووووووووتاا فوووووووويوئين وئووووووووو أف كوووووووو وكشوووووووو  فقوووووووو .
 د الضووووووووووووورور  صوووووووووووووهيوني  ال "المووووووووووووواء الثقيووووووووووووول"ع يووووووووووووو ل ب  علووووووووووووو النووووووووووووورويد وافقووووووووووووو     أ

ا مووووووووو  خلإل مالوووووووووت رادتأ التووووووووويبريطانيوووووووووا  فقوووووووووةموالتشوووووووووغيل المفاعووووووووول، والووووووووو  بعووووووووود 
 يءشوووووووو  كوووووووول فوووووووواءئووووووووو إ ود و ئنوووووووواك ئوووووووودف ثووووووووانا  ن كوووووووو ، ثوووووووو يدو ر النوووووووو  فوووووووويزنووووووووا تخ

 ثابتوووووووووووة،ة يقووووووووووو حق "نوووووووووووامو دي"اعووووووووووول   مفأ  أصوووووووووووب لووووووووووولإ ينموووووووووووريكي  األ و  عيووووووووووو  نعووووووووووو 
 1957 عوووووووواميسوووووووونوات، بووووووووين  4موووووووور مووووووووا يقووووووووارب تغرق األا  وووووووود اسوووووووو نوووووووو  أ مضوووووووويفا  

 ، 1960و
 "ديمونووووووووووووووا" فووووووووووووووي ود  نووووووووووووووو الشووووووووووووووروع لوووووووووووووو  محوووووووووووووواوالت إ فوووووووووووووواء المو وووووووووووووود تكل

  تموووووووووالكوااءات السووووووووورية بسوووووووووب  اجووووووووور ا إمووووووووو الووووووووو  تووووووووون أ   إلووووووووول ير ا، مشووووووووو نجوووووووووا لاب
ت، لوموووووووووواعايووووووووووة المرنسووووووووووا لحمفو  "صووووووووووهيوني  ال الكيووووووووووا " موووووووووون كوووووووووولهووووووووووا تبعتالتووووووووووي ا

ليوووووووووووول تحو  جمووووووووووووع فووووووووووووية مريكيوووووووووووو  ات األالسووووووووووووتخبار ا بسووووووووووووب  عوووووووووووودم جديووووووووووووة اوإموووووووووووو 
 المعلومات.

   1956  حرب قع"ناديمو "لكشف ما يدور داخل   نيمريكي  محاوال  األ
ا انو ن كووووووووووووو يموووووووووووووريكي  أ  األ  انووووووووووووو يوووووووووووووة كنهائأ  النتيجوووووووووووووة ال كووووووووووووووئينأو ووووووووووووو  

موووووووووا يووووووووور يقوووووووووين مللووووووووول ا عبقوووووووووو هن لكووووووووونور، و مووووووووو ألا ع اسوووووووووتطيحووووووووواولو  و كو  يشووووووووو 
 دوا العوووووووووو  أثنوووووووووواءفووووووووووي  وووووووووو  وجف زنهوووووووووواور، كمووووووووووا أ  إدارة أيراتمؤشوووووووووو موووووووووون ن لووووووووووديه

 - صووووووووووووووووهيوني  ال ، بعمووووووووووووووووق التعوووووووووووووووواو  1956 علوووووووووووووووول مصوووووووووووووووور عووووووووووووووووام الث ثووووووووووووووووي
 الفرنسي.
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 يووووووووووووووةجر لخار اإلوووووووووووووول أ  و يوووووووووووووو  تشووووووووووووووار ة اصووووووووووووووهيوني  آرتس الائوووووووووووووو  فةصووووووووووووووحي
حووووووووووووول  المفاو وووووووووووواتمهمووووووووووووة اليووووووووووووا   اوكلوووووووووووو  الوووووووووووولد كيوووووووووووورد  ة جووووووووووووو  مريكيوووووووووووو  األ

ظووووووووووات محفو  فوووووووووويلبر يووووووووووات و ا يفوووووووووو ث بحوووووووووو الكنووووووووووا ، يميرانووووووووووي  اإل النوووووووووووود د مالبرنوووووووووا
مووووووووووون  وووووووووووو ل البووووووووووواحثين كووووووووووووئين وبيووووووووووول بووووووووووووور،  ، أوةمريكيووووووووووو  ألارجيوووووووووووة اارة الخو  
 النوووووووووووود نووووووووووامد يووووووووووة بشوووووووووو   البر لنرويجاصوووووووووومة العحقووووووووووق أ  والووووووووووده بعووووووووووث موووووووووون اليت
 طن.إلل واشنومات المعل صهيوني  ال

 لكووووووووووووووا  يشووووووووووووووغاألب،  د يوووووووووووووور كإلوووووووووووووول أ   ةصووووووووووووووهيوني  ة الالصووووووووووووووحيفولفتوووووووووووووو  
 فووووووووويطن و ووووووووود أبلووووووووو  واشووووووووونالنووووووووورويد،  ية فووووووووو يووووووووو  كريماأل لسوووووووووفارةمنصووووووووو  سوووووووووكرتير ا

 . صووووووووووووووووووووهيوني  البيووووووووووووووووووووع الموووووووووووووووووووواء الثقيوووووووووووووووووووول  قضووووووووووووووووووووي ةب 1959ام صووووووووووووووووووووي  عوووووووووووووووووووو 
يووووووووووا عوووووووووون لتمو وا  لبعوووووووووود العوووووووووود صووووووووووهيوني  الة عربيوووووووووو  لويد ايوووووووووودت المقاطعووووووووووة انوووووووووور ال

ن موووووووووووووووع هتء مباحثووووووووووووووواأثنوووووووووووووووايين رويج  النووووووووووووووو األب أ كيووووووووووووووورد و ووووووووووووووو  أو ، قةالصوووووووووووووووف
صووووووووووفقة ه للتبووووووووووااالن  دم لفوووووووووو موووووووووون أجوووووووووول عوووووووووو نهوووووووووون و أاك آنوووووووووول مريكووووووووووي    األنوووووووووو الجا

ة عربيوووووووووو  مقاطعووووووووووة الوووووووووودول ال او د، أيوووووووووو صووووووووووهيوني  الكيووووووووووا  الالنوووووووووورويد و ين السوووووووووورية بوووووووووو 
 فوووووووووويتوووووووووون نشوووووووووورئا  التووووووووووية دوليوووووووووو  ال اتالقووووووووووو  فووووووووووينوا يشوووووووووواركو  كوووووووووواو  صووووووووووهيوني  ال

شوووووووووووووو   مووووووووووووووع مصووووووووووووور باالت االتصووووووووووووو  وكووووووووووووولل  1956 عقووووووووووووو  عوووووووووووووودوا  ناءسوووووووووووووي
ا كلووووووووو بيوووووووووة، والووووووووو  طال راضأللووووووووو واث لبحووووووووو راض الووووووووو ة ألنوويووووووووو   تئا بمعووووووووودادتزويووووووووو 

 .صهيوني  ال قيلالثصفقة الماء يا تمو  أجل من

   ا  تيني  لسبا  المخص  مريكي  األ اليورانيوم وسرقة وللو“أ" قضي ة
 موووووووووون يقوووووووووودم اموووووووووو  وددحوووووووووو  عنوووووووووود صووووووووووهيوني  ال د  نوووووووووووو ال  و جموووووووووو ال يتو ووووووووووف لوووووووووون

 يورانيووووووووووووملا فسووووووووووور ة ةنرويجيووووووووووو  تكاشووووووووووور  مووووووووووون تاعوووووووووووابت موووووووووووا وا فرنسوووووووووووية تهبوووووووووووا
 حتوووووووووول ةنوويوووووووووو  لا" يوني  هصوووووووووو لا  االكيوووووووووو " احوووووووووو م يووووووووووقلتحق ةوسوووووووووويل كانوووووووووو  مشووووووووووعلا

الكيوووووووووووا   طبخوووووووووووة أد بعووووووووووود افيمووووووووووو  علمووووووووووو  التوووووووووووي هووووووووووواإرئاب حليفوووووووووووة ريكوووووووووووامأ مووووووووووون
 مفاع تهووووووووووا موووووووووون روق مسوووووووووو ال ومنيوووووووووو رايو ال نووووووووووار علوووووووووول أعوووووووووودت ةويوووووووووو  نو  ةصووووووووووهيوني  ال
 . ةوي  نو ال

 ةمريكيوووووووووووو  األ «النوووووووووووو ر جو  ي سووووووووووووتر  وول» صووووووووووووحيفة هاكشووووووووووووفت سوووووووووووورية وثووووووووووووائق
 تيوووووووووووواالوال موووووووووووون يوووووووووووووميوران شووووووووووووحنات   سوووووووووووور " صووووووووووووهيوني  الكيووووووووووووا  ال" أ  اكوووووووووووودت

 .نوود  ال ديمونة اعلفم لتشغيل ةمريكي  األ مت حدةال
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 نتتضوووووووووووم والتووووووووووي مووووووووووؤ را رالسوووووووووووتا عنهووووووووووا أ يوووووووووو  التوووووووووووي الوثووووووووووائق واكوووووووووورت
 بسوووووووووووور ة بو ووووووووووووو " صووووووووووووهيوني  الكيووووووووووووا  ال" هنتتوووووووووووو  ةأمريكيوووووووووووو   تيةبارااسووووووووووووتخ ريرتقووووووووووووا

 مووووووووووووون رام،كيلووووووووووووووج 270و 90 نيبووووووووووووو  انهووووووووووووو و   و يتووووووووووووورا اليورانيووووووووووووووم نمووووووووووووو  كميوووووووووووووات
 .1965 معا افانيبنسل في أمريكي   علافم

 القوووووووووووور   اتسووووووووووووبعين إلوووووووووووول تاريخهووووووووووووا جووووووووووووعير  قائوثوووووووووووو  ةالصووووووووووووحيف وعر وووووووووووو 
 بوووووووووووو     يؤمنووووووووووووو  ةمريكيوووووووووووو  األ بوووووووووووواإلدارة كبووووووووووووار مسووووووووووووؤولين أ  بهووووووووووووا ورد العشوووووووووووورين

 أوئوووووووايو يفووووووو  مفاعووووووول مووووووون إرسوووووووالا تووووووون الووووووولد المخصووووووو ، مو رانيووووووو اليو  مووووووون شوووووووحنة
 اوتجهيزاتهووووووووو  ةويووووووووو  و نلا مووووووووووادلا فوووووووووي صوووووووووةتخصمال «ميووووووووو و ن» شوووووووووركة لمفاعووووووووو  إلووووووووول

 ".صهيوني  كيا  اللا" للإ لانق وتن للسر ة رضتع ا،انيبنسلف في
  الوووووووووووووو  بعوووووووووووووود تغيوووووووووووووورت حينهووووووووووووووا ةمريكيوووووووووووووو  األ االسووووووووووووووتخبارات تقووووووووووووووارير ا  الإ

 .اتهاا السر ة عملية وعو  في ك لتش
 ايهوووووووووو عل أطلووووووووووق التووووووووووي قضووووووووووي ةلبا هنمووووووووووامائت ينأمووووووووووريكي   ءسووووووووووار   3 وأظهوووووووووور

  إعووووووووو  مووووووووون تاسووووووووونو  5 بعووووووووود ،1965 عوووووووووام فجووووووووورتتو  ،«وللووووووووووبأ  ضوووووووووي ة» اسووووووووون
 اءانشووووووووو  الكنيسووووووووو  فوووووووووي يوووووووووو  بووووووووون لور  ديفيووووووووود آنووووووووولاك حوووووووووت لاال حكوموووووووووة يسئووووووووو ر 

 .السلمية لأللراض نوود  ال ديمونة مفاعل
 و  جونسوووووووووو  و  نوووووووووودلي ينمووووووووووريكي  األ الر سوووووووووواء طلوووووووووو  ت،نواالسوووووووووو   تلوووووووووو   وووووووووو ل

 نولكوووووووووو  ،قضووووووووووي ةال عوووووووووون جديوووووووووودة معلومووووووووووات ررتاكوووووووووو  يموووووووووويجو  نيكسووووووووووو   وريتشووووووووووارد
 ونقلووووووووووووووو . ومووووووووووووووواتلمعال تلووووووووووووووو  دمقووووووووووووووو ت لووووووووووووووون ةمريكيووووووووووووووو  األ تخباراتسووووووووووووووو اال أجهوووووووووووووووزة

 للووووووووووورئيس قوووووووووووومي  ال مووووووووووونألا مستشوووووووووووار ي،بجا ينسوووووووووووك نيووووووووووو  فيج عووووووووووون الصوووووووووووحيفة
 أدلووووووووة تملوووووووو  ال أنوووووووو  لمووووووووااط كوووووووونول حوووووووودث، مووووووووا شوووووووويء: » ولووووووووا كووووووووارتر، جيمووووووووي

 كانووووووو  لوووووووو تووووووولحو : » وووووووافأو ة«. دوليووووووو   أ موووووووة رجيووووووو تف فوووووووي لووووووو ر ت لووووووون  اطعوووووووة،
: نلييلإسوووووووووورائي ال سوووووووووونقول ئوووووووووول ل؟عوووووووووو نف أ  ناسووووووووووعو ب  كووووووووووا مووووووووووااا ،لووووووووووةأد ئنوووووووووواك

 «وم؟رانياليو  ئلا إلينا وايدعأ 
 عوووووووووووووام يطانيوووووووووووووار ب فوووووووووووووي  وووووووووووووال دالووووووووووووول رتراكووووووووووووو  أ  الصوووووووووووووحيفة وأو وووووووووووووح 

 علوووووووووول التعليووووووووووق رفوووووووووو  ا،نوويوووووووووو   احسوووووووووو  تملوووووووووو  صووووووووووهيوني  لالكيووووووووووا  ا إ  2008
 باسووووووووون متحووووووووودثو  لا فووووووووو ر و . موووووووووؤ را عنهوووووووووا الكشوووووووووف تووووووووون التوووووووووي وثيقوووووووووةلا د توووووووووو مح
 ةيووووووووووو  كريماأل ةر اسوووووووووووفال لل كووووووووووو و  ا،نفسووووووووووو  موووووووووووراأل علووووووووووول تعليوووووووووووقلا ةمريكيووووووووووو  األ رةدااإل
 ".صهيوني  لالكيا  ا" في
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 للمفاعل  األسود الصندوق  فتح ي و  .صهيوني  ال  بالمحظور  يبوح نوو فعن
 يووووووووووووا الك"  ا  عوووووووووووون مقتضووووووووووووبة فكوووووووووووورة لووووووووووووديها كووووووووووووا  لنالعووووووووووووا دول ا  رلوووووووووووون

 ونيوووووووووووو  ينلعقوووووووووووود ظلوووووووووووو  الحقووووووووووووائق ا  الا ةنوويوووووووووووو   ب نشووووووووووووطة تقوووووووووووووم" صووووووووووووهيوني  ال
 صوووووووووهيوني  لا رالخبيووووووووو  ونووووووووو نو فع مورد ووووووووواد القووووووووول  ا الووووووووول التخمينوووووووووات طوووووووووور فوووووووووي
 ةويوووووووووووو  نو ال انةالترسوووووووووووو  نوووووووووووواتبمكنو  بووووووووووووا  ا  بعوووووووووووود مووووووووووووألال علوووووووووووول ةقيقوووووووووووو الح لووووووووووووةبقنب

  الغامضة
 خبيووووووووووورلا كشووووووووووفها ةصوووووووووووهيوني  ال ةنوويوووووووووو  ال رسووووووووووورااأل عوووووووووون معلومووووووووووواتلا فوووووووووو ول

 فةحيلصوووووووووووو  1986 عووووووووووووام نونوووووووووووووعف دمورد ووووووووووووا حووووووووووووت لاال كيووووووووووووا  فووووووووووووي نوووووووووووووود  ال
  مووووووووووويأ   انووووووووووو وئ يوووووووووووا،لبريطان ادرتووووووووووو مغا دبعووووووووووو  لووووووووووو وا انيوووووووووووةريطبال مزتووووووووووواي صووووووووووونداد

 كووووووووا  ففعنونووووووووو ،ود  نووووووووو ال الكيووووووووا  برنووووووووامد يفوووووووو  ونووووووووةديم لمفاعوووووووو  دور نعوووووووو  اللثووووووووام
 عوووووووووون  وووووووووودمها التووووووووووي لوموووووووووواتفالمع السوووووووووورد، لوووووووووولل  عوووووووووولالمفا ئوووووووووولا فووووووووووي موظفووووووووووا  
 لبس. يشوبها وال ةصحال تجانبها ال فيا تنفل التي رامدوالب محتوياتا

 فعنونوووووووووووووووو صووووووووووووووودق نمووووووووووووووو  الت كووووووووووووووود و  صوووووووووووووووحفي  ال دأرا 1986 أيلوووووووووووووووول فوووووووووووووووي
 أ  نووووووووووود  ال الخبيووووووووور وأكووووووووود ة،نوويووووووووو  ال سووووووووولحةألاب  بيووووووووور لعلووووووووو  الصوووووووووور ار وووووووووو عف
" ي  صوووووووووووهيون  الالكيوووووووووووا" كت امووووووووووو  الوا ووووووووووو  موووووووووون وانوووووووووووا جووووووووووودا قوووووووووووةد ي وموووووووووواتمعللا

  رأ 200 إلووووووووول 100 بوووووووووين موووووووووا للووووووووو ع ود وتحتووووووووو  جووووووووودا متقدموووووووووة ةنوويووووووووو   ترسوووووووووانة
 بجووووووووووزء تقوووووووووووم وأنهووووووووووا  1986 ةسوووووووووون حتوووووووووول) ةنسوووووووووو  20  وووووووووو ل صوووووووووونعتهن ود  و نوووووووووو 

 . األرض تح  عملها نم
 صووووووووووهيوني  ال سوووووووووورلا عوووووووووون تارالسوووووووووو  وا احتووووووووووا ونوووووووووووفعن بووووووووووا  ووووووووووام اموووووووووو  لكوووووووووون

 انكشوووووووووف  ا  بعووووووووود حوووووووووت لاال لمتزعموووووووووي صوووووووووادمة وصوووووووووفعة  ويوووووووووة بة ووووووووور  شوووووووووكل
 فووووووووووي و جوووووووووا ا تطووووووووواف موووووووووون كووووووووونمت حتووووووووول الموسوووووووووواد فتعقبوووووووووا ة،نوويووووووووو  ال يووووووووواالخبا

  ة.انفرادي    نزانة يف سنة 11 امنه  ضل عاما 18 لمدة نسجال

 مبهمة  دةجدي ةنووي   ارواسر  . لديمونة ةمت صا سعةو ت
 بوووووووووووووالقرب ة يالصووووووووووووونا األ موووووووووووووار رصووووووووووووودت 2020 الما وووووووووووووي العوووووووووووووام فوووووووووووووي

 جديوووووووووود لبنوووووووووو لم لامضووووووووووة بنوووووووووواء عمووووووووووالأ و  آليووووووووووات حركووووووووووة ديمونووووووووووة عوووووووووولمفا موووووووووون
 نوووووووووويالعل تصووووووووووري لا وا اإلع ميووووووووووة المكاشووووووووووفة ءواا وووووووووو  عوووووووووون بعيوووووووووودا سوووووووووورا   رد جوووووووووو ت

 يبقوووووووووووول  ا علوووووووووووول يإلحوووووووووووور  صووووووووووووهيوني  ال  الكيوووووووووووواف صووووووووووووهيوني  ال ارعللشوووووووووووو  حتوووووووووووول
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 كتموووووووووا لا طوووووووووي الشوووووووووامل الووووووووودمار أسووووووووولحة مووووووووون هانتسوووووووووار ت جووووووووونوح ود  نوووووووووو ال لغزئوووووووووا
 الجديوووووووووووود بنوووووووووووواءلا سوووووووووووور مووووووووووووايزالو  منووووووووووووا. اال تووووووووووووراب او اولووووووووووووانت مسوووووووووووومو  ليوووووووووووور

 ةلحفووووووووووووور  صوووووووووووووورا   تقطووووووووووووو لا ية اصووووووووووووونال اال موووووووووووووار تيراكوووووووووووووام أ  رلووووووووووووون مجهووووووووووووووال  
 ةنوويوووووووووو   شوووووووووو ةنم فووووووووووي طوابووووووووووق ةدعوووووووووو  بعمووووووووووق ابموووووووووو ور  مدالقوووووووووو  كوووووووووورة ملعوووووووووو  جوووووووووونحب

 IPFM" يةطار نشوووووووووووو الا دموابووووووووووووال يمعنوووووووووووو لا دولي  الوووووووووووو  الفريووووووووووووق نشوووووووووووور اا ،ةصووووووووووووهيوني  
  مووووووووووور التقطهوووووووووووا صوووووووووووورا   دولوووووووووووة 17 مووووووووووون يننوووووووووووووي    بوووووووووووراء نضووووووووووو ت ةئي ووووووووووو  وئوووووووووووو"

 رصوووووووووو لا ئوووووووووله تؤكووووووووود حيوووووووووث 2020 نيثووووووووواال كوووووووووانو   مووووووووون الرابوووووووووع فوووووووووي صوووووووووناعي
 فوووووووووي نووووووووووود  ال مفاعلهوووووووووا يعتوسووووووووو  علووووووووول تعمووووووووول" صوووووووووهيوني  ال الكيوووووووووا " ا  تقطوووووووووةالمل

 كةبمشووووووووووووار  رد تجوووووووووووو  االعمووووووووووووال أ  صووووووووووووورلا وتظهوووووووووووور و ،ملحوووووووووووو  بشووووووووووووكل مونووووووووووووةيد
 يصوووووووووول نطوووووووووواقلا ةواسووووووووووع محفووووووووووورة منطقووووووووووة علوووووووووول كووووووووووزوتتر  اءبنوووووووووو  آليووووووووووات ةعوووووووووود

 صوووووووووووورلا نشووووووووووور ورلووووووووووون ،متووووووووووورا   50 نحوووووووووووو هار ووووووووووو وع متووووووووووورا   140 الووووووووووول طولهوووووووووووا
 نفسوووووووووا دولي  الووووووووو  ريوووووووووقالف لكووووووووون ئووووووووودفها، فلووووووووو ي موووووووووا ال وضالغمووووووووو  ا  اال ةالملتقطووووووووو 

 2019 واوائووووووووووول2018  ماعووووووووووو  نهايوووووووووووة لقووووووووووو طان ئوووووووووووله بنووووووووووواءلا اعموووووووووووال أ   جووووووووووو ر 
 نوووووووووووووووود  ال للمو ووووووووووووووع متوووووووووووووووفرة صووووووووووووووورة أ وووووووووووووور  أل ا  بقاسوووووووووووووو  ارصوووووووووووووودئ يووووووووووووووتن ولوووووووووووووون

 هنوووووووووواتتكال سوووووووووو وح ،2011 للعووووووووووام تعووووووووووود" إيوووووووووورث للولوووووووووو "  علوووووووووول صووووووووووهيوني  ال
 لمعرفوووووووة زموووووووةلم ةدوليووووووو   يوووووووةال وجوووووووود عووووووودم ظووووووول فوووووووي الجديووووووود المبنووووووول لايوووووووة عووووووون

 عووووووووولاللمف الزمنوووووووووي العمووووووووور إلطالوووووووووة لتسوووووووووع" صوووووووووهيوني  الالكيوووووووووا  " فوووووووووة  ققوووووووووائالح
 .ما  اع 80 رهمع   كو سي وحينها2040 عام الل القدين

 التفتووووووووووي  وعوووووووووون راتالكووووووووووامي اعووووووووووين عوووووووووون يوووووووووودا  عب دالجديوووووووووو  البنوووووووووواء مووووووووووايزالو 
،األ   بووووووووووالتحري ةالمنطقوووووووووو  فووووووووووي برئووووووووووااإل رأ  بووووووووووا تقوووووووووووم الوووووووووولد  وووووووووو لو اب ممووووووووووي 

 يخضوووووووووع لدالووووووووو  السووووووووولمي نووووووووووود  ال إيووووووووورا  لبرنوووووووووامد اعالووووووووو  قوووووووووادنتواال يوووووووووي والتج
" وني  صوووووووووووووووهيالكيوووووووووووووووا  ال" بووووووووووووووورامد بينموووووووووووووووا مت حووووووووووووووودةال ناالمووووووووووووووو  مفتشوووووووووووووووي ةلمرا بووووووووووووووو 

 بنفووووووووووواق ةميووووووووووو  ماأل حاسوووووووووووبةلماو  اءلةالمسووووووووووو   وووووووووووار  الضوووووووووووخمة ةنوويووووووووووو  ال اانتهرسووووووووووو تو 
  .معلنة ةلربي  و  ةأمريكي   معايير اجيةوا دو 

ة  اريشوووووووووو  فووووووووووي السووووووووووياق ااتووووووووووا الوووووووووول ا  شووووووووووركة " ب نوووووووووو  البووووووووووس" األمريكيوووووووووو 
صوووووووووورت مو عوووووووووا  سوووووووووريا  جديووووووووودا  ا ووووووووور فوووووووووي منطقوووووووووة بيووووووووو  شوووووووووميس التوووووووووي توجووووووووود 

" وافووووووووووواد 2فيهووووووووووا  اعوووووووووودة لسووووووووووو   الجووووووووووو الحربووووووووووي  الصوووووووووووهيوني  المسووووووووووماة" كنوووووووووواف
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بطاريوووووووووووووووات موووووووووووووووون  3أ  القاعووووووووووووووودة تضووووووووووووووون  "GLOBAL SECURTYمو وووووووووووووووع" 
نووووووووووووووود  الجديووووووووووووود اشوووووووووووووار المووووووووووووودير صوووووووووووووواريخ أريحوووووووووووووا، وعووووووووووووون لايوووووووووووووة المو وووووووووووووع ال
مبووووووووال فووووووووي مقابلووووووووة اجرتهووووووووا معووووووووا التنفيوووووووولد لجمعيووووووووة  ووووووووب  األسوووووووولحة داريوووووووول كي

ة ا  "الكيوووووووووووا  الصوووووووووووهيوني  تسوووووووووووعل لتصووووووووووونيع  وكالوووووووووووة اسوشووووووووووويتد بووووووووووور  األمريكيووووووووووو 
روجين المسوووووووووتخدمة فوووووووووي المزيووووووووود مووووووووون موووووووووادة التيتريووووووووووم وئوووووووووي مووووووووون نظوووووووووائر الهيووووووووود

  علل االنفجار". تعزيز كفاءة الر و  الحربي ة النووي ة و درتها 
 عوووووووووو اتب "صووووووووووهيوني  لالكيووووووووووا  ا"  فووووووووووة  و  عسووووووووووكري    بووووووووووراء يقووووووووووول وحسووووووووووبما

ق فيموووووووووا والغمووووووووووض ةال شوووووووووفافي ةسياسوووووووووي    نلووووووووو و  .رةالكبيووووووووو  ةنوويووووووووو  ال بترسوووووووووانتها يتعلووووووووو 
ده امووووووو  وكووووووول ة؛نوويووووووو   سووووووولحةأل امت كهوووووووا داأبووووووو  تؤكووووووود  أنهوووووووا ئوووووووو ةمووووووور  كووووووول فوووووووي تؤكووووووو  

 أ  تنوووووووووامنطق فوووووووووي ورمووووووووو ألا تعقيووووووووود مووووووووون يزيووووووووود وموووووووووا"  نووووووووووود  ال يووووووووواربالخ" تحوووووووووتفظ
 اهجووووووووو ت موووووووووزدو لا  فهووووووووواو م علووووووووول ةمصوووووووووم  م  الووووووووو  وموووووووووا  كانووووووووو  مت حووووووووودةال الواليوووووووووات
 الوووووووووودول جميووووووووووع لووووووووووا عتخضوووووووووو  أ  علوووووووووول تصوووووووووور   ثحيوووووووووو  ،سوووووووووولحةاأل عنووووووووووز  سياسووووووووووة

 ".صهيوني  الكيا  ال" هاإرئاب ةيبرب عدا افيم
 ةصوووووووووووووهيوني  ال الصوووووووووووووارو ية الترسوووووووووووووانة نحجووووووووووووو  تصووووووووووووول اتالتقووووووووووووودير   وحسووووووووووووو 

  وووووووووووووووااف 150 ،نوووووووووووووووسال للصوووووووووووووووارو  يوووووووووووووووةاداح ق اطووووووووووووووو  منصوووووووووووووووات 109 الووووووووووووووول
 كموووووووووووووووووا  3 و ايحووووووووووووووووو أر )  وووووووووووووووووااف 18  2 و أريحوووووووووووووووووا)  وووووووووووووووووااف 150  1 و يحوووووووووووووووووار أ)

 ،يحووووووووووووووار أو  سالنوووووووووووووو  للصووووووووووووووواريخ ا  وكيميائيوووووووووووووو  ا  نوويوووووووووووووو   رأسووووووووووووووا 175 و 150 تمتلوووووووووووووو 
 ر و  انتوووووووووا  فوووووووووي افريقيوووووووووا بجنوووووووووو  موووووووووع" صوووووووووهيوني  الكيوووووووووا  ال" ونووووووووو تعا ل كووووووووول

 اات أريحووووووووووووووا للصوووووووووووووواريخ نيترونيوووووووووووووة   و ور  طووووووووووووون وكيلووووووووووووو  2،3  يوووووووووووووار ةنوويووووووووووووو  
 اجووووووووورت فقووووووووود ،و كووووووووور  بالصوووووووووواريخ علوووووووووقتي افيمووووووووو  اموووووووووا طووووووووون، /لوووووووووويك واحووووووووود ة ووووووووودر 

 ةنوويووووووووووووو   رأ  حمووووووووووووول يمكنوووووووووووووا و ر الصوووووووووووووا لهووووووووووووولا يراو تطووووووووووووو " صوووووووووووووهيوني  لكيوووووووووووووا  الا"
 فوووووووووي بوسووووووووو  الواشووووووووونطن صوووووووووحيفة كشوووووووووفتا موووووووووا وئووووووووو و  1980 معوووووووووا لمنووووووووو  والووووووووو 

 اطووووووووووووووو ق بيووووووووووووووو ب نا موووووووووووووووزودة مركبوووووووووووووووة مووووووووووووووون قووووووووووووووواافلا ويتكوووووووووووووووو   8/12/1980
 التقريووووووووووور نشووووووووووورة الووووووووووو  بعووووووووووود اتووووووووووو داك موووووووووووا وئوووووووووووو ،ليووووووووووو م 1500 مووووووووووودائا ربا يوووووووووووة

  دموووووووووو  وحووووووووووددت 1981 فبرايوووووووووور فووووووووووي وميسوووووووووو االيكون عوووووووووون الصووووووووووادرة رجيخوووووووووواال
  توريووووووووووووو وبئووووووووووووار ) بمحوووووووووووورك مجهووووووووووووز رو الصووووووووووووا وا  ،كوووووووووووون 300 بووووووووووووو الصووووووووووووارو 

 .ةمريكي  ألا مت حدةال والياتلا من" صهيوني  الكيا  ال" عليا ل صح
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 ضخمة  ائيةميكي ترسانة
 أسووووووووووووووولحة مووووووووووووووون نتهااسووووووووووووووو ر ت لتوسووووووووووووووويع علسووووووووووووووو ت صوووووووووووووووهيوني  الكيوووووووووووووووا  ال أل 

 بووووووول ةنوويووووووو  ال اريخوالصوووووووو  لالقنابووووووو   انتوووووووا عنووووووود فقووووووو  فو ووووووو تت لووووووون ملاشووووووو لا اردملووووووو ا
 موووووووووون كبيوووووووووور نكوووووووووو ب نوووووووووووود  ال مخزونهووووووووووا برفوووووووووود ةريوووووووووو  تدميال  وووووووووودراتها زلتعزيوووووووووو  سووووووووووع 

 .الكيميائية سلحةاأل
الكيوووووووووووووا  "  فوووووووووووووة ةمريكيووووووووووووو  األ للمخوووووووووووووابرات ئقوثوووووووووووووا إلووووووووووووول اسوووووووووووووتنادا اانووووووووووووو  اا

 انيثووووووووو لا تشووووووووورين حووووووووورب بعووووووووود ائيوووووووووةمييكلا سووووووووولحةاأل يعتصووووووووون بووووووووودأت" صوووووووووهيوني  ال
 فووووووووووووي يائيووووووووووووةمالكي سوووووووووووولحةلأل  سوووووووووووون ت فوووووووووووو   أنووووووووووووا إلوووووووووووول ئقاوثوووووووووووو ال تشووووووووووووير و1973

 ابصوووووووووووووو عاأل لووووووووووووووا  سوووووووووووووولحةاأل ئووووووووووووووله وتتضوووووووووووووومن ،نوووووووووووووووود  ال مونووووووووووووووةيد لمفاعوووووووووووووو 
 . كبيرة تكميا" صهيوني  ال  الكيا" منا تمتل  اللد ،"نريسا"

 عوووووووووون كشووووووووووف  سووووووووووسللتج ةأمريكيوووووووووو   صوووووووووونا ية أ مووووووووووارا   أ  قووووووووووةالوثي وتكشووووووووووف
 لتخووووووووووزين آ وووووووووور محتموووووووووول ومو ووووووووووع صوووووووووواب،عاأل لووووووووووا  ا إلنتوووووووووو " محتموووووووووول  ووووووووووعمو "

 ئنووووووووووواك أ  المعتقووووووووووود مووووووووووون اوانووووووووووو  النقووووووووووو ، اءر صوووووووووووح فوووووووووووي ئيوووووووووووةالكيميا حةسووووووووووولاأل
 . ا ر متطور كيميائي نعمص في ةدجو مو  أ ر   كيميائية أسلحة

ات ر صووووووووووووودت حوووووووووووووين ،1982 عوووووووووووووام لإلووووووووووووو  الوثيقوووووووووووووة ئوووووووووووووله ودوتعووووووووووووو   عمليووووووووووووو 
 تقوووووووووووووم ا  دوليووووووووووو   المحرموووووووووووة سووووووووووولحةاأل مووووووووووون هيووووووووووور ول ئيالكيميوووووووووووا السووووووووووو   تصووووووووووونيع

 ". صهيوني  الكيا  ال" يعهاصنتب
 للمووووووووووواد صووووووووووهيوني  ال العوووووووووودو دامتخسوووووووووو ا عوووووووووون حوووووووووودثتت يرتقووووووووووار  ةثموووووووووو  نكوووووووووو ل

 تعر وووووووو   وووووووود 1946 عووووووووام مصوووووووور نوووووووو كا حيووووووووث كووووووووربم و وووووووو  منوووووووول الكيميائيووووووووة
 فوووووووووي الكووووووووووليرا ابكتيريووووووووو  ةصوووووووووهيوني  ال العصوووووووووابات و وووووووووع  عنووووووووودما يرالكوووووووووو ال لوبووووووووواء
 1967 بر حووووووووو  أعقووووووووواب فوووووووووي مماثلوووووووووة بعمليوووووووووة دالموسوووووووووا  وووووووووام اكمووووووووو  النيووووووووول، ميووووووووواه
  .الصي  راضمأ راكوليلا اءبو  علل يطلق كا  وو تها

 مووووووووون كغيرئوووووووووا ءاجمعووووووووو  ةبشوووووووووري  ال علووووووووول ا   طووووووووور  كيميائيوووووووووةلا سووووووووولحةاأل تشوووووووووكل
 تحجووووووووووين أو لتوووووووووودمير الكيميائيووووووووووة سوووووووووولحةاأل تسووووووووووتخدم اا الشووووووووووامل الوووووووووودمار أسوووووووووولحة

 ،ةفووووووووووو تلمخ أئوووووووووووداف قيووووووووووو حقلت معينوووووووووووة ةبشوووووووووووري   مجموعوووووووووووة نشووووووووووواط مووووووووووون حووووووووووودلا أو
 علووووووووووول لالبوووووووووووا   رالتووووووووووو ثي ئوووووووووووو الكيميائيوووووووووووة سووووووووووولحةألا بوووووووووووا يوووووووووووزتتم موووووووووووا أ  حيوووووووووووث

 شووووووووووووام    توووووووووووودميرئا يكووووووووووووو   ةنوويوووووووووووو  ال سوووووووووووولحةاأل بينمووووووووووووا فقوووووووووووو ، الحيووووووووووووة اتائنوووووووووووو الك
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 حسووووووووووو  الكيميائيوووووووووووة ةسووووووووووولحاأل وتصووووووووووونف. الجغرافوووووووووووي ا مكووووووووووو ال ودحووووووووووود تعوووووووووووديا  مو 
 سووووووووووووورعة مووووووووووووون والحووووووووووووود عليهوووووووووووووا السووووووووووووويطرة كانيوووووووووووووةمإ حسووووووووووووو  أو ت ثيرئوووووووووووووا شووووووووووووودة

 فوووووووووووي دولوووووووووووة أكبووووووووووور ئوووووووووووي ،مت حووووووووووودةال يووووووووووواتالوال أ  المعوووووووووووروف انتشوووووووووووارئا، ومووووووووووون
ر  العووووووووووالن ر كلشوووووووووو ت التجووووووووووارة ئووووووووووله  إ بوووووووووول غووووووووووا ات،لا لهلهوووووووووو  ةمصوووووووووود   د   ر ق  مصوووووووووو 
 .ةيكي  مر األ كاتشر لا لك بريات أساسي
 الكيمائيووووووووووة ةلحسوووووووووو األ موووووووووون  ووووووووووخمة ةانترسوووووووووو  صووووووووووهيوني  ال العوووووووووودو ويمتلوووووووووو  
 علووووووووول  يوووووووووعتو ال و ويرفووووووووو   الووووووووو  رينكووووووووو  انوووووووووا ال ا ،عالميووووووووو   الثالوووووووووث ترتيووووووووو لا تحتووووووووول

 عووووووووون ابووووووووودا   ثتتحووووووووود ال يكوووووووووامر ف  ة،أمريكيووووووووو   بحمايوووووووووة ةدوليووووووووو  ال رالحظووووووووو  تمعائووووووووودا
 هوووووووووواعلي تغلوووووووووو  توووووووووويلا الكيمائيووووووووووة سوووووووووولحةاأل موووووووووون" صووووووووووهيوني  لاالكيووووووووووا  " سووووووووووانةر ت

 . معلن وتواطؤ و ضفم بانحيا  القاتلة األعصاب ت الا

 التخريبية  وأنشطتها  ةصهيوني  ال  ة وي  و نال البحوث  مراكز
 العووووووووووووووودو ار مووووووووووووووو ي وحوووووووووووووووده محتووووووووووووووول  ال فلسوووووووووووووووطيني  ال  قووووووووووووووو الن فوووووووووووووووي لووووووووووووووويس

 كوووووووووول الوووووووووول اطرهخووووووووو م وتصوووووووووودير ماردوالووووووووو  وتالموووووووووو  ةاعصووووووووون طقووووووووووو  صوووووووووهيوني  ال
 نووووووووووووواطقلماو   المووووووووووووود عسووووووووووووواتا علووووووووووووول ممتووووووووووووودة سلسووووووووووووولة اكئنووووووووووووو  ، بووووووووووووولالمنطقوووووووووووووة

 لحوووووووووووت اال بهوووووووووووا يصووووووووووونع يوالتووووووووووو  االبحووووووووووواث زاكووووووووووو مر  مووووووووووون ةمحتلووووووووووو  ال ةفلسوووووووووووطيني  ال
 :انهوم الحياة عوادم وينتد ائابر إ  لائف

   بون لعي-
 موووووووووونو  "صووووووووووهيوني    الالكيووووووووووا" فووووووووووي لحةسوووووووووو األ زينلتخوووووووووو  منشوووووووووو ة ثوووووووووواني يئوووووووووو 

 . ر ي ةاأل واأللغام ةتكتيكي  ال ةنووي  لا فلائالق اتهامحتوي بين
   يار زك كفر-

 . القنابل لتخزين ومنش ة بها مشتبا ةنووي   ريخصوا ة اعد
   سوري   الناح-

 ليتعامووووووووووووو . ةمريكيووووووووووووو  األ ةوطنيووووووووووووو  ال سووووووووووووولحةاأل اتمختبووووووووووووور  ادلعووووووووووووو ي موووووووووووووا ئووووووووووووو
  .البحث إلل باإل افة ءبناوال ةلحساأل تصمين عم برالمخت
   يوديفا -

 . با اشتبمال ةنووي  ال سلحةاأل تجميع مرفق
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  تيروش-
 سوووووووووووولحةاأل لتخووووووووووووزين تينصووووووووووووهيوني  لاا  الكيوووووووووووو  ن تيمنشوووووووووووو  دحوووووووووووو أ إنووووووووووووا ي قووووووووووووال

 ة،سووووووووووووتراتيجي  اال سوووووووووووولحةاأل نزيتخوووووووووووو  مو ووووووووووووع ئووووووووووووي تيوووووووووووورو  أ  ي عتقوووووووووووود. ةويوووووووووووو  و نال
 . ةتكتيكي  ال سلحةاأل تخزين  عمو  ئي   عيلبو  بينما
   ئيلرافا-

 ةويوووووووووو  و نال سوووووووووولحةلأل الفعلووووووووووي ميووووووووووعالتج نعووووووووو  ال  ؤو مسوووووووووو  رافائيوووووووووول مو ووووووووووع كوووووووووا 
 .ةصهيوني  ال

 ومركوووووووووز ين،موووووووووريكي  األ مووووووووواءعللا ادحووووووووو ات   مووووووووون توموووووووووامعل كشوووووووووف  الووووووووو  الووووووووول
 جوووووووووين مجلوووووووووة و دولي  الووووووووو  سووووووووو ملل كوووووووووارنيغي ةسووووووووو س  مؤ و  ،االنتشوووووووووار مدعووووووووو  دراسوووووووووات

 ةبيولوجيوووووووووو  و  ةويوووووووووو  اكيمو  ةنوويوووووووووو   ةشووووووووووطان بهووووووووووا يووووووووووتن زراكوووووووووو الم ئووووووووووله موووووووووون كوووووووووول إ 
 سوووووووووووولحةاأل صوووووووووووونع فووووووووووووي المسووووووووووووتخدم ومونيوووووووووووو لوتالب ا إنتوووووووووووو  يووووووووووووتن حيووووووووووووث فووووووووووووةتلمخ

 . ديمونا منش ة في ةنووي  ال
م -   ،أبيووووو  تووووول جنووووووب لألبحووووواث، سووووووري  مركوووووز فوووووي ةويووووو  و ن ةأسووووولح  مصووووو 

 . عصنال أمريكي   ثأبحا مفاعل با يوجد اللد
 الصووووووواريخ ارا تبوووووو  ميوووووودا  يفوووووو  ةنوويوووووو  ال درةقوووووو لا اات الصووووووواريخ ا تبووووووار توووووون -

  .المتوس  بي األ البحر للع أبي  تل جنوب كينبالمي
 ر ووووووو ب فوووووووي نعمصووووووو  فوووووووي تصووووووونع ةنوويووووووو  ال  الووووووور و  اات 2 أريحوووووووا صوووووووواريخ -
 . ةمحتل  ال القد  لربي   يعقوب

 50 وبهوووووا ةمحتلووووو  ال القووووود  بر لووووو    ريوووووا اركفووووو  فوووووي ةنوويووووو   يخر او صووووو   اعووووودة -
 . ةوي  نو  بر و  2 أريحا صارو  50 عن يقل ال ما يضن األرض تح  مخب 

 . ليلجال يف حيفا  ي  ر ش يوديفات في ةنووي   أسلحة وتفكي  تجميع -
 . الجليل شر ي     و عيلب نم بالقرب ةنمخز  ةتكتيكي   ةنووي   ةأسلح -

اكتا كتوووووووووو  الوووووووووولد ،ئوووووووووووغ   ووووووووووال ،"الصوووووووووونا ية موووووووووواراأل  بووووووووووةمرا  " بعنوووووووووووا  بوووووووووو 
ا 50 عووووووووون يقووووووووول ال موووووووووا إلووووووووول باإل وووووووووافة إنوووووووووا  ،2 أريحوووووووووا طووووووووورا  مووووووووون صوووووووووارو  
 . ليجللا شمال يف أ دم 1 أريحا خصواري صهيوني  لا  ايالك  تمتل

 حوووووووووود   للوووووووووو ع ،"ا   متووووووووووو  عراد" بنوووووووووواء حوووووووووواولي صووووووووووهيوني  كيووووووووووا  اللا كووووووووووا  إاا
 ةبلووووووووووو ن  50 عووووووووووون يقووووووووووول ال امووووووووووو  لديوووووووووووا أ  نفتووووووووووورض أ  منطقوووووووووووي  ال فمووووووووووون ، ولوووووووووووا
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  وووووووووووولائف الوووووووووووو  فووووووووووووي بمووووووووووووا ةتكتيكيوووووووووووو   ةنوويوووووووووووو   أسوووووووووووولحة إلوووووووووووول  ووووووووووووافةباإل ةنوويوووووووووووو  
 ةمجلووووووووو  لتقريووووووووور وفقوووووووووا  . الخاصوووووووووة التووووووووودمير ةز هووووووووو وأج ر وووووووووي ةاأل املغووووووووو واأل ةمدفعيووووووووو  ال

  :جين
  .ناديمو   ةمنش في سلحةاأل صنع في خدمالمست ونيوموتبللا ي نتد -
م -  الووووولد ،يووووو أب تووووول جنووووووب ث،بحوووووالأل  ريسوووووو  مركوووووز فوووووي ةنوويووووو   أسووووولحة م صووووو 

 . الصنع أمريكي   أبحاث مفاعل با يوجد
 بووووالميكين خالصووووواري ا تبووووار  دايوووو م فووووي ةنوويوووو  ال درةالقوووو  اات الصووووواريخ ارا تبوووو  توووون -

 . متوس لا  األبي البحر علل أبي  تل جنوب
 يعقوووووووب ب وووووور فووووووي نعمصوووووو  فووووووي عتصوووووون ةنوويوووووو  ال ر و لوووووو ا اات 2 أريحووووووا يخار صووووووو  -

 .  القد لربي  
 ابهووووو  ،القووووود  لووووورب يهوووووودا تووووو ل فوووووي   ريوووووا، كفوووووار فوووووي ةنوويووووو   صوووووواريخ عووووودةا  -

 بووووووور و  2 ايحووووووو أر  و صوووووووار  50 عووووووون يقووووووول ال امووووووو  يضووووووون األرض تحووووووو  مخبووووووو  50
 . ةوي  نو 
 . يلجلال في حيفا شر ي   اتديفو ي في ةنووي   أسلحة فكي تو  تجميع -
 .لالجلي شر ي   عيلبو   من ربلقبا زنةخم ةتكتيكي   ةنووي   أسلحة -

  خيوط  ولأ  كشف ،  واشنطن  تقدمة  ة ماوي  يك  شحنا    تحمل  ةصهيوني    طائرة  تحطم
   دودحالام مريكي  األ داالمدا

 مووووووووووواد موووووووووولتح 1992 عووووووووووام ةصووووووووووهيوني   طووووووووووائرة تحطوووووووووون دثحووووووووووا يكوووووووووون نلوووووووووو 
 رالسووووووووتا ا ا  فقوووووووود،ديا  اع ثا  دحوووووووو " ابيوووووووو  لتوووووووو " الوووووووول طريقهووووووووا فووووووووي محرمووووووووة ةاويوووووووو  مكي

 نةترسوووووووووووا يوووووووووووزعز لت كووووووووووواريأم تمارسوووووووووووا الووووووووووولد كيمووووووووووواود  ال واالموووووووووووداد التمويووووووووووول نعووووووووووو 
 ميثيوووووووووووووول يائثنوووووووووووووو  موووووووووووووون ليتوووووووووووووورا   190 اكتشوووووووووووووواف توووووووووووووون اا ،ةكيماويوووووووووووووو  ال حووووووووووووووت لاال
 دةموووووووووووووا وئوووووووووووووي حوووووووووووووت لاال  لطيووووووووووووورا تابعوووووووووووووة ةولووووووووووووو حم فوووووووووووووي تنافسوووووووووووووفو  ثيووووووووووووولميال

 أ  دعووووووووو ب ،سوووووووووارين عصوووووووووابألا  الووووووووو  تركيووووووووو  يفووووووووو  تسوووووووووتخدم ظوووووووووورةحم كيميائيوووووووووة
 ليووووووووووور الموووووووووووادة أ  حينهوووووووووووا" صوووووووووووهيوني  لالكيوووووووووووا  ا" وأصووووووووووورت ،ةالطوووووووووووائر   طمووووووووووو تح

 مووووووووووويحت التوووووووووووي المرشوووووووووووحات ا تبوووووووووووار يفووووووووووو  تخدامسووووووووووو ل  أنهوووووووووووا ادعووووووووووو  و ةسوووووووووووام
 شووووووووووووحنةلا ئووووووووووووله ا  الصووووووووووووار ة ةر وووووووووووو مفالوا ،ائيووووووووووووةالكيمي حةسوووووووووووولاأل موووووووووووون األفووووووووووووراد
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الكيوووووووووووووا   معهووووووووووووود" لإلووووووووووووو  الكيميائيوووووووووووووة داللموووووووووووووو  أمريكوووووووووووووي   عمصووووووووووووون مووووووووووووون صوووووووووووووادرة
  .ةمريكي  األ ارةالتج ةار و   من يإلر بت" ةبيولوجي  ال حاثبألل صهيوني  ال

 التكنولوووووووووووجي يووووووووووينتقال مكتوووووووووو   ووووووووووام بعووووووووووام مدويووووووووووةلا الفضوووووووووويحة ئووووووووووله بعوووووووووود
 الووووووووووووودمار أسووووووووووووولحة انتشوووووووووووووار نيووووووووووووويتق صوووووووووووووو خب مريكوووووووووووووي  األ للكوووووووووووووونغر  عالتووووووووووووواب

 كهوووووووووووات ام ورد نووووووووووواأ للووووووووووو ع مووووووووووورة ألول" ني  صوووووووووووهيو الكيوووووووووووا  ال" جيلبتسووووووووووو  الشوووووووووووامل
 نيوووووووووووووويالتق توووووووووووووو كم  ووووووووووووووام كمووووووووووووووا ة،لنوووووووووووووو مع ليوووووووووووووور ةالكيميائيوووووووووووووو  للحوووووووووووووورب  وووووووووووووودرات

 امووووووووووووت ك  ائمووووووووووووة فووووووووووووي" صووووووووووووهيوني  الالكيووووووووووووا  " بووووووووووووةدرا  مريكووووووووووووي  األ لوووووووووووووجيتكنو لا
 مو عووووووووة موووووووون ليوووووووور ب نهووووووووا العلوووووووون مووووووووع. معلنووووووووة ليوووووووور ةبيولوجيوووووووو  ال للحوووووووورب بوووووووورامد

 . والسامة ةبيولوجي  ال سلحةاأل  يةفاات علل

 ة المحرم زا ا غلا من كبير ن زوخم
 لغوووووووووووووووووا ات نوووووووووووووووووا طاأل آالف ةصوووووووووووووووووهيوني  ال الكيميائيوووووووووووووووووة الترسوووووووووووووووووانة تضووووووووووووووووون

 يوووووووووةوكارث لإنسوووووووووا  لوووووووووة ات أ ووووووووورار إلحووووووووواق نها شووووووووو  مووووووووون ا  دوليووووووووو   محرموووووووووة ةر يووووووووو ط 
 : منها نلكر  ةللبي

 جهوووووا لا ديوووووؤا كموووووا الجلووووود فوووووي قرحووووواتتو  حرو وووووا   يسوووووب  :الخاااااردل زغاااااا -1
 الطويلووووووة تووووووااير ت ث أ طوووووورو  ةطيوووووو االمخ يةلشوووووو واأل بوووووواألعين أ وووووورارا   قحوووووو ويل التنفسووووووي

 وال وراثيوووووةلا اتوالتغييووووور   للسووووورطا ا  مسوووووبب الخوووووردل لوووووا  كوووووو    بسووووو ب تحصووووول األجووووول
 . لا ع   أد يوجد

. الحشووووورات مبيووووودات مثووووول دائووووون ليووووور ومفعولوووووا ابلألعصووووو  موووووؤا :التاااااا ون  -2
 التوووونفس، وصووووعوبة البصوووور، لشوووواوة - لووووا عوووورضتلا فتوووورة حسوووو  -  وووواعوار  تشوووومل

 والتشوووووووووونجات، والغيبوبووووووووووة، واإلسووووووووووهال، ؤ،يوووووووووو  تقوال عوووووووووورق،لتوا ،العضوووووووووو ت    ووووووووووتوا
  .وتالم إلل دديؤ  اللد فسالتن وتو ف
 فوووووي لألوكسوووووجين الجسووووون اسوووووتخدام  ووووودرة علووووول ثرؤ يووووو  جووووودا   سوووووام :ديانيالسااااا   -3

ا أو ابت عووووووووا أو قاشوووووووو  تن حووووووووال  صووووووووعوبة  وووووووواار عو  وتشوووووووومل. اإلنسووووووووا  لجلوووووووود مسوووووووو 
 التنف س.
 فس،نتوووووووووو لا وصووووووووووعوبة ر،بصوووووووووو لا لشوووووووووواوة  وووووووووواار و ع تشوووووووووومل :السااااااااااارين -4

ؤ، عوووووووووورق،والت العضوووووووووو ت، وا ووووووووووت    ت،جاوالتشوووووووووون ،بووووووووووةوالغيبو  ،السووووووووووهإلوا والتقيوووووووووو 
 .موتلا إلل يؤدد اللد التنفس وتو ف
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 المنتقلوووووة اكوووووس فوووووي موووووادة مكوووووا ةب ةمي  سووووو  الموووووواد أكثووووور مووووون :أكاااااس فاااااي -5
. لوووووودالج عبوووووور يكووووووو   رئيسالوووووو  امتصاصووووووا لكوووووون ق،د ووووووائ   و بغضوووووو  تقتوووووول أ  واءلهبووووووا

 ت،ضوووووووووو الع وا ووووووووووت   التوووووووووونفس، وصووووووووووعوبة ،ربصوووووووووو ال ةاو لشوووووووووو  ر وووووووووواعوا تشووووووووومل
 .الموتف فسالتن وتو ف ،نجاتوالتش   ،ةبوالغيبو  ،واإلسهال ؤ،تقيوال والتعرق،
 منفصوووولين، لينعووووام موووون يتكووووو   و :الماااازدو  ائيثناااا ال الكيميااااائي الساااااح -6

  مهلكة.  ا عو  لا  ليطا   تدني اماالستخد عند امع مائات حاد
 ع  الشوووووو    فووووووي ورا  وتوووووودئ الجلوووووود، فووووووي تهيجووووووا يسووووووب  :CI2 ورالكلاااااا  غاااااااز -7

  الموت. لإل ويؤد  ةالهوائي
 الوووووودم وتخثيوووووور ،الدمويووووووة الوووووودورة فإليقووووووا يووووووؤد  :CG الفوسااااااي ين غاااااااز -8

 والموت. الجلطات ثوحدو 
 ثووووون التووووونفس وصوووووعوبة عضووووو تلا خووووواءتر ال  يوووووؤد :gD نوماالسااااا  غااااااز -9

  .الموت
 اقواال تنوووووووو  التوووووووونفس  وووووووويق ويسووووووووب  :aC دروساااااااايانيدإلهي   حااااااااام  -10
  .تمو ال ثن والغيبوبة
 إحساسووووووا يحوووووودث ،الفلفوووووول رائحووووووة لووووووا كيميووووووائي  تركيوووووو  ئووووووو :CS غاااااااز -11

 مووووووع ودوارا  ،درالصوووووو  فووووووي و وووووويقا  ،دموع وسووووووي   ،وسووووووعاال  ،دجلال فووووووي و ارصووووووا   ا  حار وووووو 
 .  يء يصحبا  يالث

 م،يوووووو ونماأل أمووووو   وبعووووو  يوووووةبترول موووووادة مووووون ي  لووووو  :الناباااااالم ا ااااالنق -12
 ئووووله  لوووو  ويووووؤدد النفثاليوووو ، م وحووووا البالمتيوووو ، وحووووام  ،األوليوووو  حموووو  مثوووول

 تتنووووواثر ئووووواانفجار  وعنووووود ابووووولن  فوووووي  تعبووووو  االحتوووووراق شوووووديدة يبوووووةترك إنتوووووا  لإلووووو  وادمووووو لا
 شوووووديدا يهاوتشوووووو  بالغوووووة حرو وووووا ببةسووووو م ةالضوووووحي بجسووووون الحار وووووة، لتلتصوووووق مكوناتهوووووا

 .بةالمصا ضاءعاأل ولو  للشكل
 سوووووويدوأك األلمنيوووووووم موووووون يتكووووووو   معوووووودني مركوووووو  :ترميااااااتلا أو مياااااا التر  -13

 . الهواء عن بمعزل حتل قاالحترا يدشد وئو ،ر  أ  يةدنمع ومشتقات الحديد
 لألكسوووووووجين، حيوووووووث الحساسوووووووية شوووووووديد كيووووووو ر ت :ي  ااااااا األ الفوسااااااافور -14

 م ويووووة، درجووووة 250 تبلوووو  حوووورارة درجووووة تجووووا  نم الجووووو فووووي لووووا امسووووتم  فووووور يشووووتعل
 فوووووالت للووووو إ يوووووؤد  الجلووووود علووووول اوسوووووقوط السووووومية، شوووووديد لوووووا  ارا ووووو احت عووووون وينوووووتد

 .سوداء ةري ش اتاعوفق تقرحات وإحداث
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   :والحارقا   ا المضب -15
 وعنووووووود SO3 مثووووووول عاليوووووووة ارةوبحووووووور  اب وووووووب شوووووووكل علووووووول تكوووووووو   موووووووواد وئوووووووي

 روق حوووو و  ةرئوووو ال فووووي حوووواد ونزيوووو  رالصوووود فووووي ا  وآالموووو  يدا  دشوووو  سووووعاال   تسووووب   هااستنشووووا
 . الجلد علل شديدة

 وكيماوي   نووي   حيفص  على ةفلسطيني  ال  بالنق . والبلدا  وتةموق ةبلنق
 مفاعوووووووول فيووووووووا يجووووووووثن الوووووووولد ا مكوووووووو ال موووووووون لووووووووة لي راتتوووووووو م كيلووووووووو دعوووووووو ب علوووووووول

 ةغربيوووووووووو  ال الضووووووووووفة جنوووووووووووب بلوووووووووودات فووووووووووي وبوووووووووواأل إل ،محتوووووووووول  ال بالنقوووووووووو  نووووووووووةديمو 
 بوووووووووودأت ،يبووووووووووا  تقر  متوووووووووور كيلووووووووووو 20 بحوووووووووودود دعوووووووووو بت التووووووووووي الظائريووووووووووة دةلوووووووووو ب اومنهوووووووووو 

 بتسوووووووووووووورب اتإصوووووووووووووواب علوووووووووووووول مؤشوووووووووووووورات ونيوووووووووووووو  نووووووووووووووي م عقوووووووووووووود منوووووووووووووول تظهوووووووووووووور
 ةلمنائضوووووووووو  ةدوليوووووووووو  لا لجنووووووووووةلا ممثوووووووووول حسوووووووووو   ادت حيووووووووووث ،ةويوووووووووو  و نال اتشووووووووووعاعاإل

 نسووووووووووووبة سووووووووووووعادة دمووووووووووووو مح الوووووووووووودكتور ةمحتلوووووووووووو  ال فلسووووووووووووطين فووووووووووووي ةنوويوووووووووووو  ال الحوووووووووووورب
 مسوووووووووووو لا هوووووووووووورظا فقوووووووووووود ،الظائريووووووووووووة دةبلوووووووووووو  فووووووووووووي السوووووووووووورطا  بوووووووووووو مراض االصووووووووووووابة

 الظائريووووووووة موووووووون مر وووووووول شووووووووخإل 200 موووووووون كثوووووووورأل  هار جوووووووو ا توووووووون الوووووووولد الطبووووووووي
 .نسمة الف 35 بلدةلا ئله ويقطن بالسرطا  و  ابمص جميعهن ا 

 المنطقوووووووووة تلووووووووو  فوووووووووي تظهووووووووور لووووووووون 1986 عوووووووووام  بووووووووول انوووووووووا ةادسوووووووووع. د واكووووووووود
 ،والعقوووووووووون ا وووووووووواتواالجه الخلقيووووووووووة التشوووووووووووئات مثوووووووووول ةيوووووووووو طبيع ليوووووووووور امووووووووووراض دا

 1989عوووووووووام فوووووووووي اديووووووووودوتح الغريبوووووووووة حووووووووواالتلا رتثووووووووو ك التووووووووواريخ ئووووووووولا بعووووووووود لكووووووووون
 اتإشوووووووووووعاع تسووووووووووورب تموووووووووووالحا عووووووووووون" صوووووووووووهيوني  الكيوووووووووووا  ال" ايووووووووووو ف  أعلنووووووووووو  الووووووووووولد
 ئووووووووووولا ودجووووووووووو و  طرمخوووووووووووا كوووووووووووديؤ  الووووووووووولد األمووووووووووور ديمونوووووووووووة، عووووووووووولمفا مووووووووووون ةنوويووووووووووو  

 والتسوووووووووووريبات والتوووووووووووداعي ارنفجووووووووووو باال مهوووووووووووددة ةيالسوووووووووووم شوووووووووووديدة كقنبلوووووووووووة المفاعووووووووووول
 رثاو كووووووووووو و  يووووووووووور ط صوووووووووووفي  علووووووووووول كلهوووووووووووا طقوووووووووووةالمن يضوووووووووووع و ظوووووووووووةحل أد فوووووووووووي

 فووووووووي مختصووووووووين ء بوووووووورا حسوووووووو  تحتووووووووا  انهوووووووو ةف حصوووووووول  مووووووووا ااا محتملووووووووة ئائلووووووووة
 نمووووووووو  للخووووووووورو  سووووووووونة الوووووووووف 34 مووووووووون رأكثووووووووو  إلووووووووول ةنوويووووووووو  ال واأل طوووووووووار التووووووووودا يات

 .جارنفاال ريث ت نصف
 2 بعووووووووووود علووووووووووول ا  يووووووووووو  نوو  مووووووووووودفنا   امووووووووووو  أ" صوووووووووووهيوني  الكيوووووووووووا  ال"  أ  يووووووووووولكر

 متوووووووورا   15 عمووووووووق وعلوووووووول ةغربيوووووووو  ال فةالضوووووووو  فووووووووي الظائريووووووووة ةبلوووووووود موووووووون متوووووووور كيلووووووووو
 .المنطقة يالأئ علل الكبير الخطر يكمن ناوئ األرض تح 
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  البوووووووووال محتووووووووول  ال نقووووووووو لا سوووووووووكا  فوووووووووة  ةفلسوووووووووطيني   يةحصووووووووو  مراكوووووووووز وحسووووووووو 
 نوووووووووووود  ال التلوووووووووووث لمخوووووووووواطر ةعر وووووووووو  كثووووووووووراأل ئوووووووووون نسوووووووووومة فلوووووووووو أ 240 عووووووووووددئن
 زمركوووووووووو  اكوووووووووودت حيووووووووووث ،يشووووووووووعاعاإل والتسوووووووووورب ةنوويوووووووووو  ال اتيوووووووووو النفا عوووووووووون النوووووووووواجن

 لجهووووووووا اب مزمنووووووووة ضرااموووووووو  النقوووووووو  ائووووووووالي بووووووووين رشوووووووو تتن انوووووووو أ ةفلسووووووووطيني  ال صووووووووحةلا
 ادمووووووووووووو لا تنتقوووووووووووول إا ،الجلوووووووووووودد فوووووووووووو لطوا القلوووووووووووو  راضواموووووووووووو  نفسوووووووووووويلتوا العصووووووووووووبي
اتمع عووووووووووووون جموووووووووووووةناال ةويووووووووووووو  نو ال سوووووووووووووباتوالتر  المشوووووووووووووعة  نووووووووووووووود  ال عالتصوووووووووووووني ليووووووووووووو 

 االشوووووووووووووخا  عبووووووووووووور وحتووووووووووووول واالعطوووووووووووووال اتالتسوووووووووووووريب  ووووووووووووو ل مووووووووووووون كيمووووووووووووواود  وال
  ابلوووووووووووووة  لزاليوووووووووووووة طقانووووووووووووو مب امالمقووووووووووووو  الخطيووووووووووووور مفاعوووووووووووووللا ائووووووووووووول فوووووووووووووي العووووووووووووواملين

 .اتصدعللت

 رم طولك في و  الم  انمص
 حووووووووووت لالا عوووووووووولمفا موووووووووون نوووووووووووود  ال التسوووووووووورب طرمخووووووووووا عوووووووووون دا  بعيوووووووووو  ولوووووووووويس

 وتشوووووووووكل ةغربيوووووووو  ال الضووووووووفة بلوووووووودات سووووووووكا  علوووووووول ةخطووووووووور لا شووووووووديدة  لةسوووووووو م تبوووووووور 
 ا امهوووووووووووووا ةيووووووووووووو  كيماو  مصوووووووووووووانع وجوووووووووووووود فوووووووووووووي وتتمثووووووووووووول ا  وبي يووووووووووووو  صوووووووووووووحيا   ا  دتهديووووووووووووو 

 ةجي  سوووووووووووووتراتياال الخطوووووووووووووة تتضووووووووووووو  نوووووووووووووائو  ،طوووووووووووووولكرم مدينوووووووووووووة لووووووووووووورب لحوووووووووووووت اال
 الشوووووووووووووووع  ةاربووووووووووووووو لمح صوووووووووووووووهيوني  ال الكيوووووووووووووووا  اعهو ووووووووووووووو  تووووووووووووووويلا األمووووووووووووووود ةطويلووووووووووووووو 

 قوووووووووووةطنفالم ،ةماسووووووووووو  ةبخووووووووووور أو  ةماويووووووووووو  يك اتشوووووووووووعاعإل ضووووووووووواريتع عبووووووووووور فلسوووووووووووطيني  ال
 المصوووووووووانع مووووووووون ا  كبيووووووووور  عوووووووووددا   تضووووووووون ةضوووووووووفلا محوووووووووي  فوووووووووي ةقامووووووووو الم الصووووووووونا ية

 ت،الموووووووووووو  عمصوووووووووووان ةغربيووووووووووو  ال الضوووووووووووفة يلائووووووووووو ا  عليهوووووووووووا يطلوووووووووووق تووووووووووويوال الخطيووووووووووورة
  وانابيوووووووووووو  للغووووووووووووا  عناونصوووووووووووو  يةالحشوووووووووووور  يووووووووووووداتللمب" رد شووووووووووووو لا" مصوووووووووووونع وتضوووووووووووون

 .مطولكر  لرب تع وجميها كيماود  ال دللسما
 فلسووووووووووووطيني  ال  لالوووووووووووودا فووووووووووووي   نشوووووووووووو أو  قبسوووووووووووو  المصووووووووووووانع ئووووووووووووله ا  يوووووووووووولكر

 مووووووووووووو  ا حوووووووووووووت لاال سووووووووووووولطات ا  إال نيوووووووووووووا،ونتا بااسووووووووووووو  تووووووووووووويطقمن فوووووووووووووي محتووووووووووووول  لا
  وووووووووووورارات علوووووووووووول وبنوووووووووووواء ة يوووووووووووو بي ألسووووووووووووباب 1987 عووووووووووووام رمكلو طوووووووووووو  الوووووووووووول بنقلهووووووووووووا

 مة وسوووووووووووو  صووووووووووووحة علوووووووووووول  طرئووووووووووووا  ثبوووووووووووو  ا  بعوووووووووووود والوووووووووووو  حووووووووووووت لاال ناكمحوووووووووووو 
 ةغربيوووووووووو  ال الضووووووووووفة لالوووووووووو  وموووووووووونهد موووووووووودرو  كلشوووووووووو ب نقلهووووووووووا توووووووووون لوووووووووولل  ،اإلنسووووووووووا 

 عوووووووووووام فوووووووووووي أنوووووووووووا الووووووووووول اريشووووووووووو  الصوووووووووووحية، بسووووووووووو متهن ينيني  فلسوووووووووووطال فادتهالسووووووووووو 
  ريووووووووووة فووووووووووي صوووووووووولبة ةويوووووووووو  و ن نفايووووووووووات بوووووووووودفن" صووووووووووهيوني  الكيووووووووووا  ال" موووووووووو ا 1987
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 علوووووووووول كبيوووووووووور  طوووووووووور مصوووووووووودر المكوووووووووو  ائوووووووووول ويشووووووووووكل ،ة لقيليوووووووووو   وووووووووورب   عووووووووووزو 
 علوووووووووووول د توووووووووووو تح بووووووووووورمي    250 اكتشووووووووووواف توووووووووووون 1999 عوووووووووووام وفوووووووووووي ،ناطنيو مووووووووووو لا

 انشووووووواء تووووووون كموووووووا ،جنوووووووين فوووووووي تووووووووتلا ام  ريوووووووة الووووووول ةربووووووو مه مجهولوووووووة سوووووووامة دمووووووووا
 موووووووووووون ترحيلووووووووووووا توووووووووووون أ  بعوووووووووووودا  رد الا لووووووووووووور فووووووووووووي ةويوووووووووووو  و نلا للنفايووووووووووووات مكوووووووووووو 

 .محتل  ال فلسطيني  ال الدا ل في ولةعفال

  ةنووي  ا  بيسر وتنفايا   ،الحياة ويغتال البيئي و ملا  ينتج ال ي ال ري  ن الفر
 لتربة المياه وا في

 قنوووووووووووواةلا بثتووووووووووووا يئقوثووووووووووووا نليفوووووووووووو " ديمونووووووووووووة فووووووووووووي للمفاعوووووووووووول ظلوووووووووووونالم السوووووووووووور"
 اينةصوووووووووووهال الضوووووووووووحايا عووووووووووون معلوموووووووووووات كشوووووووووووف ل حوووووووووووتل  شووووووووووورةاعال التلفزيونيوووووووووووة
 لنفوووووووووووويال  أ ومووووووووووووع ،ي ووووووووووووةللب نوووووووووووووود  لا المفاعوووووووووووول بهووووووووووووا يتسووووووووووووب  توووووووووووويال وأل وووووووووووورار
 واو وووووووووو  المفاعوووووووووول  فايووووووووووا عوووووووووون موووووووووورة ألول ارسووووووووووتال  ا ا صووووووووووهيوني  لا الوثووووووووووائقي
 ينللووووووووووووو ا ينني  فلسوووووووووووووطيال اياالضوووووووووووووح عووووووووووووون أبووووووووووووودا   يتطووووووووووووورق  لووووووووووووون انوووووووووووووا إال ها ووووووووووووورار 
 اهميوووووووووووو  مووووووووووون ةنوويووووووووووو  ال مسووووووووووومو لا كووووووووووووؤو    و بويشووووووووووور  المووووووووووووت لوووووووووووا ات و  يتنفسووووووووووو 
 ضووووووووفةلا فووووووووي أم محتوووووووول  ال النقوووووووو  فووووووووي سووووووووواء ةنوويوووووووو  ال تالنفايووووووووا تخالطهووووووووا جوفيووووووووة

 ةويوووووووووووو  نو ال يوووووووووووواءالفيز  فووووووووووووي فلسووووووووووووطيني   إلمخووووووووووووت ايابنووووووووووووة ليوووووووووووو ل  ا  اال ،ةغربيوووووووووووو  لا
 قيوووووووووةتوثي سووووووووواتراود اعلميوووووووو   بحثوووووووووا اعوووووووود الخليووووووووول جامعوووووووووة يفوووووووو  محا ووووووووور ودكتووووووووور

 العناصووووووووووور  يوووووووووووالق ةطوووووووووووور تم ةهوووووووووووز أج باسوووووووووووتخدام سووووووووووونوات ارمووووووووووود علووووووووووول اائووووووووووو اجر 
 روالصوووووووووووخو  يووووووووووواهالم ،"ةغربيووووووووووو  ال الضوووووووووووفة ة ووووووووووو يب فوووووووووووي المشوووووووووووعة وادوالمووووووووووو  ةويووووووووووو  نو ال

 تركيووووووووووووووز فووووووووووووووي ظووووووووووووووا  حو مل ا  ارتفاعوووووووووووووو  اتاسوووووووووووووو ار د واظهوووووووووووووورت" اتوووووووووووووواتبلنوا ربووووووووووووووةوالت
 فووووووووووي تتوووووووووانباوال لمووووووووواءاو  التربوووووووووة عينوووووووووات فوووووووووي المشوووووووووعة النظوووووووووائر اد" تالنويووووووووودا"

 بوووووووووا  مو مسووووووووو  ئوووووووووو اممووووووووو  أعلووووووووول بحووووووووود النسووووووووو   لووووووووو ت وجووووووووواءت لالخليووووووووو  ةظووووووووو محاف
 فوووووووووووي انتشوووووووووووارا   كثووووووووووراأل عشووووووووووو ملا العنصووووووووووور ا  بنووووووووووةايا. د فكشووووووووووو  كموووووووووووا .ا  عالميوووووووووو  

 مووووووووووون الووووووووووولد مشوووووووووووعلا 137 السووووووووووويزيوم رعنصووووووووووو  ئوووووووووووو ةغربيووووووووووو  ال الضوووووووووووفة جنووووووووووووب
 صفرا   وجوده دلعم يكو   ا  مفترضلا

 يفوووووووووو  ايضووووووووووا مديووووووووووو راال عنصوووووووووور زتركيوووووووووو  ا  البحثيووووووووووة تادراسوووووووووو  بينوووووووووو  كمووووووووووا
 فووووووووي كبيوووووووورة اف ووووووووع ب اعالميوووووووو   بووووووووا مسوووووووومو  ئووووووووو ممووووووووا لأعلوووووووو  يوووووووولخلال محافظووووووووة

 متوسووووووووو لا فيصووووووووول 238 اليورانيووووووووووم صووووووووورعن اموووووووووا الخليووووووووول، وبلووووووووودات  ووووووووور   كووووووووول
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 اظهوووووووووورت دراسووووووووووةلا ا  إال كغوووووووووون /يوووووووووولكر بي 20 الطبيعووووووووووة يفوووووووووو  هكيووووووووووز لتر  عووووووووووالمي  ال
 بيووووووو  فوووووووي الالمثووووووو  سوووووووبيل علووووووول وصووووووول ثيووووووو ح الخليووووووول فوووووووي تركيوووووووزلا ئووووووولا تفووووووواعر ا
 ا ووووووووووووافة 69 نعووووووووووووين وبنووووووووووووي 79 ةنوووووووووووو والتوا184 حلحووووووووووووول وفووووووووووووي 88 الوووووووووووول رموووووووووووو ا

 البحووووووووث اثبوووووووو  توووووووويال الخليوووووووول محافظووووووووة فووووووووي اال وووووووور   المنوووووووواطق نموووووووو  عوووووووودد لالوووووووو 
 .نيوماور الي تواجد نسبة ارتفاع فيها والقيا 

 ومووووووووا السوووووووويزيوم عنصوووووووور فووووووووي يكموووووووون عظووووووووناأل الخطوووووووور بوووووووو   نووووووووةاباي وينوووووووووه
 اتاإشوووووووووعاع تصووووووووول  ا بعووووووووود نجسووووووووو ال وظوووووووووائف وا وووووووووت ل طاناتر سووووووووو  مووووووووون يسوووووووووببا

 اتبالنتاجوووووووو  الملوثووووووووة والفواكووووووووا ا لبوووووووو ألوا اللحوووووووووم تنوووووووواول دعوووووووو ب نالجسوووووووو  يووووووووا   الوووووووول
 وكبووووووووووور   جموووووووووووة مخووووووووووواطر يسوووووووووووببا  واليورانيووووووووووووم الراديووووووووووووم  ا ويضوووووووووووي  ةنوويووووووووووو  ال

 ناتللسوووووووووووووووووورطا افة وووووووووووووووووو ا  يسووووووووووووووووووببا فهمووووووووووووووووووا ةجنوووووووووووووووووو واأل واألمهووووووووووووووووووات لافوووووووووووووووووو طلأل
 توسوووووووووووووووماومكر ال وتلووووووووووووووف والنسوووووووووووووواء للرجووووووووووووووال والعقوووووووووووووون المتكووووووووووووووررة االجها ووووووووووووووات

 الجنينية. التشوئات يسب  ام اثيةور ال إلصائالخ ملحت التي

  المخلفا   ثار  بكارثة وتن ر منطقةلا تهدد المدفونة ةنووي  ال النفايا   من أطنان
 . ياليب حدود حتى وتبو  واالردن يناءسب فية و  ال اهالمي في

 يتجوووووووواو ه بوووووووول ةغربيوووووووو  ال الضووووووووفة وبووووووووات ر   وووووووو و  موووووووود  عنوووووووود الخطوووووووور يقووووووووف ال
 عةمشووووووووو لطوووووووووة الموووووووووواد الخام نتيجوووووووووة رةالمجووووووووواو  ةربيووووووووو  عال الووووووووودول فوووووووووي قاطمنووووووووو  للووووووووو ا

 دهكوووووووووو ا االموووووووووور ئوووووووووولاا  التربووووووووووة فووووووووووية نوويوووووووووو  ال لنفايوووووووووواتودفوووووووووون ا بووووووووووةللميوووووووووواه الحجوف 
 أ ووووووور دالووووووول فينغوووووووو  أفنووووووور ليووووووودع يوووووووو  بووووووون لور  جامعوووووووة مووووووون صوووووووهيوني   باحوووووووث

 وفريوووووووق ئوووووووو وثوووووووق بووووووو   حوووووووت لاال ماعووووووو  موا وووووووع نشووووووورتها لوووووووا يوووووووةبحث دراسوووووووة فوووووووي
 لثوووووووو م مشووووووووعة داو موووووووو  وجووووووووود نعوووووووو  نوووووووواجن يإشووووووووعاع طنشووووووووا ودوجوووووووو  تإلخوووووووو م بحثووووووووي

 إلوووووووول ت ثيرئووووووووا تووووووووديم مقلقووووووووة مسوووووووو لة انهووووووووا الوووووووول مشوووووووويرا   الوووووووورادو    ولووووووووا اليورانيوووووووووم
 المعوووووووووودالت موووووووووون اتموووووووووور  بعشوووووووووور أكثوووووووووور كثافووووووووووة وجوووووووووودنا"   ووووووووووائ     ردواأل سوووووووووويناء

 ئوووووووووووله اثووووووووووور وعلووووووووووول" مالراديوووووووووووو  مووووووووووون الجوفيوووووووووووة اهميووووووووووو ال طبقوووووووووووات فوووووووووووي ةيعيووووووووووو طبال
 موووووووون كالآنوووووووو  مصوووووووورد  لا الشووووووووع  مجلووووووووس موووووووون ئبووووووووا  ان 15 رحوووووووول المعلنووووووووة الدراسووووووووة

  مووووووووووووووةالمتا ةمصووووووووووووووري  ال طقالمنووووووووووووووا فووووووووووووووي جوفيووووووووووووووةلا يوووووووووووووواهالم اصووووووووووووووابة مووووووووووووووالاحت
 ةيووووووووووووووو  و و نال األنشوووووووووووووووطة الناتجوووووووووووووووة الخطيووووووووووووووورة اتشوووووووووووووووعاعباإل ةمحتلووووووووووووووو  ال نطيلفلسووووووووووووووو 

 .ةصهيوني  ال
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 موووووووووووووون 2006 عووووووووووووووام فووووووووووووووي  ردواأل مصوووووووووووووور موووووووووووووون لكوووووووووووووو   تكاشوووووووووووووو  و وووووووووووووود 
 ليووووووووور  ،النقووووووووو  يفووووووووو  ةويووووووووو  و نال ديمونوووووووووة مفاعووووووووول منشوووووووووآت ارحووووووووو تط لدلووووووووو ا الخطووووووووور

 فووووووووووي ادعوووووووووو  ةصووووووووووهيوني  ال اللريووووووووووة  ووووووووووةالطا الجوووووووووو م فووووووووووي خصصووووووووووةتم لجنووووووووووة أ 
ةو  جيولوجيوووووووووووووةلا منطقوووووووووووووةلا طبيعوووووووووووووة  أ الو ووووووووووووو  الووووووووووووو   تمووووووووووووو    ووووووووووووود الهيدرولوجيووووووووووووو 

 موووووووووون  طوووووووووور ال انوووووووووو وأ د  نوووووووووووو ال ديمونووووووووووة زمركوووووووووو  إنشوووووووووواء لبوووووووووو   تفصوووووووووويليا دراسووووووووووتها
 داتحديووووووووو  الكبووووووووور   ةغربيووووووووو  ال القوووووووووو   مووووووووون عندبووووووووو  الملوووووووووف الووووووووو ق تووووووووون و ووووووووود ائوووووووووار و 

 . ياوبريطان مت حدةال اتاليالو 
 نموووووووووو  نوووووووووووود  ال الخطووووووووور أ  بي ووووووووووةاء والالفيزيووووووووو علوووووووووون ي و  فووووووووو مختصوووووووووو  ويووووووووور  

 المشوووووووووووعة المخل فوووووووووووات مووووووووووون اانووووووووووو  أطن ئنووووووووووواك وأ   ائموووووووووووا  ال امووووووووووو  اعووووووووووولمفال الووووووووووو 
 النقووووووووو  ءراحصووووووووو  فوووووووووي  ديموووووووووة ليووووووووو مراوب صوووووووووهاريد فوووووووووي موووووووووااع 30 منووووووووول ةنووووووووو مخز  

 ينر يمشوووووووووو   ووووووووووخمة، مائيووووووووووة صووووووووووخرية طبقووووووووووة فوووووووووووق  ضر األ تحوووووووووو  أموووووووووواكن فووووووووووي
 الووووووو  فسووووووويؤدد النفايوووووووات هلئووووووو  عمو ووووووو   نووووووو بجا كبيووووووور  لوووووووزال حووووووودث إاا" اأنووووووو  للووووووو إ
 ".ةوي  و ن كارثة للإ

 المفاعوووووووول سوووووووور كشووووووووف الوووووووولد فعنونووووووووو مورد وووووووواد  اكوووووووو  ااتووووووووا اقالسووووووووي فووووووووي
 نيللمووووووووووووواطن يووووووووووووةبط و حوووووووووووو ف إلجووووووووووووراء االرد  دعووووووووووووا  وووووووووووود ني  صووووووووووووهيو ال نوووووووووووووود  ال

 توووووووووووووووو ثرئن موووووووووووووووود  لمعرفووووووووووووووووة ةفلسووووووووووووووووطيني  ال ودالحوووووووووووووووود موووووووووووووووون بووووووووووووووووالقرب القوووووووووووووووواطنين
 اكموووووووووووو  اتشووووووووووووعاعإلا موووووووووووون يووووووووووووةا و بال خاصووووووووووووةلا االدويووووووووووووة وتو يووووووووووووع اتشووووووووووووعاعإلاب

 مووووووووووون بوووووووووووالقرب يموووووووووووينمقال نوطني  للمسوووووووووووت عيوووووووووووو   لدلووووووووووو ا حوووووووووووت لاال كيوووووووووووا  يفعووووووووووول
 يفلسووووووووووطيني   منهوووووووووا ويحووووووووورم" لو لووووووووو و الل" تسوووووووووومل و ائيوووووووووة ا ووووووووورا  مونوووووووووةيد مفاعووووووووول

 ا  موووووووووا حووووووووولر ةالبي ووووووووو    شوووووووووؤو  فوووووووووي االردنوووووووووي المستشوووووووووار  اوكووووووووو  ،محتووووووووول  ال  نقووووووووو لا
% 52 دفوووووووون توووووووون ةنوويوووووووو  ال تالنفايووووووووا موووووووون طوووووووون ينم يوووووووو  4 تدنوووووووو أ ديمونووووووووة مفاعوووووووول

 .ميسر  لير لبشك منها
 لمنوووووووووو  حوووووووووولر للبي ووووووووووة مت حوووووووووودةال مووووووووووناال مدلبرنووووووووووا  ليمووووووووووياإل توووووووووو مكال وكووووووووووا 

 نعوووووووووووو  الصووووووووووووادرة ةويوووووووووووو  نو ال اتشووووووووووووعاعإلا  طووووووووووووورة موووووووووووون عانووووووووووووا 15 موووووووووووون أكثوووووووووووور
 ا  ةعربيووووووووو  ال لالووووووووودو  لعلووووووووو  المعلنوووووووووة المووووووووولكرة فوووووووووي جووووووووواء حيوووووووووث ديمونوووووووووة لعووووووووو مفا

 ودوجووووووووو  أكووووووووودت المختصوووووووووة درصووووووووو ال مراكوووووووووز اجرتهوووووووووا تووووووووويلا بحووووووووواثواال الدراسوووووووووات
  بسووووووووو ب عطوووووووووالأل صوووووووووهيوني  ال لعووووووووو االمف تعووووووووورض ثووووووووورإ نووووووووووود   يإشوووووووووعاع بتسووووووووور 
 .عاما   60ال تجاو  ا  بعد لا ترا يفاال العمر معدل انتهاء
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 الم هر  تحت  حقائق
 ا  تقريوووووووووور   وووووووووويالما أيووووووووووار فووووووووووي األلمانيووووووووووة"  لوووووووووو في داد" فةصووووووووووحي تنشوووووووووور  -

 البرنووووووووووووامد لتمويوووووووووووو  فووووووووووووي ” مؤكوووووووووووود شووووووووووووبا   ةغربيوووووووووووو  لا ألمانيووووووووووووا دور عوووووووووووون يكشووووووووووووف
 فوووووووووي ةغربيووووووووو  ال ألمانيوووووووووا أ  يووووووووورالتقر  ويؤكووووووووود يات،السوووووووووتين فوووووووووي صوووووووووهيوني  ال نووووووووووود  ال

 يوووووووووووووووووووا الك  ل  دوالر مليوووووووووووووووووووو   500 بقيموووووووووووووووووووة  ر وووووووووووووووووووا    ووووووووووووووووووودم  1961 عوووووووووووووووووووام
 . سنوات عشر من أكثر علل" صهيوني  ال

 ديمونوووووووووا تمويووووووووول فوووووووووي ةمتورطووووووووو  ةبيووووووووو  ر غال ألمانيوووووووووا أ  فوووووووووي شوووووووووتباهالا وظهووووووووور
ا   بووووووووون لوريوووووووووو    تووووووووو ك عنووووووووودما   مووووووووورة لألو   ةصوووووووووهيوني  ال يوووووووووا الك فةحيلصووووووووو  تعليقووووووووو 

 الوووووووووورادع تطوووووووووووير لطوووووووووو تع د وووووووووو  اورأدينوووووووووو  مووووووووووةحكو  مووووووووووع المواجهووووووووووة إ " ايوووووووووو ف   ووووووووووال
 . " صهيوني  ال يا الك أمن نم أز يتج ال جزء الرادع ئلا وإ  ،نوود  ال

 للميووووووووواه ةويووووووووو  نو  تسوووووووووريبات اوصووووووووول ةصوووووووووهيوني  ال ةنوويووووووووو  لا المخلفوووووووووات دفووووووووون -
  سوووون رئوووويس نائوووو  سووووعادة ودمحموووو . د ينوووووه اا ةعربيوووو  ال لالوووودو  موووون عوووودد يفوووو  الجوفيووووة
 روفووووةمعال ةنوويوووو  ال بحوووور ال موووون ةيوووو اللحم يندولي  الوووو  ءطبووووااأل ئي ووووة فووووي األوسوووو  الشوووورق 

 فوووووووي سووووووابقا توووووودفن كانوووووو  التووووووي ةصووووووهيوني  لا ةنوويوووووو  لا تاالمخلفوووووو  بوووووو  " IPPNW"ب
 ات ثيرئوووو  وصوووول  وووود ةمحتلوووو  ال فلسووووطين نوووووبجو  ةغربيوووو  ال الضووووفة فووووي وحاليووووا لووووزة  طوووواع

 وم دبوووووووا الكووووووورك و وديةسوووووووعال فوووووووي وتبووووووووك يووووووواليب حووووووودود حتووووووول يوووووووةالجوف  الميووووووواه فوووووووي
 أنعوووووين بنوووووي منطقوووووة و اصوووووة ةغربيووووو  ال ةضوووووفال لجنووووووب ةفاإ ووووو  رد ألا فوووووي ةلووووو والطفي

 . ويطا ةئرياوالظ
 نمووووووو  حتووووووول رصوووووووو ال التقووووووواط ديمونوووووووا مفاعووووووول فوووووووي رةحووووووولال تالترتيبوووووووا تمنووووووع -
 ماسووووتخدا نموووو  لحووووت اال كيووووا  وفتخوووو  نولوجيوووواتكال تقوووودم مووووع ولكوووون ل،فاعوووو الم محووووي 
 ا  ر  موووووؤ  لت حووووو اال لغشووووو  الووووو  لأجووووو  مووووون المفاعووووول، علووووول سوووووستجلل الخلويوووووة ةاألجهوووووز 

 وموظفيووووا اعمالوووو  فمنووووع ،د  نوووووو ال ديمونووووا علوووول التجسووووس لمنووووع التوووودابير نموووو  منظومووووة
  .اإلنترن  إلل والد ول ويةخلال أجهزتهن مادتخاس من

 دمجووووووووووووور  ب انوووووووووووووا لحوووووووووووووت اال جوووووووووووووي  باسووووووووووووون النووووووووووووواطق" واال"  وووووووووووووعو م ويووووووووووووولكر
 ال الخلويوووووووووووووة تهنهوووووووووووووز أج فوووووووووووووة  عووووووووووووول،المفا إلووووووووووووول لمووووووووووووووظفيناو  العموووووووووووووال ولصووووووووووووو و 
 التقووووووووووووواط يسوووووووووووووتطيع ال بحيوووووووووووووث ،الهووووووووووووواتفي تصوووووووووووووال ل سوووووووووووووو   العمووووووووووووول عتطيسووووووووووووو ت

 .الخلود  اتفاله   ل من رن اإلنت إلل لو  الد وكلل  الصور
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 سووووووجو   فووووووي الموجووووووودين ينفلسووووووطيني  ال األسووووور   اتم وووووو  ديمونووووووا مفاعوووووول ديهووووود-
 ةغربيووووو  ال فةالضووووو  جنووووووب يفووووو  وا عوووووةلا السوووووجو   تلووووو  وريموووووو ، يشووووولإو  ةونفحووووو  النقووووو 
 فووووووي نوووووووود  لا مونووووووايد مفاعوووووول موووووون  ربهووووووا بسووووووب  شووووووعاعاإل بةسوووووو ن افيهوووووو  تزيوووووود التووووووي

 . النق  صحراء
سووووووووووو ال مووووووووووون دعديووووووووووو لا طالبووووووووووو  األسووووووووووور ، حيووووووووووواة قووووووووووواانإ لأجووووووووووو  ومووووووووووون  اتمؤس 

 عوووووووون للبعوووووووود للمفاعوووووووول المجوووووووواورة قنوووووووواطالم تلوووووووو  موووووووون األسوووووووور   بنقوووووووول ةفلسووووووووطيني  ال
 فلسوووووووووووطيني  ال   األسووووووووووور » كوووووووووووزر م وكوووووووووووا  ،اتشوووووووووووعاعإلا عووووووووووون الناجموووووووووووة طووووووووووواراأل 

 د لر لوووووووووووو ا للفبووووووووووووار بيولوووووووووووووجي  وال البي ووووووووووووي الخطوووووووووووور موووووووووووون رحوووووووووووول  وووووووووووود «للدراسووووووووووووات
 .السجو   تل  في سر  ألا علل ديمونا مفاعل من المنبعث

  بعيون   ة ممي  األ  ا  منظ م ال  . ةمعدوم  وفعاليتها   صهيوني  ال ن  الكيا  تلزم  ال   هاقرارات
   ةكي  ريأم

سووووووووووووو و  كثيووووووووووووورة ةدوليووووووووووووو   يرتقوووووووووووووار   حجووووووووووووون ف شووووووووووووو ك اثابحووووووووووووو  ئووووووووووووودعاوم اتمؤس 
 يلقووووووووووول علووووووووووا الخطووووووووووور  و انوووووووووو  ود ووووووووووو  الكبيوووووووووور صوووووووووووهيوني  ال نوووووووووووود  ال المخووووووووووزو  

سوووووووووو  انهوووووووووو مو  المعنووووووووووي دولي  الوووووووووو  المجتمووووووووووع نموووووووووو  اانووووووووووا    ،بموسووووووووووكو" يجيكووووووووووارن" ةمؤس 
 حجوووووووووون عوووووووووون كشووووووووووف  ،"SIPRI" السوووووووووو م ألبحوووووووووواث دولي  الوووووووووو  نكهولاسووووووووووتو  ومعهوووووووووود

 ق ر الشووووووووو  فوووووووووي ةالحيوووووووووا دةإلبوووووووووا تكفوووووووووي أنهوووووووووا وأكووووووووودت ة،صوووووووووهيوني  لا ةنوويووووووووو  ال القووووووووووة
 .ريةبو  ةوبحري جوية ةنووي   ترسانة ملشت وأنها األوس ،

 تشووووووووومل ،نوعوووووووووةتم ةنوويووووووووو   ترسوووووووووانة تمتلووووووووو  أنهوووووووووا إلووووووووول" كوووووووووارينجي" وأشوووووووووارت
 ،والبحووووووووور والبووووووووور الجوووووووووو مووووووووون أئوووووووووداف للووووووووو ع قلإطووووووووو  ظموووووووووةوأن ة،ويووووووووو  و ن ر وسوووووووووا

 الوووووووووووودول تملوووووووووووو  ال مووووووووووووابين ،اتموووووووووووور  عوووووووووووودة األوسوووووووووووو  الشوووووووووووورق  تبيوووووووووووود أ  هووووووووووووايمكن
 أ  أو م،والسوووووووووو  ا موووووووووو األ تحقووووووووووق أ  بووووووووووا طيعتتسوووووووووو  مووووووووووا قووووووووووةالمنط فووووووووووي  وووووووووور  األ
 .ا و العد ترد

 درجوووووووووووووووووة إلووووووووووووووووول المخصووووووووووووووووو  اليورانيووووووووووووووووووم و  مخوووووووووووووووووز  أ " SIPRI" وأكووووووووووووووووود
 موووووووووووووا ،2017 عوووووووووووووام بلووووووووووووو  صوووووووووووووهيوني  لالكيوووووووووووووا  ا  لووووووووووووود عسوووووووووووووكرد  ال امتخدسووووووووووووو اال

 .نكج 1030 إلل 770 بين يتراو 
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 الحظوووووووووور معائوووووووووودة علوووووووووول شووووووووووكليا    و عوووووووووو " ي  صووووووووووهيونالكيووووووووووا  ال" ا  ورلوووووووووون
 لعلوووووووو  بعوووووووود دقصوووووووو ت لوووووووون هووووووووالكن ،1996 أيلووووووووول فووووووووي ةنوويوووووووو  ال للتجووووووووارب الشووووووووامل

 .ائدةمعال
 ثحووووووووووووو ي راا ووووووووووووور  مت حووووووووووووودةال األمووووووووووووون أصووووووووووووودرت ،2014 لو األ كوووووووووووووانو   وفوووووووووووووي

 واالنضوووووووووووومام ة،نوويوووووووووووو  ال سوووووووووووولحةاأل ةا  حيوووووووووووو  عوووووووووووون لوووووووووووويتخلل" صووووووووووووهيوني  الكيووووووووووووا  ال"
 وإ ضووووووووووواع ،1968 ماعووووووووووو   NPT) ةنوويووووووووووو  لا سووووووووووولحةاأل انتشوووووووووووار عووووووووووودم ةلمعائووووووووووود

 مطالبووووووووووواتلا ئوووووووووووله  ا اال يوووووووووووةلر ال طا وووووووووووةلل ةدوليووووووووووو  ال للوكالوووووووووووة ةنوويووووووووووو  ال تهامنشوووووووووووآ
 صد . ب  بقي  ةمي  مألا

 ،إيوووووووورا و  عووووووووراقلا علوووووووول قهوووووووواتطبي توووووووون مت حوووووووودةال مووووووووناأل موووووووون مماثلووووووووة  وووووووورارات
 ت كمووووووووووووو ا بووووووووووووودعو   حوووووووووووووت لواال مريكوووووووووووووي  األ للغوووووووووووووزو تعووووووووووووورض العوووووووووووووراق إ  لبووووووووووووو 

  بوووووووووول موووووووووون تووووووووووي للتف تخضووووووووووع لوووووووووون" صووووووووووهيوني  لا  ايوووووووووو الك" نكوووووووووو ل ة؛نوويوووووووووو   أسوووووووووولحة
 فوووووووووووي ي  مووووووووووو مأ موووووووووووؤتمر إ اموووووووووووة  وووووووووووتاعار  يكوووووووووووار مأو  إنهوووووووووووا بووووووووووول ة،دوليووووووووووو  لا ةكالووووووووووو و لا

 ق لشووووووووور اب لامالشووووووووو  الووووووووودمار أسووووووووولحة مووووووووون  اليوووووووووة منطقوووووووووة إنشووووووووواء حوووووووووول نيويوووووووووورك
 .2019 يانالث تشرين في األوس ،

 ة؟؟ نووي  ال  ن راإي ت ارب من صهيوني  ال العدو يخشى  اذامل
 يخشووووووووووووول ضر األ فوووووووووووووي لوووووووووووووار ة ثابتوووووووووووووة ورلجووووووووووووو  للووووووووووووو ع يرتكوووووووووووووز ال الووووووووووووولد

 كيووووووووووووا  لحووووووووووووال مثوووووووووووولألا  وصوووووووووووويتال ئووووووووووووو العواصووووووووووووف، ئبوووووووووووووب عموووووووووووو  عووووووووووووا ا ت
 ءسووووووووووووا حقيقوووووووووووي  ال الوجوووووووووووود مقوموووووووووووات كووووووووووول قوووووووووووديفت الووووووووووولد صوووووووووووهيوني  ال رئوووووووووووابإلا

 ويووووووووودرك  ويوووووووووا ، راجووووووووولوت رسوووووووووو ا   وا متانوووووووووة منهوووووووووا تمدليسووووووووو  التووووووووواريخ ام ةرافيووووووووو بالجغ
 و ووووووووووووار  المنطقووووووووووووة علوووووووووووول و  ر اموووووووووووو  انهوووووووووووون و  عسووووووووووووكري  وال و  سياسووووووووووووي  لا وهمتزعموووووووووووو 

 يلأسوووووووواط كووووووووواتلام ولووووووووو سووووووووتزول عووووووووابرة حالووووووووة فهوووووووون صوووووووويلالا نتموووووووواءاال باتحسووووووووا
 . خمة ةعسكري   اتنارسوت  وة

 صووووووووووهيوني  ال قووووووووووينوالي اومووووووووووةالمق محووووووووووور موووووووووون والفووووووووووزع الرعوووووووووو  فمت  مووووووووووة 
 ةوطنيوووووووووو  ال مبادئهووووووووووا جموووووووووورات علوووووووووول هابضوووووووووو و   ،تتبوووووووووودل ال دولووووووووووا ثوابوووووووووو  ا  موووووووووون

 دافسوووووووووووووووووتهاال عصوووووووووووووووووف و اد موووووووووووووووووؤامراتلا تدتشووووووووووووووووو ا ا  يتغيووووووووووووووووور ال ةقوميووووووووووووووووو  وال
 ةظموووووووووو نأ موووووووووون لكثيوووووووووور منهجووووووووووا يووووووووووعتتبوال التطبيووووووووووع مسووووووووووار ادلوووووووووو  ولوووووووووو و  ي  رئوووووووووواباإل
 صووووووووووووهيوني  ال العوووووووووووودو انيوووووووووووواب بووووووووووووين سووووووووووووائغة مووووووووووووةقل أصووووووووووووبح  التووووووووووووي ةنطقوووووووووووو الم
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 دول نمووووووووو  و شووووووووويتا رهعووووووووو ا وطووووووووو ة لتخفيووووووووو  اخدمهويسوووووووووت حوووووووووين، دعووووووووو ب افظهسووووووووويل
 يشوووووووووووحل ولموووووووووووااا ة.ئزيلووووووووووو  ةإ ليميووووووووووو  تحالفوووووووووووات شوووووووووووكيلتب فيلووووووووووووا المقاوموووووووووووة محووووووووووور
 تقووووووووو  ولموووووووووااا ؟ا  دوليووووووووو  و  ا  أمريكيووووووووو   هووووووووواعلي  يووووووووو ل الت سوووووووووكاكين ني  صوووووووووهيو ال العووووووووودو
 جووووووووو عهوووووووود فووووووووي أمريكووووووووا عووووووووودة فاو مخوووووووو  الصووووووووهاينة ربالحوووووووو  رموووووووويجم جعمضووووووووا
 ترامووووووووو  لووووووووودنادو  رةادا عهووووووووود فوووووووووي منوووووووووا انسوووووووووحب  الووووووووولد نووووووووووود  ال قفووووووووواتل  بايووووووووود 
 اتعوووووووووووووو ااجتم اءاجووووووووووووووو  لتسوووووووووووووومين "صووووووووووووووهيوني  الكيووووووووووووووا  ال" تسووووووووووووووعل ولمووووووووووووووااا 2018

رة جوووووووووووائال العقوبوووووووووووات عبرفووووووووووو  يكوووووووووووي  مر األ ل لتوووووووووووزام فعليوووووووووووة عوووووووووووودة وتخشووووووووووول اينووووووووووو في
 أال واحووووووووود جوابهوووووووووا االسووووووووو لة هئووووووووول كووووووووول ة،سووووووووو مي  اإل ةجمهوريووووووووو  ال عووووووووون والمسيسوووووووووة

 وتتطووووووووووووور ه نتوووووووووووو  ا  طقووووووووووووةنمال لهووووووووووووله يوووووووووووودر ي ال ي  صووووووووووووهيونال وعوووووووووووودال ا  وئووووووووووووو
 الوووووووووولد يخشوووووووووول نوووووووووووود  وتفو ووووووووووا ال -وعربدتووووووووووا يوووووووووودهبتهد جاثمووووووووووا   قووووووووووليب ا  ويريوووووووووود

 ،تنوووووووووووووامنطق صووووووووووووودر علووووووووووووول ةيووووووووووووو  إرئاب صوووووووووووووخرة - والت للمسوووووووووووووا  بوووووووووووووااد محوووووووووووووا
 طرسووووووووووووةوالغ رالتجبوووووووووووو  معادلووووووووووووة فووووووووووووي صووووووووووووع  ر وووووووووووون اوممقوووووووووووو لا رئوووووووووووواحو وم ةيرا فوووووووووووو 

 عوووووووووووون لوووووووووووويتخال او تواالموووووووووووو ءا وعوالخضوووووووووووو  للكسوووووووووووور  ابوووووووووووول ليوووووووووووور ةصووووووووووووهيوني  ال
 مسووووووووكنات كوووووووول ففوووووووواخت لوووووووون الوووووووولد صووووووووهيوني  ال  رعوووووووو ال داء نيكموووووووو  اوئنوووووووو  ،اتوووووووو ابثو 
 .لتعزيزئا سعليو  اكهتليم التي ةي  نوو ال قوةلا

 مشوووووووووووووووووي ةلا كاييووووووووووووووووولمب والكيووووووووووووووووول ةدوليووووووووووووووووو  ال المعوووووووووووووووووايير يفووووووووووووووووو  ةاال دواجيووووووووووووووووو 
الكيوووووووووووووووا  " متلووووووووووووووو ي فووووووووووووووو   مصووووووووووووووودا يتا، دولي  الووووووووووووووو  المجتموووووووووووووووع ديفقووووووووووووووو  ةمريكيووووووووووووووو  األ
 فر يووووووووووووووو  ال الشوووووووووووووووامل راالووووووووووووووودم أسووووووووووووووولحة نمووووووووووووووو  ةئلووووووووووووووو ئا ترسوووووووووووووووانة" صوووووووووووووووهيوني  ال
 فيووووووووا تكثرسوووووووو ت الوووووووولد و وووووووو لا سوووووووواكنا ، فووووووووي كتحوووووووور  وال جفوووووووون ةدوليوووووووو  ال اتموووووووو ظ  منلل
 تسوووووووووووووتفيد أ  ةيرانيوووووووووووو  إلا ةسوووووووووووو مي  اإل ةجمهوريووووووووووووو  ال اصووووووووووووة و  المنطقووووووووووووة دول للوووووووووووو ع

 تقوووووووووع مموووووووووي  األ النفووووووووواق ييسمقوووووووووابو  ف نهوووووووووا ةميسووووووووول مدلبووووووووورا ةنوويووووووووو  ال الطا وووووووووة مووووووووون
 !دولي  ال المحظور في
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 مة خات
 م بصوووووووووووو  ةيوووووووووووو  نوو ال هاترسووووووووووووانت ز عوووووووووووو ت" صووووووووووووهيوني  لا  االكيوووووووووووو "و عامووووووووووووا   60

 حافوووووووووووووووة علووووووووووووووول هاوو وووووووووووووووع المنطقوووووووووووووووة خووووووووووووووويخلتف محمووووووووووووووووم وبلهووووووووووووووواث ايووووووووووووووولوتح
 اترسوووووووووانته أ  لووووووووونيع تابووووووووو  اكلووووووووو  لنوالعوووووووووا ونيووووووووو  ودقووووووووو ع ث ثوووووووووة ومنووووووووول ،نفجووووووووواراال

 لشوووووووووووورق  لمنطقووووووووووووة ا  حقيقيوووووووووووو   تهديوووووووووووودا   وتمثوووووووووووول  ووووووووووووخمة ةويوووووووووووو  و نال سوووووووووووولحةاأل موووووووووووون
 توووووووووووويلا ملالشووووووووووووا الوووووووووووودمار أسوووووووووووولحة اداعوووووووووووود تناولوووووووووووو  كثيوووووووووووورة اريرقوووووووووووو ت األوسوووووووووووو ،

 طوووووووووي لكنوووووووووا ،بوووووووووةري أكثووووووووورو  أ طووووووووور  فوووووووووي فموووووووووا ديرد قووووووووو ت كلبشووووووووو  ولوووووووووو هووووووووواتمتلك
 .افيةالشف او المكاشفة موعد  تماالك

 مراكوووووووووووز نووووووووووووود  ال لمفاعلهوووووووووووا ةسوووووووووووعتو  رصووووووووووودت صووووووووووونا ية أل موووووووووووار رو صووووووووووو 
 بالشوووووووووووورق  المتووووووووووووربإل الوووووووووووودائن الخطوووووووووووور موووووووووووون تها شووووووووووووي أبوووووووووووودت ةيوووووووووووو  دول حوووووووووووواثبا

 الموووووووووودمرة سوووووووووولحةألا هئوووووووووول بحيووووووووووا ة هيوني  صوووووووووو ال الهووووووووووو  يمثلووووووووووا الوووووووووولد وسوووووووووو اال
 وما  مسوووووووووو  ليتفشوووووووووول رضالا فووووووووووي دفنووووووووووا او ةحربيوووووووووو   ر و  يفوووووووووو  تمووووووووووو ال وتصوووووووووونيع

 ة.نطقالم أبناء ءلاول وماء ئواء  تخال
 وتبقووووووووووول يووووووووووودينها وال بهاسووووووووووو احي ال دولي  الووووووووووو  جتموووووووووووعلماو  رد جووووووووووو ي الووووووووووو  كووووووووووول

 الر ابوووووووووووة عووووووووووون دبعووووووووووو ال كووووووووووول وبعيووووووووووودة ةمميووووووووووو  األ المسووووووووووواءلة اقنطووووووووووو  ر ا ووووووووووو  ئوووووووووووي
 كوووووووووووودؤ ت يالتوووووووووووو  باتوووووووووووواتواالث ةامغوووووووووووو الد ةدلوووووووووووو واال قالوثووووووووووووائ لكوووووووووووو  رلوووووووووووون فتووووووووووووي لتوا

 سووووووووووووووي  يشووووووووووووووهر بوووووووووووووول ،ةدوليوووووووووووووو  ال المحظووووووووووووووورات ةبمخالفوووووووووووووو  الكاموووووووووووووول انخراطهووووووووووووووا
 ةويووووووووووووو  نو ال الطا وووووووووووووة دامتخسووووووووووووو ا يووووووووووووودر ت التوووووووووووووي الووووووووووووودول لعلووووووووووووو  ئرةجووووووووووووواال اباتووووووووووووو عقو 

 .سلمية اضلر أل
 حقيقوووووووووووووووة تعووووووووووووووورد  البفيضوووووووووووووووة واال دواجيوووووووووووووووة ر ةالصوووووووووووووووا  وووووووووووووووةفار مال ئوووووووووووووووله

 الووووووووووولد صوووووووووووهيوني  ال برئوووووووووووااإل لكيوووووووووووا  ئووووووووووواانحيا   وتكشوووووووووووف ةيووووووووووو  مماأل اتمنظ مووووووووووو ال
 انووووووووووو ا طالموووووووووووا ةدوليووووووووووو   تعقوبوووووووووووا دأ عليوووووووووووا تطبوووووووووووق وال مواثيوووووووووووق بووووووووووو د متوووووووووووز يل ال

 مسيسوووووووووووووة اتمووووووووووووو ظ  منلا ئوووووووووووووله ا  وطالموووووووووووووا ةيووووووووووووو  مريكاأل يوووووووووووووةالحما ةمظلووووووووووووو  تحووووووووووووو 
 .ةأمريكي   بعيو   لألمور وتنظر مةلز الم القانونية ليةئاأل  وفا دة
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 نووي  برنامج ال لا

 لمنطقة والعا ى الموأخطاره عل صهيوني  ال
 اس محمدبمحمد عاء الدكتور لو ال

 
  السورد   عربي  ت الجي  الارتبمن مقاعد برتبة لواء  اب  مت •
تبووووة ر بمنهووووا  وتخوووور  ١٩٧٤م عووووا ةبيوووو  ر حلا ل الكليووووةالووووانتسوووو  1956اليوووود و م •

 ا  ة ميد مدفعي  م  م با تصا  
  ناسبةة المعسكري  الة علمي  والتدر  في المهام والمسؤوليات القيادية  •
  ٢٠٠٧ة عسكري  اللوم لعا في الدكتوراه شهادة  ل عللصح •
ي نفوووووس نوووووا فوووووتعييالووووول ا  تووووون دة واألركوووووا  كليوووووة القيووووواكلوووووف موووووديرا ل 2014 •

 عليميةة والتعلمي  للشؤو  العليا الة عسكري  ية اليمد ااالك ئبا لمديرام ناالع
 سورية ة حول الحرب والحرب علل علمي  وبحوث فات لؤ ملا  •
 ةثقافيووووو  ة ا يووووو  تماجة سياسوووووي  نووووودوات  ير فوووووا ووووومحكامات سوووووهوإلوووووا مشووووواركات  •

  قطرت  ار  الفي ندوا ومشاركات 
 ل داممحاربين القدمشق لرابطة ال  فرع ري يسنائ  رئ •
 ة تاريخي  ة الالسوري  ة علمي  ية اللجمعل قشمع د س فر ئ  رئيان •
  مووووويعاالرابطوووووة المحووووواربين القووووودامل والنووووواطق ة فوووووي ثقافيووووو  لو اللجنوووووة اضوووووع •

 ابطة باسن الر 
 ين دولي  ال ينسياسي  للين الالمح ابطةعضو ر  •
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 امووووووت كفكوووووورة موووووودا تعم رئوووووواببوووووولور اإل يحموووووولوئووووووو  صووووووهيوني    الالكيووووووا  نشوووووو 
لجووووووء ا  وكووووو  منطقوووووة،لاعلووووول دول  الهيمنوووووة قيووووو قلوووووا بتحتسوووووم   لقوووووة التووووويالقووووووة المط

ملووووو  مووووا يحلين وئوووون الوووو  نوووووود  إلوووول الخيووووار الطبيعيووووا  اينةالصووووهموووون  حووووت لال ووووادة ا
  ووووودرةمووووون   ا ئووووولا السووووو تووووو بأثموووووا يضووووواف إلووووول الووووو   هيوووووة،والكرا الحقووووود مووووون فوووووي يك

 بوووووول تسووووو م و سبوووووا  علووووول اال، أرلمووووو  اليااكي  ا ونالوووووائيروشووووويم رة فوووووية كبيووووو تدميريووووو  
ة عوووووري  حيووووواوت لووووووفل م وووووات األريكوووووا فوووووي  تووووو حيوووووث لووووون تتوووووردد أمموووووة، يز هروط الشووووو 
 دالبرنوووووووام دل تطوووووووور الووووووولرد. نفجوووووووارالتلووووووووث ال حوووووووق بنوووووووواتد اال لخطووووووور يوووووووين الم
اتأت بووووودن حوووووي 1948منووووول عوووووام ا شووووواطاتعلووووول ن صوووووهيوني  ال د  نووووووو ال حوووووث الب عمليووووو 
 وتووووون، نقووووو اء الوم فوووووي صوووووحر ة اليورانيووووو ل وجوووووود مووووواداتمووووو احن لكشوووووف عووووو التنقيووووو  واو 
وت، ة رحبووووو سوووووتعمر موايزموووووا  فوووووي لمشوووووعة بمعهووووود النظوووووائر ا شووووواء دائووووورة للبحوووووث فووووويإن

ع ل طووووو  نالعوووووالا  فوووووي بلووووود راسوووووية إلووووول عووووودةلدا الووووو  موووووع إرسوووووال البعثوووووات متزامنوووووا
يووووووول والتمو لهووووووون الووووووودعن قووووووودم توووووووي تمووووووون الووووووودول ال ةويووووووو  و نالتقنيوووووووة الة فووووووو المعر ت ك وامووووووو 

نتووووا  تطوووووير عمليووووة إتوووون ت و اففوسوووو موووون النيوووووم راا  اليو ليووووة إنتوووو عم جوووورت اندة.لمسوووو وا
ل تموووو والوووولد اكديمونووووا التخطووووي  لبنوووواء مفاعوووول سووووا توووون   مووووع فرنعوووواو وبتالثقيوووول،  الموووواء

تزويووووووووده  رتلتووووووووي  وووووووور أمريكووووووووا ا مووووووووع نوووووووووود  لاو  اوتطووووووووور التعوووووووو  1961بنووووووووا ه عووووووووام 
إلوووووول فريووووووق النضوووووومام ا فووووووي انيوووووواألم  رولوووووون تتوووووو  1957م عوووووواة نوويوووووو  جيووووووا الو تكنولبال
 وووو ل حووووق اليهووووود مارسووووتها ب توووودعي أنهووووا انوبهووووا التووووي نتكفيوووور عوووو لل ي  عوووودوان مووووي  لع

مووووون  صوووووهيوني  كيوووووا  البتقووووودين مسووووورع  طوووووي مكووووون الوالووووو   ة الثانيوووووةعالميووووو  ال الحووووورب
ل العوووودو يملوووو  كوووو  كووووا  1964عووووام منوووول ة. و نوويوووو  الات بووووار  تواالث البحوووو ئوووورة تعزيووووز دا

 علووووووووول لقيووووووووو توووووووووي أة الالقنبلوووووووو تعوووووووووادل ة نوويووووووووو  ة نتوووووووووا   نبلوووووووو إل بةناسووووووووو المإلمكانووووووووات ا
اريخ لصوووووو وير اع وتطووووو ل تصووووونيفوووووي مجوووووااو  سوووووتار عووووون تعوووو . وتووووون إ احوووووة اليروشوووويمائ
 إلووووووول ةنوويووووووو  ال و ر  نقووووووول ووصوووووووول الووووووو  وئوووووووي التوووووووي تضووووووومنموووووووع فرنسوووووووا  ةبالسوووووووتيال

فوووووووي  عنصووووووورد  للفصووووووول انظوووووووام اموووووووع  نووووووووود   او  عووووووو تبو وووووووو  كموووووووا ظهووووووور  ها.أئوووووووداف
الصووووووديق  دور كووووووا  يمووووووار    العوووووودويوووووواك فريقيووووووا حيووووووث أ ب اي جنووووووو بارتيوووووود فوووووو األ

فريقيوووا. جنووووب أ ع شووو  المطلوووق  ووودلوووا الووودعن  د كوووا  يقووودملنظوووام والووولحيووود لهووولا او لا
بوووووووووورامد ل التنفيوووووووووو ل الصوووووووووحراويةالمنوووووووووواطق  تثمارسوووووووووو ة وانوويووووووووو  بووووووووووادل التقانووووووووووة الموووووووووع ت

  اإلعوووووو   جوووووور  1977فووووووي عووووووام ن. طيرض فلسوووووو يوووووودا عوووووون أبعة ويوووووو  نو الات والتفجيوووووور 
سووووولفانيا ابعوووووة لبنت ةن شوووووركمووووو م ونيوووووو توم والبلو اليورانيووووو  رطووووول مووووون 8000 تفووووواء اعووووون 
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أيلووووول  22وفووووي  .بطريقووووة مووووا ويووووا  العوووودل  إلوووول كوصوووو  يبيرو و وووودا  لمووووا  شوووواهسوووو أير 
رب البحووووور  ووووو  فوووووي انفجوووووار وموووووي  مريكوووووي  األ اعيل القمووووور الصووووونسوووووج 1979عوووووام 

وسوووووو  و . ئنوووووواك نوووووووود   بووووووارعوووووون ا تن نجوووووون كيلوووووووط 4بقوووووووة ا ب أفريقيوووووو جنووووووو  حلواسوووووو 
 نفجوووووووارل االتوووووووين علووووووو تعلا  جووووووور ة يووووووو  دوللاة منظ مووووووو الرسووووووومي مووووووون و  صوووووووم  إع موووووووي

فوووولة بسووووب  وجووووود كيووووا  جهووووة المنره، والمصوووودا و ول أسووووبابلتحقيووووق حوووو ييووووع نتووووائد اوتم
علووووول  دائموووووال شووووورات تووووودكانووووو  المؤ  .ود  و نووووو ال نفجوووووار الطووووورف اال ووووور لل العووووودو علووووو 

ئوووول جات باسووووتمرارة تعموووود يوووو  حربة نوويوووو  ك  وووودرات  تتمكوووون موووون اموووو  دو  وووود  العوووو   كيوووواأ
موووووود يا  ،سوووووولحةله األعتووووووراف بحيا تووووووا ئوووووو   االرفوووووو و  اعليهوووووو  تووووووينلتععنهووووووا وا ديثالحوووووو 

 ارسووووووووةي ممفوووووووو  تووووووووا  الطا ووووووووة،وإن علمووووووووي  البحووووووووث الراض أللوووووووو  نوووووووووود  المجووووووووا أ  برنا
  حيووووووال لشوووووو ا  وووووو لالووووووردع موووووون تمثوووووول التووووووي  نوووووووود  الض الغمووووووو سياسووووووة ل مكشوووووووفة

 نووووووووود  لالعوووووووالن ا حوووووووين  وووووووام ي طوووووووو  سوووووووتمريلووووووون ا الغمووووووووض ليووووووور أ  ئوووووووللعووووووورب. ا
 1986حتووووووول عوووووووام   الووووووولد كوووووووا فعنونوووووووود د وووووووار و م لصووووووو األ بوووووووي  ر غمال صوووووووهيوني  لا

، لووووادا اطلووووع علوووول طبيعووووة العموووول الوووولد يجوووورد ب ئنوووواكو ديمونووووا ي مفاعوووول ل فوووو يعموووو 
ده ئووووولا موووووا يجسووووو  دركأنوووووا أيقوووووول المفاعووووول، و  ودوجووووو وئووووودف ل محتوووووو  وتعووووورف علووووو 

  لنوووودلوووول إ توجوووواادر فلسووووطين لوووو  ينوحوووو ، حي وأمنوووويي وصوووو بي وووو  رن  طوووو فاعوووول موووو الم
 ووووووووام بعوووووووورض و  1986-10-5يخ مز بتووووووووار يتووووووووا دنداصوووووووو الة يفإلوووووووول صووووووووحيوووووووودا حدوت
امد رنوووووو ب عوووووون ملكهووووووا كاشووووووفاة التووووووي يعلميوووووو  مووووووات الالمعلو فوووووو م و ر واألوالصووووووو وثووووووائق ال

 يالتووووووو  ثائقيوووووووةت الو المقووووووواال مووووووونة سووووووولسل تنشووووووور حيوووووووث  د  و نوووووووو ال صوووووووهيوني  الالكيوووووووا  
أ  العووووودو دا مؤكووووو ع و فوووووة األنووووووا ة مختلنوويووووو  ل  ا  لم وووووات الووووور و لكيوووووا ك ااموووووتتظهووووور 

يوووود عوووون ام مووووا يز ل عوووو د كوووو نووووتي أ  العوووودو نوتبوووويها. أئوووودافلوووول ها إلإيصووووا وسووووائللوووو  مي
 شووووووعة لامووووووالنشوووووور امصووووووغرة ونيووووووة يوتر تمتلوووووو   نابوووووول نئووووووله الترسووووووانة  ة وأ  نبلوووووو  12

ويفيووووود ة محتلووووو  لسوووووطين افل ا إلووووولدتووووو مووووون إيطاليوووووا وإعا فعنونوووووو فن  طووووو و ووووود تووووو القاتلوووووة، 
روجينيوووووة، دئي ةلوووو  نب 400 نموووو  أكثوووورلوووو  يم و  العوووودأ  كيووووا أمريكووووي   عسووووكرد  ريوووور تق

الوسوووووائ  المضوووووادة  ليوووووةوة وفعاتعزيوووووز  ووووو يتيووووووم لالتر عووووود  ة فوووووي إنتوووووا  ممسوووووتمر  وأنهوووووا 
يووووووز لتعز  يووووووومتونلبلو تووووووا  معوووووود  انإ، وكوووووولل  يووووووتن ود الوووووودفاع الجوووووو سووووووائ  للوووووودبابات وو 

 شخصوووووووي ةهوووووووة نظووووووور وج ومووووووون فعنونووووووووفوووووووي مسووووووو لة و  ة.صوووووووهيوني  ال ةنوويووووووو  الالقووووووودرات 
 فوووووا ا ومووووود  صووووود ا فوووووي مو يتخصووووو ش لو وم حووووو يحووووو  دلالشووووو  الووووو ر مووووون يووووو ثك الكفهنوووووا

ة وووووومن درامووووووا  اإليحوووووواء لووووووا ارإطوووووو فووووووي  الكشووووووفمليووووووة وئوووووول نفوووووول ع ة صووووووهيوني   أمنيوووووو 
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 نوووووووود  نووووووامد البر الفضوووووو   ووووووام ب فعوووووو    أنوووووواأو القوووووووة، يووووووة اسووووووتعراض لمع موووووونجووووووزء ك
جوووووود و وأثبووووو  لبووووورائين ة واألدلووووو ا فعنونووووووفقووووود  ووووودم   ،شووووو  عموووووا مو ووووو المعوووووادد وك ئ

 كيووووا وجيووووا موووون  ووووادة ئوووول كووووا  الوووو  بت ؤالسوووو لو، وادعوووو الكيووووا   لوووود  نوووووود    الالسوووو 
تمييوووووووووز لة اكراموووووووووة ومواجهووووووووو ا شوووووووووعور الاسوووووووووتيقظ لديووووووووو  فعنونووووووووووأ   ما دو فعووووووووو العووووووووو 

يهوووووووووود ونين والق الملووووووووو بحووووووووو ة    يووووووووو  ألسوووووووووات ليووووووووور اممار الو  صوووووووووهيوني  ال عنصووووووووورد  ال
نقسوووووووووام اال جوووووووووودو و سوووووووووفاردين ين الغوووووووووربي  د الاليهوووووووووو كينا  مووووووووون  بووووووووول شووووووووو األين شووووووووور ي  ال

لوووودنيا الطبقووووات ا نو  موووو شوووور ي  ليهووووود الحيووووث يعتبوووور اعوووودو ال يووووا ل ك وووو اد ي  موووواعتجاال
  وووووووات علوووووول ئووووووله الع ونوووووووفعنت المجتمعيووووووة حيووووووث ظهوووووور تموووووورد اضوووووو   التنا وكوووووولل

 .أجوبةأس لة تبحث عن ة. عنصري  ة السياسي  لة اي  ا جتماال
 /8  العوووووووووووودو اجتمعوووووووووووو  يوووووووووووووم يوووووووووووواادة كة ا   يوووووووووووو صووووووووووووهيوني   يرر اتقوووووووووووو  توووووووووووودل

الجبهووووووووووووووة إلط  هووووووووووووووا باتجوووووووووووووواه  ةنوويوووووووووووووو   ةضووووووووووووووير  نبلوووووووووووووو و ووووووووووووووررت تح 1973 /10
حققوووووووووو  نجاحاتهووووووووووا  أ  عوووووووووودب التو ووووووووووفة علوووووووووول السوووووووووووري   تم القوووووووووووارلوووووووووواة وإالسوووووووووووري  

لها و صووووووووو و و ة، تحريريووووووووو  تشووووووووورين ال ربحووووووووو   قولووووووووول النطووووووووو األيوووووووووام األ  ووووووووو ل بيووووووووورالك
مووووووووون مرحلوووووووووة  ني  صوووووووووهيو الكيوووووووووا  الت  ووووووووووا برا تووووووووو واإلووووووووول محوووووووووي  بحيووووووووورة طبريوووووووووا 

ة عسووووووووووكري   غ ليووووووووووة  وووووووووو عم رسووووووووووةممارت وجوووووووووو الجوووووووووووال  بهووووووووووة لوووووووووول جاالنهيووووووووووار ع
بوووووووووواإلع   عوووووووووون الخطوووووووووووة ر نوووووووووواال إطوووووووووو قموووووووووون أجوووووووووول فوووووووووورض و ووووووووووف  ةسياسووووووووووي  و 
ار إليهووووووووا أشوووووووو   للء العوووووووودو وكوووووووو رئيسووووووووة و راائير دا موووووووو ة التووووووووي اكرتهووووووووا لولوووووووو ويوووووووو  و نال

اتوووووووووووووو  ، للكصووووووووووووووهيوني  را  كمووووووووووووووا يرائووووووووووووووا العوووووووووووووودو الالغفوووووووووووووو  محوووووووووووووورب يووووووووووووووو كتوووووووووووووواب 
ئ  للوسووووووووووووا ئزيوووووووووووةالجارفوووووووووووع حوووووووووووين تحووووووووووودث عوووووووووووون .  ئيووووووووووو  شووووووووووووي  صوووووووووووهيوني  لا
أ   1976يسوووووووووووا  ن 12فوووووووووووي عوووووووووووددئا  ةمريكيووووووووووو  األجلوووووووووووة تووووووووووواين م ة وتقوووووووووووولنوويووووووووووو  ال

ة حربيوووووووو  ئرات علوووووووول طووووووووالهووووووووا ة توووووووون تحمينوويوووووووو   نابوووووووول  ووووووووام بتحضووووووووير  العوووووووودوكيووووووووا  
، ةمصووووووووووووري  سووووووووووووورية و  أئوووووووووووودافههووووووووووووا نحووووووووووووو أرض بفيووووووووووووة توجي –ض ر أوصووووووووووووواريخ 

 إطووووووووارفووووووووي  1973ن مرحلووووووووة تووووووووا عوووووووو رالكيووووووووا  فووووووووي موشوووووووويا دامالوووووووو   فوووووووويو وووووووود ن
زا  تووووووووون تووووووووو مليوووووووووة  وووووووووغ  وابأ  ع اكووووووووودمؤ . نووووووووووود  وض الالغمووووووووو ممارسوووووووووة  مرارسوووووووووتا

كوووووووووا فوووووووووي نقووووووووول جسوووووووووور ة أمريكوووووووووا مووووووووون أجووووووووول إسوووووووووراع أمريياسووووووووو ا نحوووووووووو ستنفيووووووووولئ
درة ة القووووووووو عاداسوووووووووتكيوووووووووا  العووووووووودو و وق لضوووووووووما  تفووووووووو  عسوووووووووكرد  لي واوجسوووووووووتاللموووووووووداد اال

ن ة لووووووووووو نوويووووووووووو   ةهووووووووووو أ  مواجوا وووووووووووحا   كووووووووووواة. عربيووووووووووو  علووووووووووول مواجهوووووووووووة الجيوووووووووووو  ال
  عوووووووووووو ظوووووووووووول اإل ة فووووووووووووي اصوووووووووووو  مريكووووووووووووالسوووووووووووووفييتي وأا دت حووووووووووووااال تحوووووووووووودث بووووووووووووين
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القيوووووووووووادة  ة إلووووووووووول مقوووووووووووراتيووووووووووو  نوو  وووووووووووربة  ر لتوجيوووووووووووالتحضووووووووووويعووووووووووون ا صوووووووووووهيوني  ال
مووووووووووا إي  أكثووووووووووركو  تووووووووووائد سووووووووووتالنة أ  و اصوووووووووو  ة فووووووووووي سووووووووووورية ومصوووووووووور.والسوووووووووويطر 

ر سووووووووووف تتعووووووووورض لووووووووونفس الشووووووووودة مووووووووون األ طوووووووووا التوووووووووي يوشووووووووواو وجلكيوووووووووا  العووووووووود
 . ود  و نلا نفجارتد االمن نواوليره  يشعاعإلالتلوث او 

 ة صهيوني  ة النووي  لة اي  اتي ستر االكم ب تتح التي  المبادئ
يجسوووووووود  ا  منطقيوووووووو   امتوووووووودادا   يعتبوووووووور ئوووووووولا المبوووووووودأ ة األولااااااااى:ياااااااا ئالوقا ربةالضاااااااا 

يحوووووووور  يووووووووث ة حتقليديوووووووو  لالحوووووووورب ا إطووووووووارها فووووووووي التووووووووي يمارسوووووووو   لكيوووووووواة اوانيوووووووو  دع
ة، وعوووووووووودم لمبووووووووووادر اام موووووووووو ز بالحتفووووووووووا  لووووووووووا ا منتضوووووووووو سووووووووووبق توجيووووووووووا  ووووووووووربة علوووووووووول 

ليوووووووووووور  أو ةتقليديوووووووووووو  ة ئجوميوووووووووووو   اتططوووووووووووو مخ تنفيوووووووووووولع بوووووووووووول لوووووووووووول الوووووووووووودفاإنتقووووووووووووال اال
ل الكيووووووووا  اعتموووووووود علوووووووو  للحوووووووورب فووووووووة  تقليوووووووودد  ال ليوووووووور طوووووووواراإلا فووووووووي موووووووو أة تقليديوووووووو  

الحا لغيوووووووور صوووووووو  القووووووووو   ميووووووووزا تغيوووووووور د   عنوووووووو ل والوووووووو ألولوووووووو بة اار الضوووووووور تبنووووووووي  يوووووووو 
ل لووووووووو جووووووووووء إلالن يوووووووووتن محالوووووووووة موووووووووا لووووووووو  يمكووووووووون ا  تكوووووووووو   اسووووووووورة ال ركوووووووووة  المعأ أو

ئن ا ووووووو ار ة ئوووووووو  يووووووو نوويووووووو  بة  ووووووور ل توجيوووووووا مووووووواحتي فوووووووة  اتوووووووالالوب نووووووووود  ار الالخيووووووو 
يتبنوووووووووول لعوووووووووودو ا ا  كيووووووووووا  ا. علموووووووووو يرد مصوووووووووو  وجووووووووووودد تقليوووووووووودد  لمواجهووووووووووة  طوووووووووور 

حوووووووور  لوووووووولل  فةنووووووووا ي "ة يوووووووور ة األئووووووووي الخسووووووووار احوووووووودة معركووووووووة و  سووووووووارة   أفكوووووووورة "
ال ا  يمتلووووووووو  . يضووووووووواف إلووووووووول الووووووووو  احتمووووووووو رة اسووووووووو  ووووووووووض معركوووووووووة ل عووووووووودم علووووووووو 

 صوووووووووب كيوووووووووا  فيال ال غيووووووووور صووووووووو ا   لو ا يغيووووووووور ميوووووووووزا  التووووووووو يووووووووو  و نو  حاسووووووووو  العووووووووورب
 منها.  بدال   رورة نوود     الالس احتمال استخدام

ا  العووووووووووودو يوووووووووو كتسوووووووووووم  ل وووووووووود ال ة اسووووووووووتراتيجي  : ئوووووووووووي لمعاكسااااااااااةالضااااااااااربة ا
ة طا ووووووووووووو و وووووووووووووعف اللكيوووووووووووووا  حووووووووووووودود لفوووووووووووووي المالجغراللعموووووووووووووق  رانظووووووووووووو عتمادئوووووووووووووا با
والووووووووو  عنووووووووود ئن ا ووووووووو  حتموووووووووالنوووووووووا الك، يعووووووووواني منهوووووووووا لتوووووووووية ا تصوووووووووادي  ة واالبشوووووووووري  ال

ريووووووووووووووة اات الن ة بتوجيووووووووووووووا الضووووووووووووووربفاجوووووووووووووو الم تحقيووووووووووووووق و يضوووووووووووووومنريناوع سوووووووووووووويو وووووووووووووو 
حقيوووووووووووق ا  العووووووووووودو وتيوووووووووووة لووووووووووود  كيووووووووووو ا وووووووووووع الحيو و ة  ووووووووووود المويووووووووووو لجالصوووووووووووارو ية وا

عنوووووووود وكوووووووولل   ،األولوووووووولظووووووووات اللحي فوووووووو  دو يووووووووادة العوووووووو ومفاجوووووووو ة  التووووووووةالمب عاموووووووول
 ة أويووووووووووووو  او كيمة او بيولوجيووووووووووووو  "العووووووووووووودو إلوووووووووووول ئجموووووووووووووات  كيوووووووووووووا  تمووووووووووووال تعووووووووووووورضاح

العووووووووودو احتوووووووووواء ة دا علووووووووول  يووووووووواد يعنوووووووووي أنووووووووو مووووووووور الووووووووولليووووووووور متو عوووووووووة األ "ةنوويووووووووو  
علوووووووووووووووول  معاكسوووووووووووووووة تاجيوووووووووووووووا  ووووووووووووووووربلتو اد صاصوووووووووووووووها واالسووووووووووووووووتعدامتصووووووووووووووودمة و ال
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ن ئ وووووووووال احتمووووووووواناريو ا  ئووووووووولا السوووووووووين رلووووووووو  - الضووووووووورباتادر انطووووووووو ق ئوووووووووله مصووووووووو 
ة تقليديوووووووو  ضووووووووربات صووووووووارو ية عوووووووودو بكيووووووووا  ال ي تتوعوووووووودومووووووووة التوووووووو ل المقا وووووووو  موووووووون

العوووووووووودو أ  يقوووووووووووم ع يتو وووووووووو  وئنووووووووووا –الشووووووووووامل  رامالوووووووووود سوووووووووولحةأل امولوووووووووويس اسووووووووووتخدا
سووووووووووائ  الو وليرئووووووووووا موووووووووون ة جويووووووووووة والصووووووووووارو يال لناريووووووووووةاسووووووووووتخدام القوووووووووووة اد بلر بووووووووووا

 .تقليووووووووووودد  وليووووووووووور ال د  نووووووووووووو الخيوووووووووووار الا بائمووووووووووو ة موووووووووووع التلووووووووووووي  دتقليديووووووووووو  ال قتاليوووووووووووةال
صوووووووووول وحرموووووووووانهن مووووووووون الحة تقليديووووووووو  ة عربيووووووووو  درات يوووووووووة  ووووووووو ين أوسوووووووووعيا إلووووووووول تحجووووووووو 

 ة. تقليدي  ير لية ل تاات علل أية  در 

 امل شل د اة الر ي  اتي استر 
ات حووووووووووووووووود الخيوووووووووووووووووار ة أتراتيجي  سوووووووووووووووو اال أ  تكووووووووووووووووو  ئووووووووووووووووولهمووووووووووووووووول لمحتموووووووووووووووون ا)

باشووووووووووور م يجووووووووووة لتعوووووووووورض كيوووووووووووا  العوووووووووودو لخطوووووووووورنتضووووووووووورورة ولوووووووووويس بال ةالمتو عوووووووووو 
  العوووووووودو إلوووووووول  طوووووووور فووووووووي حالووووووووة تعوووووووورض كيووووووووا  لوووووووو وا تقليوووووووودد  يوووووووور ام ل تقليوووووووودد  

وئزيمتووووووووووووووا ا  الكيوووووووووووووو جووووووووووووووود التهديوووووووووووووود بو  ا إلوووووووووووووول مرحلووووووووووووووةتصوووووووووووووول شوووووووووووووودت د ال وووووووووووووو 
محتموووووووووول لكنووووووووووا  د وووووووووود تهديوووووووووو  بوووووووووورد شوووووووووواملد عيد يلجوووووووووو  للتصوووووووووو فقوووووووووو ة سووووووووووتراتيجي  اال

 سوووووووووتنزافإلوووووووول ا األمووووووووود أدتيلووووووووة ب طو د حوووووووور ائنتووووووووو كووووووووو  و ووووووووود ت طيوووووووور. و  جوووووووودد
نيوووووووووووووووة لبا  لووووووووووووووول فووووووووووووووويإحوووووووووووووووداث إلووووووووووووووول ة وأدت بشوووووووووووووووري  ة وال تصوووووووووووووووادي   دراتوووووووووووووووا اال

 ا يهووووووووودد الوجوووووووووودمووووووووو ب الخوووووووووار الهجووووووووورة إلووووووووول للكيوووووووووا  و يوووووووووادة أعوووووووووداد  ةجتما يووووووووو  اال
ل الووووووووووووودو تخلووووووووووووي  للوووووووووووو إتوووووووووووودفع ة عالميوووووووووووو  ات تطووووووووووووور  ثدربمووووووووووووا تحوووووووووووو  .صووووووووووووهيوني  ال
عميووووووووووا دا ل عب ووووووووووا علوووووووووو  لبووووووووووات يشووووووووووك الوووووووووولد صووووووووووهيوني  عوووووووووون الكيووووووووووا  ال داعمووووووووووةال

ل ة تشوووووووووووومسياسووووووووووووي  ة ويدا لتسوووووووووووو ة تمهيوووووووووووو عسووووووووووووكري  يمووووووووووووة هز   بيسوووووووووووومموووووووووووور الوووووووووووولد األ
الحووووووووورب ليووووووووور العووووووووودو السوووووووووتخدام  كيوووووووووا  يووووووووودفع اممووووووووو  امووووووووول.متكل المنطقوووووووووة بشوووووووووك

 .  1) علل المنطقة لفرض  ياراتاة تقليدي  ال
ة  يووووووووووووارا صووووووووووووهيوني  اله ر : تعتبوووووووووووو ماااااااااااارن لاالاااااااااااارد المتاااااااااااادر   ةاتي ي  تر اساااااااااااا 

ليوووووووووووووة اتقووووووووووووودرة الناريوووووووووووووة والق ك اللووووووووووووول اموووووووووووووتند إكنوووووووووووووا يسوووووووووووووتا وطبيعيوووووووووووووا لمنطقيووووووووووووو  
ملهوووووووووووووا ونقلهوووووووووووووا حو  اهوسوووووووووووووائ  تصووووووووووووونيعبة وأدوات و ة المناسووووووووووووو ويووووووووووووو  و نوالوسوووووووووووووائ  ال

 
ن باحثي  ةمجموع  ما ت لي عا  35ة   ل  رائيلي طور العقيدة اإلسملف ت  ن، مإسرائيلأمن    .  الو ندد أيلو   )1(

 19.   1982باريس 
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لمحتملووووووووووووووة طقووووووووووووووة االمن كاموووووووووووووولحووووووووووووووددة  وووووووووووووومن الم ئوووووووووووووودافصووووووووووووووالها إلوووووووووووووول األيوإ
فووووووووووووة المختل دافئوووووووووووو األتووووووووووودمير  ة علوووووووووووولر القووووووووووود كت عنوووووووووووي اموووووووووووو وئوووووووووووولا يللصوووووووووووراع. 

ة  تصووووووووووووووووادي  واال ةعسووووووووووووووووكري  وال حيويووووووووووووووووةلاة و اتيجي  تر سوووووووووووووووو والموا ووووووووووووووووع االض أللووووووووووووووووراوا
بحيووووووووث صووووووووراع، لخوووووووووض ال نالم ئوووووووو  ئوووووووودافاأللتعاموووووووول مووووووووع بنوووووووو  اوالتوووووووودر  فووووووووي 

 علووووووووووولا  المعركوووووووووووة ميوووووووووود ة فوووووووووووينوويوووووووووو  الوسوووووووووووائ  ال مادر  فووووووووووي اسوووووووووووتخدن التووووووووووو تيوووووووووو 
اتوال كووووووووووووي  تيتكمسووووووووووووتو  الال نسوووووووووووووجن ومتناسووووووووووووق كل موبشووووووووووووو  ي  اتيجسووووووووووووتر واالي عمليووووووووووووو 

  .  ر ات القتالية األوالقدر  سلحةواأل  الوسائ  يبامع 

   الش ل خا  نالرد م
 "وقبوووووووو لووووووووة فووووووووي الو ووووووووع القنب ياسووووووووة "ل ممارسووووووووة سلوووووووو ع عموووووووول كيووووووووا  العوووووووودو

ف وض، وتحاشووووووووووووووي االعتووووووووووووووراغموووووووووووووو الموووووووووووووون السوووووووووووووورية و كثيوووووووووووووو   ف وووووووووووووومن لوووووووووووووو 
لتووووووووي اواموووووووول كوووووووول العتفادة موووووووون لهوووووووون باالسوووووووو بمووووووووا يسووووووووم    سوووووووو بووووووووامت ك ئوووووووولا ال

 جتموووووووووواعي  واال  تصووووووووووادد  واال ي  اسوووووووووو سيلالصووووووووووعيد ا سياسووووووووووة علوووووووووولالهووووووووووا ئووووووووووله تنتج
علووووووووووول  الحركووووووووووة يوووووووووووةي  لووووووووووا ئامشوووووووووووا واسووووووووووعا موووووووووون حر يتووووووووووو و  د  نووووووووووو معسووووووووووي والنفالو 
حوووووووووواالت  منالعواموووووووووول  وووووووووو بوووووووووور  ئووووووووووله يوبشووووووووووكل  ليمووووووووووي واإل دولي  مسووووووووووتو  الوووووووووو ال

التوووووووووي تواجوووووووووا حالوووووووووة ة عربيووووووووو  ل الو متواصووووووووولة علووووووووول الووووووووودسوووووووووي ونف معنوووووووووود   وووووووووغ  
لعجز ر بووووووووواة فوووووووووي ظووووووووول شوووووووووعو ي  صوووووووووهيونال ةويووووووووو  نو ال انووووووووواتمكاإل لو وئن حووووووووو مووووووووون الووووووووو 

موووووووووور الووووووووووولد األة. نوويوووووووووو  ال ةعسووووووووووكري  ال  دراتووووووووووواو  ا الكيوووووووووو عوووووووووون مجوووووووووواراة  والضووووووووووعف
 وووووووووور  األ الوووووووووودول ة مووووووووووع تصووووووووووادي  واالة سياسووووووووووي  لوووووووووورض المقايضووووووووووة الحقووووووووووق لووووووووووا ي

 يكووووووووووووامر وأيا ا وآسوووووووووووو فريقيوووووووووووو سووووووووووووة دورئووووووووووووا فووووووووووووي اة منهووووووووووووا، وممار غربيوووووووووووو  الة و اصوووووووووووو 
ة ميوووووووووووووو  علال طرةلسووووووووووووووياق حقيوووووووووووووو ن موووووووووووووون تكتووووووووووووووتم حيووووووووووووووث ودول أ وووووووووووووور  ال تينيووووووووووووووة 

ور ق لووووووووووووووودتسوووووووووووووووويوال  ناعة السووووووووووووووو جوووووووووووووووال صووووووووووووووو فوووووووووووووووي م الهيمنوووووووووووووووةة و عسوووووووووووووووكري  وال
 .دولي  والووووووووووو   ليمووووووووووويو  اإلمسوووووووووووتال علووووووووووولقوووووووووووق لهوووووووووووا مكانوووووووووووة رياديوووووووووووة يح صوووووووووووهيوني  

ع حراسووووووووة متقوووووووودم فالكيووووووووا  يشووووووووكل مو وووووووو ة. املوووووووو ة متكبيوووووووو  لر مسوووووووواندة و والوووووووو  بوووووووودعن 
  .عالمي  ال ة مربع ا تصاد الطاغرب في والكا أمري ل صالم
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 بادل متكد اللمؤ ر ايمدالت
حا   سوووووووو امتلكوووووووو   وووووووودة عربيوووووووو  دولووووووووة أ   تووووووووراضحووووووووال افلوووووووو  فووووووووي يحوووووووودث ا

 نووووووووووووود   عللقيوووووووووووام بعمليوووووووووووة رد صوووووووووووهيوني  الا  ر الووووووووووولد يووووووووووودفع بالكيووووووووووو ا األمووووووووووو نوويووووووووووو  
فووووووووي وتوووووووووا   الووووووووردع  سووووووووتقرارمعينووووووووة موووووووون اال جووووووووةموووووووون   لووووووووا در يحقووووووووق  لمتبوووووووواد

رك حووووووووين أد علووووووووا كيووووووووا  العوووووووودوف مووووووووا. وئوووووووولا تقليوووووووودد  ليوووووووور الو  يوووووووودد  تقلالسوووووووو   ال
مووووووووووع او  بالتعوووووووووو ة ويوووووووووو  نو التقانووووووووووة ال امووووووووووت ك وتطووووووووووويري اق  وووووووووود نجوووووووووو  فوووووووووو عوووووووووور الأ  
علمووووووووووا لمي سوووووووووو ال علمووووووووووي  حووووووووووث البلوكووووووووووا  مخصصووووووووووا ل 1976منوووووووووول عووووووووووام سووووووووووا فرن

وأ   د  نووووووووووو السووووووووو   الشوووووووووار انت دممعائووووووووودة عووووووووو علووووووووول  وووووووووع د و عوووووووووراق كوووووووووا   ووووووووو أ  ال
 قوووووووووودينت فوووووووووويليوووووووووور أ  فرنسووووووووووا لوووووووووون تتووووووووووردد   .توووووووووويتفتخضووووووووووع لل منشووووووووووآتا كانوووووووووو 

 7 بتووووووووواريخ ة عووووووووودوا  علووووووووول المنشووووووووو سوووووووووهيل عمليوووووووووة التل العووووووووودولكيوووووووووا   المعلوموووووووووات
ة نوويوووووووووو  نووووووووووة الاقحلووووووووووة توووووووووووطين التإ وووووووووورا  العووووووووووراق موووووووووون مر وتوووووووووون  .1981  رايوووووووووو ز ح
فووووووووي  ة عقووووووودعربيووووووو   موووووووة  موووووووؤتمر و وووووووو ل ينحسووووووو صووووووودام  ي  را ووووووو العالووووووورئيس ن لكووووووو و 

ة عسووووووووووووووكري  الالتقانووووووووووووووة ك  تاموووووووووووووو عوووووووووووووون ا لوووووووووووووو   وتحوووووووووووووودث  1990عووووووووووووووام  بغووووووووووووووداد
الكيووووووووا  نصووووووووف علوووووووول توووووووودمير درة  ووووووووال شووووووووام دميرتوووووووو  أسوووووووولحةوأ  لديووووووووا  ةر المتطووووووووو 

و ووووووووووع ا كووووووووووا  الووووووووووثمن أنوووووووووو ، ستعرا وووووووووويةبطريقووووووووووة ا ر بهووووووووووا افوووووووووو ورا  ي ،صووووووووووهيوني  ال
مقدموووووووووة    فووووووووويالكويووووووووو و نحووووووووو  وبووووووووواجنا تووووووووو لتسوووووووووهيل انووووووووودفاع  وا أمريكوووووووووي  خ فووووووووو  فوووووووووي

اتو إلووووووووووووول ل جيوووووووووووووو  النووووووووووووو  لووووووووووووو  األوراق بووووووووووووود و و  المنطقوووووووووووووة اسوووووووووووووتقرارة لزعزعووووووووووووو 
إلوووووووول  ة موووووووون أوروبوووووووواكيوووووووو  ريمت األالقوووووووووا هووووووووا ونقوووووووولاحت لو  ةعربيوووووووو  منطقووووووووة الجزيوووووووورة ال

ة عربيوووووووووو  والمنطقووووووووووة العووووووووووراق ير التوووووووووودم فووووووووووي صووووووووووهيوني  الكيووووووووووا  الا  ونجوووووووووو  الخلوووووووووويد
عوووووووووودو ا  الكيوووووووووو   أ  نجوووووووووو د بعوووووووووو ة علوووووووووول المنطقووووووووو  الهيمنووووووووووةمشووووووووووروع  ةدموووووووووو لخ كلهوووووووووا

 ةبشوووووووووووووووري  ا الطا اتووووووووووووووو وتمزيوووووووووووووووق  ل العوووووووووووووووراقلتفووووووووووووووواف علووووووووووووووو فوووووووووووووووي اال صوووووووووووووووهيوني  ال
 يرة وتوووووووووووووووودمي  ادتصوووووووووووووووو  وثرواتووووووووووووووووا االاتووووووووووووووووا ر  دي ء علوووووووووووووووول المجتمعيووووووووووووووووة واالسووووووووووووووووتو 
  .ةعسكري  لا

 عربوووووووووووي  موووووووووووي الق الكلتفوووووووووووو هوووووووووووة امواجأ   صوووووووووووهيوني  الة األمووووووووووون نظريووووووووووو  توووووووووور  
اء بنووووووووووووو  و ووووووووووووورورة تقليوووووووووووودد  ليووووووووووووور الك السووووووووووووو   امت  بوووووووووووو إال اال يمكوووووووووووون تحقيقهووووووووووووو 

حرموووووووا   فووووووويالنجوووووووا  الووووووودائن  : لق مووووووون  ووووووو مووووووور يتحقووووووو وئووووووولا األ نووووووووود  ار اللخيووووووو ا
وة لقهن بوووووووابووووووول ومووووووونعفعوووووووال  تقليووووووودد     لووووووول حيوووووووا ة سووووووو مووووووون أيوووووووة  ووووووودرة عالعووووووورب 
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وق علوووووووووول فوووووووووو تق القيوووووووووو حتة، و تقليديوووووووووو  ليوووووووووور  أسوووووووووولحةأيووووووووووة  للوووووووووو عموووووووووون الحصووووووووووول 
  ليوووووووووووووور امت ك السوووووووووووووو ائن بوووووووووووووو يوووووووووووووود الوووووووووووووودوالتهد ،ة مجتمعووووووووووووووةعربيوووووووووووووو  ال و الجيوووووووووووووو 

ة نقوووووووووول الحوووووووووورب نظريوووووووووو  ائي. تعتبوووووووووور أو الكيميوووووووووو  يومرثوووووووووو أو الج نوووووووووووود  لا تقليوووووووووودد  ال
ايووووووووة لهووووووووا حم يحقووووووووق وبمووووووووا ةصووووووووهيوني  ال ئوووووووودافاألن أحوووووووود ائوووووووون صوووووووو خل أرض الإلوووووووو 

ةحتلا بنيتهووووووووووووا  العمووووووووووووق كيووووووووووووا  إلوووووووووووولتها حيووووووووووووث يفتقوووووووووووور الاوسووووووووووووكا  مسووووووووووووتعمر  تيوووووووووووو 
ريوووووووووووة ات نامووووووووووون ايوووووووووووة  ووووووووووورب اوطني  ل حمايوووووووووووة مسوووووووووووتعلووووووووووو در القوووووووووووا سوووووووووووتراتيجي  الا

مقولووووووووووووة أ    ادة الكيووووووووووووا يوووووووووووو   لوووووووووووودئمووووووووووووا دا انوووووووووووو ك ة،يوووووووووووو  تقليدو ليوووووووووووور ة أتقليديوووووووووووو  
 رب. لحا و اللد يحسن وة العدو ئدمير دد إلل تاللد يؤ  ارتصناال

لعوووووووووووووودة   تناسوووووووووووووو  الكيووووووووووووووا الوووووووووووووودفاع الة نظريوووووووووووووو    أ عوووووووووووووودوال كيووووووووووووووا   يوووووووووووووور 
ةا  بالبنيووووووووووووة الألحوووووووووووواق اإل هووووووووووووا:أئمات اعتبووووووووووووار  حية لسووووووووووووياة وا تصووووووووووووادي  واال تحتيوووووووووووو 

 حووووووووورب وضدو إلووووووووول  ووووووووو عووووووووو د يضوووووووووطر ال ووووووووو  أنووووووووواكموووووووووا ة صوووووووووهيوني  لة اجتما يووووووووو  واال
 وووووووووووض ي كيووووووووووا  فوووووووووو اسووووووووووة السيع يتعووووووووووارض موووووووووو موووووووووور الوووووووووولد ألجوووووووووول األطويلووووووووووة ا

ع  وووووووووووووو و ت تزايوووووووووووود معوووووووووووودال ل الوووووووووووو عة يضوووووووووووواف إلووووووووووووو سووووووووووووريخاطفووووووووووووة والالحوووووووووووورب ال
جغرافيوووووووووووة مووووووووووون الاحات مسووووووووووو   سوووووووووووارةواحتموووووووووووال  تلووووووووووولقالاإلصوووووووووووابات والجرحووووووووووول و 

 قم فهوووووووووو الووووووووولد يحقووووووووو ة، أموووووووووا الهجوووووووووو معنويووووووووو  و  النكسوووووووووار الووووووووور وارض وفقووووووووودا  األ
كيوووووووووا  ع الالووووووووولد يووووووووودفة األمووووووووور ركوووووووووة بسووووووووورعن المعلخصووووووووون وحسووووووووو ايوووووووووة تووووووووودمير ملع
بووووووودء الكووووووون و ب سووووووورع و ووووووو  ممو أرض العووووووودل الحووووووورب إلووووووول تبنوووووووي نقووووووو  ونجووووووو ائموووووووا د

 اطفةخالالمسبقة والو ائية ربة ضال بتوجيا

 نا مو ديعل مفاخطر 
مة ا علوووووووووووول سوووووووووووو حيا وأمنيوووووووووووو  يووووووووووووا وصوووووووووووو عوووووووووووول  طوووووووووووورا بيا المفائوووووووووووول كليشوووووووووووو 

  و وووووووووووو ب باتووووووووووو  تظهووووووووووورترا وووووووووووي و فاالموووووووووووره و الووووووووووولد تجووووووووووواو  عالمنطقوووووووووووة وئووووووووووو 
رانووووووووووووا الدا ليووووووووووووة جد قات علوووووووووووول وووووووووووو ل التشووووووووووووق ة عليووووووووووووا موووووووووووونالكهولوووووووووووو  موووووووووووات ع

ة مموووووووووووا أد  إلووووووووووول قووووووووووو منطي فوووووووووووي الشوووووووووووعاعوث اإلجوووووووووووة التلووووووووووو فووووووووووواع در ة وارتا لووووووووووو الع
البووووووووودو ين  بائووووووووول وكووووووووولل  بووووووووو  حووووووووورا لواملين العوووووووووا اإلصوووووووووابات بوووووووووين ةب يوووووووووادة نسووووووووو 

بة اصووووووووووو اإل ث تضووووووووووواعف  حووووووووووواالتتوووووووووووي تعوووووووووووي  فوووووووووووي المنطقوووووووووووة حيووووووووووو الة عربيووووووووووو  ال
 لاتوووووووووووراف بهووووووووووو لمفاعووووووووووول االعف  إدارة ار وتووووووووووور ل كبيووووووووووو بشوووووووووووك امور انات واألطبالسووووووووووور 

اعملن ا رلوووووووووو نووووووووو لوووووووووول الوووووووووو  أي يضووووووووواف إالخطووووووووور البي ووووووووووي والصووووووووووح  التوووووووووود ين تيوووووووووو 
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صووووووووووووودعات حووووووووووووودوث ت لتموووووووووووووااح مفاعووووووووووووول فوووووووووووووة لا د التوووووووووووووي تنفووووووووووووولئا إدارةجديووووووووووووو تلاو 
طوووووووووور المنطقووووووووووة كلهووووووووووا إلوووووووووول   ا يعوووووووووورضائن مموووووووووو  وووووووووو مفاعوووووووووول وانهيووووووووووار الة حقيقيوووووووووو  

والوووووووولد شووووووووكل  يالسوووووووووفييت بلشوووووووويرنو فاعوووووووول تب م  مووووووووا أصووووووووالوووووووو ال التلوووووووووث ومثووووووووا
وتعر ووووووووو  فاعوووووووول ز المفات كبيووووووووورة جوووووووودا بعيوووووووودا مركوووووووو اسوووووووو علوووووووول م احقيقيوووووووو  ا  طوووووووور 

اف إلووووووووول ضووووووووو ي. ة ليميووووووووو ة اإلأمووووووووون المنطقووووووووو  ئووووووووودد ي  يقووووووووو حق طووووووووور  إلووووووووولة طقووووووووو المن
اتمعالوووووووووو   ات حقووووووووووة لال اتدة والنووووووووووو اء بالسووووووووووحابة اللريوووووووووو ث الهووووووووووو تلويوووووووووو  ليوووووووووو   عمليوووووووووو 

مووووووووووع  ث،ر التلووووووووووو  طوووووووووو ل هووووووووووواء إلوووووووووو الجووووووووووو وال عوووووووووول والتووووووووووي تعوووووووووورضتشووووووووووغيل المفا
ها إلوووووووووووول الميوووووووووووواه السووووووووووووطحية ووصووووووووووووولألرض ا بوووووووووووواطن واد المشووووووووووووعةق الموووووووووووو ا توووووووووووورا

ي عوووووووووون شووووووووووعاعلوووووووووووث اإلالت خطوووووووووورن لهلكية المسووووووووووتاوفيووووووووووة ممووووووووووا يعوووووووووورض حيوووووووووو لجوا
ي فوووووووووو  لزرا يووووووووووةالحيوانيووووووووووة واة ثوووووووووورو والت لمنتجوووووووووواربووووووووووة واتاه وكوووووووووولل  اليوووووووووو لمطريووووووووووق ا
 المنطقة. 

ل  عزعوووووووووة امووووووووو عو  يووووووووورا مووووووووونم   طعوووووووووا صوووووووووهيوني  ال ود  نوووووووووو السووووووووو   ال يعووووووووود  
 الخطوووووووور الوووووووولد يشووووووووكلا ئوووووووولا ن بسووووووووب والعووووووووال ة ليميوووووووو المنطقووووووووة اإلفووووووووي  سووووووووتقرارالا
 اسووووووووووووووتيطاني  ارد اسووووووووووووووتعم لت احوووووووووووووو ع دد مشوووووووووووووورو يوووووووووووووو    وحيا تووووووووووووووا بووووووووووووووين لسوووووووووووووو ا
جيوبوليتيووووووووووووو  موووووووووووووع  ة تنسوووووووووووووجني  اتيجاسوووووووووووووتر  ويووووووووووووو ج أئووووووووووووودافيوووووووووووووق قلتحتخدما سووووووووووووو ي
 قوووووووووةنطالم ل احوووووووووتمواصووووووووولة ة للربيووووووووو  وتتكامووووووووول موووووووووع أطمووووووووواع  لمي  اعووووووووو لصوووووووووراع الا

عامات حوووووووووووووود الوووووووووووووودأ ود  و نوووووووووووووو تبوووووووووووووور السوووووووووووووو   العويا. تهوووووووووووووو ثروا  ء علووووووووووووووليواالسووووووووووووووت
 منطقووووووووووووة.الي فووووووووووو ة عدوانيووووووووووو  لا وعقيووووووووووودتها صووووووووووووهيوني  الة األمووووووووووون نظريووووووووووو  األساسوووووووووووية ل

زة لد تلعبووووووووا أجهوووووووو الوووووووو  دورالوووووووو  لفووووووووي ظوووووووو  دعفوووووووووق ور منهووووووووا عاموووووووول ت التووووووووي تجعوووووووول
ة موووووووون عربيوووووووو  ال ات التووووووووي ترمووووووووي إلوووووووول منووووووووع الوووووووودولوالسياسوووووووو  ةغربيوووووووو  لاالسووووووووتخبارات ا

موووووووووووع  ي  اتيجسوووووووووووتر ق التووووووووووووا   االتحقووووووووووو  هوووووووووووا أ جيوووووووووووا يمكووووووووووون لكنولو أيوووووووووووة ت ك اموووووووووووت
 امنهووووووووو اء طوووووووووورة سوووووووووو متنوووووووووة الل التقار وصوووووووووو ظووووووووو حالعووووووووودو وئنوووووووووا يووووووووو تي دور  كيوووووووووا 

 حفوووووووووظ العووووووووودو  درتوووووووووايحيوووووووووث ب اهأشوووووووووكالر  بكووووووووول ة أو التكنولوجيوووووووووا األ ووووووووو نوويووووووووو  ال
ارسووووووووة المنطقووووووووة. يضوووووووواف إلوووووووول الوووووووو  مم التقنيووووووووة علوووووووول لسوووووووويطرةوا الهيمنووووووووةعلوووووووول 

ة نوويووووووووووو  ة العسووووووووووكري    التسوووووووووولال ومووووووووووةنظبممرتبطووووووووووة ال موووووووووووضالغين و عتوووووووووو لتياسووووووووووة اس
 .ةصهيوني  ال
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 ةصهيوني  ال ةنووي  الترسانة ال

 ربووووووووةيقووووووووع مقوالوووووووولد ة نوويوووووووو  للمنشووووووووآت احوووووووود أئوووووووون اا أديمونوووووووو مفاعوووووووول  يعتبوووووووور
وتووووووو  بع وسووووووودوم، ب ووووووور السووووووو الممتووووووود بوووووووين طريوووووووق فوووووووي الد  ر ألموووووووع ادود لحووووووو ا مووووووون
ة أمريكيوووووووو   اتبووووووور بخ    ليسوووووووويو شوووووووو ريمو ووووووووع  يآ وووووووور فووووووو  نووووووووود    بنووووووواء مفاعوووووووول الووووووو 

و وووووووووود أشووووووووووارت م" موووووووووون أجوووووووووول السوووووووووو  لرة"الوووووووووو اره وشووووووووووع رو شووووووووووروع ايزنهووووووووووان م ووووووووووم
ا   ئوووووووووولا المفاعوووووووووول يمكنوووووووووو د  أفووووووووووي لنوووووووووو  ةيجي  سووووووووووتراتات االسوووووووووو لمعهوووووووووود الدراتقووووووووووارير 

ناحوووووووووال  عو مشوووووووور  تووووووووو هة سوووووووونويا. احوووووووودة و نوويووووووووو  لووووووووة ا   نبنووووووووول إنتوووووووو دألفووووووووي الحوووووووود ا
ية سووووووووووولمبحثيوووووووووووة لوووووووووووراض أل نتووووووووووو ا يماإلعووووووووووو   أ  تصوووووووووووم و ووووووووووود جووووووووووور  سووووووووووووري  

ة مو وووووووووووع نوويووووووووووو  ة العسوووووووووووكري  الوث حووووووووووو ة لو وووووووووووع البدمووووووووووو مق نهووووووووووواوتبوووووووووووين أ ،ةعلميووووووووووو  
رت د وفووووووو دني و ووووووو المووووووو  موووووووي  علالالبحوووووووث ر ل تحووووووو  سوووووووتاعووووووو لا المفابيوووووووق فوووووووي ئووووووو التط

لتطوووووووووووير  مووووووووووادد  الوووووووووودعن التقنووووووووووي وال كالشوووووووووو أل كوووووووووو  ةمريكيوووووووووو  األ مت حوووووووووودةالواليووووووووووات ال
و وووووووووود ركة. ة مشووووووووووتعسووووووووووكري  ة أمريكيوووووووووو  و ة لخدمووووووووووة مشوووووووووواريع صووووووووووهينوويوووووووووو  انووووووووووة الالتق

ا إنفا وووووووو  كثوووووووورألدول االوووووووو  بووووووووين شوووووووورع مرتبووووووووة الثانيووووووووةال صووووووووهيوني  الالكيووووووووا    احتلوووووووو 
 ةلعاموووووووووو نووووووووووة اموووووووووون الموا   %18بتها بلغوووووووووو  نسوووووووووو  يوالتوووووووووو   1)  التسوووووووووول  فووووووووووي مجووووووووووال 

رة شووووووووووير إلوووووووووول  طووووووووووو الوووووووووولد ياألموووووووووور  .نوووووووووووود  ال عسووووووووووكرد  مخصصووووووووووة للجانوووووووووو  ال
دعن ة تووووووووووووو عدوانيووووووووووووو  ودوره فوووووووووووووي بنووووووووووووواء ترسوووووووووووووانة  صوووووووووووووهيوني  ال د  و و نووووووووووووو المشوووووووووووووروع ال

  كيووووووووووا  مووووووووووات أو لكوووووووووود المعتؤ و قووووووووووة. فووووووووووي المنط عوووووووووودواني  سووووووووووعية التو راض الاأللوووووووووو 
ل إلوووووووووو  نوووووووووووود  السوووووووووو   لاحموووووووووول ونقوووووووووول وإيصووووووووووال  م بتطوووووووووووير وسووووووووووائ العوووووووووودو  ووووووووووا

اليوووووووووة   وعالمووووووووود بعيووووووووودة ية متطوووووووووورة ووووووووووة صوووووووووارو  ك ل اموووووووووت  ووووووووو  مووووووووونها أئوووووووووداف
موووووووووون مختلووووووووووف  أريحووووووووووااريخ الكيووووووووووا  صووووووووووو  لوووووووووود  ث يوجوووووووووودليووووووووووة حيوووووووووو والفعالد ووووووووووة ا

ة كيماويوووووووووووو  و ة نوويوووووووووووو    التووووووووووووزود بوووووووووووور و علوووووووووووول   ووووووووووووادرة وئووووووووووووييووووووووووووة دمواألالنموووووووووووواا  
وتسووووووووووووووتمر و متوووووووووووووور كيلوووووووووووووو  2000عوووووووووووووون هووووووووووووووا لمسووووووووووووووافات تزيوووووووووووووود قلون يووووووووووووووةمو وجرث

 ادرة علوووووووووولبحيووووووووووث تكووووووووووو   وووووووووو  صوووووووووولواشووووووووووكل متديث بلتحوووووووووو او وير التطوووووووووو  اتعمليوووووووووو  
إلووووووووول اف يضووووووووو  لهوووووووووالمخصصوووووووووة هامهوووووووووا ايووووووووول موتنفة اسوووووووووتراتيجي   وة ردعتشوووووووووكيل  ووووووووو 
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المووووووووووود  دة بعيووووووووووو  لوووووووووووةواالجة و نحووووووووووو مجالالصوووووووووووواريخ ترسوووووووووووانة مووووووووووون اموووووووووووت ك الووووووووووو  
ائرات رسووووووووووانة جويووووووووووة موووووووووون الطوووووووووو و تلعوووووووووود  اكيووووووووووايملوووووووووو  ) ، ةيبالسووووووووووتال والصووووووووووواريخ

رة علوووووووووووووووول التحليووووووووووووووووق ة القوووووووووووووووواديجي  راتسووووووووووووووووتالة وايوووووووووووووووو عملي اتلقاافووووووووووووووووات القاتلووووووووووووووووة واالم
ة حربيووووووووو  للووووووووول ائر اأنوووووووووواع ا تلوووووووووفومخة نوويووووووووو  لائف اللقووووووووو وحمووووووووول ا بعيووووووووودة مسوووووووووافاتل
ات طووووووووائر ه الئوووووووولف وتختلوووووووو  كوووووووون 5000موووووووون  أكثوووووووورة التحليووووووووق إلوووووووول تصوووووووول أمديوووووووو و 

 الالسووووووووووووتقبهووووووووووووزة ت مجار مطووووووووووووا نتشوووووووووووور فوووووووووووويت التووووووووووووي F15-16-18-35موووووووووووون 
ة حربيووووووووووووو  ال سوووووووووووووفنلادو   العووووووووووووو يملووووووووووووو كموووووووووووووا  القتاليوووووووووووووةسوووووووووووووائ  ر والو ئوووووووووووووله الووووووووووووول ائ

د علوووووووول ا يعتموووووووو اليووووووووا متطووووووووور ا  تحربيوووووووو   يووووووووا بحر اسووووووووطوال اصووووووووات والتووووووووي تشووووووووكلوالغو 
 ةصوووووووووووووهيوني  وصوووووووووووووناعة   1)  وفرنسووووووووووووويةانيوووووووووووووة وألم ةأمريكيووووووووووووو  ة ات صوووووووووووووناعسوووووووووووووفن ا
.  وسووووووووو المت شووووووووور ي  فوووووووووي  مريكوووووووووي   ووووووووودرات االسوووووووووطول السووووووووواد  األل موووووووووع وتتكامووووووووو 

  ار نيوووووووووو ا ووووووووووائر ئ  و مثوووووووووول وسوووووووووواة نوويوووووووووو  ة يوووووووووو  تكتيكوسووووووووووائ  كمووووووووووا يملوووووووووو  العوووووووووودو 
ة نوويووووووووووووو  لا لغوووووووووووووامواألة رو ية الصوووووووووووووارو ية والصوووووووووووووامدفعيووووووووووووو  ة و ووووووووووووولائف المدفعيووووووووووووو  لا

يقوووووووووووووواع إلرانيوم المنضوووووووووووووو  ت التخصووووووووووووووي  بوووووووووووووواليو ااالوووووووووووووودبابات   وووووووووووووولائفوحتوووووووووووووول 
يوووووووووة عالعالوووووووووة لهوووووووووا تنفيووووووووول نيووووووووورا  ف قيحقووووووووو بموووووووووا ة تكتيكيووووووووو   دافئووووووووو أ علووووووووول التووووووووو ثير 

اتوال تكتيكوووووووووووي  مفاجوووووووووووآت علووووووووووول المسوووووووووووتو  ال تضووووووووووومن ير ثالتووووووووووو  واموووووووووووت ك ي عمليووووووووووو 
 سوووووووووائ ة بو ي  تيجاسوووووووووترا أئووووووووودافحقيوووووووووق لتريوووووووووق سوووووووووهل الطوت ة كبيووووووووورةريووووووووو  ميتد ووووووووودرة 

ة معنويووووووووووو    الوانهيووووووووووار الوووووووووورو  خوووووووووووفالعوووووووووو  و الر  ض حالووووووووووةا فوووووووووور ة وأئمهوووووووووو تكتيكيوووووووووو  
ين وتمركووووووووز السوووووووو   تخووووووووز  تن فيهوووووووواتووووووووي يوووووووو لالمنوووووووواطق ر اتبوووووووو تعطوووووووورف الخصوووووووون. لل
ابوووووووووووول بي ووووووووووووة وتعتبوووووووووووور  نألموووووووووووون والصووووووووووووحة والا رة علوووووووووووول طيوووووووووووو  قطنووووووووووووام ود  نووووووووووووو لا

نوووووووووووووعي الجووووووووووووود والو  ةنسوووووووووووواني   وووووووووووود اإل رائناث جوووووووووووو دصووووووووووووامتة  ووووووووووووادرة علوووووووووووول إحوووووووووووو 
  .بشرد  ال

 
 

 
وة حسون  ، ترجملي و  م الدالس ثحابهد ستوكهولن أل، مع  واالمن الدوليالس  السنود للتسل  ونزعلكتاب ا )1(
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 نووي  لساح الل ي  نيو صه الكيان اليازة  نة وراء حكام دواف 
   ةنووي  نولوجيا الكتا  التما    

  ةوحيوووووووووووواة ويووووووووووو  و نالقانوووووووووووة تم الباسوووووووووووتخداللكيوووووووووووا   وجيووووووووووواتكنولئوووووووووووله ال  متسووووووووووو 
ة غربيووووووووو  القوووووووووو  ال مووووووووول مووووووووونتلقووووووووول الووووووووودعن الكاهوووووووووا توأن اال سووووووووويم نووووووووووود    الالسووووووووو 

والتقنيوووووووووة  سوووووووووتيةللوجاو ة علميووووووووو  لعطيوووووووووات ا  كووووووووول المتوووووووووي  ووووووووودملاأمريكوووووووووا  اصوووووووووةو 
الوووووووووووول ائر ائ  والتقنيووووووووووووات و بحيووووووووووووا ة ئووووووووووووله الوسوووووووووووو  العوووووووووووودوكيووووووووووووا  تووووووووووووي تسووووووووووووم  لال
ق و تفوووووووووووو ق قيوووووووووووو لهوووووووووووا بتحي تسووووووووووووم  نولوجيووووووووووووا التووووووووووو تكالاموووووووووووت ك وكوووووووووووولل   ،ةنوويووووووووووو  ال

ا فوووووووووي  ووووووووووء علميووووووووو  لل  أ  تسووووووووويطر كووووووووو و ل الووووووووودول المجووووووووواورة تقنوووووووووي علووووووووو  موووووووووي  عل
 اعوووووووووودةت ك  قيوووووووووورة موووووووووون اموووووووووو فل ال  الووووووووودو اتقانووووووووووة وحرموووووووووو لله اار ئوووووووووو كوووووووووو تياسوووووووووة احس

ةو بنيووووووووووووة ة أعلميوووووووووووو    رفوووووووووووويالمع علمووووووووووووي  طووووووووووووور التيووووووووووووق الا تحقن لهوووووووووووو تضووووووووووووم تحتيوووووووووووو 
ة، وطنيووووووووووووووو  حها اللصوووووووووووووووالما  دموووووووووووووووة مشووووووووووووووواريعهو  لتحوووووووووووووووديث وتطووووووووووووووووير برامجهوووووووووووووووا

ا كنولوجيووووووووو ار التواحتكووووووووو  صوووووووووهيوني  ا  الكيووووووووو الدعووووووووون  يفووووووووو  ربلغووووووووو يسوووووووووتمر االتوووووووووالي وب
ة تطووووووووووور يوووووووووو د عملربووووووووووة أحاوم HT ة المتطووووووووووورةنوووووووووو قالتة ومختلووووووووووف أنووووووووووواع ايوووووووووو  نوو ال
 ا تشوووووووووووكلئووووووووووو اعتبار ة و سوووووووووو مي  واإل ةعربيووووووووووو  بي ووووووووووة ال ووووووووووومن ال مووووووووووي  لعقووووووووووودم مووووووووووو وتون
 .صهيوني  الكيا  ال" يهدد وجود  را ط"

 المنطقةة والسيطرة على  اسي  يسال  منةهيال   
دول للوووووووو  قووووووووومي  تهوووووووودد األموووووووون ال ةملوثوووووووو بووووووووؤرة  صووووووووهيوني  دو اللعوووووووو ا ا يوووووووو ك يعوووووووود  

 ن ووووووووا موووووووو انط  للخطوووووووور عووووووووالمي  وال  ليموووووووويألموووووووون اإلض ار مووووووووا يعوووووووو فووووووووي المنطقووووووووة ك
ادية يسوووووووو ارات العلوووووووول القوووووووور فووووووووي السوووووووويطرة  يووووووووا لا أطموووووووواع الكلوووووووولد تشووووووووكعووووووووة اطبي
قيوووووووووووق مشوووووووووووروع ي تحهوووووووووووا فووووووووووو اعطمتخفوووووووووووي أ التوووووووووووي الو  ة فوووووووووووي المنطقوووووووووووةسياسوووووووووووي  وال

 عووووووووة ئوووووووولا الكيووووووووا  الوووووووولدديوووووووود والتووووووووي تظهوووووووور طبيالجأو  يوووووووور،بكالالشوووووووورق األوسوووووووو  
فوووووووووووووووق نزعووووووووووووووة التموووووووووووووون عقوووووووووووووودة و ا ط  وووووووووووووو اننطقووووووووووووووة عل للهيمنووووووووووووووة علوووووووووووووول الميسوووووووووووووو 

غ ل ة واسوووووووووووتعربيوووووووووو  ة الالعاملوووووووووو اليووووووووووود  توظيوووووووووو  إلوووووووووول لعي تسووووووووووو والتوووووووووو  صووووووووووهيوني  ال
 إعووووووووووادةر و قووووووووووراصوووووووووونع الموا ووووووووووع  لوووووووووولة واالسووووووووووتي ء ععربيوووووووووو  موووووووووووال الات واأللثوووووووووورو ا

 . الكبوووووووووووور  صووووووووووووهيوني  كيووووووووووووا  اللاوع مشوووووووووووور  ةلخدموووووووووووو  ورسوووووووووووون سياسوووووووووووواتها توجيههووووووووووووا
أ  ا لووووووووووو  دو بموووووووووووا يضووووووووووومنعووووووووووو ال يوووووووووووا لكة عالميووووووووووو  ة والليميووووووووووو  زيوووووووووووز المكانوووووووووووة اإلوتع

علووووووووول مصووووووووووادر  ة بعووووووووود هيمنتووووووووواعالميووووووووو  سووووووووووة الالسيافوووووووووي  اسووووووووويافووووووووواع  أسيكوووووووووو  
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ويوووووووووة الحيات مووووووووور المر ئوووووووووا وكووووووووولل  شوووووووووبكات مووووووووورو ا  و مووووووووون الووووووووونف  والغووووووووو  وووووووووة لطاا
وتوسووووووووويع  دةديووووووووو لجا يوووووووووو  بووووووووون لور وإنشوووووووووائا  نووووووووواة ب المنووووووووودب وبووووووووواسوووووووووويس فوووووووووي ال

ة عربيوووووووووووو  لعوووووووووووو  الحكومووووووووووووات ا وووووووووووو ل تطبيووووووووووووع بلمنطقووووووووووووة موووووووووووون حضوووووووووووووره فووووووووووووي ا
فووووووووووووي أفريقيووووووووووووا  صووووووووووووهيوني  للغوووووووووووول ار التغنوووووووووووونس دو  وال  لووووووووووووف الكيووووووووووووا ، ة ئثوووووووووووو ال

ق ائد تحقيووووووووو تووووووووو نلووووووووول الووووووووو  مموووووووووا يسوووووووووتند إ وشووووووووورق آسووووووووويا وليووووووووور اوجنووووووووووب أمريكووووووووو 
علوووووووووووول حسوووووووووووواب دول  ،صووووووووووووهيوني   سياسووووووووووووي   دد  ا تصوووووووووووواي قنوووووووووووو ت علمووووووووووووي  تطووووووووووووور 

  ن.العالمنطقة وال
والخشووووووووووية  سووووووووووتقرارلكيووووووووووا  بعوووووووووودم االور ا  شووووووووووعيوووووووووورتبساااااااااالوكية: فاااااااااا  دوا

 لاط ئووووووو تبووووووواوجووووووووده وار  ةشووووووور ي  عووووووودم ة ا يعوووووووي  حالووووووو صوووووووة وأنووووووو  ال بقتمووووووون المسووووووو 
دولووووووووووة فووووووووووي دولووووووووووة ولوووووووووويس  عسووووووووووكرد  " فهووووووووووو كيووووووووووا  ة عسووووووووووكري  وة الالوجووووووووووود بووووووووووالق

لووووووووون كووووووووول ر  منطقووووووووةعوووووووووات الن مجتما موووووووو دم  بولووووووووو عوووووووو  وئووووووووو يووووووووودرك تملوووووووو  جيشوووووووووا "
والوووووووووووووودور  جتموووووووووووووواعي  االو     ووووووووووووووي  واأل ثقووووووووووووووافي  لاق ار  توووووووووووووو الاسياسووووووووووووووات التطبيووووووووووووووع و 

 التووووووووووووي توووووووووووورو  إلوووووووووووول جتموووووووووووواعي  تواصوووووووووووول االلوا م تلعبووووووووووووا وسووووووووووووائل االعوووووووووووو  دالوووووووووووول
رة نطقووووووووووة موووووووووودركا لخطووووووووووو ع  الميبقوووووووووول شوووووووووو كوووووووووون ول صووووووووووهيوني  ال  اكيوووووووووو ال ةإنسوووووووووواني  

  إلوووووووووول الوووووووووو يضوووووووووواف  .قووووووووووةالمنطي فوووووووووو  عوووووووووودواني  خريبووووووووووي والوره التئوووووووووولا الكيووووووووووا  ود
أ  و  وال ينتموووووووووووووو  إليهوووووووووووووا نطقوووووووووووووةمن الء عووووووووووووو لربوووووووووووووا نن أنهووووووووووووو وطني  سوووووووووووووتشوووووووووووووعور الم

يجعووووووووول  لوووووووووا مموووووووووا بدا  بووووووووو ا  تنكيووووووووو وأ  بووووووووولور فنووووووووواء الودئن عوووووووووابر ومؤ ووووووووو  وجووووووووو 
للكيووووووووووا  تهوووووووووودد  نتموووووووووواءو ووووووووووعف اال نووووووووووود  عملوا فسوووووووووويالن سووووووووووتقرارة عوووووووووودم االحالوووووووووو 

القووووووووووووة ل د علووووووووووو ا باالعتمووووووووووواوطني  مسوووووووووووت إلووووووووووول طم نوووووووووووةالكيوووووووووووا  وجووووووووووووده فيسوووووووووووعل 
القوووووووووووووة  ةرسوووووووووووانت ل موووووووووووون  ووووووووووو   نوووووووووووا  لوووووووووووديهنطماالة لتعزيووووووووووووز نوويووووووووووو  الة عسوووووووووووكري  لا
 .بنظرئن""ة المطلقة عسكري  ال

ةاب أساااااااااااب  صوووووووووووهيوني  وق الالتفووووووووووو  مووووووووووون بعقووووووووووودةفهووووووووووووم األ: يووووووووووورتب  مأمنيااااااااااا 
واالسووووووووووتي ء علوووووووووول  الهيمنووووووووووةعلوووووووووول  كيوووووووووود  وووووووووودرتهاوت  ورئوووووووووواودا حضووووووووووورئلتثبيوووووووووو  

رة لمجوووووووواو ل الوووووووودو كوووووووول اب اسوووووووو ا   ووووووووائن علوووووووول حموووووووون الكيوووووووو أمنطقووووووووة وتكووووووووريس أ  ال
ة التووووووووووي نوويوووووووووو  ة والعسووووووووووكري  ال ةلقووووووووووو  وووووووووو ل ايحقووووووووووق امنووووووووووا موووووووووون    ئوووووووووولا الكيووووووووووا وأ

ة إلوووووووووووول عمليووووووووووووة ر افووووووووووووي إشوووووووووووو  واألمنووووووووووووي، سياسووووووووووووي  ال ه ووجووووووووووووودهرض حضووووووووووووور تفوووووووووووو 
أنوووووووووا ال ة و ني  يو صوووووووووهال ةنوويووووووووو  ت القووووووووودرابال قوووووووووةالمنط إرئوووووووووابة مووووووووون سياسوووووووووة مسوووووووووتمر  

ةات ملوووووووو   ووووووووودر د ياجهووووووووة الكيوووووووووا  الووووووووول وووووووودرة علووووووووول مو  لووووووووول  وووووووووادرة ع ر ووووووووة ا أمنيووووووووو 
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 فو ووووووووووواة وتعسوووووووووووكري  ال سووووووووووويطرتايعوووووووووووز   الووووووووووولد ر كووووووووووول دول المنطقوووووووووووة وئووووووووووووتووووووووووودمي
لقووووووووووووووة م ئوووووووووووووله ااسوووووووووووووتعداده السوووووووووووووتخداب و ويلووووووووووووو نطقوووووووووووووة مجتمعوووووووووووووة، ول المعلووووووووووووول د

  للخطر. عرض أمن كيانات ما والقدرات إاا
 عسوووووووكرد  ال   العووووووودو إلووووووول اموووووووت ك التفووووووووق ايووووووو ل كيسوووووووع ة:عساااااااكري  اب أساااااااب

ة بشوووووري    والمووووووارد اللسوووووكادد اة عووووو و لووووو  جي  يراتسوووووتالعموووووق اال غيوووووابفوووووي ظووووول  اصوووووة 
ل دافوووووع لووووو االعتمووووواد ع ة بووووودو   تصوووووادي  لقووووودرات االف ا وووووعو  وعوووووداللكيوووووا  ة ودالمحووووود

ق و فووووووو الت علووووووول العووووووودو ل عتمووووووواد يوووووووا ، مموووووووا دفوووووووع كغربوووووووي  وال مريكوووووووي  الضووووووورائ  األ
لمنطقووووووة فووووووي ا إرئووووووابردع و كعنصوووووور  نوووووووود  لوامووووووت ك السوووووو   ا عسووووووكرد  نوووووووعي الال

وئموووا  طعحوووق السوووالواسوووع والالشوووع  ا اموووت كو علووول دعووو يوووا  الرة كم  ووودل عووودفوووي ظووو 
 نوووووود  ال عسووووكرد  فوووووق الة الت  إلوووول ممارسوووو جوووو  الكيووووامووووا، فلل عليههووووا الحصووووو كنمي لوووون

 تها ياة وتوووووودا المتغيوووووور  بو حوووووور لايعووووووة يووووووا فووووووي ظوووووول طبفجوووووووة لدلتحقيووووووق عمليووووووة ردم ال
 تهوووووووا.غيراصوووووووراع ومتائ  الور وسووووووو ظووووووول تطووووووو دائموووووووا فوووووووي  لوووووووة للتغييووووووورالمسوووووووتقبلية القاب

ة ري  عسووووكالالتقانووووة قووووال تنايووووة لوووول عمليطرة ععوووون السوووو  ا  بووووات عوووواجزا  الكيوووو وأ  صووووة  ا
تها ا ووووودر  زا  القوووووو  وتحسوووووينيووووو تغييووووور مي تسوووووعل لة التووووو عربيووووو  توطينهوووووا فوووووي الووووودول الو 
ي تهوووووودد اليووووووة متطووووووورة بمووووووا يكفووووووي لكوووووو تقل  ااتوووووو  الوسووووووائث بحيوووووو  .ةعسووووووكري  ة اللاتيوووووو  ال

د حققوووووووا الشوووووووع  لووووووولا عسوووووووكرد  نوووووووي الالتق التطوووووووور، دليووووووول الووووووو  صوووووووهيوني  الالوجوووووووود 
كوووووولل  والطووووووائرات المسوووووويرة و تية لسوووووو باوال جوالووووووةيخ الر او قانووووووة الصوووووو ت طينبتووووووو  نووووووي  يمال

ة  وووودر  ل د  وكوووولإلوووول محووووي  القوووو ل ة علوووول الوصووووو فلسووووطيني  الاومووووة لمقخ ا وووودرة صووووواري
اتالثبووووووات والصوووووومود رلوووووون كوووووول  علوووووول سووووووورد  لا عربووووووي  الجووووووي  ال  االسووووووتهداف عمليوووووو 
ل كوووووو عوووووودو  وووووود سووووووورية ومووووووع الوووووو  ورلوووووون لا ا ا كيوووووو شوووووونه لتووووووية ايوووووو  رئابإلبووووووالحرب ا

ا  ووووود أئدافوووو حقيووووق العوووودو فوووووي ت فشووووول كيووووا  فقوووود ةلوووو   البديو خدام الجيووووو ظووووروف اسووووت
 .يةسور 

 المنطقة:  ىلع رهأثو  صهيوني  ال ي  نوو اللية للتسلح المستقب  فاقاآل 
   الموافقوووووووووووةرفووووووووووو  حوووووووووووين ةيووووووووووو  رئاباإلبصوووووووووووماتا  صوووووووووووهيوني  ال لكيوووووووووووا تووووووووووورك ا

والتوووووووووي د لووووووووو  حيوووووووووز  نووووووووووود    اللسووووووووو ار اتشووووووووو انمنوووووووووع  عائووووووووودةعلووووووووول موالتو يوووووووووع 
كيووووووووووا  و وووووووووود حووووووووووا  الدولووووووووووة  189هووووووووووا عليو عوووووووووو    أ بعوووووووووود 1968 تنفيوووووووووول عووووووووووامال

االنصوووووووووووياع  لرفضوووووووووووها ةمريكيووووووووووو  األ مت حووووووووووودةالات يووووووووووو مووووووووووون الوالعووووووووووون كامووووووووووول علووووووووووول د
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 ا بوووووووووة. كوووووووووا  الووووووووو  مؤشووووووووورالمر واي  تووووووووو جوووووووووراءات تفإلوالخضووووووووووع  دولي  الووووووووو    نو للقوووووووووا
ا مسووووووووووتمر  ا صووووووووووهيوني   طوووووووووورا يشووووووووووكل  نوووووووووووود  لاامووووووووووت ك الووووووووووردع ئوووووووووواجس علوووووووووول أ  

وتوووووووووووطين ديث ي تحوووووووووو فوووووووووو  دورهار  يموووووووووو و الوووووووووولد كيووووووووووا  وئوووووووووو اء المنوووووووووول  وووووووووورار إنشوووووووووو 
قووووووووووووووة د يعوووووووووووووورض أموووووووووووووون المنطلوووووووووووووولموووووووووووووور ااأل ة.ري  عسووووووووووووووكة النوويوووووووووووووو  جيووووووووووووووا الالتكنولو 

ويوووووووووودفع صووووووووووعبة جووووووووووال لخيووووووووووارات ميوووووووووور ويفسوووووووووو  الر كبخطوووووووووو ة لدوليوووووووووو  ة وال ليميوووووووووو اإل
 د  نوووووووووووو ال صووووووووووهيوني  ال  السوووووووووو  ل لمواجهووووووووووةث عوووووووووون بوووووووووودائلبحوووووووووو ة لعربيوووووووووو  الوووووووووودول ال

 ر. ا الخطمن ئل نفسها الدول األ ر  لحماية ويدفع
 لمطالبووووووووووووووواتالووووووووووووووودعوات وافوووووووووووووووي تجائووووووووووووووول  صوووووووووووووووهيوني  لكيوووووووووووووووا  الامر اسوووووووووووووووت

 ا بوووووووووووةلمر تحووووووووووو  ا صوووووووووووهيوني  ال نووووووووووووود  النشووووووووووواط ال و وووووووووووعجووووووووووول أ ة مووووووووووونمسوووووووووووتمر  ال
 نووووووووووووووووود  أو نشووووووووووووووواط  أد اعتوووووووووووووووراف بوجوووووووووووووووود سووووووووووووووو   رفضووووووووووووووو  بووووووووووووووول ة،دوليووووووووووووووو  ال

  علووووووول اموووووووت ك ادرة الكيووووووو  ووووووو ة إلووووووول واإلشوووووووار  كيوووووووا    وووووووادة التلووووووووي ، رلووووووونعسوووووووكرد  
تهديووووووووود و  بووووووووولة. سووووووووو مي  اإلو  ةعربيووووووووو  ال دولهوووووووووة الووووووووو مواجعلووووووووول  قوووووووووادرةلوووووووووردع ال ووووووووووة ا

 أئوووووووودافة ريووووووووة  وووووووود أيوووووووو لناا ا وووووووورباتهم بتوجيووووووووا تقووووووووو  ب نهووووووووا سوووووووووفئووووووووله الوووووووودول 
ترفووووووووووع موووووووووون  ةعلميوووووووووو  ك ئووووووووووله الوووووووووودول أليووووووووووة تقنيووووووووووات وير امووووووووووت لتطوووووووووو يع شووووووووووار مو أ
 و تل . أ لةالدو هله ي لالتقنوالمعرفي و  علمي  مستو  الال

 2010 /5 /3توووووووووووووواريخ بك يووووووووووووووور فووووووووووووووي نيو  قوووووووووووووودع أممووووووووووووووي  مر مووووووووووووووؤت  وووووووووووووو ل
 ء جووووووووول إ ووووووووو ودئن مووووووووون أ  علووووووووول توحيووووووووود جهووووووووو نحيوووووووووااال و دول عووووووووودماتفوووووووووق ممثلووووووووو 

 وع وووووووووورورة  ضوووووووووو و  جوووووووووووبوو  د  نوووووووووووو   الموووووووووون السوووووووووو  وسوووووووووو األمنطقووووووووووة الشوووووووووورق 
ارجيوووووووووة مصووووووووور حووووووووودث و يووووووووور  تو تفتوووووووووي  ة إلووووووووول الصوووووووووهيوني  ة النوويووووووووو  نشوووووووووآت الملا

ة بموووووووووووا يمثووووووووووول نوويووووووووووو  تطوووووووووووور برامجهوووووووووووا ال صوووووووووووهيوني  ال يوووووووووووا الك أ  كووووووووووويم   حسوووووووووووا
باق تسووووووووول  دافعوووووووووا لسووووووووو  و ووووووووود يكوووووووووو   نطقوووووووووةفوووووووووي الم سووووووووو ملا إحووووووووو لأموووووووووام قوووووووووا ئاع

. ي  صووووووووووووهيونال عوووووووووووودواني  نشوووووووووووواط الللوووووووووووورد علوووووووووووول الاألوسوووووووووووو   رق الشوووووووووووو فووووووووووووي  نوووووووووووووود  
 علووووووووون بكسووووووووور حووووووووواجز الصوووووووووم  الووووووووولدوليووووووووود المة سوووووووووورية رجيووووووووو يووووووووور  ا  و  وطالووووووووو 

وأكووووووووود علووووووووول  عسوووووووووكرد  ال ود  نوووووووووو ال صوووووووووهيوني  لامد ايعوووووووووة البرنووووووووو طب حجووووووووو وي يغلوووووووووف
ن وسوووووووووو مة الوووووووووولد يهوووووووووودد أموووووووووو  دلبرنووووووووووامقووووووووووة ئوووووووووولا اقيح يووووووووووة وكشووووووووووفتعر رة  وووووووووورو 

ي يووووووووووا نووووووووووا الوووووووووولد يشووووووووووكل  طوووووووووورا بديمو  ب  بمفاعوووووووووولة، و اصووووووووووة مووووووووووا يوووووووووورتنطقوووووووووو الم
بوووووووووة او و وووووووووعا تحووووووووو  الر اا   ووووووووو و ووووووووورورة إلمنطقوووووووووة البل سوووووووووتقلووووووووول موصوووووووووحيا ع

 غيةاصووووووو  اانوووووووان يلوووووووق آيوووووووات لووووووو ئوووووووله المعطل علووووووو مووووووون الووووووورد  شوووووووي ا  ة. لكووووووون دوليووووووو  ال
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. الووووووووودعوات هائووووووووول ئووووووووولبووووووووول تووووووووون تج . للكيوووووووووا غربوووووووووي  لاو  مريكوووووووووي  بسوووووووووب  الووووووووودعن األ
وية فووووووووووووي ة العضوووووووووووو لخمووووووووووووس دائموووووووووووو أعلوووووووووووون بيووووووووووووا  للووووووووووودول ا 2010أيووووووووووووار  6فوووووووووووي 

بمووووووووا  ود  نووووووووو اللسوووووووو   ن اليووووووووة موووووووو ا  قووووووووةطة منموووووووو ن ت ييووووووووده إل امجلووووووووس األموووووووون عوووووووو 
سووووووووو   انتشوووووووووار ال معائووووووووودة عووووووووودم دو والووووووووو  انط  وووووووووا مووووووووونفوووووووووي الووووووووو  كيوووووووووا  العووووووووو 

 سوووووووووة أدرا حبيلووووووووودعوة ئوووووووووله ا ، وظلووووووووو دولي  مووووووووون الووووووووو سووووووووو مة األة و لحمايووووووووو  نووووووووووود  ال
عوووووووووووودو   كيوووووووووووا  القهوووووووووووا للتطبيوووووووووووق ألو طريجوابووووووووووووا أ ولووووووووووون تلوووووووووووق مت حووووووووووودةال األمووووووووووون

طيووووووووووة ل التغعلوووووووووو ء انوووووووووو ب ألمووووووووووريوووووووووود اائوووووووووودة موووووووووون جد  االنضوووووووووومام إلوووووووووول المعرفوووووووووو 
 حوووووووو ء المنطقووووووووة تتووووووووي عملوووووووو  علوووووووول إبقوووووووواليوووووووور المحوووووووودود وال مريكووووووووي  األ الوووووووودعنو 

موووووووووووون ة بيوووووووووووو  ر عة مووووووووووووع حرمووووووووووووا  الوووووووووووودول الصووووووووووووهيوني  ة اليوووووووووووو  وو نة الالمظلوووووووووووو سوووووووووووويطرة 
 الكيوووووووا . وإطووووووو ق يووووووود دع موووووووعر تحقوووووووق تووووووووا   الووووووو  ئ سووووووواو أيوووووووة  امت كبووووووو  كيووووووورالتف

برنوووووووووامد لل ةبيووووووووو  غر الة االسوووووووووتثناء عمليووووووووو إ   علووووووووول المنطقوووووووووة، الهيمنوووووووووة الكيوووووووووا  فوووووووووي
 ة المنطقوووووووووووةأمووووووووووون وسووووووووووو مة أموووووووووووام حقيقيووووووووووو  يشوووووووووووكل عقبوووووووووووة  صوووووووووووهيوني  ال ود  و نووووووووووو ال
ة دوليوووووووووووو  اعوووووووووووود الألسووووووووووووس والقو موووووووووووون اجووووووووووووا  ار  دولي  الوووووووووووو  لمجتمووووووووووووعجعوووووووووووول موووووووووووون اتو 

درء ية لوووووووو صوووووووودا  يوووووووة معووووووواجزا عوووووووون تحقيووووووووق أل بوووووووو  دولي  لوووووووو و  اقوووووووانا للتحووووووووديشوووووووكل وي
  ايووووووووو ة لكغربيووووووووو  الووووووووودول البووووووووول تثبووووووووو  شوووووووووراكة عوووووووووالن. قوووووووووة والر عووووووووون المنطالمخووووووووواط

 3وفووووووووووووي  .نوووووووووووووود  بالرعوووووووووووو  ال عليهووووووووووووا الهيمنووووووووووووةة و لمنطقوووووووووووو ا يوووووووووووودتهددو فووووووووووووي العوووووووووووو 
رار علوووووووووول  وووووووووو  مت حوووووووووودةن الموووووووووو مووووووووووة لألالعا ةيوووووووووو جمعال  صوووووووووووت 2014  األول انو كوووووووووو 

ة يووووووووو  نوو ي عووووووووون ترسوووووووووانتها الللتخبوووووووووا صوووووووووهيوني  لا  االكيووووووووو لووووووووو  مصووووووووور يطاطرحتوووووووووا 
 التصووووووووووديق علوووووووووولومطالبتهووووووووووا بوالتفتووووووووووي   را بووووووووووةة للمنوويوووووووووو  لوإ ضوووووووووواع منشووووووووووآتها ا

و وووووووود تبنوووووووو  القوووووووورار  نوووووووووود  ا  السوووووووو   الإنتوووووووو و تطوووووووووير  ع عوووووووونالمتنووووووووا يووووووووة واااالتف
االو نووووووووووووودا وبووووووووووووو كو ا ريكووووووووووووو أم ئوووووووووووووي:دول س  مووووووووووووو  ار وووووووووووووتاع موووووووووووووادولوووووووووووووة بين 161
الوووووووووولد طالوووووووووو  رار لقووووووووو ا صووووووووووهيوني  لا  االكيوووووووووو . و وووووووووود رفضووووووووو  دانوووووووووو ونيزيوووووووووا وكوميكر 

وعبووووووووور عووووووووون األسوووووووووف امل ر الشووووووووو الووووووووودما أسووووووووولحةيوووووووووة مووووووووون لمنطقوووووووووة  الا  بوووووووووةع 
ث وال يكتووووووووووووور الحوووووووووووووائ   عووووووووووووورض قوووووووووووووراراتهوووووووووووووله البكيوووووووووووووا  العووووووووووووودو يضووووووووووووورب  أل 

ا كليووووووووو ة عربيووووووووو  الل الووووووووودو ل  فشووووووووو  لمتواصووووووووول.ا مريكوووووووووي  توائوووووووووا بسوووووووووب  الووووووووودعن األمحل
 ج تووووووونن ا لووووووو كمووووووو  ود  نوووووووو الللسووووووو    لعووووووودوا ا يووووووودين اموووووووت ك كيووووووو  ووووووورار  مريووووووورفوووووووي ت

 صووووووووووووهيوني  ال نوووووووووووووود  ال إلوووووووووووول إ ضوووووووووووواع البرنووووووووووووامدفووووووووووووي تقوووووووووووودين مشووووووووووووروع يرمووووووووووووي 
  .اللرية ة لطال ةدولي  لوكالة الر اعب دولي  للتفتي  ال
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 قة وأمن المنط نووي  ح الالتسل
عوووووووووووالن وال نطقوووووووووووةملا ا يعووووووووووورضحقيقيووووووووووو  ا  طووووووووووور  صوووووووووووهيوني  يعتبووووووووووور الكيوووووووووووا  ال

 جهوووووووووارامل بعلووووووووو  دولي  لووووووووو االشوووووووووراف ا ابغيووووووووو ل ة فوووووووووي ظووووووووو نوويووووووووو  خووووووووواطر اللووووووووول المإ
او  نوووووووووووود  ال لخطوووووووووور السووووووووووباقمنطقووووووووووة معر ووووووووووة الجعوووووووووول لد ية األموووووووووور الوووووووووو نوويوووووووووو  ال

موووووووون ئنووووووووا . يوني  هصوووووووو لا نوووووووووود  لوق اتفوووووووو لاواجهووووووووة يووووووووارات بديلووووووووة لمالبحووووووووث عوووووووون  
يووووووووود تهدفوووووووووي  صوووووووووهيوني  الاجهوووووووووة الووووووووودور رق وبووووووووودائل لمو يمكننوووووووووا البحوووووووووث عووووووووون طووووووووو 

هاااااااااا ه  وماااااااااانعووووووووووة دوره، ابمتموووووووووون  الوووووووووودور ومنعوووووووووواولجوووووووووون ئوووووووووولا المنطقووووووووووة  نأموووووووووو 
  :يأتيا ارا  ملخيا

 نطقووووووووووووووووة وتوحيوووووووووووووووودق تضووووووووووووووووامن دول المقوووووووووووووووو تحات البحووووووووووووووووث عوووووووووووووووون  يووووووووووووووووار 
 نجوووووووووووووا  فوووووووووووووياليوووووووووووووق تحق ة لضوووووووووووووما عسوووووووووووووكري  ة والي  سياسووووووووووووو هودئوووووووووووووا وموا فهوووووووووووووا الج

ي وجولوووووووووو فوووووووووووق التكنتحقيووووووووووق الت وحرمانووووووووووا موووووووووون صووووووووووهيوني  دور اللجوووووووووون الوووووووووو عمليووووووووووة 
زيووووووووووووز تعل و  مووووووووووووع الوووووووووووودول الصووووووووووووديقةالتعووووووووووووالات و ل الوووووووووووو اد علوووووووووووو عتموووووووووووو والوووووووووووو  باال

ال يمكووووووووون لوووووووووا  نووووووووووود  القوووووووووة  اصوووووووووة وأ  السووووووووو   منطلا للووووووووودو  ةدفا يووووووووو الالقووووووووودرات 
و  كووووووووووو سووووووووووووف ي ام لهووووووووووولا السووووووووووو  ة أل  أد اسوووووووووووتخدعسوووووووووووكري   يوووووووووووة  يحقوووووووووووق فعالأ

دود بوووووووووول غرافووووووووووي المحوووووووووودود وت صووووووووووق الحوووووووووو جلالعمووووووووووق ابسووووووووووب   رو  التوووووووووو ثيمووووووووووزد
درة علوووووووول  ووووووووب  اتجائهووووووووا القوووووووو دم عوووووووو رئووووووووا و وتغي لووووووووري اتجوووووووواه ا بيعووووووووةا وطوتوووووووودا له

علوووووووول  يةلبا السوووووووو   يرتوووووووود بنتائجوووووووو لسوووووووو اا م لهوووووووولااسووووووووتخدد يجعوووووووول أ الوووووووولدموووووووور اال
ومنهووووووووووا التلوووووووووووث  ود  نووووووووووو ال نفجوووووووووواربنووووووووووواتد اال نووووووووووامووووووووووا يوووووووووورتب  م العوووووووووودو و اصووووووووووة

 موجوووووووووةل اتجووووووووواه الوووووووووري  وكووووووووولل  شوووووووووره علووووووووو وتن ريوووووووووا ال لووووووووولد تحملووووووووواي اعاعشووووووووو اإل
بعوووووووووود عوووووووووون ال  سوووووووووو حطقووووووووووة بالمن علوووووووووول نتائجهوووووووووواتتوووووووووورك سوووووووووووف  ة التوووووووووويالصوووووووووودم

 شووووووووووووعاعلل  اإلكوووووووووووو و  تهدفةسوووووووووووو ة المطقوووووووووووو ا وطبيعووووووووووووة المنتوشوووووووووووود رنفجووووووووووووامركووووووووووووز اال
د الوووووووووولد الفبووووووووووار الوووووووووولر و  ت ثيراتووووووووووا و  يتوووووووووورك المنطقووووووووووة بوووووووووود لووووووووووند الوئووووووووووا  الوووووووووول

فيهوووووووا  الحيووووووواة لكاأشووووووو كووووووول  لويوووووووؤثر علووووووو  نينالسووووووو  لعشوووووووراتطقوووووووة قل فوووووووي المنسووووووويب
موووووووون أمتووووووووار  أكثوووووووورة عربيوووووووو  الحوووووووودود الال يبعوووووووود عوووووووون  صووووووووهيوني  علمووووووووا ا  العوووووووودو ال

بووووووووودو  ة لووووووووو تالقا ئ الوسووووووووواه اسوووووووووتخدام ئووووووووول لةا ليلوووووووووة األمووووووووور الووووووووولد يعنوووووووووي اسوووووووووتح
 . محتل  الكيا  ال لارتداد آثارئا عل
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ة قطووووووووو نمنسوووووووووجام فوووووووووي السوووووووووتطيع االنية ال تعووووووووودو بوووووووووؤرة سووووووووورطاالكيوووووووووا   يعووووووووود
 مهووووووووانطقووووووووة كعنصوووووووور إيجووووووووابي بوووووووول تحكالم مووووووووع لتعاموووووووولا ف توووووووور  اصووووووووة وأنهووووووووا 

تعقيووووووووودا مووووووووون  أكثووووووووورسووووووووو لة لملد يجعووووووووول امووووووووور الووووووووو األ ةعنصوووووووووري  ق والدة التفوووووووووو عقووووووووو 
عووووووووون  دولي  الصوووووووووم  الووووووووو  فوووووووووي ظووووووووول صوووووووووهيوني  ال ود  و نووووووووو لالسووووووووو   ا ييووووووووودتحأجووووووووول 

ات  ليلوووووووووووة وبالتوووووووووووالي فالخيوووووووووووار اتا. رسووووووووووو ودعووووووووووون كووووووووووول مماسوووووووووووات الكيوووووووووووا  بووووووووووول ممار 
فووووووووووي ظوووووووووول  نوووووووووووود  السوووووووووو   و  الجوووووووووود مدكيووووووووووا  العوووووووووودو بعوووووووووو  ةدا وووووووووو نوووووووووواع أمووووووووووام إ 

ود بوووووووووول حوووووووووودلوووووووووول العيس ع لوووووووووو وأ  الصوووووووووورا راع  اصووووووووووة صوووووووووو اسووووووووووتمرار الحوووووووووورب وال
  فووووووواحتالة اطوووووووور عووووووودو  الكيوووووووا  ك ل يووووووودر ئووووووو  تووووووور  البقووووووواء والوجوووووووود.  و صوووووووراعئووووووو 

اتموووووووووون  تحتووووووووووا  إليوووووووووواة ومووووووووووا يوووووووووو  نوو له الترسووووووووووانة البهوووووووووو  حمايووووووووووة ث و ديتحوووووووووو  عمليوووووووووو 
 ا  وووووووواب تمر  سوووووووو منووووووووا ااال  طيوووووووورا وبرك لووووووووز  لة وئووووووووي تشووووووووكمسووووووووتمر  ايووووووووة وصوووووووويانة ورع

ل يسوووووووع. نطقوووووووةد للموجووووووودود تهديووووووود مووووووونفوووووووي كووووووول لحظوووووووة بموووووووا يشوووووووكلا  نفجوووووووارل 
 امعوووووووو  بر ة والغوووووووو عربيوووووووو  ال لوووووووودولزا  االبتوووووووو  نوووووووووود  ل تفو ووووووووا السووووووووتغ عوووووووودو اليووووووووا  الك

عووووووووووووو  الر التطبيوووووووووووووع و  ةة وفووووووووووووورض سياسووووووووووووو سياسوووووووووووووي   أئووووووووووووودافراض و لتحقيوووووووووووووق ألووووووووووووو 
لووووووووة ماحلوووووووول ة إمريكيوووووووو  ألة أعسووووووووكري  لترسووووووووانة اللوووووووول نقوووووووول اوالعموووووووول ع بوووووووول والخوووووووووف
 التووووووووووويو  عوووووووووووالمي  الة الطا ووووووووووو  المتقدموووووووووووة فوووووووووووي مربوووووووووووع ا تصوووووووووووادات الثابتوووووووووووة الطوووووووووووائر 

  ."إسرائيل" لتسم
ييووووووووور تغ دو  بووووووووو  ئنا الووووووووور  او وووووووووعه حالوووووووووة علووووووووولأ  تبقووووووووول المووووووووون المحتمووووووووول  

يووووووووووووووار سوووووووووووووو  بخمتل الوإصووووووووووووووراره علوووووووووووووو  صووووووووووووووهيوني  ال حووووووووووووووت لاال تعنوووووووووووووو  بسووووووووووووووب 
 دةلعووووووووووو إنكووووووووووار حووووووووووق ا لظوووووووووو فووووووووووي  ل المنطقووووووووووةعلوووووووووو  الهيمنووووووووووةب و حوووووووووور لعوووووووووودوا  والا

عووووووووووون سوووووووووووو   ة بعيووووووووووودا ، ورفضوووووووووووا العوووووووووووي  فوووووووووووي المنطقووووووووووو فلسوووووووووووطيني  للشوووووووووووع  ال
اتالمنطقوووووووووة بعووووووووود تغييووووووووور سوووووووووعيا لو  منوووووووووةيالهو لطجوووووووووة الب  ثقوووووووووافي  ا  الاالجتيووووووووو  عمليووووووووو 
ب  بوووووووووين يووووووووودد كيوووووووووا  صووووووووو تالمنطقوووووووووة لكوووووووووي  وتوووووووووروي  ي  مووووووووواعجتاالو     وووووووووي  األو 

أ  كيووووووووا  و  ة اصوووووووو طرة عليهووووووووا و يادتهووووووووا والسوووووووويلووووووووتحكن بهووووووووا يووووووووتن ا ألعوبووووووووةالعوووووووودو 
اتر وعبوووووووووو تمكوووووووووون  د وووووووووو دو العوووووووووو  ييوووووووووور موووووووووون تغ    ووووووووووي  واأل ثقووووووووووافي  الغووووووووووزو ال عمليوووووووووو 

لنيوووووووووول ليوووووووووووم اا الوراثيووووووووووة للمنطقووووووووووة ويحوووووووووواوللعوووووووووو  بالخليووووووووووة ة واليوووووووووو وراثجينووووووووووات الال
سوووووووووووة بعووووووووووود ممار  يقتوووووووووووالووووووووووول طر قوووووووووووول عتوجيوووووووووووا وبنووووووووووواء الع إعوووووووووووادةيتهوووووووووووا و و ئن مووووووووووو 
 نووووووووواءبألووووووووول ا توووووووووراق عقوووووووووول و درتوووووووووا ع ي والهويوووووووووةالووووووووووع وكوووووووووي  ثيرالتووووووووو  اتليووووووووو  عم

ات إطووووووووووووارجنووووووووووووود يعملووووووووووووو  لصووووووووووووالحا فووووووووووووي إلوووووووووووول هن ليو لمنطقووووووووووووة وتحوووووووووووو ا  عمليوووووووووووو 
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يحية ن الرسوووووووووالة المسووووووووو والسوووووووووعي للنيووووووووول مووووووووو يووووووووو  نلحا ن المحموووووووووددلوووووووووديسوووووووووتهداف اا
اتة سووووووووو وممار  دولوووووووووة ب مللتحقيوووووووووق موووووووووا يسووووووووو  ءواالمنطقوووووووووة سووووووووو  يفووووووووو  واسوووووووووعة عمليووووووووو 
ثمانيووووووووووووة الجديوووووووووووودة أو لتحقيووووووووووووق الدولووووووووووووة الع أوة داعشووووووووووووي  ة اليو سوووووووووووو مة" اإلافوووووووووووو "الخر 

بلوماسووووووووووووية االبراهيميووووووووووووة وكوووووووووووول تلوووووووووووو  و الديأ موووووووووووويهيم االبرا ل بالسوووووووووووو مسوووووووووووو مووووووووووووا ي
حاجوووووووووة السوووووووووتخدام العقوووووووووول بووووووووودال مووووووووون ال علووووووووول جووووووووول السووووووووويطرةأالت مووووووووون المحووووووووواو 

عقووووووووووول ء علووووووووووول الهويوووووووووووة والتي السووووووووووو قوووووووووووة بووووووووووول اطمنال حوووووووووووت لة الي  كر عسووووووووووو وة الالقووووووووووو 
 بووووووووووووراء  او ووووووووووووع تصوووووووووووواميمهة التووووووووووووي ثيوووووووووووو راخارطووووووووووووة الو للا ائهووووووووووووا وفقوووووووووووو إعووووووووووووادة بنو 

بتوجيهووووووووووات ومتابعووووووووووة موووووووووون  صووووووووووهيوني  لد االموسووووووووووا ورجووووووووووال مريكووووووووووي  ألالبنتووووووووووالو  ا
مصوووووووووووووووومن صووووووووووووووووراع و  سلوووووووووووووووووي ردنووووووووووووووووابر  ي  رئوووووووووووووووواباإل مريكووووووووووووووووي  المفكوووووووووووووووور األ بوووووووووووووووول 

الووووووووووودم حووووووووووودود    ووووووووووورائن تصووووووووووواميا لمرار واسوووووووووووتتوووووووووووو  ئيل ئتنتغلحضوووووووووووارات صووووووووووومو ا
يوووووووووووق مز لتلخطووووووووووو  و وووووووووووع  اوالتوووووووووووي  بيتووووووووووور رالوووووووووووف  مريكوووووووووووي  األي و وووووووووووعها تووووووووووو لا

ن افتهوثقووووووووووو  شووووووووووواعر أبنائهوووووووووووامها بووووووووووودو  النظووووووووووور إلووووووووووول تشوووووووووووكيلعوووووووووووادة المنطقوووووووووووة وإ 
 ة. نساني  ة والحضارية اإل   ي  ة واألجتما ي  الوروابطهن ا

 صهيوني  ال ي  نوو في مواجهة الساح ال السوري  ئي الكيميا جمرنا الب
مكبلووووووووة  صووووووووهيوني  مووووووووع الكيووووووووا  الراع صوووووووو دائوووووووورة الموووووووون  مصوووووووور  وووووووورو  بعوووووووود

و وووووووووما  القووووووووودرة ا   الوووووووووردع ومووووووووون أجووووووووول تحقيوووووووووق توووووووووو د فيووووووووو دييوووووووووات كامووووووووو  ا  باتف
عملووووووووووو  سوووووووووووورية  ووووووووووو ل فقووووووووووود  يوني  صوووووووووووهال عسوووووووووووكرد  لا وق ل مواجهوووووووووووة التفووووووووووو لووووووووووو ع

ات كيميائيووووووووووة شووووووووووكل   ةعسووووووووووكري  اء ترسووووووووووانة نوووووووووو ب للوووووووووو عما ووووووووووي قوووووووووور  الال ثمانينيوووووووووو 
ية   سووووووووور حوووووووو . نجكيووووووووا الع عوووووووو  موووووووو الر    ا  تووووووووو فووووووووي تحقيووووووووق  وعينوووووووو   وووووووووة عاموووووووول

ما بعووووووووود نووووووووووود  بالسووووووووو   الية سوووووووووور  ل تهديووووووووودعلووووووووو    ووووووووودرة الكيوووووووووا ومنوووووووووع لجووووووووون فوووووووووي
ن ا   الوووووووردع مووووووو تحقيوووووووق توووووووو ل درة علووووووو رات  تاليوووووووة  وووووووا ووووووود  سوووووووورية تمتلووووووو أيقووووووون أ  

ها إلووووووووول ل نقلهوووووووووا وإيصوووووووووالسوووووووووائو و  يوووووووووةائيميالكة حربيووووووووو  ال ووووووووو ل اموووووووووت ك الووووووووور و  
األمووووووووور  .ةالفعاليووووووووو د وووووووووة و اليوووووووووة الع ةمدفعيووووووووو  لائف طيووووووووورا  و  ووووووووو و بصوووووووووواريخ ها أئوووووووووداف

اتجووووووورت و  والعووووووود لووووووود  كيوووووووا   لوووووووق كبيووووووور مووووووولعال شوووووووك لووووووولدا اسوووووووتهداف  عمليووووووو 
جوووووووول النيوووووووول أ موووووووونة سوووووووووري وووووووود  عسووووووووكرد  والمووووووووي  عة موووووووون التحووووووووري  اإلاسووووووووعو 

حشوووووووووودت  التووووووووووي واتلنوووووووووو ا ات ووووووووووو أ   وموووووووووون المهوووووووووون التوووووووووولكيرموووووووووون ئووووووووووله الترسووووووووووانة. 
رد  األ فوووووووويا ئنفيوووووووول طووووووووة ت بوووووووودأتالتووووووووي  "منوووووووواورة األسوووووووود المت ئوووووووو "ن تحوووووووو  اسوووووووو 
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ة المعلنووووووووووة جي  سووووووووووتراتيبيووووووووووة االالتدريها أئوووووووووودافأئوووووووووون  دحوووووووووو كووووووووووا  أ 2009منوووووووووول عووووووووووام 
ب  وووووووووور  ةاويوووووووووو  كيم ل مسووووووووووتودعاتء علوووووووووو  ئووووووووووو االسووووووووووتي عسووووووووووكرد  ال عبوووووووووور اإلعوووووووووو م

 طوووووووووة و  ا عووووووووودو يعوووووووووة اليكشوووووووووف طب الووووووووولدحووووووووودود األردنيوووووووووة موووووووووع سوووووووووورية األمووووووووور ال
 ء يالسوووووووتها اأئووووووودافكوووووووا  أحووووووود ر منووووووول فتووووووورة بعيووووووودة و   تحضووووووو الحووووووورب التوووووووي كانووووووو 

ار تثمكبيووووووووور باالسووووووووو  ورنووووووووواك دئ ة و ووووووووود كوووووووووا ري  السوووووووووو يائيوووووووووة مالكي انةلترسووووووووو ا لووووووووولع
ا طوووووووووو ق يوووووووووودئإو لحوووووووووور او النصوووووووووورة وداعوووووووووو  جبهووووووووووة  عصوووووووووواباتصوووووووووونع وتصوووووووووومين ب

خطوووووووووي  ة فوووووووووي األرد  لتعسوووووووووكري  الو وووووووووع أسوووووووووباب المنووووووووواورات يوووووووووة ة بفسووووووووووريفوووووووووي 
ريعوووووووووووة منوووووووووووع غووووووووووزو سوووووووووووورية تحووووووووووو  احضوووووووووووير للتواة، عسوووووووووووكري  ا وووووووووووع الو لما بر  وووووووووو 

و  لوا وووووووووع جيووووووووو فوووووووووي ان وئووووووووو -ين ي  رئوووووووووابن يووووووووودد اإليبووووووووو  كيمووووووووواود  ال   لسووووووووو و ووووووووووع ا
اتال يخطوووووووو  لهووووووووا فووووووووي لوووووووورف فوووووووول موووووووواتنلووووووووة ة بديكيوووووووو  ريأم ولوووووووون  .ةمريكيوووووووو  األ عمليوووووووو 

تعر وووووووو  إلوووووووول ورية التووووووووي علوووووووول سوووووووو   الحوووووووورب فووووووووي إعوووووووو  وا العوووووووود ر  ووووووووو  تتوووووووو  
ي وم محووووووووووا ئوووووووووو سووووووووووعكووووووووووا  أول  طوطوووووووووا  ؛2011 مانوووووووووول عووووووووو عووووووووودوا  كبيووووووووور م

ة السوووووووووووووري  ة يوووووووووووو ئسووووووووووووانة الكيميالتر إلوووووووووووول ال للوصووووووووووووو  صووووووووووووهيوني  الكيووووووووووووا  الأمريكوووووووووووا و 
عها الكاابووووووووووووووة التووووووووووووووي توووووووووووووون تصووووووووووووووني فوووووووووووووو مواألل ال ووووووووووووووالياوشووووووووووووووكل  الفبركووووووووووووووات و 

  علوووووووووول ب للعوووووووووودواري  الغوووووووووور حوووووووووو ا وتة إليهوووووووووو اإلسوووووووووواءة و سوووووووووووري  لالشوووووووووويطنة الدولووووووووووة 
وحشوووووووووووووة المتضووووووووووووواء يلبا اخوووووووووووووو الموووووووووووووادة دسووووووووووووومة صووووووووووووونعتها مجموعوووووووووووووات سوووووووووووووورية 

بلبووووووووووووووو     و  سووووووووووووو  ي التوووووووووووووو  وجيووووووووووووواوالتوالقيوووووووووووووادة  موووووووووووووواءنتبريطانيوووووووووووووة الهويوووووووووووووة وااللا
فووووووووووووي و  السووووووووووووورد   كيموووووووووووواود  ال   سوووووووووووو لاوجووووووووووووود ا  علوووووووووووول الرئوووووووووووو كووووووووووووا  و . إنسوووووووووووواني  
موووووووون ا  و عوووووووودالة يعوووووووو ار ا لسووووووووح  ل عنوووووووو لوووووووو خ بلوووووووو  سووووووووورية أ  تتة منطقيوووووووو  موا نووووووووة 

وال ولووووووووون ن ا لووووووووو هووووووووو أن امووووووووو ة تووووووووودرك تماالسووووووووووري   اصوووووووووة وأ  القيوووووووووادة  مريكوووووووووي  د األيووووووووو 
فقوووووووود  ئووووووووابر فووووووووي الحوووووووورب علوووووووول اإل توووووووولسووووووووورية حلا السوووووووو   دا وووووووول تسووووووووتخدم ئوووووووو 

ة ظوووووووووو حافلمتووووووووووا وامايلضوووووووووورورة حة السوووووووووووري  ة دقيوووووووووواالل لوووووووووو لسوووووووووو   عب ووووووووووا عصووووووووووب  اأ
 جوئريوووووووواا أموووووووورا عنوووووووو  خلوووووووويتلكووووووووا  اين، ي  رئووووووووابيوووووووودد اإل منووووووووع و وعووووووووا بووووووووينلوووووووول ع

 أ ووووووووو  موووووووون ئووووووووولا السوووووووو   والوووووووو  مووووووووونصووووووووول علووووووووول دعوووووووون الح قابوووووووولا موطبيعيوووووووو 
جانوووووووووو   إلوووووووووول الوووووووووولين و فوووووووووووا ء والحلفوووووووووواءموووووووووون األصوووووووووود اصوووووووووواد ة ة  فوووووووووو و  ل  وووووووووو 

سووووووووورية ورلوووووووون  اءدعوووووووو أ  يوووووووودموووووووون والحجووووووووة السووووووووب  عووووووووة و للرين سووووووووح  اسووووووووورية وتوووووووو 
فوووووووووي عووووووووورض ة، أمريكيووووووووو  فن سووووووووو  علووووووووول موووووووووتن السوووووووووورد   ود  امووووووووو يكل   االسووووووووو  تووووووووودمير

اسوووووووووووووتمرت فوووووووووووووي لرائع والووووووووووووو ات فبركووووووووووووو   الليووووووووووووور أتوسووووووووووووو ؛ ي  المبووووووووووووو حووووووووووووور األبلا
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م    سووووووووووورية اسووووووووووتخدهووووووووووا واالدعوووووووووواء الفائحة و وري  سوووووووووو لاويا وشوووووووووويطنة الدولووووووووووة تشوووووووووو 
 موووووووووواكاابووووووووووة ك وتصوووووووووومين أفوووووووووو م هوووووووووواكتر ع تموووووووووو  فبفووووووووووي موا وووووووووو  كيموووووووووواود  ال السوووووووووو  

 حوووووووواول األ وووووووواليل التووووووووي ئووووووووا موووووووونر يول وعووووووووين ترمووووووووافووووووووي سوووووووورا   ودومووووووووا  دثحوووووووو 
 .اود  مووووووووو يك  الالسووووووووو  سوووووووووتخدامحوووووووووول ا السوووووووووورد  بوووووووووالجي   الغووووووووورب إلصووووووووواق الوووووووووتهن

ة منهووووووووووا يقيوووووووووو  قحلتمثيليووووووووووة والن ائر ا دو ا بوووووووووو مو ين الوووووووووولد  وووووووووواي  رئووووووووووابوتبرئووووووووووة سوووووووووواحة اإل
   ا  العسل. يكما حدث ف

باسووووووووووتهداف  2007لعوووووووووودو عووووووووووام إلوووووووووول  يووووووووووام كيووووووووووا  ا شووووووووووارةهوووووووووون اإلمموووووووووون ال
عووووووووواء ع الخبووووووووور بادلوووووووووزور فوووووووووي مو ووووووووو ا ديووووووووور قوووووووووةنطفوووووووووي محوووووووووي  م ورد  وووووووووع سووووووووو مو 

 وووووووووع الخبووووووووور مو  فوووووووووي ود  و نووووووووو اء مفاعووووووووول نشووووووووو م بةتقوووووووووو ية كوووووووووااب أ  سوووووووووور  صوووووووووهيوني  
م دث إعوووووووووو و وووووووووود تحوووووووووو يره، موتوووووووووود ووووووووووع مو الف داو وووووووووود  ووووووووووام طيوووووووووورا  العوووووووووودو باسووووووووووته

والحقيقوووووووووووة ليووووووووووور الووووووووووو   .انوويووووووووووو   عوووووووووووا و ا م وووووووووووع المسوووووووووووتهدف يشوووووووووووبالعووووووووووودو أ  المو 
 . يدكبكل ت 

حوووووووووووين  2021  رمضوووووووووووا نمووووووووووو  العاشووووووووووور ر  يوووووووووووومي تطوووووووووووور الفووووووووووو  جووووووووووو فووووووووووو 
 حوووووووووول صوووووووووهيوني    لعووووووووودواد صووووووووودة بالتسووووووووووري  لاالووووووووودفاع الجوووووووووود  مووووووووو  وسوووووووووائ  ا

ة اديوووووووووو علما يخار وتمكنوووووووووو  موووووووووون توووووووووودمير وإسووووووووووقاط معظوووووووووون الصووووووووووو  مشووووووووووق  دمحووووووووووي
ة، و وووووووود محتلوووووووو  ين السووووووووماء فلسووووووووط نوووووووو  تحلووووووووق فوووووووويات معاديووووووووة كاوم حقووووووووة طووووووووائر 

اع الجووووووووووووود واريخ الوووووووووووودفحوووووووووووود صوووووووووووو أ أ ل عوووووووووووو م معاديووووووووووووة إلوووووووووووو رت وسووووووووووووائل إ اأشوووووووووووو 
فقوووووووووود تملصوووووووووو   او بوووووووووول االطبوووووووووواق عليهوووووووووو  اديووووووووووةة معطووووووووووائر حووووووووووق ال د وووووووووو  ةري  السووووووووووو 

 ، الوووووووووولد تووووووووووابع تحليقووووووووووا الصووووووووووارو  موووووووووون  بضووووووووووةلفوووووووووورار جحوووووووووو  فووووووووووي ائرة وناطوووووووووو ال
"مفاعوووووووووول ديمونووووووووووا"  ل سووووووووووماءيصوووووووووول إلوووووووووو كوووووووووون و  300ن عوووووووووو  يوووووووووودتز ة افليقطوووووووووع مسوووووووووو 

القتووووووووووووووال  وأشوووووووووووووود وسووووووووووووووائ  ود مووووووووووووووة دفوووووووووووووواع جوووووووووووووو و ظتتمركووووووووووووووز أعلوووووووووووووول منحيووووووووووووووث 
فاع بالوووووووودحوووووووي  ي تالتوووووووو  ئووووووويو دو العوووووووو  يوووووووودعي كيوووووووا عووووووووالن كموووووووا ي الفووووووو  اضعتووووووور واال

 وووووووووع إلووووووووول محوووووووووي  المو  السوووووووووورد    . وصووووووووول الصوووووووووارو انووووووووو الجوووووووووود عووووووووون مو وووووووووع ديمو 
فووووووووي تا صووووووووو  داءأصوووووووو ع سوووووووومل ئائوووووووو  انفجووووووووارلمنقطووووووووة محوووووووودثا دود جوووووووور فووووووووي اوانف

 صوووووووووووهيوني  ال حووووووووووورب العووووووووووودوتووووووووووورف و يووووووووووور ة. و ووووووووووود اعمحتلووووووووووو  ال لسوووووووووووطينعظووووووووووون فم
فووووووووي  ل ديووووووووة  وووووووود فشوووووووو لمعاود الجوووووووو اع ادفالوووووووو ات ظوموووووووو من    أ نيتس  ووووووووائ   ي لووووووووابينوووووووو 

اعوووووووول لمففة  ريبووووووووة موووووووون ااسوووووووو الوووووووولد وصوووووووول إلوووووووول م رد  سووووووووو الالصووووووووارو   راضعتوووووووو ا 
ل فعوووووووو السووووووووقوط فووووووووي المو ووووووووع لكنووووووووا لوووووووون يةمكانووووووووا   كووووووووا  بئوووووووولا الصووووووووارو ال أ  و وووووووو 
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صوووووووووارو ا طائشوووووووووا نجووووووووو   الطوووووووووائ " وال فووووووووو  أ رو  الصوووووووووا"بتا سوووووووووميد تووووووووون تو ووووووووو 
رو وأ تسة حيوووووووووو ومووووووووو نظو  مووووووووون متطووووووووووور والمكووووووووو الجوووووووووود الماع لووووووووودفق اا تووووووووورافوووووووووي 

الووووووووووو   عمووووووووووو موووووووووون القوووووووووووو  والوسووووووووووائ  و  د وليرئوووووووووووااثوووووووووو ت و يو وبووووووووووواتر ود ومقوووووووووو ع دا  
اآل  مووووووووووااا  والسووووووووووؤالظومووووووووووات. ق ئووووووووووله المنا توووووووووورا ائ  فووووووووووي  طوووووووووو نجوووووووووو  صووووووووووارو 

  تسووووووووميتها؟ مووووووووااا ا تموووووووو ة كموووووووو ئشوووووووو طا ليووووووووراكيووووووووة و خ ريوالووووووووو كانوووووووو  ئووووووووله الصوووووووو 
 ووووووووووع علوووووووووول دك مواالقووووووووووادرة  ريخصووووووووووواال آالف موووووووووون كووووووووووا  الصووووووووووارو  واحوووووووووودا لووووووووووو

 مسووووووووووووتودعات ثحيوووووووووووو  فووووووووووووافووووووووووووي حيأو فووووووووووووي ديمونووووووووووووا ية ساسوووووووووووو ح كثووووووووووووراألو العوووووووووووود
ره كووووووووووا  بمقوووووووووودو  السووووووووووورد  لطووووووووووائ    اقووووووووووول أ  الصووووووووووارو لااألمونيووووووووووا. موووووووووون المهوووووووووون 

ا  ة لكيووووووو سوووووووال  ر انووووووو بووووووول ك عوووووووليفن لكنوووووووا لووووووو  صوووووووهيوني  ال نووووووووود  ال المفاعووووووول ووووووورب 
ئن ئوووووووولا وأ  جووووووووراالحقيقووووووووة عة ين سوووووووواتحميووووووووا حووووووووين تحوووووووو  أ  ترسووووووووانتا لوووووووونعوووووووودو ال

ا و يووووووووودرك  ا إوطني  سوووووووووتقووووووووواب وأ  علووووووووول مو  عر بووووووووودتمووووووووو ن داءاتوووووووووا لووووووووو الكيوووووووووا  واعت
 أكثوووووووورب  مووووووووا أصوووووووو عووووووووا كلمنمووووووووو فنائووووووووا التووووووووي ت رهن يحموووووووول بدا لووووووووا بوووووووولو انكيوووووووو أ  

ئووووووووووو يس لموووووووووون ولوووووووووو ة طقوووووووووو المن ءبنووووووووووالمسووووووووووتقبل سوووووووووويكو  ألة وأ  اة وئمجيوووووووووو وحشووووووووووي
لووووووووون  د  نووووووووووو السووووووووو   ال ة تؤكووووووووود أ . فوووووووووي   صووووووووو  لوووووووووف المحيطووووووووواتم مووووووووون  ووووووووواد

لووووووووووو  بووووووووووولور يم لووووووووووولدئوووووووووووو او  اااتيووووووووووو  ميره مووووووووووون تووووووووووود صوووووووووووهيوني  ا  الي الكيووووووووووو حمووووووووووو ي
 صوووووووووووول لألالبقوووووووووووواء  نة واالصووووووووووووطفاء دائوووووووووووو لطبيعوووووووووووو نو  ا ووووووووووووا  . إلاتي  دمير الوووووووووووو التوووووووووووو 
السووووووووووووويء إال ب ئلوووووووووووووا  المكووووووووووووور  يحيوووووووووووووقيقوووووووووووووول ال لهوووووووووووووي  والقوووووووووووووانو  اإل ،فضووووووووووووولواأل
يضووووووووواف و   رين.مووووووووواككووووووووون    يووووووووور القوووووووووة ولالمنطر بيمكووووووووو عل لكوووووووووي يسووووووووو و عووووووووودوال

موووووووون  د يووووووووتنالوووووووولجي اإليكولووووووووو للسوووووووو    صووووووووهيوني  الالكيووووووووا  م سووووووووتخدا  اإلوووووووول الوووووووو 
قووووووووة طنلمر والجفوووووووواف فووووووووي اتصووووووووحالن الت موووووووو احوووووووو صوووووووونع لبي ووووووووة و باث   لووووووووا العبوووووووو 
المطريووووووووة وكووووووووولل  حابة موووووووون السوووووووو م وتفريغهووووووووا الغيووووووووو  بتشووووووووكل اللعوووووووو  موووووووون  وووووووو ل

 جرثوميوووووووووووووة وكيميائيوووووووووووووة  وسوووووووووووووائو لعووووووووووووودك ااموووووووووووووت  لووووووووووووولإ رةيجووووووووووووودر بنوووووووووووووا اإلشوووووووووووووا
ة التوووووووووووي عسوووووووووووكري  قووووووووووووة النة الترسوووووووووووا ووووووووووومن  اليهوووووووووووا رةإلشوووووووووووامتطوووووووووووورة، يتحاشووووووووووول ا

التوووووووووووي  ووحشووووووووووويتاجيتوووووووووووا توووووووووووا مووووووووووون ئميا وووووووووووادرة علووووووووووول حم   و سوووووووووووتكا أنهووووووووووو  يظووووووووووون
  الكيوووووووووواو وووووووووود بووووووووووات وا ووووووووووحا أ   .ةنسوووووووووواني  اإلو العووووووووووالن قووووووووووة و طنمارسوووووووووها نحووووووووووو المي
ف  والتووووووووووووي توووووووووووور  ادوليوووووووووووو  مووووووووووووة حر لما سوووووووووووولحةيملوووووووووووو  كوووووووووووول أنووووووووووووواع األ صووووووووووووهيوني  ال

 مريكوووووووووووي  عن األالووووووووووود بفعووووووووووول ي ،للمرا بوووووووووووة والتفتووووووووووو  اعهاضووووووووووو  عنهوووووووووووا أو إ الكشوووووووووووف
 ود. ر المحدلي
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 عسكري  ال صهيوني  لا نووي  ال المشروعمي و السل يراني  اإل نووي  ج الالبرنام
لد الووووووووووو  علموووووووووووي  طوووووووووووور التقنوووووووووووي الالت إلووووووووووول ارعتبووووووووووو االر بعوووووووووووين النظووووووووووو عنووووووووووود 

حوووووووو  التووووووووي نج العناصوووووووور أحوووووووودنووووووووا أرك نوووووووود ا ر يوووووووو إة فووووووووي سوووووووو مي  قتووووووووا الثووووووووورة اإلحق
حقوووووووووووق أيوووووووووووا مووووووووووون والتوووووووووووي لووووووووووون ت صوووووووووووهيوني  ال عسوووووووووووكرد  الل المشوووووووووووروع فوووووووووووي إفشوووووووووووا

ة صووووووووووهيوني  لا عووووووووووةاندفملووووووووووة االة فووووووووووي فر سوووووووووو مي  اإلة الثووووووووووور ا. فقوووووووووود نجحوووووووووو  هأئووووووووووداف
لهووووووووووا ولوووووووووون تنفووووووووووع طقووووووووووة كالمن لو عوب ودعلوووووووووول شوووووووووو  منووووووووووةهيالمشووووووووووروعها ب حقيووووووووووقلت

ات ا كوووووووووووولمعهوووووووووووو  ب لحوووووووووووور ا أشووووووووووووكال كوووووووووووولو  يوووووووووووود  والوعالتهديوووووووووووود والصوووووووووووورا عمليوووووووووووو 
 التووووووووووي نجحوووووووووو  ةي   مسوووووووووو رات الثووووووووووورة اإليوووووووووول موووووووووون  وووووووووودراتي للنسووووووووووتخباع االالصوووووووووورا و 

الكيوووووووووا  و لووووووووو  أمريكوووووووووا ي حاو تووووووووو حصوووووووووار الجاجوووووووووة والق الز مووووووووون عنووووووووو فوووووووووي الخووووووووورو  
باشووووووووووور يووووووووووور مول اشووووووووووورهديووووووووووود مبتب تهامووووووووووون سووووووووووويادوالنيووووووووووول  فر وووووووووووها صوووووووووووهيوني  ال
مووووووووون  إيووووووووورا ل منوووووووووع العووووووووودو حيوووووووووايوووووووووا  يع كمووووووووون إجهووووووووواض كووووووووول مشوووووووووار   مكنووووووووو وت
أ  العلووووووووووووووون  حووووووووووووووت لالة. يوووووووووووووودرك كيوووووووووووووووا  اسووووووووووووووولمية النوويوووووووووووووو  ال قانوووووووووووووووةتلاك  مووووووووووووووتا

نجحووووووووووو  أ  ة بعووووووووووود غربيووووووووووو  لة بوووووووووووين يووووووووووودد القوووووووووووو  ال حبيسووووووووووو تبقووووووووووو لووووووووووون رفوووووووووووة والمع
يطرة لسووووووووو ار و الحصوووووووووا مووووووووون دائووووووووورة و خووووووووور ي الة فووووووووو يرانيووووووووو  ة اإلمي  سووووووووو ة اإلجمهوريووووووووو  لا
ن وتمكنووووووووووووو  مووووووووووووو يها لووووووووووووود علموووووووووووووي  رفوووووووووووووة والبحوووووووووووووث الالمع ادةإر  حوووووووووووووررتة وتغربيووووووووووووو  ال

ة بووووووووووول محليووووووووووو  والبووووووووووودائل الا وووووووووووات بالط مارسوووووووووووتثيوووووووووووة االلمع فوووووووووووي  تحقيوووووووووووق النجوووووووووووا
 مووووووونلثالوووووووث والكثيووووووور ا دول العوووووووالن انووووووووعي لووووووون تحققووووووو سوووووووبق  تمكنووووووو  مووووووون تحقيوووووووق

 موووووووون توظيوووووووو تمكوووووووو   فقوووووووودة، بيوووووووو  غر لوصوووووووواية الع لالخضووووووووو توووووووورف   ل التوووووووويو الوووووووود
ة تقنيووووووووو ة الة فووووووووي عوووووووووالن المعرفوووووووو ققووووووووو  ثووووووووور وح ئهوووووووواأبنا وووووووووات وطايووووووووة عرف ها المت وووووووودرا

يعها لخدموووووووووووووة مشوووووووووووووار  ونفووووووووووووولت علموووووووووووووي  بحوووووووووووووث اللاة صووووووووووووويناة وأمسوووووووووووووك  بنوويووووووووووووو  ال
اسووووووووووووووات البحثيووووووووووووووة الطا ووووووووووووووة والدر  مجووووووووووووووال األلووووووووووووووراض السوووووووووووووولمية و اصووووووووووووووة فووووووووووووووي

لووووووووووووول بالوصوووووووووووووول إ عرفيوووووووووووووةا المراتهر  ووووووووووووودويتطووووووووووووو  فوووووووووووووي ة كموووووووووووووا نجحووووووووووووو نوويووووووووووووو  ال
تقووووووووودما  تحقوووووووووق ة لكووووووووويرصووووووووو لفا  إيووووووووورا  منحووووووووو  التوووووووووي ة يووووووووو نو الجزييووووووووا النووووووووواجو ولتكن

ر و اصوووووووووة عبووووووووو  لنعووووووووواالعلووووووووول مسوووووووووتو   األولووووووووولفوف الصووووووووو  ا جعلهوووووووووا فووووووووويعلميووووووووو  
الغووووووووووورب  رهيعتبوووووووووو  علوووووووووول الووووووووووولات األموووووووووور الوووووووووولدموووووووووواد لوجيووووووووووا واالعتتكنو ن الطيتووووووووووو 

بووووووووودعن و لعووووووووودو يوووووووووا  ام ك وووووووووا انويوووووووووة.نالة و نوويووووووووو  المعرفوووووووووة العلووووووووول احتكوووووووووار  تموووووووووردا
 ومحاولووووووووووووة يرانووووووووووووي  اإل د  نوووووووووووووو لد امانوووووووووووو ا ووووووووووووة البر علوووووووووووول إع مووووووووووووللعاريكووووووووووووا بموووووووووووون أم
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ات تهديووووووووود بتنفيووووووووولبووووووووول وال تعطيلوووووووووا ل ة للنيووووووووو يسووووووووو جسوتة ة وسووووووووويبرانيعسوووووووووكري   عمليووووووووو 
دة الفكوووووووور و ووووووووا نيووووووووينموووووووواء والمهندسووووووووين التقل العللوووووووون يكوووووووون التيوووووووواع و شوووووووورو لما موووووووون

داف االسوووووووووته اتعمليووووووووو   نة مووووووووو مسوووووووووتمر  لة سووووووووو ة إال واحووووووووودة مووووووووون سلميووووووووو  علمعرفوووووووووة الوال
ور. ر النووووووووو بصووووووووو ومنعوووووووووا مووووووووون أ  ي نوووووووووي  يراإلي انووووووووو قتل التقووووووووودم اليووووووووو طعتأرادت التوووووووووي 

 تشووووووووووووآمنالل اسووووووووووووتهداف أجوووووووووووو  س موووووووووووونواسووووووووووووييوووووووووووو  عموووووووووووو ء وجمووووووووووووا  ووووووووووووام بتوظك
وا ووووووووووووع لما العبوووووووووووووات الناسووووووووووووفة  وووووووووووومن ئووووووووووووله  رعة و يرانيوووووووووووو  إلة اعلميوووووووووووو  ة والنوويوووووووووووو  ال

  طاعاسووووووووووووووت ة.يرانيوووووووووووووو  ة اإلي  سوووووووووووووو مالثووووووووووووووورة اإل حققهوووووووووووووواحووووووووووووووات تنجا   ير أد  لتوووووووووووووو 
ة التفووووووووواوض أ  لووووووووو و طا علووووووووول دالسوووووووووجاي حياكوووووووووة فووووووووو  هابةبوووووووووداعة يرانيووووووووو  لحكموووووووووة اإلا

 الهوووووووو   سووووووووموالقووووووووانو  الوووووووولد ي ةدوليوووووووو  ة الشوووووووور ي  مشووووووووروع عبوووووووور الا البحقهوووووووو مسوووووووو  تت
بعوووووووووة موووووووووون ة السووووووووولمية بةشووووووووووراف مباشووووووووور ومتايووووووووو  نوو امد البوووووووووور ال رويبوووووووووامت ك وتطووووووووو 

ا تعهداتووووووووووا و روجوووووووووو موووووووووون  يكووووووووووي  مر ن االنسووووووووووحاب األورلوووووووووو  ريووووووووووة،الطا ووووووووووة الل ئي ووووووووووة
تمسوووووووو  ت تووووووووزال اموووووووو   إيوووووووورا  ة فووووووووةطويلوووووووو  سوووووووونواتدت لاوض امتوووووووو لوووووووول نتووووووووائد تفوووووووو ع

ا هوووووووو ةنف ةإنسوووووووواني  ة و أ   يوووووووو  و ة شوووووووور ي  نتووووووووا وئووووووووو أنهووووووووا وألسووووووووباب الوووووووولد أعلبخيارئووووووووا 
ن لوووووووون تتخلوووووووول عوووووووون حقهووووووووا فووووووووي توووووووووطي كنهووووووووا. ولنوووووووووود  ال  ف  حيووووووووا ة السوووووووو توووووووور 

حتووووووووو  ومضوووووووومو  تعمووووووووين م بوووووووول وأعلنوووووووو  رلبتهووووووووا فووووووووي ةويوووووووو  نو لتقانووووووووة الوامووووووووت ك ا
فوووووووووووي لووووووووووو  تر  يالتووووووووووو  صوووووووووووديقةلللووووووووووودول اا نولوجيووووووووووو لتكرف وام والمعووووووووووواالعلوووووووووووو  ئوووووووووووله

ا  كيووووووووووووو اللووووووووووووود   اد مووووووووووووون تعقيووووووووووووود المشوووووووووووووهد  األمووووووووووووورهوووووووووووووا. ئووووووووووووولا حصوووووووووووووول عليال
تفوووووووووق ن مو ووووووووع الة بوووووووول  وووووووور  موووووووو قوووووووو طنمسوووووووويطرتا علوووووووول الد فقوووووووو  لدالوووووووو  صووووووووهيوني  ال

جووووووووووة اوموووووووووة وتووووووووون ردم الفالمقال  ين القوووووووووو  لصووووووووو مووووووووووا  تغيووووووووورت  بعووووووووود ا   ليموووووووووياإل
 حيووووووووووووثرب بن الغوووووووووووو وبووووووووووووية يرانيوووووووووووو  إلة اسوووووووووووو مي  اإلة جمهوريوووووووووووو  نولوجيووووووووووووة بووووووووووووين الالتك

م بتحوووووووووووووري  أمريكوووووووووووووا ا فقوووووووووووووامووووووووووووو  يءفعووووووووووووول شووووووووووووو    عليوووووووووووووادو ألعووووووووووووو ا رك كيوووووووووووووا دأ
تشوووووووووكيل  ديووووووووو عتديووووووووودة تحالفوووووووووات ج عصووووووووونل او وحووووووووو  1+5اتفووووووووواق  نمووووووووو  حابل نسووووووووو 

ة ي  إسووووووووووو م -ة مي  إسووووووووووو دق صوووووووووووراع نووووووووووواتصووووووووووونع  تغييووووووووووور البوصووووووووووولة و لمنطقوووووووووووة با
 حووووووووون لبند يووووووووةتوجيووووووووا اتن و وووووووودرات  تاليووووووووة يوووووووو تشووووووووكيل  ووووووووو  وتسووووووووعل اليوووووووووم إلوووووووول 

لهوووووووووون  يضوووووووووومنبمووووووووووا حوووووووووودة الواة  ليميوووووووووو المنطقووووووووووة اإل ءأبنوووووووووواين ع بوووووووووو ا الصوووووووووور ميووووووووووق تع
الكيوووووووووووووا  حا هوووووووووووووا بلإو  قوووووووووووووةنطوتووووووووووووودمير الم ةديووووووووووووو محمالقضووووووووووووواء علووووووووووووول الرسوووووووووووووالة ال

حقيوووووووووق مووووووووون بعيووووووووود وت هوووووووووازر الموووووووووو  التوووووووووي يوووووووووتن الوووووووووتحكن بل جووووووووو مثووووووووو  صوووووووووهيوني  لا
 . ني  صهيو ال مريكي    األواعدئدف ال
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 سيسووووووووو الجواعلووووووووول  يووووووووووملاعتمووووووووود   العووووووووودو ي  كيوووووووووالكر أهووووووووون ا  نتووووووووو مووووووووون الم
نية لمهاجمووووووووووووة سوووووووووووويبرالحوووووووووووورب التخدام اسوووووووووووو اخبارات و وعناصوووووووووووور االسووووووووووووت ء والعموووووووووووو 

 2021  نيسووووووووووا 11 ممووووووووووا حوووووووووودث  وووووووووو ل يووووووووووو  لاوئوووووووووو  ةيرانيوووووووووو  ة اإلويوووووووووو  نو لالموا ووووووووووع ا
جيوووووووووووا المتطوووووووووووورة ولو ك التكنمووووووووووون اموووووووووووت  را يووووووووووو إع ة لمنووووووووووو مسوووووووووووتمر  فوووووووووووي محووووووووووواوالت 

د   ت كووووووووو عووووووووود أمن بباق موووووووووع الوووووووووز ة فوووووووووي سووووووووو يرانيووووووووو  ة اإلعلميووووووووو  لف الموا وووووووووع اواسوووووووووتهدا
ريقهووووووووووووا ة تشووووووووووووق طيرانيوووووووووووو  إللوجيووووووووووووة او والتكن ةعلميوووووووووووو  قوووووووووووواطرة الأ  ال العوووووووووووودو ا يوووووووووووو لك

عتموووووووود هووووووووا توأن ت،ديوووووووودات والتحوووووووودياالتهة يعوووووووو طبكانوووووووو   مووووووووامهبقوووووووووة ولوووووووون تتو ووووووووف 
 يرانووووووووووي  د اإلالوووووووووور  اء. جوووووووووواء اء أ ويوووووووووو ء وأصوووووووووودحلفووووووووووا ععلوووووووووول الوووووووووولات وتتعوووووووووواو  موووووووووو 

ة اات كفووووووووواءاتمركزيوووووووووة  أجهوووووووووزة طووووووووورد عووووووووودد ووووووووو ل  يوووووووووادة ا مووووووووون سوووووووووريع  نو يووووووووو 
مسوووووووووووتو   عة فوووووووووووي رفووووووووووو عا سوووووووووووائم  وبسووووووووووور ور ة وتطووووووووووو ثووووووووووو داح أكثووووووووووور لبووووووووووو اليوووووووووووة ع

  يووووووووووووووواكلايكوووووووووووووووا و مر أ % األمووووووووووووووور الووووووووووووووولد و وووووووووووووووع60بة إلووووووووووووووول نسووووووووووووووو  التخصوووووووووووووووي 
الوووووووورد واجهووووووووة و علوووووووول الم إيوووووووورا    وووووووودرة بة وأثبوووووووو صووووووووعت راأمووووووووام  يووووووووا صووووووووهيوني  ال

جووووووووووووراءات ت واإلمواجهووووووووووووة العقوبووووووووووووامناسووووووووووووبين والوووووووووووو  للكووووووووووووا  اوالم فووووووووووووي الزمووووووووووووا 
تعا بوووووووووووووووة ولكنهوووووووووووووووا ة مأمريكيووووووووووووووو   تارار وووووووووووووووا إدالووووووووووووووولد تف مريكوووووووووووووووي  حصوووووووووووووووار األوال

 فوووووووويا يادية وحريتهووووووو عووووووون تحقيوووووووق  راراتهووووووووا السووووووو  إيووووووورا ي نوووووووو ي ثفشووووووول  جميعهوووووووا فووووووو 
 .علمي  ني الالتق  وأدوات التطور ائوس ك امت

 لمي  اعيوم القدس ال
 1979عوووووووووووووام  را يووووووووووووو إة فوووووووووووووي سووووووووووووو مي  ثوووووووووووووورة اإلالمؤكووووووووووووود أ   يوووووووووووووام ال نمووووووووووووو 

  ار إيووووووووو جسووووووووده مووووووووا تنهايووووووووة القوووووووور  العشووووووووورين ل متغيووووووووورات فوووووووويأحوووووووود أئوووووووون اليعتبوووووووور 
ولموووووووووا تعنيوووووووووا فوووووووووي    آسووووووووويالووووووووورب ووسووووووووو  مووووووووون مو وووووووووع جيواسوووووووووتراتيجي  ئوووووووووام فوووووووووي

 إيووووووووووورا  ومركوووووووووووزه عوووووووووووالمي  صووووووووووواد الطا وووووووووووة ال تا بوووووووووووعجيوبوليتيووووووووووو  الصوووووووووووراع فوووووووووووي مر 
 حموووووووووور و ووووووووووزوينألسووووووووووود وااللخمسووووووووووة: المتوسوووووووووو  واا ارالبحوووووووووو  والوووووووووولد يمتوووووووووود بووووووووووين

موووووووور الوووووووولد يمنحهووووووووا  وووووووووا  الجنوووووووووبي األبحوووووووور الصووووووووين  وصوووووووووال إلوووووووول عربووووووووي  وال
 عووووووووووووالمي  الطا ووووووووووووة ال الفعووووووووووووال علوووووووووووول مسووووووووووووتو  أموووووووووووون ا تصوووووووووووواد هر  ووووووووووووع وتوووووووووووو ثيلمو ا

ر الصووووووووووووراع علوووووووووووول او محوووووووووووو و  نحهووووووووووووا الوووووووووووودور الفعووووووووووووال ك حوووووووووووود نقوووووووووووواط ارتكووووووووووووا ويم
ن كانوووووووووووو  بيوووووووووووود ا حووووووووووووي ورة طوووووووووووو  ركثوووووووووووو . كووووووووووووا  دور ئووووووووووووو األعووووووووووووالمي  لو  المسووووووووووووتا

ة منووووووووول موووووووووة المصوووووووووال  اا يموووووووووار  دوره لخدي  صوووووووووهيونشووووووووورطيا  ا بوووووووووليكيووووووووو  أمر  لغربيووووووووو 
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 ة  ووووووووووود حكوموووووووووووةمريكيووووووووووو  واأل ريطانيوووووووووووةبلمخوووووووووووابرات االاالنقووووووووووو ب الووووووووووولد صووووووووووونعتا 
ا بعووووووووو تا إيووووووووورا وتمكنووووووووو  مووووووووون جعووووووووول  1955عوووووووووام  إيووووووووورا ة فوووووووووي وطنيووووووووو  مصووووووووودق ال

لا منفووووووووووو لحا و وحارسوووووووووووا لمصوووووووووووا صوووووووووووهيوني  اللعووووووووووودو   اكيوووووووووووارب بووووووووووول حليفوووووووووووا لغووووووووووو لل
ة للهيلسياسوووووووووووواتا العدوان ة سووووووووووووو مي  إلثووووووووووووورة اطقووووووووووووة. جوووووووووووواءت المنووووووووووووة علوووووووووووول المنيوووووووووووو 

نجوووووووو  فووووووووي  عووووووووالمي  سووووووووتو  الما علوووووووول الجي  ة لكووووووووي تحوووووووودث متغيوووووووورا اسووووووووتراتييرانيوووووووو  اإل
عوووووووووادالت الصوووووووووراع  اصوووووووووة بعووووووووود  ووووووووورو   ين وليووووووووور مر مووووووووون المووووووووووا لووووووووو  الكثيووووووووو 
ديفيوووووووود بعوووووووود اتفا يووووووووات كاموووووووو   صووووووووهيوني  ال عربووووووووي  ة الصووووووووراع الدلوووووووو عام مصوووووووور موووووووون

فوووووووووي مووووووووون   اوموووووووووة وسوووووووووائم إرادة المق وأ وووووووووعف  مصووووووووورد  بلووووووووو  القووووووووورار الي كالتووووووووو 
لوووووووووووول ع للهيمنووووووووووووةدة واتووووووووووووا، عناصوووووووووووور  وووووووووووووة جديوووووووووووو وأد صووووووووووووهيوني  لكيووووووووووووا  العوووووووووووودو ا

ا تحموووووووووووووول ئموووووووووووووووم أنهوووووووووووووو  إيوووووووووووووورا ة فووووووووووووووي  مي  سوووووووووووووو ة. أعلنوووووووووووووو  الثووووووووووووووورة اإلالمنطقوووووووووووووو 
جانووووووووووو  الحوووووووووووق  للووووووووووو لعووووووووووودوا  وو فووووووووووو  إا جووووووووووواواالمستضوووووووووووعفين والووووووووووودول التوووووووووووي ت

 عوووووووووالمي  ال السوووووووووتكبارانهوووووووووا تقوووووووووف  ووووووووود  وووووووووو    أعلنووووووووو حوووووووووين أ  ةدوليووووووووو  ة الشووووووووور ي  الو 
 الهيمنووووووووووةعيووووووووووة و تخلإل موووووووووون التبوب موووووووووون اجوووووووووول الوووووووووو هووووووووووا توووووووووودعن نضووووووووووال الشووووووووووعأنو 

م السوووووووووووووفارة أئميوووووووووووووة كوووووووووووووا  إعووووووووووووو    يوووووووووووووا كثوووووووووووووردث األحووووووووووووو الة، لكووووووووووووون مريكيووووووووووووو  األ
فوووووووووووي العوووووووووووالن ت  فتووووووووووو ت ةفلسوووووووووووطيني  ة فوووووووووووي طهووووووووووورا  لتكوووووووووووو  أول سوووووووووووفارة فلسوووووووووووطيني  ال
ي فووووووووو ث تبووووووووودال جديووووووووودا أحووووووووود مموووووووووا .وني  صوووووووووهي لسوووووووووفارة العووووووووودو ال عهوووووووووا بووووووووودي و مو 

 المسووووووووووواندةالووووووووووودعن و  أشوووووووووووكالين كووووووووووول أ   امووووووووووو  بتقووووووووووودالصوووووووووووراع بعووووووووووود  عناصووووووووووور
وتعزيووووووووووز  وطني  الصوووووووووومود الوووووووووو  متطلبووووووووووات وكوووووووووولتية، سوووووووووو للوجة واماديوووووووووو  ة والمعنويوووووووووو  ال
ة مي   سووووووووو إو ة عربيووووووووو  فوووووووووي الو ووووووووو  الووووووووولد بووووووووودأت فيوووووووووا دول  المقاوموووووووووة دعووووووووون ثقافوووووووووةو 

 وطني  لووووووووووو ف امو ووووووووووو م علووووووووووول الة وراحووووووووووو  تسووووووووووواو فلسوووووووووووطيني  الثوووووووووووورة ال تتوووووووووووآمر علووووووووووول
ة تهجيووووووووووووور تسوووووووووووووعل لتسوووووووووووووهيل عمليووووووووووووو يوووووووووووووع و للب قضوووووووووووووي ةلوتعووووووووووووورض ا ي  فلسوووووووووووووطينال
فوووووووي ئوووووووله يوووووووق الووووووو . حقلت ءاتاللوووووووراجديووووووود، موووووووع فوووووووت  بووووووواب اين مووووووون فلسوووووووطيني  ال

 ة تتبلووووووووور فووووووووي فكوووووووور ثووووووووورةدينيوووووووو  ة والوطنيوووووووو  لة وانسوووووووواني  وا ووووووووف اإلاألثنوووووووواء كانوووووووو  الم
فووووووووي  ي األرض جميعووووووووا  " حووووووووين دعووووووووا المسوووووووولمين فوووووووو ي "  وووووووودخمينوووووووو اإلمووووووووام ال دسووووووووي  ال

واجهووووووووووووووة العوووووووووووووودوا  ويتصوووووووووووووودوا لم ام مسووووووووووووووؤولياتهنفوووووووووووووووا أموووووووووووووو قيلكووووووووووووووي  1979آب 
 سووووووووووو مي  اإل ارعالشووووووووووو  حريووووووووووو بتقووووووووووود  و وووووووووووام الووووووووووولد يريووووووووووود تهويووووووووووود ال صوووووووووووهيوني  ال

األعلووووووول للثوووووووورة  القائوووووووداإلموووووووام الخمينوووووووي  دسوووووووي  ال حوووووووين  وووووووامعلووووووول مسوووووووتو  العوووووووالن 
 عووووووووو المسوووووووولمين فوووووووويوة بقولووووووووا: ) وإننووووووووي أدا الوووووووودعجيوووووووو تو ب إيوووووووورا ة فووووووووي ي  م سوووووووو اإل
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رة مووووووووووون ئووووووووووولا الشوووووووووووهر األ يووووووووووو  س يووووووووووووم الجمعوووووووووووةن؛ لتكووووووووووورينحووووووووووواء العوووووووووووالجميوووووووووووع أ
  إعووووووووووووو ، و قووووووووووووود م الشوووووووووووووهر رمضوووووووووووووا  المبوووووووووووووارك ليكوووووووووووووو  يوووووووووووووو الفضووووووووووووويل مووووووووووووون 

عة للشوووووووووووع  وق المشووووووووووورو دعووووووووووون الحقووووووووووو  مووووووووووون المسووووووووووولمين فوووووووووووي دولي  لتضوووووووووووامن الووووووووووو ا
ين موووووووووووون مسوووووووووووولمحوووووووووووولير ال موووووووووووو  بت ،دةديوووووووووووو لسوووووووووووونوات ع المسوووووووووووولن فووووووووووووي فلسووووووووووووطين

ف م تكثووووووووووو و يووووووووووو بة والتوووووووووووي الالغاصووووووووووو  صوووووووووووهيوني  ليوووووووووووا  اا الكالووووووووووولد تشوووووووووووكل الخطووووووووووور
ين، والتوووووووووي ئوووووووووي، فوووووووووي فلسوووووووووطيني   ووووووووود اإل ووووووووووة واأل ووووووووووات الشوووووووووية ئجماتهوووووووووا الوح

 صوووووووووووووف منوووووووووووووا ل  ، مسوووووووووووووتمر ة فووووووووووووويو الخصووووووووووووو  ل وجوووووووووووووالووووووووووووو ع جنووووووووووووووب لبنوووووووووووووا 
. وأطلوووووووووو  موووووووووون جميووووووووووع فلسووووووووووطيني  النضووووووووووال ال لوووووووووول أموووووووووول سووووووووووحقين عفلسووووووووووطيني  ال
ه لقطوووووووووع يووووووووود ئووووووووول ة العمووووووووول معووووووووواسووووووووو مي  كوموووووووووات اإلوالحين فوووووووووي العوووووووووالن ملمسووووووووو ال
فوووووووووووي العوووووووووووالن لتحديووووووووووود  لمينأدعوووووووووووو جميوووووووووووع المسووووووووووو وإننوووووووووووي  ة ومؤيوووووووووووديها.لغاصوووووووووووبا

مضووووووووووا  ر  ي شووووووووووهريوووووووووورة فوووووووووو  ألفووووووووووي الجمعووووووووووة ا عووووووووووالمي  م القوووووووووود  الوا تيووووووووووار يووووووووووو 
ن أيضوووووووووا  أ  يكوووووووووو  محوووووووووددة يمكووووووووو  ااتوووووووووا فتووووووووورة الووووووووولد ئوووووووووو فوووووووووي حووووووووود -الكووووووووورين 

  ل حفوووووووووول يوووووووووودل علوووووووووولو وووووووووو  - فلسووووووووووطيني    العشوووووووووو الر العاموووووووووول المحوووووووووودد لمصووووووووووي
ئا للحقوووووووووووووق ت ييوووووووووووود نالعووووووووووووالن، تعلوووووووووووو نحوووووووووووواء فووووووووووووي جميووووووووووووع ألمين المسوووووووووووو  تضووووووووووووامن

لووووووووووي القوووووووووودير أ  ينصوووووووووور المسوووووووووولمين للشووووووووووع  المسوووووووووولن. أسوووووووووو ل   الع روعةالمشوووووووووو 
 .رين الكاف للع

لوووووووووق فوووووووووي ائيريوووووووووة تنطجم شوووووووووعبي ةة مووووووووو  الووووووووودعوة إلووووووووول مسووووووووويرات مليونيووووووووو تو 
 ا كيووووووووا ي وجوووووووو دعو للو وووووووووف فوووووووو وتوووووووو   ضوووووووواالجمعووووووووة األ يوووووووور موووووووون شووووووووهر رم يوووووووووم

 سووووووووووويحياوم اإسووووووووووو مي  ا دينيووووووووووو  فوووووووووووا ظوووووووووووائرات تشوووووووووووكل عر العوووووووووودو. أ وووووووووووح  ئوووووووووووله الت
فووووووووووي معظوووووووووون دول  انتشوووووووووورة بوووووووووول سوووووووووو مي  ر علوووووووووول الوووووووووودول اإلقتصوووووووووو  يا الإنسوووووووووواني  و 

 كير بالقوووووووود ورسوووووووومية حاشوووووووودة للتوووووووول شووووووووعبي ةسوووووووويرات نفيوووووووول مت لووووووووا  العووووووووالن، يووووووووتن 
 ة.ي  صوووووووووووووهيونسوووووووووووووات الار ممللالمركزيوووووووووووووة وإعووووووووووووو   التصووووووووووووودد  قضوووووووووووووي ةئوووووووووووووا الاعتبار و 

توووووووووووووورتب    ضووووووووووووووي ةر و مسوووووووووووووو لة وجووووووووووووووود ومصوووووووووووووويوأ  المقاومووووووووووووووة مسووووووووووووووتمر ة وئووووووووووووووي 
هوووووووووووووا حتووووووووووووول لوووووووووووووو تنا لووووووووووووو  عنهوووووووووووووا بعووووووووووووو  خلوووووووووووووي عنوال يمكووووووووووووون التسوووووووووووووتقبل لمبا

قوووووووووووود  نحوووووووووووورف عوووووووووووون الة لوووووووووووون تصوووووووووووولبو ال وأ  الحكومووووووووووووات واألنظمووووووووووووة الفاسوووووووووووودة.
إلووووووووووول أصوووووووووووحابها  فلسوووووووووووطيني  التصوووووووووووبة للشوووووووووووع  الحقووووووووووووق المغوتحريرئوووووووووووا وعوووووووووووودة 

فووووووووووي ا انووووووووو غرسوووووووووها بعدو ور يحووووووووواول أ  يمووووووووون جوووووووووول صوووووووووهيوني  ال ودوجووووووووو الواجتثووووووووواث 
ة نضوووووووووووالية حتفاليووووووووووو قووووووووووود  مناسوووووووووووبة ايووووووووووووم الر . وئكووووووووووولا صووووووووووواةفلسوووووووووووطيني  األرض ال
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ي فووووووووووو   مي  سووووووووووو إلوا سووووووووووويحيعيووووووووووود تووووووووووولكير العووووووووووالن بوووووووووووالحق المحقو يووووووووووة و انونيوووووووووووة ت
 ليهووووووووا وجعلهووووووووااالسووووووووتي ء عحوووووووواول العوووووووودو أرض مقدسووووووووة ليسوووووووو  ملكووووووووا لووووووووا بوووووووول ي

ة نسووووووووووووووواني  ة واإل   يووووووووووووووو  ألة وايووووووووووووووو  دينالقوووووووووووووووين الل علووووووووووووووو ا  اعوووووووووووووودة متقدموووووووووووووووة لعدوانووووووووووووووو 
ة والالجتوا  احت لوووووووووووووووا ألرضعووووووووووووووول مووووووووووووووون يجيحووووووووووووووواول أ   ة، بووووووووووووووولوطنيووووووووووووووو  ما يووووووووووووووو 

ل مديوووووووووووة والمسووووووووووويحية عبووووووووووور موووووووووووا يحووووووووووواو مقدموووووووووووة لتهويووووووووووود الرسوووووووووووالة المح القووووووووووود 
الطريقوووووووووووة لموديوووووووووووة علووووووووووول الة االبراهيميوووووووووووة التل أنوووووووووووا الرسووووووووووو ا اليووووووووووووم علووووووووووو ويقتسووووووووووو 

رئوووووووووووا. مووووووووووون جوئ ةسووووووووووو مي  إلا لةسووووووووووواة وبموووووووووووا يضووووووووووومن لهووووووووووون تفريووووووووووو  الر صوووووووووووهيوني  ال
ثووووووووووورة الفووووووووووي احتضووووووووووا  خمينيووووووووووة الثووووووووووورة ال إيوووووووووورا ر نفووووووووووس الو وووووووووو  تسووووووووووتم وفووووووووووي

ة سوووووووووو مي  المقدسووووووووووات اإلالوووووووووودعن لهووووووووووا دفاعووووووووووا عوووووووووون القوووووووووود  و ين تقوووووووووودة و فلسووووووووووطيني  لا
فووووووووووي  نووووووووووةالهيمل  ووووووووووو  االسووووووووووتكبار و هووووووووووا  وووووووووود كوووووووووو تعلوووووووووون و وف وئوووووووووويوالمسوووووووووويحية 

ا وجووووووووووو ي فووووووووووو  إعووووووووووو   يووووووووووووم القووووووووووود  تشوووووووووووكيل لقوووووووووووا  مناعوووووووووووة ن. اسوووووووووووتطاعالعوووووووووووال
ا  والرئوووووووووو  والخيانوووووووووة ا التوووووووووآمر وووووووووف فوووووووووي وجوووووووووو د واالستسوووووووووو م وو التهويووووووووو  فيروسوووووووووات

 إعوووووووووو   الشووووووووووهادة طريووووووووووق للتحريوووووووووور وكووووووووووا  ةفلسووووووووووطيني  ال قضووووووووووي ةلا علوووووووووول مصووووووووووير
والخنوووووووووووووع االستسوووووووووووو م اومووووووووووووة ورفوووووووووووو  لمقة اوالتمسوووووووووووو  بوووووووووووورو  المقاومووووووووووووة وئويوووووووووووو 

ه حووووووووووافزا ومحر ووووووووووا ودافعووووووووووا للنضووووووووووال اعتبووووووووووار يمكوووووووووون . ممووووووووووا صووووووووووهيوني  للكيووووووووووا  ال
ئووووووووووي تخاطوووووووووو  الوووووووووووعي و  ة.دينيوووووووووو  الة و نسوووووووووواني  واإلة وطنيوووووووووو  لالحقوووووووووووق ا عوووووووووونا اعوووووووووو دف
 ة.أمريكي  و الصهيام التهديدات اء أمحنوترف  االن إلرادةوا

 ي  نصهيو النووي  ال لمواجهة المشروعالمطلوب إجراؤه 
حيووووووووووووووووود الجهوووووووووووووووووود النووووووووووووووووووود  تو  رئوووووووووووووووووابواإل جهوووووووووووووووووة الرعووووووووووووووووو يتطلووووووووووووووووو  موا

 لتشوووووووووووووكيل ا االنحيوووووووووووو  دمعوووووووووووو  ولة ومنظوموووووووووووووة دسوووووووووووو مي  ة واإلعربيوووووووووووو  ال الدبلوماسووووووووووووية
 امووووووووا  العوووووووودو إلرلكيووووووووا يشووووووووكل عاموووووووول  ووووووووغ  علوووووووول دةمت حوووووووو ي األموووووووون اللووووووووبي فوووووووو 

ة للمرا بووووووووووة والتفتووووووووووي  وإرلاالنوو  إ ضوووووووووواع منشووووووووووآتا علوووووووووول مووووووووووا علوووووووووول تو يووووووووووع يوووووووووو 
، وتعريووووووووووةسوووووووووو   النوووووووووووو ال رشووووووووووامعائوووووووووودة عوووووووووودم انت ايير اال دواجيووووووووووة فووووووووووي المعوووووووووو  د 

ن عووووووووو  رفلطووووووووو حيوووووووووث يوووووووووتن لووووووووو  ا صوووووووووهيوني  بالكيوووووووووا  ال يووووووووورتب  األمووووووووورعنووووووووودما 
و  لتعوووووووووادعن والمسووووووووواعدة واالووووووووو  لأشوووووووووكاكووووووووول يوووووووووا  ويقووووووووودم لوووووووووا الك مارسووووووووواتكووووووووول م

ةموووووووووووووة مشووووووووووووواريعا اللخد جي  االسوووووووووووووتراتي . فوووووووووووووي حوووووووووووووين تفووووووووووووورض العقوبوووووووووووووات نوويووووووووووووو 
ك مووووووووووووت ا اتعلوووووووووووون رفضووووووووووووهتووووووووووووي لا صووووووووووووار الجووووووووووووائر علوووووووووووول الوووووووووووودول األ وووووووووووور  والح
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بووووووووووووالغموض ة فووووووووووووي المجووووووووووووائر  صووووووووووووهيوني  الكيووووووووووووا  الر وتسووووووووووووتم ،نوووووووووووووود  السوووووووووووو   ال
 والتووووووووووووووي توووووووووووووورف  ت السوووووووووووووويادةالوووووووووووووودول اا د وووووووووووووو  نوووووووووووووووود  لا ابرئوووووووووووووو واإل نوووووووووووووووود  ال

ا يوووووووو تي موووووووو ك ن.والعووووووووال لمنقطووووووووةا فووووووووية أمريكيوووووووو   فة الصووووووووهيواالنحنوووووووواء امووووووووام العاصوووووووو 
 صوووووووووووهيوني  الور دلووووووووووو ة لفضووووووووووو  ا ليميووووووووووو ة واإلمميووووووووووو  ات األمنظ مووووووووووو دور اليووووووووووول تفعدور 

فووووووووات كيل تحالالعموووووووول علوووووووول تشوووووووو . و والعووووووووالنن وسوووووووو مة المنطقووووووووة د يهوووووووودد أموووووووو لوووووووولا
لمواجهوووووووووووة كيوووووووووووا  صوووووووووووديقة فوووووووووووة والحليلالووووووووووودول ا موووووووووووع نووووووووووووود    تعووووووووووواو يق و وتنسووووووووووو 

 ود  نووووووووووو مجووووووووووال الال فووووووووووي كرد  سوووووووووو عال يووووووووووادة اإلنفوووووووووواقو بمووووووووووا يرلمووووووووووا علوووووووووول   لعوووووووووودا
موووووووووووون  ،لتوووووووووووووا   النوووووووووووووعيللتحقيووووووووووووق ا تقنيووووووووووووةة والعسووووووووووووكري  الوير الصووووووووووووناعات تطوووووووووووو و 
ورفوووووووووع الووووووووودعاو   ةدوليووووووووو  ونيوووووووووة الحقو يوووووووووة والقانالت امنظ مووووووووو عبووووووووور الل لعمووووووووو لمهووووووووون اا

ة دوليوووووووووووو  ر المحافوووووووووووول البوووووووووووو وع نسوووووووووووواني  اإل دولي  الوووووووووووو    لقووووووووووووانو ا باحقتهوووووووووووو ا وم أمامهوووووووووووو 
  و  بسوووووووووبات جووووووووودليووووووووور ا نهووووووووواالثقوووووووووة أالووووووووو  رلووووووووون    ومتابعوووووووووةصوووووووووار الكيووووووووواوح

لبووووووووووالي توووووووووودور ثقووووووووووة ب نووووووووووا علوووووووووول اعلوووووووووول ننووووووووووا ل لكتواصوووووووووو الم مريكووووووووووي  ن األالوووووووووودع
 وثحوووووووووووودوال بوووووووووووود ي نتيجووووووووووووة أ  يعطوووووووووووو  يوووووووووووور موووووووووووون الضووووووووووووغ للكث ر وال بووووووووووووددوائلوووووووووووو ا

ا جيتووووووووووووووو ئم يفووووووووووووووو  ارمر سوووووووووووووووتاالعووووووووووووووودو بكيوووووووووووووووا  الل م ة ال تسووووووووووووووو دوليووووووووووووووو  متغيووووووووووووووورات 
  . ائل صهيوني  لاالعدو فكيا   ه  ري "وإ  "لدا لناظر  تاني  عدواو 

 ؟ "ي بح بقر لصا صبح، أليسال عده ومو "
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 الموقوتةشرق األوسط قنبلة ال  النووية... سرائيلإ
 .. .اً دولي  لألسلحة المحرمة  أخاقي  الان االستخدام أسود م تاريخ 

 
 مد د. من ر علي أح 

 
 دكتوراه في اإلع م الجديد واالتصال، دبلوم عالي في الترجمة. •
ونوووي اإلعووو م اإللكتر  ي  سوووميسوووورية، فووورا وووية المحا ووور فوووي الجامعوووة االفت •

 عامة.والع  ات ال
 ة.اإلدارة المركزي -في و ارة اإلع م ي،خارجرية اإلع م المدير سابق لمدي •
اإلدارة  -، فوووي و ارة اإلعووو مدولي  والتعووواو  الووو مووودير سوووابق لمديريوووة التخطوووي  •

 المركزية
 رة المركزية.اإلدا -اإلع ممدير سابق لمديرية اإلع م اإللكتروني، في و ارة  •
يووة وتطوووير الخطوواب بو ووع االسووتراتيجية اإلع م جنووة الخاصووةعضووو فووي الل •

 لحرب.لتنمية سورية بعد ا وطني  ع مي، ممثل و ارة اإلع م في البرنامد الإلا
عديوود موون المقوواب ت )اإلاا يووة والتلفزيونيووة  والكتابووات والوودورات ةجراء الالقيووام بوو •

اسوووي واإلع موووي، والترجموووات فوووي المجوووال السيبحووواث ات واألالتدريبيوووة والدراسووو
 ة.عالمي  وال ةلمختلف الوسائل المحلي
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 ة ماامقد
لاصووووووووو  ال يعيووووووووور االتفا وووووووووات  محتووووووووول    فسووووووووونا أموووووووووام كيووووووووواعنووووووووودما نجووووووووود أن 

دما نكووووووووووو  أمووووووووووام كيووووووووووا  عنوووووووووو و  ة أد اعتبووووووووووار...دوليوووووووووو  وااللتزامووووووووووات والمعائوووووووووودات ال
وعنوووووووووودما نجوووووووووود .. ن..الا شووووووووووعبا  مختووووووووووارا  وفوووووووووووق كوووووووووول شووووووووووعوب العوووووووووو يعتبوووووووووور نفسوووووووووو 

تحكموووووووووووووووووو  بووووووووووووووووو  طر أسووووووووووووووووولحة مووووووووووووووووون شووووووووووووووووولاا األرض يمسوووووووووووووووووكو  ويعصوووووووووووووووووابة 
دامها عنوووووووووووووود أد مواجهووووووووووووووة لتجربتهووووووووووووووا واسووووووووووووووتختعدين األرض.... ونجوووووووووووووودئن مسوووووووووووووو 

أو مكسوووووووووووو  سياسووووووووووووي سووووووووووووريع ....  عسووووووووووووكرد  تقليديووووووووووووة بهوووووووووووودف تحقيووووووووووووق نصوووووووووووور 
 ويووووووووووة وليرئووووووووووا موووووووووونالترسووووووووووانة النو  لوووووووووو  أمتنووووووووووا كوووووووووول تلوووووووووو   عنوووووووووودما تووووووووووزرع فووووووووووي

نفاياتهوووووووووووووا.... وعنووووووووووووودما وتصوووووووووووووب  أر ووووووووووووونا مكبوووووووووووووا  ل ا  دوليووووووووووووو  األسووووووووووووولحة المحرموووووووووووووة 
فات عووووووووووال وتصوووووووووور غوووووووووو  البصوووووووووور موووووووووون نصوووووووووو  نفسووووووووووا شوووووووووورطيا  للعووووووووووالن عوووووووووون أفي

عوووووووون... وعنوووووووودما يكووووووووو  العووووووووالن كلووووووووا عوووووووواجزا  عوووووووون االطوووووووو ع و مرا بووووووووة ربيبووووووووا األر 
موووووووووووووون األسوووووووووووووولحة النوويووووووووووووووة وليرئووووووووووووووا  توالمفوووووووووووووواع  تلوووووووووووووو  الترسووووووووووووووانة الحربيووووووووووووووة

مووووووووووع  يووووووووور وسووووووووونعي  بقلووووووووووق دائووووووووونخبا ... فبالت كيوووووووووود نحووووووووون لسوووووووووونا دوليووووووووو  محرموووووووووة ال
.. حينهووووووووا بلووووووووة المو وتووووووووا القابلووووووووة ل نفجووووووووار فووووووووي أد و وووووووو .وجووووووووود مثوووووووول ئووووووووله القن

كوووووووو  وحووووووودنا مووووووون سووووووويدفع ثمووووووون كووووووول ئووووووولا... بووووووول سووووووويدفع العوووووووالن بالت كيووووووود لووووووون ن
 ه األفعال .... لئكلا معنا أثمانا  بائظا عن صمتا عن كل 

رة التووووووووووووي يوووووووووووو بوالر يووووووووووووة االستشوووووووووووورافية الك ا أ  البصوووووووووووويرةممووووووووووووا ال شوووووووووووو  فيوووووووووووو 
علووووووووول  صوووووووووهيوني  اكوووووووووا المبكووووووووور للخطووووووووور الموووووووووام الخمينوووووووووي )ق  وإدر تمتوووووووووع بهوووووووووا اإل

راء إطووووووووو ق دعوتوووووووووا التحليريوووووووووة المبكووووووووورة سووووووووو م ، كانووووووووو  و لووووووووول أموووووووووة اإلالعوووووووووالن وع
ام األولووووووول يووووووو ألللتنبيوووووووا إلووووووول الخطووووووور الووووووولد تشوووووووكلا إسووووووورائيل، حيوووووووث دعووووووول منووووووول ا

تنبووووووووووا جموووووووووووع  ة اإلسوووووووووو مية إلوووووووووولجمهوريوووووووووو  ي الالمباركووووووووووة، فوووووووووو اإلسوووووووووو مية  للثووووووووووورة
الخطوووووووووور األكبوووووووووور علوووووووووول العووووووووووالن وعلوووووووووول أمووووووووووة بضوووووووووورورة اإلدراك بوووووووووو   المسوووووووووولمين 
وربيبتووووووووا إسوووووووورائيل التووووووووي تنتهوووووووو  حقوووووووووق  لشوووووووويطا  األكبوووووووور"تمثوووووووول بووووووووو "ااإلسوووووووو م ي

و  وئوووووووووو  1399رمضوووووووووا   13ين، حيوووووووووث طالوووووووووو  فوووووووووي بيانوووووووووا فووووووووووي يووووووووووم فلسوووووووووطيني  ال
عووووووووووة موووووووووون شووووووووووهر رمضووووووووووا  يومووووووووووا  ار آ وووووووووور جمم  باعتبوووووووووو 1979آب/السووووووووووطس  7

ا الظلووووووووووووون والظوووووووووووووالمين  ووووووووووووووف المظلوووووووووووووومين بوجووووووووووووو للقووووووووووووود ، تجسووووووووووووويدا  لو ا  عالميووووووووووووو  
  الوووووووووو  انبهن. وكووووووووووا  إعوووووووووو جوووووووووو  لشووووووووووعوب إلوووووووووولو  بو ووووووووووف افلسووووووووووطيني  وليشووووووووووعر ال
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 1979اليووووووووووم للقووووووووود  بعووووووووود أ   امووووووووو  اسووووووووورائيل بووووووووواحت ل جنووووووووووب لبنوووووووووا  عوووووووووام 
ثلوووووووووووا الووووووووووولد تمالكبيووووووووووور مسووووووووووولمين مووووووووووون الخطووووووووووور لايانوووووووووووا م، كموووووووووووا حووووووووووولر فوووووووووووي ب

ير المسوووووووووولمين موووووووووون عديوووووووووودة،  موووووووووو  بتحوووووووووول نوات"لسوووووووووو  :إسوووووووووورائيل الغاصووووووووووبة و ووووووووووال
 ثوووووووووووف ئجماتهوووووووووووالخطووووووووووور الووووووووووولد تشوووووووووووكلا إسووووووووووورائيل الغاصوووووووووووبة والتوووووووووووي اليووووووووووووم تكا

ين." وطلوووووووووو  بقوووووووووووة موووووووووون جميووووووووووع فلسووووووووووطيني  وة واأل وووووووووووات الالوحشووووووووووية  وووووووووود اإل وووووووووو 
ه معوووووووووا  لقطوووووووووع يووووووووود ئووووووووول لمووووووووو ة العالمسووووووووولمين فوووووووووي العوووووووووالن والحكوموووووووووات اإلسووووووووو مي

ليووووووووووووود بمفهوموووووووووووووة  طوووووووووووووع اديها... وئنوووووووووووووا ال يمكووووووووووووون أ  يكوووووووووووووو  بة ومؤيووووووووووووو الغاصووووووووووووو 
يمتوووووووود ألبعوووووووواد أعمووووووووق، فقطووووووووع يوووووووود المعتوووووووودد تكووووووووو  بمنووووووووع  قليوووووووودد فقوووووووو  ولكنوووووووواالت
كافيووووووووة التووووووووي تمكنووووووووا موووووووون ممارسووووووووة عدوانووووووووا، لتسوووووووول  بوووووووواألدوات المعتوووووووودد موووووووون اال

والوووووووووووردع،  القووووووووووووةويووووووووووو تي علووووووووووول رأ  ئووووووووووولا األمووووووووووور  يامنوووووووووووا بالتسووووووووووول  بعناصووووووووووور 
 قوائاد مووووووووووووون وسوووووووووووووائل وأدوات عدوانوووووووووووووا واسوووووووووووووتالمعتووووووووووووود ل تجريووووووووووووودوالعمووووووووووووول علووووووووووووو 

تلقائيووووووووا  تلوووووووو  المنظومووووووووة وستتسووووووووا   أورا هووووووووا  يووووووووام بوووووووولل  سووووووووتنهارعلينووووووووا، عنوووووووود الق
ءات التووووووووي سوووووووووتؤدد بشووووووووكل كلوووووووووي لعووووووووول موووووووون أئووووووووون اإلجووووووووراوجودئووووووووا. و  ومقومووووووووات

إلوووووووووووول تفتوووووووووووو  و وال الوووووووووووو  الكيووووووووووووا  الغاصوووووووووووو  سووووووووووووتكو  عنوووووووووووودما نجبووووووووووووره علوووووووووووول 
لوووووووووو  العوووووووووورب والمسوووووووووولمو  مووووووووووا دما يمت، أو عنوووووووووو ترسووووووووووانتا النوويووووووووووة نعوووووووووو تخلووووووووووي ال

 ي يمتلكها.... سانة والقوة التوق علل تل  التر و يتفيوا د أ

 .. إسرائيل واعتراٌف بامتا  النووي.
، أصوووووووووووبح  ك إسووووووووووورائيل لترسوووووووووووانٍة نوويوووووووووووةسووووووووووو لة اموووووووووووت مووووووووووون أ  مبوووووووووووالرلن 

 فعتوووووووووووووراحقيقوووووووووووووة مطلقوووووووووووووة ومعروفوووووووووووووة منووووووووووووول  مووووووووووووون طويووووووووووووول، إال أ  مسووووووووووووو لة اال
. نن اإلسوووووووووورائيلييعلووووووووول لسووووووووووا  أد مووووووووون المسوووووووووؤوليبامت كهوووووووووا لووووووووون توووووووووورد صوووووووووراحة 

لوحيووووووووووود بامت كهوووووووووووا لقووووووووووووة نوويوووووووووووة يعوووووووووووود مي اإلسووووووووووورائيلي اعووووووووووول اإل ووووووووووورار الرسووووووووووو ول
سوووووووووا ، كوووووووووا   ووووووووود سوووووووووجل ع  و تهوووووووووا بزلوووووووووة اللا وصوووووووووفا الوووووووووبأو مووووووووو  2006للعوووووووووام 

علوووووووول لسووووووووا  رئوووووووويس الووووووووو راء اإلسوووووووورائيلي السووووووووابق إيهووووووووود أولموووووووورت، ئووووووووله الزلووووووووة 
أحوووووووووو  ئووووووووووو أ  يبررئووووووووووا أو أد  حا، كمووووووووووار لتصووووووووووريار أو سوووووووووووء التفسووووووووووير  وووووووووو و اإلأ

عوووووووووورض حديثووووووووووا عوووووووووون  وووووووووور  أولموووووووووورت فووووووووووي ما، حوووووووووودث  عنوووووووووودما أوصوووووووووويفهكووووووووووا  ت
فوووووووووووي أللمانيوووووووووووة، حيوووووووووووث  وووووووووووال ” ا1سوووووووووووات ، لقنووووووووووواة   يرانوووووووووووي  البرنوووووووووووامد النووووووووووووود اإل

و تهووووووووووا إ   إسوووووووووورائيل ال تهوووووووووودد أد بلوووووووووود بوووووووووو د شوووووووووويء، ولوووووووووون تفعوووووووووول الوووووووووو   وووووووووو . 
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لوووووووووول درين عكووووووووووو   ووووووووواألنفسووووووووونا ئوووووووووو أ  ن ايوووووووووو صوووووووووول علأ صووووووووول موووووووووا حاولنووووووووووا الح
دة”. وأ وووووووووواف أد شووووووووووع  باإلبووووووووووا ن نهووووووووووددالعووووووووووي  موووووووووون دو  إرئوووووووووواب. لكننووووووووووا لوووووووووو 

د صوووووووووراحة وبو وووووووووو  وعلنوووووووووا  بمحووووووووووأول  إسووووووووورائيل مووووووووورت  أموووووووووا إيووووووووورا ، فهوووووووووي تهووووووووود 
كووووووووووووونكن أ  تقولووووووووووووووا إ  األمووووووووووووورين متسووووووووووووواويا  عنووووووووووووودما مووووووووووووون الخريطوووووووووووووة. ئووووووووووووول يم

 وإسووووووووورائيل وروسووووووووويا”. وفرنسوووووووووايتطلعوووووووووو  الموووووووووت ك أسووووووووولحة نوويوووووووووة مثووووووووول أميركوووووووووا 
ال يوووووووودرد  بوووووووو    درد أوريحا ئوووووووولا يقوووووووور  وووووووومنا  )سووووووووواء كووووووووا  يوووووووو نووووووووا بتصوووووووو نجوووووووود أ

هوووووووووووا أ  تنتموووووووووووي إلووووووووووول النوووووووووووادد النووووووووووووود الووووووووووولد تنتموووووووووووي إليوووووووووووا إيووووووووووورا  ال يحوووووووووووق ل
تكووووووووووووو  فووووووووووووي مصوووووووووووواف الوووووووووووودول النوويووووووووووووة  ا ، وال يحووووووووووووق لهووووووووووووا أ ئيل فعليوووووووووووو إسوووووووووووورا

يووووووووودرد  وأ يووووووووودرد ة ك ميركوووووووووا وفرنسوووووووووا وروسووووووووويا وإسووووووووورائيل، ربموووووووووا كوووووووووا  العالميووووووووو  ال
ار ئوووووووولا ود. وأثوووووووو نا  بووووووووامت ك إسوووووووورائيل السوووووووو   النووووووووو قوووووووور  وووووووومئوووووووولا يأنووووووووا بقولووووووووا 

ت كبيووووووورة عموووووووا إاا كوووووووا  موووووووا  الوووووووا مجووووووورد  لوووووووة لسوووووووا  أم   و تهوووووووا تسوووووووا الالتصوووووووري
لمتعمووووووووووووود التوووووووووووووي تت بعهوووووووووووووا إسووووووووووووورائيل ا  لسياسوووووووووووووة الغمووووووووووووووض امثووووووووووووول تغييووووووووووووور أنوووووووووووووا ي

 تر ا  أولموووووووو بخصووووووووو  المسوووووووو لة النوويووووووووة. أيووووووووا  كووووووووا  تفسووووووووير مووووووووا ورد علوووووووول لسوووووووو 
ئيل أ  ال شوووووووويء  وووووووود تغيوووووووور فووووووووي سياسووووووووة إسوووووووورالقووووووووول مكوووووووون افووووووووي الوووووووو  الو وووووووو ، ي

امهووووووووا بوووووووو د موووووووون االتفا يووووووووات النوويووووووووة التووووووووي ال سوووووووو لة عوووووووودم التز وويووووووووة وال فووووووووي مالن
االمتنووووووووواع عووووووووون تو يوووووووووع  هوووووووووي ال تووووووووور  حرجوووووووووا  فووووووووويالخاصوووووووووة ف تخووووووووودم مصوووووووووالحها

ا التوووووووووووي ة أو  ر هوووووووووووا أو التنفيووووووووووول االنتقوووووووووووائي لوووووووووووبع  بنودئووووووووووو دوليووووووووووو  االتفا يوووووووووووات ال
 م مصالحها.دخت

 ة...  لي  دو باالتفاقيا  والمعاهدا  الير معنية إسرائيل غ 
والمعائووووووووووودات  دولي  ل أركوووووووووووا  القوووووووووووانو  الووووووووووو هتار إسووووووووووورائيلقووووووووووود  ووووووووووووض اسوووووووووووت

تو يعهووووووووووووووا  لووووووووووووووس األموووووووووووووون، بسووووووووووووووب  عوووووووووووووودمة و وووووووووووووورارات مجدوليوووووووووووووو  واالتفا يووووووووووووووات ال
 للمعائوووووووووودات أو عوووووووووودم التزامهووووووووووا باألحكووووووووووام الووووووووووواردة بالمعائوووووووووودات التووووووووووي و عتهووووووووووا،

عائووووووووووودات وعووووووووووودم المصووووووووووواد ة عليهوووووووووووا، أو مللتو يع علووووووووووول بعووووووووووو  اابووووووووووو أو القيوووووووووووام 
أد اعتبوووووووووووووووار لوجوووووووووووووووود ئوووووووووووووووله  لتصووووووووووووووورف دو  هوووووووووووووووا.. أو ااالنسوووووووووووووووحاب منحتووووووووووووووول 

يل أ  تكووووووووووووو  ا تووووووووووووارت إسوووووووووووورائو  المعائوووووووووووودات التووووووووووووي رفضوووووووووووو  التو يووووووووووووع عليهووووووووووووا.
ة المنظموووووووووة دوليووووووووو  دات والمواثيوووووووووق المار وووووووووا  يووووووووورف  التو يوووووووووع علووووووووول المعائووووووووو يانوووووووووا  ك

 ع عليهووووووووووا فةنهووووووووووا الحووووووووووال ا ووووووووووطرت للتو يووووووووو  ة، وحتوووووووووول فووووووووويري  بشوووووووووو للمجتمعوووووووووات ال
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كموووووووووا ئوووووووووو الحوووووووووال ل مسوووووووووتمر ر هوووووووووا بشوووووووووكا وتقووووووووووم بخطهتلتوووووووووزم بمعاييرئوووووووووا وشووووووووورو 
اتفا يوووووووووة  تفا يوووووووووة بوووووووووا ل: وئووووووووويبمو ووووووووووع االتفا يوووووووووات الخاصوووووووووة بحمايوووووووووة البي وووووووووة كا

نقووووووووول النفايوووووووووات الخطووووووووورة ومووووووووون بينهوووووووووا الكيماويوووووووووة والمشوووووووووعة عبووووووووور  ئووووووووودف  لمنوووووووووع
ات موووووووون يوووووووو النوووووووووع موووووووون النفا الع الووووووووتخلإل موووووووون ئوووووووو الحوووووووودود وبشووووووووكل  ووووووووا  لمنوووووووو 

م: التوووووووووي ة روتووووووووورداواتفا يووووووووو  دول الناميوووووووووة، بووووووووول الووووووووودول المتقدموووووووووة فوووووووووي أرا وووووووووي الووووووووو 
ية والمبيوووووووووووودات تهوووووووووووودف لخفوووووووووووو  اسووووووووووووتعمال ونقوووووووووووول المووووووووووووواد الكيماويووووووووووووة الصوووووووووووونا 

ن بي يووووووووووا . واتفا يووووووووووة رامسووووووووووار: الخاصووووووووووة بحمايووووووووووة تخلإل منهووووووووووا بشووووووووووكل سووووووووووليوالوووووووووو 
الرطبووووووووووووووووة  ا  علوووووووووووووووول األرا وووووووووووووووويوتهوووووووووووووووودف إلوووووووووووووووول الحفوووووووووووووووو  بيولوووووووووووووووووجي  التنووووووووووووووووع ال
لحمايوووووووووة  ة: التوووووووووي تهووووووووودفالرشووووووووويد لهوووووووووا ... وكووووووووولل  اتفا يوووووووووة برشووووووووولون مواالسوووووووووتخدا
بووووووووووي  المتوسوووووووووو  موووووووووون جميووووووووووع أشووووووووووكال التلوووووووووووث والتصوووووووووودد وإيجوووووووووواد البحوووووووووور األ

يوووووووووووووة التوووووووووووووراث الطبيعوووووووووووووي لبحووووووووووووور والشوووووووووووووواط  وحماول لحووووووووووووووادث تلويوووووووووووووث االحلووووووووووووو 
تهوووووووووووا فوووووووووووي حووووووووووووض البحووووووووووور األبوووووووووووي  المتوسووووووووووو  وسوووووووووووواحلا، و ووووووووووود و ع ثقوووووووووووافي  وال

  1. )1976 إسرائيل عام
والمعائوووووووووووودات  حووووووووووووال تعاموووووووووووول إسوووووووووووورائيل مووووووووووووع االتفا يووووووووووووات   ئوووووووووووولاإ  كووووووووووووا

ة فمووووووووووووووا بالووووووووووووووو  باالتفا يووووووووووووووات األ ووووووووووووووور  المتعلقووووووووووووووة بووووووووووووووواألمور بالبي ووووووووووووووو  لمتعلقووووووووووووووةا
   إسوووووووووووووورائيل توووووووووووووورف  يووووووووووووووة، فووووووووووووووالجميع يعلوووووووووووووون بوووووووووووووو ة والسياسووووووووووووووية والنوو عسووووووووووووووكري  ال

 الووووووووووووود ول فوووووووووووووي أد معائووووووووووووودة تخوووووووووووووإل حظووووووووووووور انتشوووووووووووووار األسووووووووووووولحة النوويوووووووووووووة، إا
الووووووووولد يضووووووووومن أموووووووووون  مريكووووووووووي  نووووووووود األالبا مسووووووووووبقا  علووووووووول هووووووووو عكانووووووووو  تشوووووووووترط تو ي

إل ليموووووووووووي باالنسوووووووووووحاب اإلسووووووووووورائيلي  م ا  السووووووووووو فوووووووووووي أد و ووووووووووو ، وربووووووووووو  إسووووووووووورائيل
انوووووووووو  علوووووووووول ف السووووووووووتينات كا فوووووووووي منتصوووووووووو ة حتوووووووووول أنهوووووووووو محتلوووووووووو  مووووووووون األرا ووووووووووي ال

، أكثوووووووور مت حوووووووودةسووووووووارة بعوووووووو  الوووووووودفء فووووووووي ع  تهووووووووا مووووووووع الواليووووووووات الاسووووووووتعداد لخ
 سوووووووووووارتها  رك بووووووووووو  ، كونهوووووووووووا تووووووووووودةيووووووووووو سوووووووووووارة ترسوووووووووووانتها النوو مووووووووووون اسوووووووووووتعدادئا لخ

نووووووووووووو  كفوووووووووووووة ميوووووووووووووزا  وكاا.   أكثووووووووووووور  طووووووووووووورا  عليهووووووووووووو لترسوووووووووووووانتها النوويوووووووووووووة سووووووووووووويكو 
مووووووووووع الواليووووووووووات ترسووووووووووانتها تتفوووووووووووق مووووووووووع موووووووووورور الو وووووووووو  علوووووووووول كفووووووووووة مصووووووووووالحها 

ئيل علووووووووول حقيقووووووووة أنهووووووووا فووووووووي ئووووووووله المرحلوووووووووة و اصووووووووة أ  اعتموووووووواد إسوووووووورا مت حوووووووودةال
هوووووووووووا. نمالووووووووووو  م لضوووووووووووما  أ ريكوووووووووووي  مأصوووووووووووبح  أ ووووووووووول اعتموووووووووووادا  علووووووووووول الووووووووووودعن األ

 ووووووووحا  او رارتهووووووووا وئوووووووولا مووووووووا بوووووووودا   إسوووووووورائيل أكثوووووووور اسووووووووتق ال  فووووووووي  تووووووووالي باتوووووووو وبال
، عنووووووووووووووووودما طلبووووووووووووووووو  رو  لوتموووووووووووووووووولر، مسووووووووووووووووواعدة و يووووووووووووووووورة 2009فوووووووووووووووووي عوووووووووووووووووام 
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ويوووووووووووووة، حيوووووووووووووث طن بشووووووووووووو   األسووووووووووووولحة النو جيوووووووووووووة وكبيووووووووووووورة مفاو وووووووووووووي واشووووووووووووونالخار 
انة المتمثوووووووووووول فووووووووووووي التكووووووووووووتن علوووووووووووول ترسوووووووووووو  مريكووووووووووووي   ووووووووووووالف جوتمووووووووووووولر التقليوووووووووووود األ

 دول المعروفووووووووووة بامت كهووووووووووا أسوووووووووولحةالوووووووووو  ائمووووووووووة  اجهووووووووووا فووووووووووير دإسوووووووووورائيل النوويووووووووووة بة
يل التو يووووووووع علوووووووول معائوووووووودة حظوووووووور انتشووووووووار األسوووووووولحة نوويووووووووة وطلوووووووو  موووووووون إسوووووووورائ

ورفضووووووووووو   مريكوووووووووووي  األ ئيل رفضووووووووووو  االنصوووووووووووياع للضوووووووووووغ النوويوووووووووووة، إال أ  إسووووووووووورا
  يع علل المعائدة. التو 

 NPTإسرائيل ومعاهدة عدم االنتشار 
 دة عوووووووووووووووووودم)معائووووووووووووووووو  وألحة النوويووووووووووووووووووة انتشووووووووووووووووووار األسووووووووووووووووو معائووووووووووووووووودة عووووووووووووووووودم 

 :االنتشار 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 

، وئوووووووووووووووووي المعائووووووووووووووووودة المختصوووووووووووووووووة فوووووووووووووووووي  NPTوالمعروفوووووووووووووووووة ا تصوووووووووووووووووارا  
سوووووووووولمية للطا ووووووووووة النوويووووووووووة، وود، واالسووووووووووتخدامات المجوووووووووواالت عوووووووووودم االنتشووووووووووار النوووووووووو 

ولهووووووووووووا حيووووووووووووز اريخ د وئووووووووووووو تووووووووووو  1970ونوووووووووووزع السوووووووووووو   النووووووووووووود، فمنوووووووووووول العوووووووووووام 
دة، رلووووووووون أنهوووووووووا   تووووووووورف  التو يوووووووووع علووووووووول ئوووووووووله المعائووووووووو لووووووووو ل ال  اواسووووووووورائي التنفيووووووووول

ائووووووودة األكثووووووور شووووووويوعا  مووووووون حيوووووووث عووووووودد الووووووودول المنضوووووووم ة إليهوووووووا، ومووووووون عتعووووووود الم
 ين.دولي  والسلن ال ستقرارا ت ثيرا  علل االأكثرئ

ة للطا وووووووووة اللريوووووووووة، دوليووووووووو  لن مووووووووون أ  إسووووووووورائيل عضوووووووووو فوووووووووي الوكالوووووووووة اللر بوووووووووا
سوووووووووولحة النوويووووووووووة وتووووووووووورف  األ تشووووووووووارنامنووووووووووع ا لوووووووووون تو ووووووووووع علوووووووووول معائوووووووووودة لكنهوووووووووو 

ة للطا ووووووووووة اللريووووووووووة دوليوووووووووو  لووووووووووة الوكاجهووووووووووا أو حتوووووووووول السووووووووووما  الالكشووووووووووف عوووووووووون برنام
غمووووووووووض تطبيقوووووووووا  لموووووووووا تسوووووووووميا سياسوووووووووة البتفتوووووووووي  منشوووووووووآتها أو مرا بتهوووووووووا، والووووووووو  

دتها الووووووودول الكبوووووووور  فوووووووي سياسووووووووتها ئوووووووله حيووووووووث لووووووون تطالبهووووووووا النووووووووود، و ووووووود سوووووووواع
دائمووووووووا  مووووووووا ي بلغهووووووووا. و التوووووووو حوووووووول ار عوووووووون حقيقووووووووة برنامجهووووووووا وال الم جووووووووديا  بالكشووووووووف

لسووووووووووو مة المتعوووووووووووارف عليهووووووووووووا ة وا نهوووووووووووا تتبوووووووووووع طوووووووووووورق الو ايووووووووووو تووووووووووودعي اسووووووووووورائيل ب
ا كونهوووووووا لووووووون تو وووووووع علووووووول معائووووووودة ا ، ولكووووووون ئووووووولا أمووووووور يصوووووووع  التحقوووووووق منووووووو دوليووووووو  

حة النوويووووووووووة، وبالتووووووووووالي فهووووووووووي ال تخضووووووووووع برامجهووووووووووا الحوووووووووود موووووووووون انتشووووووووووار األسوووووووووول
توجوووووووود  لا يعنووووووووي أنووووووووا الئوووووووو و  ،ة للطا ووووووووة اللريووووووووةدوليوووووووو  وكالووووووووة الومنشووووووووآتها لر ابووووووووة ال

المفاعوووووووول، إال موووووووون  وووووووو ل مة فووووووووي إجووووووووراءات األموووووووون والسوووووووو وسوووووووويلة للت كوووووووود موووووووون 
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 ، والتوووووووووي تجريهوووووووووا اسووووووووورائيل نفسوووووووووهاالر ابوووووووووة والفحوصوووووووووات فوووووووووي المفاعووووووووول النووووووووووود 
الوووووووووووو راء اإلسووووووووووورائيلي بشوووووووووووكل مباشووووووووووور، أد أنهوووووووووووا  عبووووووووووور لجنوووووووووووة تتبوووووووووووع لووووووووووورئيس

 ادث النوويوووووووووة فووووووووويو حووووووووو لا، علموووووووووا  أ  المخووووووووواطر النوويوووووووووة و ترا ووووووووو  نفسوووووووووها بنفسوووووووووها
فيوووووووووووا  د يحصووووووووووول ووووووووووورارئا علووووووووووول البلووووووووووود الووووووووووولحوووووووووووال حصوووووووووووولها لووووووووووون تقتصووووووووووور أ

  الحوووووووووووووادث النووووووووووووووود بووووووووووووول سوووووووووووووتمتد لتشووووووووووووومل مسووووووووووووواحات واسوووووووووووووعة مووووووووووووون البلووووووووووووودا
يع النوويوووووووووووة أصوووووووووووب  ة لهوووووووووووله المشوووووووووووار دوليووووووووووو  بوووووووووووة المحيطوووووووووووة. وانعووووووووووودام وجوووووووووووود مرا  

 . محتل  الكيا  المدعاة للقلق والخوف للبلدا  المجاورة لهلا 
ائووووووووووودة عووووووووووودم انتشوووووووووووار األسووووووووووولحة ا وبموجووووووووووو  معنووووووووووو أكموووووووووووا ئوووووووووووو معوووووووووووروف 

ئزة ألسووووووووولحة نوويووووووووة بعووووووووودم تصوووووووونيع أسووووووووولحة ليووووووووور الحووووووووالنوويووووووووة التزمووووووووو  الوووووووودول ا
أجهووووووووزة تفجيريووووووووة  نحووووووووو آ وووووووور با تنوووووووواء أسوووووووولحة نوويووووووووة أونوويووووووووة أو القيووووووووام علوووووووول 

أ ووووووووور ، فوووووووووي حوووووووووين التزمووووووووو  الووووووووودول األطوووووووووراف الحوووووووووائزة ألسووووووووولحة نوويوووووووووة  نوويوووووووووة
دة ليوووووووووور لووووووووووة طوووووووووورف فووووووووووي المعائوووووووووو و دبعوووووووووودم مسوووووووووواعدة أو تشووووووووووجيع أو حووووووووووث أد 

لوووووووول تصوووووووونيع أسوووووووولحة نوويووووووووة ألحوووووووووال عنوويووووووووة بوووووووو د   حووووووووال موووووووون احووووووووائزة ألسوووووووولحة 
ة حة نوويووووووووة أو أجهووووووووزة تفجيريووووووووة نوويوووووووو أو القيووووووووام علوووووووول نحووووووووو آ وووووووور با تنوووووووواء أسوووووووول

ل األطوووووووووووووووراف الحوووووووووووووووائزة ألسووووووووووووووولحة نوويوووووووووووووووة بموجووووووووووووووو  أ ووووووووووووووور . وتعووووووووووووووور ف الووووووووووووووودو 
رت سوووووووووو حا  نوويووووووووووا  المعائوووووووووودة ب نهووووووووووا تلوووووووووو   أو أد جهووووووووووا   التووووووووووي صوووووووووونع  وفجوووووووووو 

س وئنووووووووووواك  مووووووووووو . ١٩٦٧الثاني/ينووووووووووواير  كوووووووووووانو   1نووووووووووووود آ ووووووووووور  بووووووووووول متفجووووووووووور 
سوووووووووويا )االتحوووووووووواد دول حووووووووووائزة ألسوووووووووولحة نوويووووووووووة تعتبوووووووووور أطرافووووووووووا  فووووووووووي المعائوووووووووودة، رو 

ة، بريطانيوووووووووووووووا، فرنسوووووووووووووووا، مريكيووووووووووووووو  ألا مت حووووووووووووووودةوالواليوووووووووووووووات ال السووووووووووووووووفيتي، سوووووووووووووووابقا  
 والصين.

مكانووووووووووا   ا  ترسوووووووووون لنفسووووووووووهيووووووووووا  المووووووووووارق فوووووووووو رادت أأمووووووووووا اسوووووووووورائيل الوووووووووو  الك
 تتمتووووووووووووع)لكوووووووووووون خمسووووووووووووة لوووووووووووودول النوويووووووووووووة المتفووووووووووووردا ، فهووووووووووووي توووووووووووورف  التزامووووووووووووات ا

التوووووووووي تطبوووووووووق بامتيا اتهوووووووووا  كموووووووووا تووووووووورف  أ  تكوووووووووو  مووووووووون الووووووووودول الغيووووووووور نوويوووووووووة 
ي ارتووووووووووووووو ت أ  لتوووووووووووووووالوبا NPTعووووووووووووووودم االنتشوووووووووووووووار  عليهوووووووووووووووا التزاموووووووووووووووات معائووووووووووووووودة

تعطيهووووووووووا كافووووووووووة ميووووووووووزات  تفصوووووووووول لنفسووووووووووها اسووووووووووتراتيجية  اصووووووووووة بهووووووووووا تضوووووووووومن أ 
نوويوووووووووة. اسووووووووورائيل وتعفيهوووووووووا مووووووووون كووووووووول التزاموووووووووات الووووووووودول الغيووووووووور  ةالووووووووودول النوويووووووووو 

، فبووووووووووالرلن موووووووووون عووووووووووالمي  المتعوووووووووواو  لتحقيووووووووووق السوووووووووو م ال دولي  العموووووووووول الوووووووووو توووووووووورف  
 إال أنهووووووووووووا1957لريووووووووووووة منوووووووووووول ة للطا ووووووووووووة الدوليوووووووووووو  لعضووووووووووووو فووووووووووووي الوكالووووووووووووة ا أنهووووووووووووا
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ة للطا ووووووووووووة ليوووووووووووو  و درفضوووووووووووو  التو يووووووووووووع علوووووووووووول البروتوكوووووووووووووالت اإل ووووووووووووافية للوكالووووووووووووة ال
ة بيولوجيوووووووووووو  ر األسوووووووووووولحة المال وإنتووووووووووووا  وتطووووووووووووويعتظوووووووووووور اسوووووووووووو اللريووووووووووووة المتعلقووووووووووووة بح

للتعامووووووووووول  ووووووووووود  دولي  لووووووووووول القوووووووووووانو  الووووووووووو ئوووووووووووي ليووووووووووور مو عوووووووووووة ع. و 1972للعوووووووووووام 
ة لقمووووووووووع دوليوووووووووو  لتفا يووووووووووة ا. و عوووووووووو  اال2002باليسووووووووووتية للعووووووووووام انتشووووووووووار األسوووووووووولحة ال

ليوووووووووووا تمو /يو  ٧رئووووووووووواب النووووووووووووود، التوووووووووووي د لووووووووووو  حيوووووووووووز النفووووووووووواا منووووووووووول أعموووووووووووال اإل
االسوووووووووووووتخدام تعلقوووووووووووووة بالحيوووووووووووووا ة و ملجرائن ا، والتووووووووووووي تعووووووووووووورض تفصوووووووووووووي   بووووووووووووال٢٠٠٧

هوووووووووا  نووووووووووود مشوووووووووع، واسوووووووووتخدام لموووووووووادة مشوووووووووعة أو ج المتعمووووووووود ر المشوووووووووروع أوليووووووووو 
اق الضوووووووووورر بهووووووووووا. كمووووووووووا أنهووووووووووا عضووووووووووو فووووووووووي منظمووووووووووة المرافووووووووووق النوويووووووووووة أو إلحوووووووووو 

  ولكنهووووووووووووووووا لوووووووووووووووون تصووووووووووووووووادق علوووووووووووووووول OPCW)ر األسوووووووووووووووولحة الكيميائيووووووووووووووووة حظوووووووووووووووو 
التحقق بوووووووووو  1987رفضوووووووووو  السووووووووووما  للنوووووووووورو  فووووووووووي عووووووووووام االتفا يووووووووووة. كمووووووووووا أنهووووووووووا 

 لخمسينيات.للد نقلتا في أوا ر ارا بة استخدام الماء الثقيل امو 

 ن.... يل الكيان المارق والخارق لكل األعراف والقوانيإسرائ
انوووووووووو  لك صووووووووووهيوني  ي بالكيووووووووووا  الربمووووووووووا لووووووووووو لوووووووووون يقوووووووووودر لمنطقتنووووووووووا أ  تبتلوووووووووو 

مووووووووون مشوووووووووك تنا، الكثيووووووووور تغيووووووووورت الكثيووووووووور مووووووووون األشوووووووووياء فوووووووووي حياتنوووووووووا والنتهووووووووو  
ق الشوووووووووووور المصووووووووووووطلحات ابتووووووووووووداء  موووووووووووون مصووووووووووووطل  " لعديوووووووووووود موووووووووووونولمووووووووووووا عرفنووووووووووووا ا

شووووووووووووامل" ولمووووووووووووا  فنووووووووووووا موووووووووووون سووووووووووووباق ل"أسوووووووووووولحة الوووووووووووودمار ا األوسوووووووووووو " ومصووووووووووووطل 
لعنقوديووووووووووة سوووووووووولحة النوويووووووووووة والجرثوميووووووووووة والكيماويووووووووووة واالتسوووووووووول  وموووووووووون انتشووووووووووار األ

   وووووووود وجود الغيوووووووور مشووووووووروع لهوووووووولا الكيووووووووا  فووووووووي ئووووووووله المنطقووووووووة كوووووووواوليرئووووووووا... فووووووووال
ل األيووووووووووام را  لوالدتووووووووووا، فمنوووووووووو يضوووووووووو األموووووووووود تحسووووووووووبقا مخططووووووووووات وتجهيووووووووووزات طويلووووووووووة 

يل بكووووووووول  وتهوووووووووا وسووووووووولطتها الكيوووووووووا  سوووووووووع  إسووووووووورائ  يوووووووووام الووووووووو  ولووووووووول إلعووووووووو  األ
 موووووووون لنوووووووووود، الوووووووولد رأت فيووووووووا حووووووووب   لنجاتهووووووووا وسوووووووورا  ومالهووووووووا المووووووووت ك السوووووووو   ا

مرارئا ووسووووووووووويلة للوووووووووووردع والسووووووووووويطرة والتخويووووووووووو  لمحيطهوووووووووووا أسووووووووووورار بقائهوووووووووووا واسوووووووووووت
  لبا.  القلرة فياللد بلروا لصبا  بلارئن  عربي  ال

الوووووووووووووووووودمار سووووووووووووووووووتخدام لمصووووووووووووووووووطل  »سوووووووووووووووووو   أول ا 1937شووووووووووووووووووهد العووووووووووووووووووام 
 Weapon of Mass Destruction (WMDالشووووووامل« )

الكيميائيوووووووووة  ل القصوووووووووف الجوووووووووود بوووووووووالمتفجراتتهوووووووووا لإشوووووووووارة إلووووووووو واسوووووووووتخدم فوووووووووي و 
ة ة الثانيووووووووووووة وكووووووووووووا  الوووووووووووو  موووووووووووون   بوووووووووووول رئوووووووووووويس أسووووووووووووا فعالميوووووووووووو  الإبووووووووووووا  الحوووووووووووورب 
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صووووووووف الجووووووووود ة إلوووووووول القر اوالوووووووو  فووووووووي إشوووووووو  كووووووووانتربيرد، كو مووووووووو جوووووووووردو  النوووووووو ،
  التوووووووواريخ لوووووووون يكوووووووون  " طبعووووووووا  حتوووووووول الوووووووو 2. )انياة لرنيكووووووووا، فووووووووي إسووووووووبعلوووووووول  ريوووووووو 

يوووووووة بشوووووووكل كووووووواف، لووووووولل  لووووووون تكووووووون مدرجوووووووة علووووووول  ووووووود تووووووون تطووووووووير األسووووووولحة النوو 
وأصوووووووووب  ئووووووووولا المصوووووووووطل  فيموووووووووا بعووووووووود يرموووووووووز ة أسووووووووولحة الووووووووودمار الشوووووووووامل.  ائمووووووووو 

ائيووووووووووة، يمالحرب الكيسووووووووووعة النطوووووووووواق موووووووووون التقنيووووووووووات األ وووووووووور ، كوووووووووو إلوووووووووول أسوووووووووولحة وا
 وتعوووووووووووووووووورف أسوووووووووووووووووولحة الوووووووووووووووووودمار أو النوويووووووووووووووووووة إلشووووووووووووووووووعا ية،ة، أو ابيولوجيوووووووووووووووووو  أو ال

أو  ية، أو كيميائيووووووووووووووة،نوويووووووووووووووة، أو إشووووووووووووووعا    ب نهووووووووووووووا أسوووووووووووووولحةWMDالشووووووووووووووامل )
  التوووووووووي مووووووووون الممكووووووووون أ  مووووووووون أنوووووووووواع األسووووووووولحة األ ووووووووور  ة، أو أد نووووووووووعبيولوجيووووووووو  

رارا   طيوووووووووووورة  للعديوووووووووووود موووووووووووون البشوووووووووووور أو ت لحووووووووووووق أ وووووووووووو تقتوووووووووووول أو ت سووووووووووووب  أ وووووووووووورارا  
ب نل الطبيعيووووووووووووة ر )كالمبووووووووووواني ، أو بوووووووووووالب نل التوووووووووووي يصووووووووووونعها البشووووووووووو بوووووووووووال ة  جسووووووووووويم

الكبيوووووووووور الوووووووووولد شووووووووووهده بووووووووووال ، أو بووووووووووالمحي  الحيووووووووووود. ال شوووووووووو  أ  التطووووووووووور )كالج
طل  ونطا وووووووووات سووووووووولحة المووووووووودمرة أعطووووووووول للمصووووووووو العوووووووووالن فوووووووووي مجوووووووووال صوووووووووناعة األ

ي كوووووووول موووووووورة كووووووووا  مو ووووووووع  وووووووو ف، ألنووووووووا اسووووووووتخداما أبعووووووووادا  جديوووووووودة ولكنووووووووا فوووووووو 
ئووووووووووووله  يووووووووووووة. أبصووووووووووورتمنهوووووووووووا تقن الت سياسوووووووووووية أكثوووووووووووورالدفوووووووووووي الغالوووووووووووو  يحمووووووووووول 

فوووووووووي  مت حووووووووودةاتخلتوووووووووا الجمعيوووووووووة العاموووووووووة لألمووووووووون ال ة النوووووووووور فوووووووووي أول  ووووووووورارالعبوووووووووار 
اسووووووووووووتخدم   الوووووووووووون إل  فووووووووووووي لنوووووووووووود ، حيووووووووووووث 1946ينوووووووووووواير عووووووووووووام  \  األولكووووووووووووانو 

 ة وبجميووووووووووع أنووووووووووواعباألسوووووووووولحة اللريوووووووووو   وطني  الووووووووووتخل إل موووووووووون التسوووووووووول   الوووووووووو التووووووووووالي »
   3دمار الشامل«. )لاي تتوافق مع األسلحة األ ر  الت
فهووووووووووو العووووووووووام الوووووووووولد أصووووووووووبح  فيووووووووووا إمكانيووووووووووة تصوووووووووونيع  1938أمووووووووووا العووووووووووام 

دما اكتشوووووووووووف علموووووووووواء الفيزيووووووووووواء النوويوووووووووووة أول  نبلووووووووووة اريوووووووووووة ممكنووووووووووة ، والووووووووووو  عنوووووووووو 
ار النوووووووووووود فووووووووووي  أوتووووووووووو ئووووووووووا ” و”ل يووووووووووز مووووووووووايتنر” و”فر يتووووووووووز ستراسووووووووووما ” االنشووووووووووط

  ومووووووووا تبووووووووع ئوووووووولا التوووووووواريخ موووووووون نشوووووووواط محموووووووووم 3مختبووووووووٍر فووووووووي بوووووووورلين ب لمانيووووووووا. )
ة فووووووووي ئوووووووولا المجووووووووال مسووووووووتندين إلوووووووول مخوووووووواوفهن موووووووون للواليووووووووات ال مت حوووووووودة األمريكيوووووووو 

تصووووووووووونيع سووووووووووو ٍ  باسوووووووووووتخدام التكنولوجيوووووووووووا  أ  العلمووووووووووواء األلموووووووووووا  يعملوووووووووووو  علووووووووووول
انكلين رو فلوووووووووووو  النوويووووووووووووة منوووووووووووول الث ثينيووووووووووووات. وأطلووووووووووووق الوووووووووووورئيس األمريكووووووووووووي  فوووووووووووور 

 صوووووووووووووووووووووووووووووووافرة االنطووووووووووووووووووووووووووووووو ق للبووووووووووووووووووووووووووووووودء فوووووووووووووووووووووووووووووووي "مشوووووووووووووووووووووووووووووووروع مانهووووووووووووووووووووووووووووووواتن"
 Manhattan Project  للجهوووووووووود السووووووووورية التوووووووووي  وئوووووووووو االسووووووووون السووووووووورد
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ة لتطووووووووووير  نبلتهوووووووووا اللريوووووووووة  ووووووووو ل ا لحووووووووورب  ادتهوووووووووا الواليوووووووووات المت حووووووووودة األمريكيووووووووو 
ة الثانيوووووووووة، ئوووووووووولا المشوووووووووروع الووووووووولد جمووووووووووع مختلوووووووووف العلمووووووووواء والمسووووووووووؤولين  العالميووووووووو 

املين فووووووووي مجووووووووال البحوووووووووث النوويووووووووة. فووووووووي لووووووووو  أالمووووووووو  فووووووووي العسووووووووكري ين العوووووووو 
نظووووووووووورد  جوووووووووووي. روبووووووووووورت واليوووووووووووة نيوووووووووووو ميكسووووووووووويكو، تحووووووووووو  إشوووووووووووراف الفيزيوووووووووووائي ال

"، والوووووووولد ي عووووووووورف بووووووووو  أبوووووووووو  J.Robert Oppenheimerأوبنهووووووووايمر” " 
نبلوووووووووة اريوووووووووة بنجوووووووووا  فوووووووووي ريوووووووووة”. وتووووووووون اجوووووووووراء ا تبوووووووووار لتفجيووووووووور أول  القنبلوووووووووة الل

 1945تموووووووووووو  \مو وووووووووووع صوووووووووووحراود فوووووووووووي السووووووووووواد  عشووووووووووور مووووووووووون شوووووووووووهر يوليوووووووووووو 
رف اال تبوووووووووووووووار با تبوووووووووووووووار "ترينيتوووووووووووووووي"  .  وتووووووووووووووو  الووووووووووووووو  اال تبوووووووووووووووار Trinityعووووووووووووووو 

ي  صووووووووووووووووف حقيقووووووووووووووووي اسووووووووووووووووتهدف موووووووووووووووودينتي ئيروشوووووووووووووووويما وناجووووووووووووووووا اكي التجريبوووووووووووووووو 
" التووووووووووووووي اعتموووووووووووووودت علوووووووووووووول LittleBoyاليابووووووووووووووانيتين بقنبلتووووووووووووووي الولوووووووووووووود الصووووووووووووووغير "

" التووووووووي اعتموووووووودت علوووووووول البلوتونيوووووووووم Fat Manاليورانيوووووووووم والرجوووووووول البوووووووودين"
والوووووووووو  بموجوووووووووو  أموووووووووور موووووووووون الوووووووووورئيس األمريكووووووووووي  "ئووووووووووارد ترومووووووووووا "، ردا  علووووووووووول 

 Potsdamر "بوتسووووووووووووووووووووووودام" رفوووووووووووووووووووووو  اليابوووووووووووووووووووووووا  تنفيووووووووووووووووووووووول إعووووووووووووووووووووووو   موووووووووووووووووووووووؤتم
 Declaration   الووووووووووووولد نوووووووووووووإل علووووووووووووول استسووووووووووووو مها استسووووووووووووو ما  كوووووووووووووام   بووووووووووووودو

وبعووووووووووووود القووووووووووووواء القنبلوووووووووووووة النوويوووووووووووووة الثانيوووووووووووووة علووووووووووووول بووووووووووووو ده أعلووووووووووووون أد شوووووووووووووروط. 
براطوووووووووور اليابووووووووواني "ئيرئيتوووووووووو" استسووووووووو م بووووووووو ده واصوووووووووفا  القووووووووووة المووووووووودمرة التوووووووووي اإلم

الخوووووووووامس  أحر ووووووووو  بووووووووو ده بوووووووووو   نبلوووووووووة جديووووووووودة وأشووووووووود  سووووووووووة ، وجووووووووور  الووووووووو  فوووووووووي
تمو ، وئوووووووووووو اليووووووووووووم الووووووووووولد أصوووووووووووب  يعووووووووووورف بوووووووووووو  يووووووووووووم \عشووووووووووور مووووووووووون ألسوووووووووووطس

، كتووووووووواريخ النتهووووووووواء النصووووووووور علووووووووول اليابوووووووووانيين” ويح تفووووووووول بوووووووووا الشوووووووووع  األمريكوووووووووي 
 الحرب العالمي ة الثانية.

 ا أحد من بعدنا . لن يحي..  ن غوريون 
 1948ايو أيار/مووووووووووووووو  14عووووووووووووووون  يوووووووووووووووام إسووووووووووووووورائيل فوووووووووووووووي عووووووووووووووو   بعووووووووووووووود اإل

ة عالميووووووووو  ة الصوووووووووهيوني  لتنفيوووووووووليا  للمنظموووووووووة ا لوريوووووووووو " رئيسوووووووووا   نبووووووووو وإعووووووووو   "ديفيووووووووود 
 يوووووووووة بوووووووووون لوريوووووووووو  فووووووووووي إمووووووووووت ك وموووووووووديرا  للوكالووووووووووة اليهوديوووووووووة، بوووووووووودأت تتبلووووووووووور ر 

 ثرة بالنصوووووووور الوووووووولد ي تلوووووووو  الفتوووووووورة والنابعووووووووة والمتوووووووو اللريووووووووة  فوووووووو واسووووووووتخدام القنبلووووووووة 
ة الثانيووووووووووووة، بفضووووووووووووول عالميووووووووووووو  ة بووووووووووووالحرب المريكيوووووووووووو  األ مت حووووووووووووودةيووووووووووووات الحققتووووووووووووا الوال

ة فووووووووووي    يوووووووووو  األيكوووووووووون للمسوووووووووو لة  ديوووووووووود. طبعووووووووووا  لوووووووووون   الجلهووووووووووله السوووووووووو  اهوووووووووو امت ك
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أد لفتاكوووووووووووة  ووووووووووود البشووووووووووور والحجووووووووووور ة اسوووووووووووتخدام تلووووووووووو  األسووووووووووولحة اشووووووووووور ي  عووووووووووودم 
عووووووودم العكوووووووس يمكووووووون القوووووووول بووووووو   مسووووووو لة  اعتبوووووووار لووووووود  بووووووون لوريوووووووو ، بووووووول علووووووول

ء سووووووووووووووووعيا ا ربمووووووووووووووووا كانوووووووووووووووو  المحفووووووووووووووووزات األساسووووووووووووووووية وراهتشوووووووووووووووورعي  تهووووووووووووووووا و أ   ي  
ب العوووووووووووورب افيووووووووووووا  إلرئوووووووووووواك سوووووووووووو حا   ا سووووووووووووتكو  ئوووووووووووو ر المحموووووووووووووم المت كهووووووووووووا، باعتبا

  ديفيووووووووود بووووووووون واإل ليموووووووووي. لقووووووووود كوووووووووا عربوووووووووي  رض  ووووووووووة ردع علووووووووول محيطوووووووووة الولفووووووووو 
 صووووووووهيوني  الكيووووووووا  ال يووووووووؤمن منوووووووول اللحظووووووووة األولوووووووول إلع نووووووووا عوووووووون  يوووووووواملوريووووووووو  

ر  عوووووووون الوووووووو  فووووووووي العوووووووورب ئووووووووي القوووووووووة وعبوووووووو وحيوووووووودة التووووووووي يفهمهووووووووا بوووووووو   اللغووووووووة ال
لووووووووو لوووووووون زولووووووووة و ة ومعصووووووووغير  ةلوووووووو مناسووووووووبات فهووووووووو المووووووووؤمن بوووووووو   إسوووووووورائيل دو  عوووووووودة
.. الفعليووووووووة بمعوووووووودالت كبيوووووووورة فةنهووووووووا لوووووووون تنجووووووووو موووووووون المتاعوووووووو « موووووووون  وتهووووووووا تووووووووزد

ة.. ولوووووووووون ب متتاليوووووووووو ولوووووووووون يقبوووووووووول العوووووووووورب بالسوووووووووو م إال بعوووووووووود إااللهوووووووووون فووووووووووي حوووووووووورو 
ائيل.. سوووووووووووووو م إال بشووووووووووووووروط إسوووووووووووووور سووووووووووووووتمر اإلاالل.. ال يسووووووووووووووتمر السوووووووووووووو م اال ااا ا

يل ئووووووووووي إسوووووووووورائتكووووووووووو   نال إاا كانوووووووووو  إسوووووووووورائيل ئووووووووووي األ ووووووووووو .. ولوووووووووو ال سوووووووووو م إ
لكووووووووووو  سووووووووووو حا نوويوووووووووووا وحووووووووووورم العووووووووووورب منوووووووووووا.. وفوووووووووووي الووووووووووو   ااا امتاأل وووووووووووو  اال
هوووووووووور شووووووووووعار "لوووووووووون يحيووووووووووا أحوووووووووود موووووووووون بعوووووووووودنا" والكثيوووووووووور ليرئووووووووووا موووووووووون الو وووووووووو  ظ

  4التي تؤيد سياسة بن لوريو . ) الشعارات

 باءة  ن غوريون ي نما بصمت خلف عديمونا الوحش ال 
نوووووووووووا ة، ألعاليووووووووووو  سووووووووووورية تالمشووووووووووواريع النوويوووووووووووة بكونهوووووووووووا مشووووووووووواريع ان اتتسووووووووووو 

فوووووووي مراحووووووول مبكووووووورة مووووووون عمرئوووووووا فوووووووي حوووووووال تووووووون اكتشووووووواف  كووووووون أ  تووووووووأدمووووووون المم
لهوووووووووا أ   ، أموووووووووا فوووووووووي حوووووووووال نجاتهوووووووووا مووووووووون االسوووووووووتهداف المبكووووووووور ولوووووووووو  ووووووووودرأمرئوووووووووا

األطوووووووووووراف ي مووووووووووووا ين القوووووووووووو  موووووووووووع بصووووووووووور النوووووووووووور فةنهوووووووووووا سوووووووووووتحدث فار وووووووووووا  فووووووووووو ت
موووووووووون الصووووووووووع  تجوووووووووواو  أو تعوووووووووووي  ئوووووووووولا  نافسووووووووووة لهووووووووووا وسيصووووووووووب األ وووووووووور  الم

يووووووووووا إسوووووووووورائيل فووووووووووي لد حصوووووووووول  علالمطلووووووووووق الوووووووووو  لوووووووووودعنن موووووووووون ابووووووووووالرل .الفوووووووووورق 
  عووووووووووون والدة ئووووووووووولا الكيوووووووووووا ، كوووووووووووا  المراحووووووووووول ألولووووووووووول لت سيسوووووووووووها منووووووووووول اإلعووووووووووو 

األموووووووووور التوووووووووي يخططوووووووووو  لهوووووووووا أو بووووووووو   بعووووووووو   ئنووووووووواك تخووووووووووف لووووووووود  مؤسسووووووووويا
لووووووووووولا عمووووووووووويهن ومشوووووووووووغليهن، ر ووووووووووول وال استحسوووووووووووا  دا وا بهوووووووووووا  ووووووووووود ال تنوووووووووووال يقومووووووووووو 

قوووووووو  طوووووووراف حتووووووول تة األن كافووووووو دعن مووووووو لووووووو اكوووووووا  ئووووووودفهن فوووووووي تلووووووو  المرحلوووووووة تلقوووووووي 
الحصوووووووووول ويتمكنووووووووووا الحقوووووووووا  مووووووووون فووووووووورض سياسوووووووووة األمووووووووور الوا وووووووووع بعووووووووود  شووووووووووكتهن
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معوووووووزل عووووووون داعمووووووويهن، راراتهن بعلووووووول القووووووووة الكافيوووووووة التوووووووي تمكووووووونهن مووووووون اتخووووووواا  ووووووو 
وويوووووووة وحيووووووودة فوووووووي إسووووووورائيل إلووووووول دولوووووووة نليوووووووا  فوووووووي  ووووووورار تحوووووووول وئووووووولا موووووووا بووووووودا ج

فووووووووووي  Dimona يمونووووووووووااعوووووووووول دفمطقتهووووووووووا. كانوووووووووو  مرحلووووووووووة البوووووووووودايات لت سوووووووووويس من
ات موووووووون القوووووووور  الفائوووووووو  مرحلووووووووة حاسوووووووومة ومصوووووووويرية فووووووووي توووووووواريخ الخمسووووووووين حقبووووووووة

عنووووووووي والوووووووولد ي سوووووووويس الكيووووووووا ، حيووووووووث أ  رئوووووووويس الووووووووو راء ديفيوووووووود بوووووووون لوريووووووووو  ت
ين ن الووووووووو راء والمسووووووووؤولبوووووووور مجموعووووووووة مختووووووووارة موووووووو بالعبريووووووووة )ابوووووووون األسوووووووود   وووووووود أ 

 رافيوووووووووووووةديموللاوحيووووووووووووودة علووووووووووووول المووووووووووووود  الطويووووووووووووول لسووووووووووووود الفجووووووووووووووة أ  الطريقوووووووووووووة ال
ة الهائلوووووووووة بوووووووووين إسووووووووورائيل وجيرانهوووووووووا العووووووووورب كانووووووووو  بنووووووووواء عسوووووووووكري  ل تصوووووووووادية واواال

 وع أسلحة نووية". مشر 
اء أول  سووووووووووون بةنشووووووووووو  1947يووووووووووولكر بووووووووووو   بووووووووووون لوريوووووووووووو  أمووووووووووور فوووووووووووي عوووووووووووام 

لمي حجووووووووووووة االسووووووووووووتعمال السوووووووووووو منظمووووووووووووة الهالانووووووووووووا ب لألبحوووووووووووواث العلميووووووووووووة  وووووووووووومن
ء خبووووووووووورالادايات علووووووووووول فووووووووووورق مووووووووووون د بووووووووووون لوريوووووووووووو  فوووووووووووي البووووووووووو للطا وووووووووووة، واعتمووووووووووو 

نوويووووووووة، و اصووووووووة موووووووون كووووووووانوا يشوووووووورفو  علوووووووول عوووووووودد فيزيوووووووواء اليين فووووووووي السوووووووورائيلاإل
بحووووووووووووواث العلميوووووووووووووة. وتوووووووووووووولل بووووووووووووون لوريوووووووووووووو  مسوووووووووووووؤولية  يوووووووووووووادة مووووووووووووون مراكوووووووووووووز األ

سووووووووووووس لجنووووووووووووة الطا ووووووووووووة أ 1952ود اإلسوووووووووووورائيلي ، وفووووووووووووي عووووووووووووام شووووووووووووروع النووووووووووووو الم
أول مووووووووووون دعوووووووووووا لوريوووووووووووو  كوووووووووووا    . كموووووووووووا أ  بووووووووووونIAEC)لريوووووووووووة اإلسووووووووووورائيلية ال

لحة النوويووووووووووووة، ك األسوووووووووووو ة المووووووووووووت عربيوووووووووووو  ولووووووووووووة محا ض أداهوووووووووووو إلوووووووووووول  وووووووووووورورة إج
للمفاعوووووووول النوووووووووود العرا ووووووووي فووووووووي وئووووووووو مووووووووا توووووووون تنفيووووووووله بالفعوووووووول بضوووووووورب إسوووووووورائيل 

موووووووووووون العلموووووووووووواء النوووووووووووووويين فووووووووووووي مصوووووووووووور الكثيوووووووووووور ، و توووووووووووول 1981يونيووووووووووووو/حزيرا  
 راق وإيرا .والع

فووووووووي تلوووووووو  الفتوووووووورة،  ريكووووووووي  م يخفوووووووول علوووووووول أحوووووووود مسوووووووو لة الوووووووودعن األا  الوطبعوووووووو 
تموووووووو  تلوووووووو  العمليووووووووات ففووووووووي  حوووووووودةمت  ت الركووووووووة الواليوووووووواباوم ةفتحوووووووو  جنووووووووا  ورعايوووووووو 

ة "الووووووووووولرة موووووووووووون أجووووووووووول السوووووووووووو م"، يوووووووووووو  مريكوفوووووووووووي إطووووووووووووار مبوووووووووووادرة األ 1955عوووووووووووام 
ويوووووووووووة وو عووووووووووو  اتفا يوووووووووووة تعووووووووووواو  سوووووووووووع  إسووووووووووورائيل للحصوووووووووووول علووووووووووول مسووووووووووواعدة نو 

بمفاعووووووووووول ، والتوووووووووووي أدت إلووووووووووول تزويووووووووووود إسووووووووووورائيل دةحووووووووووو مت  الواليوووووووووووات النووووووووووووود موووووووووووع 
اء صوووووووووحر  تنقيوووووووو  واسوووووووووعة فووووووووي تاتووووووووواريخ عمليوووووووو أبحوووووووواث صووووووووغير. وسوووووووووبق ئوووووووولا ال

أل ووووووووووور  لنقووووووووووو  عووووووووووون اليورانيووووووووووووم، وكووووووووووولل  لووووووووووون تبخووووووووووول الووووووووووودول االسوووووووووووتعمارية اا
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لكيووووووووووا  وفرت لكفرنسووووووووووا عوووووووووون تقوووووووووودين الوووووووووودعن للكيووووووووووا  فووووووووووي مشووووووووووروعة النوووووووووووود فوووووووووو 
لفرنسووووووووووي عوووووووووون االتفوووووووووواق اونيوووووووووووم، ونووووووووووتد مفاعوووووووووول وكوووووووووولل  محطووووووووووة فصوووووووووول البلوت

جوئريووووووووووة  ء منشوووووووووو ة ديمونووووووووووة النوويووووووووووة ، كمووووووووووا تلقوووووووووو  مسوووووووووواعدةاإلسوووووووووورائيلي إنشووووووووووا
ل مووووووواء ثقيووووووول. وئنوووووووا يووووووولكر أ  إسووووووورائيل  ووووووود اسوووووووتخدم  ل شوووووووكد علووووووو مووووووون النوووووووروي

كيلووووووووووولرام  100ت العشوووووووووور األولوووووووووول لتووووووووووو سيس المفاعوووووووووول الموووووووووولكور، فووووووووووي السوووووووووونوا
لن ع يملكوووووووووووووا العووووووووووووواورانيووووووووووووووم المخصووووووووووووو ، تمووووووووووووو  سووووووووووووور تها مووووووووووووون مصووووووووووووونمووووووووووووون الي

ارك فوووووووووي إنتوووووووووا  أول  نبلوووووووووة نوويوووووووووة مووووووووون  الموووووووووا  شوووووووووابيرو"، الووووووووولد شووووووووو اليهوووووووووودد "
ئوووووووولا األموووووووور بعوووووووود  مت حوووووووودةتشووووووووف  الواليووووووووات الد اك، و وووووووو فانيا األميركيووووووووةلسوووووووو واليووووووووة بن

ي العقوووووووووود . أموووووووووا مجمووووووووول موووووووووا اسوووووووووتهلكا المفاعووووووووول فووووووووو عشووووووووور سووووووووونوات مووووووووون الووووووووو 
صوووووووووووول  طوووووووووووون ح 1500اليورانيوووووووووووووم الخووووووووووووام فقوووووووووووود بلوووووووووووو  الث ثووووووووووووة األ يوووووووووووورة موووووووووووون 

  6)–  5) نوب أفريقيا واألرجنتين.عليها من ج إسرائيل

 سود   ألاصندوق ديمونا "موردخاي فعنونو" 
مكتوووووووووو  الميزانيووووووووووة فووووووووووي الكووووووووووونغر  األميركووووووووووي عووووووووووام  نشوووووووووورهريوووووووووور أفوووووووووواد تق

ث وصوووووووووووويانة الترسووووووووووووانة النوويووووووووووووة األميركيووووووووووووة علوووووووووووول موووووووووووود  بوووووووووووو   تحوووووووووووودي 2017
د دوالر. وأكووووووووووووو  تريليوووووووووووووو   1.2المقبلوووووووووووووة سووووووووووووويكلف أكثووووووووووووور مووووووووووووون  اموووووووووووووا  الث ثوووووووووووووين ع

إلوووووووووول  2017مليووووووووووار دوالر فووووووووووي عووووووووووام  29  التكووووووووووالي  سووووووووووترتفع موووووووووون التقريوووووووووور أ
 50صوووووووووول إلوووووووووول اروتهووووووووووا لنحووووووووووو أ  ت بوووووووووول ، 2027فووووووووووي عووووووووووام  رمليووووووووووار دوال 47

لفيووووووووة الثالثووووووووة. موووووووون مراجعووووووووة ئووووووووله األر ووووووووام مليووووووووار دوالر فووووووووي أوائوووووووول ث ثينووووووووات األ
يوووووووووووات جووووووووووودا  حتووووووووووول بالنسوووووووووووبة لدولوووووووووووة عظمووووووووووول كالوال بيووووووووووورةنجووووووووووود ب نهوووووووووووا أر وووووووووووام ك

 نا شووووووووووووات مطولووووووووووووة إل رارئووووووووووووا،ة وتحتووووووووووووا  إلوووووووووووول دراسووووووووووووات وممريكيوووووووووووو  األ دةمت حوووووووووووو ال
ة النوويوووووووووة عمليوووووووووة مكلفوووووووووة انرسووووووووو الحفوووووووووا  علووووووووول الت ة لوئووووووووولا يووووووووودل علووووووووول أ  مسووووووووو 

شوووووووووووغيل، وال يمكووووووووووون لووووووووووودول تمتلووووووووووو  سوووووووووووواء فوووووووووووي مرحلوووووووووووة البنووووووووووواء والصووووووووووويانة والت
 صوووووووووووووهيوني  فموووووووووووووا بالووووووووووووو  بالكيوووووووووووووا  الا. إمكانيوووووووووووووات عاديوووووووووووووة أ  تتحمووووووووووووول أ باءئووووووووووووو 

يوووووووووورف  امت كووووووووووا ألد ترسووووووووووانة نوويووووووووووة و فصووووووووووا  عوووووووووون حتوووووووووول اال الوووووووووولد يوووووووووورف 
الوووووووووووولد مارسوووووووووووووا  لضووووووووووووغ ة حتوووووووووووول فوووووووووووووي ظوووووووووووول ادوليوووووووووووو  ا ضوووووووووووواعها ألد ر ابووووووووووووة 

  لهووووووووا ة والتووووووووي توووووووون مريكيوووووووو  األ مت حوووووووودةدد  وووووووو ل فتوووووووورة رئاسووووووووتا للواليووووووووات الكينيوووووووو 
بعوووووووو  ين سووووووووم  لهوووووووون أ  يطلعوووووووووا بشووووووووكل سووووووووريع علوووووووول أمووووووووريكي  ل مفتشووووووووين إرسووووووووا
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عووووووووووول ديمونوووووووووووا. تشوووووووووووير مفا ة عوووووووووووناألموووووووووووور و ووووووووووودموا تقوووووووووووارير  جولوووووووووووة ومقتضوووووووووووب
ا، إلووووووووول منهووووووووو شووووووووورت صوووووووووحيفة "ئوووووووووآرتس" اإلسووووووووورائيلية مقتطفوووووووووات الوثوووووووووائق التوووووووووي ن

األسووووووووووووووبق جووووووووووووووو   مريكووووووووووووووي  دة" و عوووووووووووووو  بووووووووووووووين الوووووووووووووورئيس األشووووووووووووووديمعركووووووووووووووة إرادة "
و راء إسووووووووووووووووورائيل ، ورئيسوووووووووووووووووي 1964التيالوووووووووووووووووا عوووووووووووووووووام  كينيووووووووووووووووودد الووووووووووووووووولد تووووووووووووووووون

و  وليفوووووووووووي إشوووووووووووكول، بشووووووووووو   برنوووووووووووامد إسووووووووووورائيل األسوووووووووووبقين، ديفيووووووووووود بووووووووووون لوريووووووووووو 
ا  لديوووووووووووا التوووووووووووزام اسوووووووووووتثنائي و الووووووووووو  الصوووووووووووحيفة: "كينيووووووووووودد، الووووووووووولد كووووووووووو  ود.لنوووووووووووو ا

ا  علووووووووول بووووووووولل  صوووووووووار  مصووووووووومموويوووووووووة، كوووووووووا  نلألسووووووووولحة اار ا وووووووووود بمنوووووووووع انتشووووووووو 
ة، أموووووووووا بووووووووون لوريوووووووووو  والحقوووووووووا  جهوووووووووده لمنوووووووووع إسووووووووورائيل مووووووووون إنتوووووووووا  أسووووووووولحة نوويووووووووو 

ل مشووووووووووووروع ديمونووووووووووووة، علوووووووووووول إكمووووووووووووا إشووووووووووووكول فكانووووووووووووا مصووووووووووووممين بوووووووووووونفس القوووووووووووودر
لنووووووووووول النوويوووووووووووة بمثابوووووووووووة بوليصوووووووووووة تووووووووووو مين ال رة لقووووووووووودوبالنسوووووووووووبة لهموووووووووووا، كانووووووووووو  ا

 رائيل وفقوووووووووووووا  سووووووووووووو إومارسووووووووووووو   يل".عنهوووووووووووووا  ووووووووووووود التهديووووووووووووودات الوجوديوووووووووووووة إلسووووووووووووورائ
ول مسوووووووووووتندات المسوووووووووووربة سياسوووووووووووة التضوووووووووووليل والمراولوووووووووووة ومنوووووووووووع وتووووووووووو  ير وصووووووووووو لل

نوايووووووووا ين لمعاينووووووووة المفاعوووووووول، كوووووووول الوووووووو  كووووووووا  بهوووووووودف إ فوووووووواء المووووووووريكي  الخبووووووووراء األ
يمونووووووووووووووا وإظهوووووووووووووواره ب نووووووووووووووا مشووووووووووووووروع د عوووووووووووووولالحقيقيوووووووووووووة الكامنووووووووووووووة وراء انشوووووووووووووواء مفا

 لئووووووووو دد فوووووووووي أواكينيووووووووو  لوووووووووراض السووووووووولمية والبحثيوووووووووة،  بووووووووول أ  يتلقووووووووولمخصوووووووووإل لأل
ة بعنووووووووووووووا  "المشوووووووووووووكلة وطنيووووووووووووو  ا  جديووووووووووووودا  مووووووووووووون المخوووووووووووووابرات التقريووووووووووووور 1963عوووووووووووووام 

ة اإلسووووووووورائيلية"، والووووووووولد سووووووووول  الضووووووووووء علووووووووول إمكانوووووووووات مفاعووووووووول ديمونوووووووووة يووووووووو  عربال
دد كوووووووووووووا  بسوووووووووووووب  ة". ويووووووووووووور  مورد ووووووووووووواد فعنونوووووووووووووو أ  التيوووووووووووووال كينيووووووووووووو لألسووووووووووووولح

 وئووووووووولا موووووووووا أكووووووووود عليوووووووووا فوووووووووي تصوووووووووريحا لصوووووووووحيفة مو فوووووووووا مووووووووون مفاعووووووووول ديمونوووووووووا،
، تفيوووووووووود بوووووووووو   التيووووووووووال كينيوووووووووودد، توووووووووون  الكيوووووووووودةات شووووووووووبا ار يقووووووووووال "التقوووووووووودالوسوووووووووو  ف

رئوووووووويس الحكومووووووووة االسوووووووورائيلي آنوووووووولاك ديفيوووووووود بوووووووون بسووووووووب   ووووووووغوط مارسووووووووها علوووووووول 
 ل ديمونا".عن حقيقة مفاع لوريو  للكشف

يوووووووووووووة نووووووووووووور  أ  الووووووووووووودول العظمووووووووووووول مووووووووووووون مراجعوووووووووووووة سوووووووووووووجل الحووووووووووووووادث النوو 
 ،انيوووووووووووا وروسوووووووووووياوفرنسوووووووووووا وبريط مت حووووووووووودةوود كالواليوووووووووووات الادد النووووووووووو كلة للنووووووووووو المشووووووووووو 

خ طويووووووول فووووووووي مجووووووووال الطا ووووووووة النوويوووووووة،  وووووووود تعر وووووووو  لحوووووووووادث هووووووووا توووووووواريوالتوووووووي ل
ات ثيوووووووووة ولوووووووووون تكوووووووووون فوووووووووي موووووووووو من موووووووووون ئووووووووووله الكووووووووووارث رلوووووووووون كوووووووووول االحتياطوووووووووو كار 

ئوووووووله الكووووووووارث  للتوووووووي تتمتوووووووع بهوووووووا تلووووووو  الووووووودول للسووووووويطرة علووووووول مثووووووو واالمكانوووووووات ا
الوووووووووووولد يووووووووووووورف   صوووووووووووووهيوني  فمووووووووووووا بالووووووووووووو  بالكيووووووووووووا  الوالتقليوووووووووووول موووووووووووون أ ووووووووووووورارئا 
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األسووووووووووووولحة النوويوووووووووووووة، وجميعهوووووووووووووا ال و  فووووووووووووواع تكوووووووووووووا للم راف حتووووووووووووول بامتاالعتووووووووووووو 
يضوووووووووومن مطابقتهوووووووووا لمعووووووووووايير السوووووووووو مة  دولوووووووووي  تووووووووووي  تخضوووووووووع أليووووووووووة ر ابوووووووووة أو تف

ة ال نعوووووووووووورف متوووووووووووول عربيوووووووووووو   وووووووووووومن المنطقووووووووووووة الة، فهووووووووووووي  نبلووووووووووووة مو وتووووووووووووا دوليوووووووووووو  ال
ئووووووووووله الترسووووووووووانة النوويووووووووووة، ظوووووووووول شووووووووو  المعلومووووووووووات المنشووووووووووورة عووووووووون  جووووووووور فوووووووووويتنف

ر مورد وووووووواد ئوووووووولا األموووووووو عوووووووون ين ثدأ وووووووووال أبووووووووز المتحوووووووو ء مووووووووا نجووووووووده موووووووون باسووووووووتثنا
 رار النوويووووووووووووووة"كاشووووووووووووووف األسوووووووووووووو  Mordechai Vanunuفعنونووووووووووووووو " 

ة فوووووووووووووي موووووووووووووراك  بوووووووووووووالمغرب لعائلوووووووووووووو  1954اإلسووووووووووووورائيلية، ولووووووووووووود فعنونوووووووووووووو عوووووووووووووام 
. 1963لوووووووووول إسوووووووووورائيل عووووووووووام لتووووووووووا إيهوديووووووووووة كبيوووووووووورة ومتدينووووووووووة، وئوووووووووواجر مووووووووووع عائ

أثنووووووواء  لتوووووووي حصووووووول عليهووووووواأفشووووووول بعووووووو  األسووووووورار ا1986فوووووووي عوووووووام بعووووووود الووووووو  
المعلوموووووووووات تلقائوووووووووا صوووووووووحفي كولوووووووووومبي مسوووووووووتقل نوووووووووة. ئوووووووووله يمو ل دعووووووووو اعملوووووووووا بمف

 ه بصووووووووووحيفة الصوووووووووونداد تووووووووووايمز وأ برئووووووووووا بمووووووووووا فووووووووووي جعبتووووووووووا موووووووووونواتصوووووووووول بوووووووووودور 
موووووووووووو  الصووووووووووووحيفة بتعيووووووووووووين الصووووووووووووحفي بيتوووووووووووور ئونووووووووووووام معلومووووووووووووات ومصوووووووووووودرئا، فقا

 1986توووووووووووبر /تشوووووووووورين األول ق موووووووووون القصووووووووووة.  وفووووووووووي الخووووووووووامس موووووووووون أكللتحقوووووووووو 
لمفاعوووووووول مووووووووع صووووووووورة لووووووووة كام وتووووووووايمز  صووووووووة فعنونوووووووو حيفة الصوووووووونداد نشوووووووورت صوووووووو 

 ائيل النووية".ديمونة تح  عنوا  " كشف أسرار ترسانة إسر 
عووووووووووام  اسووووووووووتطاع  الموسوووووووووواد أ  تو ووووووووووع بفعنونووووووووووو، وا تطفتووووووووووا موووووووووون إيطاليووووووووووا

وأثنوووووووووواء جلسووووووووووات المحاكمووووووووووة أدئوووووووووو  نووووووووووا ، وحاكمتووووووووووا سووووووووووريعا  واعتبرتووووووووووا  ائ1988
 دا  عتنسوووووووووا  أ  يكوووووووووو  مسووووووووو  وووووووووال "علووووووووول اإل نونوووووووووو العوووووووووالن بشوووووووووجاعتا وثباتوووووووووا إافع
يوووووووووودا  حياتووووووووووا والتضووووووووووحية بهووووووووووا موووووووووون أجوووووووووول العموووووووووول الوووووووووولد يعتبووووووووووره مفلمجا فووووووووووة بل

عامووووووووووا   11عامووووووووووا  ضوووووووووول موووووووووون بينهووووووووووا  18ة"، وحكوووووووووون عليووووووووووا بالسووووووووووجن نسوووووووووواني  لإ
 . 2004ام عنا ع سجن اإلنفرادد، بتهمة الخيانة، وأفر بال

فوووووووي  The Livehood Awardزة حوووووووا  فعنونوووووووو علووووووول جوووووووائ
نوبوووووووووووووول،  ا د جووووووووووووووائزةتووووووووووووووو  وئووووووووووووووي موووووووووووووون السووووووووووووووويد،1987ل ديسوووووووووووووومبر/كانو  األو 

سووووووووويس منظموووووووووة تووووووووودعو إلووووووووول منووووووووووع وتبووووووووورع بثمنهوووووووووا البوووووووووال  مائوووووووووة ألوووووووووف دوالر لت 
وتووووووووون ترشووووووووويحا لنيووووووووول  فووووووووي منطقوووووووووة الشووووووووورق األوسوووووووو ، انتشووووووووار األسووووووووولحة النوويوووووووووة

 .2001اط ير/ شبجائزة نوبل في فبرا
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إسووووووووورائيل النوويوووووووووة  طووووووووور الووووووووولد تمثلوووووووووا منشوووووووووآتتحووووووووودث فعنونوووووووووو حوووووووووول الخ
آمووووووووال شووووووووحادة ونشوووووووورتها الصووووووووحفية   عووووووووام اتوووووووو ي حووووووووديث صووووووووحافي أجر فقووووووووال فوووووووو 

   فوووووووووووووي ئووووووووووووولا اللقووووووووووووواء 7 : )2004موووووووووووووو  ت26مجلوووووووووووووة الوسووووووووووووو  اللندنيوووووووووووووة فوووووووووووووي 
يوووووووووو تي بشووووووووووكل رئيسووووووووووي موووووووووون  الخطوووووووووور القووووووووووادم موووووووووون ديمونووووووووووا يعتبوووووووووور فعنونووووووووووو أ 

يل الوووووووولين ربموووووووووا ة تتمثوووووووول بقوووووووورارات ر سووووووووواء إسوووووووورائبشوووووووووري  ا جملووووووووة عواموووووووول بعضووووووووه
 و  المفاعووووووووووولجوووووووووووابت لاألمووووووووووور اآل ووووووووووور يتمثووووووووووو لحكموووووووووووة الكافيوووووووووووة  و لووووووووووون يتمتعووووووووووووا با

وجوووووووووود السووووووووو   النووووووووووود  للعمووووووووور االفترا وووووووووي فيقوووووووووول  إ  مجووووووووورد فكووووووووورة اسوووووووووتمرار
ة فوووووووووووووونحن ال نعووووووووووووووورف أد رئوووووووووووووويس حكومووووووووووووووو اإلسوووووووووووووورائيلي ئووووووووووووووو  طووووووووووووووور كبيوووووووووووووور. 

وء الووووووووول السووووووووو   النووووووووووود رر اللجووووووووو إسووووووووورائيلي أئوووووووووو  سيصووووووووول الووووووووول الحكووووووووون ويقووووووووو 
نوووووووا )سوووووووابقا   مووووووون ة المجووووووواورة. إ  موووووووا كشوووووووف  ععربيووووووو  عا موووووووع الووووووودول الفوووووووي صووووووورا 

كوووووووون يل  ووووووووادر علوووووووول توووووووودمير المنطقووووووووة و توووووووول الم يووووووووين. ولتملكهووووووووا إسوووووووورائ ةحلأسوووووووو 
وال يقووووووووودمو  علووووووووول  طووووووووووة لنقووووووووول إ  جميوووووووووع الر سووووووووواء سووووووووويكونو  مووووووووون الحكمووووووووواء 

فوووووووووووي ديمونوووووووووووا  ل النووووووووووووود إال أ  مجووووووووووورد مواصووووووووووولة العمووووووووووول فوووووووووووي المفاعووووووووووو كهوووووووووووله، 
 ر موووووووون أربعووووووووين عامووووووووا  ر  طيوووووووور بحوووووووود ااتووووووووا. فموووووووورور أكثوووووووو حتوووووووول اليوووووووووم ئووووووووو أموووووووو 

  الفتووووووووورة الزمنيوووووووووة التوووووووووي تمنوووووووووع أد ب  ممنوعوووووووووا  ألصووووووووو ي د علووووووووول أد مفاعووووووووول نووووووووووو 
ا دول هوووووووووي بعووووووووود أربعوووووووووين عاموووووووووا  علووووووووول بنائوووووووووا. وئووووووووولا موووووووووا تفعلووووووووو تسووووووووورب منوووووووووا تنت

نتهوووووووووواء ويوووووووووة، إا تقوووووووووووم ببنوووووووووواء مفاعووووووووول جديوووووووووود مووووووووووع اأ ووووووووور  تملوووووووووو  مفوووووووووواع ت نو 
د تصووووووووودع ألمووووووووور فوووووووووي لايوووووووووة الخطوووووووووورة أل  أفتووووووووورة، أموووووووووا فوووووووووي إسووووووووورائيل فوووووووووة  اال

التلوووووووووث وتشووووووووكل  طوووووووورا  ة التووووووووي تسووووووووب  عشوووووووو ملنووووووووي تسووووووووري  المووووووووواد اللمفاعوووووووول يع
 علل المنطقة المحيطة.

كلة األ وووووووووور  التووووووووووي يرائووووووووووا فعنونووووووووووو تكموووووووووون فووووووووووي الكيفيووووووووووة واآلليووووووووووة لمشوووووووووو وا 
يووووووووة فيقووووووووول ات النوو اسوووووووورائيل بووووووووالتخلإل موووووووون نفايووووووووات اإلشووووووووعاع التووووووووي تقوووووووووم بهووووووووا

ويووووووووة،  صوصووووووووا  موووووووون ك  طوووووووور  جوووووووودد موووووووون القنابوووووووول النو "الوووووووول جانوووووووو  ئوووووووولا ئنووووووووا
فظ بهوووووووووووا إسووووووووووورائيل. والمعوووووووووووروف أ  جين التوووووووووووي تحوووووووووووتو ر ديووووووووووو ع النيتوووووووووووروجين والهنوووووووووووو 

ع موووووووووووووووون اإلشووووووووووووووووعاعات النوويووووووووووووووووة العاليووووووووووووووووة والوسووووووووووووووووطل ئنوووووووووووووووواك ث ثووووووووووووووووة أنوووووووووووووووووا 
الووووووووووتخلإل منهووووووووووا بشووووووووووكل يحووووووووووول دو   نخفضووووووووووة، وال توجوووووووووود وسووووووووووائل تضوووووووووومنوالم

فووووووووي كيفيووووووووة الووووووووتخلإل موووووووون  ا تكموووووووون المشووووووووكلة اإلسوووووووورائيليةبها. وئنوووووووو  طوووووووور تسوووووووور 
تمنوووووووووووع بعووووووووووود و ووووووووووو   الهوووووووووووي تحوووووووووووتفظ بحاويوووووووووووات ئوووووووووووله اإلشوووووووووووعاعات. ف نفايوووووووووووات
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ن ثوووووووون وصووووووووولها الوووووووول معووووووووين تسوووووووورب ئووووووووله النفايووووووووات الخطيوووووووورة تحوووووووو  األرض وموووووووو 
ئووووووووولا األمووووووووور، وفوووووووووي إسووووووووورائيل يووووووووودركو  مخووووووووواطر  الميووووووووواه والمزروعوووووووووات وتلويثهوووووووووا.

  صوصا  المعار ة"
م الخبوووووووووووووووراء ة المجوووووووووووووووال أمووووووووووووووواعلووووووووووووووول  ووووووووووووووورورة إتاحووووووووووووووو و فعنونووووووووووووووو  ويؤكووووووووووووووود 

ة التوووووووووووي ر يووووووووووو بكحووووووووووولر مووووووووووون المخووووووووووواطر اللمختصوووووووووووين للقيوووووووووووام بزيوووووووووووارة المفاعووووووووووول و وا
حالوووووووووة مووووووووون فوووووووووي حوووووووووال تعووووووووورض المفاعووووووووول لزلوووووووووزال ويحووووووووولر فوووووووووي ئوووووووووله ال سوووووووووتنجن

مثووووووووول ئوووووووووله الزيوووووووووارات يجووووووووو  أ   تشووووووووورنوبل ثانيوووووووووة تضووووووووورب الشووووووووورق األوسووووووووو  "إ 
لفحووووووووووإل ئووووووووووله ة مخصصووووووووووة تكوووووووووورر موووووووووورة أ وووووووووور ، ولكوووووووووون مووووووووووع  بووووووووووراء وأجهووووووووووز ت

ة  وكووووووووووول سوووووووووووكا  المنطقووووووووووو سوووووووووووؤولين واإلسووووووووووورائيليين عموموووووووووووا  المخووووووووووواطر. فعلووووووووووول الم
شووووووووووود مووووووووووون أد و ووووووووووو  مضووووووووووول جوووووووووووراء بوووووووووووات اليووووووووووووم أ رطووووووووووو خلأ  يووووووووووودركوا بووووووووووو   ا

لتووووووووووي شووووووووووهدتها المنطقووووووووووة  وووووووووو ل ئووووووووووله السوووووووووونة. اصوووووووووولة االمتو  ر ووووووووووي ةالهووووووووووزات األ
   فووووووووة  الكارثووووووووة سووووووووتقع حتمووووووووا  أل  مفوووووووواع بقوووووووووة أكبوووووووور أر ووووووووي ةفووووووووةاا و عوووووووو  ئووووووووزة 

امووووووووووووا  الوووووووووووولد تجوووووووووووواو  عمووووووووووووره  مسووووووووووووين ع بعموووووووووووور المفاعوووووووووووول اإلسوووووووووووورائيلي  ووووووووووووديما  
عات ب عبرئوووووووووا اشوووووووووعار سووووووووو تتد مكوووووووووا  آ ووووووووور لتصووووووووودعات معووووووووورض أكثووووووووور مووووووووون أ

وبيل ثانيووووووووووووة” سووووووووووووتحدث فووووووووووووي  طيوووووووووووورة، وعنوووووووووووودئا اسووووووووووووتطيع أ  أ كوووووووووووود أ   تشوووووووووووورن
المبنووووووووووول  ويوووووووووووة تعنوووووووووووي تفكيووووووووووو   أر وووووووووووي ةأل  ئوووووووووووزة منطقوووووووووووة الشووووووووووورق األوسووووووووووو . 

يوووووووود ليووووووووور لتووووووووالي فووووووووة  إمكانيووووووووة التبر لنوويوووووووووة، وباالوووووووولد يحتووووووووود علوووووووول األسوووووووولحة ا
  ا دلووووووووووو رارة األرض وانبعووووووووووواث ازة الووووووووووول ارتفووووووووووواع درجوووووووووووة حووووووووووو واردة وسوووووووووووتؤدد الهووووووووووو 

 ووصووووووووووووووووولا الوووووووووووووووول الوووووووووووووووودول المجوووووووووووووووواورة وتلويووووووووووووووووث األشووووووووووووووووجاربشووووووووووووووووكل كثيوووووووووووووووو  
 ل الل البشر”.والمزروعات والمياه والحيوانات ومن ثن يص

فوووووووي القضوووووووايا  دولي  لخبيووووووور الووووووو ضوووووووا  "ئارولووووووود ئووووووواو" ائووووووولا موووووووا أكووووووود عليوووووووا أي
نشووووووووووووورتها صووووووووووووووحيفة يوووووووووووووديعوت أحرونوووووووووووووووت  دراسوووووووووووووةة فووووووووووووووي عسوووووووووووووكري  النوويوووووووووووووة وال

ام إسووووووووووووورائيل لمفاعلهوووووووووووووا منوووووووووووووة وراء اسوووووووووووووتخداكاأل طوووووووووووووار البي يوووووووووووووة الية   ائيلاإلسووووووووووووور 
موووووووووون ومواصوووووووووولتها تشووووووووووغيل ئوووووووووولا المفاعوووووووووول علوووووووووول الوووووووووورلن النوووووووووووود فووووووووووي ديمونووووووووووا" 

ات السووووووووونوات الما وووووووووية. و وووووووووال ئووووووووواو حالتوووووووووا المترديوووووووووة واسوووووووووتخداما طيلوووووووووة عشووووووووور 
اء يمونووووووووا يتوجوووووووو  علوووووووول الخبووووووووور ة موووووووون العموووووووول فوووووووووي مفاعوووووووول دسوووووووون 40إنووووووووا بعوووووووود 

ئيلي النووووووووووووووود اإلسووووووووووووورا  ين اسوووووووووووووتعراض منظوموووووووووووووة السووووووووووووو النووووووووووووووويين اإلسووووووووووووورائيلي
كووووووووووا  ئوووووووووولا السوووووووووو    ووووووووووادرا  علوووووووووول موووووووووون جديوووووووووود، واتخوووووووووواا  وووووووووورارئن فووووووووووي مووووووووووا إاا 
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ير الدا ليوووووووووة التوووووووووي مخووووووووواطر القووووووووور  الجديووووووووود، مضووووووووويفا  إ  التقوووووووووار الصووووووووومود أموووووووووام 
عووووووووووواني مووووووووووون نوووووووووووا أظهووووووووووورت أ  المفاعووووووووووول يفوووووووووووي مفاعووووووووووول ديمو تمووووووووووو  صووووووووووويالتها 

 النيترونوووووووووات التوووووووووي تسوووووووووبب  ة اإلشوووووووووعاعات الصوووووووووادرة عووووووووون ووووووووورر  طيووووووووور نتيجووووووووو 
ات لووووووووووا  بنوووووووووول المفاعوووووووووول. فهووووووووووله النيترونووووووووووات تنووووووووووتد فقاعوووووووووو بةلحوووووووووواق الضوووووووووورر بم

ديديووووووووووة للمبنوووووووووول ممووووووووووا يجعلووووووووووا ئشوووووووووووا  صووووووووووغيرة تووووووووووؤدد الوووووووووول تآكوووووووووول الوووووووووودعائن الح
عمووووووول. ويشوووووووير  ووووووو ل سووووووونوات العلووووووول الووووووورلن مووووووون تغييووووووور أجوووووووزاء منوووووووا وحساسوووووووا  

كووووووووا   رائيل حووووووووول مسوووووووو لة مووووووووا إااثمووووووووة  وووووووو ف جوووووووودد دا وووووووول إسوووووووو  ئوووووووواو الوووووووول أ 
عووووووووام  بوووووووول حوووووووودوث كارثووووووووة أم ال. المفاعوووووووول بشووووووووكل  ليموووووووون األفضوووووووول و ووووووووف تشووووووووغ

فاعوووووووووول ئوووووووووولا لوووووووووويس مجموووووووووول الخطوووووووووور الكبيوووووووووور الوووووووووولد يشووووووووووكلا موئووووووووووو يؤكوووووووووود إ  
لتوووووووووووووووي رصووووووووووووووودئا أحووووووووووووووود األ موووووووووووووووار ديمونوووووووووووووووا إا أظهووووووووووووووورت تحلوووووووووووووووي ت الصوووووووووووووووور ا

مشوووووووووووووكلة تلووووووووووووووث بي وووووووووووووي مفاعووووووووووووول ديمونوووووووووووووا يتسوووووووووووووب  ب ة الروسوووووووووووووية، ا الصووووووووووووونا ي
طقووووووووووووة نمسووووووووووووطة الحاسوووووووووووووب يمكوووووووووووون ر يووووووووووووة ، وعنوووووووووووود تكبيوووووووووووور الصووووووووووووور بوائائلووووووووووووة

منطقوووووووة التووووووووي ليووووووور طبيعووووووووي الووووووول الغووووووورب مووووووون المفاعوووووووول وئوووووووي ال جووووووورداء بشوووووووكل
 نفايات النووية السامة الناتجة عنا.تتواجد فيها منش ة معالجة ال

ات عديوووووووودة، ئوووووووولا تقاعوووووووود منوووووووول سوووووووونو مونووووووووا ئوووووووورم ويجوووووووو  أ  يحووووووووال إلوووووووول اليد
دا  إلووووووووول العمووووووووور ء النووووووووووويين والووووووووو  اسوووووووووتنااعليوووووووووا العديووووووووود مووووووووون الخبووووووووور  موووووووووا يؤكووووووووود

ة التوووووووووووي بنوووووووووووي علووووووووووول أساسوووووووووووها منووووووووووول السوووووووووووتينات، للمفاعووووووووووول ول ليووووووووووو  ي ووووووووووو االفترا
واجباتهوووووووووا علووووووووول أكمووووووووول وجوووووووووا كووووووووون اسووووووووورائيل ترسووووووووول التطمينوووووووووات ب نهوووووووووا تقووووووووووم بول

وويوووووووووة و  الطا وووووووووة النيوووووووووار المفاعووووووووول وكوووووووووا  الباحووووووووث فوووووووووي شوووووووووؤ وال  طوووووووور مووووووووون انه
بوتني "،  فقووووووووووووال إ  عوووووووووووون المو وووووووووووووع لوكالووووووووووووة "سوووووووووووو  كاموووووووووووول سووووووووووووعد  وووووووووووود تحوووووووووووودث

، أنهووووووووووا تنووووووووووود تحووووووووووديث 2007فووووووووووي عووووووووووام  دةحوووووووووو مت  ئيل أبلغوووووووووو  الواليووووووووووات الإسوووووووووورا
لجميوووووووووع يموووووووووا، لتعزيوووووووووز اسوووووووووتخداما بشوووووووووكل آمووووووووون، ولكووووووووون االمفاعووووووووول النووووووووووود وترم

الوووووووووووووووولد  -  تصوووووووووووووووومين المفاعوووووووووووووووول كووووووووووووووووانوا يعلمووووووووووووووووو  أ  إسوووووووووووووووورائيل تكوووووووووووووووولب، أل
ل  لوووووووووووو  المنشوووووووووووو ة أو ، ال يمكوووووووووووون موووووووووووون اسووووووووووووتبدا1958فرنسووووووووووووا عووووووووووووام  و ووووووووووووعتا

ئيلية عوووووووون ار عوووووووو   صووووووووحيفة "ئووووووووآرتس" اإلسوووووووو يمهووووووووا. كمووووووووا علووووووووق سووووووووعد علوووووووول إ ترم
لي النووووووووووووود، بوووووووووووالقول  لووووووووووول فوووووووووووي مفاعووووووووووول "ديمونوووووووووووة" اإلسووووووووووورائي 1500ف اكتشوووووووووووا

د تنكوووووووووره   ثمووووووووون صووووووووومتا علووووووووول النووووووووووود اإلسووووووووورائيلي، الووووووووولإ  العوووووووووالن سووووووووويدفع اآل
 لقو  الكبر .وتخفيا تل أبي  بعلن ا
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 ديمونا... عاعا  لساكني محيط أقراص مضادة لإلش  
جووووووووووووو  عووووووووووووون إطوووووووووووووار ر  سووووووووووووورائيلي فاعووووووووووووول ديمونوووووووووووووا اإليبووووووووووووودو أ  مسووووووووووووو لة م

 دائمووووووووا  فووووووووي المنطقووووووووة اإل ليمووووووووي حووووووووول السوووووووو   النوووووووووود لتصووووووووب   طوووووووورا   الجوووووووودل
موووووووووووووة عووووووووووووون أصوووووووووووووب   وووووووووووووديما  جووووووووووووودا ، واأل ووووووووووووورار الناج  صوصوووووووووووووا  وأ  المفاعووووووووووووول

و  مصووووووووووووري  اء أردنيووووووووووووو  و . و وووووووووووود أطلووووووووووووق  بوووووووووووور وجوووووووووووووده فووووووووووووي المنطقووووووووووووة تتفووووووووووووا ن
رض لهووووووووووا المنطقووووووووووة لبي يووووووووووة والصووووووووووحية التووووووووووي تتعوووووووووو حووووووووووليرات حووووووووووول األ طووووووووووار ات
عي موووووووووون ديمونووووووووووا، مؤكوووووووووودين ظهووووووووووور حوووووووووواالت اء التسوووووووووورب اإلشووووووووووعار جوووووووووو  ةعربيوووووووووو  ال

طا  الووووووووودم فوووووووووي منووووووووواطق ليووووووووور طبيعيوووووووووة وارتفووووووووواع نسوووووووووبة اإلصوووووووووابة بسووووووووور  صوووووووووحية
هوووووووووود لمواجهوووووووووة ئوووووووووله القوووووووووائرة وعموووووووووا  الووووووووول تعب وووووووووة الج  ريبوووووووووة منوووووووووا، مموووووووووا دفوووووووووع

   و ارة الووووووووودفاع اإلسووووووووورائيلية  ووووووووود كشوووووووووف  فوووووووووي و ووووووووو انووووووووو وك األ طوووووووووار المحد وووووووووة.
ات علووووووووول األشوووووووووخا  ا  مضوووووووووادة لإشوووووووووعاعر  ووووووووو أسوووووووووابق ب نهوووووووووا بصووووووووودد تو يوووووووووع 

فوووووووووووي مفاعليهوووووووووووا النووووووووووووويين. و الووووووووووو  إ  الخبوووووووووووراء الووووووووووولين يقيموووووووووووو  فوووووووووووي محوووووووووووي  
 لخبووووووووووووراء فووووووووووووي اللجنووووووووووووة اإلسوووووووووووورائيليةالجووووووووووووي  اتخوووووووووووولوا القوووووووووووورار بالتشوووووووووووواور مووووووووووووع ا

علووووووووول يوووووووووتن   لولوووووووووول” التوووووووووي تحتوووووووووود  و ارة الصوووووووووحة. وأ ووووووووورا للطا وووووووووة اللريوووووووووة و 
ناولهووووووووووا ويفتوووووووووورض أ  يووووووووووتن ت ةلوووووووووو او ووووووووووائي. وئووووووووووله األ وووووووووورا  فع  تو يعهووووووووووا كتوووووووووودبير 

فوووووووووي محوووووووووي  مفووووووووواعلي ديمونوووووووووا ونحوووووووووال بسووووووووورعة فوووووووووي حوووووووووال  يوووووووووادة اإلشوووووووووعاعات 
ئووووووووووووله األ وووووووووووورا   صوصووووووووووووا  فووووووووووووي موووووووووووودينتي ديمونووووووووووووا وأراد. وسووووووووووووتو عسوووووووووووووري ،  

نووووووووا، وعلوووووووول حيووووووووث يوجوووووووود مفاعوووووووول ديمو فووووووووي صووووووووحراء النقوووووووو   أيضووووووووا  علوووووووول البوووووووودو
"ناحووووووووووال سوووووووووووردي " جنوووووووووووب توووووووووول يووووووووووافني القريبووووووووووة موووووووووون مفاعوووووووووول  سووووووووووكا  مدينووووووووووة

جوووووووووووراء ب  البنووووووووووواء ئوووووووووووزي   وينووووووووووولر بكارثوووووووووووة نوويوووووووووووة  ، والووووووووووو  بعووووووووووودما أصووووووووووو يووووووووووو بأ
مليوووووووووووة تخصوووووووووووي  اليورانيووووووووووووم المسوووووووووووتخدم اإلشوووووووووووعاعات النوويوووووووووووة المنبعثوووووووووووة مووووووووووون ع

األرد  مووووووووون  طووووووووور  أ  نبوووووووووا فعنونوووووووووو بقوسووووووووو   8)توووووووووا  القنابووووووووول النوويوووووووووة. فوووووووووي إن
راء فحووووووووووووو  اعات الصووووووووووووادرة موووووووووووون ديمونووووووووووووا و ووووووووووووال "علوووووووووووول األرد  إجوووووووووووو عشوووووووووووو اال

لقريبووووووووووة موووووووووون الحوووووووووودود مووووووووووع اسوووووووووورائيل مووووووووووين فووووووووووي المنوووووووووواطق ايقمطبيووووووووووة لسووووووووووكانا ال
 .ضوووووووووووورورية علوووووووووووويهن  توووووووووووو ثرئن باإلشووووووووووووعاعات وتو يووووووووووووع األدويووووووووووووة اللمعرفووووووووووووة موووووووووووود

ال  موووووووووووودا ن السووووووووووووكا  المقيمووووووووووووين  وووووووووووورب ديمونووووووووووووا  كمووووووووووووا فعلوووووووووووو  اسوووووووووووورائيل مووووووووووووع
 اه االرد ."تكو  الريا  في اتج ل ال تعمل اال عندماالمفاع
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 ر الواق ... مألمت ومسلم با ين داعم بص  رؤساء أمريكا
دارة  بوا علووووووووووووول اإلين الووووووووووووولين تعووووووووووووواكي  موووووووووووووريلفووووووووووووو  موا وووووووووووووف الر سووووووووووووواء األا ت

مرحلووووووووووة، ة اتجوووووووووواه مشوووووووووواريع إسوووووووووورائيل النوويووووووووووة وتغيوووووووووورت بحسوووووووووو  كوووووووووول مريكيوووووووووو  األ
بموووووووووووووا يقووووووووووووووم بوووووووووووووا   تعكوووووووووووووس  ناعوووووووووووووة ور ووووووووووووول )ولكووووووووووووون فوووووووووووووي مجملهوووووووووووووا كانووووووووووووو 

ت إ فووووووووووواء نوايائوووووووووووا مشوووووووووووروع يبووووووووووودو أ  إسووووووووووورائيل أرادينة . فوووووووووووي بدايوووووووووووة الالصوووووووووووها
توووووووووي يبووووووووودو ب نهوووووووووا لووووووووون تووووووووورق للووووووووورئيس كينيووووووووودد يوووووووووة الطموحوووووووووة، والو و النو ططهوووووووووا 

رية الحقوووووووا  ويبووووووودو أنهوووووووا اتبعووووووو  لا موووووووا كشوووووووفتا الوثوووووووائق التوووووووي رفوووووووع عنهوووووووا السووووووو وئووووووو 
لووووووووووووووو  يتعلوووووووووووووووق ب بسووووووووووووووو  المطا لمراولوووووووووووووووة والمماطلوووووووووووووووة حتووووووووووووووول فيمووووووووووووووواأسووووووووووووووولوب ا

ين كي  ريأموووووووووووو دت مجوووووووووووورد إجووووووووووووراء  يووووووووووووارٍة اط  يووووووووووووا لخبووووووووووووراء ي أراة التوووووووووووو مريكيوووووووووووو  األ
ن إسووووووووووورائيل بقيوووووووووووو  تماطوووووووووووول اعوووووووووووول ديمونوووووووووووا، ولكوووووووووووو فمين ليووووووووووو  دولولووووووووووويس لخبووووووووووووراء 

ا  ئووووووووووووودف لزيوووووووووووووارة ،حتووووووووووووول أصوووووووووووووب  المفاعووووووووووووول جوووووووووووووائزا ، كووووووووووووو بتحديووووووووووووود موعووووووووووووود ل
ع و بووووووووول ار التسوووووووولين بوووووووواألمر الوا وووووووو المماطلووووووووة و ووووووووع الوووووووورئيس كينيوووووووودد أمووووووووام  يوووووووو 

يووووووووووادد الخفيووووووووووة  وووووووووود سووووووووووائم  أ  األ وووووووووودار واأليووووووووووة، ولكوووووووووون يبوووووووووودو إسوووووووووورائيل النوو 
كبوووووووووور الوووووووووولد ل بوووووووووو   الخطوووووووووور األو قوووووووووو مكوووووووووون اللوووووووووورئيس كينيوووووووووودد مقتوووووووووووال ، يبوفوووووووووواة ا

د ا  موجهوووووووووا  مووووووووون  بووووووووول الووووووووورئيس كينيووووووووودد الووووووووولواجوووووووووا المشوووووووووروع اإلسووووووووورائيلي كووووووووو 
بووووووول أيضووووووووا  إللغائوووووووا، لكوووووووون كوووووووا  يسوووووووعل لوووووووويس فقووووووو  لتجميوووووووود مشوووووووروعهن النوووووووووود 

بعووووووووووود توووووووووووولي رائيلية و اصوووووووووووة احووووووووووو  النخووووووووووو  اإلسووووووووووو مليوووووووووووة التيوووووووووووال كينيووووووووووودد أر ع
ق لووووووووووووو طموووووووووووووا الملحكووووووووووووون والووووووووووووولد كوووووووووووووا  يعووووووووووووورف بدعنائبوووووووووووووة لينووووووووووووود  جونسوووووووووووووو  ل

 معبدا . لا أصب  الطريق نحو المشروع النوود إلسرائيل، وئك
ين ال حقوووووووووووين يتوووووووووووراو  بوووووووووووين موووووووووووريكي  والحقوووووووووووا  أصوووووووووووب  مو وووووووووووف الر سووووووووووواء األ

عوووووووون والسووووووورية لكوووووووي يغووووووو  البصووووووور قووووووووة و لكووووووون يشوووووووترط الصووووووووم  مووووووون يووووووودعن ب
رط فووووووووووووي ن رئوووووووووووويس مسوووووووووووولٍن بوووووووووووواألمر الوا ووووووووووووع ويفوووووووووووو مشوووووووووووواريعها، وبووووووووووووينشوووووووووووواطاتها و 

سووووووووو  الر ووووووووول ورغبوووووووووة فوووووووووي ك صوووووووووهيوني  بي الو لووووووووو ة مووووووووون الالوعوووووووووود والووووووووودعن  شوووووووووي
ين موووووووووريكي  القوووووووووول بووووووووو   سووووووووولوك الر سووووووووواء األ ، وئكووووووووولا يمكووووووووونصوووووووووهيوني  والووووووووودعن ال

ا  بوووووووووو   مسوووووووووو لة أمريكيوووووووووو  ا يعكووووووووووس إ وووووووووورارا  المتعووووووووووا بين علوووووووووول الحكوووووووووون فووووووووووي أمريكوووووووووو 
ع صوووووووووبح  أمووووووووورا  وا عوووووووووا  ال رجعوووووووووة وال تراجووووووووو النووووووووووود أ يل للسووووووووو  اموووووووووت ك إسووووووووورائ

 القيوووووووووام بفوووووووووت  ئووووووووولا أمريكوووووووووي   برئووووووووويس أو حوووووووووز  فيوووووووووا، ولووووووووويس مووووووووون مصووووووووولحة أد
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يكوووووووو  مجوووووووديا   اصوووووووة بعووووووود ئوووووووله  و  ئووووووولا األمووووووور لووووووونالملوووووووف أو العبوووووووث بوووووووا، كووووووو 
تعا بووووووووووووة  دمتووووووووووووا االدارات الم العقووووووووووووود الطويلووووووووووووة موووووووووووون الوووووووووووودعن ال محوووووووووووودود الوووووووووووولد

أنووووووووووووا يمثوووووووووووول اسووووووووووووتمرارا  لضووووووووووووما  باعتبووووووووووووار شوووووووووووواريعا، إلتمووووووووووووام ملهوووووووووووولا الكيووووووووووووا  
 يوووووووووووار تبنووووووووووووي  األوسووووووووووو ، وكووووووووووووا  ة فووووووووووووي منطقوووووووووووة الشوووووووووووورق مريكيووووووووووو  المصوووووووووووال  األ

يل وأمريكوووووووووا علووووووووول با  لكووووووووول مووووووووون إسووووووووورائوالغمووووووووووض  يوووووووووارا  مناسووووووووو  سياسوووووووووة التعتوووووووووين
تجوووووووود حرجووووووووا  حوووووووود سووووووووواء، ف مريكووووووووا التووووووووي نصووووووووب  نفسووووووووها كشوووووووورطي للعووووووووالن لوووووووون 

ر وووووووتها التوووووووي ف الحووووووودود ن الووووووودول فوووووووين يخووووووور  عووووووون طاعتهوووووووا مووووووو فوووووووي  ووووووورب مووووووو 
 ت كهووووووووووا مشوووووووووواريعئيل ال تعتوووووووووورف رسووووووووووميا  باملنووووووووووادد الوووووووووودول النوويووووووووووة)طالما إسوووووووووورا

 لا المجووووووووووووال فهووووووووووووي اللمنتفعووووووووووووة الوحيووووووووووودة فووووووووووووي ئوووووووووووو نوويوووووووووووة ، وكوووووووووووولل  إسوووووووووووورائيل ا
تعتوووووووورف بكونهووووووووا دولووووووووة نوويووووووووة وسووووووووتكو  فووووووووي حالووووووووة االعتووووووووراض المشووووووووروع  وووووووود 

يحوووووووووق  بالتووووووووواليالمنطقوووووووووة، و ا مشووووووووواريع نوويوووووووووة فوووووووووي ل األ ووووووووور  التوووووووووي لوووووووووديهالووووووووودو 
سووووووووووم  ل  وووووووووورين بوووووووووو   يكونوووووووووووا ا العويوووووووووول والصوووووووووورا  واالعوووووووووو   ب نهووووووووووا لوووووووووون تلهوووووووووو 

 ا ئووووووووووووو الحووووووووووووال بتصوووووووووووورفاتهامنطقووووووووووووة الشوووووووووووورق األوسوووووووووووو ، كموووووووووووو  يدوال  نوويووووووووووووة فوووووووووووو 
 حات إيرا  النووية السلمية.وتحريضها  د طمو 

     النووية المعاديةعقيدة  يغن النووية.. وأد جمي  المشاري
 "واحوووووووووووووة الحريوووووووووووووةب نهوووووووووووووا  ي تتووووووووووووودعيمووووووووووووون المعلووووووووووووووم بووووووووووووو   إسووووووووووووورائيل التووووووووووووو 

الحوووووووووووديث حوووووووووووول  األوسووووووووووو " توووووووووووتحفظ رسوووووووووووميا  عووووووووووونوالديمو راطيوووووووووووة فوووووووووووي الشووووووووووورق 
إلسوووووووووورائيلية ئل اإلعوووووووووو م اانتها وإمكانياتهووووووووووا النوويووووووووووة وتقوووووووووووم بة ضوووووووووواع وسوووووووووواسوووووووووو ر ت

لا لر ابووووووووووة عنوووووووووود تناولهووووووووووا لهوووووووووولا المو وووووووووووع، وعنوووووووووود الرغبووووووووووة بالحووووووووووديث عوووووووووون ئوووووووووو 
 أجنبية.قل عن وسائل إع م المو وع يتن الن

م ال حقووووووووووووة أكوووووووووووودت مووووووووووووا كووووووووووووا  يجوووووووووووورد فووووووووووووي الخفوووووووووووواء ألعووووووووووووواأ  ا دويبوووووووووووو 
ب نهوووووووووا لووووووووون تختبووووووووور  مت حووووووووودةيوووووووووات الالو ا  اتفقووووووووو  موووووووووع الأمريكيووووووووو  ةسووووووووورائيل المدللوووووووووة ف

رسوووووووووووميا  بوجودئوووووووووووا وفوووووووووووي المقابووووووووووول، سوووووووووووتغ  ويوووووووووووة ولووووووووووون تعتووووووووووورف القنبلوووووووووووة النو 
فوووووووووووي ئووووووووووولا موووووووووووا  ليووووووووووور معلووووووووووون لهوووووووووووا الطووووووووووورف. وسوووووووووووتقدم دع مت حووووووووووودةالواليوووووووووووات ال

 موووووووووووايزالاسووووووووووون "القنبلوووووووووووة فوووووووووووي القبوووووووووووو"، فوووووووووووة بمعرو المجوووووووووووال، وئوووووووووووله السياسوووووووووووة، ال
كنووووووووووة التحقيووووووووووق ممعلوووووووووو  ئووووووووووله السياسووووووووووة بهووووووووووا. وموووووووووون األمووووووووووور التووووووووووي ج معموووووووووووال  

  فوووووووووووي عوووووووووووام NPTة )األسووووووووووولحة النوويووووووووووو دة عووووووووووودم انتشوووووووووووار كوووووووووووا  إد وووووووووووال معائووووووووووو 
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 -يكسووووووووووووو  والصووووووووووووفقة السوووووووووووورية لنيكسووووووووووووو  مووووووووووووائير )الوووووووووووورئيس ريتشووووووووووووارد ن 1968
 .1969ول أيل \في سبتمبر راء جولدا م ير  رئيسة الو 

صووووووووور، والحوووووووووائز علووووووووول منووووووووواحين بووووووووويغن الووووووووولد و وووووووووع اتفووووووووواق السووووووووو م موووووووووع م
دات، وئوووووووووو صووووووووواح  مووووووووولئ  أمنوووووووووي إسووووووووورائيلي اسووووووووو وبووووووووول للسووووووووو م موووووووووع الجوووووووووائزة ن

، ولر ووووووووا األساسووووووووي عوووووووودم السووووووووما  للوووووووودول عسووووووووكرد   لوووووووو  السوووووووولوك اليقووووووووع فووووووووي 
ة التوووووووووووووي ستسوووووووووووووتخدم ت األسووووووووووووولحة النوويووووووووووووو المعاديوووووووووووووة إلسووووووووووووورائيل بتطووووووووووووووير  ووووووووووووودرا

ظهوووووووووووور جليووووووووووووا  باالسووووووووووووتهداف المباشوووووووووووور لكافووووووووووووة مووووووووووووا لا دئا وتوووووووووووودميرئا. وئوووووووووووو  وووووووووووو 
هدف تطوووووووووووير أو تسوووووووووو ة وكانوووووووووو  تعربيوووووووووو  ة الريع التووووووووووي ولوووووووووودت فووووووووووي المنطقوووووووووو المشووووووووووا

 ة. بي  عر النووية البناء للقدرات 

 لنووية اإلسرائيلية الغموض والتعتيم المتعمد  السياسة ا
إلسووووووووووووورائيلية، بلوووووووووووووة اين مهموووووووووووووين عووووووووووووون القنإفنووووووووووووور كووووووووووووووئين، مؤلوووووووووووووف كتووووووووووووواب

التعتووووووووووووين والغمووووووووووووض المتعمووووووووووود الووووووووووولد تمارسووووووووووووا  ةسووووووووووو تحووووووووووودث فيهموووووووووووا عووووووووووون سيا
كوووووووول ة التعتووووووووين فووووووووي سوووووووو اوود فيقووووووووول إ  سيالنوووووووو  يل فيمووووووووا يتعلووووووووق ببرنامجهوووووووواإسوووووووورائ

آل  إلوووووووووول حوووووووووود كبيوووووووووور بسووووووووووب  ن الحفووووووووووا  عليهووووووووووا اموووووووووون إسوووووووووورائيل وواشوووووووووونطن يووووووووووت
موووووووون  تعاموووووووول معهووووووووا  وفووووووووا  الجمووووووووود. "علوووووووول المسووووووووتو  السياسووووووووي، ال أحوووووووود يريوووووووود ال

نووووووووووا  كثيووووووووورة عب وووووووووا  علووووووووول الواليوووووووووات  نووووووووودورا. لقووووووووود أصوووووووووب  مووووووووونفوووووووووت  صوووووووووندوق با
 الطريووووووووووق حتوووووووووول أوبامووووووووووا لووووووووووون  فووووووووووي واشووووووووووونطن، طوووووووووووال النووووووووووا ، لكوووووووووونمت حوووووووووودةال

سوووووووورائيلي تفووووووووائن اإلب سووووووووا  ال   يضوووووووور الوووووووو يلمسووووووووا، ألنووووووووا ئنوووووووواك تخوفووووووووا  موووووووون أ
فقة . كمووووووووا تحوووووووودث أفنوووووووور كوووووووووئين فووووووووي كتابووووووووا "أسوووووووووأ سوووووووور مخفووووووووي: صوووووووو مريكووووووووي  األ

فتووووووووة وجديووووووووودة عووووووووون م فيوووووووووا تفاصوووووووويل مهموووووووووة والالقنبلووووووووة" حيوووووووووث  وووووووودإسوووووووورائيل موووووووووع 
 البرنامد النوود اإلسرائيلي.

 يفي األميركوووووووووووووووووي االستقصوووووووووووووووووائأصووووووووووووووووودر الصوووووووووووووووووحا 1991وفوووووووووووووووووي عوووووووووووووووووام 
» يووووووووووووار دل بعنوووووووووووووا : را  للجوووووووووووو الشووووووووووووهير سوووووووووووويمور ئيوووووووووووور  كتابووووووووووووا  مهمووووووووووووا  ومثيوووووووووووو 

فيوووووووووووا  شمشوووووووووووو : ترسوووووووووووانة إسووووووووووورائيل النوويوووووووووووة وسياسوووووووووووة أميركوووووووووووا الخارجيوووووووووووة« أورد
نوووووووووووود الوووووووووولد بقووووووووووي لعوووووووووون برنووووووووووامد إسوووووووووورائيل ا التفاصوووووووووويل المهمووووووووووةكثيوووووووووورا  موووووووووون 

 لامضا  لسنوات طويلة.
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 نعووووووووووو أثووووووووووور ايجوووووووووووابي كبيووووووووووور فوووووووووووي د التحووووووووووواد السووووووووووووفييتينهيوووووووووووار اوكوووووووووووا  ال
اء الوووووووووورو  لعلموووووووووو إلوووووووووول اسووووووووووتقطاب ا المشووووووووووروع النوووووووووووود االسوووووووووورائيلي الوووووووووولد عموووووووووود

ت و اصوووووووووووة مووووووووووون العووووووووووواملين فوووووووووووي المجوووووووووووال النووووووووووووود، حيوووووووووووث  الووووووووووو  االسوووووووووووتخبارا
سووووووووووورائيل فوووووووووووي عوووووووووووام  إنوويوووووووووووا  روسووووووووووويا  وصووووووووووولوا أربعوووووووووووين عالموووووووووووا   األلمانيوووووووووووة بووووووووووو  

مد النووووووووووووود هوووووووووووود، وانخرطووووووووووووا فوووووووووووي البرنوووووووووووا ووووووووووومن أفووووووووووووا  المهووووووووووواجرين الي1992
 اإلسرائيلي.

ابوووووووووووة ة النوويوووووووووووة سووووووووووويكو  بو ربموووووووووووا اعتوووووووووووراف إسووووووووووورائيل بامت كهوووووووووووا لألسووووووووووولح
 لفوووووووووت  المجوووووووووال لمفاو وووووووووات أ ووووووووور   ووووووووود ال ترلووووووووو  إسووووووووورائيل القيوووووووووام بهوووووووووا، و ووووووووود

اتهوووووووووا فوووووووووي و و  طموحاتهوووووووووا وتحووووووووودد  طبرئوووووووووا علووووووووول كوووووووووب  جمووووووووو تنتهوووووووووي بووووووووو مور تج
ٍف حلفائهووووووووا وداعميهووووووووا فووووووووي مو وووووووو ئوووووووولا المجووووووووال، كمووووووووا أنهووووووووا ستضووووووووعها وستضووووووووع 

فا يووووووووووات م باالتوعلوووووووووول مسووووووووووتو  جديووووووووووة االلتووووووووووزا دولي  لوووووووووو محوووووووووور  علوووووووووول المسووووووووووتو  ا
ة والمرا بوووووووووووووة، فاإلنكوووووووووووووار والتعتوووووووووووووين سووووووووووووويرفع الحووووووووووووور  عووووووووووووون دوليووووووووووووو  لوالمعائووووووووووووودات ا

يل ن يعتبوووووووووورو  امووووووووووت ك إسوووووووووورائبمكيووووووووووالين، فهوووووووووو  الوووووووووولين يكيلووووووووووو   حلفوووووووووواء إسوووووووووورائيل
ن أ  اموووووووووووووت ك العووووووووووووورب للسووووووووووووو   النووووووووووووووود حقوووووووووووووا  وأمووووووووووووورا  مشوووووووووووووروعا ، فوووووووووووووي حوووووووووووووي

المحرموووووووووات، لووووووووولل  علووووووووول موووووووووا يبووووووووودو  نلمين ألد سووووووووو   نووووووووووود ئوووووووووو مووووووووو والمسووووووووو 
تعتوووووووووووين واإلنكوووووووووووار الرسووووووووووومي ئوووووووووووي السياسوووووووووووة اسوووووووووووة الغمووووووووووووض والبووووووووووواع سيكوووووووووووا  ات

موووووووووووون اإلحوووووووووووورا  وب وب  وووووووووووول  وووووووووووودر األنجووووووووووووع، كونهووووووووووووا سووووووووووووتؤدد الهوووووووووووودف المطلوووووووووووو 
لعووووووورب. حيوووووووث أنوووووووا بهوووووووله الطريقوووووووة سووووووويعلن موووووووون ن امريكوووووووا  أموووووووام حلفوووووووائهن مووووووو لأل

سوووووووووانة نوويوووووووووة ر تل أ  تعلموووووووووا ب نهوووووووووا تمتلووووووووو  أ  يعلووووووووون ومووووووووون تريووووووووود إسووووووووورائييجووووووووو  
ا، وئكوووووووولا يمكنهووووووووا أ  تحقووووووووق  مين الحمايووووووووة لوووووووو ، أو توووووووو إبادتوووووووواكبيوووووووورة  ووووووووادرة علوووووووول 

لخسووووووووووائر ل التكووووووووووالي  وابطريقووووووووووة ليوووووووووور مباشوووووووووورة أئووووووووووداف سياسووووووووووة الووووووووووردع وب  وووووووووو 
  9حلفائها. )لها ول

 النووي اإلسرائيلي...  دة لحل مسألةحدو خياراٌ  م
قيووووووووووق حتتوووووووووو ثير السوووووووووو   النوووووووووووود فووووووووووي توووووووووودرك عمليووووووووووا   وووووووووووة و  رائيلإ  إسوووووووووو 

تهووووووووووا علووووووووووول  و  ي، لوووووووووولل  تحوووووووووور  بكوووووووووولالتفوووووووووووق النوووووووووووعي وتحقيووووووووووق ردع حقيقوووووووووو 
دد منووووووووع العوووووووورب موووووووون تطوووووووووير سوووووووو ٍ  نوووووووووود ألنهووووووووا توووووووودرك أ  ئوووووووولا األموووووووور سوووووووويؤ 

ن سووووووونيا نائووووووو  و يووووووور رايموووووووا عبووووووور عنوووووووا الجنووووووورال إفووووووو  هيمنتهوووووووا. وئووووووولاإلووووووول نهايوووووووة 
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رب سووووووووو حا  نوويوووووووووا  بووووووووالقول "فوووووووووي حوووووووووال طووووووووور العووووووووو  الحوووووووورب اإلسووووووووورائيلي األسوووووووووبق
مجوووووووووورد أ  يعوووووووووورف ار، فل ننهوووووووووو يحتوووووووووواجو  أ  يسووووووووووتخدموه  وووووووووودنا حتوووووووووو  الفووووووووووةنهن 

واطنونووووووووووا أنووووووووووا  وووووووووود أصووووووووووب  للعوووووووووورب سوووووووووو   نوووووووووووود فووووووووووة  أكثوووووووووور موووووووووون ثلووووووووووثهن م
 ور"رائيل علل الفسيغادرو  إس

إسوووووووورائيل علوووووووول المنطقووووووووة فووووووووي لووووووووا بووووووووالرلن موووووووون الخطوووووووور الكبيوووووووور الوووووووولد تمث
لووووووووووون تتخووووووووووول  طووووووووووووات عمليوووووووووووة  ا، إال أنوووووووووووا وحتووووووووووول اآل ارجووووووووووو و  عربوووووووووووي  العوووووووووووالن ال

 ثووووووووولا نشوووووووووهده حاليوووووووووا  يتمعلووووووووول مسوووووووووتو  ئووووووووولا الخطووووووووور، ربموووووووووا يكوووووووووو  مووووووووو    تكوووووووووو 
بنفووووووواد صوووووووبر متنووووووواٍم مووووووون انحوووووووراف الو وووووووع النووووووووود الووووووورائن. لقووووووود ئوووووووددت مصووووووور 

لحة معائوووووووووودة حظوووووووووور انتشووووووووووار األسوووووووووو باالنسووووووووووحاب موووووووووون ل وجووووووووووا الخصووووووووووو  علوووووووووو 
نطقووووووووة  اليووووووووة موووووووون األسوووووووولحة النوويووووووووة مووووووووا لوووووووون يكوووووووون ئنوووووووواك تقوووووووودم نحووووووووو إنشوووووووواء م

  بشووووووووو  عووووووووودت القوووووووووو  الغربيوووووووووة بعقووووووووود موووووووووؤتمرو و لنوويوووووووووة فوووووووووي الشووووووووورق األوسووووووووو . ا
لكووووووون تووووووون إلغوووووووا ه بنووووووواء علووووووول طلووووووو  أمريكوووووووا إلووووووول حووووووود  2012 تووووووورا  فوووووووي عوووووووام اال

عوووووووووون ترسووووووووووانتها ضووووووووووور واإلعوووووووووو   ل إسوووووووووورائيل للحكبيوووووووووور لتقليوووووووووول الضووووووووووغ  علوووووووووو 
 النووية.
لصووووووووووراع مووووووووووع ة فووووووووووي مختلووووووووووف مراحوووووووووول اعربيوووووووووو  ار الوووووووووودول الا   يوووووووووو د كوووووووووو قوووووووووو ل

ة لممارسوووووووووووة الضووووووووووووغ  دوليوووووووووووو  لاللجووووووووووووء إلوووووووووووول المنظموووووووووووات ئيلي، ااإلسوووووووووووورا محتووووووووووول  ال
عوووووووووووون سياسووووووووووووة التعتووووووووووووين والوووووووووووورف     اإلسوووووووووووورائيلي، لكووووووووووووي يتخلوووووووووووولعلوووووووووووول الكيووووووووووووا

ين بمرا بوووووووووة ئوووووووووله دولي  لووووووووو للمووووووووورا بين اواإلنكوووووووووار لوجوووووووووود ترسوووووووووانتا النوويوووووووووة، ويسوووووووووم  
. ميتها ولطم نووووووووووووة دول الجوووووووووووووار موووووووووووون سووووووووووووو متهاكوووووووووووود موووووووووووون سووووووووووووولالمفوووووووووووواع ت للت 

تهن إلووووووووووووول ار ا  يتمثووووووووووووول بووووووووووووواللجوء بمشووووووووووووواريع  وووووووووووووراوئكووووووووووووولا كوووووووووووووا   يوووووووووووووارئن المتووووووووووووو 
فوووووووووي  مريكوووووووووي  ا بوووووووووالفيتو األ، وحتووووووووول ال يجوووووووووابهو مت حووووووووودةال الجمعيوووووووووة العاموووووووووة لألمووووووووون

مووووووووووة لألموووووووووون معيووووووووووة العامجلووووووووووس األموووووووووون. وعلوووووووووول الوووووووووورلن موووووووووون كووووووووووو   وووووووووورارات الج
ا  ألنهوووووووووووا الهي وووووووووووة أ   يووووووووووو  ثقووووووووووو    لكنهوووووووووووا تحمووووووووووول ليووووووووووور ملزموووووووووووة  انونوووووووووووا   مت حووووووووووودةال
 مت حوووووووووودةميووووووووووع الوووووووووودول األعضوووووووووواء فووووووووووي األموووووووووون اليهووووووووووا جوحيوووووووووودة التووووووووووي يتمثوووووووووول فال

وافقوووووووووو   مت حوووووووووودةلجمعيووووووووووة العامووووووووووة لألموووووووووون البوووووووووو   ادولووووووووووة. يوووووووووولكر  193وعووووووووووددئن 
والوووووووو   علوووووووول تبنووووووووي مشووووووووروع  وووووووورار كانوووووووو  تقوووووووودم  بووووووووا مصوووووووور 2014فووووووووي عووووووووام 

يوووووووووووووات البعوووووووووووووا  كانووووووووووووو  الو دولوووووووووووووة ورفووووووووووووو   مسوووووووووووووة دول، وط 161 د موافقوووووووووووووةبعووووووووووووو 
مشوووووووووروع القووووووووورار، ي رفضووووووووو  مووووووووون بوووووووووين الووووووووودول التووووووووو وكنووووووووودا وإسووووووووورائيل  مت حووووووووودةال
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ار وع القووووووووووور عووووووووووون التصووووووووووووي . ويطالووووووووووو  مشووووووووووور  دولوووووووووووة 18فوووووووووووي حوووووووووووين امتنعووووووووووو  
لحتها النوويووووووووووة وو ووووووووووع منشووووووووووآتها النوويووووووووووة تحوووووووووو  إسوووووووووورائيل بووووووووووالتخلي عوووووووووون أسوووووووووو 

يوووووووووودة لوووووووووول أ  إسوووووووووورائيل ئووووووووووي الدولووووووووووة الوحشووووووووووروع، إشووووووووووار المة. وأدوليوووووووووو  الر ابووووووووووة ال
 انتشوووووووار األسووووووولحة النوويوووووووة.لتوووووووي لووووووون تو وووووووع علووووووول معائووووووودة حظووووووور فوووووووي المنطقوووووووة ا

يوووووووووود موووووووووون تلوووووووووو  المعائوووووووووودة دو  المز  وطالوووووووووو  القوووووووووورار إسوووووووووورائيل "باالنضوووووووووومام إلوووووووووول
أو تختبووووووووووووووور أو تحوووووووووووووووو  أسووووووووووووووولحة نوويوووووووووووووووة وأ  بطووووووووووووووواء وأال تطوووووووووووووووور أو تنوووووووووووووووتد اإل

منشوووووووووآتها النوويوووووووووة تحووووووووو   وأ  تضوووووووووعنوويوووووووووة" تتخلووووووووول عموووووووووا تحوووووووووو ه مووووووووون أسووووووووولحة 
 .مت حدةال لطا ة اللرية التابعة لألمنة لدولي  لوكالة الر ابة ا

يل ئاة  اصووووووووووووة إلسوووووووووووور عربيوووووووووووو  ة عامووووووووووووة والدوليوووووووووووو  طالبووووووووووووات اللوووووووووووون تتو ووووووووووووف الم
سوووووووووووواعي الم اليوووووووووووووم فشوووووووووووول  جميووووووووووووع حها النوووووووووووووود، وحتوووووووووووولللتخلووووووووووووي عوووووووووووون سوووووووووووو 

 ي  صوووووووووووهيونوالمحووووووووووواوالت فوووووووووووي أ ووووووووووول اعتوووووووووووراف أو إ ووووووووووورار رسووووووووووومي مووووووووووون الكيوووووووووووا  ال
اع ت حوووووووووووة الووووووووووودول التوووووووووووي تملووووووووووو  مفووووووووووو بامت كوووووووووووا لتلووووووووووو  األسووووووووووولحة، فبقيووووووووووو  الئ

ليوووووووووة مووووووووون اسووووووووون إسووووووووورائيل، اض سووووووووولمية أو ليووووووووور سووووووووولمية  نوويوووووووووة سوووووووووواء أللووووووووورا
لا عقوووووووووود ل بنووووووووواءه وتشوووووووووغيديمونوووووووووا  ووووووووود مضووووووووول علووووووووو  رلووووووووون أ  مفاعلهوووووووووا األشوووووووووهر

مووووووووووا  الوووووووووو  إسوووووووووورائيل ال تعتوووووووووورف أصوووووووووو   ب نهووووووووووا تمتلكووووووووووا، طويلووووووووووة، ورلوووووووووون الوووووووووو  
كانوووووووو  موووووووون  بوووووووول مطالبووووووووات ال  الوووووووو  إسوووووووورائيل، وكمووووووووا له الكوووووووول ئوووووووو  وبووووووووالرلن موووووووون

وويووووووووة، فهووووووووي نتعموووووووود" بشوووووووو   ترسووووووووانتها التبنوووووووول سياسووووووووة "الغموووووووووض الم الوووووووو  تمووووووووا 
دأت بتوسووووووووووعتها ئوووووووووو مؤكوووووووووود ب نهووووووووووا بوووووووووو  اال تؤكووووووووود وال تنفووووووووووي وجودئووووووووووا. ولكوووووووووون موووووووووو 

ية فقوووووووووووووود كشووووووووووووووف  صووووووووووووووحيفة "اا لارديووووووووووووووا "  وووووووووووووو ل السوووووووووووووونوات القليلووووووووووووووة ما وووووووووووووو 
نووووووووا كبيوووووووور لمنشووووووووآتها النوويووووووووة فووووووووي ديمو  توسوووووووويعئيل بالبريطانيووووووووة، عوووووووون  يووووووووام إسوووووووورا

ة ة بوووووووووالمواد االنشوووووووووطاريمعنيووووووووو ة الدوليووووووووو  شووووووووورت اللجنوووووووووة القووووووووو ، ونفوووووووووي صوووووووووحراء الن
(IPFMة الجديوووووووووووووووودة، ي   أعمووووووووووووووووال البنوووووووووووووووواء فووووووووووووووووي صووووووووووووووووور األ مووووووووووووووووار الصوووووووووووووووونا

ع علوووووووووول ب عوووووووووود بضووووووووووع يجوووووووووورد العموووووووووول فيهووووووووووا تقوووووووووو  التووووووووووي  ووووووووووح  أ  المنطقووووووووووةوأو 
نقطووووووووة إعووووووووادة بووووووووة و الق م ووووووووات موووووووون األمتووووووووار عبوووووووور جنوووووووووب ولوووووووورب المفاعوووووووول اد

يوووووووووة بوووووووووالقرب مووووووووون بلووووووووودة النوو  و  بيريوووووووووز لألبحووووووووواثالمعالجوووووووووة فوووووووووي مركوووووووووز شووووووووومع
محمووووووووووود جوووووووووووواد  يرانوووووووووووي   يووووووووووور الخارجيوووووووووووة اإلق و وعلووووووووووو   10ونوووووووووووا الصوووووووووووحراوية. )ديم

 ع القنابوووووووولر" إ  إسوووووووورائيل مصوووووووونريووووووووده علوووووووول تووووووووويتئوووووووولا األموووووووور بتغ لظريوووووووو  علوووووووو 
 نووووووووووود ا الالنوويوووووووووة الوحيووووووووود فوووووووووي المنطقوووووووووة وتعمووووووووول علووووووووول توسوووووووووعة مفاعووووووووول ديمونووووووووو 
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 مت حوووووووووووودةاللواليوووووووووووات ب د". واتهووووووووووون، االوا وووووووووووع فوووووووووووي صووووووووووووحراء النقووووووووووو  جنووووووووووووبي الوووووووووووو 
إسووووووووورائيل النووووووووووود المخوووووووووالف للقووووووووووانين جووووووووواه برنوووووووووامد تزام الصوووووووووم  توأوروبوووووووووا بوووووووووال

 ة.دولي  ال

 ...   ح ذو حدينالنووية سا ةو الق
ن  وإ  أئملووووووووووووو  صووووووووووووويانتا وحمايتوووووووووووووا السووووووووووووو   النووووووووووووووود إ  صووووووووووووونتا صوووووووووووووا

ئوووووووووله المسووووووووو لة، ال شووووووووو  بووووووووو   فوووووووووي نوووووووووا دمووووووووورك و انووووووووو ... فووووووووو  حووووووووول وسووووووووو  ئ
حووووووووودث بووووووووو  شووووووووو  يمكووووووووون أ   ي حووووووووودين، فهوووووووووونووووووووووود ئوووووووووو سووووووووو   او السووووووووو   ال

ا  البعيوووووووووود، كمووووووووووا أنووووووووووا بالمقابوووووووووول يمكوووووووووون أ  يشووووووووووكل  طوووووووووور عوووووووووودوك  ووووووووووررا  كبيوووووووووورا  ب
يوووووووووورا  علوووووووووول النوويووووووووووة تعتبوووووووووور  طوووووووووورا  كبترسووووووووووانة يحتضوووووووووونا، فالرا  علوووووووووول موووووووووون يوووووووووو بك

كوووووووووووووالي  ع تتفوووووووووووووامالكيهوووووووووووووا بسوووووووووووووب  ارتفووووووووووووواع تكوووووووووووووالي  صووووووووووووويانتها وصوووووووووووووعوبة وار 
ال تقوووووووووووع طبيعوووووووووووة الحووووووووووو ف معوووووووووووادد، كونهوووووووووووا بتووووووووووو مين حمايتهوووووووووووا مووووووووووون أد اسوووووووووووتهدا

تن اسووووووووووووووتهدافها أو التهديوووووووووووووود تووووووووووووووي سوووووووووووووويمووووووووووووووة بنوووووووووووووووك األئووووووووووووووداف العلوووووووووووووول رأ   ائ
 دول.نزاع بين ال بنشو  باستهدافها في حال

لتووووووووووووووي أصوووووووووووووواب  العوووووووووووووودو ولعوووووووووووووول حالووووووووووووووة اإلربوووووووووووووواك والوووووووووووووولئول األ يوووووووووووووورة ا
د الصووووووووووواريخ بووووووووووالقرب أحوووووووووو  قوطاإلسوووووووووورائيلي  وووووووووو ل الفتوووووووووورة الما ووووووووووية نتيجووووووووووة سوووووووووو 

لوووووووو  مووووووووا كووووووووا   وووووووود حصوووووووول ثووووووووال علوووووووول اا النوووووووووود، و يوووووووور مموووووووون مفاعوووووووول ديمونوووووووو 
ة رعووووووووووو  علووووووووووول كافوووووووووووة المسوووووووووووتويات، والووووووووووو  ن حالووووووووووو ؤ را  فوووووووووووي إسووووووووووورائيل مووووووووووو مووووووووووو 

ي بتووووووووووووووواريخ سووووووووووووووورائيلدر للجوووووووووووووووي  اال ووووووووووووووود اكوووووووووووووووره مصووووووووووووووو   اموووووووووووووووا كووووووووووووووو اسوووووووووووووووتنادا  ل
يقوووووووووووا  علووووووووووول حوووووووووووادث سوووووووووووقوط صوووووووووووارو  بوووووووووووالقرب مووووووووووون مفاعووووووووووول تعل 2021\4\22

ار فووووووووووووي الوووووووووووولد أد  إلوووووووووووول إطوووووووووووو ق صووووووووووووفارات اإلنوووووووووووول مووووووووووووراأل ديمونووووووووووووا النوووووووووووووود 
  عووووووووووي، إرائيلي، أفيخوووووووووواد أدر دث باسوووووووووون الجووووووووووي  اإلسوووووووووو  ووووووووووال المتحوووووووووو إسوووووووووورائيل، و 

جوووووووووو مووووووووون -أرض  صوووووووووارو " ووووووووووات جوووووووووي  الووووووووودفاع اإلسووووووووورائيلي رصووووووووودت إطووووووووو ق 
فووووووووي منطقووووووووة النقوووووووو ". أمووووووووا  ألرا ووووووووي اإلسوووووووورائيلية سووووووووق اتجوووووووواه اا وووووووول سووووووووورية بد

كبيوووووووووورة لهوووووووووولا الحووووووووووادث حيوووووووووووث ال ورةاإلعوووووووووو م اإلسوووووووووورائيلي فتحوووووووووودث عوووووووووون الخطووووووووووو 
لحادثووووووووووووة يلية، إلوووووووووووول أ  ئووووووووووووله ا" اإلسوووووووووووورائة "جوووووووووووورو الين بوسوووووووووووو أشووووووووووووارت صووووووووووووحيف
 اإلسووووووووووورائيلية"، و الووووووووووو  "ئبووووووووووووط الصوووووووووووارو  السوووووووووووورد  مخووووووووووواوف"تلخوووووووووووإل كووووووووووول ال

يو وووووووووووو  موووووووووووود   طووووووووووووورة ئووووووووووووله  ديمونووووووووووووا،عوووووووووووول النوووووووووووووود  ب موووووووووووون )المفار قبووووووووووووال
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ا  معركوووووووووة". وأ ووووووووواف  "لوووووووووو سوووووووووق  )الصوووووووووارو   دا ووووووووول مجموووووووووع المفاعووووووووول، لكووووووووو ال
ر وكووووووووووووا  "أفيغوووووووووووودو  لفووووووووووووة تمامووووووووووووا ".سوووووووووووورائيليو  يسووووووووووووتيقظو  علوووووووووووول حقيقووووووووووووة مختاإل

  ووووووود اكووووووور فوووووووي تغريووووووودة لوووووووا تعليقوووووووا   السوووووووابق اإلسووووووورائيلي لووووووودفاع و يووووووور اليبرموووووووا " )
ط صووووووووووارو  بوووووووووورأ  أ  ينتهووووووووووي سووووووووووقو  كووووووووووا  موووووووووون الممكوووووووووون علوووووووووول الحوووووووووودث "إنووووووووووا

كلوووووووو  علوووووووول إسوووووووورائيل بشووووووووكٍل مختلووووووووف" ولعلووووووووا كووووووووا  أصوووووووودق  200حربووووووووي يووووووووز  
سوووووووووورائيلي و طووووووووووورة ئوووووووووولا الحووووووووووادث علوووووووووول الجانوووووووووو  اإليووووووووووة أئمموووووووووون عبوووووووووور عوووووووووون 

لل ة الشووووووو ي حووووووولر فيهوووووووا مووووووون "حالووووووو ريدتوووووووا ال حقوووووووة والتووووووو جووووووواء فوووووووي تغبحسووووووو  موووووووا 
برمووووووووووا  نوووووووووودما يوووووووووولكر ليعفل". الحكووووووووووومي وتآكوووووووووول الووووووووووردع التووووووووووي تشووووووووووهدئا إسوووووووووورائي

  واحووووووووود بوووووووووالقرب مووووووووون مفاعووووووووول فووووووووواع سوووووووووابق  أ  سوووووووووقوط صوووووووووارو  يووووووووور د)وئوووووووووو و 
ردع اإلسوووووووووورائيلية، فكيووووووووووو  الوووووووووو   وووووووووووةديمونووووووووووا يسووووووووووائن بشووووووووووكل كبيوووووووووور فووووووووووي تآكوووووووووول 

يخ ع بصوووووووووليات مووووووووون الصووووووووووار داف المو ووووووووو ع فوووووووووي حوووووووووال تووووووووون اسوووووووووتهسووووووووويكو  الو ووووووووو 
هووووووووووات...؟ فهوووووووووول سوووووووووويبقل إلسوووووووووورائيل أد  وووووووووووة ردٍع الجب وموووووووووون عوووووووووودد كبيوووووووووور موووووووووون

لوووووووووووة لتخفيووووووووووو  وطووووووووووو ة الحووووووووووودث محاو  وجوووووووووووود..؟ وفوووووووووووي ...أو حتووووووووووول أدةيتقبلمسووووووووووو 
  ارو التقليووووووووول مووووووووون أئميوووووووووة موووووووووا جووووووووور ، حاولووووووووو  إسووووووووورائيل االدعووووووووواء بووووووووو   الصووووووووو و 
، أموووووووووا طريقووووووووا إلووووووووول ديمونووووووووالوووووووولد أطلووووووووق كوووووووووا  مجوووووووورد صووووووووارو  طوووووووووائ   وووووووول ا

"أ  وسوووووووووائ  الووووووووودفاع الجوووووووووود لقول "سوووووووووانا"، فاكتفووووووووو  بوووووووووا لوووووووووة األنبووووووووواء السووووووووووريةوكا
ير الضوووووووووووووم ريخ فوووووووووووووي منطقوووووووووووووةائيلي بالصووووووووووووووار سووووووووووووو ا  إالسوووووووووووووورية تتصووووووووووووود  لعووووووووووووودو 

سووووووووووووورد، أ  "العوووووووووووودو  عسووووووووووووكرد  وأعلوووووووووووون مصوووووووووووودر  بريوووووووووووو  العاصوووووووووووومة دمشووووووووووووق."
الجووووووووووال  ويوووووووووا  برشوووووووووقات مووووووووون الصوووووووووواريخ مووووووووون اتجووووووووواه ج ا  اإلسووووووووورائيلي نفووووووووول عووووووووودوان

أ وووووووووواف فووووووووووي محووووووووووي  دمشووووووووووق". و دفا  بعوووووووووو  النقوووووووووواط مسووووووووووته محتوووووووووول  السووووووووووورد ال
العوووووووووودوا   خيدت لصوووووووووووار مصوووووووووودر، أ  "وسووووووووووائ  الوووووووووودفاع الجووووووووووود السووووووووووورية تصوووووووووو ال
عوووووووووووة جنوووووووووووود وو ووووووووووووع د  العووووووووووودوا  إلووووووووووول جووووووووووور  أربهوووووووووووا، كموووووووووووا أأسوووووووووووقط  معظمو 

 بع  الخسائر المادية".  
افوووووووووووول ة السووووووووووووورية أد فرصووووووووووووة فووووووووووووي المحعربيوووووووووووو  ة الجمهوريوووووووووووو  ولوووووووووووون توووووووووووووفر ال

ة، يووووووووووووووو  دولعوووووووووووووووراف الللقووووووووووووووووانين واألاإلسووووووووووووووورائيلية  ة إلدانوووووووووووووووة االنتهاكووووووووووووووواتدوليووووووووووووووو  ال
ض ئنوووووووووا موووووووووا ونعووووووووور  ا  دوليووووووووو  موووووووووة واسوووووووووتخداماتها ليووووووووور المشوووووووووروعة لألسووووووووولحة المحر 

تشووووووووووووورين األول  16اريخ   الوووووووووووووا الووووووووووووودكتور بشوووووووووووووار الجعفووووووووووووورد فوووووووووووووي كلمتوووووووووووووا بتووووووووووووو 
 لتووووووووويوا دولي  يووووووووة بنووووووووزع السوووووووو   واألموووووووون الوووووووو معنأكتوووووووووبر أمووووووووام اللجنووووووووة األولوووووووول ال\
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ائيلي ت ل اإلسووووووووووووور كيوووووووووووووا  االحووووووووووووو  ة للضووووووووووووغ  علووووووووووووولجوووووووووووودد فيهوووووووووووووا دعووووووووووووووة سووووووووووووووري
 وووووووووة اطة للدوليووووووووو  ة الوكالوووووووووة الجميوووووووووع منشوووووووووآتا وأنشوووووووووطتا النوويوووووووووة لر ابووووووووو إل ضووووووووواع 

لنوويووووووووووة والكيميائيووووووووووة ة إسوووووووووورائيل موووووووووون األسوووووووووولحة اترسووووووووووان موووووووووواتزالريووووووووووة و ووووووووووال "الل
سوووووووووووولن واألموووووووووووون فووووووووووووي منطقووووووووووووة الشوووووووووووورق كبوووووووووووور للة تمثوووووووووووول التهديوووووووووووود األبيولوجيوووووووووووو  وال

 شووووووووكل تحووووووووديا  ا تووووووووزال ت  موووووووود  عقووووووووود وموووووووو سوووووووو . وئووووووووي مسوووووووو لة شووووووووكل  علوووووووول األو 
ل الووووووووورلن مووووووووون مطالبوووووووووة موووووووووة نوووووووووزع السووووووووو   ومنوووووووووع االنتشوووووووووار. فعلووووووووو جسووووووووويما  لمنظو 

لووووووووووول إسووووووووووورائيل باالنضووووووووووومام إ مت حووووووووووودةاألعضووووووووووواء فوووووووووووي األمووووووووووون ال دولالووووووووووو  ةيووووووووووو لالب
حووووووووووت ل طات االمعائووووووووودة عوووووووووودم االنتشوووووووووار كطوووووووووورف ليووووووووور نوووووووووووود، واصووووووووول  سوووووووووول

 الواليوووووووواتلد توووووووووفره لهووووووووا دة  فووووووووي الوووووووو  موووووووون الوووووووودعن الوووووووو اإلسوووووووورائيلي تعنتهووووووووا مسووووووووتفي
انيووووووووووا ودول أعضوووووووووواء أ وووووووووور  ورعووووووووووايتهن نسووووووووووا وكنوووووووووودا وألموبريطانيووووووووووا وفر  مت حوووووووووودةال

ة بيولوجيوووووووووووو  ة والعسووووووووووووكري  يلية الاإلسوووووووووووورائيلي والبوووووووووووورامد اإلسوووووووووووورائ د و و للبرنووووووووووووامد النوووووووووووو 
ل والتغطيووووووووووووة علوووووووووووول ئووووووووووووا، ال بوووووووووووو والكيميائيووووووووووووة والمسووووووووووووائمة فووووووووووووي تطويرئووووووووووووا وتعزيز 

تشووووووووووار دم اناات الصوووووووووولة بعوووووووووو  مت حوووووووووودةبيووووووووووق  وووووووووورارات األموووووووووون الرفوووووووووو  إسوووووووووورائيل تط
 ل إفشوووووووووال كووووووووول ئوووووووووو أمووووووووور ظهووووووووور جليوووووووووا  للجميوووووووووع مووووووووون  ووووووووو األسووووووووولحة النوويوووووووووة، و 

ة المعائووووووووووودة فوووووووووووي وبريطانيوووووووووووا وكنووووووووووودا لموووووووووووؤتمر مراجعووووووووووو  حووووووووووودةمت  مووووووووووون الواليوووووووووووات ال
 لوووووووووووإرادة . األمووووووووووور الووووووووووولد شوووووووووووجع إسووووووووووورائيل علووووووووووول  يوووووووووووادة تحوووووووووووديها2015عوووووووووووام 

تفا يووووووووووات أسوووووووووولحة عائوووووووووودة عوووووووووودم االنتشووووووووووار واة وعوووووووووودم االنضوووووووووومام إلوووووووووول مدوليوووووووووو  ال
ار زيوووووووووووز ترسوووووووووووانتها مووووووووووون أسووووووووووولحة الووووووووووودممل األ ووووووووووور ، ال بووووووووووول وتعلشوووووووووووار االووووووووووودما

 شووووووووواركة فوووووووووي الووووووووودورة األولووووووووول لموووووووووؤتمرملا الشوووووووووامل ووسوووووووووائل إيصوووووووووالها، ورفضوووووووووها
األسوووووووووووولحة النوويووووووووووووة وأسوووووووووووولحة الوووووووووووودمار الشووووووووووووامل إنشوووووووووووواء منطقووووووووووووة  اليووووووووووووة موووووووووووون 

رك فوووووووووي تشووووووووورين األول شووووووووورق األوسووووووووو  الووووووووولد عقووووووووود فوووووووووي نيويوووووووووو  ووووووووور  فوووووووووي الاأل
2019( ".11  

رو  وة فمجوووووووووووورد سووووووووووووقوط صووووووووووووافهوووووووووووون إال بلغووووووووووووة القوووووووووووو ال تيل رائيبوووووووووووودو أ  إسوووووووووووو 
بخلخلووووووووة عوووووووورو  الصووووووووهاينة  واحوووووووود بووووووووالقرب موووووووون مفاعلهووووووووا النوووووووووود كووووووووا  كفووووووووي   

ت  عيووووووووو  العووووووووالن علوووووووول  طووووووووورة وجووووووووود و لووووووووع  لوووووووووبهن الوائنووووووووة موووووووون جهووووووووة، ولفوووووووو 
لا إ  دل علوووووووووول نوويووووووووووة فووووووووووي مثوووووووووول ئووووووووووله المنطقووووووووووة. وئوووووووووو ترسووووووووووانة المثوووووووووول ئووووووووووله ال

ي كووووووول كوووووووا   ووووووود رسوووووووما القوووووووادة فووووووو لد الووووووو  يشوووووووير إلووووووول صوووووووحة الووووووونهد شووووووويء فةنوووووووا
بووووووووووار كلا ر المقاوموووووووووة، و ووووووووو  مسوووووووووار دربوووووووووا القوووووووووادةمووووووووون سوووووووووورية وإيووووووووورا  ولمحوووووووووو 
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فيلوووووووق القووووووود ، وجووووووواء ائووووووود  اسووووووون سوووووووليماني  ائووووووود وكوووووووا  علووووووول رأسوووووووهن الشوووووووهيد الق
ما مقاوموووووووووة السووووووووويد حسووووووووون نصووووووووور  عنووووووووودلوووووووووة سووووووووويد الئووووووووولا الحوووووووووادث ت كيووووووووودا  لمقو 

 طووووووووواب التحريووووووووور فوووووووووي ت، أوئووووووووون مووووووووون بيووووووووو  العنكبوووووووووو وصوووووووووف إسووووووووورائيل ب نهوووووووووا 
 .يل  بل أكثر من عشرين عاما  ببن  جب

 وعدداً  اً النادي النووي يزداد اتساعًا كم 
بعوووووووووود إدراك الوووووووووودول العظموووووووووول لفاعليووووووووووة امووووووووووت ك السوووووووووو   النوووووووووووود، بوووووووووودأت 

ر و  الحربيوووووووووة النوويوووووووووة، وئوووووووووو الف مووووووووون الووووووووو تلووووووووو  الووووووووودول بوووووووووامت ك عشووووووووورات األ
ية فووووووي مقووووووال رنسوووووو الف  Le Figaro)تحوووووودث  عنووووووا صووووووحيفة "لوفيغووووووارو"  مووووووا

النوويوووووووووووة فوووووووووووي العوووووووووووالن؟"  " إلووووووووووول أيووووووووووون وصووووووووووول سوووووووووووباق األسووووووووووولحةحمووووووووووول عنووووووووووووا 
تراجوووووووووع بريطانيوووووووووا عووووووووون  رارائوووووووووا السوووووووووابق القا وووووووووي  لوووووووووة بعوووووووووداقلموجووووووووواءت ئوووووووووله ا

ا  مموووووووووووووون والوووووووووووووولد كوووووووووووووو  180إلوووووووووووووول  225بخفوووووووووووووو  ترسووووووووووووووانتها النوويووووووووووووووة موووووووووووووون 
" و الووووووووووووو  الصوووووووووووووحيفة إ  2020م مفتووووووووووووورض أ  ينفووووووووووووول بحلوووووووووووووول منتصوووووووووووووف عووووووووووووواال

حربيوووووووووووة النوويوووووووووووة التوووووووووووي أل صووووووووووول لعووووووووووودد الووووووووووور و  ال الحووووووووووود  ر الرفوووووووووووع مووووووووووون ا ووووووووووورا
لوووووووووديها، كوووووووووا  أمووووووووورا  الوووووووووردع  ةقيووووووووود، دو  تغييووووووووور عمت حووووووووودةهوووووووووا المملكوووووووووة التحووووووووتفظ ب

مفاج وووووووووووا، و ووووووووووود ينهوووووووووووي عقوووووووووووودا  مووووووووووون تخفوووووووووووي  عووووووووووودد األسووووووووووولحة النوويوووووووووووة فوووووووووووي 
إلووووووووول سوووووووووباق ءل : ئووووووووول ئوووووووووو ع موووووووووة علووووووووول العوووووووووودة ربوووووووووي، وتسووووووووواالمعسوووووووووكر الغ

طانيووووووووووووووة، فووووووووووووووي المراجعووووووووووووووة ريلب ووووووووووووووح  الحكومووووووووووووووة االتسوووووووووووووول  موووووووووووووون جديوووووووووووووود؟ وأو 
 ووووووووة كانوووووووو  مقووووووووررة لوووووووون تعوووووووود ممكنووووووووة بسووووووووب  البيجديوووووووودة، أ  التخفيضووووووووات التووووووووي ال
والتهديووووووووووووووودات التكنولوجيوووووووووووووووة والعقائديوووووووووووووووة المتزايووووووووووووووودة، وا وووووووووووووووعة بهووووووووووووووولا منيوووووووووووووووة ألا

ا  لعقوووووووووووٍد موووووووووون سووووووووووتراتيجي فوووووووووو السياسووووووووووي اال عسووووووووووكرد  اإلعوووووووووو   ال ي آ  واحوووووووووود حوووووووووود 
 .المعسكر الغربي قليإل عدد األسلحة النووية فيت

ث السوووووووو م فووووووووي سووووووووتوكهولن فووووووووي تقريوووووووور لووووووووا بحوووووووواأل دولي  و ووووووووال المعهوووووووود الوووووووو 
د  الوووووووووووودول النوويووووووووووووة التسووووووووووووع وويووووووووووووة لوووووووووووو نل و  اصوووووووووووودر مووووووووووووؤ را ، إ  عوووووووووووودد الوووووووووووور 

نووووووووووووووود، ، وفرنسوووووووووووووووا، وبريطانيوووووووووووووووا، والصوووووووووووووووين، والهمت حووووووووووووووودة)روسووووووووووووووويا، والواليوووووووووووووووات ال
رأسووووووووووووووا  13865ية  انخفوووووووووووووو  موووووووووووووون  ، وإسوووووووووووووورائيل، وكوريووووووووووووووا الشوووووووووووووومالوباكسووووووووووووووتا

. وأشوووووووووووووار 2020 رأ  بحلوووووووووووووول سووووووووووووونة 13400لووووووووووووول إنوويوووووووووووووا العوووووووووووووام الما وووووووووووووي 
طق انووووووووووو ختلوووووووووووف مرأسوووووووووووا نوويوووووووووووا تووووووووووون نشووووووووووورئا فوووووووووووي م 3720  ئنووووووووووواك التقريووووووووووور أ
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فووووووووووووي حالووووووووووووة جهو يووووووووووووة. وأو وووووووووووو  التقريوووووووووووور أ   فوووووووووووو   1800الن، منهووووووووووووا العوووووووووووو 
نوووووووووووابع مووووووووووون نوووووووووووزع روسووووووووووويا  ة فوووووووووووي العوووووووووووالنالعووووووووووودد اإلجموووووووووووالي لألسووووووووووولحة النوويووووووووووو 

الوووووووووودولتين أكثوووووووووور ن أسوووووووووولحة نوويووووووووووة، علمووووووووووا أ  بحووووووووووو ة ئوووووووووواتي مت حوووووووووودةات الوالواليوووووووووو 
لعووووووووووالن. أمووووووووووا فيمووووووووووا يتعلووووووووووق بةسوووووووووورائيل موووووووووون السوووووووووو   النوووووووووووود فووووووووووي ا% 90موووووووووون 

ئيل رفعووووووووو  عووووووووودد الوووووووووور و  النوويوووووووووة، التوووووووووي بحو تهووووووووووا أ  إسوووووووووورا لتقريووووووووور،فووووووووولكر ا
  علمووووووووووا  12) .2020بحلووووووووووول رأسووووووووووا   90رأسووووووووووا  العووووووووووام الما ووووووووووي إلوووووووووول  80موووووووووون 

 ثووووووووورلنووووووووووود أنوووووووووتد لهوووووووووا أكاكووووووووورت بووووووووو   برنوووووووووامد إسووووووووورائيل ا أ  بعووووووووو  المصوووووووووادر
صوووووووووووووب األئووووووووووووداف  هووووووووووووا القوووووووووووودرة علوووووووووووول أ  تطلووووووووووووق نبلووووووووووووة نوويووووووووووووة ل 400موووووووووووون 

  13. )المعنية جوا  وبحرا  وبرا  
"، موون Anthony Cordesmanأنتوووني كوردسووما  "  مريكووي  لخبيوور األل وفقووا  

ا  لووي   عوون مائووة جهوو آل   د وصل  إلوول مووا يزيوود  يل النووية االمحتمل أ  ترسانة إسرائ
لل واحد ميغووا ة علل تطوير ما يصل إة إلل تل  القادر تكتيكي  لنوود تتراو  من األجهزة ا

يخ الباليسووووتية والقاافووووات المقاتلووووة الصووووار  ةمل األ يوووور طووون موووون مووووادة توووي إ  تووووي. وتشوووو 
 وتهوووا التدميريوووة تها النوويوووة و والغواصوووات وربموووا صوووواريخ كووورو . أموووا عووون حجووون ترسوووان

إسرائيل ئي اآل  فة  أنا من حيث حجن ترسانتها،  Jane’s Defenseلة فتزعن مج
سوو  ، و الشوورق األ في العالن. و واتها  ادرة علل تحويل جووزء كبيوور موون   وة نووية   امس

ما في ال  مد  بعيدة مثل طرابلس )ليبيا  وطهرا  ، إلل أكوووام موون األنقوواض المشووعة ب
   14ساعة بعد إصدار األمر. )لضو  أ ل من  في

 إسرائيل قنبلة نووية موقوته...  
امووووووة تووووووورف  تحريوووووو  عقاربهوووووووا اعة القيتووووووا... وسووووووو ة نوويوووووووة مو و  نبلوووووو إسوووووورائيل 

ياموووووووة" أو "سووووووواعة الووووووودمار" ة القعاوف  بووووووو   سووووووو لإشوووووووارة لخطرئوووووووا. كموووووووا ئوووووووو معووووووور 
Doomsday Clock   فووووي   بووووارة عوووون سوووواعة رمزيووووة أنشوووو ئا علموووواء أميركيووووو

حد ووووووة شوووووكل رمووووووزد إلووووول األ طوووووار الم، لكووووووي تشوووووير ب1949الو عوووووام جامعوووووة شووووويك
 ووووومن  طوووووة ويوووووة. وانطلقووووو  فكرتهوووووا   احتموووووال  يوووووام حووووورب نو ي الووووو لعوووووالن، بموووووا فووووو با

ويتخوول   The Bulletin of the Atomic Scientists"نشوورة علموواء الوولرة" 
ات تحسوووون العلموووواء  وووورارا  بشوووو   تحريوووو  عقووووارب السوووواعة موووون عدمووووا بنوووواء علوووول مؤشوووور 

المنظموووووة علووووول  النوويوووووة والمنا يوووووة. وتحووووور لعوووووالن فوووووي مواجهوووووة األ طوووووار و وووووع ا



129 

ات ومعائوووووودات سوووووو   النوووووووود موووووون مفاو وووووو كوووووول مووووووا يهوووووون انتشووووووار ال حليوووووولكشوووووف وت
ة إلووووووول و ووووووو  منتصوووووووف السووووووواع بوصوووووووول عقوووووووار ومنا شوووووووات وسياسوووووووات. حيوووووووث إ  

تووووووي  بوووووول ة، وي شووووووير عوووووودد الوووووود ائق البشووووووري  الليوووووول يعنووووووي  يووووووام حوووووورب نوويووووووة ت فنووووووي ال
 ب نوويةلليل إلل احتمال نشوب حر منتصف ا

موووووووووع رعووووووووواة المجلووووووووووس، اور وسووووووووونويا  يوووووووووتن تحريوووووووووو  عقوووووووووارب السووووووووواعة بالتشوووووووووو 
بعوووووووووة وائز نوبووووووووول. وتحظووووووووول "سووووووووواعة القياموووووووووة" بمتاعالموووووووووا فوووووووووا وا بجووووووووو  15هن وبيووووووووون

لن موووووووون أنهووووووووا إحوووووووود   وووووووودمات نشوووووووورة العلموووووووواء فقوووووووو ، وأئميتهووووووووا ل الوووووووور لوووووووو عكبيوووووووورة 
توووووووراب نهايوووووووة العوووووووالن علمووووووواء بخصوووووووو  ا تكمووووووون فوووووووي أنهوووووووا تمثووووووول وجهوووووووة نظووووووور ال

توووووووووورب العوووووووووود ا ا تغيوووووووووورات المنا يووووووووووة، وكلموووووووووو أ طووووووووووار السوووووووووو   النوووووووووووود والبسووووووووووب  
دل الووووووووو  علووووووووول أ   طوووووووووورة انتشوووووووووار  لنهايوووووووووة )منتصوووووووووف الليووووووووول العكسوووووووووي مووووووووون ا

ة المرتبطووووووووووة بمجووووووووووال المنووووووووووا  ئووووووووووي دوليوووووووووو  سووووووووووات الالسيا ملنوووووووووووود وتوووووووووو   السوووووووووو   ا
 في حالة متقدمة.

د ووووووووووووائق  بوووووووووووول عقووووووووووووارب عنوووووووووووود ثوووووووووووو ث ، و ووووووووووووع  النشوووووووووووورة ال2016وفووووووووووووي 
تحريوووووووووووو  عقوووووووووووووارب السووووووووووووواعة  2017 و وووووووووووورر العلمووووووووووووواء عوووووووووووووام منتصووووووووووووف الليووووووووووووول،

د  الوووووووو  ترموووووووو  إلووووووول البيوووووووو  األ قووووووووة، بعووووووود وصووووووووول دونالووووووودف د ينصووووووو  بوووووووي ، وعوووووووو 
ين التهديووووووووود دولي  لين الووووووووو المسوووووووووؤو  مووووووووون عووووووووودم أ ووووووووول دلوووووووووي   علووووووووول لضووووووووو  العلمووووووووواء

زة النوووووووووووود بجديووووووووووة، إلوووووووووول جانوووووووووو  فشوووووووووولهن فووووووووووي اتخوووووووووواا  وووووووووورارات سووووووووووريعة ونوووووووووواج
كوووووووووووو  د الحيوووووووووووواة علووووووووووول سوووووووووووط  الكو رات المنا يووووووووووووة التوووووووووووي تهووووووووووودلمواجهوووووووووووة التغيووووووووووو 

 األ رق.
إنشووووووووووائها، وكووووووووووا  أسوووووووووووأ موووووووووورة منوووووووووول  21لقيامووووووووووة سوووووووووواعة اوتغيوووووووووور تو يوووووووووو  

مووووووون أ ووووووول  للووووووو يووووووو  عقاربهوووووووا إعنووووووودما تووووووون تحر  1953تو يووووووو  وصووووووول  إليوووووووا عوووووووام 
د يقتووووووووووووين موووووووووووون منتصووووووووووووف الليوووووووووووول، بسووووووووووووب  تجووووووووووووارب متواصوووووووووووولة بووووووووووووين االتحوووووووووووواد 

دروجينيووووووووووووووة. مد القنبلووووووووووووووة الهير برنووووووووووووووالتطوووووووووووووووي مت حوووووووووووووودةت الالسوووووووووووووووفياتي والواليووووووووووووووا
عووووووووام حوووووووود أسووووووووبابا كووووووووا  فووووووووي رائيل أ يوووووووو  الوحيوووووووود الوووووووولد تغيوووووووور وكانوووووووو  إسوووووووو والتو 

دم عووووووووووووو  جميوووووووووووووع دول العوووووووووووووالن علووووووووووووول اتفا يوووووووووووووة معائووووووووووووودة عووووووووووووو عنووووووووووووودما و  1969
نوويوووووووووووة باسوووووووووووتثناء كووووووووووول مووووووووووون إسووووووووووورائيل والهنووووووووووود وباكسوووووووووووتا  حة اللسووووووووووو انتشوووووووووووار األ

سوووووووووووواعة   ووووووووووووائق وأصووووووووووووب  تو يوووووووووووو حيووووووووووووث تحركوووووووووووو  عقووووووووووووارب السوووووووووووواعة ث ثووووووووووووة د
  ائق  بل منتصف الليل.العام يشير إلل عشرة دالقيامة في ال  
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ق االسوووووووووووووتخباراتية التوووووووووووووي تووووووووووووون ل والوثوووووووووووووائمووووووووووووون الووووووووووووودالئالكثيووووووووووووور  موووووووووووووا  أ لع
ئيل كانووووووووووو  علووووووووووول إسووووووووووورا  أ وووووووووووية تشوووووووووووير إلووووووووووول كشوووووووووووفها  ووووووووووو ل السووووووووووونوات الما

وشووووووووووووووو  اسوووووووووووووووتخدام  سوووووووووووووووٍن مووووووووووووووون أسووووووووووووووولحتها النوويوووووووووووووووة فوووووووووووووووي حووووووووووووووورب تشووووووووووووووورين 
األيوووووووووام األولووووووووول  لر وووووووووها لخسوووووووووائر كبيووووووووورة  ووووووووو والووووووووو  بعووووووووود تع توبرأك\ةتحريريووووووووو  ال

، واكووووووووورت باللحظوووووووووات األ يووووووووورةا األمووووووووور للحووووووووورب، ولكووووووووون تووووووووون التراجوووووووووع عووووووووون ئووووووووول
   ة بوووووووووو أمريكيوووووووووو  ارية ن الموا ووووووووووع اسووووووووووتنادا  لمووووووووووا كشوووووووووفتا وثووووووووووائق اسووووووووووتخبالعديووووووووود موووووووووو 

أكتووووووووووووبر عوووووووووووام  \ةتحريريووووووووووو  ئيل كانووووووووووو  تسوووووووووووتطيع  ووووووووووو ل حووووووووووورب تشووووووووووورين الإسووووووووووورا
رة أ  تووووووووول أبيووووووووو  كانووووووووو   ووووووووواد بووووووووول النوويوووووووووة، مؤكووووووووودة ووووووووورب مصووووووووور بالقنا 1973

 بها.و رب القائرة  ل  القنابلآنلاك علل إنتا  ت
" التووووووووووووووي نشوووووووووووووورت CIAة الووووووووووووووو"مريكيوووووووووووووو  رات األئق المخوووووووووووووواب  وثوووووووووووووواوأو ووووووووووووووح

ة ومو وووووووووع "نيوووووووووو  ائيلير سووووووووو حيفة "ئووووووووواآرتس" اإلأجوووووووووزاء منهوووووووووا فوووووووووي كووووووووول مووووووووون  صووووووووو 
د " اإل بووووووووووووارد اإلسوووووووووووورائيلي مووووووووووووا مفوووووووووووواده "بوووووووووووو   واشوووووووووووونطن كانوووووووووووو  تعتقوووووووووووود بعوووووووووووو 1

يميووووووووول  ووووووووود  سووووووووولحة التقليديوووووووووة كوووووووووا لقوووووووووو  فيموووووووووا يتعلوووووووووق باألالحووووووووورب أ  ميوووووووووزا  ا
ة عربيوووووووو  ال تهديوووووووودئا للوووووووودوليزيوووووووود موووووووون  طوووووووور  موووووووون شوووووووو نا أ  إسوووووووورائيل، ممووووووووا كووووووووا 

كووووووووووووووا   اموووووووووووووو امها بالفعوووووووووووووول، وئوووووووووووووولا باسووووووووووووووتخدام األسوووووووووووووولحة النوويووووووووووووووة أو اسووووووووووووووتخد
. وفوووووووووووي كتابوووووووووووا الووووووووووولد صووووووووووودر عشوووووووووووية حلوووووووووووول 1973سووووووووووويحدث  ووووووووووو ل حووووووووووورب 

أفنيووووووووور إلسووووووووورائيلي الووووووووودكتور "البرنوووووووووامد النووووووووووود ا اكووووووووور  الحووووووووورب أو ووووووووو  موووووووووؤر 
را  لية أمووووووووووورت بوووووووووووة أ  القيوووووووووووادة اإلسووووووووووورائي Avner Cohenكووووووووووووئين" 

مووووووووووووول ر و  نوويوووووووووووووة السوووووووووووووتخدامها فوووووووووووووي رة علووووووووووووول حيريحوووووووووووووو" القوووووووووووووادصوووووووووووووواريخ "
ائيل للتراجووووووووووع عوووووووووون  ططهووووووووووا بةسوووووووووور  ادوسووووووووووورية، وأ  الوووووووووولد حوووووووووو  وووووووووورب مصوووووووووور 

 عسوووووووووووكرد  عتووووووووووواد الئووووووووووو  ووووووووووورار اإلدارة األميركيوووووووووووة بتسووووووووووويير جسوووووووووور جوووووووووووود لنقووووووووووول ال
فووووووووووا فووووووووووي مسووووووووووار الحوووووووووورب. تها فووووووووووي إحووووووووووداث انعطادم إلسوووووووووورائيل لمسوووووووووواعدالمتقوووووووووو 

ر كوووووووووووئين" فووووووووووي كتابووووووووووا ائيلل "أفنيوووووووووو لمووووووووووؤر  اإلسوووووووووور أو ووووووووووحا وأكووووووووووده اوئوووووووووولا مووووووووووا 
ها أ  نشووووووووورت يتووووووووو تؤكووووووووود صوووووووووحة الوثوووووووووائق الالووووووووولد نشووووووووورت ئووووووووواآرتس أجوووووووووزاء منوووووووووا 

أكثووووووووووور اللحظوووووووووووات دراماتيكيوووووووووووة فوووووووووووي التووووووووووواريخ النووووووووووووود اإلسووووووووووورائيلي حووووووووووودث  فوووووووووووي 
، 1967موووووووووا حووووووووودث فوووووووووي عوووووووووام ب أكتووووووووووبر،   فوووووووووا  لمراحووووووووول المبكووووووووورة مووووووووون حووووووووور ال

نهيوووووووار، بوووووووول علووووووول وشووووووو  اال إسووووووورائيل ب نهوووووووابووووووودت  1973حيوووووووث إنوووووووا فوووووووي عوووووووام 
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آل ووووووووور، حيوووووووووث  وووووووووال وبوووووووودا "موشوووووووووي ديوووووووووا " علووووووووول وشووووووووو  االنهيوووووووووار عقليوووووووووا  ئوووووووووو ا
جتمووووووووووواع: "إسووووووووووورائيل علووووووووووول وشووووووووووو  التووووووووووودمير الثالوووووووووووث وعلينوووووووووووا ل اال  ووووووووووو ديوووووووووووا  

ودة قتوووووووورب موووووووون نقطووووووووة ال عوووووووو حنا النوووووووووود  بوووووووول أ  نالتفكيوووووووور فووووووووي اسووووووووتخدام سوووووووو 
ه يل وصووووووووووووول  إلووووووووووووول ئووووووووووووولسووووووووووووووف ت حوووووووووووووظ أ  إسووووووووووووورائ مت حووووووووووووودةلوأ  الواليوووووووووووووات ا

   15با بتدمير مصر بالقنابل النووية".)لن ترف  طلالنقطة و 
ن، بووووووووووودا العوووووووووووالن علووووووووووول شوووووووووووفا بووووووووووواحثيلان المحللوووووووووووين و للعديووووووووووود مووووووووووو بالنسوووووووووووبة 

ا نصووووووووووووووو  ، عنووووووووووووووودم1962تشووووووووووووووورين األول عوووووووووووووووام \حووووووووووووووورب نوويوووووووووووووووة فوووووووووووووووي أكتوبر
مووووووووي    90ل بعوووووووود نوويووووووووا  فووووووووي كوبووووووووا، علوووووووو ييتي صووووووووواريخ مسوووووووولحة االتحوووووووواد السوووووووووف

ة عسوووووووووووووووكري  هوووووووووووووووة إلووووووووووووووول مواج وأد  الووووووووووووووو  ة.مريكيووووووووووووووو  اط  األفقووووووووووووووو  مووووووووووووووون الشوووووووووووووووو 
 مووووووووووووة الصووووووووووووواريخ الكوبيووووووووووووة، يومووووووووووووا ع رفوووووووووووو  باسوووووووووووون: أ 13وسياسووووووووووووية اسووووووووووووتمرت 

د موووووووووون ئوووووووووولا التوووووووووواريخ و ووووووووو ل األيووووووووووام األولوووووووووول موووووووووون حوووووووووورب تشوووووووووورين عووووووووود عقوووووووووو بو 
دة، ت أ مووووووووووووة نوويووووووووووووة جديووووووووووووو بوووووووووووور   1973ي عووووووووووووام كتوووووووووووووبر فوووووووووووو حرب أ\ةتحريريوووووووووووو  ال

 ، وئوووووووووولا م األسوووووووووولحة النوويووووووووووةإسوووووووووورائيل بالتهديوووووووووود فعليووووووووووا  باسووووووووووتخدا حيووووووووووث  اموووووووووو 
علووووووووووووول شووووووووووووويء فةنموووووووووووووا يووووووووووووودل علووووووووووووول أ   يوووووووووووووارات اسوووووووووووووتخدام األسووووووووووووولحة إ  دل 

بالمسوووووووو لة الوجوديووووووووة لوووووووولل  الكيووووووووا  ولكنووووووووا بطووووووووا  تر لنوويووووووووة فووووووووي إسوووووووورائيل لوووووووويس ما
ة عسوووووووووووكري  ع حتووووووووووول فوووووووووووي المواجهوووووووووووات المووووووووووورتب  برغبوووووووووووة تحقيوووووووووووق النصووووووووووور السوووووووووووري

عتبوووووووور جووووووووزءا  موووووووون يسوووووووو  الموووووووو ا األ يوووووووور لوووووووولل  الكيووووووووا  بوووووووول تة، وأنهووووووووا لالتقليديوووووووو 
يوووووووود موووووووون الحوووووووواالت التووووووووي ال تصوووووووونف ب نهووووووووا الموووووووو ا األ يوووووووور، ي العداتهووووووووا فوووووووو  يار 
فتلوووووووو  الحوووووووورب لوووووووون تكوووووووون تمثوووووووول تشوووووووورين  \لا مووووووووا حوووووووودث فووووووووي حوووووووورب أكتوووووووووبروئوووووووو 

  حالووووووووووة الت ئوووووووووو  النوووووووووووود تهديوووووووووودا  وجوديووووووووووا  إلسوووووووووورائيل، ومووووووووووع الوووووووووو  توووووووووون إعوووووووووو 
واالتحوووووووووووووواد  مت حوووووووووووووودةالواليووووووووووووووات الب  طبووووووووووووووي العووووووووووووووالن )دفعوووووووووووووو  أو وووووووووووووواع الحوووووووووووووور و 
وفة  وووووووو ل األيووووووووام األ يوووووووورة موووووووون شووووووووهر ت مكشوووووووو هديووووووووداتبووووووووادل تسوووووووووفيتي  إلوووووووول ال

تهموووووووووووا، فوووووووووووي  وا موووووووووووع إعووووووووووو   حالوووووووووووة طووووووووووووارئ نوويوووووووووووة، ترافقووووووووووو  1973أكتووووووووووووبر 
 ووووووووود مثلووووووووو  فوووووووووي  1973وائووووووووو  بعووووووووو  المحللوووووووووين للقوووووووووول بووووووووو   حووووووووورب أكتووووووووووبر 

الفوووووووووووارق  الوووووووووووة مشووووووووووابهة و مووووووووووعن  طبووووووووووي العووووووووووالن حار الع  ووووووووووة الثنائيووووووووووة بووووووووووويإطوووووووووو 
 .1962يخ الكوبية عام الشديد و أل مة الصوار 

إلووووووووووول آ ووووووووووور  1947تغيووووووووووور و ووووووووووو  سووووووووووواعة القياموووووووووووة منووووووووووول صووووووووووونعها سووووووووووونة 
 . )ويكبيديا 2020سنة تعديل لها 
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 لقوة النووية حال إلسرائيل حرام للعرب ازة ايح
ا رلووووووووووووووووون إنكارئووووووووووووووووو  -سووووووووووووووووو   نووووووووووووووووووود إ  اسوووووووووووووووووتمرار حيوووووووووووووووووا ة إسووووووووووووووووورائيل ل

ا فةسوووووووووورائيل  طوووووووووور كووووووووووامن، كمووووووووووا اكرنوووووووووو أننووووووووووا فووووووووووي مواجهووووووووووة يعنووووووووووي  -الرسوووووووووومي
نوووووووووووود"، وتوووووووووورف  أ  تقوووووووووووم المنظمووووووووووات وض ال"الغموووووووووو بسياسووووووووووة  تواصوووووووووول العموووووووووول

وويووووووووووووة، رلوووووووووووون الن اهنشوووووووووووواطاتكشووووووووووووف والر ابووووووووووووة علوووووووووووول ة اات الع  ووووووووووووة بالدوليوووووووووووو  ال
دا يوووووووووووة لمنوووووووووووع الة دوليووووووووووو  المطالبوووووووووووات الدائموووووووووووة لهوووووووووووا بوووووووووووالتو يع علووووووووووول المواثيوووووووووووق ال

االنتقووووووووووواد والتحوووووووووووري   ووووووووووود أد وتتبنووووووووووول سياسوووووووووووة لحة النوويوووووووووووة، انتشوووووووووووار األسووووووووووو 
شووووووووووووواريع نوويوووووووووووووة، سووووووووووووولمية كانووووووووووووو  أم م اءة أو إسووووووووووووو مية إلنشووووووووووووو عربيووووووووووووو  محاولوووووووووووووة 

ير و طووووووووو لتلعديووووووووود مووووووووون أعموووووووووال التوسوووووووووع واة. فوووووووووي ديمونوووووووووا، الووووووووولد شوووووووووهد اعسوووووووووكري  
 أل يرة ا

ضوووووووو  موووووووون المعلوووووووووم بوووووووو   باكسووووووووتا  ئووووووووي احوووووووود  الوووووووودول النوويووووووووة التووووووووي رف
ويووووووووووة، وئووووووووووي أكثوووووووووور األسوووووووووولحة النو د موووووووووون انتشووووووووووار التو يووووووووووع علوووووووووول معائوووووووووودة الحوووووووووو 

ة، لووووووووويس بسوووووووووب   ربهوووووووووا حلسووووووووو رائيل حيا تهوووووووووا لهوووووووووله األالووووووووودول التوووووووووي تخشووووووووول إسووووووووو 
ل موووووووا تخشووووووواه إسووووووورائيل  يوووووووام الجغرافوووووووي منهوووووووا أو بسوووووووب  عوووووووداوتها لهوووووووا ولكووووووون جووووووو 

لوووووووووووة اإلسووووووووووو مية النوويوووووووووووة بنشووووووووووور وتعموووووووووووين  ووووووووووودرات السووووووووووو   النووووووووووووود الدو  هئووووووووووول
تصووووووووووواالت سووووووووووورائيلية االع األوسووووووووووواط اإلللعووووووووووورب والمسووووووووووولمين لووووووووووولل  تتوووووووووووابونقلهوووووووووووا 

إلسوووووووو مية إلموووووووودادئا ة واعربيوووووووو  عوووووووودد موووووووون الوووووووودول الالتووووووووي تجريهووووووووا باكسووووووووتا ، مووووووووع 
ف إسوووووووووووووورائيلي موووووووووووووون أ  تتسووووووووووووووب  األ مووووووووووووووة  بالقوووووووووووووودرات النوويووووووووووووووة، وئنوووووووووووووواك تخووووووووووووووو 

تعانيهوووووووووا إسووووووووو م آبوووووووووواد فوووووووووي إجبارئوووووووووا علووووووووول تعموووووووووين  وووووووووودراتها التوووووووووي  اال تصوووووووووادية
ضوووووووووووخ ابووووووووووول أ  تمية، مقإلسووووووووووو ة واعربيووووووووووو  عووووووووووودد مووووووووووون الووووووووووودول ال النوويوووووووووووة علووووووووووول

 فووووووووووووووي ا تصوووووووووووووادئا. وباإل ووووووووووووووافة  األ يووووووووووووورة بضوووووووووووووعة مليووووووووووووووارات مووووووووووووون الووووووووووووودوالرات
عوووووووودد لباكسووووووووتا  تعتقوووووووود إسوووووووورائيل بوووووووو   ئنوووووووواك دول حووووووووول العووووووووالن  وووووووود تتفووووووووق مووووووووع 

ر  أ  مسوووووووووو لة حيا تهووووووووووا لهوووووووووولا السووووووووووو   ة وتووووووووووو يمة واإلسوووووووووو عربيوووووووووو  موووووووووون الوووووووووودول ال
الصوووووووووووين  قووووووووووووة ردع، مووووووووووون بوووووووووووين ئوووووووووووله الووووووووووودولالنووووووووووووود مسووووووووووو لة جيووووووووووودة ومفيووووووووووود ك

طلوووووووووووب جوووووووووودا   مي مواإلسوووووووووو  عربووووووووووي  ربمووووووووووا فرنسووووووووووا، فالمووووووووووال الا الشوووووووووومالية و وكوريوووووووووو 
وئوووووووووي لووووووووون تتووووووووو  ر فوووووووووي منحهوووووووووا إمكانيوووووووووة حيوووووووووا ة ئوووووووووله القووووووووودرات  ول،لهوووووووووله الووووووووود

األجهوووووووووووووزة األمنيوووووووووووووة افوووووووووووووة كل. وئووووووووووووولا موووووووووووووا يفسووووووووووووور النشووووووووووووواط المحمووووووووووووووم النوويوووووووووووووة
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 بوووووووووة دائموووووووووة لسووووووووولوكيات الووووووووودول اإلسووووووووورائيلية ويووووووووودفعها أل  تكوووووووووو  فوووووووووي حالوووووووووة مرا
تابعووووووووووة كوووووووووول ية الطامحووووووووووة لحيووووووووووا ة ئوووووووووولا السوووووووووو   النوووووووووووود، ومسوووووووووو مة واإلعربيوووووووووو  ال

ربة اسوووووووووووووتبا ية وو ائيوووووووووووووة  ووووووووووووود أد محاولوووووووووووووة أو يوووووووووووووا  ووووووووووووو  طووووووووووووووة لهوووووووووووووا. و توج
  نوووووووووو لوووووووووول مقوووووووووودرات نوويووووووووووة حتوووووووووول لووووووووووو كالحصووووووووووول عيهوووووووووودف ا بووووووووووي  عر مشووووووووووروع 

راض سوووووووووووولمية. حيووووووووووووث سووووووووووووبق لهووووووووووووا أ  دموووووووووووورت مفاعوووووووووووول تمووووووووووووو  النوووووووووووووود أللوووووووووووو 
ائيل رة، كثفووووووووووو  إسووووووووووور لسووووووووووونوات األ يوووووووووو  ووووووووووي جنووووووووووووب شوووووووووورق بغوووووووووووداد و وووووووووو ل االعرا

 وووووووووود  رية،ابألشووووووووووكال، موووووووووون ئجوميووووووووووة واسووووووووووتخموووووووووون تنفيوووووووووول  وووووووووورباتها المتعووووووووووددة ا
ئهوووووووووا النووووووووووويين، وتنفيووووووووول ة، والتيوووووووووال العديووووووووود مووووووووون علمايرانيووووووووو  المنشوووووووووآت النوويوووووووووة اإل

المفوووووووووواع ت النوويووووووووووة ، وآ رئووووووووووا فووووووووووي منشوووووووووو ة نطنووووووووووز  ة  ووووووووووديوووووووووو نت إلكترو ئجمووووووووووا
ي حوووووووووووووديث ينوووووووووووووي لوووووووووووووانتس، فووووووووووووو و يووووووووووووور الووووووووووووودفاع اإلسووووووووووووورائيلي، ب. وكوووووووووووووا  2021
 الكبيووووووورة لووووووود  إسووووووورائيل مووووووون” فووووووووكس نيوووووووو ”  ووووووود تحووووووودث عووووووون المخووووووواوف لشوووووووبكة

 وووووووووووال "إ   الجوووووووووووي   وووووووووووام بتحووووووووووووديث  طوووووووووووة لضووووووووووورب الموا وووووووووووع النوويووووووووووووة ا  و يووووووووووور إ
تقل. وكشوووووووووف لوووووووووانتس فوووووووووي ل مسووووووووو كشووووووووو ة، مهوووووووووددا  أنوووووووووا مسوووووووووتعد للعمووووووووول بيرانيووووووووو  اإل

داف دا وووووووووووول إيوووووووووووورا ، والتووووووووووووي موووووووووووون أ    إسوووووووووووورائيل” حووووووووووووددت العديوووووووووووود موووووووووووون األئوووووووووووو 
  16تطوير  نبلة ارية." ) بقدرتها علل ش نها أ  تضر

 حة النووية...؟ د األسلم  أو ض
منووووووووووول إنشوووووووووووائها إلووووووووووول القضووووووووووواء والوووووووووووتخلإل مووووووووووون  مت حووووووووووودةن الاألمووووووووووو  علتسووووووووووو 
يوووووووووة العاموووووووووة فوووووووووي عوووووووووام جمعلاالنوويوووووووووة. و ووووووووود أنشووووووووو  أول  ووووووووورار اتخلتوووووووووا  األسووووووووولحة

باكتشووووووووووووووواف الطا وووووووووووووووة اللريوووووووووووووووة لجنوووووووووووووووة لمعالجوووووووووووووووة المشووووووووووووووواكل المرتبطوووووووووووووووة  1946
ويووووووووووة إل ليميووووووووووة الخاليووووووووووة موووووووووون األسوووووووووولحة النو موووووووووو  المنوووووووووواطق ارئووووووووووا. حيووووووووووث أ يولي

انتشووووووووووار األسوووووووووولحة النوويووووووووووة ونووووووووووزع السوووووووووو  ،  ة لعوووووووووودمليوووووووووو  دو للتعزيووووووووووز المعووووووووووايير ا
و ووووووووع عوووووووودد ا  قوووووووو حة لتحقيووووووووق السوووووووو م واألموووووووون. وجوووووووور  الدوليوووووووو  لودعوووووووون الجهووووووووود ا

شوووووووووار وتجربوووووووووة األسووووووووولحة مووووووووون المعائووووووووودات المتعوووووووووددة األطوووووووووراف بغووووووووورض منوووووووووع انت
نوووووووووووزع السووووووووووو   النووووووووووووود. ومووووووووووون ئوووووووووووله  التقووووووووووودم صووووووووووووبموووووووووووع تعزيوووووووووووز  النوويوووووووووووة،
ويوووووووووووووة، ومعائووووووووووووودة حظووووووووووووور سووووووووووووولحة النو ألدات معائووووووووووووودة عووووووووووووودم انتشوووووووووووووار االمعائووووووووووووو 

ي الفضوووووووواء الخووووووووارجي وتحوووووووو  سووووووووط  تجووووووووارب األسوووووووولحة النوويووووووووة فووووووووي الجووووووووو وفوووووووو 
كووووووووووووولل  بمعائووووووووووووودة الحظووووووووووووور الجزئوووووووووووووي للتجوووووووووووووارب النوويوووووووووووووة، فوووووووووووووة و ر المووووووووووووواء، المع
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ي عوووووووووام لتوووووووووي و عووووووووو  فووووووووو النوويوووووووووة، اعائووووووووودة الحظووووووووور الشوووووووووامل للتجوووووووووارب وكووووووووولل  م
النوويوووووووووووة  ةفووووووووووواا. ومعائووووووووووودة و وووووووووووع األسووووووووووولحرئووووووووووون الن مووووووووووواتزالوإ  تكووووووووووون  1996

طوووووووووات وفوووووووووي ليرئوووووووووا مووووووووون أسووووووووولحة الووووووووودمار الشوووووووووامل علووووووووول  ووووووووواع البحوووووووووار والمحيو 
 11وموسوووووووووووكو وواشووووووووووونطن فوووووووووووي د  نووووووووووو لبووووووووووواطن أر وووووووووووها و عووووووووووو  المعائووووووووووودة فوووووووووووي 

 .1971شباط )فبراير  
نوويوووووووووووووة الطا وووووووووووووة ال مسوووووووووووو لة االعتمووووووووووووواد علوووووووووووولفيووووووووووووا بووووووووووووو    ممووووووووووووا ال شووووووووووووو 

ي سوووووووووويا  فوووووووووو  ووووووووووروريا  وركنووووووووووا  أسالسوووووووووولمية أصووووووووووب  أموووووووووورا  خدامها لأللووووووووووراض اواسووووووووووت
 %5.7تطووووووووووور والحيوووووووووواة العصوووووووووورية، إا إنهووووووووووا تنووووووووووتد مووووووووووا يقوووووووووورب مووووووووووون مسوووووووووويرة ال

% مووووووووووون كهربووووووووووواء العوووووووووووالن 13 دتا ، كموووووووووووا تنووووووووووو عالميووووووووووو  مووووووووووون الطا وووووووووووة المسوووووووووووتخدمة 
ت لنوويوووووووووة، فوووووووووة  المصوووووووووانع والمفوووووووووواع وعلووووووووول الجانووووووووو  اآل ووووووووور مووووووووون الكوووووووووووارث ا

  مووووووووووووووووع اال ديوووووووووووووووواد المضووووووووووووووووطرد فووووووووووووووووي عووووووووووووووووددئا اا سووووووووووووووووجلة باتوووووووووووووووو ، و النوويوووووووووووووووو 
مفوووووووووووووواع    443ة فووووووووووووووي العووووووووووووووالن اع ت النشووووووووووووووطاإلحصووووووووووووووائيات أ  عوووووووووووووودد المفوووووووووووووو 

وفرنسووووووووووووا  مت حوووووووووووودة ، أمووووووووووووا الواليووووووووووووات ال2010فووووووووووووي نهايووووووووووووة عووووووووووووام  429)كانوووووووووووو  
وئووووووووي  ي الووووووودول التووووووووي لوووووووديها أكبووووووور عووووووودد موووووووون المفووووووواع ت النوويوووووووةفهووووووو  نيوالصووووووو 

ين مفوووووووووواع   نوويووووووووووا  بنوووووووووواء  مسوووووووووو  جوووووووووورد حاليوووووووووواتووووووووووزداد بشووووووووووكل مسووووووووووتمر، حيووووووووووث ي
. 2021آاار  8خ ير اء العوووووووووووالن حسووووووووووو  الو وووووووووووع بتووووووووووواجديووووووووووودا  فوووووووووووي شوووووووووووتل أنحووووووووووو 

يوووووووووووووع المفووووووووووووواع ت علووووووووووووول عكوووووووووووووس سويسووووووووووووورا أو ألمانيوووووووووووووا، اللتوووووووووووووا  سوووووووووووووتغلقا  جم
الووووووووووودول السوووووووووووير فوووووووووووي المسووووووووووووار  بعوووووووووووو  ت،  ووووووووووورر 2022بحلوووووووووووول نهايوووووووووووة عوووووووووووام 

ة عربيوووووووووووو  ال. وموووووووووووون بينهووووووووووووا تركيووووووووووووا واإلمووووووووووووارات النوووووووووووووود بعوووووووووووود كارثووووووووووووة فوكوشوووووووووووويما
-Keystoneالووووووووووووووووة وروسوووووووووووووووويا البيضوووووووووووووووواء وبوووووووووووووووونغ دي . ووفقووووووووووووووووا لوك مت حوووووووووووووووودةال

ATS  ع ت   مووووووووووووووا يقوووووووووووووورب موووووووووووووون نصووووووووووووووف المفووووووووووووووااء، فووووووووووووووةية لألنبوووووووووووووو السويسوووووووووووووور
 للوووووووو إ 2011دة موووووووون عووووووووام ي العووووووووالن فووووووووي الفتوووووووورة الممتوووووووو الجديوووووووودة التووووووووي بنيوووووووو  فوووووووو 

 تن تصنيعها في الصين. 2020
 لووووووووود )الو وووووووووعحسووووووووو  الب ة العاملوووووووووة فوووووووووي العوووووووووالن،عووووووووودد المفووووووووواع ت النوويووووووووو 

ة للطا وووووووووووووووووة دوليووووووووووووووووو  لالوووووووووووووووووة ا  )لمصووووووووووووووووودر: الوك2021آاار  \موووووووووووووووووار  8بتووووووووووووووووواريخ 
 اللرية 
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المفوووووووووووووووووووواع ت  ادت  ادت أعووووووووووووووووووووداد ئووووووووووووووووووووله  شووووووووووووووووووووكل طبيعووووووووووووووووووووي كلمووووووووووووووووووووابو 
 اطةسوووووووو بداركها ب طوووووووواء التووووووووي  وووووووود تكووووووووو  بسوووووووويطة يمكوووووووون توووووووو احتموووووووواالت و وووووووووع األ

نووووووول الكلموووووووة. ويوووووووتن  يوووووووا  أو  ووووووود يكوووووووو  واسوووووووع المووووووود  واألمووووووود وكارثيوووووووا  بكووووووول مع
موووووووووووا للحووووووووووووادث النوويوووووووووووة أو  دولي  للمقيوووووووووووا  الووووووووووو  اسوووووووووووتنادا  الحادثوووووووووووة مووووووووووود  سووووووووووووء 

 International" " ا تصوووووووووووارا لعبوووووووووووارةINESيعووووووووووورف باسووووووووووون أينووووووووووويس "
Nuclear Event Scale  1990عووووووام توووووون و ووووووعا فووووووي " ئووووووو مقيووووووا 

طا وووووووووووووة اللريوووووووووووووة لتمكوووووووووووووين التوصووووووووووووويل الفوووووووووووووورد لل ةدوليووووووووووووو  مووووووووووووون  بووووووووووووول الوكالوووووووووووووة ال
ود.  ئنوووووووواك ادث نووووووووو و وووووووووع حوووووووو ألئميووووووووة السوووووووو مة العامووووووووة فووووووووي حالووووووووة  للمعلومووووووووات

اإل ووووووووووووووافة إلوووووووووووووول مسووووووووووووووتو  صووووووووووووووفر مسووووووووووووووتويات علوووووووووووووول مقيووووووووووووووا  أينوووووووووووووويس، ب 7
رة. يتحوووووووووودد مسووووووووووتو  المقيووووووووووا  علوووووووووول أسووووووووووا  ثوووووووووو ث حوووووووووووادث عديمووووووووووة الخطووووووووووو لل

مسووووووووتويات  ئوردتوووووووو ي: اآلثووووووووار  ووووووووار  المو ووووووووع واآلثووووووووار فووووووووي المو ووووووووع و عواموووووووول ئوووووووو 
 الو اية في العمق.

يسوووووووووو  وويووووووووووة لوالمفوووووووووواع ت الن لتووووووووووي تملوووووووووو  األسوووووووووولحةال شوووووووووو  أ  الوووووووووودول ا
سووووووولحة، وموووووووا  ووووووود األله مووووووو من توووووووام مووووووون عوا ووووووو  حصوووووووول أد  لووووووول فوووووووي ئووووووو  فوووووووي

موووووووون كوووووووووارث علوووووووول كافووووووووة المسووووووووتويات، ربمووووووووا  ا العطوووووووول أو الحووووووووادثيحملووووووووا ئوووووووول
علوووووووووول  ةدلوووووووووول م ووووووووووات السوووووووووونوات لمعالجووووووووووة آثارئووووووووووا الغيوووووووووور محوووووووووودو  وووووووووود تحتووووووووووا  إ

ف السووووووووووووووونين، فكارثوووووووووووووووة البي وووووووووووووووة و ووووووووووووووود يمتووووووووووووووود تووووووووووووووو ثير الكووووووووووووووووارث النوويوووووووووووووووة آلال
تسووووووووووووووبب  فووووووووووووووي أ  تكووووووووووووووو  المنطقووووووووووووووة ليوووووووووووووور  .1986 أبريوووووووووووووول 26تشوووووووووووووويرنوبيل، 

و  وصووووووووووووونف   ووووووووووووومن المسوووووووووووووت. ألوووووووووووووف سووووووووووووونة 20حيووووووووووووواة، إال بعووووووووووووود صوووووووووووووالحة لل
للحووووووووووادث النوويوووووووووة، وئوووووووووي  دولي  السوووووووووابع كحوووووووووادث رئووووووووويس اسوووووووووتنادا  للمقيوووووووووا  الووووووووو 

 ثير كبيووووووووور علووووووووول النوووووووووا  والبي وووووووووة، موووووووووع انتشوووووووووار تووووووووو  االحوووووووووادث التوووووووووي يكوووووووووو  لهووووووووو 
 الزمن. ة من طويل للمواد المشعة يستمر ت ثيرئا لمدةواسع 

ل  للكوووووووووووارث النوويووووووووووة التووووووووووي حصوووووووووو  ونووووووووووورد فيمووووووووووا يلووووووووووي الترتيوووووووووو  التنووووووووووا لي
 Process Industry ووووووووية، وفقووووووووا  لمو ووووووووع »عبوووووووور السوووووووونين الما

Forum( :»17   
دث «: حووووووووووو 4»المسوووووووووووتو   1999اليابوووووووووووا   – Tokaimuraتوكيموووووووووووورا  -10

 عمووووووال ليوووووور المووووووؤئلين بة ووووووافة كميووووووة مووووووناألموووووور عنوووووودما  اموووووو  مجموعووووووة موووووون ال
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عوووووام   لقيوووووا حتفهموووووا  إلووووول  وووووزا  ئطوووووول األمطوووووار، فوووووانفجر. م المخصووووو رانيوووووو اليو 
 56عوووووووة أ ووووووور  مووووووون العموووووووال، يصووووووول عوووووووددئا إلووووووول الفوووووووور، وتعر ووووووو  مجمو علووووووول 

لموووودنيين موووون ا 21أ   ا   اد األموووور سوووووءكميووووات كبيوووورة موووون اإلشووووعاع. ومووووا  عاموووول إلوووول
عوووود  ات تتاإلشووووعاع. توووون إ وووو ء السووووكا  موووون مسوووواحتعر ووووا أيضووووا  إلوووول كميووووات موووون 

 لو مترات حول مكا  الحادث.الف الكيآ
مسووووووتو  »ال 1983األرجنتووووووين  – Buenos Airesيوووووور  ونس آبيوووووو  -9

وفاتووووا  وحووووة الطا ووووة؛ ممووووا تسووووب  فووووي طوووو  أثنوووواء إعووووادة تشووووغيل ل«: ارتكوووو  عاموووول 4
« 3X10تسوووووب  الخطووووو  فوووووي انحوووووراف االنشوووووطار النووووووود بنسوووووبة » د ووووو بعووووود يوووووومين. و 
لووووول ألفوووووي راد مووووون أشوووووعة العامووووول إتعووووورض إلووووول  «؛ مموووووا أد RA-2فوووووي المنشووووو ة »

صووووووا  آ وووووورين شخ 17ي. كوووووولل  تعوووووورض راد موووووون اإلشووووووعاع النيوووووووترون 1700جامووووووا و
 راد. 35:1لكميات من اإلشعاع تتراو  بين 

«: 4لمسوووووتو  »ا 1969 فرنسوووووا – Saint- Laurentسوووووا  لوووووورا    -8
ت ، وفوووووووي واحووووووود مووووووون المفووووووواع 1969عوووووووام  أكتووووووووبر )تشووووووورين األول  17فوووووووي يووووووووم

م موووووون اليورانيوووووووم. توووووون كيلووووووو جوووووورا 50نصووووووهر بشووووووكل ليوووووور متو ووووووع لغووووووا  اردة باالمبوووووو 
ريوووووة، ة للطا وووووة اللدوليووووو  لمسوووووتو  الرابوووووع وفوووووق الوكالوووووة ال  ئوووووله الحادثوووووة فوووووي اتصوووووني

 التاريخ الفرنسي.ة مدنية في يو أ طر كارثة نو لا اليوم علل أنا ويلكر ئ
 SL-1 Experimental Power Station, Idahoإيوودائو  -7

USA 1961– الثالووووووث موووووون  «: فووووووي4»المسووووووتو   1961 مت حوووووودةال الواليووووووات
«، SL-1ي المحطووووووة التجريبيووووووة للطا ووووووة »، وفوووووو 1961الثوووووواني  عووووووام و  ينووووواير )كووووووان
انفجوووووار بخوووووارد،  للووووو إ مريكوووووي  لتجريبوووووي التوووووابع للجوووووي  األاعووووول النووووووود اتعووووورض المف

ع يرجوووووو  عووووواملين. سوووووب  ئوووووله الحادثوووووة ثوووووة موووووون الوانهيوووووار مفووووواج  أد  إلووووول مقتووووول ث
المسووووووو ول عووووووون امتصوووووووا   الوووووووتحكن بشوووووووكل  ووووووواط ، والووووووولراع ئوووووووول نوووووووزع اراع إلووووووو 

يوووود . تعوووود ئووووله الوا عووووة ئووووي الحووووادث  الم سوووواود الوحترونووووات فووووي  لوووو  المفاعوووولالنيو 
 .131ود كورد من الي 80ب  في تسري  واللد تس مت حدةفي الواليات ال

 «:5»المسووووووتو   1987البرا يوووووول  – Goiania Accidentلويانيوووووا  -6
إشوووووعاعي كبيووووور فوووووي حووووودث تسووووورب  1987)أيلوووووول  عوووووام  مووووون سوووووبتمبر 13الوووووو فوووووي 

رق أحوووود أجهوووووزة العوووو   اإلشوووووعاعي انيووووا، إحووووود  موووود  البرا يووووو مدينووووة لوي ل. حيووووث سووووو 
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  د مووووون األشوووووخادعووووو ل الجهوووووا  بوووووين مركوووووز طبوووووي مهجوووووور بالمدينوووووة. تووووون توووووداو مووووون 
تووووول ل مقإلووووو جهوووووا  أو الموووووادة المشوووووعة؛ مموووووا أد  بشوووووكل  ووووواط  دو  إدراك لخطوووووورة ال

واطن، كوووووووا  مووووووون بيووووووونهن ألوووووووف مووووووو  112و امووووووو  الدولوووووووة بفحوووووووإل ربعوووووووة أشوووووووخا ، أ
 بيرة في أجسادئن.خإل تعر وا لنس  إشعاع كش 249

 ,Three Mile Island Accidentبنسوووووولفانيا  -5
Pennsylvania – فوووووووووي 5»المسوووووووووتو   1979ة مريكيووووووووو  األ مت حووووووووودةالواليوووووووووات ال :»

فانيا. يووووول« بواليوووووة بنسووووولما ثووووورد جزيووووورة » ، فوووووي1979ن موووووار  )آاار  عوووووام مووووو  28الوووووو
طووووة ي أسوووووأ كارثووووة فووووي توووواريخ محين. وتعتبوووور ئووووله الحادثووووة ئوووو انصووووهر مفوووواعلين نووووووي

الحادثووووووة انطلقوووووو  نسوووووو  موووووون الغووووووا ات  الطا ووووووة النوويووووووة التجاريووووووة. علوووووول إثوووووور ئووووووله
ا أد رابووووو  ولحسوووون الحووووظ لوووون تثبووووو  الدراسووووات الع. إال أنوووووا شوووو مشووووعة واليووووود الالم حقوووو 

 سرطا .بالات إصاب بين الحادثة وأد
 دةمت حوووو المملكووووة ال – Windscale Fire (Sellafield)ايلد سووووي ف -4
  فووووي حوووودث مت حوووودةكارثووووة نوويووووة فووووي توووواريخ المملكووووة ال «: أسوووووأ5»المسووووتو   1975

فووووووي تصووووووني  الوكالووووووة  سم. صوووووونف  فووووووي المسووووووتو  الخووووووا1957أكتوووووووبر عووووووام  10
أجووووزاء مشووووروع  حوووودأ د الحووووادث عوووون اشووووتعال النيوووورا  فووووييووووة. نووووتة للطا ووووة اللر دوليوووو  ال

بشووووكل متعجوووول. األول توووون ل يووووث توووون بنوووواء أنبوووووبي توصووووية اللريووووة البريطانيووووة، حالقنبلوووو 
. و عووووو  الحادثوووووة حينموووووا 1951ولحوووووق بوووووا األنبووووووب الثووووواني فوووووي  1950عوووووام بنائوووووا 

 لوووول مموووووا تسوووووب  فوووووي إطووووو ق كميووووواتالوحووووودة األو  ل  فوووووي  لووووو  مفاعووووو ااشووووتعل  النيووووور 
توووون ربطهووووا  إصووووابة بالسوووورطا  240 ة.يطوووو نطقووووة المحموووون التلوووووث اإلشووووعاعي فووووي الم

 الحوووووادث تووووون الوووووتخلإل مووووون األلبوووووا ن كيلوووووو متووووور مووووو  500ل مسوووووافة بالحوووووادث. وعلووووو 
 مدار شهر كامل. المنتجة في القر  والري  المحي  وعلل

«: 6لمسووووووتو  »ا 1957 روسوووووويا – Kyshtym, Russiaكيشوووووويتين  -3
ة حطوووووو م فووووووي 1957سووووووبتمبر عووووووام  29اإلشووووووعا ية فووووووي  حوووووودث  كارثووووووة »كيشوووووويتين«

نف   «.سوووووابق ا، فوووووي مصووووونع »مايووووواكوود باالتحووووواد السووووووفيتي معالجوووووة الو وووووود النووووو  صووووو 
وتعوووووود  اللريووووووة. ة للطا ووووووةدوليوووووو  اد  فووووووي تصووووووني  الوكالووووووة الالحادثووووووة بالمسووووووتو  السوووووو 

بل وفوكوشووووويما. و عووووو  بعووووود تشووووويرنو  ةيووووو الحووووووادث كارث ئوووووله الحادثوووووة ئوووووي ثالوووووث أسووووووأ
بنيوووووووو  حووووووووول مصوووووووونع  ةقوووووووو ي مدينووووووووة مغلة فووووووووي مدينووووووووة »أو يورسوووووووو «، وئوووووووو الحادثوووووووو 
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 الوووووة اسووووون أو يورسووووو  ن إسووووون »كيشووووويتين« بعووووود أ  توووو «. أطلوووووق علووووول الحادثووووة ا»مايوووواك
 علل الخرائ .وماياك من 

«: كارثوووووووووووة 7»المسووووووووووتو   2011اليابوووووووووووا   – ,Fukushimaفوكوشوووووووووويما  -2
. انهيووووووارات النوويووووووة ئووووووي نتيجووووووة سلسووووووة موووووون فشوووووول المعوووووودات «»فوكوشوووووويما دايتشووووووي

يووووة وتعتبوووور أكبوووور كارثووووة نوو  ة فووووي مدينووووة فوكوشوووويما.عشوووو يووووة وتسووووريبات للمووووواد المنوو 
تقوووووووع فوووووووي نفوووووووس  . والوحيووووووودة التوووووووي1986  فوووووووي عوووووووام حووووووودثبعووووووود تشووووووويرنوبل الووووووولد 

ة للطا ووووة دوليوووو  المسووووتو  السووووابع فووووي تصووووني  الوكالووووة الالتصووووني  مووووع تشوووويرنوبل فووووي 
بدايووووة   واعتبوووور بمثابووووة إعوووو   عوووونرا شووووكل ئوووولا الحووووادث إنوووولارا  . وفووووي  سويسوووو ةيوووو اللر 

ت الحكومووووووة الفدراليووووووة اايووووووة فووووووي سويسوووووورا. و ووووووررت ة السووووووتخدام الطا ووووووة النوو النهايوووووو 
  18. )التدريجي عن استخدام الطا ة النوويةللبية النسائية حينها التخلي األ

 Chernobyl, Ukraine 1986 - Level 7تشووويرنوبل  -1
تشووووووويرنوبل علووووووول نطووووووواق واسوووووووع ئوووووووي  «: تعووووووود كارثوووووووة7»المسوووووووتو   1987أوكرانيوووووووا 

تووووون تصووووونيفهن فوووووي  وئوووووي واحووووودة مووووون حوووووادثتينرث النوويوووووة فوووووي التووووواريخ. اأسووووووأ الكوووووو 
 ة للطا وووووة اللريوووووة. الكارثوووووة تسوووووبب  فووووويدوليووووو  لسوووووابع فوووووي ترتيووووو  الوكالوووووة الو  االمسوووووت

ايوووووة تداركوووووا فوووووي نه يوووووة لووووووال أ  توووووناد كارثتلووووووث إشوووووعاعي كبيووووور وكوووووا  األمووووور سووووويزد
 األمر. 

 ة النووية  اهضة لألسلحالحركة المن
ركوووووووووووووووة اجتما يوووووووووووووووة ة ئوووووووووووووووي حة لألسووووووووووووووولحة النوويووووووووووووووو ضووووووووووووووو الحركوووووووووووووووة المنائ  

ددت بعوووووووووووو  مجموعووووووووووووات العموووووووووووول ة. حوووووووووووو ختلووووووووووووف التقنيووووووووووووات النوويوووووووووووو تعووووووووووووارض م
ة نفسوووووووووها موووووووووع الحركوووووووووة علووووووووول والحركوووووووووات البي يوووووووووة والمنظموووووووووات المهنيووووووووو المباشووووووووور 

لمجموعووووووووووووات الرئيسووووووووووووية . وتشوووووووووووومل ادولي  أو الوووووووووووو  وطني  لوووووووووووو حلووووووووووووي أو االمسووووووووووووتو  الم
وود ، أصوووووووووووووود اء النووووووووووووو ملوووووووووووووة نوووووووووووووزع السووووووووووووو   ائضوووووووووووووة لألسووووووووووووولحة النوويوووووووووووووة حالمن

النوويووووووووووووة ،  ين لمنووووووووووووع الحووووووووووووربدولي  بوووووووووووواء الوووووووووووو لسوووووووووووو م األ ضوووووووووووور ، األطاألرض ، ا
ئضووووووووووووووووة رد النوويووووووووووووووووة. وظهوووووووووووووووورت الحركووووووووووووووووة المنامووووووووووووووووة المعلومووووووووووووووووات والموووووووووووووووووا د

 بر فوووووووووووووووي اروة الحووووووووووووووو  ،1961ا يوووووووووووووووة عوووووووووووووووام لألسووووووووووووووولحة النوويوووووووووووووووة كحركوووووووووووووووة اجتم
ء مووووووووون أجووووووووول ع رفووووووووو  بوووووووووو  إ وووووووووراب النسووووووووواو ووووووووو ل المظوووووووووائرات التوووووووووي البووووووووواردة. 
مهوووووووووووووا التوووووووووووووي شوووووووووووووارك  فوووووووووووووي تنظي، و 1961األول مووووووووووووون نووووووووووووووفمبرفوووووووووووووي  السووووووووووووو م” 
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ين مدينوووووووة  رجووووووو  حووووووووالي  مسوووووووين ألوووووووف امووووووورأة فوووووووي سوووووووتبوووووووزوغ، الناشوووووووطة بوووووووي  آ
 ة للتظائر  د األسلحة النووية.مريكي  األ مت حدةفي الواليات ال

ل تشووووووووووووورنوبل ا ونالوووووووووووووا اكي ومفاعووووووووووووو ميلعووووووووووووول موووووووووووووا حصووووووووووووول فوووووووووووووي ئيروشووووووووووووو 
عوووووووووود التجووووووووووارب المكثفووووووووووة نيووووووووووة وبة الثاعالميوووووووووو  عقوووووووووواب الحوووووووووورب الوكوشوووووووووويما فووووووووووي أ وف

عينيوووووووووووات والخمسوووووووووووينيات  ل األربالمحوووووووووووي  الهوووووووووووادئ  ووووووووووو لحة النوويوووووووووووة فوووووووووووي لألسووووووووووو 
لعووووووووالن  لقووووووووين بشوووووووو   أصووووووووب  العديوووووووود موووووووون النووووووووا  حووووووووول ا موووووووون القوووووووور  الما ووووووووي،

نوويووووووووة مكثفووووووووة راء تجووووووووارب جوووووووو إالنوووووووووود. بعوووووووود حية والبي يووووووووة للفبووووووووار اآلثووووووووار الصوووووووو 
لووووووووووودول د مووووووووووون ا، صووووووووووواد   العديووووووووووو  1963 حوووووووووووي  الهوووووووووووادئ. فوووووووووووي عوووووووووووامفوووووووووووي الم

 ر التجوووووووووواربلنوويووووووووووة التووووووووووي تحظوووووووووو لجزئووووووووووي للتجووووووووووارب اعلوووووووووول معائوووووووووودة الحظوووووووووور ا
 ووووووووة محليووووووووة للطا ووووووووة النوويووووووووة فووووووووي النوويووووووووة فووووووووي الغوووووووو ف الجووووووووود. ظهوووووووورت معار 

ضوووووووووواء المجتمووووووووووع السووووووووووتينيات بوووووووووودأ بعوووووووووو  أعأوائوووووووووول السووووووووووتينيات، وفووووووووووي أوا وووووووووور 
القوووووووور  الما ووووووووي فووووووووي أوائوووووووول سووووووووبعينيات تعبيوووووووور عوووووووون مخوووووووواوفهن. علمووووووووي فووووووووي اللا

رحوووووووووة فوووووووووي طا وووووووووة نوويوووووووووة مقت احتجاجوووووووووات كبيووووووووورة حوووووووووول محطوووووووووةئنووووووووواك  ، كانووووووووو 
وألهوووووووون النجووووووووا   1975ربيووووووووة. توووووووون إلغوووووووواء المشووووووووروع فووووووووي عووووووووام مانيووووووووا الغويوووووووول ، أل

المعار ووووووووووووة للطا ووووووووووووة النوويووووووووووووة فووووووووووووي  Wyhlالنوويووووووووووووة فووووووووووووي  المضوووووووووووواد لألسوووووووووووولحة
ة الطا وووووووووووة النوويووووووووووو وبوووووووووووا وأمريكوووووووووووا الشووووووووووومالية. أصوووووووووووبح  ر و أجوووووووووووزاء أ ووووووووووور  مووووووووووون أ

القووووووووووور   بعينيات والثمانينيوووووووووووات مووووووووووونفوووووووووووي السووووووووووو  احتجوووووووووووا  شوووووووووووعبي كبيووووووووووور  ضوووووووووووي ة
فووووووووووواع ت النوويوووووووووووة بعووووووووووود حادثوووووووووووة ر ة  ووووووووووود المموووووووووووع احتجاجوووووووووووات بووووووووووواالما وووووووووووي 

ي محطوووووووة توليووووووود الكهربووووووواء فوووووووي ايووووووول، وئوووووووو االنصوووووووهار النووووووووود فووووووو جزيووووووورة ثووووووورد م
  شوووووووووووخإل تظوووووووووووائر مليوووووووووووو  ،1982وفوووووووووووي عوووووووووووام . 1979نسووووووووووولفانيا فوووووووووووي عوووووووووووام ب

بةنهوووووووووواء طووووووووووالبين ل األسوووووووووولحة النوويووووووووووة ومويووووووووووورك احتجاجووووووووووا  علوووووووووو فووووووووووي مدينووووووووووة ني
 االحتجاجوووووووووووواتواحوووووووووووودة موووووووووووون أكبوووووووووووور ود، وكانوووووووووووو  ئووووووووووووله سووووووووووووباق التسوووووووووووول  النووووووووووووو 

وبووووووووووورلن مووووووووووون توسوووووووووووع الحركوووووووووووات   .مت حووووووووووودةالسياسوووووووووووية فوووووووووووي تووووووووووواريخ الواليوووووووووووات ال
س مووووووووون الووووووووو ، لنوويوووووووووة نجووووووووود أنوووووووووا وعلووووووووول العكووووووووو لمنائضوووووووووة النتشوووووووووار األسووووووووولحة اا

د ي عتبوووووووووووور ر الطا ووووووووووووة ئوووووووووووولا الوووووووووووولاالسووووووووووووتثمار فووووووووووووي مصووووووووووووددول أ وووووووووووور   تر  وووووووووووور 
 لمكافحووووووووووووووووووووووووة ظووووووووووووووووووووووووائرة االحتبووووووووووووووووووووووووا  -الووووووووووووووووووووووووبع   حسوووووووووووووووووووووووو  - ووووووووووووووووووووووووروريا 

    19)الحرارد.
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 ًا... دولي  ة لألسلحة المحرم أخاقي  ن االستخدام الاإسرائيل تاريخ أسود م 
نووووووووووا أ  يسووووووووووتعمل ئوووووووووولا الشوووووووووويء، فكمووووووووووا يء مووووووووووا ال يمكموووووووووون ال يملوووووووووو  شوووووووووو 

تصوووووووور أيضووووووووا  علوووووووول امت كهووووووووا لألسوووووووولحة النوويووووووووة  تصوووووووور إسوووووووورائيل علوووووووول انكووووووووار
تنكوووووووووووور ا ، كمووووووووووووا دوليوووووووووووو  المحرمووووووووووووة  حةموووووووووووون األسوووووووووووول الها ألد نوووووووووووووعانكووووووووووووار اسووووووووووووتعم

ين حقووووووووووو   تجريبيوووووووووووا  ألسووووووووووولحتها سوووووووووووطيني  لفد وألرا وووووووووووي الجعلهوووووووووووا ألجسووووووووووواحقيقوووووووووووة 
عووووووووووووو  اف وووووووووووووة  ووووووووووووودئن. لقووووووووووووود أثبتووووووووووووو  ب ووووووووووووو ل معاركهوووووووووووووا ليووووووووووووور المتكالقووووووووووووولرة 

 Newالجديووووووووودة  ةبحووووووووووث األسووووووووولحالدراسوووووووووات التوووووووووي أجرتهوووووووووا مجموعوووووووووة 
Weapons Research Group (NWRG) وئوووووووي لجنوووووووة ،

ة ر التقليديووووووووو األسووووووووولحة ليووووووووو ليوووووووووا تسوووووووووعل إلووووووووول دراسوووووووووة آثوووووووووار مقرئوووووووووا إيطامسوووووووووتقلة 
ليووووووووووور    أسووووووووووولحةأ   ووووووووووووات االحوووووووووووت ل اإلسووووووووووورائيلي اسوووووووووووتخدمعلووووووووووول السوووووووووووكا ، 
يووووووووا معوووووووواد  سووووووووامة ومسوووووووورطنة لوووووووول الوووووووو  كووووووووا  عوووووووون وجووووووووود بقاتقليديووووووووة والوووووووودليل ع

يوووووووووووووم، ئبووووووووووووق، اليوراناألرسووووووووووووين، الز ن، ومنهووووووووووووا يفلسووووووووووووطيني  جرحوووووووووووول فووووووووووووي أنسووووووووووووجة 
داءات جسوووووووووواد موووووووووون أصوووووووووويبوا  وووووووووو ل االعتوووووووووو ليرئووووووووووا فووووووووووي أالكووووووووووروم، الكوووووووووواديميوم و 

 2009و 2006ل عامي علل  طاع لزة   سرائيلية اإل
دة  , بوووووووووواوال ديوووووووووو موعووووووووووة بحوووووووووووث األسوووووووووولحة الجوتقووووووووووول المتحدثووووووووووة باسوووووووووون )مج

ليوووووووووة التوووووووووي اطمانووووووووودوكا األسوووووووووتااة فوووووووووي علووووووووون الجينوووووووووات، فوووووووووي جامعوووووووووة جنوووووووووو  االي
سوووووووالة  ع ر وصوووووووحي و امووووووو  بتو يووووووو فوووووووي لوووووووزة مووووووون منظووووووووٍر طبوووووووي  يمووووووو  الو وووووووع  

ا كووووووووا  يجوووووووو مجلووووووووة  ال ون شوووووووورت فوووووووويمووووووووع  بعوووووووو    م ئ هووووووووا فتوحووووووووة  م رد نسوووووووو  عموووووووو 
ئا. ف يل إال شوووووووونوبطبيعووووووووة الحووووووووال لوووووووون يكوووووووون أمووووووووا إسوووووووورائ قوووووووود حملووووووووة تشووووووووويا  وووووووود 

علوووووووول  2009 ئهووووووووا  وووووووو ل مووووووووؤتمر صووووووووحفي فووووووووي عووووووووام أكوووووووودت مانوووووووودوكا مووووووووع  م
سوووووووورطنة وسووووووووامة لألجنووووووووة سووووووووامة ومووووووووواد متحتووووووووود معوووووووواد   طوووووووواع لووووووووزة  ةأ  تربوووووووو 

 سوووووووووورائيليةالحوووووووووورب اإل له المووووووووووواد التوووووووووي اسووووووووووتخدم  فووووووووويمتصاصووووووووووها لهووووووووو بسوووووووووب  ا
 ا إلوووووووووول "أ اع لووووووووووزة  بوووووووووول نحووووووووووو عووووووووووام. وأشووووووووووارت مانوووووووووودوكاأل يوووووووووورة علوووووووووول  طوووووووووو 

ق مووووووووع منظمووووووووات أ وووووووور  منهووووووووا نتووووووووائد أبحوووووووواثهن بالتنسوووووووويالبوووووووواحثين توصوووووووولوا إلوووووووول 
  موووووووووووووة التحاليووووووووووووول الكا: " منوووووووووووووا بالووووووووووووو  مانووووووووووووودو  و ة، عالميووووووووووووو  ال منظموووووووووووووة الصوووووووووووووحة

ابووووووووول فوووووووووي الحفووووووووور الناتجوووووووووة عووووووووون القن د التوووووووووي وجووووووووودتوفحوووووووووإل المسووووووووواحيق والمووووووووووا
لمقوووووووووولوفات وتبووووووووووين أنهووووووووووا معوووووووووواد  مسووووووووووببة   المسووووووووووتخدمة فووووووووووي ا  المعووووووووووادوكوووووووووولل
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لتوووووووووي تسووووووووووببها النتبووووووووواه علووووووووول الجوووووووووورو  اة جوووووووووودا". "لقووووووووود ركزنووووووووووا األموووووووووراض  طيووووووووور 
لا ي لووووووووزة إلوووووووول ئوووووووو األطبوووووووواء فوووووووو  ريا، حيووووووووث أشووووووووااألسوووووووولحة التووووووووي ال تخلووووووووف شووووووووظا

ة توووووووون تطويرئووووووووا  وووووووو ل تلوووووووو  األسوووووووولح األسوووووووولحة موووووووورات عديوووووووودة"، وأل  النوووووووووع موووووووون
يرات الخطيووووووووووورة التوووووووووووي مووووووووووون معرفوووووووووووة مووووووووووود  التووووووووووو ث ولووووووووووون يوووووووووووتن األ يووووووووووورة السووووووووووونوات

 حدثها. الممكن أ  ت
طووووووووووووي   فوووووووووووي ئووووووووووولا إلسووووووووووورائيل تاريخوووووووووووا  فيوووووووووووا  علووووووووووول أحووووووووووود بووووووووووو   س  ولوووووووووووي

االحووووووووووووووت ل اسووووووووووووووتخدم  فووووووووووووووي  المجووووووووووووووال فلقوووووووووووووود اثبتوووووووووووووو  التحقيقووووووووووووووات أ   وووووووووووووووات
سوووووووووون " ليوووووووووووم طلقوووووووووو  عليهووووووووووا اة فووووووووووي بيوووووووووو  حووووووووووانو  والتووووووووووي اعسووووووووووكري  لعمليووووووووووة الا

ا ، كموووووووووا اسوووووووووتخدم  يووووووووو  دولسووووووووولحة والمحرموووووووووة تها المن ترسوووووووووانريووووووووو " جوووووووووزءا  مووووووووو الخ
 سة علل لبنا .دية في الحرب السادعددا  من أسلحتها لير التقلي

إسوووووووووووورائيل تسووووووووووووتخدم حاليووووووووووووا  نسووووووووووووخة مطووووووووووووورة جوووووووووووودا  موووووووووووون صووووووووووووارو  أرض 
ة مطلعوووووووووووة فلسوووووووووووطيني  ة عسوووووووووووكري  وتؤكووووووووووود مصوووووووووووادر مووووووووووون طووووووووووورا  "النمووووووووووورود"،  أرض

ل أئووووووووووداف خ علوووووووووو واريموووووووووون ئووووووووووله الصوووووووووو  ل أطلقوووووووووو  العشوووووووووورات وووووووووووات االحووووووووووت   أ
ة، ة الجاريووووووووو عسوووووووووكري  ليوووووووووة الفوووووووووي بلووووووووودة بيووووووووو  حوووووووووانو   ووووووووو ل العم ةبشوووووووووري  مدنيوووووووووة و 

د" يتميوووووووووووز بقدرتوووووووووووا الواسوووووووووووعة علووووووووووول إحوووووووووووداث صوووووووووووارو  "النمووووووووووورو  موووووووووووع العلووووووووووون أ 
ار ئنوووووووووووووا أ  ، ويشووووووووووووو اطنينصوووووووووووووفوف الموووووووووووووو  ياإلصوووووووووووووابات فووووووووووووو  الووووووووووووودمار وإلحووووووووووووواق

ةاالحووووووووووووت ل اسووووووووووووتخدم ئووووووووووووله ال ة بشووووووووووووري  خ  وووووووووووود أئووووووووووووداف موووووووووووون الصووووووووووووواري نو يوووووووووووو 
 ية.ا مخصصة لضرب أئداف مادنهأ بالرلن من

حوووووووووووووق شوووووووووووووع  ومووووووووووووون الووووووووووووودالئل علووووووووووووول اإلجووووووووووووورام واإلرئووووووووووووواب اإلسووووووووووووورائيلي ب
زيوووووووووو  االيطوووووووووالي الرسووووووووومي حقيوووووووووق صوووووووووحافي أعوووووووووده التلفئوووووووووو موووووووووا كشوووووووووفا تاعوووووووووزل 

رائيلي اسووووووووووتعمل االحووووووووووت ل اإلسوووووووووو النقوووووووووواب عوووووووووون أ   رأد نيووووووووووو  ، والوووووووووولد كشووووووووووف
 سوووووووووولحة جديوووووووووودة تجريبيووووووووووة صوووووووووونع  فوووووووووويلما ووووووووووية أل األشووووووووووهر افووووووووووي لووووووووووزة  وووووووووو 

بحووووووووووووروق ع األرجوووووووووووول واأليوووووووووووودد واإلصووووووووووووابة يكووووووووووووا، والتووووووووووووي تووووووووووووؤدد إلووووووووووووي  طوووووووووووو مر أ
 المصاب.طاف إلي موت في نهاية المصعبة للغاية تؤدد 

فيمووووووووووووووا اسووووووووووووووتعرض البروفسووووووووووووووور االيطووووووووووووووالي موريسوووووووووووووويو بوووووووووووووواربيرد المووووووووووووووواد 
مولبيوووووووووديوم ال ا أثنووووووووواء الفحوووووووووإل، ومنهوووووووووا موووووووووادةالعثوووووووووور عليهووووووووو  سوووووووووامة التوووووووووي تووووووووونلا

ؤثر ود مسووووووووتويات عاليووووووووة منووووووووا يوووووووو وجوووووووو و  ات المنويووووووووة،نصوووووووور سووووووووام للحيوانوووووووو وئووووووووي ع



142 

 دة الكوووووووووووووادميومالحيوانوووووووووووووات المنويوووووووووووووة، وموووووووووووووا علووووووووووووول الخصووووووووووووووبة وعلووووووووووووول تكووووووووووووووين
 رطا .المسببة للس

وموووووووووون الموووووووووووواد التوووووووووووي اكرئووووووووووا بووووووووووواربيرد موووووووووووادة التنجسووووووووووتين وئوووووووووووو عنصووووووووووور 
خفضوووووووووووووة منوووووووووووووا يسوووووووووووووب  أموووووووووووووراض فوووووووووووووي د تركيوووووووووووووزات منلألجنوووووووووووووة، ووجوووووووووووووو  مسوووووووووووووا

والنيكووووووووووووول   الووووووووووووو لووووووووووووول موووووووووووووواد الكوبنفسوووووووووووووي، إ وووووووووووووافة إن العصوووووووووووووبي والتجهوووووووووووووا يال
   20جميعها مواد  طيرة.)حا  والزن  واألسترونتيوم و والمنجنيز والن

توووووووووووي اسوووووووووووتخدمتها  ووووووووووووات االحوووووووووووت ل القنابووووووووووول المحرموووووووووووة ال ومووووووووووون األسووووووووووولحة
عنقوديووووووووة  صوووووووويبا، و نابوووووووولموووووووون أد بنوووووووواء ت ةاللولبيووووووووة والتووووووووي تخوووووووورق طبقووووووووات عوووووووود

 يوووووووودئيل بالت ككمووووووووا تسووووووووتخدم إسوووووووورا علوووووووول مسووووووووافات كبيوووووووورة، تقوووووووولف  نابوووووووول صووووووووغيرة
ف إسووووووووووورائيل ة، وبووووووووووولل  تخوووووووووووالبشوووووووووووري   ووووووووووود أئوووووووووووداف نابووووووووووول لولبيوووووووووووة وانشوووووووووووطارية  

حة إال أنهووووووووووووووووا تحظوووووووووووووووور ر ئووووووووووووووووله األسوووووووووووووووولالتووووووووووووووووي ال تحظوووووووووووووووو معائوووووووووووووووودة جنيوووووووووووووووو  و 
 سكنية".استخدامها  د المدنيين وفي المناطق ال

يوووووووووث لمنظموووووووووة ئيوووووووووومن رايوووووووووتس ووتووووووووو  كينالتنفيووووووووولد  دلل الموووووووووديريووووووووو  اوئنووووووووو 
بووووووووووول العنقوديوووووووووووة ئووووووووووووي نالقرام اإلسووووووووووورائيلي بقولوووووووووووا "إ  اروث علووووووووووول حجووووووووووون اإلجووووووووووو 

ن"، ها علووووووووووول مقربوووووووووووة مووووووووووون المووووووووووودنييليووووووووووور د يقوووووووووووة وال يجوووووووووووو  اسوووووووووووتخدامأسووووووووووولحة 
اإلطووووووووووو ق اسوووووووووووتخدامها فوووووووووووي منووووووووووواطق آئلوووووووووووة، و ووووووووووود  ال يجوووووووووووو  علووووووووووولوأ ووووووووووواف "

 ائيلي" .سر إلاالحت ل ا أسلحة  وات عثرنا عليها  من
تقريووووووووور موثوووووووووق ريطانيوووووووووة  ووووووووود كشوووووووووف  فوووووووووي وكانووووووووو  صوووووووووحيفة اإلندبنووووووووودن  الب

الراحوووووووووول "روبيوووووووووورت فيسوووووووووو " ادات للكاتوووووووووو  البريطوووووووووواني شووووووووووهالبالصووووووووووور والحجوووووووووود و 
ا  لوووووووون يعوووووووود أموووووووورا   فيووووووووا ، دوليوووووووو   أسوووووووولحة محرمووووووووةوء إسوووووووورائيل إلوووووووول اسووووووووتعمال أ  لجوووووووو 

 ة مضووووووووووووادةأمريكيوووووووووووو  وا  نابوووووووووووول و وووووووووووود كشووووووووووووف فيسوووووووووووو  أ  "اإلسوووووووووووورائيليين اسووووووووووووتخدم
وت وأنهووووووووووون لجووووووووووو وا  ووووووووووو ل للمخووووووووووواب   ووووووووووود مقووووووووووور  يوووووووووووادة حوووووووووووزب   فوووووووووووي بيووووووووووور 

نقوديووووووووووووووة و إلوووووووووووووول اسووووووووووووووتعمال القنابوووووووووووووول الع لووووووووووووووث ث األيووووووووووووووام األ يوووووووووووووورة للحووووووووووووووربا
ث كوووووووووول الثالوووووووووو ا للبروتو أسووووووووولحة يفتووووووووورض أنهوووووووووا محظوووووووووورة وفقووووووووو الفوسوووووووووفورية وئوووووووووي 

 ."مت حدةالفي معائدات جني  التي لن تو عها ال إسرائيل وال الواليات 
اسووووووووووووووتخدام  ، أو  وووووووووووووووانين الحوووووووووووووورب،نسوووووووووووووواني  اإل دولي    الوووووووووووووو ظووووووووووووور القووووووووووووووانو حي

أو ليووووووووووووور متناسوووووووووووووبة  ئيةات التوووووووووووووي ت سوووووووووووووب   سوووووووووووووائر عشوووووووووووووواالهجمووووووووووووو األسووووووووووووولحة و 
ويطلووووووووووووووو  مووووووووووووووون األطوووووووووووووووراف اتخووووووووووووووواا جميوووووووووووووووع  يين واأل يوووووووووووووووا  المدنيوووووووووووووووة،للمووووووووووووووودن
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نوووووووووة لتقليووووووووول األا  المووووووووودني إلووووووووول الحووووووووود األدنووووووووول. رلووووووووون عووووووووودم الممك تياطووووووووواتاالح
تفجوووووووووووورة فووووووووووووي المنوووووووووووواطق المسوووووووووووولحة ألالوووووووووووول اسووووووووووووتخدام وجووووووووووووود حظوووووووووووور محوووووووووووودد ع

صوووووووووووووة التوووووووووووووي ال يمكووووووووووووون أ  إال أ  بعووووووووووووو  األسووووووووووووولحة،  ا الم ئولوووووووووووووة بالسوووووووووووووكا ،
لقووووووود تووووووون حظووووووور  ووووووود تكوووووووو  ليووووووور  انونيوووووووة. رئوووووووا محووووووودودة بشوووووووكل كووووووواف، آثاتكوووووووو  

المضوووووووووادة  ر وووووووووي ةوئوووووووووي األلغوووووووووام األ لكامووووووووول،جووووووووورة بانوعوووووووووا  مووووووووون األسووووووووولحة المتف
هوووووووووووووا علووووووووووووول بيعتية بطئاثارئوووووووووووووا العشوووووووووووووو لألفووووووووووووراد والووووووووووووول ائر العنقوديوووووووووووووة، بسوووووووووووووب  آ

 المدنيين.
ئووووووووووداف المتفووووووووووق عليهووووووووووا. تحقيووووووووووق األالسياسووووووووووية الوووووووووودول بت لووووووووووزم اإلع نووووووووووات 

ونوووووووووا، لكنهوووووووووا تحمووووووووول أئميوووووووووة كبيووووووووورة لزموووووووووة  انت ليسووووووووو  مأ  ئوووووووووله االلتزاموووووووووا رلووووووووون
كووووووووووون أ  تسووووووووووواعد فوووووووووووي تو وووووووووووي  القوووووووووووانو  ك ويمالسووووووووووولو ألنهوووووووووووا تحووووووووووودد معوووووووووووايير 

، 2015م لعووووووووووووا "ةالحوووووووووووالي. موووووووووووث  ، يسوووووووووووعل "إعووووووووووو   المووووووووووودار  اآلمنووووووووووو  دولي  الووووووووووو 
للمووووووووودار   عسوووووووووكرد  دام اللووووووووول تقييووووووووود االسوووووووووتخدولوووووووووة حاليوووووووووا ، إ 101الووووووووولد تدعموووووووووا 

 اعات.ء النز فال في المدار  أثناوإبقاء األط
 فوووووووووووي كووووووووووول األحووووووووووووال فوووووووووووا  موووووووووووا يحووووووووووودث اليووووووووووووم مووووووووووون اسوووووووووووتعمال اسووووووووووورائيل

موووووووووونظن ئدفووووووووووا  دولووووووووووي   عووووووووووالمي  ا  ئووووووووووو بمثابووووووووووة إجوووووووووورام دوليوووووووووو  حة المحرمووووووووووة سووووووووووللأل
 ويسوووووووووتوج  الو ووووووووووف  ووووووووود مووووووووون يطلوووووووووق ،االقضووووووووواء علووووووووول شوووووووووع  أعوووووووووزل ب كملووووووووو 

اتا لو ووووووووووووف حملووووووووووووة تجريمووووووووووووا وفضوووووووووووو  ممارسوووووووووووو  والعموووووووووووول علوووووووووووول ئوووووووووووولا السوووووووووووو  
ين وحسووووووووو  فلسوووووووووطيني  ائيل لووووووووويس  ووووووووود الإسووووووووور هوووووووووا تزعمهيووووووووور العر يوووووووووة التوووووووووي تالتط

 ة جمعاء.نساني  ولكن  د اإل

 لحة العشوائية ساأل
تعتبووووووووور إسووووووووورائيل مووووووووون الووووووووودول المصووووووووودرة للسووووووووو   وبحسووووووووو  تقريووووووووور لوووووووووو ارة 

ار دوالر مليوووووووووووووو  7.2  ة بلغوووووووووووووو عسووووووووووووووكري  أ  صووووووووووووووادراتها ال ايوووووووووووووو دفاعهووووووووووووووا اكوووووووووووووورت ف 
ن أكبووووووووور ء إسووووووووورائيل مووووووووون بووووووووويانووووووووو  كافيوووووووووة إلبقوووووووووا، ك2019، فوووووووووي عوووووووووام أمريكوووووووووي  

مليوووووووووووارات  7مصوووووووووودرين أمنيووووووووووين فوووووووووووي العووووووووووالن بحصووووووووووة سوووووووووووو ية تزيوووووووووود عوووووووووون  10
ادة ال توووووووووووووولكر إسوووووووووووووورائيل أسووووووووووووووماء الوووووووووووووودول التووووووووووووووي تشووووووووووووووترد منهووووووووووووووا . وعوووووووووووووو دوالر"

    21الس  . )
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يقا بعوووود علوووول تسووووو  وتهووووا وعملوووو  إسوووورائيل بكوووول  الإة نوووووع موووون األسوووولح لوووون يبووووق  
 فوووووووي انتهوووووواك وا وووووو  لكافوووووووة عووووووزل،األ فلسووووووطيني  ال تطووووووويره وتجريبووووووا علوووووول الشوووووووع 

سوووووولحة التووووووي دام األة، ولوووووون توووووووفر حتوووووول اسووووووتخدوليوووووو  ة والنسوووووواني  المعووووووايير والمواثيووووووق اإل
محوووودد  عسووووكرد  تعوووود بطبيعتهووووا عشوووووائية، بمعنوووول أنهووووا ال يمكوووون توجيههووووا إلوووول ئوووودف 

، والتووووي نسوووواني  اإل دولي  القووووانو  الوووو طلوووو  ا يتيمكوووون الحوووود موووون آثارئووووا حسووووبم الأنهووووا  أو
  اسوووووووتخدامها يوووووووؤدد إلووووووول إصوووووووابة   ألليووووووور  وووووووانوني، والووووووو مها أمووووووورا  يعووووووود اسوووووووتخدا

يووووووووة )المنووووووووا ل والمستشووووووووفيات والموووووووودار   حتيووووووووة المدنالموووووووودنيين أو توووووووودمير البنيووووووووة الت
ابوووول العنقوديووووة التووووي نقية ئووووي البصووووورة حتميووووة لالبووووا . وموووون أ طوووور األسوووولحة العشوووووائ

"   2006 و تمووووو  ل حووووورب و اصوووووة  ووووو  صوووووهيوني  دامها باسووووون الكيوووووا  التخاسووووو ارتوووووب  
وا آثوووووار االنفجوووووارات علووووول وأكووووود بعووووو  األطبووووواء الووووولين شخصووووو  والحووووورب علووووول لوووووزة

شووووووووهداء فووووووووي مستشووووووووفل الشووووووووفاء بغووووووووزة، بوووووووو   "إسوووووووورائيل" الجرحوووووووول وال العديوووووووود موووووووون
 .  وئوووووي  DIMEابووووول "دايووووون" )ن وتحديووووودا  اسوووووتخدم  أنواعوووووا  جديووووودة مووووون األسووووولحة، 

رب لبنووووووا  رائيل فووووووي حوووووو تخدمتها إسوووووو نفووووووس عائلووووووة القنابوووووول العنقوديووووووة التووووووي اسوووووو  نموووووو 
 . كموووووووووووا أكووووووووووودت "الحملوووووووووووة السويسووووووووووورية  ووووووووووود األلغوووووووووووام المضوووووووووووادة 2006)تموووووووووووو  
إسوووورائيل لهوووولا النوووووع موووون األسوووولحة و الوووو  "الحملووووة السويسوووورية   "اسووووتخدام لألشووووخا

تموووووو  \وييول 26يووووا  الووووولد أصوووودرتا فوووووي بلخا " فوووووي ا وووود األلغوووووام المضووووادة لألشووووو 
 يووووووووين موووووووون ئووووووووله  تهووووووووا عوووووووودة مائيلية بحو فووووووووي جنيوووووووو ، "إ  القوووووووووات اإلسوووووووور  2006

حة رة التووووووووي توووووووون تطويرئووووووووا وإنتاجهووووووووا بالتعوووووووواو  مووووووووع شووووووووركة صووووووووناعة األسوووووووولل يالوووووووو 
 ، التووووووووووي تمتلكهووووووووووا الحكومووووووووووة الفدراليووووووووووة السويسوووووووووورية". RUAGة "رواغ" )السويسووووووووووري

 ووووود  امووووو    ا ، المدافعوووووة عووووون حقووووووق اإلنسووووو تووووو ا  رايوووووتس و وكانووووو  منظموووووة ئيوموووووا
ة مدفعيووووو  لتسوووووتخدم  ووووولائف ا   "إسووووورائيلنتج  فيوووووا أبتحقيوووووق ميوووووداني فوووووي لبنوووووا ، اسوووووت

  القنابوووووول موووووون المعلوووووووم أالعنقوديووووووة فووووووي المنوووووواطق الم ئولووووووة بالسووووووكا  فووووووي لبنووووووا ". و 
وا ، والوووول ائر العنقوديووووة تحتووووود علوووول الم ووووات موووون الوووول ائر الصووووغيرة التووووي تطلووووق جوووو 

تقووووودر بم وووووات األمتوووووار المربعوووووة. ويمكووووون أ  بصوووووورة عشووووووائية علووووول مسووووواحة  رثوتتنوووووا
مووووون الطوووووائرات، و ووووود يوووووتن إط  هوووووا أيضوووووا  هوووووا لعنقوديوووووة أو إط  القنابووووول اتن إسوووووقاط يووووو 

الوووووول ائر العنقوديووووووة الصووووووغيرة بارتفوووووواع ض. كمووووووا تتسوووووون أر -بواسووووووطة صووووووواريخ أرض
ئيوموووووا  رايوووووتس  ةمووووو و ووووودرت منظ النسوووووبة الم ويوووووة لعووووودم انفجارئوووووا لحظوووووة االصوووووطدام
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القووووووووانو  نمووووووووا يقووووووووول %، بي14ة القنابوووووووول التووووووووي ال تنفجوووووووور تتجوووووووواو  واتوووووووو  أ  نسووووووووب
%. ومووووون ثووووون تشوووووكل ئوووووله 1  النسوووووبة ال يحووووو  أ  تتجووووواو  إ  تلووووو  دولي  الووووو  نسووووواني  إلا

تهديوووووودا  علوووووول النووووووا  حتوووووول بعوووووود سووووووقوط القنبلووووووة بسووووووونوات ليوووووور المنفجوووووورة  الوووووول يرة
قوووووا  وفالووووول ائر العنقوديوووووة محظوووووور  ا  وبيوووووع ونقووووولعديووووودة. لووووولل  فوووووة  اسوووووتخدام وإنتووووو 

 100تووووووي تضوووووون أكثوووووور موووووون ، وال2008عووووووام  التفا يووووووة الوووووول ائر العنقوديووووووة المبرمووووووة
  22طرفا  فيها. )دولة 

 المضادة لألفراد رضي ة األلغام األ 
ئوووووووووووي عبووووووووووووات متفجووووووووووورة مصوووووووووووممة المضوووووووووووادة لألفوووووووووووراد  ر وووووووووووي ةم األلغوووووووووووااأل

ر عووووووووووادة عنوووووووووودما اجووووووووو ا. ويحوووووووووودث االنفلتنفجووووووووور تلقائيووووووووووا  عنووووووووود ا تووووووووووراب أحوووووووووود منهووووووووو 
ام حووووووووووود أو عووووووووووون طريوووووووووووق سووووووووووول  تفجيووووووووووور. و ووووووووووود تظووووووووووول األلغووووووووووو هوووووووووووا أيووووووووووودو  علي

عنووووووووي أنهووووووووا يمكوووووووون أ  تووووووووؤدد إلوووووووول ممووووووووا يرابضووووووووة لعقووووووووود موووووووون الووووووووزمن،  ر وووووووي ةاأل
انتهووووووووواء النوووووووووزاع. ويمكووووووووون أ  ل بعووووووووود سووووووووونوات مووووووووون التشوووووووووويا أو اإلصوووووووووابة أو القتووووووووو 

مطوووووووووار الضوووووووووحايا يوووووووووؤدد انفجوووووووووار اللغووووووووون إلووووووووول تمزيوووووووووق عووووووووودة أطوووووووووراف للمووووووووورء، وإ
 ثخينة. بجرا يا تؤدد إلل إصابتهن اظبش

 قنا ل فراغية وارت اجية 
ل يمتوووووووود ليشوووووووومل اسووووووووتخدام صوووووووور علوووووووول األسوووووووولحة التقليديووووووووة بوووووووو يقتال  العوووووووودوا 

اغيووووووة واالرتجاجيووووووة جووووووو للقنابوووووول الفر أصووووووناف األسوووووولحة كاسووووووتخدام سوووووو   ال مختلووووووف
ء الوووووودا لي موووووون فووووووي  صووووووف المبوووووواني. وتتسووووووب  القنابوووووول الفراغيووووووة فووووووي تفريوووووو  الهوووووووا

ف الكبيوووووور بووووووين الضووووووغ  الوووووودا لي الموووووونخف   ال ووووووتنوووووول المسووووووتهدف، فيووووووؤدد ابمال
نفجوووووووار المبنووووووول وانهيووووووواره نحوووووووو إلووووووول اوالضوووووووغ  الخوووووووارجي المرتفوووووووع،  مبنووووووولا للجووووووود

نابوووووول بتهتوووووو  وتلووووووف كبيوووووورين فووووووي لا النوووووووع موووووون القالوووووودا ل. وتتميووووووز اإلصووووووابات بهوووووو 
الجسوووووون  و  الخارجيووووووة علوووووولأعضوووووواء الجسوووووون الدا ليووووووة، بينمووووووا تكووووووو  اآلثووووووار والجوووووور 

ن وع موووووووو ير بالوووووووولكر أ  "إسوووووووورائيل" اسووووووووتخدم  ئوووووووولا النوووووووو والجوووووووودسووووووووطحية وطفيفووووووووة.  
، وأيضووووا فووووي أثنوووواء 1982وحصووووار بيووووروت عووووام  لبنووووا قنابوووول فووووي أثنوووواء اجتياحهووووا لال

   23)  .2006حرب تمو  
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 ائية الكيمي األسلحة
م تعووووووووووور ف األسووووووووووولحة الكيميائيوووووووووووة ب نهوووووووووووا الموووووووووووواد الكيميائيوووووووووووة التوووووووووووي تسوووووووووووتخد

ن طريوووووووووووق اسوووووووووووتخدام صوووووووووووود عووووووووووو أو الوفووووووووووواة علووووووووووول نحوووووووووووو مق ةإلحوووووووووووداث اإلصووووووووووواب
حة علووووووووووووول الموووووووووووووواد الكيميائيوووووووووووووة ألسوووووووووووووللووووووووووووو  ا صوووووووووووووائإل سوووووووووووووامة. وال تقتصووووووووووووور ت

ة نفسوووووووووها فحسووووووووو ، وإنموووووووووا تشووووووووومل أيضوووووووووا مجموعوووووووووة مووووووووون المعووووووووودات مووووووووون السوووووووووام
ة والقنابووووووووووول المصوووووووووووممة  صيصوووووووووووا  إللحووووووووووواق مدفعيووووووووووو  لائف البيووووووووووول الهووووووووووواو  والقووووووووووو  

إلحوووووووووداث اإلصوووووووووابة. و ووووووووود  لموووووووووواد الكيميائيوووووووووةاألا  مووووووووون  ووووووووو ل إطووووووووو ق ئوووووووووله ا
يائيوووووووووة التوووووووووي كيمال ئوووووووووله األسووووووووولحة بموجووووووووو  اتفا يوووووووووة حظووووووووور األسووووووووولحة تووووووووون حظووووووووور

. وتعووووووووووود الترسوووووووووووانة الكيميائيوووووووووووة اإلسووووووووووورائيلية 1997عوووووووووووام  د لووووووووووو  حيوووووووووووز التنفيووووووووووول
ة مريكيووووووووو  وباالسوووووووووتناد إلووووووووول وثوووووووووائق للمخوووووووووابرات األي الشووووووووورق األوسووووووووو ، األكبووووووووور فووووووووو 

د حووووووووووورب تشووووووووووورين عووووووووووو بسووووووووووولحة الكيميائيوووووووووووة، فوووووووووووة  "إسووووووووووورائيل" بووووووووووودأت تصووووووووووونيع األ
سووووووووووون   ت . حيوووووووووووث تشوووووووووووير الوثوووووووووووائق إلووووووووووول أنوووووووووووا فووووووووووو  1973عوووووووووووام  أكتوبر/الثووووووووووواني

مونوووووووووا النووووووووووود وتتضووووووووومن ئوووووووووله األسووووووووولحة اعووووووووول ديلألسووووووووولحة الكيميائيوووووووووة، فوووووووووي مف
إسووووووووووورائيل كميوووووووووووات كبيووووووووووورة. ، الووووووووووولد تمتلووووووووووو  منوووووووووووا لوووووووووووا  األعصووووووووووواب "سوووووووووووارين"

األسووووووووووووولحة  اتفا يوووووووووووووة 1992وعلووووووووووووول الووووووووووووورلن مووووووووووووون أ  "إسووووووووووووورائيل" و عووووووووووووو  عوووووووووووووام 
م األسووووووووووولحة الكيميائيوووووووووووة، إال أنهوووووووووووا اسوووووووووووتخدا )احسووووووووووو   ، التوووووووووووي تحظووووووووووورةيالكيميائ

متطوووووووووور لألسووووووووولحة  برنوووووووووامدهوووووووووا". علووووووووول الووووووووورلن مووووووووون امت كهوووووووووا لليع لووووووووون تصووووووووودق
ي نوووووووويس  يونووووووووا، ة فوووووووو بيولوجيوووووووو  بحوووووووواث الالكيميائيووووووووة مقووووووووره فووووووووي معهوووووووود إسوووووووورائيل لأل

أرسوووووووووول  ة   وووووووووود أصوووووووووودرت تقريوووووووووورا ، مريكيوووووووووو  األ CIAتوووووووووول أبيوووووووووو . وكانوووووووووو  وكالووووووووووة 
ة مريكيووووووووووووو  خبارات األأ  االسوووووووووووووتبيووووووووووووو  األبوووووووووووووي ، يظهووووووووووووور لانسوووووووووووووخة منوووووووووووووا إلووووووووووووول 

قووووووووود، يائيووووووووة لعرائيل مخزونووووووووا  موووووووون األسوووووووولحة الكيمكانوووووووو  تشوووووووو  فووووووووي امووووووووت ك إسوووووووو 
 لكنها كالعادة أبق  شكوكها ئله سرية. 

 ة بيولوجي  حة الاألسل
ة عووووووووون  صووووووووود موووووووووواد م مر وووووووووة كوووووووووي تسوووووووووب  بيولوجيووووووووو  حة الاألسووووووووول تسوووووووووتعمل

ة بيولوجيوووووووووووووووو  األسوووووووووووووووولحة ال يموووووووووووووووو نسووووووووووووووووا  أو الحيوووووووووووووووووا . وتنتالموووووووووووووووووت أو األا  لإ
لتوووووووودمير الشووووووووامل. وتتوووووووو لف ثووووووووة ئووووووووي واألسوووووووولحة النوويووووووووة إلوووووووول ف ووووووووة أسوووووووولحة االحدي
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ات أو ة، وموووووووووون الوووووووووول يرة أو المعوووووووووودبيولوجيوووووووووو  ة موووووووووون عواموووووووووول بيولوجيوووووووووو  الاألسوووووووووولحة 
  24يصالها. )إل الوسائل المستخدمة

عوووووووووووووووووووووولل معووووووووووووووووووووووائدة 1972نيسوووووووووووووووووووووا  \أبريل 10تووووووووووووووووووووون التو وووووووووووووووووووووويع فوووووووووووووووووووووي 
Biological Weapons Convention (BWC) حظووووور  اتفا يوووووة

ة  بيولوجيوووووووووووووووووووو  ة )الداث وإنتووووووووووووووووووووا  وتخووووووووووووووووووووزين األسوووووووووووووووووووولحة البكتريولوجيوووووووووووووووووووو حاسووووووووووووووووووووت
ألسووووووووولحة المو عوووووووووة وأصوووووووووبح  سوووووووووارية المفعوووووووووول فوووووووووي ير تلووووووووو  اوالتكسوووووووووينية وتووووووووودم

ت، تعهووووووووووودت الووووووووووودول األطوووووووووووراف بتقووووووووووودين وبموجووووووووووو  ئوووووووووووله االتفا وووووووووووا ١٩٧٥م عوووووووووووا
ددة حووووووووو معووووووووون أنشوووووووووطة  –ل المتفوووووووووق عليهوووووووووا باسوووووووووتخدام األشوووووووووكا –تقوووووووووارير سووووووووونوية 

 ة، ومنهووووووووووووووا: بيانووووووووووووووات عوووووووووووووون المراكووووووووووووووزبيولوجيوووووووووووووو  ة اليووووووووووووووة األسوووووووووووووولحتتعلووووووووووووووق باتفا  
إنتووووووووووا  اللقاحووووووووووات؛ ومعلومووووووووووات  عوووووووووون مرافووووووووووقوالمختبوووووووووورات البحثيووووووووووة؛ ومعلومووووووووووات 

؛ واإلعووووووووو   عووووووووون بيولووووووووووجي  ة لبحووووووووووث وتطووووووووووير الووووووووودفاع النيووووووووو  طو عووووووووون البووووووووورامد ال
ة الهجوميووووووووووة و/أو بيولوجيوووووووووو  وير الاألنشووووووووووطة السووووووووووابقة فووووووووووي بوووووووووورامد البحووووووووووث والتطوووووووووو 

ر األمووووووووووراض المعديووووووووووة واألحووووووووووداث المماثلووووووووووة ت عوووووووووون انتشووووووووووادفا يووووووووووة؛ ومعلومووووووووووالا
سوووووووووووووووتخدام المعرفوووووووووووووووة وتشوووووووووووووووجيع اناجموووووووووووووووة عووووووووووووووون السوووووووووووووووموم؛ ونشووووووووووووووور النتوووووووووووووووائد ال

مووووووووووووون ن التشوووووووووووووريعات واألنظمووووووووووووة وليووووووووووووور الوووووووووووو  واالتصوووووووووووواالت؛ ومعلوموووووووووووووات عوووووووووووو 
موووووووووووون ثوووووووووووون التوووووووووووودابير. وكانوووووووووووو  ئنوووووووووووواك انتهاكووووووووووووات صووووووووووووار ة لهووووووووووووله االتفا يووووووووووووة، و 

ي األطوووووووووووووراف التووووووووووووو علووووووووووووول أيووووووووووووودد  بيولووووووووووووووجي  نوووووووووووووزع السووووووووووووو   ال  ضوووووووووووووي ةعانووووووووووووو  
ينطبووووووووووق بروتوكووووووووووول جنيوووووووووو  و انضووووووووووم  إلوووووووووول المعائوووووووووودة ولوووووووووون تووووووووووف بوعودئووووووووووا. 

ور ة وموووووووووووون ثوووووووووووون فووووووووووووة  اسووووووووووووتخدامها محظوووووووووووو بيولوجيوووووووووووو  لاألسوووووووووووولحة اكوووووووووووولل  علوووووووووووول 
ة موووووووووون بيولوجيوووووووووو  إ  اسوووووووووووتخدام األسووووووووووولحة ال .نسوووووووووواني  اإل دولي  بموجوووووووووو  القووووووووووانو  الوووووووووو 

اإلرئابيووووووووووة  ةك حوووووووووود أشووووووووووكال األسوووووووووولحليوووووووووور التابعووووووووووة للدولووووووووووة جانوووووووووو  المنظمووووووووووات 
عوووووووووووووون  لهاوإرسووووووووووووووا anthraxخدام الجموووووووووووووورة الخبيثووووووووووووووة ))تر محتموووووووووووووول. واسوووووووووووووو أموووووووووووووو 
  . Ricinلريسين )الوبريد، وإنتا  ا طوريق

 الروبوتا  القاتلة 
لجنوبيووووووووووووووة ، مثوووووووووووووول الصووووووووووووووين وإسوووووووووووووورائيل وكوريووووووووووووووا ا  الوووووووووووووودولتقوووووووووووووووم بعوووووووووووووو 

ة، بوووووووووووووووووةجراء مريكيووووووووووووووووو  األ ةمت حووووووووووووووووودلوالواليوووووووووووووووووات ا مت حووووووووووووووووودةوروسووووووووووووووووويا والمملكوووووووووووووووووة ال
بتصوووووووووونيعها، وباتوووووووووو   تووووووووووي تقوووووووووووملقاتلووووووووووة الروبوتووووووووووات الاتطووووووووووويرات كبيوووووووووورة علوووووووووول 
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ا  دوره ع مووووووووون اإلنسووووووووو باسوووووووووتق لية مطوووووووووردة بحيوووووووووث تنتوووووووووز تسووووووووون ئوووووووووله الروبوتوووووووووات ت
الوووووووونظن   الحيوووووووواة والموووووووووت. ولوووووووولل  تثيوووووووور ئووووووووله فووووووووي اتخوووووووواا  وووووووورارات مهمووووووووة بشوووووووو 

انونيووووووووووووووووة القة و    يوووووووووووووووو  لتسووووووووووووووووليحية مخوووووووووووووووواوف عديوووووووووووووووودة علوووووووووووووووول المسووووووووووووووووتويات األا
أو القاتلوووووووووووووة، روبوتوووووووووووووات عوووووووووووووادت ال امووووووووووووو واألمنيوووووووووووووة وعلووووووووووووول مسوووووووووووووتو  المسووووووووووووواءلة. 

ي. با  موووووووووون  ووووووووووروب الخيووووووووووال العلموووووووووو يل،  وووووووووور ة التشووووووووووغلاتيوووووووووو  أنظمووووووووووة األسوووووووووولحة ال
لووووووووويس لوووووووووديها  بشووووووووورد  لوووووووووتحكن الت القاتلوووووووووة التوووووووووي تعمووووووووول بمعوووووووووزل عووووووووون افالروبوتوووووووووا

لحكوووووووووون علوووووووووول األشووووووووووياء علوووووووووول النحووووووووووو الوووووووووو  م لتطبيووووووووووق  وووووووووودرة اإلنسووووووووووا  علوووووووووول ا
اوية، اء م سوووووووووو طوووووووووو  انو  عنوووووووووود اسووووووووووتخدام القوووووووووووة؛ وموووووووووون ثوووووووووون  وووووووووود تقووووووووووع فووووووووووي أالقوووووووووو 

ات بوووووووووالتحكن فوووووووووي لروبوتووووووووو مووووووووودنيين بوووووووووالخطر. كموووووووووا أ  السوووووووووما  لوتهووووووووودد حيووووووووواة ال
الحووووووووووودود  والمووووووووووووت يعتبووووووووووور تعوووووووووووديا  علووووووووووول حووووووووووود مووووووووووونلقوووووووووووة بالحيووووووووووواة  ووووووووووورارات متع

 الجوئرية لأل  ق.
ئا فوووووووووووووووي حملوووووووووووووووة "أو فووووووووووووووووا ة وشوووووووووووووووركا  دوليووووووووووووووو  و الوتووووووووووووووودعو منظموووووووووووووووة العفووووووووووووووو 

قوووووة يثإلووووول و وووووع و  Stop the Killer Robotsت القاتلوووووة" الروبوتوووووا
تحكن   الحفوووووووووووا  علووووووووووول  ووووووووووودر معقوووووووووووول مووووووووووون الووووووووووو جديووووووووووودة ملزموووووووووووة لضوووووووووووما ةليووووووووووو  دو 
ير وإنتوووووووووا  واسوووووووووتخدام ن طريوووووووووق حظووووووووور تطوووووووووو فوووووووووي اسوووووووووتخدام القووووووووووة عووووووووو  بشووووووووورد  ال

  دعوووووووووووووووات ا  تامووووووووووووووا . ويعووووووووووووووارض الووووووووووووووبعااتيوووووووووووووو  المسووووووووووووووتقلة اسووووووووووووووتق ال   األسوووووووووووووولحة
يقهووووووووووا مجموعووووووووووة واسووووووووووعة موووووووووون الحظوووووووووور ئووووووووووله كونهووووووووووا ستشوووووووووومل فووووووووووي حووووووووووال تطب

 أ  تنقل األروا . نكة التي يمعسكري  التقنيات ال
تخوووووووووواا القوووووووووورار فووووووووووي فووووووووووي مسوووووووووو لة ان  طووووووووووورة الروبوتووووووووووات القاتلووووووووووة وال تكموووووووووو 

موووووووووووووا  ورنووووووووووووو   ا الووووووووووووبع   ووووووووووووورارات بسوووووووووووويطة إاالمسوووووووووووووائل التووووووووووووي يرائووووووووووووو بعوووووووووووو  ا
للروبوتوووووووووات. وفقوووووووووا لمو وووووووووع بريكينووووووووو  يمكووووووووون أ  توكووووووووول مسوووووووووتقب    بوووووووووالقرارات التوووووووووي

 رد  عسووووووووووكالسوووووووووابق والمحلووووووووول ال مريكوووووووووي  عر نائووووووووو  و يووووووووور الووووووووودفاع األديفيووووووووونس يشووووووووو 
عي  ووووووووووووود يووووووووووووودفع أ  تحليووووووووووووول الووووووووووووولكاء االصوووووووووووووطنا "روبووووووووووووورت وارك" بوووووووووووووالقلق مووووووووووووون

قووووووووال: ل " ووووووووغ  الووووووووزر"، يقووووووووول المإلوووووووول اتخوووووووواا  وووووووورار  اتوووووووو حوووووووود  القووووووووو  النوويووووووووة إ
وتيوووووووووووووووة أو المقوووووووووووووووات ت. تقلقووووووووووووووووا بشووووووووووووووو   الووووووووووووووودبابات الروب "انسووووووووووووووووا المووووووووووووووودمر، ال

تر فوووووووووووي األسووووووووووولحة الروبوتيوووووووووووة. إنهوووووووووووا جهوووووووووووا  كمبيوووووووووووو الخطووووووووووور الحقيقوووووووووووي لووووووووووويس 
 ات االسووووووووووتط ع ويوووووووووو مر النووووووووووا اء االصووووووووووطناعي لمعالجووووووووووة بيانوووووووووو كليسووووووووووتخدم الوووووووووو 

نظووووووووام القيووووووووادة  كوووووووون أ  نتخيوووووووول أنووووووووا فووووووووير إطوووووووو ق النووووووووار". يمالضووووووووغ  علوووووووول   
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 وفقوووووووووووا  ء اصوووووووووووطناعي تنبوووووووووووؤد، يعمووووووووووول النووووووووووووود، يوجووووووووووود نظوووووووووووام اكوووووووووووا والسووووووووووويطرة
ا  أكثوووووووووور بكثيوووووووووور موووووووووون أد شوووووووووويء لمعووووووووووايير معينووووووووووة، وئوووووووووولا احتمووووووووووال مقلووووووووووق كثيوووووووووور 

 بس   فردد". ا فيما يتعلقيمكن أ  تتخيل

 خاتمة 
بوئة شوووووووووووووووووووواريعها المشوووووووووووووووووووو   أ  الحووووووووووووووووووووديث عوووووووووووووووووووون إسوووووووووووووووووووورائيل ومال شوووووووووووووووووووو  

ول أموووووووووووور يطوووووووووووو ة، ئووووووووووووو دوليوووووووووووو  لمعائوووووووووووودات الالقوووووووووووووانين ولألعووووووووووووراف و وانتهاكاتهووووووووووووا ل
مختصوووووووووور... فوووووووووونحن شوووووووووورحة ويصووووووووووع  أ  يسووووووووووتوفي حقووووووووووا فووووووووووي ئوووووووووولا البحووووووووووث ال

ة كونوووووووووا نسووووووووواني  يووووووووول  وحافووووووووول  باالنتهاكوووووووووات  ووووووووود  اإلأموووووووووام كيوووووووووا  لديوووووووووا سوووووووووجل  طو 
ئووووووووووووودات انين أو اتفا يوووووووووووووات أو معاصووووووووووووورف دو  أد اعتبوووووووووووووار ألد  وووووووووووووو تي  ووووووووووووورر أ 

 ة مانعوووووووووة... وتقوووووووووف فووووووووويأ   يووووووووو   لتوووووووووزم بووووووووو د معووووووووواييرال يحتووووووووورم وال ي ة وأ دوليووووووووو  
ادعوووووووة... أموووووووام ة ر دوليووووووو  عموووووووا وال تقوووووووف فوووووووي وجهوووووووة أد  ووووووووة ظهوووووووره  ووووووووة سوووووووانده دا 

حصوووووووووون أنفسوووووووووونا السووووووووووتهانة، أصووووووووووب  لزامووووووووووا  علينووووووووووا أ  نكوووووووووول ئوووووووووولا االسووووووووووتهتار وا
ياتنووووووووووا تصوووووووووورفاتا واسووووووووووتهتاره بحردع حقيقيووووووووووة تضووووووووووع حوووووووووودودا  ل لئوسووووووووووا وأ  نجوووووووووود

 نا... ومصير منطقت
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 رداالمص
فووووووووووووووووي أكبوووووووووووووووور االتفا يووووووووووووووووات    .إسوووووووووووووووورائيل عضووووووووووووووووو2014\4\1مسووووووووووووووووعد، دانووووووووووووووووة )  1)

م 16/4/2021 وسوووووووووووها جميعوووووووووووا.  تووووووووووون االطووووووووووو ع عليوووووووووووا فوووووووووووية لحمايوووووووووووة البي وووووووووووة، لكووووووووووون!... تددوليووووووووووو  ال
-https://www.maanابوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  المو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع )نسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووخة إلكترونيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة ، ر 

ctr.org/magazine/article/274/ 
(2  Weapon of mass destruction - weaponry". 

Encyclopedia Britannicaع عليوووووووووووا فوووووووووووي خ نشووووووووووور . تووووووووووون االطووووووووووو.. )مووووووووووون دو  تووووووووووواري 
 :م. رابوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  المو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع16/4/2021

https://www.britannica.com/technology/weapon-of-mass-
destruction 

(3  Treaty on the prohibition of nuclear weapons  موووون(
 : وووووووووووووووووووووعم. رابووووووووووووووووووووو  المو 16/4/2021فوووووووووووووووووووووي عليوووووووووووووووووووووا  . تووووووووووووووووووووون االطووووووووووووووووووووو ع  تووووووووووووووووووووواريخ نشووووووووووووووووووووور دو 

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/tpnw/  
ال: والقصوووووووووووووووة، مقوووووووووووووووال متووووووووووووووورجن بتصووووووووووووووورف لمقوووووووووووووووالسووووووووووووووو   النووووووووووووووووود.. التووووووووووووووواريخ   4)

Atomic Bomb History  :لكاتبوووووووووا مو ووووووووووعHISTORY.COM درد و كووووووووووجن ، المتوووووووووور
-https://tipyan.com/nuclear:رابوووووووووووووووووووووو  المو ووووووووووووووووووووووع 2020سووووووووووووووووووووووبتمبر،  6 -رفيووووووووووووووووووووووق  محموووووووووووووووووووووود

weapon-history-and-story  
يل النوويوووووووووووووووووة. تووووووووووووووووون رائ . نبلوووووووووووووووووة إسووووووووووووووووو2003موووووووووووووووووار   08حموووووووووووووووووودة، عوووووووووووووووووادل )   5)

و ووووووووووووووووووووووووووع: بوووووووووووووووووووووووووو  المة ، رام )نسووووووووووووووووووووووووووخة إلكترونيوووووووووووووووووووووووووو16/4/2021فووووووووووووووووووووووووووي االطوووووووووووووووووووووووووو ع عليووووووووووووووووووووووووووا 
https://www.albayan.ae/opinions/2003-03-08-1.1266776  

 .أ طووووووووووووووووار 2004تشوووووووووووووووورين األول  - 232إعووووووووووووووووداد: مسوووووووووووووووواعد، كمووووووووووووووووال )العوووووووووووووووودد   6)
االطووووووووووووو ع عليوووووووووووووا فوووووووووووووي   ن. تووووووووووووونن تتفوووووووووووووامووووووووووووون مفووووووووووووواعلي إسووووووووووووورائيل النووووووووووووووويي رب اإلشوووووووووووووعاعاتتسووووووووووووو

  https://cutt.us/T1gGVراب  المو ع:  م )نسخة إلكترونية ،16/4/2021
(7   Israel’s Nuclear Program (Sep 30, 2013) توووووون 

ابوووووووووووووووووووووووووو  المو ووووووووووووووووووووووووووع: م )نسووووووووووووووووووووووووووخة إلكترونيووووووووووووووووووووووووووة ، ر 16/4/2021ع عليووووووووووووووووووووووووووا فووووووووووووووووووووووووووي طوووووووووووووووووووووووووو الا
https://cutt.us/5KRCd 

، إسووووووووووووووووووورائيل توووووووووووووووووووو ع 2004آب / ألسوووووووووووووووووووطس  08مو وووووووووووووووووووع البوابوووووووووووووووووووة منشوووووووووووووووووووور   8)
 ليوووووووووا فووووووووويطووووووووو ع ع ووووووووورب منشووووووووواتها النوويوووووووووة. تووووووووون اال مضوووووووووادة ل شوووووووووعاعات علووووووووول المقيموووووووووينا راصوووووووووا 

 https://cutt.us/UVnZR :م )نسخة إلكترونية ، راب  المو ع16/4/2021
أيوووووووووووووار / :2ة"، )العووووووووووووودد عربيووووووووووووو  مجلوووووووووووووة "سياسوووووووووووووات محوووووووووووووارب، محموووووووووووووود )دراسوووووووووووووة    9)

واألئوووووووووووووداف. تووووووووووووون  ائيلي الخلفيوووووووووووووة واألسوووووووووووووباب  .سياسوووووووووووووة الغمووووووووووووووض النووووووووووووووود اإلسووووووووووووور 2013و مووووووووووووواي
:   المو ووووووووووووووووووووووووووع  ، رابوووووووووووووووووووووووووو م )نسووووووووووووووووووووووووووخة إلكترونيووووووووووووووووووووووووووة16/4/2021ي االطوووووووووووووووووووووووووو ع عليووووووووووووووووووووووووووا فوووووووووووووووووووووووووو

https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-
PDFDocumentLibrary/document_EF00CF34.pdf 
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لية صوووووووووووووووامتة وأسوووووووووووووورار مدفونوووووووووووووووة لمنطقوووووووووووووووة رائيا.. توسووووووووووووووعة إسووووووووووووووومفاعوووووووووووووول ديمونووووووووووووووو  10)
)نسوووووووووووووخة  م16/4/2021ن االطووووووووووووو ع عليوووووووووووووا فوووووووووووووي   تووووووووووووو2021فبرايووووووووووووور  24منوووووووووووووة )نوويوووووووووووووة ليووووووووووووور آ

 https://cutt.us/K9fHn ع:   إلكترونية ، راب  المو 
  .سووووووووووووووووورية تجوووووووووووووووودد 2020أكتوووووووووووووووووبر \ ولألا )تشوووووووووووووووورين 16الجعفوووووووووووووووورد، بشووووووووووووووووار )  11)

نشوووووووووووووآتا وأنشوووووووووووووطتا  ضووووووووووووواع جميوووووووووووووع ماإلسووووووووووووورائيلي إلعلووووووووووووول كيوووووووووووووا  االحوووووووووووووت ل دعوتهوووووووووووووا للضوووووووووووووغ  
م 16/4/2021يوووووووووووووة تووووووووووووون االطووووووووووووو ع عليوووووووووووووا فوووووووووووووي ة للطا وووووووووووووة اللر دوليووووووووووووو  لوووووووووووووة الالنوويوووووووووووووة لر ابوووووووووووووة الوكا
 https://cutt.us/N20cZ:. المو ع)نسخة إلكترونية ، راب  

  م في ستوكهولنسلث األبحا دولي  المعهد ال  12)
يخ [. توووووووووووووووووار 15440  ر ووووووووووووووووون العووووووووووووووووودد  2021  موووووووووووووووووار  07شبكشوووووووووووووووووي، حسوووووووووووووووووين )  13)

 ووووووووووووووع:  ، رابوووووووووووووو  المو خة إلكترونيووووووووووووووةم )نسوووووووووووووو16/4/2021{! توووووووووووووون االطوووووووووووووو ع عليووووووووووووووا فووووووووووووووي }النوووووووووووووووود 
https://cutt.us/Q6mEh 

(14  The Trusted Global Agency for Open-Source 
Defence Intelligence ونيووووووووووة ، م )نسووووووووووخة إلكتر 16/4/2021ي توووووووووون االطوووووووووو ع عليووووووووووا فوووووووووو

 /https://www.janes.comراب  المو ع: 
 :ةأمريكيووووووووووووووووووووووووو  م  وثوووووووووووووووووووووووووائق 12:14 2011يوليووووووووووووووووووووووووا  23) ل، محموووووووووووووووووووووووووودمحيوووووووووووووووووووووووو  15)

توووووووون االطوووووووو ع عليووووووووا فووووووووي  و" نابل نوويووووووووة" فووووووووي حوووووووورب أكتوووووووووبرإسوووووووورائيل  ططوووووووو  لضوووووووورب مصوووووووور بوووووووو
 https://cutt.us/ZLpUVإلكترونية ، راب  المو ع:  نسخةم )16/4/2021

دفاع اإلسووووووووووووووووووورائيلي   .و يووووووووووووووووووور الووووووووووووووووووو2021 -موووووووووووووووووووار   - 4صوووووووووووووووووووالحة، رائووووووووووووووووووود )  16)
يوووووووووا فووووووووووي طوووووووووو ع علة. تووووووووون االيرانيوووووووووو  ضوووووووووورب المنشوووووووووآت النوويوووووووووة اإلطووووووووووور  طوووووووووة لإ  الجوووووووووي  يقوووووووووول 

 https://cutt.us/drddt: نسخة إلكترونية ، راب  المو عم )16/4/2021
(17  Top 10 Nuclear Disasters   توووووووون االطوووووووو ع عليووووووووا فووووووووي

خة إلكترونيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة ، رابووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  المو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع: سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونم )16/4/2021
https://www.processindustryforum.com/hot-

topics/nucleardisasters 
اسوووووووووووووووتخدام طا وووووووووووووووة  بووووووووووووووودو     .م سوووووووووووووووتقبل  2021موووووووووووووووار   11جوريوووووووووووووووو، لوووووووووووووووويجي )  18)

م )نسوووووووووووووخة إلكترونيوووووووووووووة 16/4/2021م مكووووووووووووون؟. تووووووووووووون االطووووووووووووو ع عليوووووووووووووا فوووووووووووووي نوويوووووووووووووة.. ئووووووووووووول ئوووووووووووووو 
swissinfo.ch:راب  المو ع ،  https://cutt.us/2V5rO 

عليووووووووووووووووووووا فووووووووووووووووووووي  حة النوويووووووووووووووووووووة توووووووووووووووووووون االطوووووووووووووووووووو عحركووووووووووووووووووووة منائضووووووووووووووووووووة لألسوووووووووووووووووووول  19)
المو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع:    م )نسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووخة إلكترونيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة ، رابووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  16/4/2021

https://mimirbook.com/ar/93a386f2709  
ود معوووووووووووواد  سووووووووووووامة ة  طوووووووووووواع لووووووووووووزة تحتوووووووووووويو  يؤكوووووووووووودو  أ  تربووووووووووووبوووووووووووواحثو  ايطووووووووووووال  20)

إلكترونيووووووووووووووووة ، رابوووووووووووووووو  المو ووووووووووووووووع:  ةخ  )نسوووووووووووووووو2009نيسووووووووووووووووا  / ديسوووووووووووووووومبر  20ومووووووووووووووووواد مسوووووووووووووووورطنة )
https://cutt.us/0fCPq 

ة عسووووووووووووووووكري   صووووووووووووووووادرات إسوووووووووووووووورائيل ال2020-6-22وف )ر  ط، عبوووووووووووووووود الووووووووووووووووأرنووووووووووووووووا و   21)
 2019مبيعوووووووووووات العوووووووووووام و ارة الووووووووووودفاع اإلسووووووووووورائيلية عووووووووووون ار دوالر بحسووووووووووو  تقريووووووووووور مليووووووووووو 7.2بلغووووووووووو  
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م )نسوووووووووووووووووووووخة إلكترونيوووووووووووووووووووووة ، رابووووووووووووووووووووو  المو وووووووووووووووووووووع: 16/4/2021ا فوووووووووووووووووووووي ليوووووووووووووووووووووع تووووووووووووووووووووون االطووووووووووووووووووووو ع
https://cutt.us/sddbS 

طوووووووووووووو ع   توووووووووووووون اال2006ليووووووووووووووو يو  27نابوووووووووووووول العنقوديووووووووووووووة") "إسوووووووووووووورائيل تسووووووووووووووتعمل الق  22)
المو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووع:  ة ، رابووووووووووووووووووووووووووووووووووووو إلكترونيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووم )نسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووخة 16/4/2021عليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووا فوووووووووووووووووووووووووووووووووووووي 

https://cutt.us/HrwMR 
 2012يووووووووووووة )كووووووووووووانو  أول البي ووووووووووووة والتنم مجلووووووووووووة شووووووووووووهرية أفوووووووووووواق كوووووووووووور م ، جووووووووووووور   23)

ا باعتبارئووووووووووووووا موووووووووووووون أسوووووووووووووولحة الوووووووووووووودمار عالميوووووووووووووو  تصوووووووووووووونف   .50العوووووووووووووودد  - 2013كووووووووووووووانو  ثوووووووووووووواني  -
تسوووووووووووتهدف األطفوووووووووووال واألرض والبي وووووووووووة فوووووووووووي لوووووووووووزة.  يوووووووووووةوارتجاج نابووووووووووول عنقوديوووووووووووة وفراغيوووووووووووة  الشوووووووووووامل

خة إلكترونيوووووووووووووووووووووة ، رابووووووووووووووووووووو  المو وووووووووووووووووووووع: م )نسووووووووووووووووووووو16/4/2021طووووووووووووووووووووو ع عليوووووووووووووووووووووا فوووووووووووووووووووووي تووووووووووووووووووووون اال
https://www.maan-

ctr.org/magazine/Archive/Issue50/newtopic1.php 
  معهووووووووووووووووووووووود UNIDIR/2003/22شووووووووووووووووووووووومالبرلر) وتوموووووووووووووووووووووووا  سوووووووووووووووووووووووتي  توليوووووووووووووووووووووووو  24)
لووووووووول مفووووووووواهين األمن: وووووووووامو  مصوووووووووطلحات ع االتفووووووووواق . نحوووووووووو لبحووووووووووث نوووووووووزع السووووووووو  مت حووووووووودةلاألمووووووووون ا

م )نسووووووووووخة 16/4/2021ة توووووووووون االطوووووووووو ع عليووووووووووا فووووووووووي ألسوووووووووولحة ونووووووووووزع السوووووووووو   وبنوووووووووواء الثقووووووووووتحديوووووووووود ا
لمو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع: إلكترونيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة ، رابوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ا

https://www.unidir.org/sites/default/files/publication/pdfs/coming
-to-terms-with-security-a-lexicon-for-arms-control-

disarmament-and-confidence-building-arabic-en-549.pd 
 

 مختلفة: مراجع
 • Warner D. Farr, LTC, U.S. Army(September 1999) THE 

THIRD TEMPLE'S HOLY OF HOLIES:ISRAEL'S NUCLEAR 
WEAPONS المو وووووووووووووع: )نسووووووووووووخة إلكترونيوووووووووووووة ، رابوووووووووووو م16/4/2021فوووووووووووووي  ايووووووووووووطووووووووووووو ع علتوووووووووووون اال  

https://fas.org/nuke/guide/israel/nuke/farr.htm 
سووووووووورا .إنشووووووووواء منطقوووووووووة  اليوووووووووة لبحووووووووووث نوووووووووزع السووووووووو   جنيووووووووو ، سوي حووووووووودةمت  معهووووووووود األمووووووووون ال • 

ة لمنوووووووووع االنتشوووووووووار والتجوووووووووارب دوليووووووووو  ألوسووووووووو : الووووووووون ظن الالحة الووووووووودمار الشوووووووووامل فوووووووووي الشووووووووورق مووووووووون أسووووووووو
  .  UNIDIR/2004/24 ليميةاإل

ن االطوووووووووووووووو ع يلي. تووووووووووووووووإلسوووووووووووووووورائوود ا  .البرنووووووووووووووووامد النوووووووووووووووو2007-5-20القصوووووووووووووووور، كمووووووووووووووووال ) • 
بووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  المو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووع: ونيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووة ، راسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووخة إلكتر م )ن20/4/2021عليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووا فوووووووووووووووووووووووووووووووووووووي 

https://cutt.us/RQFey 
ويكووووووووووي شوووووووووويعة،  )نسووووووووووخة هن السوووووووووو م البيوووووووووو  علووووووووووي رونيووووووووووة لمدرسووووووووووة أئوووووووووولالموسوووووووووووعة اإللكت • 

ع: إلكترونيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة ، رابوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  المو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%
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A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D
8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A#cite_note-2 

  ليبرمووووووووووا : إسوووووووووورائيل تشووووووووووهد شوووووووووول تعليقووووووووووا علوووووووووول الصووووووووووارو  السووووووووووورد.. ،عربووووووووووي  سووووووووووبوتني   • 
بوووووووووووووووووووووووووو  المو ووووووووووووووووووووووووووع: حكوميووووووووووووووووووووووووووا وتووووووووووووووووووووووووووآك  لقوووووووووووووووووووووووووووة الووووووووووووووووووووووووووردع،  )نسووووووووووووووووووووووووووخة إلكترونيووووووووووووووووووووووووووة ، را

https://cutt.us/Lh7QN 
الصووووووووووارو  السووووووووووورد مفاعوووووووووول أصوووووووووواب  ااا لوووووووووووإسوووووووووورائيلية: موووووووووو ا ووووووووووول، صووووووووووحيفةوكالووووووووووة األن • 

أو  ةا  الوووووووووودفاع فوووووووووي حووووووووووال التصوووووووووعيد مووووووووووع سوووووووووووريينوووووووووا فحووووووووووإل جائزيوووووووووة جهوووووووووومونوووووووووا؟ ليبرمووووووووووا : علدي
 https://cutt.us/xBXrMية ، راب  المو ع: ، )نسخة إلكترون22.04.2021إيرا ،
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 لثالث الباب ا
 في ميزان اإلرهاب  صهيوني  ال نالكيا

 
 أنمواجا "  ني  يو صه"الكيا  ال دولي  الئاب اإلر  •

 الدكتورة صفاء  دور  دور
  ،رئابواإل  وني  صهي الكيا  ال •

 العميد ئيثن حسو  
 وموةالومقواوة الوورد لمحور  واستراتيجي    صهيوني  اإلرئاب ال •

 د. وسام النصر   
ة للكيووووووووووووووووووا  أمريكيوووووووووووووووووو  ة تيجي  اسووووووووووووووووووترا ،اإلرئوووووووووووووووووواب وااللتيوووووووووووووووووواالت •

  ركاتسلين ب   الدكتور                ،  صهيوني  ال
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 دولي  ال بهار اإل 
 أنموذجًا" صهيوني  كيان اللا"

 قدور قدور  اء صفة ر الدكتو 

 
 

  .ةدولي  لا ات ع بال دكتوراه  •
ة دوليوووووو  ل ووووووات اع الة بكليوووووو اصووووووةخلام ابجامعووووووة الشوووووو ةتدريسووووووي  ئي ووووووة ضووووووو ع •

  .ةاسيدبلوموال
  .عامةلإدارة ال وطني  معهد البال محا رة •
 لسياحة.كلية ا  طو بجامعة طر ة ر ا حم •
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 مة مقد
كتووووووووووب، الم خ ديموووووووووة  ووووووووودم التووووووووواري رئوووووووووابرة اإلمووووووووون أ  ظوووووووووائلووووووووورلن علووووووووول ا

 يووووووووووووةخووووووووووووويفهن بفنسووووووووووووا  للسوووووووووووويطرة و جوووووووووووور اآل وووووووووووورين وتإلوووووووووووول حوووووووووووو  اال وتعووووووووووووود
اجموووووووووووووواع  سوووووووووووووو ح ة وووووووووووووود بوووووووووووووودأت ئووووووووووووووله الظووووووووووووووائر و  ا.أئدافوووووووووووووو علوووووووووووووول  لحصووووووووووووووولا

ة للبشوووووووووووووور، كوووووووووووووو  ةابدايووووووووووووووة الحيوووووووووووووو  ثين مووووووووووووووعوالبوووووووووووووواحكوووووووووووووواديميين األ و  االجتما يوووووووووووووو 
صوووووووووور البدائيوووووووووة الحيووووووووواة فوووووووووي الع عليهوووووووووا   تسووووووووويرالتوووووووووي كانووووووووو ألساسوووووووووية ا القاعووووووووودة

ة والمدنيوووووووووووة تطوووووووووووور الحيووووووووووا أل ووووووووووو "، لكووووووووووونقووووووووووواء لئووووووووووي  اعووووووووووودة " الب ة االجتما يووووووووووو 
ر شوووووووو بلحيوووووووواة ا  مينتوووووووو ل اودعوووووووو ، دةئووووووووله القاعوووووووو  د علووووووووليووووووووو   لووووووووزمن، فوووووووورضعبوووووووور ا

شوووووووووريعات، وموووووووووع ئووووووووولا تللقووووووووووانيين وار مووووووووون االكثيووووووووو  ن  ووووووووو ل سووووووووونحمايتهوووووووووا مووووووووو و 
و لووووووووووجي ئائووووووووول، كنو وت موووووووووي  علقووووووووودم سوووووووووا  مووووووووون تليوووووووووا اإلنإ لن مموووووووووا وصووووووووولوبوووووووووالر 

دة "البقوووووووواء نجوووووووود أ   اعوووووووو  ا، إال أننوووووووواي  فيهوووووووو ومتمدنووووووووة يعوووووووو موووووووون حيوووووووواة متحضوووووووورة 
شووووووووكل كبيوووووووور، لي وبحوووووووواالفووووووووي و تنوووووووا ل بهووووووووا، و موووووووو وجوووووووودة ومعلأل وووووووو " مووووووووا تووووووووزال م

ة بالتحووووووووووووالف لوووووووووووو ثة المتمعالميوووووووووووو  ة البربريوووووووووووو لعوووووووووووودوا  والو  الشوووووووووووور وا وووووووووووو  بوووووووووووولموووووووووووون  
. كوووووووووووو داة ل -الصووووووووووووهيو والهيمنووووووووووووة  لسوووووووووووويطرةلحها باقيووووووووووووق مصووووووووووووايوووووووووووودة لتحجد ربووووووووووووي 

المنائضوووووووووووة دول والقوووووووووووو  مير الووووووووووو الووووووووووودول المسوووووووووووتهدفة مووووووووووون جهوووووووووووة، وتووووووووووودعلووووووووووول 
يقتصووووووووور وجوووووووووود ئوووووووووله  دعووووووووو حيوووووووووث لووووووووون ي ياسووووووووواتها الوحشوووووووووة مووووووووون جهوووووووووة ثانيوووووووووة.لس
. لوالووووووووووووودو  المجموعووووووووووووواتامتووووووووووووود إلووووووووووووول  بووووووووووووول  سووووووووووووو فوووووووووووووراد فحئرة علووووووووووووول األظووووووووووووواال

ة دوليوووووووو  حووووووووداث الألة األ يوووووووورة، حيووووووووث شووووووووهد مسوووووووور  ااآلونوووووووو  يفوووووووو دائرتووووووووا  واتسووووووووع 
دولوووووووووووة ال ة، التوووووووووووي تتجووووووووووواو  آثارئوووووووووووا حووووووووووودوديووووووووووو  رئابرسوووووووووووات اإلامن المديووووووووووود مووووووووووو الع

رة ومشووووووووووووكلة ظووووووووووووائا. عالميوووووووووووو  مكتسووووووووووووبة بوووووووووووولل  طابعووووووووووووا  إلوووووووووووول عوووووووووووودة دوللتمتوووووووووووود 
 رئوووووووووووابأ  ظوووووووووووائرة اإل موووووووووووعو  ،ب سوووووووووووره دولي  موووووووووووع الووووووووووو جتلمهووووووووووودد وجوووووووووووود ارة ت طيووووووووووو 

 بهووووووووا، والفتوووووووو تكوووووووون تسووووووووتخدم لتوووووووودمير الوووووووودول  نلوووووووو  أنهووووووووا ل القوووووووودم إالموجووووووووودة منوووووووو 
ة موووووووون السووووووووابق و طووووووووور  وحشووووووووية أكثوووووووور بح أصوووووووو  يووووووووثحيامنووووووووا ئووووووووله فووووووووي أكمووووووووا 

كووووووووووو داة  دولي  الووووووووووو  رئوووووووووووابعلووووووووووول اإللربوووووووووووي   -هيوالتحوووووووووووالف الصووووووووووو د بسووووووووووو  اعتموووووووووووا
 ل صووووووووووطئوووووووووولا الم وتكييوووووووووو ع ويوووووووووو ن  وووووووووو ل تطنيووووووووووة موووووووووو نااأل حقيووووووووووق مصووووووووووالحالت
باحوووووووووث فوووووووووي  د اتوووووووووا الكاابوووووووووة. فووووووووو عاءاد يناسووووووووو  ويووووووووودعن كل منحووووووووورف بمووووووووواشووووووووو ب

ئوووووووووووومن  ابرئووووووووووو اإل طل صووووووووووو ، يجووووووووووود أ  مة المعاصووووووووووورةدوليووووووووووو    وووووووووووات التووووووووووواريخ الع
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مسووووووووووي ، والوووووووووو  شووووووووووكل تعسووووووووووفي و صووووووووووطلحات الوووووووووولد توووووووووون اسووووووووووتخداما بلما أكثوووووووووور
العووووووووودوا  شووووووووور و   الل  وووووووووو لموووووووووزدو  مووووووووون  بووووووووو مووووووووون  ووووووووو ل الت عووووووووو  واالسوووووووووتخدام ا

، الووووووووووووووولد ر ل -وهيالصووووووووووووووو التحوووووووووووووووالف ثلوووووووووووووووة بتملما ئووووووووووووووولا  حووووووووووووووواول تطويوووووووووووووووعبوووووووووووووووي 
المتوحشوووووووووووة  ن لسياسووووووووووواتهناريعوووووووووووة للوووووووووووبط  بالمنائضوووووووووووي ل  واسوووووووووووتخداماالمصوووووووووووط

ة ير ة االسوووووووووووووتعماالمعاديوووووووووووووة للسووووووووووووويطر  كوووووووووووووات المقاوموووووووووووووةحر ب نكيووووووووووووولوالت والم حقوووووووووووووة
ة"-يو" الصوووووووووووووه دولي  الووووووووووووو  رئوووووووووووووابظوووووووووووووائرة اإلوالعووووووووووووودوا . و والظلووووووووووووون   فوووووووووووووي لربيووووووووووووو 

عوووووووووووام شوووووووووووكل ب لنعوووووووووووادول الكبيووووووووووور لووووووووووو  تحووووووووووودل شوووووووووووكأصوووووووووووبح  ت الحوووووووووووالي  ووووووووووو لو ا
توووووووووووو تي موووووووووووون ئوووووووووووولا  وانط  ووووووووووووا   . ة بشووووووووووووكل  وووووووووووواعربيوووووووووووو  لواة سوووووووووووو مي  دول اإلوالوووووووووووو 

  صووووووووووول إلوووووووووول تعريوووووووووو لو ل اولووووووووووةي محالظووووووووووائرة فوووووووووو  ألوووووووووووار ئووووووووووله  وووووووووورورة سووووووووووبر
ة المشوووووووووووووروعة، وطنيووووووووووووو  لمقاوموووووووووووووة الزه عووووووووووووون اميووووووووووووو لت، دولي  الووووووووووووو  رئوووووووووووووابإوا ووووووووووووو  ل

صوووووووووور ، ومووووووووون ثووووووووون عووووووووورض ابابوأسووووووووو  رئوووووووووابي  سووووووووومات اإلإ وووووووووافة إلووووووووول تو ووووووووو 
كووووووووول مووووووووون الووووووووودول  يالتوووووووووي مارسوووووووووها فووووووووو  صوووووووووهيوني  ال دولي  الووووووووو  رئووووووووواباإل أشوووووووووكالو 
ةة المنائضووووووووووووة لسياسوووووووووووواعربيوووووووووووو  ال ة، يوووووووووووو  يراناإل ةسوووووووووووو مي  اإل ةجمهوريوووووووووووو  وال تا العدوانيوووووووووووو 

 تي:لل النحو اآلمين ئما عس  حث إللل تقسين ئلا البوال  من   
 با ودوافعا. سباوأ تاوسما دولي  ال بئار األول: ماهية اإل القسن

 وووووووووووود  صووووووووووووهيوني  ال دولي  الووووووووووو  رئوووووووووووواباإل الكشوووووووووووو أالثوووووووووووواني: صوووووووووووور و  قسووووووووووونلا
 .إيرا العرب و 

 هودوافعه  بابوأس وسماته  دولي  ال رهاب م األول: ماهية اإل سقال
 دولي  ال برها إل ماهية ا -أوالً 

ة عوووووووون عموووووووول بووووووووار و  ئوووووووو  رئووووووووابم لإعوووووووواوم الالمفهوووووووو   أعلوووووووول الوووووووورلن موووووووون  
د  توووووووووويالة عالميوووووووووو  ال ميووووووووووة عال أ  الحملووووووووووة اإلإ ع؛الفووووووووووز عوووووووووو  و حالووووووووووة موووووووووون الر  يولوووووووووو  

الغاصووووووووووو ، وموووووووووووا  صوووووووووووهيوني  والكيوووووووووووا  ال ةمريكيووووووووووو  ألا مت حووووووووووودةت القودئوووووووووووا الواليوووووووووووات
يوووووووور جعوووووووول الكث اض،فضووووووووفل شووووووووكب رئوووووووواباإل كتوووووووو  ويبووووووووث عووووووووني كتوووووووو  ومووووووووا  ال

يوووووووووث مووووووووون ح رئوووووووووابإلظرئوووووووووا حوووووووووول انوجهوووووووووات  ة تتبوووووووووايندوليووووووووو  دات الالوحووووووووو  مووووووووون
 دولي  لووووووووووو المسوووووووووووتو  ا هوووووووووووا علووووووووووولاتفا  وبةصوووووووووووع وصووووووووووووال  إلووووووووووول وموووووووووووا ومعنووووووووووواه،مفه

كووووووووووون تجسوووووووووووويد ئوووووووووووولا ويمة الخطيوووووووووووورة. فحوووووووووووة ئووووووووووووله الظوووووووووووائر اكمل   او تعوووووووووووو   ال شووووووووووو ب
 فوووووووووي ي  إرئوووووووووابو ول: »إ  مووووووووون ئووووووووو قووووووووو تصووووووووورة التوووووووووي تخف فوووووووووي العبوووووووووارة الم اال وووووووووت
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« اآل ووووووووور  نظووووووووور الوووووووووبعل الحريوووووووووة فوووووووووي ن أجووووووووو وم مووووووووو ع ، ئوووووووووو مقووووووووواالوووووووووبظووووووووور ن
ة مريكيوووووووووووو  األ مت حوووووووووووودةالللواليووووووووووووات المعووووووووووووايير جووووووووووووة زدو بووووووووووووالنظرة المئوووووووووووولا يتجسوووووووووووود و 

 ل أنووووووووا دفووووووووواعالغاصوووووووو  علوووووووو  صووووووووهيوني  لا ا الكيوووووووو  الوووووووو يفع ل موووووووواإلوووووووو التووووووووي تنظوووووووور 
اومووووووووووة مقموووووووووون  فلسووووووووووطيني  يقوووووووووووم بووووووووووا الشووووووووووع  ال مشووووووووووروع عوووووووووون الوووووووووونفس وأ  مووووووووووا

درجوووووووووووة مووووووووووون  علووووووووووولاق دو  االتفووووووووووو حوووووووووووال ا لا مووووووووووو ئووووووووووو و . إرئووووووووووواب ئووووووووووووشوووووووووووروعة م
  ."1". ومكافحتا رئابمعنل اإلديد لتح لي  و دال التعاو  

  التعوووووووووووواري رض بعوووووووووووو  وووووووووووو ل عوووووووووووو  تو وووووووووووويحا موووووووووووون نمووووووووووووا سوووووووووووويتوئوووووووووووولا 
  تي:عدة جهات وفق اآل لب  من دولي  ال رئابإل

 ة عربي  الغة للفي ا رهاب تعريف اإل   -اً ثاني
 نعووووووووووودة إلوووووووووول معوووووووووواجلن اموووووووووو   بوووووووووود أوال  الي ين والمعوووووووووواناهاسووووووووووة المفوووووووووو در  عنوووووووووود

لحديثوووووووووووة، لمعنووووووووووول فوووووووووووي المعووووووووووواجن الطوووووووووووور ت ائوووووووووووناألصووووووووووويلة، وم حظوووووووووووة  لغوووووووووووةال
 والووووووووو  عووووووووودةبمعوووووووووا   ة تووووووووو تياألصووووووووويل سووووووووو  معووووووووواجن اللغوووووووووةح برئوووووووووااإلموووووووووة فكل

 تي:اآل وفق
أسووووووووون مصووووووووودره أرئووووووووو  وئووووووووووو  ابإرئوووووووووو  جوووووووووامع:لاعجووووووووون المعووووووووواني م فووووووووويد ور 

  ل وووووووووو االراد  صوووووووووود فوووووووووو ة أو أمنظ موووووووووو ا هوووووووووو التووووووووووي تقوووووووووووم ب موووووووووووع أعمووووووووووال العنووووووووووفجم
" سياسووووووووووي  "ال دولي  لوووووووووو ا برئوووووووووواأمووووووووووا اإل  اصووووووووووة. أئوووووووووودافق حقيوووووووووو بوووووووووو من الدولووووووووووة وت

دول  أو تامنظ مووووووووووو  ليووووووووووور مبوووووووووووررة تمارسوووووووووووها سووووووووووواتمار وسوووووووووووائل ومو ال فهوووووووووووو أعمووووووووووو 
ة اسووووووووووووووي  يسالنووووووووووووووا  ألسووووووووووووووباب ن موووووووووووووو  عووووووووووووووةمو جأو م هووووووووووووووورلجم  ارعوووووووووووووو  رتسووووووووووووووتثي

 "2فة."لترف النظر عن بواعثا المخبص
  ، رعووووووووو  ئووووووووو مصووووووووودره أر ن أسووووووووو  إرئوووووووووابجووووووووود، نملالوسوووووووووي  وافوووووووووي المعجووووووووون  .1

موووووووووون   .ريوووووووووو تخات أو الء المتفجوووووووووور كالقتوووووووووول والقوووووووووواتحدثووووووووووا أعمووووووووووال عنووووووووووف 
 "3" .ةسياسي  ا الأئدافوتحقيق  تا،سلطإل امة  رئابلل اإليلج  إ

كالقتووووووول ا أعموووووووال عنوووووووف تحدثووووووو   عووووووو ر  ئوووووووو رئوووووووابإلرائووووووود، ان الوفوووووووي معجووووووو  .2
 "4. " يء المتفجرات أو التخر وإلقا

ة مووووووووووو لك تقتشووووووووووو ورد فيوووووووووووا  ة المعاصووووووووووور فقوووووووووووديووووووووووو  عربللغوووووووووووة الأموووووووووووا معجووووووووووون ا .3
ا: أد  قوووووووووووال أرئووووووووووو    ؛ ويالمزيووووووووووود )أرئووووووووووو   ل« مووووووووووون الفعووووووووووو إرئووووووووووواب» ف نووووووووووو 

فوووووووووووووا عووووووووووووول الف ا الووووووووووووولد يووووووووووووودل عليووووووووووووواسووووووووووووو فننووووووووووووول ا، وئوووووووووووووو المعوفز عووووووووووووو   و 
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 لموووووووووووادة نفسوووووووووووها وئووووووووووووا نمووووووووووو  مجووووووووووور دالل أموووووووووووا الفعووووووووووو   .ضوووووووووووعف )ر ئووووووووووو    الم
ة  ور ه   ، ي ر  )ر ئوووووووووو     بوووووووووو  ا فيعبوووووووووو  ئوووووووووو   ر ه  : ر ئوووووووووو    الي  وووووووووواف، فيقوووووووووو نوووووووووو ا ور ه بوووووووووو 

ا و  ءيالشووووووووووو  ئوووووووووووو زيووووووووووود بالتووووووووووواء و لم افوووووووووووا. أموووووووووووا الفعووووووووووول ا أد بوووووووووووةرهرهبووووووووووو 
رائوووووووو  ال منوووووووواعتا، ويشووووووووتق فووووووووي صوووووووووم عنووووووووي انقطووووووووع للعبووووووووادةيف  ئوووووووو    )ت ر  

تر ئوووووووووو     لعوووووووووو فلاعمل سووووووووووتي  وكوووووووووولل، لووووووووووخإ .والرهبانيووووووووووةة بنوووووووووو والرئوالراهبووووووووووة 
ا: أد توعووووووووووووده  ي ا فيقووووووووووووال ترئوووووووووووو  فعوووووووووووودكووووووووووووا  مت وعوووووووووووود إاابمعنوووووووووووول ت نوووووووووووو 
 " 5ا."عز  وف اف اب ا: أ ب ا واست ر ه  وأره ب ا وره  

 رهاب لإل  صطاحي  التعريف اال - ثالثاً 
رة للجووووووووووودل إا مثيووووووووووو ال المصوووووووووووطلحات أكثوووووووووورمووووووووووون  رئوووووووووووابمصوووووووووووطل  اإلد يعوووووووووو 
د حاولووووووو  عووووووودة و ووووووو . ر   ووووووو ألووووووول إ لوووووووةو مووووووون دف  ووووووود تختلووووووو عوووووووددة ٍ  متعووووووواأ  لوووووووا م
ييووووووووووووزه عوووووووووووون تمل دولي  الوووووووووووو  ئووووووووووووابر ة تحديوووووووووووود مفهوووووووووووووم اإلإ ليميوووووووووووو ة و عالميوووووووووووو   جهووووووووووووات

 آلتي:الجهات ا ئلهئن أ  ة ومنمشروعلاة وطني  ومة المقاال
الفعوووووووول علوووووووول تحديوووووووود مفهوووووووووم  لوووووووو ث عم: حيوووووووو مت حوووووووودةالئي ووووووووة األموووووووون  .1

 أشوووووووووكالمووووووووون شوووووووووكل « ئوووووووووو رئوووووووووابأ  »اإللوووووووووق منطمووووووووون  ي  رئوووووووووابإلا
علووووووووووول  عوووووووووووالمي  ق فوووووووووووااتك انووووووووووو   ئصوووووووووووبأ يوووووووووووث، بحنمووووووووووونظ  العنوووووووووووف ال

لي  لتيوووووووووال والتعووووووووو اال لة مثووووووووو يووووووووو  رئاباألعموووووووووال اإل ورصووووووووو  ثيووووووووور مووووووووونك
لعبوووووووووووووووووات وا ابووووووووووووووولقنال ، وبوووووووووووووووثئنواحتجووووووووووووووووا  رئوووووووووووووووائن ف الوا تطوووووووووووووووا

األتوبيسوووووووووووووات و  لسوووووووووووووياراتلنقووووووووووووول كا تطووووووووووووواف وسوووووووووووووائل اواالمتفجووووووووووووورة 
ا إلوووووووووووووووول رسووووووووووووووووائل وإرسووووووووووووووووالهال نيفوووووووووووووووو فجيرئووووووووووووووووا، وتلئرات أو توالطووووووووووووووووا

 "6ا."هب را ر إل و  ي  رئابإل  االتي  ط ئدافألا
دام ختيعنوووووووووووووووي اسووووووووووووووو  رئوووووووووووووووابنجووووووووووووووود أ  اإل :ةسياسوووووووووووووووي  لالموسووووووووووووووووعة ا .2

يووووووووة ة بففوووووووو ختلالم اال شووووووووكتهديوووووووود بووووووووا بو الأ-القووووووووانونيليوووووووور -عنووووووووفال
 اومووووووووووووووةالمقمثوووووووووووووول كسوووووووووووووور رو   معووووووووووووووين سياسووووووووووووووي  حقيووووووووووووووق ئوووووووووووووودف ت

ات  ووووووووووووووو إلهي  ات عنووووووووووووووود معنويووووووووووووووو  ئووووووووووووووودم الام عنووووووووووووووود األفوووووووووووووووراد و اللتوووووووووووووووز وا
سووووووووووووووووو وال  لووووووووووووووووولحصوووووووووووووووووول عل المووووووووووووووووون وسوووووووووووووووووائ وسووووووووووووووووويلة، أو كتامؤس 

كوووووووووووراه إل ضووووووووووواع خدام اإلعوووووووووووام اسوووووووووووتوبشوووووووووووكل ل امووووووووووو  وأموووووووووووات و معل
 . "7ة "ي  رئاب ة الجهة اإليشطرف مناوئ لم
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عوووووووووووام  رئوووووووووووابنوووووووووووة اإلاللجئوووووووووووله  فووووووووووو عر  عووووووووووورب:الخبوووووووووووراء ال نوووووووووووةلج .3
نووووووووووووف أو عووووووووووووال العموووووووووووون أف نظ  موووووووووووونأنووووووووووووا ئووووووووووووو فعوووووووووووول  لعلوووووووووووو  1989

أو  لل القتوووووووو ل أعمووووووووا وووووووو موووووووون  ا   بوووووووو أو ر  ا  ا يسووووووووب  فزعوووووووو التهديوووووووود بوووووووو 
ر تفجيووووووووووو  رات أوالطوووووووووووائ فطوووووووووووا تاأو  ائنجوووووووووووز الرئووووووووووو أو حلتيوووووووووووال اال
ل مووووووووون الرعووووووووو  والفو ووووووووو  ةات وليرئوووووووووا، مموووووووووا يخلوووووووووق حالووووووووو  عووووووووو فر الم

سوووووووووووواء الووووووووووو  ة، و ي  سووووووووووو ايس فداأئووووووووووو بهووووووووووودف تحقيوووووووووووق راب، واال وووووووووووط
 وأ وووووووور  أ  وووووووود دولووووووووةد عووووووووة موووووووون األفووووووووراة أو مجمو  اموووووووو  بووووووووا دولوووووووو 

  كفوووووووووووواال تحوووووووووووواال ي ليووووووووووووراألفووووووووووووراد، فوووووووووووو  مجموعووووووووووووة أ وووووووووووور  موووووووووووون
 للووووووووو إ لصوووووووووو الو يووووووووور و ل التحر جووووووووو مووووووووون أروع المشووووووووو  وطني  لووووووووو سووووووووول  االم

 أو الهيمنووووووووووة أشووووووووووكالهووووووووووة جميووووووووووع اجمو فووووووووووي  مصوووووووووويرريوووووووووور الحووووووووووق تق
 فةبصوووووووووووو ئووووووووووووا، و ة أو لير صووووووووووووري  نعأو  ةمحتلوووووووووووو  أو ات اسووووووووووووتعمارية  ووووووووووووو 

 دةحوووووووووو مت  األموووووووووون الموووووووووون  رف بهوووووووووواالمعتوووووووووو  ت التحريوووووووووورحركووووووووووا  اصووووووووووة
حصوووووووووور تنث ة بحيوووووووووو  ليميوووووووووو ات اإلمنظ موووووووووو وال دولي  الوووووووووو  مجتمووووووووووعموووووووووون الو 

 رمسوووووووووووووتعة للم تصوووووووووووووادي  أو اال ةعسوووووووووووووكري  ال فئووووووووووووودااأل يفووووووووووووو  أعمالهوووووووووووووا
تكوووووووووووووووو  مخالفوووووووووووووووة لمبوووووووووووووووادئ حقووووووووووووووووق  و، والأو العووووووووووووووود محتووووووووووووووول  ال أو
 "8نسا "إلا

الوووووووووووولد م هووووووووووووو مفلا رئووووووووووووابإة البووووووووووووار ة لي  سوووووووووووو مإلفوووووووووووواهين اوموووووووووووون الم .4
يس مستشووووووووووار الوووووووووورئ تسووووووووووخيرد علووووووووووي شوووووووووويخ محموووووووووود أيووووووووووة    دمووووووووووا 

 جمووووووووووووعالعووووووووووووام للم مووووووووووووينة واألثقافيوووووووووووو  سووووووووووووبق للشووووووووووووؤو  الاأل يرانووووووووووووي  اإل
 ور ووووووووة ، فووووووووي ار هوووووووو طبة سوووووووو مي  ئ  اإلموووووووولا ال   بووووووووينللتقريوووووووو  عووووووووالمي  ال

للموووووووووؤتمر  هامد"،  ووووووووو رئوووووووووابوا  "نحوووووووووو تعريووووووووو  لإعنووووووووو  تحووووووووو عمووووووووول 
 سوووووووووووو مي  اإل رتمؤ ة الموووووووووووو موووووووووووو منظ  د عقدتووووووووووووا لوووووووووووولا رئووووووووووووابإل دولي  الوووووووووووو 

 1 مسووووووووووة ر وووووووووونعووووووووووة الخاة بالمجمو يرانيوووووووووو  التوحيوووووووووود اإلونشوووووووووورتا مجلووووووووووة 
فوووووووووووول ينعموووووووووووول  رئووووووووووووابأ  اإلخيرد "، رأ  السوووووووووووويد تسوووووووووووو 1987ة لسوووووووووووون
تهديوووووووووود  لمشوووووووووو تو  ة وفاسوووووووووودةإنسوووووووووواني  ر ليوووووووووو  أئووووووووووداف ض تنفيوووووووووولر بغوووووووووو 

ئووووووووووووا الوووووووووووودين ر قأنواعووووووووووووا، وانتهوووووووووووواك الحقوووووووووووووق التووووووووووووي ي كوووووووووووولب ألموووووووووووونا
لا ال ئووووووووووو  مووووووووووواهو ا  مف لدة تسوووووووووووخيرد علووووووووووو د السووووووووووويوشووووووووووود ، واإلنسوووووووووووا

 ةوطنيووووووووو  للمقاوموووووووووة ااحووووووووواالت مثووووووووول أعموووووووووال ينطبوووووووووق علووووووووول بعووووووووو  ال
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مجموعووووووووووووات ة ومقاومووووووووووووة الشووووووووووووع   وووووووووووود المحتلوووووووووووو  قوووووووووووووات ال وووووووووووود ال
وريات الووووووووووووودكتات    ورفووووووووووووو السووووووووووووو قووووووووووووووة ن بلووووووووووووويهرض عالتوووووووووووووي تفووووووووووووو 

يوووووووووا  والثووووووووو ر  ووووووووود العووووووووودوا  إاا لووووووووون فلطن ااأل ووووووووور  مووووووووو  لاكشووووووووو ألاو 
 ة".ري  عنصالتفر ة المة  د قاو المئناك بديل للل  و  نيك

معتوووووووووود ألد  موووووووووون فعوووووووووو   يصوووووووووودر ئووووووووووابر تقوووووووووودم يمكوووووووووون القووووووووووول أ  اإل اموووووووووو وم
ا  خصوووووووووووويا  شدوان، أو عوووووووووووو سوووووووووووويا  و جنا  أدينيوووووووووووو  ا  أو ماليوووووووووووو   ا  أوسياسووووووووووووي   كووووووووووووا ،سووووووووووووب  

 ةطلصوووووووووووودر عوووووووووووون سوووووووووووو ي  وووووووووووود بائوووووووووووو ر إلوئوووووووووووولا اة، اجتما يوووووووووووو  باب نفسووووووووووووية و ألسوووووووووووو 
إن مووووووووووا  د،فوووووووووور جماعووووووووووة أو  يصوووووووووودر عوووووووووون وة لشووووووووووع ، أمحتلوووووووووو  لمووووووووووة، أو دولووووووووووة ظا

ا ئووووووووولا لووووووووولا فكووووووووول فعووووووووول ينطبوووووووووق عليووووووووو  ،دحووووووووودومف ر  معووووووووو ف ئوووووووووو فعووووووووول موصوووووووووو 
ن بووووووووا، فووووووووردا  كووووووووا    النظوووووووور عوووووووون القووووووووائغوووووووو ب، إرئووووووووابفهووووووووو لتعريوووووووو  الوصووووووووف وا

 جماعة. ة أودول أو

   ابرهاإل ا  م س -اً بعرا
ة بقيوووووووووووو  نعوووووووووووو  رئوووووووووووواباإل يووووووووووووزتم يلتوووووووووووو ا لسووووووووووووماتا وعووووووووووووة موووووووووووونمجم ئنوووووووووووواك

 المصطلحات من أئمها: 
 اموووووووووووةالتية ي علووووووووووول السووووووووووور أساسووووووووووو  لبشوووووووووووكمووووووووووود يعت رئوووووووووووابة: اإلريسووووووووووو لا -1

 ة في التخطي  والتنفيل. دلوا
بشووووووووووكل  ئووووووووووداف لتحديوووووووووود األئمووووووووووا  دا رئوووووووووواباإلعل ف: يسوووووووووو تحديوووووووووود الهوووووووووود -2

 .يلئاتنف لنجا  فيق اد يق بفية تحقي
 للوووووووووووووووو ر عبيوووووووووووووووو ك كلب بشوووووووووووووووو ارئوووووووووووووووو اإل ركووووووووووووووووز: يدف الموووووووووووووووودنيينسووووووووووووووووتهي -3
 المدنيين األبرياء بغير حق. للع االعتداء
ف ن الخووووووووووووووو رمووووووووووووووة موووووووووووووو دث موجووووووووووووووة عاحوووووووووووووو ي نشوووووووووووووور الهلووووووووووووووع والخوووووووووووووووف:-4

 لعر والقلق.لاع  و والر 
ب نوووووووووا عمووووووووول مبووووووووورر  ي  رئووووووووواباإل عمووووووووولالعلووووووووول مين يموووووووووا  القوووووووووائمبووووووووورر: إ -5

 هن.و يادات اتهنوجهة نظرئن ويخدم توجه من
 اهووووووووووووووو عاتنا  لهوووووووووووووووا إيدلوجيوووووووووووووووةن طلوووووووووووووووق مووووووووووووووو  اصوووووووووووووووة: ين ةيووووووووووووووو  إيديولوج -6

 .أعمالهاطها ومناطق  طو  اهأئدافو 
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 يني  ابرئووووووووووووو   بعووووووووووووو  اإلإاا ارتكووووووووووووو نوووووووووووووا ل أاكووووووووووووواة: بمعنووووووووووووو والمح ديووووووووووووو التقل -7
وب سووووووووووووولر بووووووووووووولات األفةنهوووووووووووووا  ووووووووووووود تتكووووووووووووور هن ونجحووووووووووووووا فوووووووووووووي تنفيووووووووووووولئا، تمريجووووووووووووو 
  ."9"تو  والمس

  ودوافعه رهابإل أسباب ا -خامسًا 
ر نتشوووووووووووووووار واظهوووووووووووووووو توووووووووووووووي أدت إل لااب بسووووووووووووووو مووووووووووووووون األجموعوووووووووووووووة ئنووووووووووووووواك م

ليسووووووووووو  نتيجوووووووووووة لسوووووووووووب  واحووووووووووود بووووووووووول ئوووووووووووي هوووووووووووي ، فدولي  الووووووووووو  ئوووووووووووابر إلا ظوووووووووووائرة
وف ر ظووووووووووو و ، كةمشوووووووووووتر الخارجيوووووووووووة واليوووووووووووة و الدا لسوووووووووووباب ة لجملوووووووووووة مووووووووووون األلصووووووووووو مح

 لظوووووووووائرة مووووووووونات ئوووووووووله انظريووووووووو  مووووووووون التناولووووووووو  مجموعوووووووووة الزموووووووووا  والمكوووووووووا . و ووووووووود 
 :تياآلات ري  نظالأئن ئله ومن تركيز علل ناحية معينة   ل ال
 راضألمووووووووووووو ات أ  لنظريووووووووووووو  ال هلئووووووووووووو ب أصوووووووووووووحايووووووووووووور   النفسوووووووووووووية:ات نظريووووووووووووو  ال

لسوووووووووووووولوك ل اإلوووووووووووووو  دفووووووووووووووع بعوووووووووووووو  األشووووووووووووووخا  يفوووووووووووووو النفسووووووووووووووية أو العقليووووووووووووووة دورا  
 .ي  رئاباإل

لوك ة السوووووووووووووو نظريوووووووووووووو  ه الأصووووووووووووووحاب ئوووووووووووووول ة: يفسوووووووووووووورجتما يوووووووووووووو  اال تانظريوووووووووووووو  ال
ة سياسووووووووووي  يوووووووووورو  أ  األو وووووووووواع الة فجتما يوووووووووو  العواموووووووووول اال إطووووووووووار فووووووووووي ي  رئووووووووووابإلا

ة ثوووووووووووووووووار واإل ي،رفووووووووووووووووو معال بطالوووووووووووووووووة والتنوووووووووووووووووا  والن، العوووووووووووووووووالة فوووووووووووووووووي  تصوووووووووووووووووادي  واال
الخاط وووووووووووة  ةغربيووووووووووو  ت والنظووووووووووورة الالاات الهائلوووووووووووة فوووووووووووي االتصووووووووووو ور تطووووووووووو  ميوووووووووووة والإلعا

  "10". ابرئأئن أسباب اإلمن ن ئي لالمظوا مي  س للعالن اإل
والعنووووووووووووووف علوووووووووووووول  رئووووووووووووووابب اإلباأسوووووووووووووو ن قووووووووووووووول أيضووووووووووووووا  أ  موووووووووووووو ن الويمكوووووووووووووو 

ة جتما يوووووووووووووووووووو  الاة و دينيوووووووووووووووووووو  الو  ةسووووووووووووووووووووي  سيالوا ة تصووووووووووووووووووووادي  االجمووووووووووووووووووووال الوووووووووووووووووووودوافع اإل
أ   ين أجمعووووووووووووووووا علوووووووووووووووولحثبوووووووووووووووا  معظوووووووووووووووون الإال أ ،لخا...لنفسووووووووووووووويةواة ميووووووووووووووو واإلع 

متكامووووووووول و   عوووووووووي  او يإل شوووووووووخو ووووووووووف علووووووووول ت  دراسوووووووووتها لللتوووووووووي يتوجووووووووو األسوووووووووباب ا
 ئي اآلتي: رئابباب اإلألس

فوووووووووووووة أ  عووووووووووووواملي التربيوووووووووووووة والثقا رتبووووووووووووواعاب: ةثقافيووووووووووووو  أسوووووووووووووباب تربويوووووووووووووة و  -1
 ينئوووووووولد انحووووووووراف فووووووووي   أفووووووووة ادلوك األفوووووووور د سوووووووو تحديوووووووو  فووووووووي يووووووووا  دورا  جوئر يلعبووووووووا  

عوووووووووووول الفوووووووووووورد ويج ، اإلنسوووووووووووواار عنوووووووووووود اف المسوووووووووووو انحوووووووووووور إلوووووووووووول   ايوووووووووووو دلعوووووووووووواملين يؤ ا
يووووووووووق ة لتحقفكريوووووووووو  للبووووووووووث السووووووووووموم ا اموووووووووو  ا م ئومنا وووووووووو   رد  فكوووووووووو نحووووووووووراف الل عر ووووووووووة 

  "11ة."ي  بإرئا أئداف
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ة جتما يوووووووووووووووووووووو  إ  انتشوووووووووووووووووووووار المشوووووووووووووووووووووك ت اال: ة يووووووووووووووووووووو  اجتماأسوووووووووووووووووووووباب  -2
ي فووووووووو  رف، والتطووووووووو لوكالسووووووووو فوووووووووي راف النحووووووووو د إلووووووووول ار ع الفووووووووو يووووووووودف سووووووووورد فكووووووووو  األوالت

ا لمجتموووووووووووعا عووووووووووولر، بووووووووووول ويجألفكووووووووووواا فووووووووووويغلوووووووووووو لآلراء، واا  صوووووووووووبة لنموووووووووووو  أر ووووووووووو 
 م، اإلعوووووووووووو ا دور وسووووووووووووائل ايضووووووووووو و ة بشووووووووووووري  لا عووووووووووووةعووووووووووون الطبيالخارجووووووووووووة وائر الظووووووووووو 

ا ، والتربيووووووووووووووة ليوووووووووووووور نسوووووووووووووو ل اإلانووووووووووووووة، والسووووووووووووووخرية وإاالت واإلئالحريووووووووووووووا أجووووووووووووووواء
 " 12ة."وا عي  ال

، لنعووووووووووواالفوووووووووووي  يوووووووووووةرئاباإلالعموووووووووووال لقووووووووووود ا دادت ا ي ة:تصووووووووووواداسوووووووووووباب ا  -3
. ةديووووووووودالجباعتبووووووووواره القووووووووووة  ةدوليووووووووو  ال يووووووووواة تصووووووووواد فوووووووووي الحن دور االاظبسوووووووووب  تعووووووووو 

 نتيجووووووووووةالن نظووووووووووام اال تصووووووووووادد  فووووووووووي العوووووووووو الر جووووووووووو جن عوووووووووون الجوووووووووووع النووووووووووافووووووووووالفقر و 
موووووووون  بوووووووول الوووووووودول الكبوووووووور  واسووووووووتغ ل  الصووووووووغيرةغ ل ونهوووووووو  بعوووووووو  الوووووووودول سووووووووتا

 ا تصوووووووووادئا وتخريووووووووو  يردملتووووووووو ت الظالموووووووووة ابووووووووو عقو ض الالووووووووودول وفووووووووور   ثوووووووووروات تلووووووووو 
ا  أ موووووووووواك موووووووووون  بوووووووووول  يفةعضوووووووووو لهوووووووووو  للموووووووووووارد اال تصووووووووووادي ة للوووووووووودول النا تعمليوووووووووو 

الوووووووووول حرمووووووووووا  تلوووووووووو  المجتمعووووووووووات  د أ اريةاالسووووووووووتعمل ر  او الوووووووووودو الكبوووووووووو  الوووووووووودول
ئووووووووووووولا  نتيجوووووووووووووةكانووووووووووووو  بلووووووووووووودانهن، ف لتطووووووووووووووير مووووووووووووون مواردئوووووووووووووا ن االسوووووووووووووتفادةمووووووووووووو 

توووووووووووووا   فووووووووووووي ال عوووووووووووودمموووووووووووون  لووووووووووووق حالووووووووووووة  فالمطووووووووووووا نهابووووووووووووةاالسووووووووووووتغ ل فووووووووووووي 
. ةشووووووووووور ي  ال ريووووووووووو ل تصوووووووووووادية اال لعمليووووووووووواتا  بعووووووووووو  نتيجوووووووووووة عوووووووووووالمي   تصووووووووووواد الاال

 يلاوبالتوووووووووو دول،   الوووووووووو لتلوووووووووو  اال تصووووووووووادية موووووووووون المشوووووووووواكل الكثيوووووووووور لممووووووووووا أد  الوووووووووو 
اع حاجووووووووووواتهن مووووووووووون اجووووووووووول اشوووووووووووبالووووووووووول العنوووووووووووف لجووووووووووووء افوووووووووووراد تلووووووووووو  المجتمعوووووووووووات 

 ماعوووووووووووووواتاو ج وتنظيمووووووووووووواتو ووووووووووووود تووووووووووووون اسووووووووووووووتغ لهن مووووووووووووون  بووووووووووووول دول  ،الماديوووووووووووووة
  ".13ل  تل  األطراف."لتنفل اعمال لصا ةيإرئاب

نفسوووووووووووية  ةسوووووووووووباب لووووووووووودوافع تدميريووووووووووو  : تعوووووووووووود ئوووووووووووله األفسووووووووووويةأسوووووووووووباب ن -4 
ور المتواصوووووووول بووووووووو ز علشوووووووو ا بسووووووووب  انووووووووا العليوووووووو ، وتضووووووووخن األالفووووووووردمت صوووووووولة فووووووووي 

غبووووووووووووووات، أو أو الر  ئوووووووووووووودافق بعوووووووووووووو  األاط فووووووووووووووي تحقيوووووووووووووو ، أو اإلحبوووووووووووووو الضوووووووووووووومير
  "14الوصول إلل المكانة المنشودة."

 لألعموووووووووووووووال ةي  السياسووووووووووووووو ب والووووووووووووووودوافع ة: إ  االسوووووووووووووووباي  سووووووووووووووو ياب سأسوووووووووووووووبا -5
 ين ووووووووور اآلعلووووووووول حسووووووووواب  سوووووووووعو توال والسووووووووويطرة الهيمنوووووووووةتكوووووووووو  بسوووووووووب   ةيووووووووو بئار اإل
 وض فووووووووووووي الموووووووووووونهد والتخطووووووووووووي  فوووووووووووويغموووووووووووو الأ   موووووووووووواك ،وكيانوووووووووووواتهنصووووووووووووالحهن وم

بوووووووووين الموووووووووواطنين والقيوووووووووادة  صووووووووودامويخلوووووووووق حالوووووووووة مووووووووون الزع الثقوووووووووة، العمووووووووول يزعووووووووو 
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 عمليووووووووووة  ةل  فوووووووووو . لوووووووووولرئووووووووووابار اإلشوووووووووو نتا وجوووووووووووه موووووووووونجووووووووووا السياسووووووووووي ة، وئوووووووووولا و 
ع موووووووووو قأسووووووووووبابا ودوافعووووووووووا تكووووووووووو  ب القضوووووووووواء علوووووووووولب ي  دولالوووووووووو  بائوووووووووو ر إالتصوووووووووودد ل

 واعووووووووووود  تطبيوووووووووووق لن  ووووووووووو مووووووووووو   ،الكبووووووووووور  للووووووووووودول والتوسوووووووووووعية التسووووووووووولطيةالنزعوووووووووووة 
ل االموووووووووووون للحفووووووووووووا  علوووووووووووو  دولي  تمووووووووووووع الوووووووووووو املة للمجعادلووووووووووووة وشوووووووووووو  ةدوليوووووووووووو    انونيووووووووووووة

 " 15."يينوالسلن الدول
والقووووووووووووووووووووووووروض،  ل االسووووووووووووووووووووووووتعماريةدو للوووووووووووووووووووووووو  إ  التبعيووووووووووووووووووووووووة التبعيووووووووووووووووووووووووة: -6

 ،بة للشووووووووووووووعو وا عيوووووووووووووو  عووووووووووووووود ليوووووووووووووور الرات، والو لشووووووووووووووعاة، وادوليوووووووووووووو  لات اوالمسوووووووووووووواعد
د، والنعوووووووووووووورات ادبواالسووووووووووووووتدرتها، ومصووووووووووووووا ملكيووووووووووووووة الخاصووووووووووووووةعتووووووووووووووداء علوووووووووووووول الواال

ة، و  منوووووووووواطق النفوووووووووووا، علوووووووووول  دولي  ة، والصووووووووووراع الوووووووووو جتما يوووووووووو  حقوووووووووواد االاألالتاريخيوووووووووو 
 ة.بشري  لواة مادي  ارد المو ال إلل استنزافكلها تؤدد  والحروب األئلية

فوووووووووووووي المجتمعوووووووووووووات  العنصووووووووووووورد مييوووووووووووووز تلعووووووووووووود ا: يرد  نصووووووووووووو لعالتمييوووووووووووووز ا -7
 لاموووووووووووو عر االانتشووووووووووووالوووووووووووول باب التووووووووووووي تسوووووووووووواعد عموووووووووووون الوووووووووووودوافع واالسوووووووووووو  البشووووووووووووري ة

 مت حوووووووووووووووودةال الواليوووووووووووووووواترسووووووووووووووووتها ي ماالتوووووووووووووووو  صووووووووووووووووريةالعنكاألعمووووووووووووووووال  ،يووووووووووووووووةرئاباإل
ي لتووووووووو ا فريقيووووووووواإ ي  جنووووووووووب ال العنوووووووووف فوووووووووياعمووووووووو  وأيضوووووووووا   ، ووووووووود السوووووووووود ةمريكيووووووووو  األ

مووووووووووال واالع ،ي  إفريقوووووووووو  وطنووووووووووي    وووووووووود كوووووووووول مووووووووووا ئووووووووووو البووووووووووي  نفوووووووووولتها عصووووووووووابات
 العنصوووووووووووووورية ةصووووووووووووووهيوني  الات منظ موووووووووووووو ها السوووووووووووووو ر تماالتووووووووووووووي مارسووووووووووووووتها و  يووووووووووووووةرئاباإل

فووووووووي  رئوووووووواباإلباب واسوووووووو  ة. فوووووووودوافعمحتلوووووووو  ال فلسووووووووطين فووووووووي ي  بوووووووو عر ال وووووووود الشووووووووع  
ائووووووووون   تو ووووووووويموووووووووع بعضوووووووووها الوووووووووبع  و ووووووووود تووووووووون  مرتبطوووووووووة وئوووووووووي كثيووووووووورةالحقيقوووووووووة 

 طوووووووووووووور أو د عقوووووووووووووو أ  د  عوووووووووووووو ي رئوووووووووووووواباإل ،يووووووووووووووةرئاباإل لألعمووووووووووووووالباب سوووووووووووووو االدوافع و الوووووووووووووو 
 "16بة." وفتك  دولي   د اصاب  المجتمع ال ةعالمي  ة كلمش

  إيران ضد العرب و  صهيوني  ال ي  دوللا رهاباإل  لأشكاور و : صالثانيالقسم 
وموووووووووولئ  لايووووووووووة  دال تعوووووووووو ة صووووووووووهيوني  البوووووووووود موووووووووون االشووووووووووارة إلوووووووووول أ  اليووووووووووة بدا
ة أصووووووووحاب الفطوووووووور األحوووووووورار موووووووون هووووووووود ليموووووووون الكثيوووووووور ك اة فهنووووووووايهوديوووووووو  ة وال نزعوووووووو 

زعووووووووة ن ن بووووووووارة عوووووووو  التووووووووي ئووووووووي ،ةصووووووووهيوني  موووووووون ال  بوووووووور و يت النعوووووووو لا فووووووووية ليمالسوووووووو 
اتهووووووووووا إال بووووووووووالظلن والجووووووووووور حياصوووووووووول أ  تو  اال يمكنهوووووووووو يووووووووووة ة معتدي  اسوووووووووو سيفاشووووووووووية 

لمستضوووووووووووووووووعفين ء علووووووووووووووووول المنووووووووووووووووواطق العائووووووووووووووووودة إلووووووووووووووووول المسووووووووووووووووولمين اتي السووووووووووووووووو وا
 " 17ومين."والمحر 
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، دولي  الووووووووو  ئوووووووووابر اإل أشوووووووووكالشوووووووووكل مووووووووون  لعلووووووووو أ  صوووووووووهيوني  ال رئوووووووووابيعووووووووود اإل
يوووووووووووووووا  كلا لهامارئوووووووووووووووة يسوووووووووووووووتعيس أداة طة لووووووووووووووو يووووووووووووووو  بئار اإل لمووووووووووووووواعاأل ةسووووووووووووووو ر األ  مم

عكوووووووس الووووووو  تماموووووووا . ر ماألفووووووو  معوووووووين،ل ن كووووووورد فعووووووو فوووووووي ظووووووورف معوووووووي صوووووووهيوني  ال
تتطووووووووووور ئووووووووووو جووووووووووزء عضووووووووووود دا لووووووووووي. ال  صووووووووووهيوني  ا  الالكيوووووووووو فووووووووووي  رئووووووووووابفاإل

تمووووووووووود يوووووووووووا  إال إاا اعالك قووووووووووولبيوال  بوووووووووووا، إال ةصوووووووووووهيوني  ة الجتما يووووووووووو  العضووووووووووووية اال
 رئووووووووووووووابد أ  اإلأ ،د الكيووووووووووووووا و جوووووووووووووو و ل لو  وائوووووووووووووو  رئوووووووووووووواباإلل فووووووووووووووة   وا ،عليووووووووووووووا
عووووووووووود طووووووووووارئ وت و ظوووووووووورفل  ووووووووووارجي أطة بعموووووووووو ليوووووووووور مشوووووووووورو  ليووووووووووة ادرة  وووووووووورو 

 ةجيوووووووووو  يديولو ة إلوووووووووول المرتبووووووووووات اإلوني  صووووووووووهيلوا رئوووووووووواب ووووووووووة العضوووووووووووية بووووووووووين اإلالع 
ن ا مووووووو يانووووووو ك يووووووواام ف لووووووولد أ ووووووو  صوصوووووووية المكوووووووا  ايوووووووة وإلووووووول ة مووووووون ناحصوووووووهيوني  لل

ي فووووووووووو  صوووووووووووهيوني  ال  يوووووووووووابالك اطوووووووووووةنلمة اسوووووووووووي  ايسوظيفوووووووووووة الوإلووووووووووول الثانيوووووووووووة  ناحيوووووووووووة
اللحظووووووووووووات نوووووووووووول فم ثالثووووووووووووة.ناحيووووووووووووة تعمارد موووووووووووون سوووووووووووو اال ن العاموووووووووووولتقسووووووووووووي إطووووووووووووار

أدرك المفكوووووووووووووورو   بووووووووووووووي  ر علاالوووووووووووووووطن  الصووووووووووووووهاينة إلوووووووووووووول أرض وللوووووووووووووود  ولوووووووووووووولاأل
ضوووووووووووارات ألرض، التوووووووووووي ئوووووووووووي مهووووووووووود الحلهوووووووووووله ا نتمووووووووووواءديثوووووووووووة االبووووووووووو نهن أ ليوووووووووووة ح

يين، لاألصووووووووووو   كالسووووووووووو منسوووووووووووجمين موووووووووووع اليووووووووووور سووووووووووويكونو  لربووووووووووواء و و  ة،ني  نسوووووووووووااإل
  موووووووون ة أسووووووووايس لهووووووووا أيوووووووو لوووووووو  توووووووويلا كاايوووووووو واأل دعوووووووواءاتالط ق ابووووووووة أوادلوووووووولا بوووووووو 

أل   ء،قوووووووووووابلرارية وايوووووووووووؤمن لهووووووووووون االسوووووووووووتمد كمووووووووووونهئن و تبريووووووووووور وجوووووووووووودل ،الصوووووووووووحة
الحالووووووووووووة أو الو ووووووووووووع  ئووووووووووووو سووووووووووووتراتيجي  لمنظور االبووووووووووووا تعمووووووووووووين تلوووووووووووو  االدعوووووووووووواءات

 مووووووووووووةخدة لبشوووووووووووري  ة والديوووووووووووو  اماإلمكانوووووووووووات الات و لطا وووووووووووو ال ا كووووووووووو توووووووووووي تسوووووووووووخر فيوووووووووووو ال
 و  القوووووووووادةوكووووووووو ، ةو صووووووووون بوووووووووالقة الخت وإرادال مقووووووووودر علووووووووو  طرةلبقووووووووواء والسووووووووويارض فووووووووو 

فووووووووووووووي  سياسووووووووووووووي  ككيووووووووووووووا   اصوووووووووووووو الغ انهنأ  ا امووووووووووووووة كيوووووووووووووو   هاينة يوووووووووووووودركو الصوووووووووووووو 
ف والمفوووووووووووووواهين الجغرافيووووووووووووووة  ر ووووووووووووووا  و شوووووووووووووولواا  لألعوووووووووووووورا ئووووووووووووووو إالا موووووووووووووو  فلسووووووووووووووطين

ة يووووووووووووو  ئابر إة اسوووووووووووووتراتيجي  و وووووووووووووع علووووووووووووول  واملووووووووووووو ة، لووووووووووووولل  ععالميووووووووووووو  ة الديمغرافيووووووووووووو  الو 
 للووووووووووو ة عسوووووووووووتراتيجي  له االئووووووووووو قووووووووووووم وت فووووووووووووق التسوووووووووووتمرار و االو  اءبقووووووووووو الن تمكووووووووووونهن مووووووووووو 

ا  فلسوووووووووطين سوووووووووك علووووووووول ءقضوووووووووااألولووووووووول: ال زةكيووووووووو ن ئموووووووووا: الر سووووووووويتيين أساتز ركيووووووووو 
 الحيود. تاما ، الركيزة الثانية: المجال صليين  ضاء  األ

ًء ين قضااااااألصاااالي سااااكان فلسااااطينى حاولااااة القضاااااء علاااا الركياااازة األولااااى: م
ع  ق الشووووووو حووووووو نة بهايالصووووووو كبهوووووووا توووووووي ارتة الحشووووووويالو  ةيووووووو  برئااألعموووووووال اإل  إ تاماااااااًا.

حيووووث اتبعووووووا  ،عووووالنلي اا عهوووودا  فوووو س لهوووو ا لوووويا موووون أر وووو تثاثوووو الج فلسووووطيني  لا عربووووي  ال
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ئووووولا الشوووووع  المسوووووكين بووووودا   وحشوووووة والدمويوووووة بفيوووووة القضووووواء علووووولال ة األسوووووالي كافووووو 
اتموووون  اعملموووورورا  ب التهجيوووور عمليوووو   ز الوووو تقووووال و ا يووووة واالعل والمجووووا ر الجمقتوووو ال تيوووو 

  فقوووووو  لوووووويسالمتمثووووول  بارئوووووو واع اإلل أنوووووو  سووووو أ كينامسوووووو ؤالء الئوووووو  جوووووا  ليواسووووووجو الي فووووو 
ها فووووي وو ووووع المسوووواجينبعمليووووة سووووح  دموووواء ئووووؤالء  نموووواا وإأشووووكالة كافوووو التعوووولي  بب

  ار جووووووا ر جما يووووووة ارتكوووووواب عوووووودة ماإل ووووووافة إلوووووول لا بة. ئوووووو صووووووهيوني  بنوووووووك الوووووودم ال
 .الشع  األعزلن م  اتلم حيتها ا

 من أئمها: يوالت 
 .ا  شهيد 600ة نحو جزر ملالة يصحبلغ   31/12/1947خ ة الشيلدب رةجز م-1
 .ةة بحياة كل من كا  في القريز جالمأودت  10/4/1948ين دير ياس ةزر مج-2
 .شهيدا   50لتها حصي بلغ 14/5/1948ة ة أبو شوشمجزرة  ري-3
 .أشهيد 90من  أكثرة ر مجز لة الصي  حبلغ 22/8/1948ة مجزرة الطنطور -4
 .ا  ديهش 67لمجزرة ا ةيلحصبلغ   14/10/1953 يةمجزرة  ب-5
 .هيدا  ش 70من  أكثر رةالمجز  غ  حصيلةلب 10/10/1956ية لية  لقزر مج-6
 .شهيدا   49رة لة المجز بلغ  حصي 29/10/1956مجزرة كفر  اسن -7
 .دا  شهي275حو ن رةالمجز  بلغ  حصيلة 3/11/1956مجزرة  ا  يونس -8
 21 نموو  أكثوورلة المجووزرة صوويح غوو بل  8/10/1990 صوول  جد األالمس  مجزرة-9

 .صا  شخ 270عتقل كما ا  نهمن 150 نم أكثروجر   شهيدا  
مووون  أكثووورة لمجوووزر صووويلة ابلغووو  ح 25/2/1994موووي يراهحووورم اإلبال زرةجووو م-10

 ا ..شهيد 350
 ددعووووو  يوجووووود معلوموووووات عووووون ال 2002\4\9 -3\29جنوووووين  م خوووووي نمجوووووزرة -11

 ت.اعدامبعد حملة اإل لت حالبها جنود اام   التي  التجري يةملع  هداء بسالش
كوووووووون موووووووون لاهوووووووولا ف بيكتوووووووو المجوووووووورم لوووووووون  ود دمالوووووووو  صووووووووهيوني  ال رئووووووووابلكوووووووون اإل

 ت اسوووووووووتهدف يووووووووواالتالحملوووووووووة ألحوووووووووق بوووووووووا بووووووووورر، وإنموووووووووا الم رليووووووووو  والترويوووووووووعتووووووووول الق
ة حتووووووووووووول الو ووووووووووووو  مسوووووووووووووتمر  مووووووووووووواتزال  مووووووووووووون الصوووووووووووووف األول ينفلسوووووووووووووطيني  ادة اللقووووووووووووو ا
 الهن: التين ت يناللين فلسطيني  القادة لائن أسماء أ  ي تي وفيما حا ر،لا

 عسوووووكرد  ول الؤ سووووو كوووووة فوووووت  والمر حل ةكزيووووو مر اللجنوووووة ال ير: عضوووووو الوووووو  يووووول ل-1
 .دلل يد الموسا. عم1988 بتونس عامة. التيل يني  سطلفالالتحرير ة ممنظ  ل
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يليوووووة نفمركزيوووووة لفوووووت  واللجنوووووة التاللجنوووووة ال إيووووواد: عضووووووصووووو    لوووووف أبوووووو -2
 .علل يد الموساد .1991ام ل بتونس علتية ا فلسطيني  الرير التح ةمنظ مل

 نيفووووووي فلسووووووط مي  سوووووو هوووووواد اإلالج ةكوووووو لحر  العووووووام مووووووينلشووووووقا ي: األي افتحوووووو -3
 . الموسادعلل يد  1995 معا ل في مالطايتال

ألول التيووووول ة عووووودوئن اه القوووووادة الصوووووهاين  يعتبووووور : الووووولد كوووووا يوووووا يحيووووول -4
 ساد.المو  لل يدع 1991في  طاع لزة عام 

 لسوووووووطينلتحريووووووور ف شوووووووعبي ةالة بهووووووو للجم عوووووواال مووووووويناأل: لفأبووووووو علوووووووي مصوووووووط-5
 .دسامو العلل يد  2001 ة عامغربي  ال ةلضف في ال برام  التي

ة عووووووووام ي لووووووووز فوووووووو كووووووووة حمووووووووا  التيوووووووول القيووووووووادد فووووووووي حر  :ةادحشوووووووو صوووووووو   -6
 .يد الموساد م. علل2002

سسووووووين ياموووووود ال ث ثووووووة موووووون  وووووووادة حركووووووة حمووووووا . الشووووووويخ أحتيوووووو ال-7  مؤسووووووو 
 م.  2003ام يل أبو شن  وال  ععاماسو قادمة ين الماهبر لقياديا  إكة واالحر 

دئا و ائوووووو مووووووا  ي حركووووووة حسوووووو س  مؤ  ي: أحوووووودتيسوووووو نلر ا يووووووزبوووووود العز الوووووودكتور ع-8
 م. 2004 ة التيل عاملز  ع طافي 

 م.2010 المارات بدبي عاميل في التا  المبحو : الد -9
عووووووووام  التيوووووووولسووووووووام، قلئوووووووو  الكتام عوووووووواأحموووووووود الجعبوووووووورد: نائوووووووو  القائوووووووود ال-10

 م.2012
 ود الصووووووهاينة عوووووواما الجنوووووو تالوووووو ال فلسووووووطيني  و يوووووور  ئوووووووو  ن:يأبووووووو عوووووو  يوووووواد -11

  "18".م2014
لكيوووووووووووووا  د ااعتقووووووووووووو : حسووووووووووووو  ا وي لحيااااااااااااا ل اا ااااااااااااا ثانياااااااااااااة: المالالركيااااااااااااازة  

ا  يسوووووووووووهل لوووووووووووق امتووووووووووودادا طبيعيووووووووووو  العوووووووووووي  إال إاا  طيعفةنوووووووووووا ال يسوووووووووووت وني  صوووووووووووهيال
بووووووووووووالعرب  محوووووووووووواط كهوووووووووووولا المجوووووووووووو و  ،ةفكريوووووووووووو  لة وا تصووووووووووووادي  ة واالسياسووووووووووووي  لحركتووووووووووووا ا

موووووووووووون فووووووووووووي وديووووووووووووا  عليووووووووووووا يك وجيشووووووووووووكل  طوووووووووووورا  ة يرانيوووووووووووو  اإل ةمي  سوووووووووووو اإلة جمهوريوووووووووووو  وال
و مصووووووووووووووور  قار عووووووووووووووووال ةيرا كووووووووووووووو ةلمنطقووووووووووووووودوٍل الووووووووووووووووجي لوووووووووووووووو نكالتو  علموووووووووووووووي  لر االتطوووووووووووووووو  
كوووووووووووو   وووووووووووو  ة وتاريخهوووووووووووا لتبشوووووووووووري  بمقوماتهوووووووووووا ال مؤئلوووووووووووةلووووووووووودول، ة، أل  ئوووووووووووله اوسووووووووووووري
د المخط طووووووووووووووات االإ ليميووووووووووووو أجلهوووووووووووووا الكيووووووووووووووا  موووووووووووووون شووووووووووووو  أ ن التووووووووووووووية يجي  تراتسوووووووووووووة، تهووووووووووووود 

ن بمقووووووووووود  وبوووووووووووة اسوووووووووووتللمطة اصوووووووووووهيوني  ال الهيمنوووووووووووةد د  ، وتهوووووووووووني  صوووووووووووهيو لا ت ار عماريا  للوووووووووووتحك 
ورة ر  ووووووووووووو  صووووووووووووهيوني  ال  ايووووووووووووعلوووووووووووول الك يفوووووووووووورض  ، وئوووووووووووولاواتوووووووووووواوثر  وسوووووووووووو األلشوووووووووووورق ا
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 ووووووووعافا ومنووووووووع والعموووووووول علوووووووول ا بوجووووووووا العوووووووودو، مسووووووووتمر  كل إشووووووووهار السووووووووي  بشوووووووو 
لتحقيوووووووووق  وسووووووووويلة ة و يووووووووورصوووووووووهيوني  ة اللسووووووووويطر ة ا ضووووووووواعا لدموووووووووا وتطووووووووووره بفيووووووووو تق

 اسووووووووووتهداف البنيووووووووووةئووووووووووا و ئهووووووووووا وكوادر موووووووووون علما وللوووووووووودا   ئوووووووووولهفريوووووووووو ي تئوووووووووو  الوووووووووو 
ةال ا كمووووووووووو  صوووووووووووهيوني  ال ديني  ث الووووووووووو رو موووووووووووو لل عووووووووووووديا ئووووووووووولو  ،مسوووووووووووتمر   بشوووووووووووكل تحتيووووووووووو 

لرعوووووووو  ي وإلهووووووووام لكوووووووول دعوووووووواة ار وحوووووووو والوووووووولد ظوووووووول مصوووووووودالكهنووووووووة  الا عتوووووووواةصوووووووو 
ق شوووووووووووفت ال : "بقولووووووووووا موووووووووووا عبوووووووووور عنووووووووووا النبوووووووووووي حز يووووووووووال وئوووووووووولا .القوووووووووووةوتمجيوووووووووود 

لهووووووووو ك وا لا تلووووووووو  لنسووووووووواءوالطفووووووووول وا ءالر ب والعووووووووو شووووووووواالو  وال تعفوووووووووو الشووووووووويخ ن،أعيووووووووونك
 ".فر حز يال" س

بيوووووووووده  د  دو يهووووووووو يقتووووووووول ال أ  مووووووووون العووووووووودل ا "فيووووووووو  دور ث حيووووووووو  تلموووووووووود:لاوأكوووووووووده  
ه العقيوووووووووودة تجسوووووووووويدا  لهووووووووووليقوووووووووودم  ربانووووووووووا    " و فر ف  دم الكوووووووووواأل  موووووووووون يسوووووووووو  كووووووووووافر

 عربووووووووووووووووووي  ال نعووووووووووووووووووالمي    الاسووووووووووووووووووتهدفيوووووووووووووووووواالت ة انطلقوووووووووووووووووو  حملووووووووووووووووووة التيوووووووووووووووووو  رئابإلا
 ي:فق اآلت يحا و و ت نما سيت ائلو  ي  س مواإل
 علماء العربغتيال الا -الً أو 

 تايوووووووووو  عملل فووووووووووة،مختللوووووووووووم ي عب فوووووووووو اء العوووووووووور لموووووووووو لعموووووووووون ا ديوووووووووودعلتعوووووووووورض ا
جوووووووووورم لما صووووووووووهيوني  المخووووووووووابرات الجهووووووووووا  مختلفووووووووووة، علوووووووووول يوووووووووود  لكا شوووووووووو التيووووووووووال ب

دول ونهوووووووووووووا الووووووووووووو ر والعوووووووووووووراق وسوووووووووووووورية بشوووووووووووووكل  وووووووووووووا  كعوووووووووووووام ومصووووووووووووو  بشوووووووووووووكل
ها ومنعهووووووووووووا عاف ووووووووووو ا  توووووووووووي يووووووووووور وال ، غاصووووووووووو ال وني  صوووووووووووهي  الكيوووووووووووابالة محيطووووووووووو ال

تن اكووووووووور سوووووووووييلوووووووووي  يمووووووووواف و لوووووووووا. اصووووووووور القووووووووووة  ووووووووورورة حيويوووووووووة ت ك عنمووووووووون امووووووووو 
 الدول:في ئله  التيلوا للينماء اعلال نئء أ أسما

ين مصووووووووووري  لرمووووووووووو  الض عوووووووووودد موووووووووون العلموووووووووواء واعوووووووووور ت ر:علماااااااااااء مصاااااااااا -1
. وسوووووووووويتن مت حوووووووووودةت الايوووووووووو لوالوا صووووووووووهيوني  ل، بسووووووووووب  معوووووووووواداتهن للكيووووووووووا  ايووووووووووالل لت

 صووووووووووووهيوني  لسوووووووووووواد ال يوووووووووووود المو ء علوووووووووووو ل علموووووووووووواايوووووووووووو لتادث الحووووووووووووو   أبوووووووووووور عوووووووووووورض 
 نحو اآلتي:ال لعلال  و  ،ةعالمي  والمخابرات ال

 ود  نووووووووووو فووووووووووي البرنووووووووووامد ال تركاشوووووووووو  رد  مصوووووووووو ارة  نلشوووووووووود: عووووووووووايوووووووووول المحي – أ
فوووووووووي عهووووووووود الووووووووورئيس أنوووووووووور  مصووووووووورد  ة النوويووووووووو  للبرنوووووووووامد ا، بعووووووووود تجميووووووووود االعرا وووووووووي  

فووووووووي  ا ميرديوووووووو ق فنوووووووودا بالوووووووورأ  فووووووووي لرفتوووووووو علوووووووول ادة حوووووووو  بآلووووووووةالتيوووووووول لسووووووووادات، ا
 .1980 يس عامبار 
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يوووووووووول الت ،مصوووووووووورد   ومووووووووووؤر  أحوووووووووود أعوووووووووو م الجغرافيووووووووووا حموووووووووودا : جمووووووووووال –ب
 ث كتوووووووووووو  ت ليفوووووووووووا لووووووووووووثبسووووووووووووب  1993 امعووووووووووو  لوووووووووووورأ لووووووووووول اة عضوووووووووووورببحر وووووووووووا و 

 ”. صهيوني  الالكيا  و ة وبنصهيوني  ليهود وال ا أئمها
، 1967ام لتيووووووووووووووووول عوووووووووووووووووو ا  مصووووووووووووووووورد  ة سووووووووووووووووومير نجيووووووووووووووووو : عووووووووووووووووووالن ار  –ت 

ارتا، لسوووووووووي فره وأثنووووووووواء  يادتوووووووووالوووووووووة سووووووووو يلي وفووووووووو  ده، بووووووووو ل رر العوووووووووودة إلووووووووو دما  ووووووووو عنووووووووو 
 فور.ل الصرعا علولقي م  تي تحطمال ة سيارتاصدم  شاحنة كبير 

اسوووووووووووووووات در : حبيووووووووووووووو  أسوووووووووووووووتااة بمعهووووووووووووووود ال سووووووووووووووولو  حبيووووووووووووووو  ةر و دكتالووووووووووووووو  –ث
، بسوووووووووووووب  كتاباتهوووووووووووووا حوووووووووووووول قتها بمصووووووووووووورابحوووووووووووووا فوووووووووووووي شووووووووووووو اإلفريقيوووووووووووووة،  تلووووووووووووو  

 غوووووووووولالتغل   ريوووووووووو أل كتابهووووووووووا واأئمهووووووووووا  نكووووووووووا  مووووووووو  توووووووووويوال ةصووووووووووهيوني  ات السووووووووو الممار 
 . في إفريقيا”  صهيوني  ال

ا لد التالووووووووووووو الووووووووووووو  مصوووووووووووورد  ال خعيد سووووووووووووويد بوووووووووووودير: عوووووووووووووالن الصوووووووووووووواريسوووووووووووو  - 
 .مت حدةواليات المن الد عودتا بع ريةندسكاإلي ف الموساد
حوووووووووووووادث  التيلوووووووووووو  فووووووووووووييد: التووووووووووووي ة سووووووووووووميرة سوووووووووووووعمصووووووووووووري  لالمووووووووووووة االع - 

 . ل مصرها إلدتت عو أ   رر بعد  مت حدةالرة بالواليات سيا
 وئوووووووووووووو أسوووووووووووووتاا مصووووووووووووورد   فيزيووووووووووووواء لنفة عوووووووووووووامشووووووووووووور  فيطمصووووووووووووو  يعلووووووووووووو  - 

 " 19لموساد."ا جها  يد لمسموما عل ة موسل واللد التيلسمير 
 توووووووووون للعووووووووووراق، مريكووووووووووي  األ حووووووووووت لة االبدايوووووووووو  لنوووووووووو م :اقعاااااااااار ء الالماااااااااا ع -2

الموسوووووووووووواد بالتعوووووووووووواو  مووووووووووووع  موووووووووووون  بوووووووووووولجنبيووووووووووووة وأة صووووووووووووهيوني  ر ارسووووووووووووال عناصوووووووووووو 
 يوووووووواعرا  عالمووووووووا  530اال يقوووووووول عوووووووون ال موووووووو لتيوووووووو ق اللعووووووووراإلوووووووول ا مت حوووووووودةواليووووووووات الال
  لووووووووو اوكوووووووووا   أ ووووووووور .يات أكاديميوووووووووة شخصووووووووو معوووووووووة و ااسوووووووووتااا  ج200مووووووووون  أكثووووووووورو 

ين العووووووووورا ي  العلمووووووووواء  مووووووووون ددعووووووووو  ابقطفوووووووووي اسوووووووووت ةمريكيووووووووو  األالجهوووووووووود  فشووووووووولبعووووووووود 
ئنوووووووووووواك، فوافووووووووووووق للعموووووووووووول  مت حوووووووووووودةت الوالوووووووووووولئاب إلوووووووووووول الواليوووووووووووواهووووووووووووا للتعوووووووووووواو  مع
أفضووووووووووول طريقوووووووووووة  أ  تقوووووووووووديعا  د كووووووووووو اد الووووووووووولا  الموسووووووووووو علووووووووووول ا تووووووووووور البنتوووووووووووالو  

  أجهوووووووووزة  ووووووووودم د . و ووووووووو اديلموووووووواء ئوووووووووي )تصوووووووووفيتهن جسوووووووو الع ءؤالتخلإل مووووووووون ئووووووووو لوووووووو ل
ء لموووووووووووواعللة ة كاملوووووووووووو يوووووووووووواحة بسووووووووووووير  ائموووووووووووو سوووووووووووواد ا  المو هوووووووووووو ة لجمريكيوووووووووووو  األموووووووووووون األ

 هن ومنهن. هيل التيالجل تسمن ا واألكاديميينين العرا ي  
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ر علووووووووووول أطلووووووووووق الموسوووووووووواد النووووووووووا ين الظووووووووووائر: عووووووووووالن ارة عرا ووووووووووي،ها إبوووووووووور  –أ
نوووووووا  مووووووون النهووووووور وجووووووودوه لاا ”، ولموووووووا أ رجووووووو ةقط  فوووووووي  نهووووووور سووووووواريتا فسووووووو ار سوووووووي

 .2004  عام وال لحياةارق اف
 فوووووووووووووي داصووووووووووووو ت واال رةدايوووووووووووووة اإلوعميووووووووووووود كلروفسوووووووووووووور ب لئبي:لووووووووووووو اب جاسووووووووووووون 

 م.،2006موووووووووود ل الكليووووووووووة عووووووووووام  نووووووووووا فووووووووووييوووووووووول و وجتووووووووووا وابعووووووووووة بغووووووووووداد، التجام
  تي . ليا، ف رداه ق جها  الموساد الرصا  عأطل حيث

معوووووووووووووووة اجس الوووووووووووووووراود: رئوووووووووووووووي عبووووووووووووووود  كتور محمووووووووووووووود الووووووووووووووود اتاسووووووووووووووو األ -ت
قوووووووووووة بمنططبيوووووووووووة لاا ين، التيووووووووووول فوووووووووووي  يادتووووووووووو العووووووووووورا ي  طبووووووووووواء نقيووووووووووو  األبغوووووووووووداد، 

 .2003صور عام المن
متميوووووووووووووووز األ ميرلوووووووووووووووي: وئوووووووووووووووو عوووووووووووووووالن نعن المووووووووووووووو بووووووووووووووود د عمووووووووووووووو حم .. دأ -ث

 2003التيل عام  متخصصةية بحثالكيمياء، وعمل في مراكز ب
اق ر عموووووووووووول سووووووووووووفيرا  للعوووووووووووو  ،يتووووووووووووي:كر لتمحموووووووووووود اأ. د. عصووووووووووووام شووووووووووووري   -  

امريووووووووووووة عوووووووووووووام منطقووووووووووووة الع لتسووووووووووووعينات، التيووووووووووووول فوووووووووووويا فصوووووووووووو نتفووووووووووووي تووووووووووووونس م
 ا.أصد ائ من  أشخا م. مع  مس2003

مجووووووووووووال بحووووووووووووث الفيزيوووووووووووواء فوووووووووووي  لناعوووووووووووو  :يلووووووووووو سووووووووووووين عح ديووووووووووو جد. م أ. - 
 "20" م. 2004عام  تيلة، النووي  ال

ل ة علووووووووو يووووووووو  عدوانة اليووووووووو  رئابإلمنووووووووول انووووووووودالع الحووووووووورب ا: ء ساااااااااوريةمااااااااااعل -3
موووووووووووواء والكوووووووووووووادر ف العلادتهتوووووووووووون اسوووووووووووو  .م2011 ة مطلووووووووووووع عووووووووووووامسوووووووووووووري  لادولووووووووووووة لا
 صووووووووووووهيوني  سوووووووووووواد المو ال هووووووووووووا ج لبوووووووووووو ين موووووووووووون  السوووووووووووووري  لتقنيووووووووووووين المختصووووووووووووين واو 
ة دفعهوووووووووون فيوووووووووو لوووووووووو  بة واالسوووووووووووري  ل األرا ووووووووووي علوووووووووو  ةموجووووووووووودلا ةيوووووووووو  ابرئاإل تووووووووووااو أدو 

 كوادرئوووووووا. ولكووووووون رلووووووون مووووووونة السووووووووري   د وتفريووووووو  الدولوووووووة بالووووووو للهجووووووورة إلووووووول  وووووووار  
كثيوووووووووووور موووووووووووون العلموووووووووووواء لا اكنوووووووووووو أ  ئ تها إالسوووووووووووو ة وشراعدوانيوووووووووووو  ال الحوووووووووووورب دااشووووووووووووتد

 ضوووووووووووهن ئووووووووووولافبر  شوووووووووووكلواطن، فو لووووووووووو ضووووووووووو  مغوووووووووووادرة أرض ارف ةالسووووووووووووري  لكووووووووووووادر وا
لقووووووووولرة واتوووووووووا اأدو  صوووووووووهيوني  موسووووووووواد الال هوووووووووا لج ا  ئمووووووووو  دافا  ئووووووووودنهن بووووووووووط هنوتمسوووووووووك

 وووووووة مووووووون م أكثووووووورها مووووووون المجرموووووووة التوووووووي تووووووون اسوووووووتقدامة يووووووو  بئار لعصوووووووابات اإلمووووووون ا
ين مووووووووون السووووووووووري   لمووووووووواءلعا أظهووووووووور التيوووووووووال   دة، و ووووووووو السووووووووووري  ولوووووووووة ير الددمة لتووووووووو دولووووووووو 

ل ج    ة الووووووووووودائر  حوووووووووورب العقووووووووووول ةر و طوووووووووووو  ة، أئميوووووووووو صووووووووووهيوني  ال هووووووووووا  الموسوووووووووووادبوووووووووو 
عووووووووٍد ب   أ طووووووووركووووووووا   ظووووووووائر. وربموووووووواوالفووووووووي ها الخقي  بشوووووووو ة وري  سوووووووو لا  وووووووويرااألوق فوووووووو 
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ر موووووووووا يجووووووووورد أنوووووووووا عائي الووووووووولد يحووووووووواول إظهووووووووواانووووووووو  الووووووووودالجلهوووووووووله الحووووووووورب ئوووووووووو 
ة هووووووووووووووز جلوووووووووووووود  أ جووووووووووووووائزة ءأسووووووووووووووما لة لقائمووووووووووووووةسووووووووووووووهد اياصووووووووووووووط ةعمليوووووووووووووو  مجوووووووووووووور د

 . الغاص صهيوني  ال  كياعلل رأسها ال رات بع  الدولاستخبا
 سووووووووومين  للووووووووو إة، غايووووووووو لا يوووووووووثن حة، مووووووووو علميووووووووو  وادر التهداف الكووووووووو ن اسووووووووو ويقسووووووووو 

 ئما:ين رئيس
التقنيووووووووووووووين طبوووووووووووووواء و األ طووووووووووووووافانتشووووووووووووووار ظووووووووووووووائرة ا تل، ئووووووووووووووو األو  القسوووووووووووووون

ا ، ماديووووووووو   رينألئووووووووول ميسوووووووووو   ااكووووووووو وإاا  ،ا  ماديووووووووو  ابتوووووووووزا  اويهووووووووون  بهووووووووودفين، السووووووووووري  
 حا را .   كو سي واالبتزا ،ديد، سيحدث من ج تطاف الر ا ط فة 

د للتال المفهووووووووووووو االلتيوووووووووووو اني، ن الثوووووووووووو سوووووووووووو قال ث حيوووووووووووو  ين،ري  السووووووووووووو  ءاموووووووووووو علعموووووووووووو 
زة ة وأجهوووووووووووووو دوليوووووووووووووو  جهووووووووووووووات  تؤمنهووووووووووووووا   طائلووووووووووووووةعوووووووووووووون مبوووووووووووووواليث لحووووووووووووووديجوووووووووووووورد ا

ب لحوووووووووووووور ت. و وووووووووووووود سوووووووووووووومح  ا  االلتيوووووووووووووواالة مقابوووووووووووووول تلوووووووووووووو عالميوووووووووووووو   خباراتاسووووووووووووووت
لعلموووووووووووواء ثيوووووووووووور موووووووووووون اام بالتيووووووووووووال الكلقيوووووووووووو ة لالسوووووووووووووري   ةلوووووووووووو ة علوووووووووووول الدو يوووووووووووو  بئار اإل
كتفوووووووواء االن يتهووووووووا بشووووووووكل كاموووووووول لوووووووولا سوووووووو قتوثي  عالتووووووووي يصوووووووو  ة،السوووووووووري  الكوووووووووادر و 

لووووووووول يووووووووود تووووووووون التيالهوووووووووا ع تووووووووويالدر كوووووووووواعلمووووووووواء واللا بعووووووووو  تلووووووووو اء أسوووووووووم ركبووووووووول
 ا:من أئمهوالتي  صهيوني  لالموساد ا

ف لووووو  خأ  يتجووووواو  التاع سوووووتطلد االوووو ، السوووووورد  د، المختووووورع عبوووووو   يسوووول .1
« لويبوووووليحصوووول علوووول جووووائزة »ا ،ةالسوووووري  لتعلووووين ات اآليوووو فووووي الحاصوووول 

، 2000ة سوووووونفووووووي  ولينووووووال،جنيوووووو  السويسوووووورية،  دينووووووةفووووووي م ،ةئبيوووووو الل
عشوووورة موووون  ما كووووا  فووووي السادسووووةدعنوووو ن، رع فووووي العووووالختوووو لقوووو  أصووووغر م

مهوووووووا بوووووووراءة اعوووووووا ، كوووووووا  أئا تر  18والي ث  وووووووام عبوووووووود بحووووووو . حيووووووو عموووووووره
وصووووووورة   صوووووووتة ) ميوووووو لومووووووات الر معليووووووة تخووووووزين اانمكإ ي تووووووراع تتوووووو ا 

، 2011عوووووووام  يفووووووو جاجووووووة. و دليووووووا العضووووووووية لووووووودماغ االخ  ااكووووووورةفووووووي 
 .إلمحي ف عما،قة ابن التيل عبود، برف

الوووووا فوووووي حموووووإل ، الووووولد تووووون التيود  نوووووو ل  اكووووورين المهنووووودال، أو  عبووووود  .2
 م2011 عام

 لووووولد جووووور  فوووووي ئندسوووووة الطيووووورا ، واخوووووتإل الم مير ر يوووووة،الووووودكتور سووووو  .3
 ي حلووووو ،فووووو  2012ام شووووو  عووووو لنا  اظوووووين المسووووول  نتافوووووا مووووون  بووووول الط تا

لينتشووووور مقطوووووع  «صوووووةالخا   للمهووووواملووووو حسووووومل »كتيبوووووة شوووووهداء تحووووو  م
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رت ظهووووو  لتوووووي   بجثتوووووا اك  يد مووووون  الشوووووهفيوووووا  رظهووووو بيع، يد أسووووواعووووو بمصوووووور 
 التعلي .عليها ع مات 

الووووووولد تووووووون ورايخ، مجوووووووال صوووووووناعة الصووووووو العوووووووالن فوووووووي   ليووووووو ،نجيووووووو   .4
ة الخبوووووور صووووووهيوني  رتس« الآتتلقووووووف صووووووحيفة »ئوووووو ل تووووووا،مووووووع عائلالتيالووووووا 
 لتيالا.ار ة المسلحة باعجا  المتبارك نبسرعة و 

تووووون  فايصووووو مي فووووو  ةعلميووووو  ث الو حووووو عوووووالن سوووووورد، مووووودير الب إسوووووبر زيووووو عز  .5
 .2015 امع التيالا

 فيلصوووودر فووووي المشوووو ائوووويس  سوووون جراحووووة ن عبوووود الكوووورين، ر حسوووو  تورالوووودك .6
 م.2011لتيالا عا  تن ا  بحمإل وطني  ال

ط ق النووووووار ةبوووووو  لهنتيووووووايووووووث توووووون الح، ينالسوووووووري  لرة الوووووو  ءاعلموووووو  يووووووالالت .7
  إلوووووول أدممووووووا  قشوووووو بوووووور ة بدم فووووووي منطقووووووة كانوووووو  تقلهوووووون افلووووووةلوووووول حع

 .م2014ام ع ل ادئن وااستشه
اء ر )التيفووووور  أثنوووو اطوووو مموووون 2011ين عووووام ار طيوووو سووووبعة  ووووباط  لايوووو تال .8

سوووووتهدفا لمطوووووار الووووولد اا لهن )وئوووووو اة المبيووووو  إلووووول منووووو ار عوووووودتهن بسوووووي
الحوووورب   واتسوووون ن موووورة  وووو لموووو  رأكثوووو فيمووووا بعوووود  صووووهيوني  ال العوووودوا 
ور، فمووووود عصووووو حمد الطيوووووار هاد كووووول مووووون:) العقيووووو شووووو جوووووة استالنتي وكانووووو 

، العقيووووود دحمووووو ألطيوووووار محمووووود الا دقيووووو لعو ، ائرشووووو د الووووو العقيووووود الطيوووووار  
لطيووووار نووووزار المحموووود، الرائوووود ا ئوووود الطيووووار علووووينهوووول أيوووووب، الرار مطيوووواال
   .الصال يناسولين ياألول الطيار  سبر، الم  مإ

دفاع جووووووووووووال الوووووووووووو ن فووووووووووووي ماألفووووووووووووراد العوووووووووووواملي علوووووووووووولموووووووووووور تصوووووووووووور األقي ولوووووووووووون
 ظمووووووووووووووةنأل تخريبووووووووووووووا  متعموووووووووووووودا  حين، المسوووووووووووووول تءا  اعتوووووووووووووودابوووووووووووووول طالوووووووووووووو  الجووووووووووووووود،

ةنوووووووول اللبوا اتاعالوووووووودف اعوووووووودة بر ئووووووووا ا تحووووووووام    أاكوووووووو  موووووووون موووووووورة، أكثووووووووري فوووووووو  تحتيوووووووو 
ة، لكترونيووووووووووووو ائنهوووووووووووووا اإل، وتخريووووووووووووو  كبطا « فوووووووووووووي ريووووووووووووو  دمشوووووووووووووقل»مووووووووووووور  السووووووووووووو 

  ام العوووووووودوايوووووووو إلوووووووول   ة افيين، باال وووووووو ور سوووووووو  اداريوووووووونأئوووووووون ر ف  توووووووو إلوووووووول إ باإل ووووووووافة
ايوووووووووووا بريووووووووووو  ة جمر منطقووووووووووو  يفووووووووووو ة علميووووووووووو  لبقصوووووووووووف مركوووووووووووز للبحووووووووووووث ا صوووووووووووهيوني  ال

كوووووووووووز عووووووووووودة مر الت إعوووووووووووادة  صوووووووووووف اا نتووووووووووو و  2013ام ي عووووووووووو فووووووووووو  لووووووووووو دمشوووووووووووق، وا
 21".مرات
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 ينيراني  العلماء اإل  اغتيال  -ثانياً 
فووووووي فيزيوووووواء الجسوووووويمات وفووووووي  ن إيرانووووووي متخصووووووإلمسووووووعود محموووووودد: عووووووال –أ

د علوووووول يوووووود  جهووووووا  الموسووووووا 2010الريا ووووووية. التيوووووول  فووووووي طهوووووورا  عووووووام الفيزيوووووواء 
 الصهيوني.

إدارة مجيووووووود شوووووووهريارد: عوووووووالن نووووووووود إيرانوووووووي،  وووووووام بووووووودور أساسوووووووي فوووووووي  –ب
م. بو ووووع  نبلووووة الصووووقة 2010برنووووامد إيوووورا  النوووووود التيوووول علوووول يوووود الموسوووواد عووووام 

 علل سيارتا
اسووووووووي فووووووووي ادارة البرنووووووووامد الن نوووووووووود لووووووووا دور أس   باسووووووووي: عوووووووو ريوووووووودو ف -ت

بو ووووووع  نبلووووووة الصووووووقة  م.2010النوووووووود االيرانووووووي التيوووووول علوووووول يوووووود الموسوووووواد عووووووام 
 علل سيارتا

ويين اإليووووورانيين: التيووووول بعووووود مصوووووطفل أحمووووود روشووووون: أحووووود العلمووووواء النوووووو  –ث
نة ديوووووود  ائوووووود الجووووووي  الصووووووهيوني الجنوووووورال  بينووووووي لووووووانتز”، موووووون أ   سوووووو يوووووووم موووووون ته

سووووونة حاسووووومة بالنسوووووبة إليووووورا ” والووووو  بسوووووب   األموووووور التوووووي تحووووودث سوووووتكو   2012
لصووووواق جهوووووا  الموسووووواد الصوووووهيوني  نبلوووووة لهوووووا بووووودو  سوووووب  طبيعوووووي”. و ووووود التيووووول بة

 م.2012، وال  عام في سيارتا التي انفجرت با وبسائقا
د كوووووووا  يعمووووووول رئووووووويس منظموووووووة البحوووووووث و محسووووووون فخووووووورد  ادة: عوووووووالن نوووووووو  - 

 الدفاع،  والتطوير في و ارة
رب مووووووووون العاصووووووووومة اإليرانيووووووووووة طهووووووووورا ، فوووووووووي مدينوووووووووة أبسوووووووووورد، بوووووووووالق التيووووووووول

يوني بووووووووووةط ق النووووووووووار علوووووووووول م. حيووووووووووث  ووووووووووام جهووووووووووا  الوسووووووووواد الصووووووووووه2020عوووووووووام 
فوووووووي أحوووووووود تصوووووووريحاتا حيووووووووث  سووووووويارتا وئوووووووو العووووووووالن الوحيووووووود الووووووولد اكووووووووره نتنيوووووووائو

فعلتهوووووووووا ئووووووووولا األسوووووووووبوع،  فوووووووووال:" ال أسوووووووووتطيع أ  أشوووووووووارككن بعووووووووو  األشوووووووووياء التوووووووووي
إ   ئنوووووووواك شووووووووي ا  مووووووووا، يتحوووووووورك فووووووووي الشوووووووورق األوسوووووووو ،  أود أ  أ ووووووووول لكوووووووونولكوووووووون 

 وإ  أمامنا فترة متوترة".
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 رهابواإل  صهيوني  ال لكيانا

 ن يد هيثم حسوالعم

 
 بة عميد اب  متقاعد برت •
 يسايل سمحل •
 د  كر عس بير باحث استراتيجي  و  •
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 مدخل
فوووووووووي التعريووووووووو  ئوووووووووو كووووووووول عمووووووووول عنفوووووووووي يقووووووووووم بوووووووووا شوووووووووخإل أو  ابرئووووووووو اإل

 بفيووووووووووةعووووووووووين فووووووووووي وسوووووووووو  موالخوووووووووووف  عووووووووووة أو كيووووووووووا  بهوووووووووودف نشوووووووووور الرعوووووووووو جما
 أو العرف  نو  لقالير مشروعة في ا أئدافيق تحق

سووووووووووتندا  يكووووووووووو  م إمووووووووووا أ  تي موووووووووون فووووووووووراغ فهوووووووووووبطبيعتووووووووووا ال يوووووووووو  رئووووووووووابواإل
 ال  و سياسي ة أو ليرأ يةائدلمرجعية عق

ف التووووووووووووي مورسوووووووووووو  موووووووووووون  بوووووووووووول الكيووووووووووووا  لعنوووووووووووو وا رئوووووووووووواباإل كالشوووووووووووو أأمووووووووووووا 
 فكوووووووووورد  ال رئووووووووووابي واإلمنوووووووووو األ رئووووووووووابواإل عسووووووووووكرد  ال ئووووووووووابر فهووووووووووي اإل صووووووووووهيوني  ال
يجوووووووووودر  دد  وئنووووووووووااال تصووووووووووا رئوووووووووواباإلو  مووووووووووياإلع  رئووووووووووابواإل ديني  الوووووووووو  ابرئوووووووووو إلوا

سووووووووها الفكوووووووور اسأ علوووووووولة التووووووووي بنووووووووي دينيوووووووو  لقائديووووووووة اعووووووووودة إلوووووووول الخلفيووووووووة العبنووووووووا ال
عتمووووووووووووود مجموعوووووووووووووة كبيووووووووووووورة مووووووووووووون ئة تمشوووووووووووووو  ة توووووووووووووورا  لووووووووووووولد إنالمسوووووووووووووت صوووووووووووووهيوني  ال

ا  ورب الكيووووووووووووو  صوووووووووووووهيوني  حوووووووووووووروب الكيوووووووووووووا  ال األسووووووووووووواطير التوووووووووووووي تووووووووووووورب  بوووووووووووووين
بنووووووووي الكيووووووووا  ل هوووووووودالوووووووورب ئووووووووو رب الجنووووووووود الوووووووولد يمصووووووووب  حيووووووووث ي صووووووووهيوني  ال
حوووووووووووووووت ل وطووووووووووووووورد موووووووووووووووآربهن فوووووووووووووووي الغوووووووووووووووزو واال السوووووووووووووووبيل لتحقيوووووووووووووووق صوووووووووووووووهيوني  ال

 الشعوب.
   1)  من  وأعظن أكبرام  شعوبا  ن أمم رديط )الرب

المخيووووووووووو  المرعووووووووووو  الووووووووووولد يوووووووووووتن تجسووووووووووويده بهوووووووووووله الصوووووووووووورة الووووووووووو   والووووووووووورب
ن أمامووووووووو  هيوووووووووللن و و يبيووووووووودئ آكلوووووووووة ئووووووووو امووووووووو  نوووووووووارا  )الووووووووورب إلهووووووووو  ئوووووووووو العوووووووووابر أم

  2  )عا  ريفتطردئن وتهلكهن س
  3  )الرب ب نا )رجل الحربمن ال  أنهن يصفو   ركثبل األ

ين ان ووووووووو  صووووووووهيوني  ال بوووووووول  يووووووووام الكيووووووووا   اموووووووو ت اباو وووووووود اسووووووووتلهن  ووووووووادة عصوووووووو 
ن و مووووووووووون مجموعوووووووووووة  ووووووووووووانين العهووووووووووود القووووووووووودي فلسوووووووووووطيني    الد الشوووووووووووعربهن  ووووووووووو حووووووووووو 

لي  االسووووووووتي ء أسووووووووا ب وين الحوووووووور لهوووووووون  وووووووووانتووووووووي تحوووووووودد سووووووووفر التثنيووووووووة و ئووووووووي ال
وعوووووووووود  ة موووووووووون أجوووووووووول تحقيووووووووووقشوووووووووور ي  أ  كوووووووووول جريمووووووووووة تصووووووووووب  ) علوووووووووول الموووووووووود  و

  4). سطينلفي ث فالبع واست ناف صهيوني  ال الرب لشع  الكيا 
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ة فهووووووووووووووي تسوووووووووووووووتند إلووووووووووووووول صوووووووووووووووهيوني  الة عسوووووووووووووووكري  د الأمووووووووووووووا أسوووووووووووووووس و تقاليوووووووووووووو 
رأة، رجوووووووول و اموووووووو لوووووووووا كوووووووول مووووووووا فووووووووي المدينووووووووة موووووووون تعليمووووووووات يشوووووووووع بوووووووون نووووووووو  )وا ت

  5.)البقر و الغنن بحد السي   حتلخ طفل و شيمن 
ينوووووووووووة عوووووووووووامي )وكوووووووووووا  لموووووووووووا ع مدتعامووووووووووول اليهوووووووووووود مووووووووووو  وبالوحشوووووووووووية نفسوووووووووووها

امي و وووووووووربوئا بحووووووووود يوووووووووع سوووووووووكا  عووووووووو مجل  تووووووووو مووووووووون  صوووووووووهيوني  نتهووووووووول الكيوووووووووا  الا
  لسي ا

بكووووووووول دوافوووووووووع  صوووووووووهيوني  لد الوجووووووووودا  المووووووووون فوووووووووي  يغووووووووو  إ  ئووووووووولا غوووووووووي 
 فوووووووووووي هاتن تدريسووووووووووو حشوووووووووووية و يووووووووووو وة و الو رات الحووووووووووورب و العنوووووووووووف و القسووووووووووو و مبووووووووووور 

ة سووووووووووووكا  الكيووووووووووووا  ل بت ييوووووووووووود لالبيوووووووووووو تحظوووووووووووو هووووووووووووا ة بوووووووووووول أنصووووووووووووهيوني  الموووووووووووودار  ال
فووووووووي بحووووووووث  ءراةجارين بوووووووو السوووووووويكولوجي جووووووووور  تاموووووووو فقوووووووود  ووووووووام العووووووووالن  صووووووووهيوني  ال

و  أريحوووووووواع فظووووووووائع فر يشووووووووو ير سوووووووو ل أسوووووووواطحتوووووووو  1966جامعووووووووة توووووووول أبيوووووووو  عووووووووام 
و  ع )ئووووووووووووووووول تعتقووووووووووووووووودو  أ  يشووووووووووووووووووع ليرئوووووووووووووووووا و كوووووووووووووووووا  مضووووووووووووووووومو  االسوووووووووووووووووتط

ة  ريووووووووووو تووووووووووول اح صوووووووووووهيوني  فووووووووووورض أ  الجوووووووووووي  اللن ين فعلووووووووووووا الصووووووووووووابني  صوووووووووووهيو ال
   أريحوووووووواالي ل كمووووووووا فعوووووووول يشوووووووووع مووووووووع أئوووووووو ال فهوووووووول يتحووووووووتن أ  يفعوووووووو ة بالقتوووووووو عربيوووووووو  

   6) .نعن ابواجأ% 90نتيجة كان  ال
ير وتسوووووووووهيل ارتكووووووووواب الجووووووووورائن واألسووووووووواطلعقائووووووووود   اتلووووووووو موووووووووة جر ولكوووووووووي يوووووووووتن ت
صوووووووووير ئووووووووؤالء وأئوووووووون بوووووووود موووووووون تين كووووووووا  الفلسووووووووطيني  العوووووووورب والوالمجووووووووا ر بحووووووووق 

يرتكووووووووو  جريمتوووووووووا  تجعووووووووول اليهوووووووووودد  لتوووووووووي قوووووووووة ابالطري صوووووووووهيوني  ء الكيوووووووووا  الداأعووووووووو 
 لشفقة.الشعور بالرحمة أو افاع وبدم بارد وبدو  باند

 ةشخصوووووووووووووي  السووووووووووووو  ناا يمووووووووووووو بة عربيووووووووووووو  ال شخصوووووووووووووي ةتصووووووووووووووير ال نتووووووووووووو  ثيووووووووووووو ح
 اليهودي ة مستندة إلل مجموعة عوامل منها:

ة   نظووووووووور هوووووووووا وبي تهوووووووووا مموووووووووا كووووووووور ة علووووووووول ااتاليهوديووووووووو   شخصوووووووووي ةال نغووووووووو قا-أ
 دونية ل  رين لاالتفوق المطلق ليهودد  و 

تووووووووار موووووووون  بوووووووول مخة للشووووووووع  الصووووووووهيوني  ال لا مووووووووا ينسووووووووجن مووووووووع تكووووووووريسئوووووووو و 
  إلا اليهود
ا يعنوووووووووووي ممووووووووووو  فلسوووووووووووطين ل أرضلووووووووووو عالصوووووووووووراع بوووووووووووين اليهوووووووووووود والعووووووووووورب -ب

حقوووووووووووود عليهووووووووووووا والعنووووووووووووف ة تبوووووووووووورر العربيوووووووووووو  ال شخصووووووووووووي ةكوووووووووووووين صووووووووووووورة سوووووووووووولبية للت
ين صوووووووووهيوني  فوووووووووي نظووووووووور ال عربوووووووووي  الصوووووووووورة  مي  القاسووووووووونو ووووووووود صوووووووووور سووووووووو   ووووووووودئا
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جوووووووورا  ال تكوووووووواد توووووووودير بووووووووا  نلوووووووودار يخفووووووووي فووووووووي ثيا أشووووووووعث حوووووووواد النظوووووووورات )رجوووووووول
،  اسووووووووووي، ئمجووووووووووي، تخلووووووووووفم ،ء نجوووووووووو  عنووووووووووةظهوووووووووورك حتوووووووووول يوجووووووووووا لوووووووووو  ط لووووووووووا
  7أطفال كلاب منافق  لر فظ ل ين . ) ل اتل سادد القت اتئواي

كووووووووون أ  يصووووووووونع ميخيووووووووول موووووووووااا طيع أ  نتالخلفيوووووووووة نسوووووووووت ومووووووووون  ووووووووو ل تلووووووووو 
وف قووووووووووووود والكراهيوووووووووووووة والخووووووووووووو بعقليوووووووووووووة التفووووووووووووووق ومشوووووووووووووحو  بالحمتشوووووووووووووبع شوووووووووووووخإل 

 والطمع.
 للقتووووووووول  صوووووووووالحا  إال كووووووووون أ  يكوووووووووو عا  ال يمئووووووووودفا  مشووووووووورو  يووووووووور  فوووووووووي عووووووووودوه

 عربووووووووووي  )إ  ال صووووووووووهيوني  الي الكاتوووووووووو  لوووووووووو كرمي ريوووووووووو يقووووووووووول أفنل سووووووووووتعباد حيووووووووووث و أ
 هودد  .الشع  الياللد انصهر بالمي  أو  عربي  الصال  ئو ال

كيووووووووووا  لا بوووووووووول ت سوووووووووويس  صووووووووووهيوني  جمووووووووووع الجووووووووووة التا الشووووووووووكل توووووووووون أدلهوووووووووولوب
د بوووووووول ي لوووووووويس فقوووووووو  لغيوووووووور اليهووووووووو نفسوووووووو  ل أبشووووووووع عمليووووووووة  ووووووووداعوبعووووووووده موووووووون  وووووووو 

   يظوووووووووونحو أل وووووووووواليل إلوووووووووول  اتوووووووووول متوووووووووو   اتلوووووووووو ب ولوووووووووواح يووووووووووثلليهووووووووووودد  نفسووووووووووا ح
 .بط   حضاريا   عربي  تل ويسف  الدم اليقو ئنفسا و 

 أواًل: 
ضوووووووووويرية ءات التحاإلجوووووووووورا المقوووووووووودمات و كوووووووووول الوووووووووو  لوووووووووون يكوووووووووون سووووووووووو   إ -أ

و  ديث و ئوووووووووي سووووووووور ة أرضٍ ة فوووووووووي التووووووووواريخ الحووووووووو يووووووووو  إرئابعمليوووووووووة  أكبووووووووورالرتكووووووووواب 
ةاندو الووووووووودول هيمنوووووووووة و ع أكثوووووووووربوووووووووادة شوووووووووع  تمووووووووو  برعايوووووووووة إ يطانيوووووووووا بر  ئووووووووويو  يووووووووو 

ظهوووووووووووور فكووووووووووورة و  1897بوووووووووووا ل عوووووووووووام ر منووووووووووول موووووووووووؤتم ةيوني  هصووووووووووو التوووووووووووي وعووووووووووودت ال
  8)بوووووووووووو  شووووووووووووع    رض فووووووووووووي أرض ة )شووووووووووووع  بوووووووووووو  أولووووووووووووة اليهوديوووووووووووو  إ امووووووووووووة الد

ا فوووووووووووووي التووووووووووووواريخ و التوووووووووووووي أئابر إ ثوووووووووووووركالمقولوووووووووووووة األ سسووووووووووووو  لطووووووووووووورد الشوووووووووووووع  يووووووووووووو 
 انجويووووووووووووول  صوووووووووووووهيوني  ال تيوووووووووووووودور ئرتوووووووووووووزل و الكيوووووووووووووا ألصوووووووووووووحابها  ،فلسوووووووووووووطيني  ال

ار إلوووووووووول عشوووووووووو ن ولووووووووووة موووووووووو قمتلوووووووووو  ال ة و نقوووووووووو صووووووووووهيوني  لحركووووووووووة اال اعموووووووووو تز  لينالوووووووووو 
سووووووووووووات يهوديوووووووووووو  مشووووووووووووروع بوووووووووووودأت م محووووووووووووا بةنشوووووووووووواء م العووووووووووووام ة ابتووووووووووووداء  موووووووووووون ؤس 

يوووووووووووووول شووووووووووووووراء األرا ووووووووووووووي و إ امووووووووووووووة تمو دوق اليهووووووووووووووودد  لنصوووووووووووووو بةنشوووووووووووووواء ال 1901
ة تحوووووووووووو  و البوووووووووووودء بةنشوووووووووووواء التجتوطنات فووووووووووووي فلسووووووووووووطين المسوووووووووووو  معووووووووووووات اليهوديوووووووووووو 

لد لووووووووووو اده االحوووووووووووت ل البريطووووووووووواني بعووووووووووو  وي موووووووووووانلعثظوووووووووووار و مسوووووووووووامع السووووووووووولطا  اأن
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سوووووووووور ة أرض  السووووووووووتعمارد يقوووووووووووم علوووووووووول تحقيووووووووووق فكوووووووووورةوعا امشوووووووووور أسووووووووووا    كووووووووووا
 ة.ولة يهودي  طين و إ امة دفلس

لهووووووووولا المشوووووووووروع فوووووووووي تشووووووووورين  سوووووووووا حجووووووووور األالووووووووو  و وووووووووع مووووووووون أجووووووووول  
ر البريطوووووووووووواني للووووووووووووورد لة آرثوووووووووووور بلفووووووووووووور الووووووووووووو يموووووووووووون  وووووووووووو ل رسووووووووووووا 1917 ولاأل
 . 9لليهود )  ومي  شاء وطن إن دييبت لد اليهودد  روتشي صهيوني  ال

وصوووووووووواح  ود الراعووووووووووي البريطوووووووووواني وط الجريمووووووووووة بوجوووووووووو ملوووووووووو  شوووووووووور اكت بوووووووووولل 
ات فكانووووووووو  وادإيجووووووووواد األ لموووووووووال وبقووووووووويالووووووووولد يمتلووووووووو  ا المشوووووووووروع اء شووووووووور  تعمليووووووووو 

 امووووووووووووووة أولوووووووووووووول هووووووووووووووا إلعلي والسووووووووووووووطوميريووووووووووووووة األرا ووووووووووووووي وسوووووووووووووور ة األرا ووووووووووووووي األ
ء األداة اشووووووووووووو نإل موووووووووووووة  رافيوووووووووووووا ال غلتوووووووووووووي أمنووووووووووووو  الجا والمسوووووووووووووتوطناتمعوووووووووووووات التج

جموعوووووووووات المقاتلوووووووووة التوووووووووي بنيووووووووو  الم وئوووووووووي وني  صوووووووووهيوع الر شووووووووو الحاسووووووووومة فوووووووووي الم
البريطوووووووووووووواني  والتسوووووووووووووولي الفا  كرنائووووووووووووووا سوووووووووووووو ة التووووووووووووووي اصووووووووووووووهيوني  العقيوووووووووووووودة ال علوووووووووووووول

األولوووووووول فوووووووي أوروبووووووووا  ةعالميووووووو  ي الحوووووووورب العلووووووول أيوووووووودد يهوووووووود  وووووووواتلوا فووووووو  والتووووووودري 
 نقلوا إلل فلسطين. ثن
 :  ةصهيوني  لا  امنظ متل  ال  وأهم-ب   

 أكثووووووووووووور  علووووووووووووول إنشووووووووووووواء رفأشووووووووووووو ي التووووووووووووو  موعوووووووووووووةجملا 1921الهالانووووووووووووواه -1
ة و مووووووون  مسووووووووين مسووووووووتوطنة ي روبووووووووا إلوووووووول موووووووون يهووووووووود أو يوووووووور عوووووووودد كبيوووووووور تهجهوديوووووووو 

 فلسطين.
المسووووووووووووووووووولحة العصوووووووووووووووووووابات  أكثووووووووووووووووووور مووووووووووووووووووون تعووووووووووووووووووود  و  1931 لوووووووووووووووووووو  ر اآل-2

 محتووووووووول  ال وحتووووووووول فلسوووووووووطيني  بحوووووووووق اشوووووووووع  ال ة التوووووووووي ارتكبووووووووو  مجوووووووووا رصوووووووووهيوني  ال
 ل  ائموووووووووووووةيوووووووووووووا علووووووووووووو ناهن فو وووووووووووووعتها بريطإرئوووووووووووووابمووووووووووووون  نليسووووووووووووو ن لووووووووووووو طووووووووووووواني البري

ة فوووووووووووووووي اات العوووووووووووووووام رئابات اإلظ مووووووووووووووو نمال ة منظ مووووووووووووووو ال   وووووووووووووووين ئوووووووووووووووله وكوووووووووووووووا يووووووووووووووو 
 .1943بيجن  ين منا صهيوني  ال

حوووووووووووووووة ديووووووووووووووور رك  فوووووووووووووووي ملبة شوووووووووووووووامنظ مووووووووووووووو ال وئوووووووووووووووله 1940الشوووووووووووووووتير  -3
 .1948ين ياس

إيفووووووووووووال اسووووووووووووحق رابووووووووووووين و و  بزعامووووووووووووة موشووووووووووووي دايووووووووووووا  وكانوووووووووووو  البلمووووووووووووا -4
 نفوووووووووولت عووووووووووددا  نوووووووووواه و لهالافووووووووووي ا ةاربالضوووووووووو  القوووووووووووة وتعوووووووووودوايووووووووووزمن  وعووووووووووزرا ألووووووووووو  

 ين.فلسطيني  الرا  من المجا ر  د كبي
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م  يوووووووووابعووووووووود إعووووووووو    1948م شوووووووووكل  فوووووووووي عووووووووواات مجتمعوووووووووة منظ مووووووووو وئوووووووووله ال
 .صهيوني  اة الجي  النو  صهيوني  حت ل ال  االكيا

موووووووووووووووع يهوووووووووووووووود  والتعووووووووووووووواو  جموعوووووووووووووووات بالتشوووووووووووووووارك و ووووووووووووووود نفووووووووووووووولت تلووووووووووووووو  الم
 1948و 1947 ة عووووووووووووووواميملبحووووووووووووووو مجوووووووووووووووزرة و  75 نمووووووووووووووو  أكثووووووووووووووورت المسوووووووووووووووتوطنا

الف م ووووووووووووات اآل وتهجيوووووووووووورين فلسووووووووووووطيني  د آالف الهاتشوووووووووووو موووووووووووون نتائجهووووووووووووا اس وكووووووووووووا 
ارع. مووووووووووووز البلوووووووووووودات و ال ات القوووووووووووور  وو السوووووووووووويطرة علوووووووووووول م وووووووووووو   ووووووووووووار  أرا وووووووووووويهن

(10  
 ومخططوووووووووووووة ة ممنهجوووووووووووووةحقيقيووووووووووووو  بوووووووووووووادة جوووووووووووووا ر حووووووووووووورب إتلووووووووووووو  الم ومثلووووووووووووو 

إلوووووووووول أرض بوووووووووو   طينسوووووووووو لويوووووووووول فحت ة فوووووووووويصووووووووووهيوني  الحركووووووووووة ال أئوووووووووودافلتحقيوووووووووق 
 شع .

 ها:عدد شهدائ و ن حيث ت ثيرئام أئن تل  المجا ر  يعبشكل سر   نستعرض-    
ي حوووووووووووالأسووووووووووفرت عوووووووووون استشووووووووووهاد وجوووووووووور   1947مجووووووووووزرة أسووووووووووواق حيفووووووووووا -

 شخإل. 100
 شخصا . 40هاد أسفرت عن استش 1947شيخ بري  ة المجزر -
تووووووووون ث حيووووووووو  عوووووووووة مووووووووون البلموووووووووا نفووووووووولئا مجمو  1947بلووووووووودة الشوووووووووي  زرة مجووووووووو -

شوووووووووووخإل  60هاد شوووووووووو فر عوووووووووون استأسوووووووووو  مووووووووووا لهوووووووووواالقريووووووووووة علوووووووووول ر و  أئ ميردتوووووووووو 
 ها.جميع أئل ناه وطردتاجمتها الهالابعد ال  ئ

ايوووووووووووة المغربوووووووووووي  بنحيوووووووووووث تووووووووووون تفجيووووووووووور  1948المغربوووووووووووي  مجوووووووووووزرة عموووووووووووارة -
 مواطن. 100من  أكثرر  دت الستشهاد وجدينة حيفا وأفي م

ئرة اقووووووووو ال ار طووووووووو  ث تووووووووون تلفوووووووووينحيووووووووو  1948ا بتووووووووواريخ مجوووووووووزرة  طوووووووووار حيفووووووووو -
 لعشرات.  ار شخإل وج 100د شهاستحيفا وأد  تفجيره ال

ت موووووووووون الحووووووووووي موووووووووو  مجموعوووووووووواحيووووووووووث  ا 1948الكبوووووووووور   مجووووووووووزرة حيفووووووووووا-
 أكثوووووووووووور ا  وجرحوووووووووووو عربيوووووووووووو   50لوووووووووووو   تالمبوووووووووووواني و بوووووووووووواحت ل الشوووووووووووووارع و  اليهووووووووووووودد  

ء ينوووووووووووووة باتجووووووووووووواه المينوووووووووووووارب بوووووووووووووالفرار مووووووووووووون المدنووووووووووووودما بووووووووووووودأ العووووووووووووو وع 200مووووووووووووون 
شوووووووووووخإل  100مووووووووووون  أكثووووووووووورد هفاستشووووووووووو  نهتووووووووووون مهووووووووووواجمتللوصوووووووووووول إلووووووووووول عكوووووووووووا 

 رين.آ  200من  رأكثوجر  
بعوووووووووواتي   ولووووووووووواء جات البلمووووووووووافوووووووووولتها وحوووووووووودمجووووووووووزرة يووووووووووا ور شوووووووووورق يافووووووووووا ن-

 ئن نيام.و  ا  فلسطيني   15رابين واستشهد بقيادة اسحق 



182 

ة مجوعوووووووووووووة مووووووووووووون صوووووووووووووهيوني  ت العصوووووووووووووابات الفتووووووووووووورة نفووووووووووووولوفوووووووووووووي ئوووووووووووووله ال-
دت ي أتوووووووووووو ال فووووووووووووايا فووووووووووووي مدينووووووووووووة ةعربيوووووووووووو  السوووووووووووورايا ال-ا ر منهووووووووووووا العباسوووووووووووويةالمجوووووووووووو 

 ا .عربي   70الستشهاد 
 –د  فووووووووووي القوووووووووو  دق سووووووووووميراميسمووووووووووود فووووووووووي القووووووووود  فنوووووووووو ب العرة بووووووووووامجوووووووووز -

 رة الطي
 مجزرة  طار حيفا يافا -
الجووووووووووووورائن  أكثووووووووووووور  وئوووووووووووووي مووووووووووووون قوووووووووووودمجووووووووووووزرة ديووووووووووووور ياسوووووووووووووين لربوووووووووووووي  ال-

ة المشوووووووووووهورة والتووووووووووو رئاباإل ن حيوووووووووووث تووووووووووو  وشوووووووووووتير  لوووووووووووو  ر ي نفووووووووووولتها عصوووووووووووابات آيوووووووووو 
نوووووووووووو  د ئة و  وووووووووووو صووووووووووووهيوني  القوووووووووووووات ال اهوووووووووووو تلتاحو  توووووووووووول أئلهووووووووووووا توووووووووووودمير القريووووووووووووة و 

ا  اريخ الكيووووووو صوووووووناعة لتووووووو  ب نوووووووالعمليوووووووة واصوووووووفا  موووووووا  وووووووام بوووووووا ائووووووود ا حين بووووووويجن منوووووووا
 فلسووووووووووطيني  لووووووووووف أ 650ي إفووووووووووراغ فلسووووووووووطين موووووووووون سووووووووووهم  فوووووووووو حيووووووووووث أ صوووووووووهيوني  ال

 . 11) صهيوني  يا  الاسين لما  ام  الكير يو يقول لوال د
شوووووووووووي مو  يوووووووووووادةقب  حووووووووووودة كومانووووووووووودو و ووووووووووود نفووووووووووولتها و  1948مجووووووووووزرة اللووووووووووود -

 مدينة.د الفي مسجشخإل  200 من أكثرديا  و تل  
بنجووووووووووووا  العصووووووووووووابات  1948ي نهايووووووووووووة و وووووووووووود انتهوووووووووووو  تلوووووووووووو  المرحلووووووووووووة فوووووووووووو 

سوووووووووطين وإ اموووووووووة الكيوووووووووا  فلمووووووووون نصوووووووووف  أكثوووووووووررة علووووووووول السووووووووويط فوووووووووية صوووووووووهيوني  ال
 .ي  صهيونال

 ثانيا :
 صهيوني  ء دولة الكيان البعد إنشا صهيوني  ال رهاباإل 

 1956 عوووووووووامال ئوووووووووله الفتووووووووورة وصووووووووووال  إلووووووووول يفووووووووو ي  بائووووووووو ر تميوووووووووز النشووووووووواط اإل-أ
 ا:فب   ئد

ل القيووووووووووام ب عمووووووووووال فووووووووووي موووووووووون  وووووووووو اسووووووووووتكمال شووووووووووروط التوسووووووووووع الجغرا -1
 المزارع وطرد أئلها منها.و  المتمثل باحت ل القر   كرد  سعال رئاباإل

ت واالعتقوووووووووووووووووووووواالت لتيوووووووووووووووووووووواالتفجيرات واالاألمنووووووووووووووووووووووي بووووووووووووووووووووووال رئووووووووووووووووووووووابإلا-2
 الحياة الكريمة. ومقوماتط شرو  أبس  فلسطيني  لالشع  ا وحرما 
المنوووووووووووواطق التووووووووووووي يمكوووووووووووون أ  تكووووووووووووو   ا ووووووووووووي فووووووووووووير القوة لألء بوووووووووووو شووووووووووووراال-3

 .وليرئاوتسات أو  راعي إل امة الكيب عسكرد  نفع  اات
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ك أموووووووووووووو لوووووووووووووول ة والتووووووووووووووي تتووووووووووووووي  السووووووووووووووطو عة التشووووووووووووووريعي وووووووووووووو يإيجوووووووووووووواد الب-4
 ت لها بالقوة.ين التي تن احفلسطيني  ال

ا ر لمجووووووووووو دت تلووووووووووو  اتووووووووووو مبووووووووووول ا يتو وووووووووووف إال أ  ارتكووووووووووواب المجوووووووووووا ر لووووووووووون-ب
ة حيووووووووووووووث شوووووووووووووومل  األرا ووووووووووووووي محتلوووووووووووووو  ن الة بفلسووووووووووووووطييطوووووووووووووو لمحل الوووووووووووووودو لتشوووووووووووووومل ا

ن ئوووووووووووي فوووووووووووي الحقيقوووووووووووة فوووووووووووة ولكووووووووووو ة واألردنيوووووووووووة بووووووووووولرائع مختلمصوووووووووووري  الو  ةلبنانيووووووووووو  ال
الشوووووووووعار ل فوووووووووي تحقيوووووووووق تمثووووووووو ا تلتحقيوووووووووق شوووووووووعارات جديووووووووودة تووووووووون اسوووووووووتحداثهكانووووووووو  

  دد الكيووووووووووووووواالكنيسووووووووووووووو  والووووووووووووووولد يحووووووووووووووو  المكتووووووووووووووووب علووووووووووووووول مووووووووووووووود ل صوووووووووووووووهيوني  ال
  تقول:ة ديني  ية فنادا  لخلاستات لفر ب نها تمتد بين النيل وا ني  يو صهال

أعطوووووووووي  لنسوووووووول  موووووووووع إبوووووووورام ميثا ووووووووا   وووووووووائ   رب )فووووووووي الوووووووو  اليووووووووووم  طووووووووع الوووووووو 
   12النهر الكبير "الفرات"  ) ئله األرض نهر مصر إلل

  ة كانوووووووووووووووو  جهودئووووووووووووووووا تنصوووووووووووووووو صوووووووووووووووهيوني  لدولووووووووووووووووة الا  منووووووووووووووول  يووووووووووووووووام ااإ-ت
ة فقووووووووووووود كانووووووووووووو  ين اكامووووووووووووول فلسوووووووووووووط سوووووووووووووع ليشووووووووووووومللتحقيوووووووووووووق حلووووووووووووون التو  لتاريخيووووووووووووو 

امعال مسووووووووووتمر ة فووووووووووي كوووووووووول يوووووووووووم بهوووووووووودف طوووووووووورد  فلسووووووووووطيني  شووووووووووع  ال وووووووووود ال تليوووووووووو 
 وووووووووافة للمسووووووووواعي التوووووووووي قووووووووور  باإلمووووووووون العووووووووورب و احوووووووووت ل مزيووووووووود مووووووووون اليووووووووود مز 

و كانووووووووو  أولووووووووول  حووووووووودود فلسوووووووووطينر   وووووووووا ة للتوسوووووووووعني  صوووووووووهيو لتها القيوووووووووادات البووووووووول
كوووووووورأ   صووووووووهيوني  ال الكيووووووووا  المسووووووووار ئووووووووو اشووووووووتراك ئوووووووون المحطووووووووات فووووووووي ئوووووووولاو أ 

 يوووووووووووام الوووووووووووز ين يس و نووووووووووواء أ موووووووووووة السوووووووووووو صووووووووووور أثمحربوووووووووووة فوووووووووووي العووووووووووودوا  علووووووووووول 
 صوووووووووووهيوني  لن  نووووووووووواة السوووووووووووويس فبووووووووووودأت الكيوووووووووووا  ا ميالراحووووووووووول عبووووووووووود الناصووووووووووور بتووووووووووو 

سياسوووووووووووي ة ة و عسوووووووووووكري  فرنسوووووووووووا بهزيمووووووووووة بريطانيووووووووووا و  عمووووووووووو لكنهوووووووووووا منيوووووووووو  الحوووووووووورب و 
 سووووووووووووفييتيالووووووووووود ول الة و مصوووووووووووري  القيوووووووووووادة اللشوووووووووووع  و امود الجوووووووووووي  و بسوووووووووووب  صووووووووووو 

ة و لنوووووووووووود  بالصووووووووووووواريخ النبوووووووووووواريس و  بتوووووووووووودمير ددالوووووووووووولد ئوووووووووووو  و كانوووووووووووو  ئووووووووووووله ويوووووووووووو 
ريووووووووووووة البريطانيووووووووووووة و فرنسووووووووووووا و اطو مبر ب ئووووووووووووي النهايووووووووووووة الفعليووووووووووووة ألدوار اإلحوووووووووووور ال

ة االسووووووووووووووووووتعمارية و إدارة و الواجهوووووووووووووووووو  ةمريكيوووووووووووووووووو  األ مت حوووووووووووووووووودةالواليووووووووووووووووووات ال تسوووووووووووووووووولن
و توسووووووووووع فووووووووووي منطقووووووووووة  ابإرئوووووووووو لتكووووووووووو  أداة  صووووووووووهيوني    التثمار دور الكيوووووووووواسوووووووووو ا

تكووووووووووووو  ة و لو  يوووووووووووورات دول المنطقوووووووووووو  لوووووووووووول  ووووووووووورارللسوووووووووووويطرة ع األوسوووووووووووو  الشووووووووووورق 
 عند الحاجة. حدةمت  ة متقدمة تستخدمها الواليات العسكري   اعدة 

 ولووووووووووول فووووووووووويلوووووووووووزة األ ة مجوووووووووووزرتين فووووووووووويصوووووووووووهيوني  و ووووووووووود ارتكبووووووووووو  القووووووووووووات ال
نيوووووووووة فوووووووووي  وووووووووا  سووووووووواء والثار مووووووووون الرجوووووووووال والنيووووووووو برفووووووووو  وتووووووووون فيهوووووووووا  تووووووووول عووووووووودد ك
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ومعسووووووووووكر  المدينووووووووووة شوووووووووورق ة فووووووووووي يوووووووووو دة جما يووووووووووث كانوووووووووو  عمليووووووووووة إبووووووووووايووووووووووونس ح
 275مووووووووووون  أكثووووووووووورمجوووووووووووزرة الء و ووووووووووود بلووووووووووو  شوووووووووووهدا دينوووووووووووةمالفيا وووووووووووية ومشوووووووووووفي ال

كووووووووورت السووووووووويدة دة سوووووووووكا  المدينوووووووووة وافرنسوووووووووا لو وووووووووف إبوووووووووا  لشخصوووووووووا  و ووووووووود تووووووووود 
عووووووووووودد الشوووووووووووهداء  ة أ دوليووووووووووو  فوووووووووووي الوكالوووووووووووة ال التموووووووووووري س ئي وووووووووووة براجووووووووووور  رئوووووووووووي

  13) 500-400بين  تراو 
 5ئووووووووووووووووووو عوووووووووووووووووودوا   صووووووووووووووووووهيوني  ال أمريكووووووووووووووووووي  خدام أول اسووووووووووووووووووت وكووووووووووووووووووا -ث

المشووووووووووووووووروع  صووووووووووووووووهيوني  الكيووووووووووووووووا  الفيووووووووووووووووا  الوووووووووووووووولد اسووووووووووووووووتكمل  1967حزيوووووووووووووووورا  
ةسووووووووووطفلبوووووووووواحت ل كاموووووووووول  صووووووووووهيوني  ال ة مصووووووووووري  واحووووووووووت ل سوووووووووويناء ال ين التاريخيوووووووووو 

األردنيووووووووووة  ةة التووووووووووي كانوووووووووو  تحوووووووووو  الرعايوووووووووو الغربيوووووووووو   والضووووووووووفة السووووووووووورد  والجوووووووووووال  
  14ألف جندد. ) 25-15ة ما بين عربي  لدول الو سرت ا

وة القوووووووووو   أصووووووووووب صووووووووووهيوني   أ  الكيووووووووووا  الا وا ووووووووووحا    بوووووووووودلعوووووووووودواابعوووووووووود ئوووووووووولا 
 مواجهووووووووووة الشووووووووووعوبل يةالحوووووووووورب النفسوووووووووو  وبوووووووووودأفووووووووووي المنطقووووووووووة  كبوووووووووورألة اعسووووووووووكري  ال
يقهووووووووووور  الووووووووووولد الالجوووووووووووي   ب نوووووووووووا صوووووووووووهيوني  ف الجوووووووووووي  الة التوووووووووووي تصووووووووووو عربيووووووووووو  ال

 واإلحبووووووووواطرع البووووووووو   محاولوووووووووة لوووووووووز  فوووووووووي والووووووووو   15) ةلووووووووو الووووووووولراع الطوي وصووووووووواح 
فوووووووووووي الثووووووووووو ر أو االنتقووووووووووووام أو  التفكيووووووووووورموووووووووووون  ومنعهووووووووووواة عربيووووووووووو  لووووووووووود  الشوووووووووووعوب ال

 فتووووووووورة 1973وحتووووووووول  1967رة الممتووووووووودة مووووووووون عوووووووووام فتووووووووو الو ووووووووود كانووووووووو   يووووووووور.تحر لا
 ابرئووووووووووووو شوووووووووووووتد اإلالو ووووووووووووو  ا وبووووووووووووولات صوووووووووووووهيوني  قووووووووووووواوم ل حوووووووووووووت ل الالم النشووووووووووووواط

اشووووووووووتهرت حيووووووووووث  .والسووووووووووورد   مصوووووووووورد  لوا فلسووووووووووطيني   وووووووووود الشووووووووووع  ال صووووووووووهيوني  ال
 عبووووووووول  أبوووووووووو فوووووووووي مصووووووووونع مصووووووووورد  ال  ي تين بحوووووووووق الشوووووووووعإرئوووووووووابحتين مووووووووولب أكبووووووووور

الم وووووووووووات  وجووووووووووور عوووووووووووام    70 مووووووووووون أكثووووووووووورشوووووووووووهاد الست التوووووووووووي أدت 1970عوووووووووووام 
حيوووووووووووث ألوووووووووووارت طوووووووووووائرات  1970عوووووووووووام ر البقووووووووووور مدرسوووووووووووة بحووووووووووو  ومجوووووووووووزرة  16)

 تلميوووووووووولا   30موووووووووون  أكثوووووووووورالستشووووووووووهاد  أد  درسووووووووووة موووووووووواعلوووووووووول تلوووووووووو  المة صووووووووووهيوني  
ي فوووووووووووو  صووووووووووووهيوني  الكيووووووووووووا  الئزيمووووووووووووة  و وووووووووووود أدت  .17) 70موووووووووووون  ثوووووووووووورأك وجوووووووووووور 
ن يووووووووووووا  ولكوووووووووووو مرحل صووووووووووووهيوني  ال رئووووووووووووابض وتيوووووووووووورة اإلفوووووووووووواإلوووووووووووول انخ 1973حوووووووووووورب 

د ارتكوووووووووووواب المجووووووووووووا رإلوووووووووووول  صوووووووووووهيوني  دت الكيووووووووووووا  المووووووووووووا عووووووووووووارعا  سووووووووووو   ا  مجوووووووووووود 
شووووووووووو    ث كبووووووووووورجووووووووووورام حيووووووووووو ال يووووووووووودانيها إ والقتووووووووووولللووووووووووودم  وشووووووووووورائة أكثووووووووووور وبحقووووووووووود

اآلرلوووووووووووو  و  عصوووووووووووابات الهالانووووووووووواهرأسوووووووووووو  انوا يكووووووووووو المجووووووووووورمين و القتلوووووووووووة الووووووووووولين 
 .ي يناسين و السيعسكري  ال صهيوني  الكيا  ال ةبحوا  ادصتير  و أالشو 
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 1973بعد حرب تشرين  صهيوني  ال ابره اإل  ثالثًا:
بوووووووووووودأ ة و عسووووووووووووكري   دراتووووووووووووا ال صووووووووووووهيوني  عاد الكيووووووووووووا  السوووووووووووورعا  مووووووووووووا اسووووووووووووت-أ

علوووووووووول ة عربيوووووووووو  لللشووووووووووعوب اة معنويوووووووووو  و تقوووووووووووي  الحالووووووووووة التوووووووووودمير موووووووووول علوووووووووول الع
مثوووووووول داءات التووووووووي تتوووووووو موووووووون االع رعوووووووودد كبيوووووووو  فبوووووووودأ تنفيوووووووول 1973  لفيووووووووة انتصووووووووار

ة و صوووووووووووهيوني  ال رئوووووووووووابلوووووووووووة اإلسوووووووووووها دو التوووووووووووي تمار  ة ويووووووووووو  برئاأبشوووووووووووع األعموووووووووووال اإل
فعووووووووووووا  د كثوووووووووووورة ئمووووووووووووا الضووووووووووووحيتا  األلبنانيوووووووووووو  و ال ةفلسووووووووووووطيني  السوووووووووووواحتا  ال كانوووووووووووو 

ة ممنهجوووووووووو  ئناة كانووووووووو  الجوووووووووور محتلوووووووووو  ففووووووووووي فلسوووووووووطين ال صوووووووووهيوني  لجوووووووووورام الوووووووووثمن اإل
 تصووووووووفهن بوووووووو نهنل تقووووووووارير  ر   مووووووووا تخوووووووو نفوووووووولئا أشووووووووخا  سوووووووورعاولكنهووووووووا مموئووووووووة ي

و التوووووووووووي نفووووووووووولئا  1994 براهيموووووووووووي عووووووووووواماإل رممر ووووووووووول عقليوووووووووووين كجريموووووووووووة الحووووووووووو 
ا  فلسووووووووووووطيني   شووووووووووووهيدا   60يتها ح  لولدشووووووووووووتاين و ائوووووووووووو   وووووووووووو بوووووووووووواردو  صووووووووووووهيوني  ال

التووووووووووي شووووووووووائدئا العووووووووووالن فووووووووووي بووووووووووث  والجريمووووووووووة .يموووووووووويلحوووووووووورم اإلبراهفووووووووووي سوووووووووواحة ا
موووووووود مح فلسووووووووطيني  يووووووود بقتوووووووول الطفووووووول النوووووووووع فر ا  مووووووون إرئابوووووووو تمثووووووول التووووووووي  ومباشووووووور 
  صل.األة  أثناء انط ق انتفا 2000م الدرة عا
ة رئووووووووووووابجووووووووووووة اإلفووووووووووووع ثمنووووووووووووا  كبيوووووووووووورا  نتيا  فقوووووووووووود دأمووووووووووووا لبنوووووووووووو -ب  والعدوانيوووووووووووو 

أو عتووووووووداءات رد اال تلوووووووو  مووووووووا يمكنووووووووا موووووووونة  اصووووووووة  أنووووووووا لوووووووون يكوووووووون يمصووووووووهيوني  لا
ا ة فيووووووووو فلسوووووووووطيني  موووووووووة اللتمركوووووووووز المقاو  تيجوووووووووةنو  صوووووووووهيوني  الكيوووووووووا  ال االنتقوووووووووام مووووووووون

   صووووووووووووووودامات أيلوووووووووووووووول األسوووووووووووووووود وعقووووووووووووووو  1970ألرد  اوجهوووووووووووووووا مووووووووووووووون ر  بعووووووووووووووود 
ة.لسوووووووووووولطات ة و افلسووووووووووووطيني  ة التحريوووووووووووور الموووووووووووو منظ  بووووووووووووين  القووووووووووووائرة اتفوووووووووووواق  اللبنانيوووووووووووو 

 1978لبنوووووووووووا   فوووووووووووي صوووووووووووهيوني    الكورة االعتوووووووووووداءات الكبيووووووووووورة للكيووووووووووواانووووووووووو  بووووووووووو كا
 صوووووووووهيوني  يهوووووووووا الكيوووووووووا  الف  ارتكووووووووو  والتوووووووووين موووووووووا سووووووووومي عمليوووووووووة الليطووووووووواني  وووووووووم

ين لبنووووووووووواني  طنين الها م وووووووووووات الموووووووووووواتي ائووووووووووو   وووووووووووحيتووووووووووو لامجوووووووووووا ر عوووووووووووددا  مووووووووووون ال
ا وووووووووووووووور ئووووووووووووووووله المرحلووووووووووووووووة حتوووووووووووووووول أو  واسووووووووووووووووتمرتاآلالف  وجوووووووووووووووور  نيطيني  فلسوووووووووووووووو وال

1980  
 .1982للبنا    هيوني  صال  االجتيا -ت    

رات التوووووووي ارتكووووووو  فبيهوووووووا الكبوووووووا  الفتووووووو  ثووووووورأكرب مووووووون ئوووووووله الحووووووو  لقووووووود كانووووووو 
 صوووووووووووهيوني  ال لكيوووووووووووا بعووووووووووود فتووووووووووورة إنشووووووووووواء اة نسووووووووووواني  ق اإلحووووووووووو ب ئنجووووووووووورا صوووووووووووهيوني  ال

 دموية:ي ة رئابرائن اإلئله الج أكثر ومن
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 مدنيا . 80ستشهاد أدت ال التي 1982ا حة صيدملب-1
  موووووووووووع رف فيهوووووووووووا إرييووووووووووول شوووووووووووارو التوووووووووووي أشووووووووووو  وشووووووووووواتي ملبحوووووووووووة صوووووووووووبرا -2

ات حوووووووووزب الكتائووووووووو  ة  و نفووووووووولتها  وووووووووو عمليوووووووووة مباشووووووووور علووووووووول ال بعووووووووو   وووووووووادة جيشوووووووووا
لجوووووووووووووي  تحووووووووووووو   يوووووووووووووادة ار   ووووووووووووو ألة البنانيووووووووووووو  ات المنظ مووووووووووووو بعووووووووووووو  ال و لبنووووووووووووواني  لا
مرت التووووووووووي اسووووووووووتالملبحووووووووووة ي ئووووووووووله حيووووووووووث بلوووووووووو  عوووووووووودد الشووووووووووهداء فوووووووووو  صووووووووووهيوني  ال

 رف  و  ووووووووووود اعتووووووووووو 18) فلسوووووووووووطيني  شوووووووووووهيد  1500 مووووووووووون أكثووووووووووورين كووووووووووواملين ليووووووووووووم
  توووووووووووو ثير ة تحوووووووووووو صووووووووووووهيوني  ة الي شووووووووووووكلتها الحكوموووووووووووو تقريوووووووووووور لجنووووووووووووة كائووووووووووووا  التوووووووووووو 

له المجووووووووووووزرة و جن عوووووووووووون ئوووووووووووو ينوووووووووووواحين بوووووووووووو ة مة عوووووووووووون مسووووووووووووؤوليدوليوووووووووووو  الضووووووووووووغوط ال
 . 19ة )إيتا  المباشر    و رفائيلرو شا ةؤوليمس

حوووووووووووووووووالي  وجوووووووووووووووور اد الستشووووووووووووووووه وأدت 1984حلوووووووووووووووووة لملبحووووووووووووووووة عووووووووووووووووين ا-3
.مواطن  20  لبناني 

ة نفوووووووووووووووولت ئووووووووووووووووله الجريموووووووووووووووو  1996ألولوووووووووووووووول نيسووووووووووووووووا  ملبحووووووووووووووووة  انووووووووووووووووا ا-4
شوووووووووووووهداء مووووووووووووون  106 وووووووووووووحيتها  وائووووووووووووو الفيجيوووووووووووووة لكتيبوووووووووووووة باسوووووووووووووتهداف مقووووووووووووور ا

د توووووووونلووووووون  مت حوووووووودةلمووووووون األاات ف أد أنووووووووا حتووووووول  ووووووووو صووووووو قالفوووووووارين موووووووون ال المووووووودنيين
   20) صهيوني  لا رئابمن اإل

حتوووووووووووول ة صووووووووووووهيوني  ن المرت الجوووووووووووورائاسووووووووووووت 2006ة الثانيوووووووووووو  ة  انووووووووووووامجووووووووووووزر -5
كيوووووووووووووووا  إال أ  ال 2000م ة عوووووووووووووووالبنانيووووووووووووووو  ا وووووووووووووووي البعووووووووووووووود االنسوووووووووووووووحاب مووووووووووووووون األر 

ة موووووووووون الجوووووووووورائن التووووووووووي يمكوووووووووون أ  توصووووووووووف مجموعوووووووووو  وارتكوووووووووو اد عوووووووووو  صووووووووووهيوني  ال
طفووووووووووووال خصووووووووووووا  موووووووووووون األش 55ا هتحي وووووووووووو  ورا ة نسوووووووووووواني  إلهووووووووووووا جوووووووووووورائن  وووووووووووود ا نب

 .والنساء
  فوووووووووووي أد مكوووووووووووا صوووووووووووهيوني  ال رئووووووووووواباإلين مووووووووووون فلسوووووووووووطيني  لووووووووووون يوووووووووووند ال-ث

ا  ابإرئعووووووووووودوانا   صوووووووووووهيوني  اليوووووووووووث ارتكبووووووووووو  طوووووووووووائرات الكيوووووووووووا  مووووووووووون العوووووووووووالن ح يووووووووووو 
ة منظ مووووووووو ونس مقووووووووور إ اموووووووووة  يوووووووووادات تووووووووو لشووووووووو  فوووووووووي حماموووووووووات ادف منطقوووووووووة اسوووووووووته

ن سوووووووووووفر عووووووووووو أ امووووووووووو  1982ن بيوووووووووووروت مووووووووووو   ة التوووووووووووي  رجووووووووووو فلسوووووووووووطيني  التحريووووووووووور ال
 .100من  أكثر وجر  فلسطيني   50ر من كاستشهاد أ

حيووووووووووث  صووووووووووهيوني  ال رئوووووووووواببعيوووووووووودا  عوووووووووون اإلضووووووووووا العووووووووووراق لوووووووووون يكوووووووووون أي- 
 يووووووووووود  العرا وووووووووووي   فاعووووووووووول تموووووووووووو ة عووووووووووودوانها علووووووووووول مهيوني  صووووووووووو لنفووووووووووولت الطوووووووووووائرات ا

و دمويوووووووووووووة  ثوووووووووووووركي  األرئوووووووووووووابإال أ  النشووووووووووووواط اإل 1981رة جويوووووووووووووة انشووووووووووووواء بغووووووووووووو اإل



187 

 لووووووووا موووووووون بعوووووووود احتحووووووووت ل ن  بوووووووول كيووووووووا  االعووووووووراق موووووووو لالوووووووولد اسووووووووتهدف ايرا  توووووووو ث
اتو الووووووووولد تمثووووووووول فوووووووووي  2003ة عوووووووووام مريكيووووووووو  األ ةمت حووووووووودلا بووووووووول الواليوووووووووات   عمليووووووووو 

اء و رجوووووووووووووال لكبووووووووووووار العلموووووووووووو ة و االلتيوووووووووووواالت الممنهجووووووووووووو  المطوووووووووووواردة و الم حقووووووووووووة
 صووووووووووووهيوني  ت حيووووووووووووث أ  ئووووووووووووؤالء بوووووووووووورأد الكيووووووووووووا  الة الجامعوووووووووووواو أسوووووووووووواتلالفكوووووووووووور 

  و  وووووووود تمكوووووووون الكيووووووووا عادتا لوووووووودورةو اسووووووووت قالعوووووووور لوووووووول تطووووووووور اإ ل يمثلووووووووو  الموووووووود
 م وووووووووووات مووووووووووون ئوووووووووووؤالءاسيسوووووووووووا مووووووووووون التيوووووووووووال الجو  ا وعبووووووووووور عم ئووووووووووو  صوووووووووووهيوني  ال

 .ي العراقاألشخا  ف
 ةيراني  اإل  ةس مي  ة اإلجمهوري   د ال  صهيوني  لا رئاباإل-    

ة سووووووو مي  ة اإلجمهوريووووووو  و إ اموووووووة ال إيووووووورا ة فوووووووي سووووووو مي  لثوووووووورة اإلا نتصووووووواربعووووووود ا
المسووووووار الجديوووووود  و ظهووووووور طبيعووووووةوم بووووووا قوووووو لد كانوووووو  تدور الوووووو لوووووو ار ة و تغيوووووو نيوووووو  اير إلا
و المعووووووادد لكوووووول  فلسووووووطيني    الن حقوووووووق الشووووووعة الموووووودافع عوووووو سوووووو مي  اإلة جمهوريوووووو  لل

و  مريكوووووووووي  األ رئوووووووووابف لإإلووووووووول ئووووووووود إيووووووووورا   طرسوووووووووة تحولووووووووو اع الظلووووووووون و الغأنوووووووووو 
يهن لووووو ع سووووويس ممووووون أطلقوووووواامووووون  ووووو ل تووووودري  شوووووبكات للعمووووو ء و الجو  صوووووهيوني  ال

ة صوووووهيوني  ال طوووووة باالسوووووتخباراتالمرتب ة  لوووووق و ليرئوووووامووووو منظ  ك ةإيرانيووووو   ةر ووووو اسووووون معا
 إيووووورا علووووول توووووي شووووونها صووووودام حسوووووين ي اسوووووتغل  فتووووورة الحووووورب الة و التووووو مريكيووووو  و األ

ة يرانيوووووو  ة اإل مي  سوووووو ة اإلجمهوريوووووو  الضوووووورر فووووووي ال األا  و أكبوووووورحوووووواق فووووووي محاولووووووة إلل
ة و لحيويووووو ة و اي  دتصووووواللمنشوووووآت اال  رريووووو  و التووووودميتخمووووون  ووووو ل القيوووووام ب عموووووال ال

اال تصاصوووووووات التوووووووي توووووووؤدد كووووووول هووووووورة فوووووووي  تصاصووووووويين المتيوووووووال العلمووووووواء و االال
دف ة بعوووووووووود الوووووووووو  تحووووووووووول ئوووووووووو يرانيوووووووووو  ة اإلسوووووووووو مي  ة اإلجمهوريوووووووووو  ورا  فووووووووووي تطوووووووووووير الد

مسوووووووارين موووووووؤثرين و ئموووووووا محاولوووووووة هوووووووا فوووووووي بإرئاة لتوجيوووووووا صوووووووهيوني  االسوووووووتخبارات ال
 – يرانووووووي  اإل و يالصووووووار  دمرنووووووامة لتطوووووووير البخدتمنشووووووآت المسوووووو التوووووودمير و تخريوووووو  

 اصوووووووة  ة وعسوووووووكري  ي الصوووووووناعات الفووووووو    ء المتخصصوووووووو ء و الخبووووووورامطووووووواردة العلموووووووا
ة موووووووون  وووووووو ل أعمووووووووال القتوووووووو الفيزيوووووووواء الن علووووووووومالصووووووووارو ية و  لتيووووووووال و ل و االوويوووووووو 

اسوووووووووووويس لتخريوووووووووووو  المنشووووووووووووآت  ء و الجو يوووووووووووود العموووووووووووو طوووووووووووواف و محوووووووووووواوالت تجناال ت
يسووووووووووتهدف  صووووووووووهيوني  لا رئوووووووووواباإل مووووووووووايزالو ل ائووووووووووله األعموووووووووو  مووووووووووةالمخصصووووووووووة لخد

مسووووووار  ة و إد وووووواليرانيوووووو  ة اإل مي  سوووووو ة اإلمهوريوووووو  جطووووووور فووووووي المجوووووواالت التقوووووودم و الت
ة للمنشوووووآت لكترونيووووو إللسووووويبرانية  ووووود المنظوموووووات اهجموووووات او الو ئووووو  رئوووووابلإ جديووووود

 .ةيراني  ووي ة اإلالن
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  لألعموووووووووالا  التوووووووووي كانووووووووو  علووووووووول الووووووووودوام ئووووووووودفا  ثمينووووووووو  فوووووووووي سوووووووووورية أموووووووووا- 
ة للكيووووووووووووووا  ائابر اإل ة رئابب اإلو  اصووووووووووووووة بعوووووووووووووود بوووووووووووووودء الحوووووووووووووور  صووووووووووووووهيوني  ليوووووووووووووو  يوووووووووووووو 

ببنوووووووووووووواء شووووووووووووووبكات  صووووووووووووووهيوني  حيووووووووووووووث بوووووووووووووودأ الكيووووووووووووووا  ال 2011المووووووووووووووة عووووووووووووووام الظ
و اللوجسوووووووووووتي و  معنوووووووووووود  لو ا موووووووووووادد  و تقووووووووووودين الووووووووووودعن الو العمووووووووووو ء  الجواسووووووووووويس

ة و المشوووووووووووواركة فووووووووووووي رئابات اإلللمجموعوووووووووووو ال  للوووووووووووودعن النووووووووووووارد صووووووووووووو  هووووووووووووا عملي اتيوووووووووووو 
اتلتنفيووووووووووووووووول  وووووووووووووووووافة يوووووووووووووووووة باإلتالالق لشخصووووووووووووووووويات سوووووووووووووووووورية  للتيووووووووووووووووواالا عمليووووووووووووووووو 

ارو ية و مجوووووووووووواالت الصوووووووووووو  ةالعلوووووووووووووم و  اصوووووووووووو أنووووووووووووواع متخصصووووووووووووة فووووووووووووي شووووووووووووتل 
دراسوووووووووات فوووووووووي موا وووووووووع متعوووووووووددة  أبحووووووووواث و زة و مدنيوووووووووة و مراكووووووووو عسوووووووووكري  تطووووووووووير 

ة إرئابال التيووووووووووووووو  اتعمليووووووووووووووو  ل فة لتنفيوووووووووووووو ة باإل ووووووووووووووواالسووووووووووووووووري  ي األرا وووووووووووووووي فوووووووووووووو  يووووووووووووووو 
 صووووووووووووهيوني  ال ئووووووووووووابر اومووووووووووووة لإقم و سوووووووووووووريةة فلسووووووووووووطيني  ة و لبنانيوووووووووووو  لشخصوووووووووووويات 

 .دولي  ال بئار و اإل

 خاتمة  
 رةسووووووووويا  مووووووووون ما  يسوووووووووير ءل سوووووووووو  جوووووووووز كشووووووووو سوووووووووبق ال ييموووووووووا ورد ف  ل مووووووووواإ  كووووووووو 

  شووووووووع وحووووووووق وأرضولتووووووووا علوووووووول جموووووووواجن د وأسووووووووس رئووووووووابكيووووووووا   ووووووووام علوووووووول اإل
صوووووووووووووابات مع لعطوووووووووووووا  مأرض شوووووووووووووكل  فوووووووووووووي نوووووووووووووا كووووووووووووواال انووووووووووووو  لوووووووووووووا سوووووووووووووو  أ

تهد نووووووووووو اكيوووووووووووا  الووووووووووولد لا . ئووووووووووولايندر القووووووووووو االسوووووووووووتعما ودولة عالميووووووووووو  ة الصوووووووووووهيوني  لا
لغوووووووووودة ا صوووووووووالا فتال باسي إنتهووووووووو ت ي لوووووووووونالتووووووووو  واإلرئووووووووواب والتوووووووووودميرلقتووووووووول ا ةسياسووووووووو 
ئووووووووووووووو الغوووووووووووووودة  صووووووووووووووهيوني  لا والكيووووووووووووووا ست صووووووووووووووال باالتعووووووووووووووالد إال رطانية ال السوووووووووووووو 

 .انطقتنمسد أمتنا و ج السرطانية في
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 صهيوني  لا ابهر اإل 
 ةمقااومااة الاارد لمحور الاي ي  استراتو  

 هللا م النصر ساو  د.
 
 
 
 
  
 دمشق امعةج في زرا يةالدسة الهنكتوراه في د -

 برات:الخ
 . مني ةاألللعلوم  وطني  معهد الفي ال  ليميدورة األمن اإل-
 .القيادية  )الجدارةية اإلدارية تنمال ة فيدور -
 تل.اإلعداد الحزبي بال سةفي مدر  متميزينللية بات الشباالقياددورة -
 تونس.إكساد في أ امتها  عةالزرا  نميةوتطي  دورة تخ-
 من القدرات الوراثية. ستفادة االم الخل  و تخدااسل في مجارة دو -
 اصا. تصي مجال اا ر فمح-
 يز.بشكل مم والموارد  الو   برة في إدارة-
 شق.مد ة في جامعةدبحوث متعد-

 العمل:
العمووال   س مكتوو )رئووي االشووتراكي عربووي  ب البعووث اللحووز   شووقدمدة فوورع  عضو  يا-

 .الفرعي  والف حين
 .ة العامة لألع فسمؤس  لة اإدار رئيس مجلس -
 .الجائزية  )مديرعي إلص   الزرا امدير مركزد في و ارة الزراعة و -
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 داايامهات
 لووووووووووولعتركوووووووووووز و ة صوووووووووووري  نعة إيديولوجيووووووووووو  د إلووووووووووول نة تسوووووووووووتصوووووووووووهيوني  الحركوووووووووووة ال

 للتنفيووووووووووووووووو عووووووووووووووووون األدوات والوسوووووووووووووووووائل المناسوووووووووووووووووبة   ووووووووووووووووور، وتبحوووووووووووووووووثل العوووووووووووووووووداء 
تمر ب فلسوووووووووطين واسووووووووو اصووووووووو لتاروتوووووووووا عشوووووووووية ا  رئوووووووووابإل ووووووووود بلووووووووو  او  مخططاتهوووووووووا،
قتوووووووووول ي أ ووووووووووف  الطووووووووووابع لللتوووووووووو ان ئوووووووووولا فالكيووووووووووا  الوحيوووووووووود بالعووووووووووال ا،حتوووووووووول يومنوووووووووو 
د دا موووووووووووائير  ووووووووووو ولووووووووووو ل صوووووووووووهيوني  لاء الكيوووووووووووا  او ر  يسوووووووووووة  رئ، وكانووووووووووو والتصوووووووووووفيات

اتمعب    ووووووووووووووا اخدم  جهوووووووووووووو تاسوووووووووووووو  عليهووووووووووووووا )إكووووووووووووووس   أطلووووووووووووووقااللتيووووووووووووووال  ليوووووووووووووو 
 موووووووووونظ ن إرئووووووووووابد اا  الموسوووووووووو جهوووووووووو اللتيوووووووووواالت تصووووووووووة باوالحقوووووووووو  بووووووووووا وحوووووووووودة مخ

ات واالدمغووووووووووووووة، والقيووووووووووووووادات فوووووووووووووواءلكوووووووووووووووادر والكاسووووووووووووووتهداف ا 1948ام موووووووووووووون عوووووووووووووو 
   ال، والسوووووووووووو موووووووووووو المووووووووووووة بمدعو نظيمووووووووووووات مدربووووووووووووة ة عبوووووووووووور تعلميوووووووووووو  ة والعسووووووووووووكري  ال

  كيووووووووووووواريخ التووووووووووووواو ن، ي  لووووووووووووو محء عمووووووووووووو ر عبووووووووووووو مباشووووووووووووور أو  كللوموووووووووووووات بشووووووووووووو والمع
، مووووووووووووووةالمقاو  ادرلكووووووووووووووو  ةشخصووووووووووووووي  جووووووووووووووا ر الجما يووووووووووووووة والتصووووووووووووووفيات الملوووووووووووووويء بالم

، وفوووووووووي يرانوووووووووي  اإل ود  نوووووووووو نوووووووووامد الة وكووووووووووادر البر  مي  سووووووووو ة اإلعربيووووووووو   د ال ووووووووول الوووووووووبودا
ء ر ئوووووووووووؤالبووووووووووو تفاع عووووووووووون أمنهوووووووووووا تعاق وتبووووووووووورر الووووووووووو  للووووووووووودر لعووووووووووو او سوووووووووووورية ولبنوووووووووووا  

 دئا.علل وجو  يشكلو   طر
م ن مفهوووووووووووووو حوووووووووووووديث عووووووووووووو ل للاقووووووووووووو ملائووووووووووووولا  صووووووووووووويإلختا تووووووووووووون  عليووووووووووووو نووووووووووووواء  بو 

ة يووووووووووووووو  رئابإلاعموووووووووووووووال ، واألصوووووووووووووووهيوني  ال رئووووووووووووووواب، ونشووووووووووووووو ة اإلدولي  الووووووووووووووو  ئوووووووووووووووابر اإل
، وتو ووووووووووووووووي  نوووووووووووووووووود  طا ووووووووووووووووة والسووووووووووووووووة ولعلموووووووووووووووواء الالسيا يوووووووووووووووواالت للقووووووووووووووووادةاللتوا

ن تلووووووووووووو  موووووووووووو  دولي  لقووووووووووووانو  الوووووووووووو لتيوووووووووووواالت ومو ووووووووووووف ااال ءاألسووووووووووووباب الكامنووووووووووووة ورا
ال أ ووووووووووو  ضعوووووووووور  را  أ يوووووووووو مووووووووووة و احووووووووووور المقلم لووووووووووردة ااسووووووووووتراتيجي  ائن، وعوووووووووورض لجوووووووووور ا
 خميني.اإلمام اللسيد ا

   دولي  ال رهابأواًل: مفهوم اإل 
  ، وئووووووووووولالمسوووووووووو  سياسووووووووووي  ر العنووووووووووف الر موووووووووون أبوووووووووور  صووووووووووو بوووووووووو تيع رئوووووووووواباإل

دين والوووووووودم لوووووووو علوووووووول ا ءعتوووووووودال، بااللخطيوووووووورة الموجهووووووووة  وووووووود الوووووووودو أحوووووووود األعمووووووووال ا
 اثحووووووووودعلووووووووول إ مووووووووونظ نالعمووووووووودد والسوووووووووتعمال اال ض، فهوووووووووور عووووووووو الموووووووووال والعقووووووووول و وال

ة الجسوووووووووووودية بهوووووووووووودف و السوووووووووووو مة العاموووووووووووو ة أحيووووووووووووالالووووووووووووا  تتعوووووووووووورض عووووووووووووام  طوووووووووووور
 ة. معين أئدافتحقيق 
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هووووووووو  كراموووووووووة نت وووووووووة، وتة بريبشوووووووووري   ي تسوووووووووتهدف أرواحوووووووووا  لتووووووووو الووووووووو  األعموووووووووال ت
ن مووووووووووو تهدفة مسووووووووووو  وعوووووووووووةوك مجمدف التووووووووووو ثير علووووووووووول مو وووووووووووف وسووووووووووولهووووووووووو اإلنسوووووووووووا  ب

 ا  دفداء ئوووووووووو االعتوووووووووو التهديوووووووووود، و دمير، و التوووووووووو و  لتخريوووووووووو ،لتيووووووووووال، واواال  وووووووووو ل القتوووووووووول،
، لتنفيوووووووووووووول سووووووووووووووتقراراال ة، لخلووووووووووووووق جووووووووووووووو عوووووووووووووودميجي  سووووووووووووووتراتاو  ةسياسووووووووووووووي  ض ار أللوووووووووووووو 

  األرواعتووووووووووووووداءات علوووووووووووووول ئووووووووووووووله االكوووووووووووووول ف. ي  رئوووووووووووووواباإل صووووووووووووووهيوني  المخطوووووووووووووو  ال
 لي  دو و  الووووووووووووو ة تكوووووووووووووو  مخالفوووووووووووووة ألحكوووووووووووووام القوووووووووووووانعاموووووووووووووة والخاصووووووووووووو لكوووووووووووووات المتوالم

 لفة.ه المختبمصادر 
 ا جميوووووووووووووع األديووووووووووووو مرفو وووووووووووووة فوووووووووووووي  رئوووووووووووووابة اإلئر أ  ظوووووووووووووا علووووووووووووول الووووووووووووورلن

يشوووووووووووووهد  دولي  مسووووووووووووور  الووووووووووووو ة، إال أ  الدوليووووووووووووو  لق اثيووووووووووووو او ملف واراعووووووووووووو ألاة، و ي  سوووووووووووووماو لا
اتلا يووووووووووود مووووووووووونباسوووووووووووتمرار العد صوووووووووووة فوووووووووووي مختلوووووووووووف الووووووووووودول و ا ةيووووووووووو  رئابإلا عمليووووووووووو 

 بشووووووووووووعو ل  الين، ومصووووووووووووادولي  موووووووووووون والسوووووووووووو مة الوووووووووووو ة، ممووووووووووووا يهوووووووووووودد األمي   سوووووووووووو اإل
لا ال ، وبهوووووووووووووو ةنسوووووووووووووواني  واإلاد، فوووووووووووووور لألة سووووووووووووووياألسا وق والحريووووووووووووووات، والحقوووووووووووووو وأموووووووووووووونهن

ئق التووووووووووي واحوووووووووود  موووووووووون أئوووووووووون الحقووووووووووا أصووووووووووب  بائوووووووووو ر   اإلر ألنظوووووووووو ن إلفووووووووووال ايمكوووووووووو 
جديووووووووود، دة وإ لوووووووووين جديووووووووو  ضفوووووووووي أر ل يووووووووووم تقوووووووووع كووووووووو  رئوووووووووابنعيشوووووووووها، فجريموووووووووة اإل

 ا نرائووووووووا فووووووووي كميووووووووة الوووووووودمار طورتهوووووووو ة يكوووووووواد ال ينحصوووووووور و يموووووووو له الجر وتوووووووو ثير ئوووووووو 
 ا في العالن.الضحايللعر و اع  و والر 

 رئووووووووووواباإل إلصووووووووووواق صوووووووووووفةأ  ئنووووووووووواك محووووووووووواوالت لكر الووووووووووو ير بدجووووووووووو ومووووووووووون ال
 رئووووووووووابتمييووووووووووز الوووووووووود يق بووووووووووين اإلانهائهووووووووووا، وعوووووووووودم ال فدة بهوووووووووو يوووووووووو  وطنالومووووووووووة مقابال

ة الخا ووووووووووع المسوووووووووول  للشووووووووووعوب كووووووووووو  الكفووووووووووا ب فيو للشووووووووووع مشووووووووووروعةمووووووووووة الوالمقا
لوووووووووول عحصووووووووووول الو  ة،محتلوووووووووو  موووووووووون أجوووووووووول تحريوووووووووور أر ووووووووووها ال األجنبووووووووووي حووووووووووت لل 

 ا . إرئاب عدال ي ايادتهقرير مصيرئا وسا في تحقه

   صهيوني  ال رهاباإل شأة ثانيًا: ن
 سووووووووووتيني اتالحووووووووووديث إلوووووووووول  ياسووووووووووي  سة بموووووووووودلولها الصووووووووووهيوني  ال ريوووووووووو بيرجووووووووووع تع

 يهوووووووووووودد  ال صوووووووووووحفي  لها للمووووووووووورة األولووووووووووول التعماسووووووووووو  فقووووووووووودسوووووووووووع عشووووووووووور. االت القووووووووووور  
انهوووووووووووا و عن قالوووووووووووةم / فوووووووووووي1937-1863"ناثوووووووووووا  بيرنبووووووووووواوم" / النمسووووووووووواود األصووووووووووول

ار فكوووووووووووو أ مجوووووووووووور د ةصووووووووووووهيوني  بقيوووووووووووو  ال. 1866 مرت عووووووووووووا" نشوووووووووووو لاتي  "التحوووووووووووورر الوووووووووووو 
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األول فووووووووووي  صووووووووووهيوني  لتمر انعقوووووووووواد المووووووووووؤ ينووووووووووة حتوووووووووول اابفووووووووووة متلتمخوآراء  متفر ووووووووووة
 .1897م سويسرا عا -بال

 ر وبدايووووووووووةلتاسوووووووووع عشووووووووو ا ة موووووووووع نهايووووووووووة القووووووووور  صوووووووووهيوني  الة كووووووووو ر لحظهووووووووورت ا
 اسوووووووووتعماريا  موووووووووون فسوووووووووا  تناهد كانووووووووو  تشووووووووو  العشووووووووورين، فوووووووووي المرحلوووووووووة التوووووووووي لقووووووووور  ا

 .لنافي العلل مناطق النفوا ع لتوسعرة واأجل السيط
ل ة والووووووووووووووووووووودو عالميووووووووووووووووووووو  الة صوووووووووووووووووووووهيوني  لاو  صوووووووووووووووووووووهيوني  الكيوووووووووووووووووووووا  البووووووووووووووووووووودأت 

ة األسوووووووووووالي  عووووووووووو نو المظوووووووووووائر متددة االسوووووووووووتعمارية بو وووووووووووع  طووووووووووو  واسوووووووووووعة متعووووووووووو 
مووووووووون حقو وووووووووا والقضووووووووواء  طيني  فلسووووووووو ال يووووووووود الشوووووووووع لوووووووووة، بتجر دو والوسوووووووووائل لإنشووووووووواء 

سووووووووووطين فلأرض   ئميووووووووووةعنفهووووووووووا مووووووووووع حلفائهووووووووووا والسووووووووووب  بد ب ييوووووووووو   تيووووووووووا، وال وووووووووو عل
 ، وألنهووووووووووا سوووووووووو و لمتا رحوووووووووو لبل شوووووووووور ي  الطوووووووووورف ال موووووووووون تسووووووووووطير علوووووووووول حيووووووووووز ئووووووووووام

د  ل إحوووووووووو طوووووووووورق  ووووووووووارات ثوووووووووو ث، وألنهووووووووووا تسوووووووووويطر علوووووووووو  علوووووووووول مفتوووووووووورق  تشوووووووووورف
د، إلوووووووووول الهنوووووووووو المباشوووووووووور ق لسووووووووووويس، وألنهووووووووووا تقووووووووووع علوووووووووول الطريوووووووووو ا اة ووووووووووفتي  نوووووووووو 

البريطانيوووووووووة فوووووووووي  ل صوووووووووالمعد ااسوووووووووة ستسوووووووووالووووووووول الووووووووو  إ  ئوووووووووله السي وووووووووافة إباإل
 اا  كبير ئناك.نفو  دة حيث يمتل  اليهو مريكي  األ مت حدةلالواليات ا

سوووووووووتعمارد، و عمووووووووواء بعووووووووو  اال رئوووووووووابلووووووووول اإلليهوووووووووود عا عجلا شووووووووو ئووووووووو  كووووووووول
 ة منها: اريالدول االستعم
ة صوووووووووووهيوني  كوووووووووووة الحر الووووووووووولد أعطووووووووووول وعووووووووووودا  لل 1917ور فووووووووووو بل وعووووووووووود .1

 .فلسطيني  دولة لها علل حساب الشع  البة امة 
 -السووووووووووو م موووووووووووؤتمرل علوووووووووولة التوووووووووووي وايزمانووووووووووةلل المجلوووووووووووس األر كلالموووووووووو  .2

 دن  الحووووووووووووووو تضووووووووووووووومالتوووووووووووووووي  1919/2/3 -يسر المنعقووووووووووووووود فوووووووووووووووي بوووووووووووووووا
قبلوووووووووووة"، وأد ووووووووووول فيهووووووووووا كووووووووووول فلسوووووووووووطين، ود المولوووووووووووة اليهوووووووووو نوووووووووول لداألد

 رية حتووووووووول دمشوووووووووق،  لووووووووويد العقبوووووووووة،سوووووووووو  يلبنوووووووووا ، وجنووووووووووببي وجنوووووووووو 
ابع ميوووووووووواه األرد  فووووووووووي ا ، ومنوووووووووو توووووووووول معوووووووووو الحجووووووووووا  ح وووووووووو  حديوووووووووود و 

 .خالشي لسفو  جب
االول الوووووووووووووولد  صووووووووووووووهيوني  ال ووووووووووووووول مناحمشووووووووووووووابنكين فووووووووووووووي المووووووووووووووؤتمر  .3

ي  لافضووووووووول أسوووووووووو ي أيعلووووووووون عوووووووووون رأيوووووووووا فووووووووو وئوووووووووو 1897عقووووووووود عوووووووووام 
"إ  المووووووووووووورء ال يشوووووووووووووترد أر وووووووووووووا ، بووووووووووووول : قوووووووووووووومي  الووووووووووووووطن النشووووووووووووواء إ

 فسا".لن عليها وي  لئالي يستو 



194 

فووووووووووي فلسووووووووووطين،  ودد  يهوووووووووو السووووووووووتيطا  لبوووووووووودء اال لوووووووووولومنوووووووووول تلوووووووووو  األيووووووووووام األو 
مووووووووور الوا وووووووووع سووووووووومة أساسوووووووووية مووووووووون سووووووووومات أللفووووووووورض ا برئووووووووواأصوووووووووب  أسووووووووولوب اإل

  ، وكوووووووووووواتعمارية التوسووووووووووووعيةاالسوووووووووووو  تفووووووووووووي تحقيووووووووووووق الغايووووووووووووا صووووووووووووهيوني  عموووووووووووول الال
المشووووووووواعر  سوووووووووو ا  منووووووووول البدايوووووووووة، والووووووووو  نتيجوووووووووة لر يووووووووو  ابإرئة عنيفوووووووووا  قوووووووووو ام الاسوووووووووتخد

با الكيووووووووا  فووووووووي العووووووووالن تشوووووووو ولووووووووة توجوووووووود دن. ال صووووووووهيوني  الفووووووووي نفووووووووو  ة فوووووووو طر  متال
ة أسووووووووووالي  صووووووووووهيوني  ة، فاسووووووووووتعمل  الولوووووووووو الد ابرئوووووووووو فووووووووووي ممارسووووووووووتا إل صووووووووووهيوني  ال
ن مووووووووو طنين للمووووووووووا رد جمووووووووواعيطووووووووو و لهوووووووووا، مهوووووووووا ئووووووووودم  ووووووووور  موووووووووواطنين ب كرة منثيووووووووو ك

ر جبوووووووواتجمعووووووووات ال ج ووووووووين، شوووووووون حوووووووورب نفسووووووووية إل لنووووووووار علوووووووولطوووووووو ق اد، إالووووووووب 
 و ارجها. ل فلسطينا د اسي  سييل، االلتيال الحل الر المدنيين عل

 صهيوني  ها الكيان ال  ام لتي قا ال ماعية  ةي  رها اإل لثًا: الم ازر ثا
ي فوووووو  صووووووهيوني  كيووووووا  اللائا تووووووي نفوووووولرض بعوووووو  الجوووووورائن ال  يعوووووو 1)  وووووونر الجوووووودول 

 . ةمحتل  ين الطفلس

  زرةمسنة وقوع ال نسطيفي فل صهيوني  ال رهاباإل ي قام  ها  ازر التالم

 16/1/1948 مدينة حيفاي ف غربي  ة الممجزرة عمار 

 30/12/1948 مجزرة  رية ام الشوف

 31/3/1948 ر حيفا طاجزرة  م

 13/12/1947 دينة حيفاشرق مة سيامجزرة العب

 8/1/1984 يافا السرايا في مدينة  ةر جز م

 16/9/1982   عند اجتيا  شارو  لبيروترا وشاتيجا  صبم

 1/5/1996 مجزرة  انا

 12/31/1947 ةانا الثانيمجزرة  

 12/31/1947 الشيخ مجزرة بلدة



195 

 22/4/1948 فامجزرة مدينة حي

 28/8/2000 تفا ةناال مجزرة الحرم القدسي بداية

 4/2/2002 ة جنينمجزر 

 2002 در مجزرة حي ال

 2003 ا يةي الشججزرة حم

 2004 مجزرة حي الصبرة

 2004  مجا ر رف

 2008 ة الفا ورةسر مجزرة مد

 2018 ا مسيرة العودةنييو مجزرة مل

   ينسي  سياال رابعًا: اغتيال القادة 
 لنشووووووووووووووء بوووووووووووووةموووووووووووووة مواكظوووووووووووووائرة  دي تعتبووووووووووووور سياسوووووووووووووي  لتيوووووووووووووال الظوووووووووووووائرة اال

ة ي  سياسوووووووووو ة وكوووووووووولل  أنظموووووووووو  ،اتماعوووووووووو اتبعتهووووووووووا حركووووووووووات وجة، ي  سياسوووووووووو الالسوووووووووولطات 
أ   ي  صووووووووووهيوناللكيوووووووووا    اها، حيوووووووووث يوووووووووور أئوووووووووودافجووووووووول تحقيووووووووووق مصوووووووووالحها و مووووووووون أ

الت استعر وووووووووونا االلتيووووووووووالتحقيووووووووووق مكاسووووووووووبهن، فلووووووووووو  قووووووووووا  طري سياسووووووووووي  لتيووووووووووال الاال
 وتالي: كال لل اليوم فق  من كوادرإ 2000م عال  من التي حص

 2004خ خليل  دين الشي عز ال
 فجوووووووووارانتووووووووول فوووووووووي   ،    )حموووووووووا ةمي  سووووووووو إلاة ادر حركوووووووووة المقاومووووووووو د كوووووووووو حووووووووو أ

ل مسوووووووووؤو  مسوووووووووؤولية  صوووووووووهيوني  ال الكيوووووووووا  الحركوووووووووةلو سووووووووويارتا بدمشوووووووووق، فيموووووووووا حمووووووووو 
أسوووووووووووفل  تة، إ   نبلووووووووووة انفجوووووووووور السوووووووووووري  ة ل بيووووووووووا  لووووووووووو ارة الدا ليووووووووووو  وووووووووواو  التيالووووووووووا.

ة صووووووووووهيوني  اللفزيونيووووووووووة الثانيووووووووووة التة نووووووووووائق فووووووووووي سوووووووووويارتا. و الوووووووووو  القالسوووووووووواقعوووووووووود م
ةمصوووووووووووووادر    عوووووووووووووننقووووووووووووو  كآنووووووووووووولا اء كانووووووووووووو  ور  صوووووووووووووهيوني  لكيوووووووووووووا  الا  ، إأمنيووووووووووووو 

 تفجير السيارة.
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 2004ياسر عرفا  
 فيفووووووووووووي مستشوووووووووووو  تسوووووووووووور عرفووووووووووووالسووووووووووووابق ياا فلسووووووووووووطيني  ال ئيستوووووووووووووفي الوووووووووووور 

اة إثوووووووووور لوفوووووووووو اءت اس. وجوووووووووو فووووووووووي العاصوووووووووومة الفرنسووووووووووية بوووووووووواري كرد  عسوووووووووو "ك مووووووووووار" ال
 ، مووووووووون جانووووووووو ه، لعووووووووودة أشوووووووووهري ظووووووووول حصوووووووووار ، فووووووووو اتووووووووودئور سوووووووووريع فوووووووووي صوووووووووحت

 ، وسووووووووووو  ينوووووووووووة رام   بمدالمقاطعوووووووووووة)ة الرئاسووووووووووو  فوووووووووووي مقووووووووووور صوووووووووووهيوني  الي  الجووووووووووو 
 ة.غربي  الضفة ال

ولووووووووووووو  قيو بالتيووووووووووووال عرفووووووووووووات،  صووووووووووووهيوني  ا  اللكيوووووووووووو او  سووووووووووووطيني  فللويووووووووووووتهن ا
 يووووووووة،طبيع وفاتوووووووواقوووووووودم العموووووووور، أو الموووووووورض، ولوووووووون تكوووووووون إنووووووووا لوووووووون يموووووووو  بسووووووووب  ت

 .صهيوني  الكيا  الوئو ما تنفيا 

 2008مغنيه عماد 
اف اسووووووووووتهد يفوووووووووو  صووووووووووهيوني  لاشوووووووووو  بوووووووووودور الموسوووووووووواد أد نوووووووووواك لوووووووووون يكوووووووووون ئ

، 2008شووووووووووق عووووووووووام دم عموووووووووواد مغنيووووووووووا فووووووووووي لبنوووووووووواني  حووووووووووزب   ال قيووووووووووادد فوووووووووويال
وسووووووووووو ، تا الواشووووووووووونطن بحسووووووووووو  موووووووووووا كشوووووووووووف مت حووووووووووودةلواليوووووووووووات الوبالتعووووووووووواو  موووووووووووع ا

زب ين فووووووووي حوووووووو عسووووووووكري  القووووووووادة ال أئوووووووون نيوووووووواغموووووووواد مع صووووووووهيوني  الكيووووووووا  الوتعتبوووووووور 
ي فوووووووو ا سوووووووتهدافااد مغنيوووووووا الووووووولد تووووووون عمووووووو هووووووواد ج عسوووووووكرد  لوالووووووود القائووووووود ا، وئوووووووو  

عوووووووووووام  رةة علووووووووووول موكوووووووووو  فوووووووووووي القنيطوووووووووو صووووووووووهيوني  الكيوووووووووووا  اللووووووووووارة إثووووووووووور سووووووووووورية 
2015 

 2010مود المبحوح حم 
سووووووووووووول  لحركوووووووووووووة   المائووووووووووووو  عوووووووووووووز الووووووووووووودين القسوووووووووووووام الجنووووووووووووواأحووووووووووووود  وووووووووووووادة كت

جنووووووووووديين   توووووووووولبالمسووووووووووؤولية وراء  طووووووووووف و  هيوني  صوووووووووو الكيووووووووووا  الحمووووووووووا ، تتهمووووووووووا 
ولية ؤ المسووووووووووووو ولووووووووووووول و ألة افلسوووووووووووووطيني  ا وووووووووووووة التفاالنل ين  ووووووووووووو صوووووووووووووهيوني  الكيوووووووووووووا  ال

رطة دبوووووووي فوووووووي شووووووو  لوووووووزة. وأعلنووووووو إلووووووول  طووووووواع  إيووووووورا مووووووون  سووووووولحةريووووووو  األن تهعووووووو 
ا ا ب حوووووووووود الفنووووووووووادق بوووووووووودبي، )صووووووووووعقالتيالووووووووووا فووووووووووي لرفتوووووووووو لووووووووووة اإلمووووووووووارات عوووووووووون و د

الكيوووووووووووا  ا مووووووووووون تووووووووووودبير أنهووووووووووو  اشوووووووووووتبليوووووووووووة ي  فوووووووووووي عمبالكهربووووووووووواء ثووووووووووون تووووووووووون  نقوووووووووووا
سوووووووووووونوات  5وبعوووووووووووود . يوووووووووووااراتوماسوووووووووووويا إمينهوووووووووووا لضووووووووووووبا دبلوأثووووووووووووارت ح صوووووووووووهيوني  ال
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 و وووووووو ة فيلمووووووووا  صوووووووويرا يصووووووووهيوني  اللثانيووووووووة لقنوووووووواة ارت ايووووووووة، نشوووووووو لالعمتنفيوووووووول  موووووووون
و وووووووووووف "الموسوووووووووواد"  أشووووووووووارت   لووووووووووا إلووووووووووللتيووووووووووال المبحووووووووووو ، ا فاصوووووووووويل عمليووووووووووة ت

شوووووووووووووبكة  عمليوووووووووووووةال م فووووووووووووويدبحسووووووووووووو  الفووووووووووووويلن، فوووووووووووووة  الموسووووووووووووواد اسوووووووووووووتخورائهوووووووووووووا. و 
اوية سووووووووو منة الئوووووووووا العاصووووووووومفووووووووولين، كوووووووووا  مقر ة بوووووووووين المنقنيووووووووو اتصووووووووواالت عاليوووووووووة الت

ادة أصوووووووووابتا بالشووووووووولل تووووووووووفي بحوووووووووو  بمووووووووو الم ة بحقووووووووونقووووووووو د ي 22ر   غفيينوووووووووا، واسوووووووووت
كوووووووووووووووا  المبحوووووووووووووووو   ة،صوووووووووووووووهيوني  الايوووووووووووووووة و ور، وحسووووووووووووووو  الر لفووووووووووووووو ل ابعووووووووووووووودئا علووووووووووووووو 

 ي" وبينوووووووووووووو  أ  الموسوووووووووووووواد حوووووووووووووواول فوووووووووووووو ني  صووووووووووووووهيو اللمطلوووووووووووووووب األول للجووووووووووووووي  "ا
 التيالا.مرة  من أكثر

 2016عمر النايف 
 ، د لسووووووووووطين )تنظووووووووووين يسووووووووووار ف رحريوووووووووو ة لتفلسووووووووووطيني  الالجبهووووووووووة  أحوووووووووود كوووووووووووادر

الكيوووووووووووووووا  ة ببلغاريوووووووووووووووا. واتهمووووووووووووووو  الجبهوووووووووووووووة فلسوووووووووووووووطيني  ة السوووووووووووووووفار لل فوووووووووووووووي او تووووووووووووووو 
ة، مقتلووووووووووا فووووووووووي فلسووووووووووطيني  ال و ارة الخارجيووووووووووة الووووووووووا، فيمووووووووووا أعلنوووووووووو يبالت صووووووووووهيوني  ال

ة الووووووووووو ، لفيووووووووووو   لووووووووووولعبوووووووووووا ، ف لامضوووووووووووة، و ووووووووووورر الووووووووووورئيس محموووووووووووود  ظووووووووووورو 
 مقتلا. شف م بساتلك تشكيل لجنة تحقيق

 2011قدم حسن م
 رانووووووووووي  يرد اإلالثووووووووووو   ر تووووووووووابع للحوووووووووو  سوووووووووولحةألفووووووووووي مخووووووووووز  ل انفجووووووووووار  ووووووووووعو أ
دا ، بيوووووووووووووونهن شووووووووووووووهي 36را  طهوووووووووووووو  يبضووووووووووووووواح 2011تشوووووووووووووورين الثوووووووووووووواني  12فووووووووووووووي 
الحووووووووور  الثوووووووووورد. مسوووووووووؤول عووووووووون بووووووووورامد التسووووووووول   فوووووووووي ال حسووووووووون مقووووووووودم، الالجنووووووووور 

 يوووووووووووةلعووووووووووون عم نفجوووووووووووارمز"، نجووووووووووون االايس تووووووووووو لووووووووووويجو  أنوبحسووووووووووو  صوووووووووووحيفة "لووووووووووو 
لتها ا  نووووووووووووووود  ال  ووووووووووووود البرنوووووووووووووامد صوووووووووووووهيوني  ل  االكيووووووووووووواو  مت حووووووووووووودةلواليوووووووووووووات النفووووووووووووو 

 .اني  ر ياإل

 2020يماني م سلقاس
 وووووووووورب  يرانووووووووووي  رد اإلو ثوووووووووو فووووووووووي الحوووووووووور  ال  توووووووووون التيووووووووووال  ائوووووووووود  وووووووووووة القوووووووووود

مقاومووووووووووووووة المشووووووووووووووروع احووووووووووووووة الرجوووووووووووووول الوووووووووووووولد يرمووووووووووووووز إلوووووووووووووول مطووووووووووووووار بغووووووووووووووداد، إل  
كبووووووووووووور  فوووووووووووووي الر أد  عمليوووووووووووووا  األدوا والووووووووووووولدة، نطقووووووووووووو لمفوووووووووووووي ا مريكي  الصوووووووووووووهيواأل

لوووووووووا  وكوووووووووا  "صوووووووووهيوني  الكيوووووووووا  الوجوووووووووا "فوووووووووي ا ينهووووووووو قاوموووووووووة وتمتنووووووووواء حركوووووووووات المب
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الحووووووووورب علووووووووول ي بتقويوووووووووة محوووووووووور المقاوموووووووووة فوووووووووي حووووووووورب تموووووووووو  وفووووووووو  بيووووووووورور كد
ين ا ووووووووووعاف مووووووووووريكي  ة نظوووووووووور األاسووووووووووتهدافا موووووووووون وجهوووووووووو لعووووووووووراق و ودا وووووووووول ا وريةسوووووووووو 

 محور المقاومة.

 نية االغتياال  العل
علنوووووووووووا فوووووووووووي  صوووووووووووهيوني    اليووووووووووواالكنفووووووووووولتها  االلتيووووووووووواالت التوووووووووووي  أبووووووووووور مووووووووووون 

 :فيةالتص و طاع لزة بالقصف أو  ةغربي  لضفة الا
 حركة حما : في ار ةة بد يا
ئموووووووووووووووووا  ، و 2001تموووووووووووووووووو   31) جموووووووووووووووووال منصوووووووووووووووووور، وجموووووووووووووووووال سووووووووووووووووولين -

أطلووووووووووق موووووووووون ا ، توووووووووون التيالهمووووووووووا بصووووووووووارو  فووووووووووي حركووووووووووة حموووووووووو  ر ا  ياديووووووووووا  بووووووووووا
 نابلس )شمال .نة يي مدتبا فاستهدف مك روحي ةطائرة م
 ثووووووووووووورإ   استشوووووووووووووهد2001شووووووووووووورين الثووووووووووووواني ت 23د )نوووووووووووووو ئ بوووووووووووووومحموووووووووووووود أ -

ةمة طوووووووووائر موووووووووون   صوووووووووارو نووووووووووابلس ب باسوووووووووتهداف مركبووووووووووة  ووووووووور  ، يعووووووووود  ائوووووووووود روحيوووووووووو 
 ة.غربي  في الضفة السام كتائ  عز الدين الق

    وووووووووووووين كتائووووووووووووو  عوووووووووووووز الووووووووووووودين 2002تموووووووووووووو   22ة )صووووووووووووو   شوووووووووووووحاد -
باونوووووووود توووووووون إسووووووووقاطها  2205   ات بووووووووو القسووووووووام، توووووووون التيالووووووووا موووووووون  وووووووو ل متفجوووووووور 

 لزة. منزلا في  طاععلل  16 افرة من طائ
ي فوووووووووووووو سووووووووووووووام   القئوووووووووووووو كتا ،  ائوووووووووووووود 2002تمووووووووووووووو   30ائر )طوووووووووووووو الد مهنووووووووووووو  -
 س.مدينة نابل ة فية، استشهد بمركبة مفخخغربي  الضفة ال
 سياسوووووووووووووووووووي  عضوووووووووووووووووووو المكتووووووووووووووووووو  ال  2003ار آا 8) إبوووووووووووووووووووراهين مقادموووووووووووووووووووة -

كيوووووووووووووووا  لا ةروحيووووووووووووووو  ئرة مركوووووووووووووووة حموووووووووووووووا ، التيووووووووووووووول بصوووووووووووووووارو  أطلقتوووووووووووووووا طوووووووووووووووالح
 لزة.دينة مبتا في ة علل مركصهيوني  ال

 ي حركووووووووووووووةسوووووووووووووو مؤس   ، أحوووووووووووووود  2003ب آ 21ل أبووووووووووووووو شوووووووووووووون  )إسووووووووووووووماعي -
ةصووووووووارو  موووووووون طووووووووائرة ميوووووووول ب ، التاحموووووووو  اع فووووووووي  طوووووووو  اسووووووووتهدف مركبتووووووووا روحيوووووووو 
 لزة.

س  2004آاار  22اسووووووووووووووووووووووين )حموووووووووووووووووووووود يأ - ين حركووووووووووووووووووووووة و  وووووووووووووووووووووو  مؤسوووووووووووووووووووووو 
ةبصووووووووووووارو  أطلقتووووووووووووا طووووووووووووائرة محمووووووووووووا ، التيوووووووووووول  ة، ني  صووووووووووووهيو الالكيووووووووووووا   روحيوووووووووووو 

 ق   روجا من ص ة الفجر.ع



199 

 يوووووووووووووووووادات ر  أبووووووووووووووووو   2004نيسوووووووووووووووووا   17)الرنتيسوووووووووووووووووي  لعزيوووووووووووووووووزاعبووووووووووووووووود  -
سوووووووووو ستشووووووووووهاد ا قوووووووووو عالحركووووووووووة   ، و  وووووووووويناحركووووووووووة حموووووووووو  ها أحموووووووووود ياسووووووووووين، مؤس 

 ة.صهيوني  الالكيا   روحي ةة مأطلقتا طائر بصارو  استشهد 
  أحووووووووووووووود أبووووووووووووووور   يوووووووووووووووادات 2009اني لثووووووووووووووو كوووووووووووووووانو  ا 1ريوووووووووووووووا  ) نوووووووووووووووزار -

 .طاع لزةلمنزلا في   صهيوني  ال  االكيصف هد بقحما ، استش
  يوووووووووووووادد بوووووووووووووار  فوووووووووووووي  ،2009 انو  الثوووووووووووووانيكووووووووووووو  15يد صووووووووووووويام )سوووووووووووووع -

 ي شووووووووووكلتها بعوووووووووود فو ئووووووووووا فوووووووووويومووووووووووة حمووووووووووا  التوووووووووو حك ة يوووووووووور دا ليوووووووووو و حمووووووووووا ، و 
 .2007م ية عابات التشريعاالنتخا

لقائووووووووووووووووود نائووووووووووووووووو  ا ، 2012رين الثوووووووووووووووواني تشووووووووووووووووو  14الجعبووووووووووووووووورد ) أحموووووووووووووووود -
لحركووووووووووووة حمووووووووووووا ،  عسووووووووووووكرد  لاالجنووووووووووووا  قسووووووووووووام العووووووووووووام لكتائوووووووووووو  عووووووووووووز الوووووووووووودين ال

 زة.تا في مدينة لمركب فشهد بقصاست
يووووووووووووووووا  الك   التالوووووووووووووووو 2014آب  21ة، )عسووووووووووووووووكري  دات  يووووووووووووووووا 3ل التيووووووووووووووووا -

والقيووووووووواديين طوووووووووار، ام رائووووووووود العائووووووووو  القسووووووووو رفووووووووو  فوووووووووي كت  ائووووووووود لوووووووووواء صوووووووووهيوني  ال
زال فووووووووي وم، بقصووووووووف طووووووووال منوووووووو و شوووووووومالة، ومحموووووووود برئوووووووو الكتائوووووووو  محموووووووود أبوووووووو فووووووووي 

  طاع لزة.

 علماء غتيال السًا: اخام
فووووووووووي  نلبووووووووووار يالعلموووووووووواء االعديووووووووود موووووووووون  سوووووووووو مي  واإل عربووووووووووي  ال  سووووووووور العووووووووووالن

وموووووووووا  ال إلووووووووول يومنوووووووووا  سووووووووو ماإلر ل فجووووووووو ة منووووووووو قافيووووووووو  ثة واللميووووووووو  عال شوووووووووتل مجووووووووواالت
لعمالووووووووووووووة المستشوووووووووووووورية ال يمكننووووووووووووووا يانووووووووووووووة واهوووووووووووووول، الخالج يخسوووووووووووووور بسووووووووووووووب ئوووووووووووووولا 

مكوووووووووووا  معوووووووووووين فوووووووووووي ة الحضوووووووووووارية بعووووووووووودد أو الكارثووووووووووو حصووووووووووواء أو حصووووووووووور ئوووووووووووله إ
كوووووووور العلوووووووون والف قكووووووووا  مجووووووووزرة بحوووووووو  خي، فمووووووووا حصوووووووول عبوووووووور التووووووووار عربووووووووي  ن الللعوووووووواا

ل بقعوووووووة مووووووون فوووووووي كووووووو   والووووووودين ااإلنسووووووو  حوووووووقة بئوووووووار، كوووووووا  مجوووووووزر د  واال والتطوووووووور
لعوووووووووالن، والو وووووووووع ن ئووووووووولا ابقعوووووووووة مووووووووو  ي كووووووووولة بووووووووول فووووووووو مي  سووووووووو ة واإلعربيووووووووو  األرض ال

ارتكبتهووووووووا لوووووووول الجوووووووورائن التووووووووي برئووووووووا  ع رأكبوووووووو يشووووووووا اليوووووووووم ئووووووووو عالموووووووولرد الوووووووولد ن
 ئوووووووووووا أبر  ضسووووووووووولمين، نسوووووووووووتعر معلووووووووووون والعلمووووووووووواء العووووووووووورب والة بحوووووووووووق الصوووووووووووهيوني  ال

 تالي:كال
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 ء المعوووووووووووووورد  بووووووووووووووو العوووووووووووووو ا ديوووووووووووووو األلفيلسوووووووووووووووف وا رشوووووووووووووواعسووووووووووووووجن ال •
 توووووووووووولكارد موووووووووووونم  ثوووووووووووون توووووووووووون  طووووووووووووع رأ  النصوووووووووووو  ال1057-م973)

 ي سورية.لناتو فثوار ا  بل
فجووووووووو ة  فوووووووووي تفووووووووول الووووووووولد انبيووووووووول أحمووووووووود فلي فلسوووووووووطيني  عوووووووووالن الووووووووولرة ال •

ة عووووووووووام فلسووووووووووطيني    عووووووووووور اليوووووووووو ت جثتووووووووووا فووووووووووي منطقووووووووووة بثوووووووووون وجوووووووووود
 .تحقيقدو  أد  من قضي ة  اليوطو  1984

ريخ سوووووووووعيد االصوووووووووو  لوووووووووني عالمخوووووووووتإل فووووووووو  مصووووووووورد  لاء عوووووووووالن الفضوووووووووا •
 توووووول ل ثوووووون يووووووده بالقتوووووو بوووووودير الوووووولد ئوووووورب موووووون امريكووووووا بعوووووود تهد لسوووووويدا

 .1988درية عام االسكن في
 ن العلمووووووووواء الووووووووولرةحسووووووووون أحووووووووود أئووووووووو  رموووووووووال لبنووووووووواني  ال د  نووووووووووو العوووووووووالن ال •

 تصوووووووووووياتعتبوووووووووووره أحووووووووووود أئووووووووووون الشخ ةعلميووووووووووو  ال ائرالتوووووووووووي كانووووووووووو  الووووووووووودو 
عووووووووووووود  تووووووووووووول بد والووووووووووووول علموووووووووووووي  ال رنسوووووووووووووامسوووووووووووووتقبل فنع التوووووووووووووي ستصووووووووووووو 

 .1991م عا الا في فرنسمع   ل تهديدات
رة سوووووووووووولو  كتو ة الوووووووووووودصووووووووووووهيوني  ئق الة فووووووووووووي الوثووووووووووووامصووووووووووووري  الباحثووووووووووووة ال •

كتابوووووووووة  د انتهائهوووووووووا مووووووووونا بعووووووووو يووووووووو  التوووووووووي تووووووووون ابحهوووووووووا فوووووووووي شوووووووووقتهحب
 يقيا"في أفر  صهيوني  ل الاأل ير "التغلغ كتابها

د بووووووووووو ورة سوووووووووووامية علووووووووووودكتة اعربيووووووووووو  لرة ااحوووووووووووة الووووووووووودماغ مووووووووووون الجزيووووووووووو جر  •
ين وا  موووووووو ثوووووووور فووووووووي  لوووووووو  ألا أكبووووووووركووووووووا  لهووووووووا التووووووووي  نووووووووي  يمالوووووووورحين م
ات فوووووووووي ظوووووووووروف  و ووووووووود توفيووووووووو جراحوووووووووات الموووووووووخ واألعصووووووووواب  عمليووووووووو 

ا فوووووووووي جثتهووووووووو   نقوووووووووا  فوووووووووي شوووووووووقتها، ووجووووووووودت مضوووووووووة حيوووووووووث  تلووووووووو ال
 .ة عن العمل ل ث ثة عاطلة دامريكي  مد  األإحد  ال

لوووووووووووف الم رعووووووووووون تطووووووووووووي عزيوووووووووووز اسوووووووووووبر المسوووووووووووؤول لعوووووووووووالنل االتيوووووووووووا •
 تا.بسيار  ة ناسفةبعبو  2018عام  ارو ي بسوريةالص

ر  مآسوووووووي القووووووو  أكثووووووورقوووووووال فيهوووووووا أنهوووووووا تمثووووووول ا يمووووووو كارثوووووووة أ ووووووول  يوفووووووو  •
 350مووووووووووووون  أكثووووووووووووور تووووووووووووول تووووووووووووون اسوووووووووووووتهداف و والعشووووووووووووورين،  الحوووووووووووووادد

ة العرا يووووووووووو  غوووووووووووة مووووووووووون العقوووووووووووول واألدم اسوووووووووووتاا جوووووووووووامعي 200، عالموووووووووووا  
وكووووووووووا   مريكووووووووووي  األ حووووووووووت لاال ثنوووووووووواءات أال تصاصوووووووووو ن مختلووووووووووف اموووووووووو 

ال نووووووووووو  رأسووووووووووومالتوووووووووووي كمميوووووووووووزة النخبوووووووووووة العوووووووووووراق ايمثلوووووووووووو  ء ئوووووووووووؤال
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علووووووول مووووووور عشووووووورات السووووووونين مووووووون العمووووووول  موووووووي  لعوال فكووووووورد  لا لعوووووووراقا
داء الووووووووووووووولين لعلمووووووووووووووواء الشوووووووووووووووهئووووووووووووووون اواصووووووووووووووول. ومووووووووووووووون أ لعلووووووووووووووون المتوا

علوووووووووي، ة نوووووووولكر محمووووووووود حسوووووووووين وني  صوووووووووهيجووووووووورام اليووووووووود اإل اسووووووووتهدفتهن
مي، محوووووووووووي الووووووووووودين ليسووووووووووون الووووووووووود، محمووووووووووود حالحسوووووووووووين علوووووووووووي عبووووووووووود

 اال ميرلي. تي، محمدإلهي  ن، مروا  حسي
 هيوني  صوووووووووووو الكيووووووووووووا  ال ا ووووووووووووام بهوووووووووووو  ت التووووووووووووياالااللتيوووووووووووو  أبوووووووووووور  موووووووووووون •

 ةي  س ماإلالتيال العلماء الب د 

 يراني  اإل نووي  امج ال علماء البرنال: استهداف سادساً 
ن العوووووووووووالن وأبووووووووووور ئ ود  نوووووووووووو مووووووووووون علمووووووووووواء البرنوووووووووووامد التهداف عووووووووووودد تووووووووووون اسووووووووووو 

سلسوووووووووولة و  2021 يتشوووووووووورين الثووووووووووان 27د  اده، فووووووووووي عووووووووووام خوووووووووور محسوووووووووون ف نوووووووووووود  ال
ك اعتقوووووووووواد ئنووووووووووا، و ين الكبوووووووووواري  يوووووووووورانإلا ن علموووووووووواءموووووووووو سووووووووووتهدف  يوووووووووواالت اموووووووووون االلت

و  موووووووووووع مباركوووووووووووة وتعوووووووووووات بااللتيووووووووووواال قوووووووووووف وراء ئووووووووووولهت صوووووووووووهيوني  الكيوووووووووووا  الأ  
 الن الوحيووووووووود الووووووووولد اكوووووووووره نوووووووووتن يوووووووووائو فووووووووويالعووووووووو  اده    فخووووووووورد أمريكوووووووووا، ويووووووووولكر أ

 ل  موووووووووراتشووووووووو لوووووووووة التيالوووووووووا فمحاو  صوووووووووهيوني  ا  الكيووووووووو الرفووووووووو  امد، واعتأحووووووووود البووووووووور 
ن د بووووووووو هداف مسوووووووووعو تسووووووووو تووووووووون ا 2010ثووووووووواني لكوووووووووانو  اأنوووووووووا فوووووووووي عديووووووووودة. ويووووووووولكر 

البرنووووووووووامد    فوووووووووويرا  رئيسووووووووووا يؤديووووووووووا  دو لووووووووووي محموووووووووودد أسووووووووووتاا الفيزيوووووووووواء وعالمووووووووووا  ع
سوووووووووووهريار وبوووووووووووين عوووووووووووام ن مجيووووووووووود هاد العوووووووووووال  استشووووووووووو بهجووووووووووووم  نبلوووووووووووة اد نووووووووووووود  لا

سووووووووووووتهداف توووووووووووون ا نوووووووووووووود  نووووووووووووامد البر شوووووووووووو   الاال مووووووووووووة ب فووووووووووووي  ورة 2012و 2010
  امس.  وأصيا  ين في طهر إيراني  علماء  أربعة

لهجموووووووووووووووووات  إيووووووووووووووووورا  ووووووووووووووووو  تعر ة، ر شووووووووووووووووور األ يوووووووووووووووو لعاوات  وووووووووووووووو ل السووووووووووووووووون
منشووووووووو ة نطنوووووووووز  فجووووووووواران، آ رئوووووووووا نووووووووووود  لنامجهوووووووووا اا مرتبطوووووووووة ببر أئووووووووودافاسوووووووووتهدف  

،  ووووووووووووورب فيووووووووووووورو  "ستاكسووووووووووووون " 2010أيلوووووووووووووول . ففوووووووووووووي 2021سوووووووووووووا  فوووووووووووووي ني
 ة الطووووووووردز أعطووووووووال فووووووووي أجهوووووووو مووووووووا أد  إلوووووووول سلسوووووووولة ، يرانووووووووي  اإل نوووووووووود  لابرنووووووووامد ال

 ركةلشووووووووووووووو رنامجوووووووووووووووا ب  و فيووووووووووووووور اسوووووووووووووووتهدف الو انيووووووووووووووووم،   اليور المركوووووووووووووووزد لتخصوووووووووووووووي
رب ات، و ووووووووووووو ة للشوووووووووووووركدارة الصووووووووووووونا ييمنز" األلمانيوووووووووووووة يسوووووووووووووتخدم فوووووووووووووي اإل"سووووووووووووو 

نهووووووووووووووا حي إيوووووووووووووورا هموووووووووووووو  ين، وات  والصوووووووووووووو نوووووووووووووود وإندونيسوووووووووووووويا وباكسووووووووووووووتاأيضووووووووووووووا اله
سووووووووووووي، راء الهجوووووووووووووم الفيرو و  الو وفبوووووووووووو  صووووووووووووهيوني  ال لكيووووووووووووا او  مت حوووووووووووودةالواليووووووووووووات ال
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 زةهمووووووووووووووا أجهووووووووووووو ت  ومووووووووووووواتي ان المعلة فوووووووووووووي مجوووووووووووووال األمووووووووووووو بوووووووووووووراء عووووووووووووود علموووووووووووووا أ  
فوووووووووووي شووووووووووو ة نطنوووووووووووز. عقووووووووووو  ة بتووووووووووودبيره. منصوووووووووووهيوني  الو ة مريكيووووووووووو  ت األتخباراسووووووووووو اال

ا  الطرفووووووووووووو  يتبوووووووووووووادلنووووووووووووول فيوووووووووووورو  "ستاكسووووووووووووون "، و ، ومإيووووووووووووورا  نووووووووووووووود   " "عصوووووووووووو 
 الحرب السبرانية. 

 االستباقية  عملي ا الو  ني  صهيو ال  قومي  ل ا األمن: سابعاً 
ة فكريووووووووووووووو  ال القووووووووووووووودرات  أ  تووووووووووووووور  ةصوووووووووووووووهيوني  و ال ةمريكيووووووووووووووو  ة األتراتيجي  سووووووووووووووو اال

ةمواألة بشووووووووووري  لا مثووووووووووال: ن وإ  القووووووووووادة المحووووووووووور المقاومووووووووووة تتعوووووووووواظ ةعسووووووووووكري  لوا نيوووووووووو 
 اده  رد فخووووووووووووو  -اسوووووووووووووبرالووووووووووووودكتور عزيوووووووووووووز -مغنيوووووووووووووا وعمووووووووووووواد -ي اسووووووووووووون سوووووووووووووليمان

 أسووووووووووولحةاء ر ين تكنلوجيوووووووووووا و بووووووووووو دسووووووووووو  وووووووووووادة وعلمووووووووووواء و بوووووووووووراء ومهن وليووووووووووورئن مووووووووووون
ير تطوووووووووووووو العووووووووووووواملين فوووووووووووووي مجوووووووووووووال ة و يووووووووووووو  وو نل الفيزيووووووووووووواء الوبووووووووووووواحثين فوووووووووووووي مجوووووووووووووا

االرتكوووووووووووووا  االساسوووووووووووووية  ة نقطوووووووووووووةير ات المسووووووووووووو طوووووووووووووائر و ية والر ات الصوووووووووووووامووووووووووووو المنظو 
ء تووووووووالي يجوووووووو  ا تووووووووراق ئووووووووؤالدمووووووووة وبالي مواجهووووووووة  ااومووووووووة فوووووووو درات محووووووووور المقلقوووووووو 

قووووووووووووووادة االمنووووووووووووووين الة واسووووووووووووووتهداف غربيوووووووووووووو  ب د الأو دفعهوووووووووووووون إلوووووووووووووول الوووووووووووووو  هنأو جوووووووووووووولب
ئجوووووووووووم وشووووووووووي  أو  زيمووووووووووةئ اواسووووووووووتبا ية لصوووووووووود ئوووووووووولا بمثابووووووووووة  ووووووووووربة لموووووووووواء و لعوا

لقتوووووووول  ووووووووربات  يووووووووايجوووووووو  توجهووووووووا و  مفوووووووور منالوشوووووووويكة ب و ووووووووع أو حوووووووور مت لووووووووزو
لعمووووووووو ء  ء أو امووووووووون  بووووووووول الووووووووووكاد او ر مووووووووون  بووووووووول الموسووووووووو ئوووووووووؤالء بشوووووووووكل مباشووووووووو 

 محووووووووووووور المقاومووووووووووووة  ادمووووووووووووة.ن أل  المعركووووووووووووة مووووووووووووع ي  ابرئوووووووووووو بوووووووووووور اإلن أو عمحلووووووووووووي  ال
ء موووووووووواعلأو  ةعسووووووووووكري  عوووووووووودة الااللتيووووووووووال القا يوووووووووةعمل د أ نووووووووور  فووووووووووي ئوووووووووولا الصوووووووووودو 

دف بهوووووووووو العنووووووووووف  خدامل فووووووووووي اسووووووووووتثوووووووووو تتم سوووووووووويلةئووووووووووي إال و  اموووووووووو  نوووووووووووود  الطا ووووووووووة وال
 ردع.، ألجل تحقيق ةعلمي  ة و سياسي  الجسدية لشخصيات  التصفية

 أكبوووووووووووووووووورة تعوووووووووووووووووود علميوووووووووووووووووو  ة والي  سوووووووووووووووووو سياادة الوادث االلتيوووووووووووووووووواالت للقوووووووووووووووووو حوووووووووووووووووو 
لتوووووووواريخ، علوووووووول موووووووور ا دولي  الوووووووو مجتمووووووووع اني منهووووووووا اللتووووووووي يعوووووووو مشووووووووك ت الشووووووووائكة اال

التووووووووووووي  لاللتيوووووووووووواموووووووووووون حوووووووووووووادث ا ة بالعديوووووووووووودسوووووووووووو مي  اإلل فلوووووووووووو  الوووووووووووودو حيووووووووووووث ح
فيعوووووووووووووة المسوووووووووووووتو  ة ر سياسوووووووووووووي  ت ة، و يووووووووووووواداعلميووووووووووووو  ت يا ووووووووووووود شخصووووووووووووو  بووووووووووووو ارتك
ة طنيوووووووووو  و ع ا بوووووووووودوافوحلفائوووووووووو  صووووووووووهيوني  ال الكيووووووووووا نهن، وكووووووووووا  تبريوووووووووور تخلإل موووووووووو لوووووووووو 

تشووووووووووووووووك ت، أو أو  ي  موووووووووووووووون أحووووووووووووووووزاب،بمووووووووووووووووا يخوووووووووووووووودم مصووووووووووووووووالحها، أو بتحوووووووووووووووور 
 ة بحتة.سياسي   أئداف اعات لهاجم
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 دولي  انون اللقوا صهيوني  يان الكلا: جرائم ناً ثام
تعتبووووووووووووووور مخالفوووووووووووووووة وا وووووووووووووووحة وفا وووووووووووووووحة،  سياسوووووووووووووووي  ال لااللتيوووووووووووووووا ئنار جووووووووووووووو 

العرفووووووووووي  نسوووووووووواني  اإل دولي  الوووووووووو قووووووووووانو  واعوووووووووود، وأحكووووووووووام الكافووووووووووة  وانتهوووووووووواك صووووووووووري  ل
حيووووووووووووووث  مبادئووووووووووووووا.كافووووووووووووووة اإلنسووووووووووووووا  بلحقوووووووووووووووق  دولي  عا ديووووووووووووووة، والقووووووووووووووانو  الوووووووووووووو لتوا

 يووووووووووووووة والفرديووووووووووووووة جماللجوووووووووووووورائن ايوووووووووووووود موووووووووووووون االعد صووووووووووووووهيوني  لكيووووووووووووووا  الاارتكبوووووووووووووو  
شوووووووووووووفيات والمووووووووووووودار  ستر مووووووووووووون المثيووووووووووووو والك مت حووووووووووووودةلمووووووووووووون اف  مقووووووووووووورات األو صووووووووووووو 

 .ورجووووووووووووال الوووووووووووودينعلموووووووووووواء ين والتيووووووووووووال الي  فلسووووووووووووطينة النووووووووووووا ل القووووووووووووادوالمسوووووووووووواجد وم
 وليرئن

عة ن البشووووووووووو ارتكبووووووووووو  الكثيووووووووووور مووووووووووون الجووووووووووورائ صوووووووووووهيوني  كيوووووووووووا  الال ورلووووووووووون أ 
، نسووووووووواني  اإل دولي  الووووووووو خوووووووووالف القوووووووووانو  بشوووووووووكل ية و نسووووووووواني  د  ووووووووود اإلشوووووووووكل مووووووووونهمب

جووووووووورائن االلتيوووووووووال  ارتبووووووووو عوموووووووووات الكلحيوووووووووا ابتوج دةحووووووووو مت  الالواليوووووووووات  أفكوووووووووا  مبووووووووود
تهاكهوووووووووا  ووووووووووانين لووووووووو  النجووووووووورائن حووووووووورب، وا ي   ئووووووووو  وووووووووار  نطووووووووواق القوووووووووانو )القتووووووووول 

 ، التوووووووووووووووي تعووووووووووووووورض الفووووووووووووووورد مرتكووووووووووووووو  الجريموووووووووووووووةدولي  الووووووووووووووو نو  أو القووووووووووووووواالحووووووووووووووورب 
  دئ ألمبوووووووووواعلووووووووول ئووووووووووله ال مت حوووووووووودةالددت األموووووووووون ة، و وووووووووود شووووووووو نائيوووووووووو ؤولية الجللمسووووووووو 
ن ليوووووووور موووووووو  اة الفووووووووردحيوووووووو بودد تووووووووي توووووووو ت الاهاكوووووووو علوووووووول االنت لئن االلتيووووووووال توووووووودجوووووووورا

ن  ووووووول بعووووووويالحيووووووواة، وال ت ب حقوووووووااث بووووووورو  اإلنسوووووووا  و وجوووووووا حوووووووق مووووووون ليووووووور اكتووووووور 
 شخصووووووووووي ةن فقوووووووووو  للنووووووووووزوات والمصووووووووووال  التل تهوووووووووو سووووووووووا ، بوووووووووو  يمووووووووووة اإلن عتبوووووووووواراال

 الخاصة.
 تحظوووووووووورة التووووووووووي دوليوووووووووو  لئوووووووووود ايووووووووووات والمعااالتفا   بعوووووووووو  مووووووووووا يلووووووووووي نوووووووووولكرفي

 ي:ئو  سياسي  ال الل جرائن االلتيوء إلجالل
المسوووووولحة فووووووي  ل الجرحوووووول والمر وووووول بووووووالقواتالتحسووووووين حوووووو يوووووو  جن فا يووووووةات −

 12/8/1949ر ة في المؤ ا  الميد
لموووووووودنيين فووووووووي  موووووووون الحوووووووورب شووووووووخا  ايووووووووة األفا يووووووووة جنيوووووووو  بشوووووووو   حماات −

 12/8/1949المؤر ة في 
 13/5/1968ريخ صادر بتاالإع   طهرا   −
 16/12/1995ؤر ة في م  المالتسش   اإع   مبادئ ب −
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 14/12/1990المؤر ة في  السجناء ملةمعاسية لاألسا دئالمبا −
 15/9/1997اريخ ا  المؤر  بتاإلنسوق لحق عربي  ميثاق الال −

ة أفووووووووووووردت لجريمووووووووووووة االلتيووووووووووووال دوليوووووووووووو  عائوووووووووووودات اللمت واتفا يووووووووووووانجوووووووووووود أ  اال
لتووووووووووووي د موووووووووووون النصووووووووووووو  ايوووووووووووو القووووووووووووانو   العدر  نطوووووووووووواق )القتوووووووووووول  ووووووووووووا ياسووووووووووووي  سال

 لووووووول السووووووولند عيووووووو رة وتهدن  طوووووووو مووووووو ا ائن، لموووووووا لهووووووو لووووووول ئوووووووله الجووووووور اللجووووووووء إر تحظووووووو 
لوووووووووووق المجتموووووووووووع ر فوووووووووووي  كبيووووووووووو ولموووووووووووا لهوووووووووووا األثووووووووووور ال، دولي  والووووووووووو  وطني  واألمووووووووووون الووووووووووو 

جووووووووو  أ  تموووووووور موووووووون ليوووووووور عقوووووووواب وال ئن ال يالجووووووووراب كملووووووووا، فمثوووووووول ئووووووووله  دولي  الوووووووو 
نوني اتكبيهوووووووووووووا بشوووووووووووووكل  ووووووووووووو قا ووووووووووووواة مر اكموووووووووووووة ومأ  توووووووووووووتن مح  رادع، بووووووووووووول يجووووووووووووو 

ة ال  مووووووووووووو  رافوووووووووووووة التووووووووووووودابييجوووووووووووو  اتخووووووووووووواا ك وطني  الووووووووووووو  يدلووووووووووووول الصوووووووووووووعفعووووووووووووال، فع
 حوووووووود نسووووووووبة كبيوووووووورة فووووووووي و ووووووووع، ئوووووووولا كلووووووووا يسووووووووائن بدولي  الوووووووو  بالتعوووووووواو  ئووووووووا ز وتعزي
و  فوووووووووووووق كوووووووووووون القووووووووووووان، فحبقووووووووووووائهن مظلووووووووووووة القووووووووووووانو  ائن وإبووووووووووووي ئووووووووووووله الجوووووووووووور لمرتك

 الجميع.

   المقاومةلمحور  دة الر استراتي ي  : تاسعاً 
 صووووووووووهيوني  ال  الكيوووووووووواين   التووووووووووي تجوووووووووورد بوووووووووو ر المواجهووووووووووة الكبوووووووووو فووووووووووي سووووووووووياق 

مووووووووووون جهوووووووووووة  المقاوموووووووووووةور حووووووووووو جهوووووووووووة وم خلووووووووووويد مووووووووووونلوبعووووووووووو  دول ا وامريكوووووووووووا،
د د  وووووووووووادة وعلمووووووووووواء تجووووووووووور ة صووووووووووو صووووووووووهيوني  الالكيوووووووووووا   ا وووووووووور  فموووووووووووع كووووووووووول عمليوووووووووووة

هنووووووووواك مووووووووون يتحووووووووودث عووووووووون الحووووووووورب ومكانوووووووووا فات حوووووووووول تكهناتوووووووووا وتو يتوووووووووا نووووووووو تكه
 تحوووووووووودث عوووووووووون  واعوووووووووودي والووووووووووبع ا نشوووووووووووب حوووووووووورب كبوووووووووور ، يهوووووووووو المفتوحووووووووووة بمووووووووووا ف

مووووووووع  اشووووووووتباك ديرسوووووووون  واعوووووووو     احوووووووورب تمووووووووو بعوووووووود  لبنوووووووواني   الفحووووووووزب   اشووووووووتباك
 شووووووووووووكلل القائوووووووووووود سووووووووووووليماني بة التووووووووووووي ردت علوووووووووووو سوووووووووووو مي  اإل ةجمهوريوووووووووووو  لوا والعوووووووووووود

ة التجسووووووووووس وتوووووووووون اسووووووووووقاط طووووووووووائر  األسوووووووووودة  اعوووووووووود مباشوووووووووور موووووووووون  وووووووووو ل  صووووووووووف
 ردا  علل استشهاد ةيراني  اإلواشارت جريدة وفاق  ةمريكي  ألا

الوووووووووووووئد  نوووووووووووود اني والمهالقائوووووووووووود سووووووووووووليمء اني سووووووووووووتكو  دمووووووووووووااسوووووووووووون سووووووووووووليم 
 صوووووووووووهيوني  ا  الالكيووووووووووو ئووووووووووودف   ا كووووووووووواقوووووووووووة وإان المنطالعووووووووووو يغيووووووووووور م لدلووووووووووو لقوووووووووووادم اا

حوووووووووووور كوووووووووووو  الووووووووووورد علووووووووووول مسوووووووووووتو  مي ال المقاوموووووووووووة فيجووووووووووو  ا تقطيوووووووووووع اوصووووووووووو 
موووووووووون البوووووووووور االسوووووووووويود علوووووووووول امتووووووووووداد  مريكووووووووووي  د األع شووووووووووعار طوووووووووور المقاومووووووووووة برفوووووووووو 

 ة ولبسوريا. لعرا ي  االساحة 
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ا علووووووووول عليووووووووو  يجووووووووو  العمووووووووول علووووووووول العووووووووودولووووووووورد ا كيووووووووود عليوووووووووا ا يجووووووووو  الت 
د وصوووووووووونعاء وت وبغووووووووووداق وبيوووووووووور   ودمشوووووووووو ي طهووووووووووراة فوووووووووو موووووووووو لمقاو ور اتو  محوووووووووو مسوووووووووو 

ن ا عووووووووووووو ة يجووووووووووووو  أ  ال يقفنووووووووووووو علميووووووووووووو  وال ةمنيووووووووووووو  هاد الكووووووووووووووادر األولوووووووووووووزة وا  استشووووووووووووو 
جيووووووووول كامووووووووول مووووووووون علمووووووووواء  إيووووووووورا صوووووووووب  لووووووووود  جووووووووواه ب دنوووووووووا وابنوووووووووا تالقيوووووووووام بواج

نبلوووووووووووووة ا  القبةنجووووووووووووو  ي  سوووووووووووووتراتيجاال   والصوووووووووووووبروبووووووووووووو   اسوووووووووووووتخدام الو ووووووووووووو  شوووووووووووووبابال
ة عوووووووووو الموج   الووووووووووردود، وإي ليموووووووووو اإلو  قوووووووووو الميووووووووووزا   غيووووووووووردد الووووووووووي تة سوووووووووويؤ نوويوووووووووو  ال

 تاليوووووووووووة فوووووووووووي كووووووووووول  تامليووووووووووو  عو  موثقوووووووووووة بغرفوووووووووووة علووووووووووول العووووووووووودو يجووووووووووو  أ  تكووووووووووو 
  حمايووووووووة الكوووووووووادر فووووووووي كوووووووول مكووووووووا  ويجوووووووو ره قووووووووة العوووووووودو وكوووووووووادحم السوووووووواحات و 

ةاأل مدروسوووووووووووووة  يوووووووووووووا  ووووووووووووورباتالمقاوموووووووووووووة ويجووووووووووووو  توج ة لمحوووووووووووووورعلميووووووووووووو  وال منيووووووووووووو 
 .اتعملي  ن الا مأئدافمقتل وتبطل  في العدوتصي  

 ار ستكبضعفين في وجه االستم ليوم ا عالمي  س ال قدال: يوم اً عاشر 
د وسووووووووووووووووو  الماإلمووووووووووووووووام رو   السووووووووووووووووي د عظووووووووووووووووين اليوووووووووووووووووم حوووووووووووووووودده الراحوووووووووووووووول 

شووووووووهر رمضووووووووا  موووووووون كوووووووول عووووووووام يقوووووووووول  يوووووووووم جمعووووووووة مووووووووني آ وووووووور الخمينووووووووي فوووووووو 
، ا  إلهيوووووووووووو  دعمووووووووووووا   ن وئوووووووووووون يملكووووووووووووو  ليووووووووووووار مسوووووووووووولم  وووووووووووودالخمينووووووووووووي  اإلمووووووووووووام دالسووووووووووووي

د را؟ لقووووووووووود أخوووووووووووافو ؟؟ي يءأد شووووووووووو  سوووووووووووندئن فمووووووووووونسوووووووووووندئن، واإليموووووووووووا   سووووووووووو مواإل
   أولووووووووووول القبلتوووووووووووين بووووووووووو  احووووووووووول، تووووووووووولكير المسووووووووووولمينمينوووووووووووي الر خاالموووووووووووام ال السوووووووووووي د

وجحافوووووووووول الموووووووووووت  صووووووووووهيوني  ال رئوووووووووواب  اإليووووووووووارمين، اسوووووووووويرة بيوووووووووود كلحوووووووووو وثوووووووووواني ا
ها لسوووووووووطين مووووووووون شوووووووووعبا أرض فو ن كووووووووول بقووووووووواع االرض ليسووووووووور الووووووووولد اجتمعووووووووووا مووووووووو 

كاابوووووووووووووة  جووووووووووووود، بحنءئكوا دموووووووووووووائوووووووووووووا ويسوووووووووووووفأبناءوا تلووووووووووووو تهوووووووووووووا وليقهار وليدنسووووووووووووووا ط
وه ئووووووووون احالوووووووولد كوووووووووانوا  وووووووود اسووووووووتب االنبيوووووووواء توووووووووراة وباسووووووووون تووووووووراثالن دعووووووووة باسوووووووو  ا

 سنين. ف ال م و بل االلساالنبياء عليهن ا   أنفسهن في حياة اول
 مينووووووووووي ئووووووووووو ثووووووووووورةمووووووووووام الخاإل السووووووووووي ديووووووووووراه كمووووووووووا  عووووووووووالمي  فيوووووووووووم القوووووووووود  ال

 عووووووووالمي  لا برئووووووووااإل ويوووووووووم مقاومووووووووة سووووووووتكبارن واالالظلوووووووو اع نهووووووووا فووووووووي وجووووووووا  ووووووووو  
 جمووووووووووع المسوووووووووولمين  وووووووووووائن،طووووووووووة بووووووووووا يبوكوووووووووول القووووووووووو  المرت صووووووووووهيوني  لا ي  مريكوووووووووو األ
ر الثووووووووووووورة فووووووووووووي فكوووووووووووو  القضووووووووووووايا  وووووووووووووال  وفعوووووووووووو   ن أم ئووووووووووووو التووووووووووووزام بوووووووووووو   فلسووووووووووووطيو 

نكيووووووووووووول حشوووووووووووووي والتالو  رئوووووووووووووابف  اإلة وئووووووووووووولا االلتوووووووووووووزام تجسووووووووووووويد يووووووووووووور سووووووووووووو مي  اإل
 لسووووووووووووووووطين، ويعتبوووووووووووووووورلتصوووووووووووووووواب فر وا كوووووووووووووووووادواسووووووووووووووووتهداف العلموووووووووووووووواء والوالقمووووووووووووووووع 
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ة سوووووووووو مي  م فووووووووووي جسوووووووووود األمووووووووووة اإلمسوووووووووومو  جوووووووووورن طانية و ة لوووووووووودة سوووووووووور صووووووووووهيوني  ال
المقدسوووووووووووووووووات ر إ  طهوووووووووووووووووا و يراتهوووووووووووووووووا، ويعتبووووووووووووووووو نفلنهووووووووووووووووو  ثوووووووووووووووووروات الوووووووووووووووووب د و و 

لعووووووووالن المنا وووووووولين األحوووووووورار فووووووووي ا ة تعنووووووووي كوووووووولإنسوووووووواني    ضووووووووي ةي ئوووووووو ة سوووووووو مي  اإل
ومعركووووووووة  الشوووووووورمعركووووووووة الخيوووووووور فووووووووي وجووووووووا  يمثوووووووول أ   ووووووووي  و  دينووووووووي    وئوووووووولا واجوووووووو 

 طل.وجا الباحق في ال
فووووووووي  ومعركووووووووة متواصوووووووولةضوووووووواء الفكوووووووور ف فووووووووية   شووووووووعلة مضووووووووي لقوووووووودا يوووووووووم

ة موووووووووون اسوووووووووولو فلسووووووووووطيني  ال قضووووووووووي ةل لتصووووووووووفية السووووووووووعهووووووووووة المووووووووووؤامرات التووووووووووي تجموا
 إفشووووووووال حيووووووود جبهووووووووة المقاوموووووووة فووووووووير ، ويوووووووووم القووووووود  ئووووووووو لتو القووووووو  قةوحتووووووول صووووووووف

 د أننووووووووا جميعووووووووا  ت كيوووووووو علوووووووول محووووووووور المقاومووووووووة، و علوووووووول سووووووووورية و  ةيوووووووو  رئابالحوووووووورب اإل
ة إلووووووووووول ة إلووووووووووول سووووووووووووريمي   سووووووووووو إلة اجمهوريووووووووووو  لمووووووووووون ا ةدحووووووووووودة ممتووووووووووو بهوووووووووووة وافوووووووووووي ج
مووووووووة حوووووووون األالقوووووووود  يوووووووووم إعوووووووو   ت م اق إلوووووووول الوووووووويمن، فيووووووووو لعوووووووور ن إلوووووووول افلسووووووووطي

داد لهزيموووووووووووووووة ضوووووووووووووووايا المسووووووووووووووولمين ويووووووووووووووووم اسوووووووووووووووتعهوووووووووووووووة  واجفوووووووووووووووي م ةسووووووووووووووو مي  اإل
حات ثووووووووووو را  للشوووووووووووهداء وض فوووووووووووي كووووووووووول السوووووووووواويووووووووووووم نهوووووووووو  صوووووووووووهيوني  ال، و كووووووووووي  مرياأل
 اني. سن سليما  القد  فيلق  ائد  للقائد الكبير را  وث

 ئوووووووودعليووووووووا القا مينووووووووي ويسوووووووويرالخ اإلمووووووووام السووووووووي د د  الوووووووولد أطلقووووووووالقوووووووو ا ميووووووووو 
يووووووووم و  ةسووووووو مي  اإلب د  فوووووووي الووووووو  ي لقووووووول  بووووووووال  واسوووووووعا  الخوووووووامنعلوووووووي  السووووووويد اإلموووووووام

 .العالن أنحاء ة في كلصهيوني  ئن الد جراة  بشري  تتحد فيا ال
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 الخاااتاامة 
ل والتصووووووووووووووووفيات توووووووووووووووو الكيوووووووووووووووا  الصووووووووووووووووهيوني  القوووووووووووووووائن علوووووووووووووووول اإلرئووووووووووووووواب والق

الجما يوووووووووووة والقتووووووووووول يحووووووووووواول دائموووووووووووا  أ  يحقوووووووووووق  وووووووووووربة اسوووووووووووتبا ية فوووووووووووي تعزيوووووووووووز 
مشوووووووووروعهن الصوووووووووهيوني  لخووووووووووفهن مووووووووون تهديووووووووود أمووووووووونهن القوووووووووومي  فهووووووووولا وراء سوووووووووب  

ا  موووووووووووووون الفكووووووووووووووور العسوووووووووووووووكري ة والعلموووووووووووووواء  وفووووووووووووووو االلتيوووووووووووووواالت للقوووووووووووووووادة السياسووووووووووووووي ة 
لوووووووووول عالمسووووووووووتنير والعلوووووووووون البليوووووووووو  الوووووووووولد يمكوووووووووون أ  يسووووووووووب  بتعووووووووووريتهن وإظهووووووووووارئن 

ة  حقيقووووووووووتهن، وبالتووووووووووالي  سووووووووووارتهن لملكهوووووووووون المزعوووووووووووم، كمووووووووووا كووووووووووا  للوووووووووودول الغربيوووووووووو 
اليوووووووووود الطويلووووووووووة فووووووووووي التيووووووووووال العلموووووووووواء المسوووووووووولمين منوووووووووول أوائوووووووووول القوووووووووور  العشوووووووووورين 

،  اصووووووووووووة علموووووووووووواء البالتعاموووووووووووول مووووووووووووع عم ئهوووووووووووون فووووووووووووي الوووووووووووودا ل  طا ووووووووووووة العربووووووووووووي 
والصووووووووواريخ فووووووووي إيوووووووورا ، سووووووووورية، مصوووووووور، العووووووووراق، لبنووووووووا  وفووووووووي ظوووووووول الصووووووووراع 

ة المقاومووووووووووووة إلجبووووووووووووار  الوووووووووووودائر فووووووووووووي المنطقووووووووووووة، فموووووووووووون حووووووووووووق الشووووووووووووعوب المحتلوووووووووووو 
المحتوووووووول  علوووووووول الرحيوووووووول عوووووووون أر ووووووووها، موووووووون  وووووووو ل جعوووووووول شووووووووعار " الشووووووووهادة أو 

فكووووووووووووور النصووووووووووووور" وسووووووووووووويلة فاعلوووووووووووووة لتثووووووووووووووير  ووووووووووووودرة اإلنسوووووووووووووا  المنا ووووووووووووول  ووووووووووووود ال
، ف صووووووووووووب  ا لركيووووووووووووزة األساسووووووووووووية فووووووووووووي المواجهووووووووووووة والعاموووووووووووول الفاعوووووووووووول الصووووووووووووهيوني 

ومضوووووووووومونا المقاومووووووووووة الجمائريووووووووووة  ،الوووووووووولد فوووووووووورض نفسووووووووووا فووووووووووي إطووووووووووار الصووووووووووراع
الواسووووووووووووووعة، وأدواتووووووووووووووا التضووووووووووووووحية والعطوووووووووووووواء ال محوووووووووووووودود، والتشووووووووووووووبث بوووووووووووووواألرض، 

 واإلرادة القوية، والحفا  علل الثواب  والمبادئ وتجسيد القين.



208 

 الووموراجووع:
 ، علمووووووووووووووووا 2006، )ا ، ألاديرعرفووووووووووووووووايحوووووووووووووووو وض، جو رد، محموووووووووووووووود عوووووووووووووووو الترتووووووووووووووووو  .1

  يع.و لتاو   للنشراألرد ، دار الحامد   -، عما برئاإل
ة شووووووووووووووووووووووور ي  و  دولي  الووووووووووووووووووووووو  رئووووووووووووووووووووووواب ، اإل2009، )يلحسوووووووووووووووووووووووينه، سالفوووووووووووووووووووووووت ود  .2

 األرد ، دار الثقافة. -ا المقاومة، عم
دولوووووووووووووووووة، القوووووووووووووووووائرة: دار  يؤسووووووووووووووووس رئووووووووووووووووواب ، اإل1997نووووووووووووووووي، ئيوووووووووووووووووثن، )لكي ا .3

 الشروق.
ة صووووووووووووووووووهيوني  ات ال، نشووووووووووووووووو ة التنظيموووووووووووووووووو  1980، )عبوووووووووووووووووود الحفوووووووووووووووووويظرب، محوووووووووووووووووا .4

 -8-جلد  م  -105-عدد  ة، الفلسطيني  الشؤو   ة، مجلة  المسلح
ة، صوووووووووووهيوني  ة اليديولوجيووووووووووو  نوووووووووووف فوووووووووووي اإل ، الع1988د، )مووووووووووود سوووووووووووعيحد، الموعووووووووووو  .5

 -4-ة األرض، العددجلم
نة فووووووووووووي الضووووووووووووفة نو  الصووووووووووووهاي  المسووووووووووووتوط2012محموووووووووووود، ) لسووووووووووووا دوعوووووووووووور،  .6

تونوووووووووووووة روت: مركوووووووووووووز الزيبيووووووووووووو نسوووووووووووووا ، األرض واإلداء علووووووووووووول االعتووووووووووووو ة، غربيووووووووووووو  ال
 شارات.للدراسات واالست

ئي ووووووووووووووة  ة،فلسووووووووووووووطيني  الموسوووووووووووووووعة ال  1894) ة،فلسووووووووووووووطيني   ووووووووووووووة الموسوووووووووووووووعة الئي .7
  دمشق.  ،ةفلسطيني  الالموسوعة  

ين: ء صوووووووووووهيو . تقووووووووووودحكموووووووووووابروتوكووووووووووووالت  1890 ليفوووووووووووة،  مووووووووووودالتونسوووووووووووي، مح .8
 .عربي  الوت، دار الكتاب  العقاد، بير  با   

-ةفلسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطيني  لوموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات ابووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواء والمعلالووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة األنوك .9
 اتات والحركوووووووووووووووووو منظ موووووووووووووووووو  : القووووووووووووووووووال بعنوووووووووووووووووووام،ps.wafa.info://httpوفووووووووووووووووووا/

 .صهيوني  للكيا  ااي فة  متطر فالات  ماعجلوا
ة  ووووووووووود فصوووووووووووائل هيوني  صووووووووووو لسياسوووووووووووة االلتيووووووووووواالت ا ،أبوووووووووووو الخيووووووووووور، فيمصوووووووووووط .10

ة نظريوووووووووووووو  كووووووووووووووز دمشووووووووووووووق للدراسووووووووووووووات ال. مر ولي  دالقووووووووووووووانو  الوووووووووووووو ة فووووووووووووووي المقاوموووووووووووووو 
 .2010نية،  المدوالحقوق  

 .wikipedia.org/wikiمو ع  .11
 المنار.   ناة  .12
 . ناة العالن  .13
 ة.السوري  بارية   ناة اال  .14
 .ميادينلاناة    .15
 ة.يراني  اإل  اقوفحيفة الص .16
 إلمام الخميني.سيد  لل مات نوريفة النور كلصح .17



209 

   االغتياالو  رهاباإل 
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متعموووووووووووودة تطووووووووووووال ة و منظ موووووووووووو ل يصووووووووووووف عمليووووووووووووة  توووووووووووو  مصووووووووووووطل  لتيووووووووووووالاال
 .علموووووووووووووي   عسوووووووووووووكرد   اسوووووووووووووي  سي فكووووووووووووورد  مهموووووووووووووة اات تووووووووووووو ثير  يوووووووووووووادد  صوووووووووووووي ةشخ

جملهووووووووووووا وئووووووووووووي بم ة،ي  صووووووووووووادتا أو ة عسووووووووووووكري  أو  ةسياسووووووووووووي  أو عقائديووووووووووووة  بألسووووووووووووبا
 عمليوووووووووووة ومنظ مووووووووووو ، يعتبرئوووووووووووا ينوووووووووووةأو جماعوووووووووووة مع شخصوووووووووووي ةف هدتسوووووووووووت نتقاميوووووووووووةا

مصوووووووووطل  م ئووووووووولا اليسوووووووووتخدكموووووووووا دئن. ئن وعقائووووووووو أفكوووووووووار  لتيوووووووووال عائقوووووووووا  النتشووووووووواراال
قتوووووووووول صووووووووووف حالووووووووووة موووووووووون الظلوووووووووون والقهوووووووووور بعيوووووووووودة عوووووووووون اللو  دبوووووووووويأ إطووووووووووار يفوووووووووو 
أو  لفكوووووووووووركتعبيووووووووووور عووووووووووون التيوووووووووووال ا اإلووووووووووول اسوووووووووووتخدام باإل وووووووووووافة ئووووووووووولا، لووووووووووويعالف

موووووووووووون لوووووووووووو  وليوووووووووووور ا ،التيووووووووووووال بووووووووووووراءةو ن، أتيووووووووووووال وطوووووووووووو أو ال  ضووووووووووووي ةال التيوووووووووووو 
 ،دا  يوووووووووو يووووووووووال تعقااللت مصووووووووووطل تعريوووووووووو  يزيوووووووووود فووووووووووي  وممووووووووووا التعووووووووووابير المجا يووووووووووة.

ات ئوووووووووو أ  بعووووووووو  ابها ودوافعهوووووووووا افترا وووووووووات   أسوووووووووبل  ووووووووود تكوووووووووو اااللتيووووووووو  عمليووووووووو 
لوووووووووووويس سووووووووووووببا  و  ة بعمليووووووووووووة االلتيووووووووووووال،ئموووووووووووو اوعووووووووووووة القأو المجمنفسووووووووووووية للشووووووووووووخإل 

 .ا  ادي  صا ت ا  أوي  ياسسو عقائديا  أ
اتحوووووووووووديث بلالقووووووووووودين منوووووووووووا وا بشووووووووووورد  خ اليالتوووووووووووار  يغوووووووووووإل   ، االلتيوووووووووووال عمليووووووووووو 

 تيووووووووواالت التوووووووووي  ووووووووولع اللحوووووووووث ئوووووووووو البن موووووووووا سووووووووونركز عليوووووووووا فوووووووووي ئووووووووولا الكووووووووو 
 مت حووووووووودةا ئوووووووووو مووووووووود  توووووووووورط الواليوووووووووات اليووووووووولئا، ومووووووووو فوووووووووي تنف صوووووووووهيوني    الالكيوووووووووا

، وعلووووووووول اهووووووووو علي المسوووووووووبقة وموافقتهوووووووووافتهوووووووووا  ووووووووول معر أو علووووووووول األ يهوووووووووا،ة فمريكيووووووووو  األ
، صووووووووووووهيوني  لا عربووووووووووووي  الصووووووووووووراع ال إطووووووووووووار الت فوووووووووووويااللتيووووووووووووا خصووووووووووووو الوجووووووووووووا 

جوووووووووورائن  لنووووووووووا إ  إاا حقيقووووووووووة وال نجانوووووووووو  ال حووووووووووور المقاومووووووووووة،م دوللوووووووووو  مسووووووووووتهدفةوال
ة، إنسووووووووووواني   انونيوووووووووووة، و   ضوووووووووووي ةثوووووووووووارت  ووووووووووود أ ةهيوني  صووووووووووو الة مريكيووووووووووو  ت األتيووووووووووواالاالل

 ابرئوووووووو اإل لأشووووووووكانهووووووووا شووووووووكل موووووووون كو  لن،العوووووووواد المنطقووووووووة و عيلوووووووول صوووووووو عة، وطنيوووووووو  و 
جوووووووووووووووع أو مر  ،أ   وووووووووووووووي  رادع  و  ة مووووووووووووووون دب المنطقووووووووووووووو عو شووووووووووووووو   ووووووووووووووودموووووووووووووووار  الم
كوتا  ا  مسووووووووووو إرئابووووووووووو يعووووووووووود  " صوووووووووووهيوني  ال مريكوووووووووووي  األ رئووووووووووواباإلكيووووووووووو  ال و انوني،  ووووووووووو 

لضووووووووووووب   ةدوليوووووووووووو  عوووووووووووووات نووووووووووووي، أو دتنكار روتيأو اسوووووووووووو  عنووووووووووووا باسووووووووووووتثناء شووووووووووووج 
 ةمحتلوووووووووو   لووووووووووةدو  إرئووووووووووابعوووووووووون  ا وووووووووولتتغ  طيوووووووووورة ةدوليوووووووووو  ة الوووووووووونفس تعكووووووووووس حالوووووووووو 

علوووووووووووول   ر تمووووووووووووا صووووووووووووهيوني  اليووووووووووووا  لكايوووووووووووو  ال و ك .1روعة"شوووووووووووو تجوووووووووووواه مقاومووووووووووووة م
اتعووووووووووووالن صووووووووووووعيد المنطقووووووووووووة وال فووووووووووووي اسووووووووووووتهتار كبيوووووووووووور و  ،موووووووووووودالقتوووووووووووول الع عمليوووووووووووو 
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عامووووووووووووودة  ة، وئووووووووووووويمريكيووووووووووووو  ألا مت حووووووووووووودة رة الواليوووووووووووووات البموووووووووووووؤا دولي  لووووووووووووو بالقوووووووووووووانو  ا
 ؤتواطوووووووووو وال  التخووووووووووبحالووووووووووة موووووووووون فووووووووووي ظوووووووووول  رئووووووووووابقاومووووووووووة واإلالخلوووووووووو  بووووووووووين الم

 .لاا ئل يومنحتمر استو  2001داث أيلول لد تبع أحال دولي  ال
ةاأل اتهووووووووووووووواإلمكان صوووووووووووووووهيوني  يوووووووووووووووا  الكالدام إ  اسوووووووووووووووتخ وجيوووووووووووووووة والتكنول منيووووووووووووووو 

 ،األشووووووووووووووود  طووووووووووووووورا   رئوووووووووووووووابد  اإلة يعووووووووووووووو يكيووووووووووووووو  مر األ مت حووووووووووووووودةاليوووووووووووووووات الموووووووووووووووؤا رة الو ب
حوووووووووق علووووووووول را  تعوووووووووديا  سووووووووواف ال بووووووووول يعووووووووود  علووووووووول مسوووووووووتو  العوووووووووالن، ا  عظووووووووون أثووووووووور واأل

ا ، وئووووووووووولفلسوووووووووووطيني  ال عربوووووووووووي  ال  يعتهوووووووووووا الشوووووووووووعحيووووووووووواة وفوووووووووووي طلفوووووووووووي الب شوووووووووووعو ال
تيوووووووووال عبووووووووور جووووووووورائن االلالضوووووووووالع فوووووووووي  صوووووووووهيوني  لالكيوووووووووا  يووووووووودا  علووووووووول ادس جلوووووووووي
ة ليسوووووووووووو  صووووووووووووهيوني  ال يوووووووووووواالتلتث، فسياسووووووووووووة االدين منووووووووووووا والحوووووووووووودييخووووووووووووا القوووووووووووو تار 

ل بووووووووووووودأت  بووووووووووووول  يوووووووووووووام الكيوووووووووووووا  بووووووووووووو لسوووووووووووووطين، ل أرض فعلووووووووووووو ة يووووووووووووودسياسوووووووووووووة جد
 ت منهووووووووووا ة التووووووووووي بوووووووووور صووووووووووهيوني  ة اليوووووووووو  رئابات اإلمنظ موووووووووو للوووووووووول يوووووووووود اع صووووووووووهيوني  ال
 ،1943يادتهوووووووووووا فوووووووووووي عوووووووووووام   بووووووووووويغن" ل "منووووووووووواحين توووووووووووولو "، 1931عوووووووووووام هافانوووووووووووا لا

ام " عووووووووووو نما "بوووووووووووركس"الملووووووووووو  داوود" وسوووووووووووير فنووووووووووودق ائمهوووووووووووا تفجيووووووووووو ومووووووووووون أبووووووووووور  جر 
بة "شوووووووووووووتير " عوووووووووووووام ع عصوووووووووووووا  مووووووووووووو تعووووووووووووواو ياسوووووووووووووين" بال روملبحوووووووووووووة  ديووووووووووووو ، 1946
شووووووووووووكل  عومووووووووووووة. المز  صووووووووووووهيوني  يووووووووووووا  الالكبدولووووووووووووة  ، وعقوووووووووووو  االعتووووووووووووراف1948
جوووووووووي   ةصوووووووووهيوني  الة سووووووووولطل بووووووووول ا هوووووووووا مووووووووونة بعووووووووود حليووووووووو  رئابات اإلمنظ مووووووووو ال تلووووووووو 

" تبنوووووووووووو  بوووووووووووون لوريووووووووووووو  "ديفيوووووووووووود رسوووووووووووومي، وفووووووووووووي عهوووووووووووود ال صووووووووووووهيوني  لكيووووووووووووا  الا
ت االاللتيووووووووو الووووووووودين القسوووووووووام سياسوووووووووة ا زعووووووووو  استشوووووووووهاد قووووووووو ة عصوووووووووهيوني  الحركوووووووووة ال

رية اعمهووووووووووا االسووووووووووتة، و فوووووووووو  فووووووووووي وجووووووووووا مخططاتعربيوووووووووو  ة وليوووووووووور عربيوووووووووو   اتقيووووووووووادل
 قحاسووووووووو جحووووووووو  بزعاموووووووووة "نولقووووووووود ، مر المنصووووووووو  عينيوووووووووات القووووووووور  بات وأر ثينيووووووووو ث فوووووووووي 

رق لشووووووووووووووؤو  الشوووووووووووووو ير البريطوووووووووووووواني موووووووووووووووين" الووووووووووووووو   اللووووووووووووووورد" التيووووووووووووووالب  شووووووووووووووامير"
كووووووووووووووولل  التيوووووووووووووووال و ، 1944ام عووووووووووووووو  آنووووووووووووووولاكسووووووووووووووو  المقوووووووووووووووين فوووووووووووووووي القوووووووووووووووائرة األو 

تووووووووووووا إلوووووووووووول ابسووووووووووووب  دعو  مت حوووووووووووودةلألموووووووووووون ال دولي    الوووووووووووو الوسوووووووووووويادوت" الكون "برنوووووووووووو 
 .2"1948عام  لل وطنهنن إفلسطيني  الن يية ال ج إعاد

 ئووووووووووووابر صووووووووووووور اإلد و موووووووووووونه خهووووووووووووايار تعبوووووووووووور  صووووووووووووهيوني  الكيووووووووووووا  ال تبنوووووووووووو 
ت بهوووووووووا عووووووووون مسووووووووويرة مووووووووور  حووووووووول التووووووووي ف المراتلووووووووو خ، ولووووووووون تتطووووووووور فماد الطووووووووابع ال

اتهووووووووووووا، دو أ سووووووووووووتخدامموووووووووووون حيووووووووووووث ائوووووووووووولا المجووووووووووووال،  ة فوووووووووووويتاريخيوووووووووووو  لا رئوووووووووووواباإل
 هيوني  صوووووووووووو ال رئوووووووووووواباإل صووووووووووووورئا، ال بوووووووووووول شووووووووووووكل يها، وتبنوووووووووووو أشووووووووووووكال وا تبووووووووووووا 
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 دا برئووووووووووااإل إطووووووووووار ة ظهوووووووووورت فووووووووووييوووووووووو  إرئابات منظ موووووووووو وة لام و وووووووووودإلهوووووووووو  درمصوووووووووو 
 ووووووووووو ل  وسوووووووووووادة سياسوووووووووووي  ب الاأل طووووووووووواالووووووووووولد اسوووووووووووتخدمتا  يوووووووووووديولوجي  إلالطوووووووووووابع ا

ا  إيوووووووووديولوجي  ر  عنفوووووووووا  مووووووووواالعوووووووووالن، وئوووووووووو ي رة الحووووووووورب البووووووووواردة علووووووووول مسوووووووووتو  فتووووووووو 
 "فمووووووووووواينهو بوووووووووووادر "ة منظ مكوووووووووووودارة الصوووووووووووراع بوووووووووووين الشووووووووووورق والغووووووووووورب،   إليووووووووووو كتكت

توووووووووووي الء اإليطاليوووووووووووة لويوووووووووووة الحموووووووووووراألامووووووووووور اليابووووووووووواني، و ألحي  اجووووووووووو ، والأللمانيوووووووووووةا
ت القووووووووووور  دايوووووووووووة سوووووووووووبعيناوب سوووووووووووتيني اتفوووووووووووي نهايوووووووووووة ال ي  ئوووووووووووابر اإل طهابووووووووووودأت نشوووووووووووا

 خمسووووووووووووويني اتنووووووووووووول الما هووووووووووووو إرئاب صوووووووووووووهيوني  ال  الكيووووووووووووواالمنصووووووووووووورم، بينموووووووووووووا بووووووووووووودأت 
 وعلووووووووول ،المسوووووووووؤولين العوووووووووربلتيوووووووووال عووووووووودد مووووووووون اللمفخخوووووووووة كتووووووووو  ام التخداباسووووووووو 

تالووووووووووووو  مجموعوووووووووووووة لا  حيوووووووووووووث .3"ينفلسوووووووووووووطيني  ال المسوووووووووووووؤولينصوووووووووووووو  خوجوووووووووووووا ال
ة عسوووووووووووكري  ة النوويووووووووووو  لاقووووووووووودرة ر اليتمووووووووووووا بتطوووووووووووو ين ائمصوووووووووووري  ء  بووووووووووورامووووووووووون علمووووووووووواء و 

فوووووووووي موسووووووووول التوووووووووي التيلووووووووو   سوووووووووميرة ةومووووووووونهن  الووووووووودكتور ة مصوووووووووري  جيوووووووووة الو والتكنول
، باإل وووووووووووووافة أيضوووووووووووووا  إلووووووووووووول 1952عوووووووووووووام  ة فووووووووووووويمريكيووووووووووووو  األ مت حووووووووووووودةال الواليوووووووووووووات

ة مصوووووووووري  لرو ية االصوووووووووا راتوير القووووووووودتطووووووووو  علوووووووووللووووووووووا ألموووووووووا  عمعلمووووووووواء و بوووووووووراء 
قيووووووووود لووووووووون تت وأ ووووووووور   دولوووووووووةوموووووووووا بوووووووووين  .4"العشووووووووورين ر  ن القووووووووو مووووووووو  ي اتسوووووووووتينفوووووووووي ال

اء العوووووووووالن، نحووووووووو ئمهوووووووووا بووووووووول نفووووووووولتها فوووووووووي جميوووووووووع ألجرا نطووووووووواقب صوووووووووهيوني  الكيوووووووووا  ال
منوووووووووووا ل الناسوووووووووووفة فوووووووووووي عبووووووووووووات ا بو وووووووووووع مووووووووووو لنوووووووووووار مباشووووووووووورة، وإا بوووووووووووةط قإموووووووووووا 

عنووووووووودما  علووووووووو فكموووووووووا  يةالتيوووووووووال سووووووووور   رق فووووووووو اسوووووووووطة بو أو سووووووووويارات، الو مكاتووووووووو ، الو 
سووووووووووووي، يني فا وووووووووووول الكبنو قوووووووووووواي، والاننفوووووووووووو وائووووووووووووي لسووووووووووووا  كلكاتوووووووووووو  الر " اتالوووووووووووو لا 

ة التحريوووووووووووووووووور نظ مووووووووووووووووو ممثوووووووووووووووووول ، ومجزائووووووووووووووووورد محموووووووووووووووووود بو وووووووووووووووووياءي الوالمسووووووووووووووووورح
حسووووووووون أبوووووووووو  يني  فلسوووووووووط  األمووووووووون الجهوووووووووا محموووووووووود الهمشووووووووورد، و ائووووووووودة فلسوووووووووطيني  ال

ة نوويووووووووو  ال  تلمفووووووووواعمهنووووووووود  ا دل المشووووووووو يووووووووو مة، باإل وووووووووافة إلووووووووول التيوووووووووال يحسووووووووو 
 ات ائووووووووووووووود القوووووووووووووووو  "سوووووووووووووووعد صوووووووووووووووايل"و ،1980 مريس عووووووووووووووواي بوووووووووووووووافووووووووووووووو  مصووووووووووووووورد  ال
عيد بوووووووووودير المتخصوووووووووووإل سووووووووووو  مصوووووووووورد  ، وال1983 مفووووووووووي لبنوووووووووووا  عووووووووووا ةفلسووووووووووطيني  ال

 . ونحووووووووووووون ال5"1988ر عوووووووووووووام مصووووووووووووو التكنولوجيوووووووووووووا للصوووووووووووووواريخ فوووووووووووووي دسوووووووووووووة بالهن
 صوووووووووووهيوني  الووووووووووولد يمارسوووووووووووا الكيوووووووووووا  ال رئووووووووووواباإل إ  لنوووووووووووا  إااانووووووووووو  الحقيقوووووووووووة نج

ي ا وووووووووووو ها األر سوووووووووووو علوووووووووووول رأة و عربيوووووووووووو  ي السوووووووووووول  األرا وووووووووووو ل يمثوووووووووووو   كوووووووووووا  ومووووووووووووا  ال
  نجانووووووووو  كموووووووووا اليهوووووووووا، ف اإلنسوووووووووا حوووووووووق  ةدر امصووووووووو ة إلووووووووول افباإل ووووووووو ة، فلسوووووووووطيني  ال

 .الحقيقة
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 يعكووووووووووس ، وا  أ   يوووووووووو   ا  ر يمثوووووووووول انحوووووووووودا رئوووووووووواباإل   ئوووووووووولالنووووووووووا أاا  أيضووووووووووا  إ 
فووووووووووووووووي مطوووووووووووووووواردة مقاوموووووووووووووووووة  ،صووووووووووووووووهيوني  ال سووووووووووووووووتيطاني  ر االاالسووووووووووووووووتعما  باحووووووووووووووووة

 .ةدولي  ن اليالقوان الشعوب التي شرعتها
اتعانتقلوووووووووو   اتينثماننهايووووووووووة  فووووووووووي صووووووووووهيوني  اللتيووووووووووال اال مليوووووووووو  ة وبدايوووووووووو  يوووووووووو 

د انط  وووووووووة بعووووووووو السووووووووويما و  ،فلسوووووووووطيني  ال ل الووووووووودا لمنصووووووووورم إلووووووووو العينات القووووووووور  تسووووووووو 
لتهن موووووووووون التووووووووووا  اد عوووووووووودد، حيووووووووووث 1987ة األولوووووووووول عووووووووووام سووووووووووطيني  فلاالنتفا ووووووووووة ال

علووووووووول  وكوووووووووا ا ، فلسوووووووووطيني   250" علووووووووول  ووووووووو ل تلووووووووو  الفتووووووووورة صوووووووووهيوني  لكيوووووووووا  الا
 مووووووووووين، واأل1988و ير عووووووووووام لوووووووووو ا  ليوووووووووول فلسووووووووووطيني  ال دقائوووووووووو ال تهنن التووووووووووالرأ  موووووووووو 

لووووووووول وع، 1992 ا عوووووووووامد موووووووووع  وجتوووووووووا وابنهمووووووووو بوووووووووا  موسوووووووووو   ام لحوووووووووزب  لعووووووووو ا
 المو عووووووووة السوووووووو م تفا وووووووواتة علوووووووول  لفيووووووووة افلسووووووووطيني  الالوووووووورلن موووووووون  يووووووووام السوووووووولطة 

ا  الكيووووووووووووووو ، اسوووووووووووووووتمرت 1993ين فوووووووووووووووي عوووووووووووووووام صوووووووووووووووهيوني  الين و فلسوووووووووووووووطيني  لبوووووووووووووووين ا
فالتالوووووووووووو   ينفلسووووووووووووطيني  ال  وووووووووووود اليوووووووووووو لتاال اسووووووووووووةارسووووووووووووة سيفووووووووووووي مم صووووووووووووهيوني  لا
يحيوووووووووووووول "، و1995 عووووووووووووووام "ا يشووووووووووووووقفتحووووووووووووووي ال"، و1993 عووووووووووووووام "د عقوووووووووووووولموووووووووووووواع"

 والقافة تطول. 6".1996م عا " يا 
لوووووووووووول بع سوووووووووووونوات عرور سوووووووووووو وموووووووووووو  2000األ صوووووووووووول عووووووووووووام   ووووووووووووةبعوووووووووووود انتفا

د" ة وفشووووووووووووول لقووووووووووووواءات "كامووووووووووووو  ديفووووووووووووو صوووووووووووووهيوني  الة فلسوووووووووووووطيني  سووووووووووووو م الة المعائووووووووووووود
الكيووووووووووووا  د ضووووووووووورورة تقيووووووووووو لمطالبوووووووووووة باصوووووووووووووات األ وارتفووووووووووواع 2000يوووووووووووة عوووووووووووام انالث
يوووووووووووووام الدولوووووووووووووة ل رأسوووووووووووووها   سووووووووووووولو" وعلووووووووووووو أو ا ات اتفا وووووووووووووات "حقسوووووووووووووتبا يوني  صوووووووووووووهال
ة ا  أرا وووووووووووووووي الضووووووووووووووووفعسوووووووووووووووكري   صووووووووووووووووهيوني  الكيوووووووووووووووا  ال، اجتاحووووووووووووووو  ةفلسوووووووووووووووطيني  ال
عليهوووووووووووووا  ووووووووووووو ل عمليوووووووووووووة أطلوووووووووووووق  سووووووووووووويطرتهاكمووووووووووووو  وأح 2002ة عوووووووووووووام غربيووووووووووووو  ال

طوووووووواع    موووووووون انوووووووو لجل أحووووووووادد اانسووووووووحب  بشووووووووكن وموووووووون ثوووووووو  عليها"السووووووووور الوووووووووا ي"
 جميوووووووووووع مقومووووووووووواتال طووووووووووو يوووووووووووا ام   علكووووووووووو  تفووووووووووورض حصوووووووووووارا  ل 2004ام لوووووووووووزة عووووووووووو 

بعووووووووووووود الووووووووووووو   لتنفوووووووووووولو  ،ةمحتلووووووووووووو  لة اي  فلسوووووووووووووطينجميوووووووووووووع األرا ووووووووووووي ال لحيوووووووووووواة فووووووووووووويا
طلووووووووووووبين الم ت ومنوووووووووووا لخدمة سووووووووووويارات مسوووووووووووتا مووووووووووون  ووووووووووو ل االلتيووووووووووواالمهووووووووووو جرائ

 يالتوووووووووووو  .والووووووووووودبابات ة،حربيوووووووووووو  تر والسوووووووووووفن اللووووووووووووو كووووووووووووبإلهي  بالصوووووووووووواريخ وطوووووووووووائرات 
 قوووووووووووة الووووووووووودر طمووووووووووودنيا  فوووووووووووي من 16موووووووووووع  2000دة عوووووووووووام اح  شووووووووووو صووووووووووو  " طالووووووووووو 

انيفوووووووووووة الالكثا اات ء مووووووووووون بريووووووووووواأ 9ن عوووووووووووة لمدينوووووووووووة لوووووووووووزة، ومووووووووووون بيووووووووووونهالتابة سوووووووووووك 
 د  ،2006ام  وووووووووي  عووووووووو  ولووووووووو  التيوووووووووال محمووووووووود أبووووووووووحا احووووووووودة، عنووووووووودماعائلوووووووووة و 
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منووووووووووول بدايوووووووووووة انتفا وووووووووووة األ صووووووووووول وحتووووووووووول عوووووووووووام  فلسوووووووووووطيني   300 علووووووووووول الووووووووووو 
م ا  مووووووووا تقووووووووو لوووووووول الوووووووو  أيضوووووووو ع د  .7"طفوووووووو    100 موووووووون أكثوووووووورهن يوووووووونموووووووون ب 2012

علووووووووووول ة مباشووووووووووور لنوووووووووووار ق اةط بووووووووووو ة غربيووووووووووو  ال لضوووووووووووفةاالت فوووووووووووي ابوووووووووووا مووووووووووون التيووووووووووو 
الحووووووووووووووووواجز ن و نصوووووووووووووووو  الكمووووووووووووووووائوموووووووووووووووون  وووووووووووووووو ل أن، يفلسووووووووووووووووطيني  المووووووووووووووووواطنين ال

كيووووووووو  جووووووووودئن، او تاكن بين فوووووووووي أمووووووووو لوووووووووو منوووووووووا ل المط ا تحوووووووووامب، أو هووووووووونل ةعسوووووووووكري  ال
تفا وووووووووة ناال دايوووووووووةب ل منووووووووو  صوووووووووهيوني  الا  كيووووووووو ال هنتالتوووووووووالال و ووووووووود بلووووووووو  عووووووووودد مووووووووون 

 ا  فلسوووووووووووووطيني   827عوووووووووووووا مو مج موووووووووووووا 2010ة يووووووووووووو وحتووووووووووووول نها 2000يوووووووووووووة عوووووووووووووام الثان
 نا  بيوووووووووووونهفلسووووووووووووطيني   144 الوووووووووووو الت 2011 وفووووووووووووي عوووووووووووواممسووووووووووووتهدفا ،  582ن موووووووووووونه

وموووووووووون لووووووووووف  ة صووووووووووهيوني  لا إ  القيووووووووووادات ا  لنووووووووووابووووووووووال  إاونحوووووووووون ال ن .8طفوووووووووو  " 15
   شووووووووارو  و"آرائيوووووووولال  ت، كيوووووووو االاللتيوووووووو فووووووووي سياسووووووووة اة مسووووووووتمر   الوووووووو   مووووووووالفهووووووووا 

يوووووووووووة لتلبوسووووووووووويلة  فضوووووووووووليرائوووووووووووا أ ،ا  سوووووووووووابق صوووووووووووهيوني  ال راء و الووووووووووو يس مجلوووووووووووس ئووووووووووو ر 
ةت األجاجووووووووواحتاال يوووووووووور دفووووووووواع سووووووووووابق ة نائووووووووو  و  يفوووووووووراين سوووووووووون، كموووووووووا يرائووووووووووا أمنيوووووووووو 

 "كسووووووووووواب يشووووووووووو مو "حوووووووووووين يؤكووووووووووود  ا ، فووووووووووويوصوووووووووووواب فاعليوووووووووووة ود وووووووووووة كثوووووووووووراة األدألا
 صوووووووووووهيوني  لا  االكيووووووووووو سوووووووووووابق علووووووووووول أنهوووووووووووا سياسوووووووووووة  صوووووووووووهيوني  الالكيوووووووووووا  ئووووووووووويس ر 
د  وووووووووووو  صوووووووووووهيوني  الالكيووووووووووووا  ا أ  إاا  لنووووووووووو وئووووووووووول نبووووووووووووال   .9"اهن نفسوووووووووووو لووووووووووودفاع عووووووووووو ل

علووووووووووووووول  شووووووووووووووون  حربهوووووووووووووووا، لت2001مريكوووووووووووووووا ي أل فووووووووووووووو أحوووووووووووووووداث أيلوووووووووووووووو  تغل اسووووووووووووووو 
يووووووووو  ال ك، رئوووووووووابعلووووووووول اإل مت حووووووووودةيوووووووووات الوالحووووووووورب ال إطوووووووووارفوووووووووي ين فلسوووووووووطيني  ال

السوووووووووووابق أحمووووووووووود  صوووووووووووهيوني  الكوووووووووووا  الجوووووووووووي  رئووووووووووويس أر  ""شوووووووووووا ولو ووووووووووود وصوووووووووووف 
يالوووووووووا عمليوووووووووة التأ  و  ،لسوووووووووطينن الد  فأنوووووووووا بووووووووو  حموووووووووا كوووووووووة حر  سمؤسووووووووو   ياسوووووووووين

 .10"رئابة  د اإللامالش لي اتعملي كجزء من ات ت
بهوووووووووووووووا د ات يمكووووووووووووووون أ  تقيووووووووووووووو  ة أدو مريكيووووووووووووووو  األ مت حووووووووووووووودةالواليوووووووووووووووات ال  لووووووووووووووو تمت
رك لووووووووون تتحووووووووو  ا، لكنهووووووووو دير السووووووووو  و  تصووووووووو ان"كقووووووووو ة صوووووووووهيوني  الااللتيوووووووووال  سياسوووووووووة

 ئووووووووا "ديوووووووو ، بوووووووول اعتبر ةأمريكيوووووووو    سوووووووولحةعوووووووون ارتكوووووووواب جوووووووورائن االلتيووووووووال ب هووووووووالردع
 ةيوووووووووو  رئابإلا النشوووووووووواطات لو ووووووووووف ا  بق جهووووووووووودسووووووووووا أمريكووووووووووي  رئوووووووووويس ائوووووووووو  ن "تشوووووووووويني
الواليوووووووووووووات   ووووووووووووويتغا يؤكووووووووووووود أ لووووووووووووولد األمووووووووووووور ا. 11" 2001ل أيلوووووووووووووو  11بعووووووووووووود 

يوووووووووود الوووووووووودليل الوح ئووووووووووو ي  صووووووووووهيونالال االلتيوووووووووو  ة عوووووووووون جوووووووووورائنمريكيوووووووووو  األ مت حوووووووووودةال
مووووووووون األ مجلوووووووووس فووووووووويبووووووووول يعتبووووووووور اسوووووووووتخدامها لحوووووووووق الووووووووونق  الفيتوووووووووو  لووووووووودعمها،
يوووووووووووال، اللت نهوووووووووووا جووووووووووورائنا ومدعووووووووووون سياسوووووووووووتهلووووووووووول عيا  ف  إ وووووووووووادلوووووووووووي    ،الصوووووووووووالحه
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المنووووووووودوب  دموووووووووا  لدالقووووووووورار الووووووووو  ةصووووووووويغ  لا  وا وووووووووحا  مووووووووون  ووووووووو ا كووووووووو ا مووووووووو وئووووووووول
 "عةشووووووووكال مالتيووووووووال  بسووووووووا ةحاولوووووووو هووووووووا موووووووون ملتبرئتجلووووووووس األموووووووون م فووووووووي مريكووووووووي  األ

ليمنووووووووووووع  مريكووووووووووووي  وجوووووووووووواء الفيتووووووووووووو األ 1982لس فووووووووووووي عووووووووووووام رئوووووووووووويس بلديووووووووووووة نوووووووووووواب
ل صوووووووو والوووووووولد أو  ةعربيوووووووو  وعووووووووة المالمج قوووووووودم  بووووووووارار الوووووووولد تالقوووووووو  شووووووووروعصوووووووودور م
مووووووووووووون التهديووووووووووووودات " اتق "ياسووووووووووووور عرفووووووووووووو السووووووووووووواب فلسوووووووووووووطيني  ال الووووووووووووورئيسبحمايوووووووووووووة 

فووووووووووووووي آاار  ريكووووووووووووووي  أممووووووووووووووا صوووووووووووووودر فيتووووووووووووووو ، ك2002ة فووووووووووووووي تمووووووووووووووو  صووووووووووووووهيوني  ال
ة التيووووووووال ليوووووووودين بووووووووا جريموووووووو قوووووووودم  بووووووووا الجزائوووووووور ت شووووووووروع  وووووووورار وووووووول مليعر  2004

سأحمد ياسين ال  .12ة"فلسطيني  لا ا لحركة حم مؤس 
األمووووووووووووون ء مجلوووووووووووووس أعضوووووووووووووا كثووووووووووووورأة مريكيووووووووووووو  األ مت حووووووووووووودةت الالواليووووووووووووو تعووووووووووووود  ا

 ترارا ووووووووو طوووووووووال مشووووووووواريع بإل ،لفيتوووووووووولحوووووووووق الووووووووونق  ا ا  مائمين اسوووووووووتخدالووووووووودا دولي  الووووووووو 
د أسوووووووووووقط  قووووووووووو ول ،فلسوووووووووووطيني  ال ي  عربووووووووووو وعة للشوووووووووووع  الق المشووووووووووور البووووووووووو  بوووووووووووالحقو ط

ة  انونيوووووووووو  مبووووووووووادئتحموووووووووول فووووووووووي معظمهووووووووووا ة التووووووووووي دوليوووووووووو  القوووووووووورارات ال موووووووووون العديوووووووووود
د وتنتقوووووووووووو ، ةفلسووووووووووووطيني  ال قضووووووووووووي ةال هتجووووووووووووا مت حوووووووووووودةلموووووووووووون اميثوووووووووووواق األيتعهوووووووووووود بهووووووووووووا 

حووووووووووووداث أعوووووووووووود ب والسوووووووووووويماة، محتلوووووووووووو  ديووووووووووووة و معت ة كدولووووووووووووةصووووووووووووهيوني  ال رسوووووووووووواتالمما
 سياسووووووووووووووووة ةمريكيوووووووووووووووو  األ مت حوووووووووووووووودةال الواليوووووووووووووووواتشوووووووووووووووورع   ، حيووووووووووووووووث2001 ولأيلوووووووووووووووو 

ة فلسوووووووووووووطيني  ات المقاوموووووووووووووة المنظ مووووووووووووو عنووووووووووووودما" صووووووووووووونف   ةصوووووووووووووهيوني  الالت االلتيووووووووووووو ا
 كووووووووووا ا مووووووووووا ئوووووووووولو ة، مريكيوووووووووو  انين األو لقوووووووووو طبقووووووووووا  لة يوووووووووو  إرئاب اتموووووووووو منظ  ا علوووووووووول أنهوووووووووو 

د فوووووووووي عووووووووودد الضوووووووووحايا تزايووووووووو  ل المووووووووون  ووووووووو أل صووووووووول، ا د انتفا وووووووووةبعووووووووو حوظوووووووووا  مل
 شووووووووووووعبي ةجبهووووووووووووة الالعووووووووووووام لل مووووووووووووينألا "فيعلووووووووووووي مصووووووووووووط"أبووووووووووووو  هني طليعووووووووووووتوفوووووووووووو 

األول ل  يووووووووووادات موووووووووون الصووووووووووف لوووووووووو باإل ووووووووووافة إ ،2001م عووووووووووا لسووووووووووطينلتحريوووووووووور ف
  الحوووووووووووين لووووووووووو ا منووووووووووولة مسوووووووووووتمر  تيوووووووووووال االل اسوووووووووووةسي لتبقووووووووووول، فلسوووووووووووطيني  للشوووووووووووع  ال

 سياسووووووووةقوووووووواد   انتأ د يعنوووووووويلاألموووووووور الوووووووو  ،ومنووووووووا ئوووووووولاي حتوووووووول ادنتقوووووووو ادو   يوووووووود أو 
 مت حوووووووووووووودةات الاليوووووووووووووو د سياسووووووووووووووة الو تقووووووووووووووايعنووووووووووووووي  وووووووووووووومنيا  ان ،صووووووووووووووهيوني  الكيووووووووووووووا  ال

 .13 أيضا " رئابإل د اة في حربها مريكي  األ
ة تحوووووووووووووو  مسوووووووووووووومل صووووووووووووووهيوني  الة مريكيوووووووووووووو  ألجوووووووووووووورائن االلتيوووووووووووووواالت ا  ر تنوووووووووووووود

 عربووووووووووووي  لالشووووووووووووع  اب، وفووووووووووووي طليعتهووووووووووووا و عمووووووووووووة الشوووووووووووو مقاو لووووووووووووة  وووووووووووود دو  ابإرئوووووووووووو 
ل يموووووووووووووار  عووووووووووووون سوووووووووووووبق القتووووووووووووو   وا أم جماعوووووووووووووات، ألنأفووووووووووووورادا  كوووووووووووووا فلسوووووووووووووطيني  ال

الكيوووووووووووووووووا   أمريكوووووووووووووووووا أو سوووووووووووووووووواء اعتبووووووووووووووووورتاف، و رار وتوووووووووووووووووربإل واسوووووووووووووووووتهدإصووووووووووووووووو 
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، فوووووووووووة  حووووووووووورب حالوووووووووووة ل  أم فووووووووووويي حالوووووووووووة نوووووووووووزاع مسووووووووووو ما فووووووووووو نفسوووووووووووه صوووووووووووهيوني  ال
العرفووووووووووي  ي  لدو و  الوووووووووو حكووووووووووام القووووووووووانا  ألاكنوووووووووو فهمووووووووووا جوووووووووورائن االلتيووووووووووال يعوووووووووود  انتهبا ترا

 قحووووووووووو  الحريوووووووووووة واألموووووووووووا و  فوووووووووووي الحيووووووووووواةأ  الحوووووووووووق  ل الووووووووووو علووووووووووو   د .والتعا ووووووووووودد
 حتوووووووول ا  سووووووووفإل موووووووون حباتووووووووا تعيجووووووووو  حرمووووووووا  أد شووووووووخوال "لكوووووووول النووووووووا ،  ملووووووووزم

ة دنيوووووووووو ة المة والسوووووووووو ماء علوووووووووول الحيووووووووووااالعتوووووووووود، ويحظوووووووووور الطوووووووووووارئ و ووووووووووات فووووووووووي أ
المعاملووووووووووووووة ا و لتشووووووووووووووويا، واأشووووووووووووووكالبجميووووووووووووووع حتوووووووووووووول الموووووووووووووووت توووووووووووووول  صوصووووووووووووووا  الق

 أسوووووووووولحةسووووووووووتخدام با لعموووووووووود،ادر و الغووووووووووال تعوووووووووولي ، كمووووووووووا يحظوووووووووور القتوووووووووو لالقاسووووووووووية و ا
ة أ  ويزيووووووووووود الطوووووووووووين بلووووووووووو   .14معانووووووووووواة مووووووووووودنيين" ب  فووووووووووويد تسووووووووووو و ووووووووووولائف ومووووووووووووا

ا عقووووووووو  صوووووووووهيوني  لكيوووووووووا  الاتسوووووووووتخدمها توووووووووي الالحجوووووووووة  ي االلتيوووووووووال ئووووووووو  تعمليووووووووو 
تفوووووووووي حاكموووووووووات، أو تقووووووووودين دالئووووووووول، بووووووووول تكء مجووووووووورامووووووووون دو  إ ،ئوووووووووابر اإل حجوووووووووة

 نبنيووووووووووووامي" ءد يبوووووووووووور ألوووووووووووون " ين،دولي  و  الوووووووووووو والقووووووووووووان عمة بووووووووووووالمجتدعوووووووووووواء مسووووووووووووتخفاالب
نهووووووووا جوووووووواءت إ 2012سووووووووي فووووووووي لووووووووزة عووووووووام القبي ئيوووووووورمليووووووووة التيووووووووال   " عنتنيووووووووائو

 ن أجوووووووووووولموووووووووووو  ةفلسووووووووووووطيني  هووووووووووووا عناصوووووووووووور قوووووووووووووم بلتووووووووووووي تا ي  االسووووووووووووتعداداتلتشووووووووووووو 
 صوووووووووووووووووهيوني  ا  الالكيوووووووووووووووو علوووووووووووووووول الحوووووووووووووووودود بووووووووووووووووين ة يوووووووووووووووو  إرئابة ارتكوووووووووووووووواب عمليوووووووووووووووو 

 . 15ومصر"
 ةمريكيووووووووووو  األ فوووووووووووي السياسوووووووووووةيبوووووووووووا  ر لة أمووووووووووورا  سياسوووووووووووي  ت الاالااللتيووووووووووو ليسووووووووووو  

ة جي  اسوووووووووووتراتي،  انونيوووووووووووة ة والأ   يووووووووووو  ليووووووووووور  ةيجي  تراتاسووووووووووو ئوووووووووووي  بووووووووووول، ةيوني  صوووووووووووهال
عقووووووووودة تقنيوووووووووات م هامااسوووووووووتخد جوووووووووةنتيصووووووووورم لمنالقووووووووور  ا سوووووووووتيني ات ملحوظوووووووووة منووووووووول

لوووووووة لقتووووووول توم  ال  بيووووووور كيميوووووووائي مسووووووول  بسووووووومسوووووووان إر  ووووووود  صوووووووومها "بووووووودءا  مووووووو 
 القووووووووور  المنصووووووووورم إلووووووووول سوووووووووتيني ات يومبوووووووووا" فووووووووو بووووووووواتريس لوملي "ونغوووووووووو الووووووووورئيس الك

يووووووووووووووووودل فحووووووووووووووووول "ز ين الكووووووووووووووووووبي الراة فوووووووووووووووووي طعوووووووووووووووووام الووووووووووووووووو سوووووووووووووووووام ووووووووووووووووورا  أ د 
ن، ياشووووووووووولتكانتوووووووووووا فين أ  كلتوووووووووووا المحووووووووووواولتجووووووووووودر اإلشوووووووووووارة إلووووووووووول . وت16".اسوووووووووووتروك
الشووووووووووووؤو  الدا ليووووووووووووة فووووووووووووي  ةمريكيوووووووووووو  التوووووووووووود  ت األرة لوووووووووووول كثوووووووووووو نهمووووووووووووا مؤشوووووووووووور إلك

و هووووووووو فلتووووووووود ل، نجوووووووووا  ئووووووووولا اأو  فشووووووووول ر ، وبغووووووووو  النظووووووووور عووووووووون ووووووووو   األللبلووووووووودا
وسوووووووووووووائل ب صوووووووووووووهيوني  ال كيوووووووووووووا الو  يكوووووووووووووامر أ  صووووووووووووووميسوووووووووووووتهدف القضووووووووووووواء علووووووووووووول 

يوووووووووو  يكووووووووووو  األموووووووووور فك ،ة والقانونيووووووووووة   يوووووووووو  تين األالنوووووووووواحيموووووووووون  مشووووووووووكوك فيهووووووووووا
 محوووووووووواوالت 8ال يقوووووووووول عوووووووووون  لت مووووووووووااعترفوووووووووو  أنهووووووووووا نفوووووووووو يكووووووووووا  وووووووووود نوووووووووو  أمر ا كاإا
 كثير.ب أكثركو  يربما  حقيقي  ال ترو" مع أ  الر نال "كاسلتيال



217 

بحووووووووووووق  خريتووووووووووواالمرتكووووووووووو  عبووووووووووور ال مريكوووووووووووي  م األار ن اإلجووووووووووو كووووووووووون ئائووووووووووول مووووووووووو 
أ  " ، وإلوووووووووول درجووووووووووةبهووووووووووا ي تووووووووووي أطوووووووووو ال الحكوموووووووووواتو  وب،عبحووووووووووق الشوووووووووو وب علشوووووووووو ا

يوووووووووول نفكانوووووووووو  مسووووووووووعورة بشوووووووووودة فووووووووووي تة مريكيوووووووووو  ألبارات المركزيووووووووووة اوكالووووووووووة االسووووووووووتخ
ات وسوووووووووووووبعينات  سوووووووووووووتيني اتفوووووووووووووي  خصوووووووووووووو جوووووووووووووا الوعلووووووووووووول و  االلتيوووووووووووووال عمليووووووووووووو 

 1975ي عووووووووووووام فوووووووووووو  حققوووووووووووو ة "تشووووووووووووير " أ  لجنوووووووووووو  ةولدرجوووووووووووو  القوووووووووووور  المنصوووووووووووورم،
أجانوووووووو   لوكالووووووووة  وووووووود  عموووووووواءالتووووووووي نفوووووووولتها التيووووووووال الالت االعديوووووووود موووووووون محوووووووواو ب

ئيوووووووووووول و"رفا ،ابق راء الكونغووووووووووووو السوووووووووووو رئوووووووووووويس و  لومومبووووووووووووا" ن "بوووووووووووواتريسبيوووووووووووونهموووووووووووون 
" رئوووووووووووويس ا ديووووووووووووندونميكا  األسووووووووووووبق، و"نفودينوووووووووووو الوووووووووووو ة جمهوريوووووووووووو  تروفيووووووووووووو" رئوووووووووووويس 

يووووووووووق قلتح يات الوووووووووو  اوفووووووووووي توووووووووودا  .17و"ر م، و"فيوووووووووودل كاسووووووووووت راء سووووووووووابق لفيتنوووووووووواو 
 دةمت حوووووووو واليووووووووات الالموووووووون توووووووود ل  اهوووووووو حين ي  مريكوووووووو األ رئيسالوووووووو حوووووووولر "جيرالوووووووود فووووووووورد" 

م يوووووووودالتحوووووووولير لوووووووون  ئوووووووولا نجنبيووووووووة، لكوووووووو ة األسياسووووووووي  الت الااللتيوووووووواي ة فوووووووو مريكيوووووووو  األ
يلتووووووووزم بووووووووا، بوووووووول  نلوووووووو  " األسووووووووبق" رونالوووووووود ريغووووووووا مريكووووووووي  ألالوووووووورئيس األ  طوووووووووي  ، 

، 1986م اعوووووووووو  القووووووووولافي فووووووووويي "معموووووووووور بووووووووو يدف  الووووووووورئيس الللوووووووووارات اسووووووووووتهشووووووووون  
 ووووووووود ة مريكيووووووووو  ألات ابار االسوووووووووتخ"أ   يووووووووو  ر نووووووووول و ووووووووو  ة ممالي   عمووووووووو  كوريوووووووووا الشووووووووو و 

توووووووووووول "ابوووووووووووون وربمووووووووووووا كووووووووووووا  مق 18ن جونوووووووووووو  أو ""كووووووووووووي ا عميهوووووووووووو ل   التيوووووووووووواحاولوووووووووووو 
 "اموووووووووو و"رونالوووووووووود تر  ك أوبامووووووووووا"ل "بووووووووووارا بوووووووووو  " موووووووووونو بكوووووووووور البغوووووووووودادد" و"أبوووووووووو الد 

 .النعوب العووووووووووووو شووووووووووووو و  مريكوووووووووووووي  شوووووووووووووع  األمحاولوووووووووووووة لتحسوووووووووووووين صوووووووووووووورتهما عنووووووووووووود ال
فوووووووووي طيوووووووووار    دو م طوووووووووائرة بووووووووو اتخداسووووووووو مووووووووون أمووووووووور ب إلشوووووووووارة إلووووووووول أ  أولاتجووووووووودر و 

ء علوووووووووول للقضووووووووووابوووووووووول كلينتووووووووووو " " مريكووووووووووي  األ ئووووووووووو الوووووووووورئيسال الت االلتيوووووووووو محوووووووووواو 
 . 19ن الد "بأسامة "

لووووووووويمن مووووووووون  بووووووووول إدارة هدفة فوووووووووي ال مسوووووووووت  أول عمليوووووووووة  تووووووووو مووووووووون ثووووووووون تمووووووووو و 
"بووووووووو  موووووووون  "ااموووووووو وبأ"ثوووووووون ورث  "جووووووووور  بووووووووو  االبوووووووون" وموووووووون مريكووووووووي  األس الوووووووورئي

يوووووووووال، االلت اتعمليووووووووو  طيوووووووووار فوووووووووي  دو  االسوووووووووتخدام الغزيووووووووور للطوووووووووائرات بووووووووو  "االبووووووووون
إلووووووووول أ  بلووووووووو   .ن القتووووووووول المسوووووووووتهدفرض مووووووووو لهووووووووولا الغووووووووو ر اسوووووووووتخدامها و اد تكووووووووورا

ل أحووووووووودث  والووووووووولد ،قووووووووود واء ال ائووووووووود لووووووووو  "ماني اسووووووووون سووووووووولي" التيوووووووووالروة بلالووووووووو  مثووووووووو 
ين سووووووووووووووابق تصووووووووووووووم عوووووووووووووون يتوووووووووووووو اآل ،صووووووووووووووهيوني  ال مريكووووووووووووووي  األام اإلجوووووووووووووور مراحوووووووووووووول 

لوووووووول إ ،بووووووووين الطوووووووورفين لتيووووووووااألبعوووووووواد القانونيووووووووة لهوووووووولا االل ةبعوووووووود منا شوووووووو  رار،صوووووووو وإ
و وووووووووووع  والتوووووووووووي  ة   يووووووووووو  األة و دوليووووووووووو  ال دراف والتقاليووووووووووو كووووووووووول األعووووووووووو   حطمووووووووووو  "أ  
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أل مووووووووووووووووة اق نحووووووووووووووووو نحوووووووووووووووودر انزلوووووووووووووووو ة علوووووووووووووووول ممريكيوووووووووووووووو  األ مت حوووووووووووووووودةالالواليووووووووووووووووات 
 .20ة"الحالي

 يماني،سوووووووووول ل  اسوووووووووونلجنوووووووووورالة أمريكيوووووووووو  يووووووووووة التيووووووووووال بعمل 2020 بوووووووووودأ العووووووووووام
 ثووووووووووانيالن ي اده بتوووووووووواريخ تشوووووووووور  فخوووووووووورد  يرانووووووووووي  ل العووووووووووالن الوووووووووولرد اإليوووووووووو تبعوووووووووودئا الو 

ئمووووووووووووة فوووووووووووي ولوووووووووووون تؤكووووووووووود  الوووووووووووون تني التووووووووووو  صووووووووووووهيوني  الهوووووووووووام موجوووووووووووا ، واالت2020
ة اسوووووووووووتراتيجي  ك مووووووووووووضبوووووووووووع سياسوووووووووووة الغيهوووووووووووا، كونهوووووووووووا تتت المنسووووووووووووبة إلتيووووووووووواالاالل

  ينكووووووووورو درة علووووووووول الفعووووووووول وفوووووووووي الو ووووووووو  نفسوووووووووا و  بالقووووووووو تفوووووووووا ر جعووووووووول  ادتهوووووووووا يت
متبعووووووووة موووووووون هجووووووووة و نممالعقبووووووووات عنوووووووود الحاجووووووووة" سياسووووووووة ن موووووووو ئربووووووووا   لا الفعوووووووولئوووووووو 

 ة، فيمووووووووووانوويوووووووووو  لا سوووووووووولحةألل هووووووووووات كامبمووووووووووا يتوافووووووووووق و و  صووووووووووهيوني  ال يووووووووووا لكال بوووووووووو  
 . 21تقوم بها" ل التيااللتيا عملي اتيخإل 

اتبة مريكيووووووووووو  األ مت حوووووووووودةالواليوووووووووووات الكوووووووووود  ووووووووووولوع ت تؤ المؤشووووووووووورا كوووووووووول  عمليووووووووووو 
  ر الووووووووولد يطووووووووو  لؤاالسووووووووو  لكووووووووون ،صوووووووووهيوني  ا  الكيووووووووو الالتوووووووووي تقووووووووووم بهوووووووووا  لتيوووووووووالاال

السووووووؤال  ئوووووولا ة عوووووونإجابوووووو ل ر؟ا األموووووو لئوووووو تووووووورط فووووووي الئوووووولا  مووووووا موووووود  نفسووووووا ئووووووو
الكيوووووووووا  ن أطلقووووووووو  حوووووووووي 2003عوووووووووام يوووووووووار أإلووووووووول  يعوووووووووودتوووووووووورط لأ  ئووووووووولا ا نجووووووووود

، 22"يرانووووووووووي  اإل نوووووووووووود    البرنووووووووووامد الف تخريوووووووووو ة تسووووووووووتهد طووووووووووة سووووووووووري صووووووووووهيوني  ال
وفوووووووووووورض  وماسوووووووووووويبللتووووووووووووي انطوووووووووووووت علوووووووووووول ممارسووووووووووووة  ووووووووووووغ  دة ائووووووووووووله الخطوووووووووووو 

 ةة، ودعووووووووووووووووون الجماعووووووووووووووووو ي   مسووووووووووووووووو إلا ةيرانيووووووووووووووووو  ة اإلجمهوريووووووووووووووووو  لا علووووووووووووووووول توبووووووووووووووووواعق
شووووووووووووآت تخريووووووووووو  المنم و ر النظووووووووووواالتوووووووووووي تسوووووووووووعل إلوووووووووووول تغييووووووووووو و لهوووووووووووا،  ةر ووووووووووو المعا

 يووووووووووع توووووووووون التو ة الخطوووووووووو وحتوووووووووول توووووووووونج  .23ين"نووووووووووووي  يووووووووووال العلموووووووووواء الة والتيوووووووووو  نوو ال
بوووووووووين رئووووووووويس  ،سوووووووووتخباريةاال المعلومووووووووواتاركة اتفووووووووواق شوووووووووامل يتضووووووووومن مشووووووووو  علووووووووول

"جووووووووووووور   ي  مريكوووووووووووو الموووووووووووورت" والوووووووووووورئيس األود "ايهوووووووووووو  اهوووووووووووو نحي ي  صووووووووووووهيونال ءالووووووووووووو را
منووووووول عوووووووام فين ن الطووووووور اسوووووووتخبارية  ائموووووووة بوووووووي شوووووووراكةسوووووووخ تفووووووواق ير ابوووووووو  االبووووووون" 

 "بووووووووووووون لوريوووووووووووووو  فيووووووووووووود "دا صوووووووووووووهيوني  اليس الوووووووووووووو راء سوووووووووووووافر رئووووووووووووو  عنوووووووووووودما 1951
سبصووووووووووووووحبة   مت حوووووووووووووودةلاليووووووووووووووات ال الو واه" إلوووووووووووووو ين شوووووووووووووويل"ر وفوووووووووووووو  الموسوووووووووووووواد مؤسوووووووووووووو 

ابق لوكالووووووووووووووووووة السووووووووووووووووو المووووووووووووووووودير  "داال  لووووووووووووووووو ين و آلي"بووووووووووووووووووالتقووووووووووووووووول و ة مريكيووووووووووووووووو  األ
دين فيمووووووووووووووا بووووووووووووووالن ابووووووووووووووي تالع  ووووووووووووووا مركزيووووووووووووووة بهوووووووووووووودف تعزيووووووووووووووزالت رااالسووووووووووووووتخبا
حاربووووووووووة التجسووووووووووس فووووووووووي ئووووووووووله  سوووووووووون م و " رئوووووووووويسيمس أنفليتوووووووووو بووووووووووو"ج لواه"التقل"شووووووووووي

عووووووووود أ  انووووووووو  نتيجوووووووووة ئووووووووولا اللقووووووووواء فيموووووووووا بوك .تفاصووووووووويللللعمووووووووول علووووووووول ا الوكالوووووووووة
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لتووووووووووا أيووووووووووة فوق مووووووووووا نا  يفوووووووووو خعووووووووووددا  موووووووووون األشوووووووووو  صووووووووووهيوني  الكيووووووووووا  ال لتالوووووووووو ا 
 ، حموووووووووا ضووووووووواء مووووووووونعيطوووووووووانيين، وأ ن بر وليمسوووووووووؤ  ة أ ووووووووور ، التالووووووووو لربيووووووووو  لوووووووووة دو 

ن ووي  نووووووووووووووووو لمووووووووووووووووواء ة، وعفلسوووووووووووووووووطيني  ر الالتحريوووووووووووووووو  ،ةمووووووووووووووووو منظ  و وووووووووووووووووادة  ،زب  وحوووووووووووووووو 
  24"ينإيراني  

ة بشوووووووووو   مريكيوووووووووو  األ مت حوووووووووودةت الرفووووووووووة الواليوووووووووواععلوووووووووول مأ وووووووووور  مووووووووووة أدلووووووووووة ث
اتله الئوووووووووو  ل علوووووووووو  راألموووووووووو تصوووووووووور يقتغا ووووووووووي عنهووووووووووا، وال علوووووووووول األ وووووووووول الأو  عمليوووووووووو 

د متووووووووو لماوموووووووووة اقحوووووووووور الم وووووووووادة مهداف علووووووووول اسوووووووووتين، وإنموووووووووا يوووووووووراني  اإلاف اسوووووووووتهد
برموووووووووو " ث أحيوووووووووو   ،ورية ولبنووووووووووار العووووووووووراق وسوووووووووو عبوووووووووو  إلوووووووووول فلسووووووووووطين، إيوووووووووورا  موووووووووون

، صوووووووووووووهيوني  الاء سوووووووووووووابق يس و ر ئووووووووووووو "آرائيووووووووووووول شوووووووووووووارو " ر  اتفا يوووووووووووووة سووووووووووووورية بوووووووووووووين
 قوووووووووووومي  لشوووووووووووارة األمووووووووووون اة ومستمريكيووووووووووو  ألخارجيوووووووووووة ا يووووووووووورة اليزا رايوووووووووووس" و نو"كونووووووووووود

 ي بتخفووووووووووو  صوووووووووووهيوني  يوووووووووووا  الالكتلوووووووووووزم  ،حينهووووووووووواة مريكيووووووووووو  األ مت حووووووووووودةلاليوووووووووووات او لل
عوووووووووون حصووووووووووول علوووووووووول دمقابوووووووووول ال ة،ي  صووووووووووهيونال توطناتالمسوووووووووو  شووووووووووييدت فووووووووووي ركبيوووووووووو 

 لقتوووووووووووولاسووووووووووووة أعمووووووووووووال اين، ودعوووووووووووون سيفلسووووووووووووطيني  فووووووووووووي الحوووووووووووورب  وووووووووووود ال ريكووووووووووووي  أم
لهوووووووووله األدلوووووووووة  وفقوووووووووا  . و  25)"صوووووووووهيوني  الالكيوووووووووا    بووووووووول الموجهوووووووووة مووووووووونخاصوووووووووة ال

 صووووووووووووهيوني    الالكيوووووووووووواي تقوووووووووووووم بهووووووووووووا التوووووووووووو  تيوووووووووووواالتااللبا كوووووووووووو ير  ووووووووووووة أمع  ة فوووووووووووو 
ففووووووووووي " ر. ضوووووووووو الضوووووووووووء األطوووووووووواء إع لإلوووووووووو  يتغا وووووووووو والرفووووووووووة عالم مجوووووووووور دتتجوووووووووواو  

بووووووووووووووو  االبوووووووووووووون" جووووووووووووووور   األسووووووووووووووبق" مريكووووووووووووووي  س األيرئموووووووووووووون  الوووووووووووووو  2008 عووووووووووووووام
د فوووووووووووي ة" القائووووووووووو عمووووووووووواد مغنيووووووووووو فوووووووووووي التيوووووووووووال " صوووووووووووهيوني  الة وافقوووووووووووة والمسووووووووووواعدالم

 نيووووووووووووووو " جلووووووووووووووةبوسوووووووووووووو  "وم "واشوووووووووووووونطنبحسوووووووووووووو  صووووووووووووووحيفة و  . 26)" حووووووووووووووزب  
 إاا لصووووووووووواب  اجانوووووووووو نونحوووووووووون ال  ،"مغنيووووووووووة"يووووووووووال ع موووووووووون التوبعوووووووووود أسووووووووووابي ويوووووووووو "

 "عموووووووووووواد مغنيووووووووووووة"ال يوووووووووووو تنشووووووووووووغل  بعوووووووووووود ال وووووووووووود ا صووووووووووووهيوني  الالكيووووووووووووا  أ  ا لنوووووووووووو  
بالملفوووووووووووات األ ووووووووووور ، أل   هانشوووووووووووغالامووووووووووون  أكثووووووووووور انوووووووووووي  ير اإل نووووووووووووود  ال البرنوووووووووووامدب

 يووووووووووره موووووووووونموووووووووون ل أكثوووووووووورلهووووووووووا مصوووووووووودر  لووووووووووق  يمثوووووووووولأصووووووووووب   الملووووووووووف  وووووووووود ئوووووووووولا
  الملفات.

 دأحووووووووووو  ومعووووووووووا " اسوووووووووون سووووووووووليماني" لالتيووووووووووو  ""تراموووووووووو  الوووووووووورئيسن مر موووووووووو بوووووووووو وا
لن مووووووون ر وعلووووووول الووووووو  نووووووود "المهووووووودد المهأبوووووووو " اقالعووووووور فوووووووي  عبيالشووووووو  الحشووووووود ةد وووووووا

أ  ئووووووووووله  ، إال  ةيرانيوووووووووو  الحكومووووووووووة اإلمنصووووووووووبا  فووووووووووي يحتوووووووووول  لوووووووووون يكوووووووووونأ  سووووووووووليماني 
الكيوووووووووووووا  قاوموووووووووووووة ممتووووووووووووودة  ووووووووووووود اعوووووووووووووا فوووووووووووووي المأل  ار  ،ااإلدارة  وووووووووووووررت التيالووووووووووووو 
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سوووووووووووورية لسووووووووووطين عبوووووووووور ل فلووووووووووول سووووووووووورية إلوووووووووو اق إع العوووووووووور موووووووووون ربووووووووووو  ني  هيو صوووووووووو لا
 لووووووووووووووةجحسوووووووووووووو  موب مقاومووووووووووووووة.ر المحووووووووووووووو  ي أطووووووووووووووراف وبووووووووووووووا ولبنووووووووووووووا ، والوووووووووووووويمن،

ن موووووووون صووووووووومن تيووووووووال، وئووووووووو موووووووون  وووووووووام بعمليووووووووة االلئووووووووون ين كي  مووووووووريإ  األ  "ويوووووووو "نيو  
حسوووووووووووووو  بو وجوووووووووووووووده، و  بمكووووووووووووووا  صووووووووووووووهيوني  ال  أ بوووووووووووووورئن عوووووووووووووود أب ،علوووووووووووووول  تلووووووووووووووا

 علوووووووووون علوووووووووول صووووووووووهيوني  ال ي الجوووووووووو ي    ووووووووووابطا  فوووووووووو "لووووووووووو  أنجلووووووووووس" أصووووووووووحيفة 
ن ني لووووووووووو سووووووووووون سوووووووووووليماال  اأو ووووووووووو  أ  التيووووووووووو  ،ةصوووووووووووهيوني  الة ي  سوووووووووووكر عال بالتقنيوووووووووووات

ا  لوووووووووووووديها معرفوووووووووووووة كووووووووووووو  ني  صوووووووووووووهيو الالكيوووووووووووووا    أل ،للصوووووووووووووهاينة كل مفاجووووووووووووو ةيشووووووووووووو 
ئو" نتنيووووووووووا بنيووووووووووامينني، و وووووووووود أبلوووووووووو  "يماة لمقتوووووووووول سوووووووووولمريكيوووووووووو  الخطووووووووووة األمسووووووووووبقة ب

كة " و الوووووووو  شووووووووببومبيووووووووو  يوووووووو ماة "مريكيوووووووو  و يوووووووور الخارجيووووووووة األ ل بوووووووو ليووووووووة موووووووون بالعم
 كوووووووووووا  ةيوني  صوووووووووووهالرات اآنووووووووووولاك أ  االسوووووووووووتخب "رويتووووووووووور" لوووووووووووةووكا ""ام بوووووووووووي سوووووووووووي

 .27"الل في التيااالدور الفع لها
ة صووووووووووهيوني  الة يوووووووووو  مريكاأل موووووووووون االلتيوووووووووواالت ليوووووووووو توووووووووواريخ الطو لائوووووووووولا فوووووووووورض ي
   التيوووووووووووال ة بشووووووووووو مريكيووووووووووو  األ مت حووووووووووودةالواليوووووووووووات العووووووووووون مووووووووووود  ع  وووووووووووة  ل االتسووووووووووو 

س" صوووووووووووووحيفة "ئوووووووووووووآرت عنوووووووووووووا  تجيووووووووووووو  تسوووووووووووووا ل د  اده"فخووووووووووووور " يرانوووووووووووووي  العوووووووووووووالن اإل
 اءلوووووووووووووووو ر يس ا  رئووووووووووووووو أ رجوووووووووووووو ألمووووووووووووووون ا "إنوووووووووووووووا :والتوووووووووووووووي تضوووووووووووووومن ة صووووووووووووووهيوني  ال
 وموووووووووووون"ور مووووووووووووع "دونالوووووووووووود تراموووووووووووو " شووووووووووووات وووووووووووود ئو" نتنيووووووووووووا بنيووووووووووووامين" هيوني  صوووووووووووو ال

، أل  وا متكتموووووووووووين علووووووووووول القووووووووووورار السووووووووووورد رامووووووووووو  ومسووووووووووواعديا كوووووووووووانأ  "ت المؤكووووووووووود
فووووووووي  موووووووواالت بمووووووووايووووووووع االحتجمل اكووووووووا  عليهووووووووا أ  تعوووووووود نفسووووووووه مت حوووووووودةيووووووووات الالوال

 طريووووووووووقعوووووووووون  نتقوووووووووواماال با   وووووووووورار  إيوووووووووورا اتخوووووووووواا  ئوووووووووووو ريوئات، سوووووووووويناالوووووووووو  أسوووووووووووأ ال
 .28"ن أو  طريبحر لفي ااعدئا  و ة مثل أمريكي   فأئدا  رب

إلوووووووووول المعووووووووووايير  ، افتقووووووووووادهصووووووووووهيوني  جوووووووووورام اللا اإليضوووووووووواف إلوووووووووول كوووووووووول ئوووووووووو 
 ناء، وعلوووووووووووول وجووووووووووووا الخصووووووووووووو  الجوووووووووووورائلية القضوووووووووووو صووووووووووووة باسووووووووووووتق ة الخادوليوووووووووووو  ال
العادلوووووووووووة ومووووووووووون  و ضووووووووووويتا سوووووووووووطيني  فلال عربوووووووووووي    العالشووووووووووو  بحوووووووووووقا ي يرتكبهووووووووووو تووووووووووو لا

ل بووووووووووو مووووووووووودعوم مووووووووووون  ر وئوووووووووووو عووووووووووواييالمئوووووووووووله    مثووووووووووول  يمتلووووووووووو كيووووووووووو و ، ايناصووووووووووورئ
ن يوووووووووودي دولووووووووووي  لتعطيوووووووووول أد  ووووووووووانو  نووووووووووا  ة  ورا  وبهتامريكيوووووووووو  األ مت حوووووووووودةال الواليووووووووووات

المشووووووووووتبا بهوووووووووون ع األشوووووووووخا  للتحقيوووووووووق موووووووووو  جرائموووووووووا، إنووووووووووا ليووووووووور مسووووووووووتعد حتوووووووووول
لوووووووووووول نووووووووووووا موووووووووووون الصووووووووووووع  عأعلوووووووووووول الوووووووووووو   ائن.  در الجوووووووووووو  لهموووووووووووون مرتكبووووووووووووي ئوووووووووووو 

ة كموووووووووووووو مح لوووووووووووووول أد، أو إةصووووووووووووووهيوني  لا نأ  يتوجووووووووووووووا إلوووووووووووووول المحوووووووووووووواك فلسووووووووووووووطيني  ال



221 

  المنحوووووووووووا مريكوووووووووووي  و وووووووووووف األب  المبسووووووووووو ن مووووووووووو ر مجلوووووووووووس األبووووووووووو ة عدوليووووووووووو  ة جنائيووووووووووو 
الحووووووووق  ويقووووووووف حجوووووووور عثوووووووورة أمووووووووام تحصوووووووويل، صووووووووهيوني  الكيووووووووا  ال مووووووووا  لجانوووووووو دو 
  د يؤكووووووووووووود أمووووووووووووور الووووووووووووولألا ة.ليووووووووووووو  دو ات والمحووووووووووووواكن المنظ مووووووووووووو الفوووووووووووووي  فلسوووووووووووووطيني  ال

 إرئووووووووووووواب كالأشووووووووووووو  أحووووووووووووودئوووووووووووووي ة صوووووووووووووهيوني  الة مريكيووووووووووووو  االت األسياسوووووووووووووة االلتيووووووووووووو 
 لتيووووووووووووال، لي ونن ووووووووووووا تصووووووووووووني  ال يوجوووووووووووود فيوووووووووووواالوووووووووووولد   و وووووووووووو فووووووووووووي ال، الدولووووووووووووة

 مجلوووووووووووس ولموووووووووووا كوووووووووووا ا ، صوووووووووووهيوني  ا  و أمريكيووووووووووو  المموووووووووووار  وا  و العووووووووووود ،حوووووووووووت لاالو 
نووووووووووا أل  الوووووووووو  عوووووووووولبهوووووووووولا التصووووووووووني ، فهووووووووووو ال يفنيووووووووووا  المخووووووووووول  انو األموووووووووون ئووووووووووو 

فووووووووووووي  لوووووووووووودائميناة األعضوووووووووووواء الخمسوووووووووووو  ت تحركهووووووووووووا مصووووووووووووال ااعتبووووووووووووار بمحكوووووووووووووم 
، ةمريكيووووووووووووو  األ مت حووووووووووووودةيوووووووووووووات الوالال  المصووووووووووووو  رأسوووووووووووووهاوعلووووووووووووول  مووووووووووووون،األ مجلوووووووووووووس

الة  اسووووووووووتحيؤكوووووووووود أيضووووووووووا   ر الوووووووووولدألموووووووووو ا، صووووووووووهيوني  ال كبوووووووووورالووووووووووداعن األليوووووووووو  و حال
دام القووووووووووووووة  ووووووووووووودئا عبووووووووووووور و اسوووووووووووووتخ ،هوووووووووووووابإرئاعووووووووووووون  صوووووووووووووهيوني  الكيوووووووووووووا  الردع 

الكيوووووووووووووا  فهموووووووووووووا لوحيووووووووووووود الووووووووووووولد ت  الوووووووووووووردع اأ ئووووووووووووولا يعنووووووووووووويو  ،حووووووووووووودةمت  األمووووووووووووون ال
 سوووووووو   األمضوووووووولإنووووووووا الة، مقاوموووووووو هووووووووا بالردع وئوووووووو  ف لفهووووووووا،لوووووووو وموووووووون  صووووووووهيوني  ال

بتحريووووووووور ة عربيووووووووو  ر األموووووووووة الحوووووووووق الحوووووووووق وتتحووووووووور ا حتووووووووول يوانهفوووووووووي مواجهوووووووووة عووووووووود
الكيووووووووووا  كووووووووووا و كوووووووووول موووووووووون أمري تسووووووووووعلسوووووووووو   األمضوووووووووول الوووووووووولد إنووووووووووا الفلسووووووووووطين، 

ا لوووووووووووا، وتشوووووووووووويلتيوووووووووووال أبطاا  ل ووووووووووو ن إلووووووووووول طموووووووووووس مفاهيموووووووووووا مووووووووووو  صوووووووووووهيوني  لا
علووووووووووول  السووووووووووويماو م، اواإلجووووووووووور  ،ةيووووووووووو والهمج ،نوووووووووووفوالع ،هووووووووووول التضوووووووووووليلرموووووووووووو ه بمنت

لتخلووووووووووق ، ال جانبهوووووووووو ن ئوووووووووون إلوووووووووو وموووووووووو  ،اومووووووووووة، وداعميهوووووووووو المقامحووووووووووور  دولو  سووووووووووتم
ا شوووووووعوب لهووووووو خضوووووووع تكوووووووي و ا وووووووعافا،  السووووووو  ي ئووووووولا نفووووووو ردد ا  يووووووو يووووووو يمإ لوا عوووووووا  

 بووووووووووووول بسياسوووووووووووووةلقل ،فلسووووووووووووطيني  ال عربووووووووووووي  الشوووووووووووووع  الليعووووووووووووة طقووووووووووووة، وفووووووووووووي الطالمن
هوووووووووووا محوووووووووووور جد  لوووووووووووا ويواموووووووووووا يتصووووووووووو ئووووووووووولا و ر وووووووووووا، تف وبمووووووووووواوا وووووووووووع األمووووووووووور ال

 مة.مقاو لا
د   يهووووووووووواني  ووووووووووو ج )رو  عووووووووووالمي  ال  لقووووووووووودقل يووووووووووووم ال: سوووووووووويبو أ  نقووووووووووو ي بقوووووووووو 

 ي األرا وووووووووي وبوووووووووا د القووووووووو تحريوووووووور لووووووووول طريوووووووووق ع رئووووووووو الحووووووووودث السووووووووونود الكبيوووووووو 
 ا اليوووووووووووم الوووووووووولد يبلوووووووووو  فيووووووووووا حشوووووووووودإنوووووووووو  ،إلوووووووووول النهوووووووووورموووووووووون البحوووووووووور  ةفلسووووووووووطيني  ال
يوووووووووووووووم  أل  ،صووووووووووووووهاينةلضووووووووووووووة ااروتووووووووووووووا لمنائ اللوجسووووووووووووووتيةة و بشووووووووووووووري  ال ات وووووووووووووو لطاا

و  أموووووووووام مفتووووووووو  ئوووووووووو حووووووووودث وإنموووووووووا ،ةإسووووووووو مي   ةدينيووووووووو  لوووووووووة طلووووووووويس يووووووووووم ع القووووووووود 
حتووووووووول  ،د سوووووووووواءعووووووووورب وليووووووووور عووووووووورب علووووووووول حووووووووو  ،مسووووووووولمينوليووووووووور ال نالمسووووووووولمي



222 

 آيووووووووة   إليوووووووواعووووووووا ليوووووووووم الوووووووولد دإنووووووووا ا .ن رجووووووووس الصووووووووهاينةلقوووووووود  موووووووو اتتحوووووووورر 
 ،عووووووووالننحوووووووواء الميووووووووع أالمسوووووووولمين موووووووون ج ، وووووووود "نوووووووويخميال" اإلمووووووووام السووووووووي د العظموووووووول

 ،دولي  لوووووووووو ن امضووووووووووا  المبووووووووووارك للتضووووووووووامر موووووووووون  عووووووووووة األ يوووووووووورةمالج لتكووووووووووريس يوووووووووووم
فووووووووووووووي فلسووووووووووووووطين  فلسووووووووووووووطيني  ال عربووووووووووووووي  للشووووووووووووووع  الالمشووووووووووووووروعة  لووووووووووووودعن الحقوووووووووووووووق 

المغتصوووووووووو   ، لقطووووووووووع يوووووووووودمووووووووووةوالمقاو مود لصوووووووووو إنووووووووووا يوووووووووووم الكفووووووووووا  وا ،المغتصووووووووووبة
 أعووووووووووداء ،  داءجهووووووووووة أعوووووووووو موا فووووووووووي األمووووووووووةإنووووووووووا ثووووووووووورة  ويوووووووووود مؤيديووووووووووا وداعميووووووووووا،

 ة.نساني  اإل أعداء ،الحق
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 6لمووووووووووووووادة او سووووووووووووووا ، نلحقووووووووووووووق اإل عووووووووووووووالمي  العوووووووووووووو   الا مووووووووووووون المووووووووووووووادة 3انظووووووووووووور:  -14
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ااعووووووووووووووووووووووة ، نقوووووووووووووووووووووو   عوووووووووووووووووووووون اإل21/3/2012ة، لبنانيوووووووووووووووووووووو  السووووووووووووووووووووووفير ال ةصووووووووووووووووووووووحيف -15

 .12/10/2020تايمز،  وي   صحيفة نيو    أيضا :  اجعر ة.  صهيوني  ال
 مريكوووووووووي  ألاي  لجووووووووو ا   تووووووووود  تKilling hopeألمووووووووول) تووووووووول ا، م بلوووووووووو ولوووووووووين  -16

ول مووووووووووورة عوووووووووووام ة، نشووووووووووور ألنيووووووووووو ة الثاعالميووووووووووو  منووووووووووول الحووووووووووورب ال ت المركزيوووووووووووةووكووووووووووواالت المخوووووووووووابرا
  ووووووووووع:موووووووووون مو  ة، وطبووووووووووع عوووووووووودة موووووووووورات.مريكيوووووووووو  األ مت حوووووووووودة ال تواليووووووووووا، فووووووووووي ال1995

Rosbonsible State Craft 
 ق.المصدر الساب -17
 مصدر السابق.ال -18
ة ر مسوووووووووووووووويال تئرااخووووووووووووووووإل المعلومووووووووووووووووات عوووووووووووووووون الطوووووووووووووووو يفيما ق.السوووووووووووووووواب رمصوووووووووووووووودال -19

   www.algazera.netراجع:
الووووووووووووووووودول عمليووووووووووووووووووة كيووووووووووووووووو  تقوووووووووووووووووورر ي و  ،  اسووووووووووووووووون سووووووووووووووووووليماننو فوووووووووووووووووا  أوسوووووووووووووووووو يا -20

لقوووووووووووووووووووواء  راجووووووووووووووووووووع أيضوووووووووووووووووووا :www.noonpost.com.5/2/2020ة، ياسوووووووووووووووووووي  سال اللتيووووووووووووووووووواالتا
 وتردام.ي جامعة نف  دولي  نو  الالقاااة  أست  يلولنرلي أما

21- the taim of Israel ر ، أبووووووووو 2012تموووووووووو ، 4اء، عووووووووو األرب  
 يوووووووووووا الكوحافظووووووووووو  علووووووووووول أمووووووووووون  اريختووووووووووو يووووووووووورت مجووووووووووور  الة التوووووووووووي لصوووووووووووهيوني  الت يوووووووووووااللتاال
 .صهيوني  ال

اترر الوووووووووووووووودول تقوووووووووووووووو  سووووووووووووووووليماني وكيوووووووووووووووو اسوووووووووووووووون  ،  نو أوسوووووووووووووووو فووووووووووووووووا  اي -22  عمليوووووووووووووووو 
 ه.ق اكر بر سمصد  ة،سياسي  لااللتياالت ا

 Rsan and killd First theب مؤلوووووف كتوووووا نوووووين بيرلموووووا ،رو  -23
cecret history of israels targeted assassinations ام الصووووادر فووووي عوووو

أجوووووووووور   قوووووووووودول ي "ايووووووووووديعوت أحرنوووووووووووت".فوووووووووو  سياسووووووووووي  ل وكاتوووووووووو  ومحلوووووووووو  صووووووووووحفي  وئووووووووووو .2018
ل علووووووووو  يوووووووووده وو وووووووووع  ين وعناصووووووووور اسوووووووووتخبارات،ياسوووووووووي  س وووووووووادة  ألوووووووووف مقابلوووووووووة موووووووووع مووووووووون أكثووووووووور
 ا الكتاب.بعدئا ئل  رية ليكت ئق السالوثا  آالف

 سابق.لر االمصد -24
 در السابق.صالم -25
 .12/1/2020و  ويوووووووووووووو ، صووووووووووووووحيفة نيوووووووووووووو  ضووووووووووووووا :أي عجوووووووووووووو را سووووووووووووووابق:ال رالمصوووووووووووووود -26

مو وووووووووع "تووووووووووايمز  :يضووووووووووا  ة. راجوووووووووع أيووووووووو ائو علووووووووول علووووووووون مسووووووووووبق بالعملتنيوووووووووو تضووووووووومن  أ  نوالتوووووووووي 
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  الثووووووووووووواني ع كوووووووووووووانو فوووووووووووووي مطلووووووووووووو ئو" يووووووووووووانتن بئاتفيوووووووووووووا  "بومبيو اتصووووووووووووول صوووووووووووووهيوني  الكيووووووووووووا  الف أ
ا: أيضووووووووو  راجوووووووووع. إيووووووووورا لمحاربوووووووووة  ةمبلولووووووووو لجهوووووووووود الل صوووووووووهيوني  الكيوووووووووا  الدعووووووووون  يشوووووووووكره علووووووووول

ة مريكيووووووووووووو  األ)وكالوووووووووووووة االسوووووووووووووتخبارات  2015ي لثووووووووووووواننو  اكوووووووووووووا 31واشووووووووووووونطن بوسووووووووووووو   يووووووووووووودة جر 
غنيوووووووووووة  علووووووووووول لحوووووووووووزب   عمووووووووووواد م عسووووووووووكرد  قائووووووووووود الل اللتووووووووووواة مووووووووووون ا يوني  صوووووووووووهالوالمخووووووووووابرات 

الموووووووووووووووواورد منبوووووووووووووووور  ة علوووووووووووووووولعربيوووووووووووووووو   وراجووووووووووووووووع أيضووووووووووووووووا: تقووووووووووووووووارير .dw.comwww. ووووووووووووووووع مو 
 واشنطن.

لثووووووووووواني و  اانكووووووووووو  9و سوووووووووووي نيووووووووووو ائق فوووووووووووي الوووووووووووو بوووووووووووي بوووووووووووي قووووووووووو الحتقصوووووووووووي يوووووووووووق فر  -27
. 2020ألول   اكووووووووووووووووانو  3ظبووووووووووووووووي ة أبووووووووووووووووو عربيووووووووووووووو  سووووووووووووووووكاد نيووووووووووووووووو  الا  . راجوووووووووووووووع أيضوووووووووووووووو 202
cnnالكيووووووووووووووووووووووا   :ةمريكيوووووووووووووووووووووو  ألارة إلداي ا، مسووووووووووووووووووووووؤول فوووووووووووووووووووووو 1/1/2020الث ثوووووووووووووووووووووواء ة عربيوووووووووووووووووووووو  لا

 دة.فخرد  ا  ود  نو عن مقتل العالن المسؤولة    صهيوني  ال
 يرانووووووووووووي  إلالتيووووووووووووال العووووووووووووالن الووووووووووووف ف  تووووووووووووي تقوووووووووووو ال فعمعصووووووووووووومة طرفووووووووووووة، الوووووووووووودوا -28

ثوووووووووة فوووووووووي كليووووووووووة باح www.bbc.com cnn. 2020،كوووووووووانو  الثووووووووواني 30 ه، اد فخووووووووورد 
 .2020ي  نلثاين ار تش  3ة واإل ريقية.شر ي  الدراسات الة  د  ل  تصاد وكليلن

http://www.dw.com/
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 الباب الراب  
 الصهيوني ة للتغيير الديمغرافي   ةخط  ال

  ين اله رة واالستيطان
   صهيوني  المشروع ال  أولوية لنجا  ديمغرافي  التغيير ال •

 مد إبراهين ثائر أح
انيالنمو ال ك ئن عوامل يطا ة واالستلهجر ا •  صهيوني  لفي الكيا  ا سك 

 الدكتور أحمد أدي  أحمد        
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 ديمغرافي  غيير اللتا
 صهيوني  لالن اح المشروع أولوية 

 اهيم مد إ ر أحثائر 
   
 

   .ينة دمشقمن مواليد مد  حث سورد با -
 ،امعووة دمشووقعلل إجا ة فووي الحقوووق موون جائز  ح -

   .قانو  العام الي  ف  حمل ماجستيري
ة جمهوريووووو  فوووووي ال 2002ام أسوووووتاا منووووول عوووووام محووووو  -

 .قبدمش  محامينبة القافرع ن  -  ةالسوري  ة  عربي  ال
ة يووو   القيوووادة المركز لوووداالستشوووارية  الهي وووةعضوووو  -

   .كياالشترا  عربي  ال  ثلحزب البع
و ارة  د مووووول االستشوووووارية لووووو ضوووووو مجموعوووووة العع -

 ة.السوري    ةعربي  ة الجمهوري  في ال  اإلع م 
تطووووعي لووود  و ارة رد الس االستشوووالمجلووو اضوووو ع -

   .ةالسوري  ة  عربي  ة الجمهوري  في ال  لالعد
 ةالسوووري  لمصووارف موون اعة مو وني لمجل القانالوكي -

 .ولة سابقادئي ات ال  وبع الحكومية  
سر و ديمووو  - ) شوووركة  ،ن للمحامووواة يمركوووز إبوووراه مؤسووو 

 .صة  محاماة  ا
سمدير و  -  ،سات العامووةلدرالا  استراتيجي  مركز    مؤس 

 . ستشارد  ا  مركز ا  )
 تولوووا العديووود مووون المقووواب  دعتمووو م سياسوووي  محلووول  -

ا ولوو   سياسي  لا  ي الش  ت  وباحث فاك  ،ةميإلع ا
سووووووووات ادر لشوووووووورات واوالمنالبحوووووووووث العديووووووود مووووووون 

 ت.والكتيبا
فووووووي  مصوووووونف دولووووووي  كوووووون  ووووووانوني ومح ا وووووورمح -

   .يةالقضايا التجار 
 

 

 
 
  سياسي  الاحث  الب

 إ راهيم دأحم ثائر
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أو مووووووووووووا  هيوني  صوووووووووووو ال فلسووووووووووووطيني  ال راعوام طويلووووووووووووة موووووووووووون الصوووووووووووو  وووووووووووو ل أعوووووووووووو 
يتطوووووووووورق لشوووووووووور  أو  مووووووووووي  عل بحووووووووووثٍ  أد   نووووووووووتدي  لوووووووووون  ةفلسووووووووووطيني  لا قضووووووووووي ةالعوووووووووورف بي

 أو منجوووووووووووووووزه كاتبوووووووووووووووا كوووووووووووووووو  ي  أدو   فلسوووووووووووووووطيني  تو وووووووووووووووي  حقيقوووووووووووووووة المشوووووووووووووووهد ال
ل كوووووووووووو ف ،فيهووووووووووووا ةمصوووووووووووولح صوووووووووووواح  وأ قضووووووووووووي ةال  لوووووووووووو ث تحووووووووووووداأفووووووووووووي  طووووووووووووامنخر 

يووووووووووة تمحا وجوووووووووود نفسووووووووووا أمووووووووووام مصوووووووووولحتا أو عاطفتوووووووووو ل ائوووووووووو يتجأ   اجتهوووووووووود باحووووووووووث
حوووووووووث فوووووووووي لبا عنووووووووود صوووووووووهيوني  ال عربوووووووووي  الاع حووووووووود طرفوووووووووي الصووووووووور أ االنحيوووووووووا  الووووووووول

ر ظووووووووو الن  بغووووووووو  أحووووووووود المتصوووووووووارعين مو وووووووووفتبنوووووووووي وإلووووووووول  ،ةطيني  فلسووووووووو ال قضوووووووووي ةال
 .مو فال اكا أحقية عن

  بووووووووووات كوووووووووو   سوووووووووونينتطووووووووووور بتطووووووووووور الالوووووووووولد  دهشوووووووووو ت المتعقيوووووووووودابسووووووووووب  و 
 وفا بنقوووووووووووووواط  ووووووووووووووعفٍ مكشوووووووووووووو  صووووووووووووووهيوني  ال بووووووووووووووي  عر طرفووووووووووووووي الصووووووووووووووراع ال مووووووووووووووو في

 ووووووووو ل  نالفوووووووووريقي  ا كووووووووو  هووووووووو هووووووووود بالتوووووووووي تع عوووووووووةالمتنو  ةسوووووووووي  اسيالتها الوعوووووووووود داوجووووووووو 
  .الصراع المسل  بحجة تجن  مراأل حلل السعي ةمسير 

 ووووووووووائع علوووووووووول الو  ي  علموووووووووو البحووووووووووث ال  يووووووووووام بدائووووووووووة رلن موووووووووونلوووووووووو لوووووووووول اعو لا لوووووووووو 
هد سووووووووووووووووب  تعقيوووووووووووووووودات المشوووووووووووووووو نووووووووووووووووا وبأال إالمتوووووووووووووووووفرة  واالحصوووووووووووووووواءات ةتوووووووووووووووو لمثبا
أو  سوووووووووووووووووي  ياسالمو وووووووووووووووووف ال با سووووووووووووووووو األ ووووووووووووووووول بالح موووووووووووووووووا      الأصوووووووووووووووووب فلسوووووووووووووووووطيني  ال

 .ية البحثهما نم جزءكاحث اه البنباللد يت نساني  اإل
لووووووووون  بهووووووووواتجد الدمتعووووووووو كصوووووووووراع  صوووووووووهيوني  ال عربوووووووووي  الصوووووووووراع ال نشووووووووو د لقووووووووو 

 أ  مووووووووووون لووووووووووول الووووووووووورلنعو  ،مووووووووووون أ واتهوووووووووووا راسوووووووووووةأ ووووووووووول ش جبهوووووووووووة دأ فيوووووووووووا تكووووووووووون
ا  عووووووووووووودو ب 1948عوووووووووووووام  بووووووووووووول منووووووووووووول موووووووووووووا لتوووووووووووووي بووووووووووووودأت ا ةعسوووووووووووووكري  ال المعركوووووووووووووة

  نوووووووووو كو  فلسووووووووووطيني  ال الشووووووووووع  ة  وووووووووودني  صووووووووووهيو ال تير  والشوووووووووو الهالانووووووووووا  عصووووووووووابات
اسووووووووتنباطا  بوووووووودو للكثيوووووووورينالصووووووووراع كمووووووووا ي لافووووووووي ئوووووووو  واألولوووووووول ةاسووووووووياألس يووووووووزةلركا

 جداءتسوووووووووووو الة صووووووووووووهيوني  ركووووووووووووة الالح أدارتهووووووووووووا التووووووووووووي ع ميووووووووووووةدا اإلنوووووووووووو روبغبال موووووووووووون
ليهووووووووود ا  الووووووووةإل وسووووووووعيهن بالعوووووووور  ةرغبوووووووو  مووووووووزاعن   هووووووووابةط عووووووووالمي  ام الالوووووووورأد العوووووووو 

مهموووووووووا  احيوووووووووز  شوووووووووغل سياسووووووووي  لجانووووووووو  الا  أو  ،رفووووووووي البحووووووووو  نهيورمووووووووو  موووووووون الوجوووووووووود
 ة تصوووووووووووادي  اال المعركوووووووووووةشراسوووووووووووة عووووووووووون   ناهيووووووووووو  ،اع  الصووووووووووور ن الووووووووووو مووووووووووو  و طيووووووووووورا

فوووووووووي  نيفلسوووووووووطيني  اللووووووووول والتضوووووووووييق عجويوووووووووع تر والالحصوووووووووا ةسياسووووووووو ي فووووووووو  لوووووووووةالمتمث
  سوووووووووعي لووووووووو التوووووووووي تناو  تلووووووووو  انووووووووو ك  طوووووووووراأل أ  الجبهوووووووووة بيووووووووود ، يشوووووووووهن قموووووووووةل
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 ووئووووووووو  ةتاريخيووووووووو  ال ر ووووووووواأ علووووووووول فلسوووووووووطيني  لوجوووووووووود االنسوووووووووا  ا نهووووووووواءإل الصوووووووووهاينة
  .لطويل األمدا صراعفي ئلا ال القتالهات ن جبفي مالخالشق 

أ   الووووووووووووووو   طوووووووووووووووراأل ة ئوووووووووووووووييووووووووووووووو  ديمغراف ال ركوووووووووووووووةوعنووووووووووووووودما نقوووووووووووووووول أ  المع
 كووووووووووووووووا  ئدفووووووووووووووووا سياسووووووووووووووووي  الو   تصووووووووووووووووادد  االو  عسووووووووووووووووكرد  ال صووووووووووووووووهيوني  ك الالحوووووووووووووووورا

  سووووووووووولطة قووووووووووود سوووووووووووعف ،يني  فلسوووووووووووطال د اإلنسوووووووووووا و وجووووووووووو  لإل بوووووووووووالمطلق مووووووووووونلوووووووووووتخا
ا وووووووووووع لو تغييووووووووووور ا لووووووووووولا 1948عوووووووووووام منووووووووووول  صوووووووووووهيوني  يوووووووووووا  اللكا فوووووووووووي حوووووووووووت لالا

 فووووووووووووي االرض يتوووووووووووواملك ابتووووووووووووداء موووووووووووون انتووووووووووووزاع فلسووووووووووووطيني  ال ا لإنسوووووووووووو  غرافي  ديمالوووووووووووو 
مووووووووون  فلسوووووووووطيني  ف لووووووووو أ 800حيوووووووووث شوووووووووردت  ، الجووووووووو  إلووووووووول نن  ووووووووواطحولوووووووووا مووووووووو لت

 ةومدينووووووووووووو  ة ريووووووووووووو  531تووووووووووووودمير ب و امووووووووووووو ة محتلووووووووووووو  ا  فلسوووووووووووووطين الل سوووووووووووووكمجمووووووووووووو 
ا مووووووووو موووووووووع ة فلسوووووووووطيني  األرض ال علووووووووول بوووووووووالقوة لحوووووووووت فووووووووورض االبمووووووووورورا  ،مووووووووولبالكا

  ارتكبووووووووووو إا  ،ةفلسوووووووووووطيني  موووووووووووة الللكراوامتهوووووووووووا   يدشووووووووووور  تووووووووووول وتالووووووووووو  مووووووووووون  افوووووووووووقر 
شوووووووووووووهيد ألوووووووووووووف  15 يتها ووووووووووووح ا مجوووووووووووووزره ر  70 ني  صووووووووووووهيو ال لت حووووووووووووو االسوووووووووووولطة 

 بالهويووووووووووووة العتوووووووووووورافا حووووووووووووت لاالسوووووووووووولطة  ف ر انتهوووووووووووواء بوووووووووووو ولوووووووووووويس  ،فلسووووووووووووطيني  
 النقووووووووووووو بوا ةفلسووووووووووووطيني  لاكنين علوووووووووووول االرض السوووووووووووووا عوووووووووووون ومنعهووووووووووووا ةسووووووووووووطيني  فللا

ةاأل االتفا وووووووووات د وووووووو   ةمسوووووووووتمر   ةمنيووووووووو    ةدت عبوووووووور فتووووووووور عقووووووووو  التوووووووووي ةسووووووووي  سياوال منيووووووووو 
  .ةفلسطيني  مع السلطة ال

انيئميوووووووووووة التفووووووووووووق الألع ا لصووووووووووور اطرفوووووووووووي  فهووووووووووون كووووووووووو  وبنووووووووووواء علووووووووووول  سوووووووووووك 
فوووووووود منصووووووووات علوووووووول ر  درتهابقوووووووو  ةبشووووووووري  ال الكتلووووووووة مة ووووووووخا االتووووووووي تمنحهوووووووو  زةوالميوووووووو 

 ،الفعوووووووووال بشووووووووورد  لعنصووووووووور البا جبهووووووووواتال هاتهوووووووووا علووووووووول ا وووووووووت ف تلووووووووو وجبالقتوووووووووال 
إلووووووول تحقيوووووووق سوووووووعل  طووووووورف كووووووول فوووووووة  ديمغرافي  الووووووو  لو وووووووعطوووووووورة ا  د مووووووو إلووووووول و 

انيالغلبووووووووووة ال  ،مجووووووووووالال لاي ئوووووووووو فوووووووووو  مقابوووووووووولطوووووووووورف الطووووووووووات الشووووووووووال مخطفإل ةسووووووووووك 
 د يق والتحليووووووووووولالتووووووووووو  عنووووووووووود فلسوووووووووووطيني  ال بالشووووووووووو  مهوووووووووووتن لا عمتوووووووووووابال ير  سووووووووووو  لالووووووووووو 

 ا دا ووووووووووووولمالسووووووووووووويتغل عليهوووووووووووووا طرفوووووووووووووي الصوووووووووووووراع شووووووووووووو ا ةمركزيووووووووووووو  ةنقطووووووووووووو  وجوووووووووووووود
انيال لبووووووووووةالغق حقيوووووووووو ت ةكيفيوووووووووو  مفادئووووووووووا ةمحتلوووووووووو  الاالرا ووووووووووي   فوووووووووورضف بهوووووووووود ةسووووووووووك 

 لوووووووووونلد الوووووووووو  نسووووووووووا لإ بشوووووووووورد  اللمكو  بووووووووووا مرلوووووووووووب مووووووووووادد  لوجووووووووووود  ا ووووووووووعموووووووووور و أ
 .ا  حقال تجائلا ي الصراعرفمن ط اد طرف علل  كاإلمبايكو  
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عووووووووووووددا المحقوووووووووووووق  كثووووووووووووور  األأ دهووووووووووووو يين والفلسووووووووووووطيني  لا  كووووووووووووو  اعتبوووووووووووورلقوووووووووووود 
  الفوووووووووووو  ة علووووووووووول تحقيوووووووووووقالقووووووووووودر  يكو  صووووووووووواح سووووووووووو  بشووووووووووورد  لبالعنصووووووووووور ا للغلبوووووووووووة

 فوووووووووووورض رأيووووووووووووا ااا مووووووووووووال  وووووووووووودرةصوووووووووووواح  و  ، ادمووووووووووووةة فووووووووووووي اد تسوووووووووووووي سياسووووووووووووي  ال
 أوتلووووووووووووو  التسووووووووووووووية  رار ووووووووووووو لة إلوسووووووووووووويك ا  دوليووووووووووووو   ةيمقراطيووووووووووووو  دال بوووووووووووووةعل اسوووووووووووووتخدم 

أو علوووووووول  نل مبوووووووودأ حوووووووول الوووووووودولتية علوووووووو  ائموووووووو نوووووووو  التسوووووووووية كاسووووووووواء أ ،اسووووووووتغ لها
 تكووووووور  الحقوووووووا   نط  وووووووا مووووووون يقوووووووينٍ ااق عووووووور حووووووول الدولوووووووة الواحووووووودة متعوووووووددة األ مبووووووودأ
فووووووووي  تقوووووووودير أ وووووووولة علوووووووول سوووووووولمي ميووووووووةنهايووووووووة حتا ال بوووووووود موووووووون يووووووووع أنوووووووو لجما لوووووووود 

عنوووووووووووا كووووووووووو  لووووووووووون يعموووووووووووا اع وفوووووووووووق ا الصووووووووووور لهووووووووووول متوسووووووووووو ال وأر و ظووووووووووو المووووووووووود  المن
  .ينالطرف

 موووووووون  بوووووووول ةمسووووووووتمر  التقيووووووووين ال مليووووووووةبع نالوووووووودائ ئتموووووووواماال ر جليوووووووواهوووووووو ظولهوووووووولا 
 بالنسووووووووبة واءسوووووووو  راكووووووووز الدراسوووووووواتمل  بوووووووو  فلسووووووووطيني  ز القوووووووورار فووووووووي الوووووووودا ل المراكوووووووو 

موووووووووون  تحقووووووووووقلل صووووووووووهيوني  ال  لحووووووووووتاالطا سووووووووووللسووووووووووبة بالنو أ ةفلسووووووووووطيني  ال ةللسوووووووووولط
 كووووووووولل ةالمكونووووووووو  ةبشوووووووووري  لاداد العووووووووو ا  يوووووووووزام تووووووووويبوووووووووين كف وبمطلووووووووو  حوووووووووا جر  تووووووووووفر

 االئتمووووووووووامكووووووووووو  ئووووووووولا مووووووووون  دو عليوووووووووا األمووووووووووريبوووووووووو  عموووووووووانظوووووووووور بغووووووووو  ال طووووووووورف
  .أو مرت  ومشتغل عليا استبا ا لير مدرو  ود عف

ضووووووووووووورورة ال فهووووووووووووون بنووووووووووووووان تيفلسووووووووووووطيني    الأ والمرا بوووووووووووووةظووووووووووووائر بالتحليووووووووووووول الو 
جووووووووووووول فووووووووووووورض ة ال ألديمغرافيووووووووووووو  تخصوووووووووووووي  وتحقيوووووووووووووق الغلبوووووووووووووة الرجوووووووووووووة الع درفووووووووووووو ل

طهيوووووووووور الت ةعمليوووووووووو  ةهوووووووووو مواج ألجوووووووووول بوووووووووول ،كر فقوووووووووو فة الوووووووووولالسوووووووووو ة سياسووووووووووي  الرادة اإل
 حوووووووووووووووت لسووووووووووووووولطا اال ي تشوووووووووووووووتغل بهووووووووووووووواتووووووووووووووو ال ديمغرافي  غييووووووووووووووور الووووووووووووووو لتاالعر وووووووووووووووي و 

 نيفلسووووووووووووطيني  ال جووووووووووووا ن فووووووووووووي االموووووووووووور والمثيوووووووووووور ،نيني  طيفلسوووووووووووو  وووووووووووود ال صووووووووووووهيوني  ال
 ةلطسووووووو ل مووووووون  بووووووو  المبلولوووووووةالجهوووووووود  عووووووونا  مووووووو رل المووووووورا ئووووووولافوووووووي  حتووووووول اللحظوووووووة

سووووووووووووولطات  افيوووووووووووو  تجتهوووووووووووودلوووووووووووولد  وووووووووووو  او فووووووووووووي اات الوعووووووووووووا لمنووووووووووووع و  ت لحوووووووووووو اال
 أكثووووووووور الخصووووووووووبة كوووووووووي يكوووووووووو   دلعووووووووو ع مل موووووووووا يلوووووووووزم لووووووووودفلتووووووووووفير كووووووووو  حوووووووووت لاال

 الصووووووووووووادرةات والتقووووووووووووارير ءاحصوووووووووووو تشووووووووووووير اال حيووووووووووووث ،لليهووووووووووووود بالنسووووووووووووبة ارتفاعووووووووووووا  
بالتعووووووووواو   جوووووووووزةالمنو    راموووووووووي حمووووووووود فلسوووووووووطيني  ء الس الوووووووووو رائووووووووويمكتووووووووو  ر عووووووووون 
 مت حووووووووووووودةلامووووووووووووون صوووووووووووووندوق األ -ا  للسوووووووووووووك ةوطنيووووووووووووو  ال ةفلسوووووووووووووطيني  ال اللجنوووووووووووووةموووووووووووووع 
  السووووووووووولطة لووووووووووود فلسوووووووووووطيني  ال إحصووووووووووواءلد وعووووووووووون الجهوووووووووووا  المركوووووووووووز  -  اللسوووووووووووك

ين منووووووووول ني  يفلسوووووووووطالعووووووووودد السوووووووووكا   تضووووووووواعف مفووووووووواج  الووووووووولوبشوووووووووكل  ةني  فلسوووووووووطيال
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ئوووووووورة   داالوووووووو ،  الوووووووو  وفووووووووي موووووووووا اة  ،  عليوووووووواانوووووووو ت عوووووووون كتسووووووووع موووووووورا 1948 عووووووووام
  الكيووووووووووووووووا) فووووووووووووووووي سووووووووووووووووكا الإ  عوووووووووووووووودد  ، ةصووووووووووووووووهيوني  ال)ء المركزيووووووووووووووووة اصوووووووووووووووو اإلح

ألوووووووووووف  136م يوووووووووووين و 9  ووووووووووود بلووووووووووو  2019 مال نهايوووووووووووة عووووووووووو بحلوووووووووووو   صوووووووووووهيوني  ال
فوووووووووووي القووووووووووود   الموجوووووووووووودين ينلسوووووووووووطيني  فاليشووووووووووومل  ئووووووووووولا العووووووووووودد بعوووووووووووا  وط نسووووووووووومة،

 ة.محتل  ال
 6 هوووووووووووووووود يبلووووووووووووووو لياعووووووووووووووودد  فوووووووووووووووة  - صوووووووووووووووهيوني  ال -إلحصووووووووووووووواء ا حسووووووووووووووو و 

ا مووووووووووو ينمجمووووووووووول السوووووووووووكا ، ب% موووووووووون 74.1 يشوووووووووووكلو  نسوووووووووووبة األفووووووووووو  772م يووووووووووين و
د دعوووووووووووووو موووووووووووووون  % 21 بنسووووووووووووووبةد أألفووووووووووووووا  916وعوووووووووووووودد العوووووووووووووورب مليووووووووووووووو  يبلوووووووووووووو  

 نسوووووووووبةلو  يشوووووووووكألفوووووووووا  448 لووووووووو تب موعوووووووووات أ ووووووووور  باإل وووووووووافة إلووووووووول مج السوووووووووكا ،
 لير اليهود.من المهاجرين  ئن % 4.9

ن القوووووووووود  موووووووووو  فووووووووووي جووووووووووودينالمو  ينفلسووووووووووطيني  ال   عووووووووووددطشوووووووووو  حووووووووووال وفووووووووووي
ل الخووووووووووو   وووووووووو دا ينموجوووووووووووودال ينفلسووووووووووطيني  د الفووووووووووة  عووووووووووود  صوووووووووووهيوني  )الإلحصوووووووووواء ا

مووووووووووا يعنووووووووووي أ  عوووووووووودد بنسوووووووووومة، ألووووووووووف  600و مليووووووووووو   ا  ريبوووووووووو سوووووووووويكو  تق ضوووووووووور األ
د   بينمووووووووووا عوووووووووودمليووووووووووو  6.6موووووووووون  أكثوووووووووورة تاريخيوووووووووو  ال ي فلسووووووووووطينين فوووووووووو فلسووووووووووطيني  ال

 .ألفا   772و 6اليهود يبقل 
  أ أكوووووووووودت د وووووووووو  ، ةصووووووووووهيوني  ال)ء المركزيووووووووووة اصوووووووووو ئوووووووووورة اإلحدا  و تكوووووووووو  بهوووووووووولاو 

  نوووووووووووووووو كاالزيووووووووووووووووادة % موووووووووووووووون  78وأ   %، 1.9نسبة بوووووووووووووووووا  ا داد السووووووووووووووووكعوووووووووووووووودد 
 للسكا . عيطبيالنمو لل تيجة بديهيةن

 االحصووووووووووووووواء مركوووووووووووووووز هيؤكووووووووووووووودإلووووووووووووووول موووووووووووووووا  رب ووووووووووووووو أاءات اإلحصووووووووووووووو وئوووووووووووووووله 
  ووووووووود بلوووووووووو ين فلسوووووووووطيني  الأ  عوووووووووودد مووووووووون  ةني  فلسوووووووووطيالتوووووووووابع للسوووووووووولطة ال فلسوووووووووطيني  ال

 5.1هن مووووووووووووون ،النعووووووووووووو حوووووووووووووول ال فلسوووووووووووووطيني    مليوووووووووووووو  13.5 رمقووووووووووووودا 2019عوووووووووووووام 
   و ليوووووووووووو م 6.64ائية أ وووووووووووور  وفووووووووووووي احصوووووووووووو  دا وووووووووووول فلسووووووووووووطين  يعيشووووووووووووو    مليووووووووووووو 

مفاج ووووووووا فووووووووي ظوووووووول  ن الوووووووور ئوووووووولا  و وووووووود يبوووووووودو ،ةمحتلوووووووو  لدا وووووووول فلسووووووووطين ا فلسووووووووطيني  
 را ووووووووويلأل  وسووووووووول ن تطهيووووووووور عر وووووووووي وتهجيووووووووورن عووووووووو الووووووووودائ فلسوووووووووطيني  ال الحوووووووووديث

  أ و  كثيوووووووووور الو ووووووووووع تإا  ،ي  فلسووووووووووطينع  الالشوووووووووو  وووووووووود  حووووووووووت لاال ةتمارسووووووووووا سوووووووووولط
دة لمصوووووووولحة   نتووووووووائد جيوووووووو  وووووووود أعطوووووووو  ينفلسووووووووطيني  لا  وووووووودإلبووووووووادة ا حموووووووو تو  كوووووووو ت
 ،ثيووووووووووركب ن الووووووووو  ووووووووول موووووووووو أ ينفلسووووووووووطيني  ال  السوووووووووكاعووووووووووداد أ   تكوووووووووو  أو  صوووووووووهيوني  ال

 ثوووووووووووووةالثالفوووووووووووووي الووووووووووووولكر  ف ،الووووووووووووو عكوووووووووووووس ظهووووووووووووور اإلحصووووووووووووواءات ت أر وووووووووووووامإال أ  
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 نمووووووووووووووو  % 49.7 نسوووووووووووووووبة   و فلسوووووووووووووووطيني  ال فلسوووووووووووووووطين شوووووووووووووووكل بوووووووووووووووةلنك عينبوالسووووووووووووووو 
 50.3اليهووووووووووود ل يشووووووووووك فووووووووووي حووووووووووين ةمحتلوووووووووو  الطين سوووووووووو ن فووووووووووي فلا  المقيموووووووووويالسووووووووووك

  .ةمحتل  الة فلسطيني  لألرا ي ال ةيكللا المساحةمن %  85 يشغلو   %
ث غوووووووووو لا ةوكالووووووووو موووووووووا أصووووووووودرتا  اصوووووووووة و  مت حووووووووودةالمووووووووون ير األ  تقوووووووووار أكموووووووووا 

علوووووووووووول بكثيوووووووووووور موووووووووووون أ بووووووووووووات ين يني  فلسووووووووووووطلوووووووووووود  ال الخصوووووووووووووبة  معوووووووووووودل أؤكوووووووووووود ت
أد  ائووووووووووووووو ظهر يقوووووووووووووووة يحقوئوووووووووووووووله  ،المحيطوووووووووووووووة ةعربيووووووووووووووو  لاالووووووووووووووودول  تهوووووووووووووووا فووووووووووووووويمثي 

اني وووووووووام النموووووووووو الر ض ألاسوووووووووتعرا ة لسوووووووووطيني  فلطة ان  بووووووووول السووووووووولالمسوووووووووجلة مووووووووو  سوووووووووك 
انيلا نموووووووووومعووووووووودل اليبووووووووودو  سوووووووووبيل المثوووووووووالفعلووووووووول  ،أيضوووووووووا بوووووووووين  فلسوووووووووطيني  ال سوووووووووك 

انيمووووووووووووو الللن مت حوووووووووووودةال ائمووووووووووووا االموووووووووووون  وفووووووووووووق 2010ام عوووووووووووو و  2005ام عوووووووووووو   سووووووووووووك 
 وا  نموووووووو  2013م االصووووووووادر عوووووووو  لنلعوووووووواب حقووووووووائق اكتووووووووا فوووووووويد مووووووووا ور بالمقارنووووووووة مووووووووع 

 ةنسوووووووووب 2010عوووووووووام  معووووووووودل النمووووووووووفيهوووووووووا  بلووووووووو  سوووووووووتا فغانل اثووووووووو م ةدولووووووووو ف ، وووووووووا  متفو 
 اتر االمووووووووووووووو اكووووووووووووووولل   ،2013عوووووووووووووووام %  2.29الووووووووووووووول  انخفووووووووووووووو ثووووووووووووووون %  3.85

انيالمووووووووو الن بلوووووووو  معوووووووودل التووووووووي مت حوووووووودةة العربيوووووووو  ال  بةنسوووووووو  2010عووووووووام  فيهووووووووا سووووووووك 
  .2013% عام  2.71الل نخف  % لي 2.85

انيلا ة النموووووووووونسوووووووووب د بلغووووووووو الووووووووول الو ووووووووو  اات فووووووووويو  ود النسوووووووووبة لليهووووووووو ب سوووووووووك 
 للوووووووووووو ا 2013م عووووووووووووا خفضوووووووووووو انثوووووووووووون  2010عووووووووووووام %  1.66 فلسووووووووووووطين ا وووووووووووولد

انية النموووووووووووووووو الكانووووووووووووووو  نسوووووووووووووووب ،% 1.46 عوووووووووووووووام  نيفلسوووووووووووووووطيني  للبالنسوووووووووووووووبة  سوووووووووووووووك 
 ،% 3.56إلووووووووووووووول  2013تفوووووووووووووووع فوووووووووووووووي عوووووووووووووووام لتر %  3.18 ة بوووووووووووووووووور مقووووووووووووووود 2010

لغوووووووووووث ا لووووووووووةأفووووووووووادت بووووووووووا وكامووووووووووا   أ لحووووووووووت االسوووووووووولطة  اعتبوووووووووورت  وألجوووووووووول الوووووووووو 
اني تحقوووووووووووق نمووووووووووون عوووووووووو  ونووووووووووروااأل  ،يحا  صوووووووووووح فلسووووووووووطيني  ال لشووووووووووع ل مطووووووووووورد سووووووووووك 
 كنوووووووووا  و  ممسووووووووويك منطقوووووووووةوال ةعربيووووووووو  الووووووووودول ال شوووووووووعوب نمووووووووو  رهبغيووووووووو   وووووووووور  موووووووووا  اااو 

، معتبووووووورة ا  عالميووووووو   نمووووووووعة السوووووووريالالشوووووووعوب  أكثووووووورمووووووون بوووووووين ا ل أنووووووو لووووووو ع تصووووووونيفا
انيموووووووووووو الالن لائووووووووووو  أ  بموووووووووووا  ،بشووووووووووورد    ووووووووووووة فوووووووووووائ  نيفلسوووووووووووطيني  من  اليسووووووووووو  سوووووووووووك 
بحيوووووووووووث  ،نيفلسووووووووووطيني  لل ةبشووووووووووري  لابووووووووووالموارد  الوووووووووودائند دااالموووووووووو  ةر  وووووووووودوفر توووووووووو  نووووووووووييع

 لوووووووووووووةالمرحموووووووووووون  ةبشووووووووووووري  الكتلووووووووووووة ال داعووووووووووووودأ  تفووووووووووووعر ت  أ عموووووووووووون المتو وووووووووووو  أ ووووووووووووحل
 معووووووووووا يني  فلسووووووووووط مليووووووووووو   2.9سوووووووووونا موووووووووون  15 ق عموووووووووورو فوووووووووو  ةالنشووووووووووط ريووووووووووةالعم

  سووووووووووووووولمتقوووووووووووووووديرات أ  الد أ 2050 سوووووووووووووووما عووووووووووووووواممليوووووووووووووووو  ن 7.2الووووووووووووووول  2005
  .ن  علياة عما كامر  2.5 اربمقد نيي  فلسطينالعدد عف تضا حتميةب
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ةحوووووووووووووول فوووووووووووووي تل  ئووووووووووووولا اإ انيال اتلف ووووووووووووو ا بزيوووووووووووووادة العمريوووووووووووووة الهيكليووووووووووووو   ةسوووووووووووووك 
فضوووووووووووولية موووووووووووون  أي يوووووووووووودج ديمغرافووووووووووووي  عائوووووووووووود  صووووووووووووا لتحقيووووووووووووقيولد فر سوووووووووووو  نشووووووووووووطةال

 يضوووووووووووووا  أ عسوووووووووووووكرد  لاو  سياسوووووووووووووي  وال  تصوووووووووووووادد  اال النموووووووووووووو تحقيوووووووووووووقللسووووووووووووواعي إلووووووووووووول 
حتوووووووول مفيوووووووودة  ةي  تصووووووووادا  ةاجتما يوووووووو  ير ابمووووووووع توووووووود ألموووووووورئوووووووولا ا قترافوووووووو ي بشوووووووورط أ 

  ابوووووووول أ ووووووووعف و ووووووووار المق يهووووووووودد  الرف الطوووووووو بمووووووووا يجعوووووووول  ةلوووووووو فعايووووووووادة الز تكووووووووو  
انيفسة الاالمن  الت.مجا يرتب  بها منة وما سك 

 لوووووووووود  حصوووووووووواءلإ وطني  الوووووووووو  المركووووووووووزد  جهووووووووووا الات حصوووووووووواءا د تو عوووووووووو لقوووووووووو 
 النسوووووووووووووبةع ارتفوووووووووووووا 2010عوووووووووووووام  ره الصوووووووووووووادرريووووووووووووو فوووووووووووووي تق ةفلسوووووووووووووطيني  لسووووووووووووولطة الا
انيال ي ليووووووووو ت 2007عوووووووووام عليوووووووووا فوووووووووي   نووووووووو كا امووووووووو ن عووووووووو  2020فوووووووووي عوووووووووام  ةسوووووووووك 

 نوووووووووا و ووووووووو لأ بمعنووووووووول ،رتفووووووووواعاال الووووووووو  حووووووووودوث رج ويووووووووو  مت حووووووووودةلاتقريووووووووور االمووووووووون 
ت  حموووووووووووو  موووووووووووونلرلن بووووووووووووالغاصوووووووووووو  الكيووووووووووووا  اسووووووووووووتطع سوووووووووووونوات لوووووووووووون يلا اتعشوووووووووووور 

خفووووووووو  ال للووووووووو يصووووووووول إ  أ حوووووووووت لاال ةسووووووووولط تووووووووواالووووووووولد اعتمدالتهجيووووووووور الممووووووووونهد 
  ألن ر علووووووووووووووووول الووووووووووووووووو و  ،فلسوووووووووووووووووطيني  ال بشووووووووووووووووورد  صووووووووووووووووور النالع لنسوووووووووووووووووبةالمطلووووووووووووووووووب 

 والضوووووووووووووووفة ةز لووووووووووووووو  يتووووووووووووووو صوووووووووووووووورين  ووووووووووووووومن منطقن ومحن محاصووووووووووووووورييفلسوووووووووووووووطيني  ال
  لحوووووووووتالا سووووووووويطرة  ن ئوووووووووله المنووووووووواطق تقوووووووووع تحووووووووو مووووووووو  ةيووووووووور كب جوووووووووزاءأ  أو  ةربيووووووووو  غال
د الحووووووووووودو  ري شووووووووووو فوووووووووووي  ة اصووووووووووو ليووووووووووور مباشووووووووووور  وأ شوووووووووووركل مبابشووووووووووو  صوووووووووووهيوني  ال

 ينطيني  فلسوووووووووو اللل المفووووووووووروض علوووووووووول حركووووووووووة لشوووووووووو ا يوووووووووو  عوووووووووونناه ،ةغووووووووووز ب المحووووووووووي 
 والتوووووووووي ةبيووووووووو  غر ال ةالضوووووووووففوووووووووي  المنشوووووووووورةجز الحووووووووووا لفعووووووووو ة بغربيووووووووو  ة الففوووووووووي الضووووووووو 

لموا وووووووووووووووع ل رتشووووووووووووووواوان،  تفتووووووووووووووويقطوووووووووووووووة حووووووووووووووواجز ون 600مووووووووووووووون  كثووووووووووووووورأ  بلغووووووووووووووو 
 ةغربيوووووووووو  لا ضوووووووووفةال فوووووووووي 2018ام عووووووووو  نهايووووووووووةئا ددوصووووووووول عووووووووو ي التووووووووو  االسوووووووووتعمارية

ه ؤر بووووووووووووووو  26 و ،زةجوووووووووووووووائ ةمسوووووووووووووووتعمر  150ا نهووووووووووووووو ممو وووووووووووووووع  448 إلووووووووووووووول اوحووووووووووووووودئ
صووووووووول و  رينسوووووووووتعمعووووووووودد الم فوووووووووي يوووووووووادةموووووووووع    ةريتعماره اسووووووووو ؤ بووووووووو  128 و ،ةمؤئلووووووووو 
ن قوووووووود عجووووووووز اليهووووووووود عوووووووو ف ،2018عووووووووام  ةغربيوووووووو  لا الضووووووووفة فووووووووي ألووووووووف 671 إلوووووووول

فوووووووووووي عمووووووووووووم  فلسوووووووووووطيني   100مقابووووووووووول  23 د  ووووووووووودرت بوووووووووووووووو وجووووووووووو  سوووووووووووبةتجووووووووووواو  ن
  .ةفلسطيني  ال  عة تح  سيطرة السلطةلواا ةمحتل  ي الا ر األ

النموووووووووووو  ارتفووووووووووواع معووووووووووودلحوووووووووووول دو  أو يع نووووووووووو ميلووووووووووون  قكووووووووووول ئووووووووووولا التضوووووووووووي
انيال ق ا اثوووووووووووار  لووووووووووو مووووووووووو ب ،نشوووووووووووطاا الشوووووووووووع  ئووووووووووول قووووووووووولأ  يبو  ي فلسوووووووووووطينفووووووووووو  سوووووووووووك 

نووووووووا و   دقلوووووووو فهووووووووا  ا تلوووووووول ث عز البحوووووووو مراكوووووووو  ودعووووووووا ،يوووووووورةكببدرجووووووووة  الصووووووووهاينة
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سوووووووووو الخطووووووووور  ووووووووومن  أسوووووووووولفناه  ت موووووووووادأيوووووووووو عنووووووووودما  صووووووووووهيوني  ال حوووووووووت لاالات مؤس 
زداد حجوووووووون القووووووووو  يسوووووووو  2020 ةحتوووووووول سوووووووونو  أنووووووووا لووووووووتعلن ةفلسووووووووطيني  موووووووون تقووووووووارير 

اك ئنووووووووووووو   أ بمعنووووووووووووول ،نيفلسوووووووووووووطيني  الن شوووووووووووووخإل مووووووووووووو  قووووووووووووودار مليوووووووووووووو  بم العاملوووووووووووووة
  اصوووووووووة ينفلسوووووووووطيني  ال السوووووووووتقبالة سوووووووووتكو  جوووووووووائز ف التوووووووووي ر مووووووووون الوظوووووووووائالكثيووووووووو 

القيوووووووووام  نعووووووووو ة أو تتعفوووووووووف صوووووووووهيوني  الظووووووووول وجوووووووووود أعموووووووووال تووووووووو نف الطبقوووووووووة  يفووووووووو 
وئوووووووووولا  ،فقوووووووووو  لعوووووووووورب فلسووووووووووطين رةتوووووووووووفم ئووووووووووله الوظووووووووووائف سووووووووووتكو   حيووووووووووث ،بهووووووووووا

ات بموووووووووووا سوووووووووو مؤس  لا وووووووووومن تلووووووووووو   عربووووووووووي  حوووووووووووال تموووووووووودد العنصووووووووووور ال بكوووووووووول يعنووووووووووي
 لاعمووووووووو أ فوووووووووي مفاصووووووووول  ا  ن الوووووووووتحكن الحقووووووووو مووووووووو  هننيووووووووو مكلت ةمقبولووووووووو ة عطوووووووووي فرصووووووووو ي

 .في و   الحق اميعجن بها التحك نلن يك  إ  ةمحدد
ا يكونووووووووووووووو ل 48عوووووووووووووورب الوووووووووووووووو  موووووووووووووونين فلسووووووووووووووطيني  لا اشووووووووووووووتغالناهيوووووووووووووو  عوووووووووووووون 

ي مفاصووووووووول ين فووووووووو وجوووووووووودمو  صوووووووووهيوني  وميوووووووووة للكيوووووووووا  الليا منخووووووووورطين فوووووووووي الحيووووووووواة
اة لحيووووووووووو شوووووووووووطة اأن   مختلوووووووووووفنين يمارسوووووووووووو طكمووووووووووووامزعوموووووووووووة السووووووووووولطة والدولوووووووووووة ال

السووووووووولطة خابوووووووووات المشووووووووواركة فوووووووووي انتن المتووووووووودر  بوووووووووي اسوووووووووي  سييهوووووووووا العمووووووووول البموووووووووا ف
 .لكنيس ا  ل  وانتهاء بالتمثل داةصهيوني  )ال

 الصوووووووووووهاينة  يوووووووووووام إلحصووووووووووواءاتوانوووووووووووات البياإظهوووووووووووار ئوووووووووووله  قووووووووووو لمثيووووووووووور عا
 جعوووووووووووولو  اياسووووووووووووي  سيووووووووووووا و م والبنوووووووووووواء عليهووووووووووووا إع المقدمووووووووووووة اتلمعلوموووووووووووو ا لاسووووووووووووتغ ب
بوووووووووا علوووووووووول  ردويووووووووو  نيفلسووووووووووطيني  ال ادعووووووووواءات اجووووووووووا بووووووووو او ا  يح سووووووووو  كووووووووولا احصووووووووواءئ

 دعووووووووواءاأد  عووووووووودم صووووووووحاعوووووووون  نةصووووووووهايالموووووووووزاعن  ت كيوووووووودل ند إليووووووووواسووووووووتوي هنا وووووووووال
موووووووووون  حووووووووووت لالا ةسوووووووووولطم بووووووووووا تقووووووووووو  اموووووووووو حووووووووووول  و  فلسووووووووووطيني  ال يد يووووووووووا ميووووووووووةمظلو 

 دادأعوووووووووو بيووووووووووا  ر ووووووووووام باألعموووووووووو  ئووووووووووله اا دإ ةخاصوووووووووو بو  ،موووووووووودرو  هيوووووووووور عر وووووووووويتط
 عربووووووووووووووووي  لالصووووووووووووووووراع ا ةل فتوووووووووووووووور  وووووووووووووووو تقوووووووووووووووووا ر الوووووووووووووووولين اين فلسووووووووووووووووطيني  اء اللشووووووووووووووووهدا
ن سوووووووووبعيو  ث ثوووووووووة  ووووووووو ل يدهشووووووووو  لوووووووووفأ  وووووووووةم غووووووووو بل الطويووووووووول والتوووووووووي صوووووووووهيوني  ال

بوووووووووين  المعركوووووووووة  سوووووووووائرحيوووووووووث تبووووووووودو  ، فقووووووووو  قضوووووووووي ةالئوووووووووله ر عمووووووووو مووووووووون  عاموووووووووا  
 بشووووووووووورد  و  الداد المكووووووووووو  عووووووووووو ب إاا موووووووووووا  ورنووووووووووو  يفةسوووووووووووخ والصوووووووووووهاينة نيفلسوووووووووووطيني  لا

 .ينفلسطيني  العند  وبةدل الخصع معارتفعن ا دالنات المزدئر
 موووووووووع نيفلسوووووووووطيني  الء الشوووووووووهدا أعوووووووووداد  ورنووووووووو األمووووووووور إاا موووووووووا   سووووووووويبدو كووووووووولل 
و ية أفوووووووي سوووووووور  ربالحووووووو  سووووووونوات  ووووووو ل بالعووووووور شوووووووهداء ل مووووووون ارتقووووووو  أعوووووووداد مووووووون

 ثانيووووووووةلخلوووووووويد األولوووووووول والا حربووووووووي  ين فووووووووي عوووووووورا ي  ال مووووووووناستشووووووووهد  اد موووووووونأعوووووووودمووووووووع 
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مووووووووونهد ن يووووووووودافعو  عووووووووو  قووووووووووا وئووووووووونرتلين الووووووووو ا ينمنيووووووووو  يأو ال ينبنووووووووواني  لالشوووووووووهداء الو أ
تووووووووووووووي لة ايرانيوووووووووووووو  ة اإلسووووووووووووو مي  ة اإلوريوووووووووووووو  جمهأو موووووووووووووع شووووووووووووووهداء ال عتقوووووووووووووودوهاوم ا قووووووووووووو م

داعميوووووووا موووووووون و غووووووورب الفوووووووواجر يوووووووول الة موووووووون  بووووووول عمرب ظالمووووووو عليهوووووووا حوووووووو فر ووووووو  
بلووووووووو  عووووووووودد  إا ،سوووووووووينصووووووووودام حخلووووووووويد ليوووووووووات اي محمة فووووووووو عربيووووووووو  يوووووووووة الرجع وووووووووو  ال
 400موووووووون  أكثوووووووور رةاأل يوووووووو  اتسوووووووونو  العشوووووووورة  وووووووو ل سوووووووووريةفووووووووي  الحوووووووورب شووووووووهداء

ي التووووووووووو  ة فوووووووووووي الحووووووووووورببشوووووووووووري  سوووووووووووائر الل  الخوصووووووووووو ي حوووووووووووين فووووووووووو  ،لوووووووووووف شوووووووووووهيدأ
ط فيهوووووووووووا ة وور يرانيووووووووووو  ة اإلمي  سووووووووووو ة اإلجمهوريووووووووووو  لاعلووووووووووول نوووووووووووا فر ووووووووووو  ظلموووووووووووا وبهتا

ومحميووووووووات  فوووووووواجررب اليوووووووول مشوووووووواريع الغوووووووو وكبوووووووو مر موووووووون  العرا ووووووووي    يأفووووووووراد الجوووووووو 
  يا موووووووووووون كوووووووووووو االضووووووووووووح أالفم ووووووووووووات ل إلوووووووووووو  نكوووووووووووود الخليجووووووووووووي صوووووووووووودام حسووووووووووووينال
سووووووووتو  القهوووووووور علوووووووول ورفووووووووع م إيوووووووورا  فووووووووي رة الفتيووووووووةء الثووووووووو اد أ بوووووووو بمووووووووا  ا طوووووووورفينال

يتها بوووووووودا ة منوووووووولطيني  فلسوووووووو ال قضووووووووي ةال نع عوووووووو فالوووووووودالمنخوووووووورطين فووووووووي ا العووووووووراق ءأبنووووووووا
حووووووووووووق المسوووووووووووواند لل فووووووووووووا علوووووووووووول مو العقوووووووووووواب  ينلشووووووووووووعبج  كوووووووووووو  ابحيووووووووووووث اسووووووووووووتو 

ين فوووووووووي فلسوووووووووطيني  ال قبووووووووودعن حووووووووو   وووووووووراره اتخووووووووولل كووووووووول مووووووووون وئوووووووووو حوووووووووا فلسوووووووووطيني  ال
ا  الوووووووا مووووووو  تلكاراسووووووو مووووووون  الشوووووووقا فوووووووي ئووووووولا رنلتقووووووودييووووووودا حوووووووة ت يال مندو و  ، ضووووووويتهن

لقوووووووووور  ا سووووووووووتيني اتفووووووووووي  لافتوووووووووو  لدمحسوووووووووون الحكووووووووووين الوووووووووو  اإلمووووووووووام ي  دينالمرجووووووووووع الوووووووووو 
الوووووووو  موووووووون  مووووووووا توووووووو و  ندتهاة ومسووووووووافلسووووووووطيني  لا قضووووووووي ةال بوجوووووووووب دعوووووووون الما ووووووووي
دام ط صوووووووووو بعوووووووووود سووووووووووقو  ين والسوووووووووويمالعوووووووووورا ي  اا عموووووووووووم عوووووووووو فاعوووووووووول متطيوووووووووو  صوووووووووود  
 وووووووووود العووووووووووراق  فووووووووووي ةسوووووووووو مي  اإل شووووووووووعبي ةالومووووووووووة ونهوووووووووووض حركووووووووووات المقا حسووووووووووين
بوووووووووووووارات أربوووووووووووووع   هشوووووووووووووعار  مقووووووووووووواوم نهدمووووووووووووو لوتبنيهوووووووووووووا  غربوووووووووووووي  ال لحوووووووووووووت الا  ووووووووووووو  
 ،ةسوووووووووو مي  إلاالوحوووووووووودة  ،الخمينووووووووووي اإلمووووووووووام ي دالسوووووووووو ) :تكبرمسوووووووووو   الغوووووووووورب الدمصوووووووووو 
  .نتصارالامية و حت ،لمواجهةة اديموم

 رئوووووووووابعلووووووووول يووووووووود اإلل مووووووووون ارتقووووووووو  الكبووووووووور  فتمثلووووووووو  بعووووووووودد الكارثوووووووووة أمووووووووواو 
حووووووووورب حقوووووووووا  بعووووووووورف الا مووووووووو  وأ انيوووووووووةثولووووووووول والألاالعوووووووووراق حووووووووورب  فوووووووووي مريكوووووووووي  ألا

يووووووووو  اهف عرا وووووووووي نالووووووووو  650مووووووووون  كثووووووووورأ 2003استشوووووووووهد منووووووووول عوووووووووام  اإ الخلووووووووويد
عووووووووووق م بوووووووووينعرا وووووووووي  الوووووووووف 357 و   مليوووووووووو و  نوووووووووا  ،الوووووووووف  900يوووووووووو  وعووووووووون مل

 .قودو مف
 وفووووووووووووق ئوووووووووووولاحسوووووووووووو  تال تكووووووووووووال بهكوووووووووووولا مكيووووووووووووال و ر ال و األموووووووووووو   أد المؤكوووووووووووو 

ي توووووووووو ال ةعربيوووووووووو  ال بو شووووووووووعال الو  فلسووووووووووطيني  ال ر الشووووووووووع نظوووووووووو  ةموووووووووون وجهوووووووووو  منطووووووووووقال
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محلهوووووووووووا  رفوووووووووووي ليووووووووووو  اتاعتبوووووووووووار  كووووووووووولابه  ايووووووووووو القو فالمقارنوووووووووووة  ،ح   و ووووووووووو  ووووووووووودم
ي السوووووووووواحة فوووووووووو  فا   ووووووووووحيتها األالي ر ب التوووووووووو جميووووووووووع الحوووووووووورو أ   موووووووووون   وووووووووواانط

فتعووووووووووال باة إلنهائهووووووووووا ني  فلسووووووووووطيال قضووووووووووي ةالعووووووووووداء أ  سووووووووووعياساسووووووووووها  كووووووووووا  ةعربيووووووووو  ال
 قالحوووووووووووو الوووووووووووووا فين مووووووووووووع    المنطقووووووووووووةسووووووووووووكاالحووووووووووووروب  وووووووووووود  لاشووووووووووووعااكل و المشوووووووووووو 

فعووووووووووووول سووووووووووووول  ب ابتووووووووووووودئ صوووووووووووووهيوني  ال رئووووووووووووواباإل أ   كيووووووووووووودتع المووووووووووووو  ،فلسوووووووووووووطيني  ال
والحووووووووووس  دولي  الوووووووووو  انو  العوووووووووورف والقوووووووووو و فعوووووووووول يوووووووووو بل وئوووووووووو  أصووووووووووحابها موووووووووونرض األ

رض ألا سوووووووووول  فعوووووووووول كووووووووووو   نا  موووووووووو اعتبووووووووووار  ةجراميوووووووووو  حقيقتووووووووووا اإل تجائوووووووووول وطني  الوووووووووو 
مووووووووووودا   ي  إرئوووووووووووابفعووووووووووول  ا رجووووووووووو ارتكووووووووووواب المالسووووووووووو   وب ةبقوووووووووووو  دو  وجوووووووووووا حوووووووووووق

عووووووووودم   أو  ،تهاموووووووووا بووووووووولائ ا ةلووووووووو دو  ةادسوووووووووي  علووووووووول ار   صووووووووو وعووووووووودوا ليووووووووور محوووووووووقو 
  لقووووووووور م وووووووووات ا ملهووووووووود فرطوووووووووةالم ةعسوووووووووكري  ال ةلقوووووووووو جهووووووووود فوووووووووي اسوووووووووتخدام اال اد وووووووووار

ين الموووووووووووووالك  مووووووووووووون النوووووووووووووا ةعوووووووووووووداد كبيووووووووووووور أ  ودفوووووووووووووع االمووووووووووووود  وتهجيووووووووووووور سوووووووووووووكانهو 
فعوووووووول و  ي  إرئووووووووابعموووووووول  ئووووووووو ات اللجوووووووووءم خي موووووووو فووووووووي  امووووووووةواإل  رةللهجوووووووو ين لقوووووووواطناو 

 سيدنوتووووووووووووو  كانتهووووووووووووو ا  أو  ،رمتووووووووووووواوح االنسوووووووووووووا  ةحريووووووووووووو علووووووووووووول  فا ووووووووووووو  عووووووووووووودوا 
 ،باحترامهوووووووووازمين تووووووووو لم أتباعهوووووووووا إلووووووووول عقيووووووووودةٍ  ةاإلسووووووووواءو  ت شوووووووووع  كامووووووووولمقدسوووووووووا

 ا لغيووووووووورئن ئوووووووووو فعووووووووولونسوووووووووبته اهالمقدسوووووووووات مووووووووون أصوووووووووحاب  ة تلووووووووو ملكيووووووووو  اعوانتوووووووووز 
 رير.لتبأو ا يلالت و تقبل ال ا عنصري   ليمث

ن ال ج وووووووووووووويعوووووووووووووودد   أونووووووووووووووروا ألالغوووووووووووووووث ا ةالوووووووووووووو وك تقووووووووووووووارير توردألقوووووووووووووود و 
فووووووووووي فعليووووووووووا   % 28.4 نهنيقووووووووووين موووووووووو  فلسووووووووووطيني  مليووووووووووو   5.6 بلوووووووووو ين فلسووووووووووطيني  ال

 ةو عووووووووو موالوث غووووووووو ال لوكالوووووووووة ةابعووووووووو ات اللجووووووووووء التم خي مووووووووو  نمووووووووو ا رسوووووووووميا م خي مووووووووو  58
 اثنوووووووووويو  ،ةيسووووووووووور فووووووووووي ات م خي موووووووووو  ةتسووووووووووعو  رد ،األات فووووووووووي م خي موووووووووو  ةر عشوووووووووو  علوووووووووول

 ،ةغربيووووووووووو  لا الضوووووووووووفة فوووووووووووي ام خي مووووووووووو  تسوووووووووووعة عشووووووووووورو  ،فوووووووووووي لبنوووووووووووا  ا  ي مووووووووووو م خعشووووووووووور 
 .ع لزهات في  طام خي م يةثمانو 

 حووووووووووت للطا االسوووووووووو  ائمووووووووووا تفر ووووووووووا  ظوووووووووولمووووووووووا لطال ار  عوووووووووون حصوووووووووو ناهيوووووووووو  
بفيووووووووووة و  فلسووووووووووطيني  لهووووووووووا ان عليفووووووووووي فلسووووووووووطين يقوووووووووويرض أموووووووووون  ا بقوووووووووويموووووووووو علوووووووووول 

عووووووووام  قووووووووالينتا قفوووووووواات رلن موووووووون عقوووووووودوعلوووووووول الوووووووو  ، ووووووووار  وطوووووووونهن للهجوووووووورةفعهوووووووون د
المعوووووووووووروف  صوووووووووووهيوني  ال لحوووووووووووت االسووووووووووولطة ة و فلسوووووووووووطيني  اللسووووووووووولطة ا بوووووووووووين 1995

وثيوووووووووووق تال ةنقووووووووووول سووووووووووولط نوووووووووووإل علووووووووووول الووووووووووولدو  الثوووووووووووانيوسووووووووووولو أاق اتفووووووووووو يضوووووووووووا بأ
انيال  لوووووووووووولإ ات االحووووووووووووت لطسوووووووووووولع موووووووووووون والقطووووووووووووا ةغربيوووووووووووو  ال الضووووووووووووفةفووووووووووووي  سووووووووووووك 
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 حوووووووووووت لاالسووووووووووولطة  احتفظوووووووووو فقووووووووووود  ةفلسوووووووووووطيني  ال والسوووووووووولطة فلسوووووووووووطيني    الجانوووووووووو ال
 ةغربيوووووووو  ال الضووووووووفةفووووووووي  الدائمووووووووة اإل امووووووووةاري  تصوووووووو   موووووووون فووووووووي الحصوووووووورية لطةبالسوووووووو 

  ترفووووووووووووووووووووو ال يع   و  صووووووووووووووووووووهيوني  ال) وبقووووووووووووووووووووي  ،نيي  فلسووووووووووووووووووووطينللع لووووووووووووووووووووزه و طووووووووووووووووووووا
  .ةطالسلتصدرئا التي  طا ات والهوياتالبب

لوووووووول إدت أ ةصووووووووهيوني  اليووووووووود لق  اأت أكوووووووودموكيوووووووود ئ ةمنظ موووووووو جرتهووووووووا أث بحووووووووو 
 صووووووهيوني  لا  وأعطوووووو  لقطوووووواعاو  ضووووووفةالين فووووووي فلسووووووطيني  جيل ال فوووووو  معوووووودالت تسوووووو 

 لمعروفوووووةا يرا ووووو % مووووون األ62علووووول و  ةغربيووووو  ال لضوووووفةاعلووووول حووووودود  ةكاملووووو  سووووويطرة
 حووووووووت لاالسوووووووولطة إلوووووووول  يووووووووام  إلشووووووووارةا مووووووووع ،1995اتفوووووووواق  حسوووووووو    لمنطقووووووووةبا
الكثيوووووور موووووون  بمووووووا يجعوووووول ةفلسووووووطيني  لاسوووووور مل األتجميوووووود طلبووووووات لوووووون شوووووو ب سووووووتمراراب

  .ةحتل  مل األرا ي ال دا دةفي أماكن عدي ة مشتتةفلسطيني  األسر ال
لووووووووووووال  نوووووووووووا بف االعتووووووووووورانصووووووووووواف واإل علووووووووووول ئووووووووووولا يصوووووووووووب  مووووووووووون الواجووووووووووو و 

دول مدة فوووووووووي وجوووووووووا الووووووووو ادول الصووووووووو مجموعوووووووووة الووووووووو  بنووووووووويقاوموووووووووة وتة حركوووووووووات المالدو 
فيموووووووووووا   صوووووووووووحفي ألتووووووووووو اوالممانعوووووووووووة  لعقيووووووووووودة المقاوموووووووووووةبرياليوووووووووووة معمارية اإلسوووووووووووتاال

 قووووووووووووةك وموووووووووووة التوووووووووووي ظهووووووووووورتمحوووووووووووور المقاعووووووووووون نهووووووووووود مقووووووووووواوم تبنتوووووووووووا دول  دبعووووووووووو 
وال المصووووووووووير نهد و ة والوووووووووو ركووووووووووا  يجمعهووووووووووا المصوووووووووولحة والغايوووووووووو ة األة مكتملوووووووووو إ ليميوووووووووو 

 ربمووووووووووال هيوني  صوووووووووو الكيووووووووووا  الول الطوووووووووووق حوووووووووو  عقوووووووووود دولضوووووووووواض انفسوووووووووويما بعوووووووووود 
ة دارتكووووووووواب إبووووووووواعلووووووووول  الصوووووووووهاينة رءبتجووووووووو  اابووووووووو و  ةفلسوووووووووطيني  لا قضوووووووووي ةانووووووووودثرت ال

غافوووووووول دو  الت ،موووووووون سووووووووكا  عوووووووورب بقوووووووول فووووووووي فلسووووووووطينتكوووووووول موووووووون  بحووووووووقة تاموووووووو 
ل علووووووووو بقيووووووووو   التوووووووووية عربيووووووووو  للشوووووووووعوب اا هالجموووووووووة التوووووووووي  ووووووووودمتات ايالتضوووووووووح عووووووووون
 ةاديووووووووو حأات ن اتفا يووووووووو موووووووووا ت ئوووووووووا مووووووووو و  1967عوووووووووام يووووووووورا  حز  ةن نكسووووووووو لن مووووووووو الووووووووور 

  الكيوووووووووووووا  لووووووووووووو جمكانيوووووووووووووة إ مو عوئوووووووووووووا وظووووووووووووون ا  الغاصووووووووووووو يووووووووووووو موووووووووووووع الك و عووووووووووووو 
وبقوووووووووووي  قضوووووووووووي ةة لليووووووووووو وف  قيووووووووووو ب ،مالسووووووووووو  الطاعوووووووووووة أو حظيووووووووووورةالغاصووووووووووو  الووووووووووول 

 يتخلوووووووووو عوووووووووودم اللوووووووووول عهوووووووووود عبقوووووووووواء الوا ووووووووووحة بو مووووووووووة رسووووووووووالة دائمثوووووووووول نضووووووووووالها ي
 التصوووووووووووووودد ركووووووووووووووةمع ثبووووووووووووووات فوووووووووووووويال  وووووووووووووورورةو  المواجهووووووووووووووة حتميووووووووووووووةاإليمووووووووووووووا  بو 

فووووووووووي تقريوووووووووور  فلسووووووووووطيني  شووووووووووع  الحووووووووووق ال نصوووووووووورةو  ،يوووووووووواوداعم محتوووووووووول  الريع شووووووووووالم
 ر ا.أ سيادتا علل ةداستعاو صيره م

ا رئيسوووووووووووووو  سووووووووووووووببا   وال  ال كووووووووووووووا  النشوووووووووووووو  ةلسووووووووووووووطيني  فال قضووووووووووووووي ةال   مسووووووووووووووارإ
قاوموووووووووووة لما محوووووووووووورهن يلووووووووووو إ ما  ضووووووووووو ب منلعووووووووووور لعنوووووووووووف بوووووووووووين ااعد موجوووووووووووات التصووووووووووو 
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فوووووووووي  ا ووووووووويهنألر  عربوووووووووي  الالطووووووووووق   سوووووووووارة دول اومووووووووو  ،صوووووووووهيوني  بوووووووووين الكيوووووووووا  الو 
شوووووووووووووول نتووووووووووووووا  الفإال  1948ل عووووووووووووووام منوووووووووووووو  وني  صووووووووووووووهيال لكيووووووووووووووا كهن مووووووووووووووع امعووووووووووووووار 

ن عووووووووو دفاع لووووووووو معووووووووورض ا فوووووووووية مووووووووون مووووووووور  أكثووووووووورة الصوووووووووهاينة فوووووووووي مواجهووووووووو  عربوووووووووي  ال
 صووووووووووهيوني  ال فلسووووووووووطيني  اع الإنهوووووووووواء الصوووووووووور عقوووووووووو  محوووووووووواوالت  فلسووووووووووطيني  الحووووووووووق ال
  .ال   وعدم نجا

ر ين محوووووووووو ة بووووووووو عربيووووووووو  الفوووووووووي المنطقوووووووووة  نلقوووووووووائلا ينطبوووووووووق علووووووووول التووووووووووتر اوئووووووووو 
 جهووووووووةموووووووون  صووووووووهيوني  ة والكيووووووووا  الليوووووووو مبرياالوووووووودول اإلجهووووووووة وبووووووووين  موووووووون قاومووووووووةالم

 رئيسا الووووووووو بسوووووووووب ةفلسوووووووووطيني  ال قضوووووووووي ةالالووووووووودفاع عووووووووون عهووووووووود ل الووووووووولد يشوووووووووكو  نيوووووووووةاث
 ،لمنطقوووووووووووةا ي ئووووووووووولهئن فووووووووووو مرين الوووووووووووداع المسوووووووووووتعبمعوووووووووووزل عووووووووووون أطموووووووووووا حقيقوووووووووووي  وال

نوووووووووو  ن جوم مووووووووو ة اليووووووووو يرانيووووووووو  ة اإل مي  سووووووووو ة اإلجمهوريووووووووو  هوووووووووا الالووووووووو  موووووووووا تواج لومثوووووووووا
سوووووووووووتخدام التقنيوووووووووووات واموووووووووووت ك هوووووووووووا فوووووووووووي ارمانهوووووووووووا مووووووووووون حقلسووووووووووواعي لحلغووووووووووورب اا
 قضوووووووووي ةع عووووووووون اللووووووووودفال ية منهوووووووووا بعووووووووود تنطحهووووووووواب  الخشووووووووو حوووووووووة بسووووووووو امتلة ايووووووووو  علمال
ا عووووووووووون الشووووووووووولو أو ب ئوووووووووووابر عن اإلواتهامهوووووووووووا فوووووووووووي كووووووووووول محفووووووووووول بووووووووووود ،ةفلسوووووووووووطيني  لا

 ةمريكيووووووووو  األ مت حووووووووودةت الواليووووووووواعلووووووووول تثبيووووووووو  الليووووووووور المتفوووووووووق إال  لي  دو وافوووووووووق الووووووووو الت
ف  إموووووووو ءات كوووووووول موووووووون يوووووووور  رادةوعلوووووووول كسوووووووور ا رارردة بووووووووالقظموووووووول متفوووووووو وة عكقوووووووو 

لووووووووو  مووووووووون ي افووووووووو حتا العليوووووووووا منطلقوووووووووا  مصووووووووول ويحوووووووووامي عووووووووون يةر سوووووووووتعماالقوووووووووو  اال
ة ثانيووووووووووة وموووووووووون جهوووووووووو  ،ئوووووووووولا موووووووووون جهووووووووووة توووووووووواودول اشووووووووووعبة لوطنيوووووووووو  ت الاعتبووووووووووار اال

 ةفلسوووووووووطيني  ال قضوووووووووي ةللالخمينوووووووووي  رو   اإلموووووووووام  سوووووووووي دالتبنوووووووووي  علوووووووووللهوووووووووا  عقابوووووووووا
را سوووووووووي ا يلعبووووووووووا دو أ  ة عربيووووووووو  مووووووووون الرجعيوووووووووات ال اي حمايتهووووووووو مووووووووودعيء لي ئووووووووو  التووووووووو 

ي التوووووووووو ب الشووووووووووعو  أبنوووووووووواءعنهووووووووووا موووووووووون  ينالموووووووووودافعائهووووووووووا و أبنكوووووووووورة اا محوئووووووووووا موووووووووونل
معووووووووووووووووواٍد و  إا أ  ظهوووووووووووووووووور رجووووووووووووووووول بمواصوووووووووووووووووفات اسوووووووووووووووووتثنائية ،هوووووووووووووووووا  ئملووووووووووووووووو حم

ل علوووووووووو دمر كووووووووووا  يعنووووووووووي الخطوووووووووور الموووووووووو  المي  عوووووووووو ال سووووووووووتكباراالو  و وووووووووو ة صووووووووووهيوني  لل
لوووووووووولد صووووووووودم العووووووووووالن بووووووووو   ليوووووووووور او يهوووووووووا عبدئا وتاأسووووووووووياة و صوووووووووهيوني  ات المخططووووووووو 

مشوووووووووروع  رأ  الحربوووووووووة فوووووووووي إيووووووووورا جعووووووووول و  قة بوووووووووالمطليرانيووووووووو  اإل ةالسياسووووووووو  سوووووووووارم
كموووووووا كانووووووو   وأ يوووووووراد لهوووووووا كوووووووو  كمووووووواا  تبووووووودال مووووووون  يمنوووووووةاله يعلمشوووووووار صووووووودد الت

بوووووووووات ف  ،وداعموووووووووا لوووووووووا صوووووووووهيوني  جوووووووووود الحليفوووووووووا للو  قالسوووووووووابمهوووووووووا كاعهووووووووود ح فوووووووووي
 ،تخلإل منهوووووووووووايجووووووووووو  الووووووووووو  ةلوااتوووووووووووا مشوووووووووووك م الخمينوووووووووووي بشخصووووووووووواموووووووووووااإل دالسوووووووووووي  

وإمعانووووووووووا  ،كوووووووووون تجاو ئووووووووووامي معضوووووووووولة ال إيوووووووووورا  ة فوووووووووويسوووووووووو مي  اإلالثووووووووووورة وباتوووووووووو  
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اء جوووووووودار  لعووووووووة حجوووووووور األسووووووووا  فووووووووي بنوووووووو  ءاإرسوووووووو مو ووووووووف المقوووووووواوم و لثبيوووووووو  افووووووووي ت
جعووووووووول مووووووووون ا شووووووووور ي  ينوووووووووي مو فوووووووووا الخمم اإلموووووووووا لسوووووووووي دا اتخووووووووولالصووووووووومود والمقاوموووووووووة 

 بقوووووووووودر للحوووووووووو   اتوجة تسوووووووووو سياسووووووووووي   مسوووووووووو لة مجوووووووووور د  ة ليسوووووووووو فلسووووووووووطيني  ال قضووووووووووي ةال
ندائوووووووووا المشوووووووووهور  لقطفووووووووو تجاو ئوووووووووا  بووووووووولة ال يقشووووووووور ي  ة دينيووووووووو  ية أشوووووووووكالا ئوووووووووي مووووووووو 

شوووووووووووهر رمضوووووووووووا    يووووووووووورة مووووووووووونألامعوووووووووووة فوووووووووووي الج عوووووووووووالمي  لقووووووووووود  اليووووووووووووم امعلنوووووووووووا 
القلوووووووووووب  لقفوووووووووواتتن قاع العوووووووووواللوووووووووولد مووووووووووا ال صووووووووووداه يصوووووووووود  فووووووووووي أصوووووووووو االمبووووووووووارك 

 واإلمووووووووووو ءات نووووووووووووعلرافضوووووووووووة للخحريووووووووووة والل والطامحوووووووووووةاإليموووووووووووا   طم نووووووووووة إلووووووووووولالم
ة ساااااااااامي  اإلل عاااااااااالم والااااااااادوفاااااااااي ال عاماااااااااة المسااااااااالمين أدعاااااااااو ):ةجيووووووووو لخار ا
اصاااااا  غلن اا اااااار هاااااا ا الكيااااااادجاااااال قطاااااا  التاااااا زر ماااااان أن والتكاااااااتف و مضااااااالتل

ن جمعاااااة مااااا  خااااارأ المسااااالمين كافاااااة إلاااااى اعاااااانإنناااااي ادعاااااو الياااااوم  ،هوحماتااااا 
كاااااااون أن ت ن الممكااااااانالقااااااادر ومااااااا مااااااان اياااااااام  مضاااااااان التاااااااي هاااااااير ر شاااااااه

يوماااااااااا للقااااااااادس وأن  لساااااااااطيني  فال مصاااااااااير الشاااااااااع  ينسااااااااامة فاااااااااي تعيااااااااا حا
فاااااي الااااادفاع عااااان  دولي  ن الااااا لميمسااااا لا عااااان تضاااااامنه يعلناااااوا فيااااا و يحتفلاااااوا باااااه 

موووووووووا ومثلوووووووووا أيضوووووووووا  ،( مسااااااااالمال فلساااااااااطيني  لاالمشاااااااااروعة للشاااااااااع  لحقاااااااااوق ا
 ةالسوووووووووري   ن كيووووووووا  الدولووووووووةطوووووووويتحيووووووووة فسووووووووورية بجوووووووور  موووووووون أحووووووووداث مفتعلووووووووة فووووووووي 

هووووووووووووووا ت و شووووووووووووووتي  ائهووووووووووووووا وتةلهب صووووووووووووووهيوني  ال عربووووووووووووووي  لصووووووووووووووراع اا موووووووووووووون الهوووووووووووووو وا راج
لووووووووووووول إ  االخووووووووووووو  راتيجي  سوووووووووووووتوعها االتحويووووووووووووول ائتمامهوووووووووووووا مووووووووووووون تحقيوووووووووووووق مشووووووووووووور و 

عدة سوووووووووواالعليووووووووووا وم ةيوووووووووو  لماللمشووووووووووروع اموووووووووورتهنين ين الي  رئوووووووووواباإلالتصوووووووووودد لمجوووووووووواميع 
فوووووووووي صووووووووومين متخالاموووووووووا جووووووووورد بوووووووووين ف حوووووووووداث التووووووووواريخ و  ،صوووووووووهيوني  للمشوووووووووروع ال

 وأ ي  سياسووووووووووووو ل عووووووووووووودوا  كووووووووووووو    أ يثبووووووووووووو  صوووووووووووووهيوني  ال عربوووووووووووووي  ة الصوووووووووووووراع السووووووووووووواح
 ووووووووووووود  صوووووووووووووهيوني  ال  للكيووووووووووووا الداعموووووووووووووةلووووووووووووودول ا اتنشوووووووووووو  تصوووووووووووووادد  ا  وأ عسووووووووووووكرد  

تمريوووووووووووووور ة و فلسووووووووووووووطيني  ال قضووووووووووووووي ةكانوووووووووووووو  بهوووووووووووووودف تصووووووووووووووفية الة مقاوموووووووووووووو لاول الوووووووووووووود
 وكووووووووووووا  ،ا امريكوووووووووووواسووووووووووووهأوعلوووووووووووول ر  فووووووووووووي المنطقووووووووووووة رسووووووووووووتكب  الغوووووووووووورب المالمصوووووووووووو 

نهوووووووووواء كيفيوووووووووة ا فلسوووووووووطيني  ألعووووووووووداء الحوووووووووق اللمقلوووووووووق أبووووووووودا او ا فيووووووووو  هووووووووواجس األولال
  .منها ءالنتهاوا ةفلسطيني  ال قضي ةلا

ة ر ثيوووووووووووووووو ك إرئاصووووووووووووووووات صووووووووووووووووهيوني  ال فلسووووووووووووووووطيني  ال الصووووووووووووووووراع د حمووووووووووووووووللقوووووووووووووووو 
نوووووووووووواك ئ  نوووووووووووو اك كموووووووووووواو  الطوووووووووووورفين،ن بووووووووووووي المعركووووووووووووة سووووووووووووجاال بقيوووووووووووو نوعووووووووووووة ف ومت

 فلسووووووووطيني  ال قوووووووود منووووووووي أعووووووووداء الحووووووووقف ،يضوووووووواأ اتانتصووووووووار    ئنوووووووواكاكوووووووو ا فا ووووووووات 
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 إيووووووووورا فوووووووووي  ةسووووووووو مي  اإل الثوووووووووورة نووووووووو بأ  تبعووووووووود  1979عوووووووووام  الكبيووووووووور إل فووووووووواقاب
 خمينوووووووووويال و   ر  موووووووووواماإل السووووووووووي درفووووووووووع  حووووووووووين فلسووووووووووطيني  ال ن الحووووووووووقعوووووووووو الوووووووووودفاع 

 ي  عوووووووووالمكووووووووور  يووووووووووم القووووووووود  الاأطلوووووووووق و  واجبوووووووووة الووووووووودعن قضوووووووووي ةك د القووووووووو  ارشوووووووووع
 لتقيووووووووووين  سووووووووووا ك عتمادئوووووووووواوا  ظهووووووووووارا لمظلوميتهوووووووووواوإ ةفلسووووووووووطيني  ال قضووووووووووي ةلل عموووووووووواد
  .المستكبرلغرب ا لصراع معا

 عربووووووووووي  ال ر الصووووووووووراعفووووووووووي مسووووووووووان عظوووووووووويول تحوووووووووو  نقطووووووووووة لوووووووووو و وووووووووود شووووووووووكل ا
ة جمهوريووووووووووووو  ف الة و وووووووووووووو عربيووووووووووووو  يووووووووووووور مووووووووووووون الووووووووووووودول الالكثإا رفضووووووووووووو   صوووووووووووووهيوني  ال

دويووووووووووووة مفووووووووووووي فضوووووووووووويحة  فلسووووووووووووطيني  لة إلوووووووووووول جانوووووووووووو  حووووووووووووق الشووووووووووووع  امي  سوووووووووووو اإل
ظهوووووووور  كمووووووووا ،دليوووووووور الجوووووووود المتووووووووآمر هوووووووواو فمبهووووووووا تلوووووووو  الوووووووودول حقيقووووووووة كشووووووووف  

مووووووووا و  ،جر بووووووووامتوووووووالوبووووووووين ا فلسوووووووطيني  دعووووووون الحووووووووق الي ادق فوووووووو بووووووووين الصووووووو ز ياالتمووووووو 
ين ني  يوووووووووراين واإلالعووووووووورا ي    كووووووووو انه امراتموووووووووؤ  مووووووووون عارموووووووووةجوووووووووة الووووووووو  مووووووووون مو  قلحووووووووو 

 العوووووووووراق ةي ا احووووووووو فووووووووو  مت حووووووووودةالالواليوووووووووات  نجوووووووووا  اهووووووووو تبع ،واتنسووووووووو  لثموووووووووا بحووووووووورب 
 ةلووووووووووو مصووووووووووور مووووووووووون معادا ووووووووووورا  عقووووووووووو   ةطويلووووووووووو  ةالمقووووووووووواوم لفتووووووووووور المشوووووووووووهد  نعووووووووووو 

 نمووووووووو  ت ئووووووووواموووووووووا كامووووووووو  ديفيووووووووود و  ةا يووووووووو فاتيوووووووووع تو  ب صوووووووووهيوني  ال عربوووووووووي  صوووووووووراع الال
 اتم خي مووووووووووووو ل مغوووووووووووووادرة العلووووووووووووو  نيي  فلسوووووووووووووطينالوإجبوووووووووووووار  ا جنووووووووووووووب لبنووووووووووووو ل حوووووووووووووت لا
 انطوووووووووو قمركووووووووووز لتكووووووووووو   اعليهوووووووووو ا  يعووووووووووول كوووووووووو  التووووووووووي فووووووووووي لبنووووووووووا  ةي  فلسووووووووووطينال
 .صهيوني  الكيا  ال  مول  دالمقاومة الم لي اتعمل

 صوووووووووووهيوني  الكيوووووووووووا  السوووووووووووعي ي ساسووووووووووو   سوووووووووووببا األالحوووووووووووراك كووووووووووواكووووووووووول ئووووووووووولا 
 ةفلسوووووووووووووطيني  ال ضوووووووووووووي ةقال ةيفتصووووووووووووو ل عوووووووووووووالمي  ال سوووووووووووووتكباراالن  وووووووووووووو  مووووووووووووو ه و اعمووووووووووووو ود
 نفضوووووووووواض عوووووووووون دعوووووووووونل االعلوووووووووو  واجبارئوووووووووادول والشووووووووووعوب تلوووووووووو  الوووووووووو  ةرادإ ركسووووووووو ب
تمكوووووووووين و  ي الزموووووووووا  والمكوووووووووا فووووووووو  ةفسوووووووووح صوووووووووهيوني  مووووووووون  الل ةيني  فلسوووووووووطال قضوووووووووي ةال
 .ه دو   لقتنجز ما تريدكي  حت لاالة لطس

ين فيمووووووووا يخووووووووإل فوووووووواهلوووووووو  المعوووووووودم   لوووووووولالتحوووووووولير إ ائنوووووووو  الضوووووووورورد ن موووووووو و 
شووووووووور  المووووووووون يوووووووووة يسووووووووو  الغافل ،صوووووووووهيوني  ال عربوووووووووي  ال عا الصووووووووور شوووووووووق مووووووووون ئووووووووولا ال

و أ صووووووووراع فووووووووي اليوووووووووم ا كنووووووووالموووووووو  ةفلسووووووووطيني  ال قضووووووووي ةال لوووووووووال انوووووووو أقووووووووول والتفنيوووووووود ال
ولموووووووووا ة عالميووووووووو  واإلمبرياليوووووووووة ال عماراالسوووووووووت  و  ووووووووو  موووووووووعأو  صوووووووووهيوني  ال موووووووووع ووووووووو ف 

عمار  ديموووووووووة سوووووووووتاال  طمووووووووواعف ،يايء مووووووووون الضوووووووووحالسووووووووو نتوووووووووا  اكووووووووول ئووووووووولا ال كوووووووووا 
 مسووووووووتمر  د لووووووووب ه اعلوووووووول ئوووووووول ةللسوووووووويطر  عماراالسووووووووت ووووووووو   عيسوووووووو و  ،لمنطقووووووووةبقوووووووودم ا
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 عوووووووووون طعتعبيوووووووووور سووووووووووا   و سوووووووووو  مبلفووووووووووور المشووووووووووؤو وعوووووووووود  كووووووووووا  ومووووووووووا ،تو ووووووووووفدو  
تقدموووووووووووة تخوووووووووووودم م ةكري  عسووووووووووو  ةعووووووووووودحوووووووووووداث  اإفوووووووووووي  عماريةاالسوووووووووووتة القوووووووووووو  رغبووووووووووو 

بووووووووووووين  ربد تقوووووووووووواأتمنووووووووووووع  ةنيسوووووووووووورطا ةوبووووووووووووؤر  ،ابتووووووووووووداء   اريةاالسووووووووووووتعم هامصووووووووووووالح
ا احوووووووووة تسوووووووووم  لهووووووووو ور  ةحبوحووووووووو ب يفووووووووو  ا  دولووووووووو تعوووووووووي    أو  عربوووووووووي  وطن ال وووووووووفتي الووووووووو 

  وجوووووووووووود الكيوووووووووووا بووووووووووواتبحيوووووووووووث  ،ر واتموووووووووووام النهضوووووووووووة الحضووووووووووواريةو للتطووووووووووو  التفووووووووووورغ
لتوووووووو  لن يجوووووووو  ا يوووووووور ابوووووووول للتغيليوووووووور  ا  عوووووووو  وا الو وووووووو  أموووووووورا   رو مووووووووع موووووووور  صووووووووهيوني  لا

 يومنوووووووووا رد فووووووووويموووووووووا يجووووووووو حقيقوووووووووة  وئوووووووووله ،كثيووووووووورينفوووووووووي اعتقووووووووواد ال والتعووووووووواي  معوووووووووا
عوووووووووو  بسووووووووووارع تووووووووووي يلا يوووووووووور المفهوووووووووووم يووووووووووات التطبيووووووووووع لااتف ا تكشووووووووووفاموووووووووو و ئوووووووووولا 

د يلووووووووووو الخمووووووووووون دول ا كثيووووووووووور تووووووووووو تبنو  صوووووووووووهيوني    الاع الكيووووووووووو مووووووووووو برامهوووووووووووا العووووووووووورب إل
األرض علووووووووووووول  صوووووووووووووهيوني  جوووووووووووووود الكيوووووووووووووا  الو   بوووووووووووووول مبووووووووووووورراتفوووووووووووووي و  ،عربوووووووووووووي  ال
ة جراميوووووووووو  اإل حقيقتوووووووووا ة عووووووووونصووووووووووورة مختلفووووووووو ن يتقووووووووودن عليوووووووووا لوالتهووووووووووية فلسوووووووووطيني  ال
ئ ائمووووووووووة علوووووووووول مبووووووووووادو  دولي  الوووووووووو  و   ا ووووووووووعة للقووووووووووان مووووووووووةكدولووووووووووة محتر  رهاهوووووووووو ظإو 

 ة وووووووومن منطقوووووووو  موووووووون الوووووووودول ارئوووووووواجو فة مووووووووع شووووووووفا يعيووووووووةار  حيوووووووواة طبموووووووو ت دلالعوووووووو 
 التووووووووووووي تسووووووووووووتطيع ا  ةة الحضووووووووووووارير الدولوووووووووووو هوووووووووووو مظهوووووووووووور بتظو   لشوووووووووووورق االوسوووووووووووو ا

 تتوجهووووووووواب للووووووووتحكنؤئلهوووووووووا الحقووووووووا يبمووووووووا ا موووووووووع محيطهوووووووو  ةطبيعيوووووووو ات تبنووووووووي ع  وووووووو 
 .المتنوعةحكن لتوائل الضغ  وسا رعب و راراتها تل  الدول

 الكيووووووووا لوووووووول وجووووووووود ع  طووووووووورة ةسووووووووطيني  فللا قضووووووووي ةال لبقوووووووواء موووووووون ئنووووووووا كووووووووا 
 ماثلوووووووووة طوووووووووورة  ،لووووووووواة مووووووووو الداع ةاالسوووووووووتعماريوعلووووووووول مصوووووووووال  القوووووووووو   صوووووووووهيوني  ال
سوووووووياق إتموووووووام ي فووووووو  اعليهووووووو ن السووووووويطرة مووووووو  بووووووود ال التوووووووي ساسووووووويةألا ركيوووووووزةال نهووووووواو كب
 هائهوووووووووواانتووووووووون اا موووووووووا ةفووووووووو  ،قوووووووووةطالمنعلوووووووووول  لسووووووووويطرةمنوووووووووة يسوووووووووعل لهيمشوووووووووروع د أ

 حووووووووووووووت لالاوسوووووووووووووولطة  ريةماالسووووووووووووووتعا فووووووووووووووق أئووووووووووووووواء الوووووووووووووودولو  منهووووووووووووووا هوووووووووووووواءنتواال
لمرجووووووووووو صوووووووووور انلتحقق االمزعومووووووووووة سووووووووووية يهوديوووووووووو  سوووووووووواطير الدولووووووووووة الأو  صووووووووووهيوني  ال

 ع.و ر للل  المش
لوووووووووووول لتامووووووووووووة عاض السوووووووووووويطرة فوووووووووووور رفووووووووووووة لجا انوووووووووووو  الرغبووووووووووووةموووووووووووون ئنووووووووووووا كو 
مووووووووووي نتالمو  عليهووووووووووا ينلمقوووووووووو وا لهووووووووووا جيوووووووووور اإلنسووووووووووا  المالوووووووووو بته ةفلسووووووووووطيني  ال األرض
 ديووووووووووةالعقائ ةللكلبوووووووووو د توووووووووورويلابعوووووووووود ض علوووووووووول ئووووووووووله االر  رةالسوووووووووويطدو  بوووووووووو ف ،إليهووووووووووا

د فرصووووووووووة وال أع أد دا هوووووووووولا المشووووووووووروع لوووووووووون يكووووووووووو  ل   المختووووووووووار بووووووووووا شووووووووووع كل
توووووووووي كلبوووووووووة اللناسوووووووووبة اات المي بائووووووووو   المختوووووووووار كلبوووووووووة شوووووووووع   ) ا فوووووووووي النجووووووووو 
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 فوووووووووييين لبريطوووووووووانوا با ألوائووووووووول مووووووووون الفرنسووووووووويين واإلسووووووووو بووووووووورر بهوووووووووا المسوووووووووتعمرين ا
 أكثوووووووووووورادة عومووووووووووووة وإبووووووووووو لمز ا يعوووووووووووادلمعلوووووووووووول أرض ا سوووووووووووتي ءاالة الي  مشوووووووووووو أمريكوووووووووووا ال
ة ي  المالشووووووووووو  يين ألمريكوووووووووووايوووووووووووين شوووووووووووخإل مووووووووووون السوووووووووووكا  األصووووووووووولسوووووووووووة م مووووووووووون  م

يووووووووووووات ن الوالهوووووووووووورت بةسوووووووووووو ة التووووووووووووي ظقراطيوووووووووووو  ديمريووووووووووووة واللحفيووووووووووووة إنشوووووووووووواء دولووووووووووووة اب
 يووووووووووودةالعدكانووووووووووو  التضوووووووووووحيات  جووووووووووول ئووووووووووولاألو  ، ة فيموووووووووووا بعووووووووووودمريكيووووووووووو  األ مت حووووووووووودةال

 .المنطقة دول وشعوب علل ر  ف ظالمة حروب عن التي نتج 
ة لتسوووووووووخي  أئميوووووووووة الو وووووووووع ر  مسوووووووووتمالت الن المحووووووووواو ل الووووووووورلن مووووووووو علووووووووو و ا للووووووووو 

 وا وووووووووحة مووووووووونال قيقوووووووووةحلا لتجائووووووووو  علووووووووول أحووووووووود  كوووووووووااإلمبن ن يكووووووووو لووووووووو  ديمغرافي  الووووووووو 
ل عقووووووووود  وووووووو  ةعربيوووووووو  امتووووووووداد السوووووووواحة ال علوووووووول رتقووووووووواالوووووووولين ا داءالشووووووووه جميووووووووع  أ

ء شووووووووووووووهدا ةمحصوووووووووووووولبال ئوووووووووووووون صووووووووووووووهيوني  ال فلسووووووووووووووطيني  طويلووووووووووووووة موووووووووووووون الصووووووووووووووراع ال
رفووووووووووووة حقيقووووووووووووة بمع هووووووووووووتنوم باحووووووووووووث دأ فووووووووووووة  عموووووووووووول إالو  ،ةفلسووووووووووووطيني  ال قضووووووووووووي ةال

ي ق فوووووووووو ئوووووووووولا المنطوووووووووو  تبنوووووووووويال عوووووووووودم حوووووووووو ي فوووووووووو  صووووووووووهيوني  لا فلسووووووووووطيني  الصووووووووووراع ال
وتبرئتووووووووا موووووووون  صووووووووهيوني  ال أعمووووووووال الكيووووووووا ريوووووووور يظهر كموووووووون يسووووووووعل لتبسوووووووو  حثوووووووواب

د ل عووووووون الوجوووووووو ولووووووو األ الووووووودفاع جوووووووةألوائووووووول الووووووولين ارتقووووووووا فوووووووي مو دمووووووواء الشوووووووهداء ا
 .فلسطيني  ال

 رافي  ديمغكيل الوووووووووووو مووووووووووووع التشوووووووووووو  لتعوووووووووووواطير ايووووووووووووامع أ  لقوووووووووووود بووووووووووووات وا ووووووووووووحا  
 لكيووووووووووووووا النسووووووووووووووبة لب صووووووووووووووهيوني  لا فلسووووووووووووووطيني  ال الصووووووووووووووراع فووووووووووووووي كحالووووووووووووووة دا لووووووووووووووة

 ارصوووووووووو بحيووووووووووث  ،  علوووووووووول الكيووووووووووا   طووووووووووراأل  وووووووووورب أولويووووووووووة و )ئوووووووووو  صووووووووووهيوني  ال
 مووووووووووا ةلحظوووووووووو  نشوووووووووواطا فووووووووووي كثووووووووووراأل شووووووووووعبي ةال ةالكتلوووووووووو ارتكوووووووووواب المجووووووووووا ر بحووووووووووق 

 التووووووووووووي عماريةسووووووووووووتاالوللوووووووووووودول  صووووووووووووهيوني  ا  الللكيوووووووووووو  النسووووووووووووبةاألئوووووووووووون بس جالهوووووووووووو ا
ا سووووووووتار الوووووووولد م مضوووووووومو  التطهيوووووووور العر ووووووووي كشووووووووفااتووووووووا ي فوووووووويوئوووووووولا  ،صوووووووونعتا

 الهائلووووووووووة عووووووووووداداأل دو  ألفووووووووووال فلسووووووووووطيني  ال لشووووووووووع ق ابحوووووووووو  حووووووووووت لالسوووووووووولطات ا
مووووووووا ب موووووووون األرض مختلفووووووووةقوووووووواع علوووووووول ب فعليووووووووا   مشوووووووور دال فلسووووووووطيني  الشووووووووع  ال موووووووون

 الشوووووووووووووع  حصوووووووووووووار  وووووووووووووراوة الووووووووووووو  مووووووووووووون يزيووووووووووووودل ،فلسوووووووووووووطيني  لال هوووووووووووووا الووووووووووووودا يف
 يسوووووووووهل علووووووووول الكيوووووووووا  ، بموووووووووارضاأل قق منووووووووواطفوووووووووي أ وووووووووي هوحصووووووووور  يني  فلسوووووووووطلا
 و ووووووووووو  يضوووووووووووطرد أفوووووووووووي  بهن ووووووووووور و ين فلسوووووووووووطيني  علووووووووووول ال رةيطسووووووووووو ال صوووووووووووهيوني  ال

انية الثافووووووووو الك حوووووووووظيكفوووووووووي أ  ن و  ،لووووووووو افيوووووووووا لفعووووووووول   زةة العاليوووووووووة لقطووووووووواع لووووووووو سوووووووووك 
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رض فووووووووووو ل  لحوووووووووووتالا اتلطسووووووووووو رسوووووووووووا لد تماالووووووووووو  لنتعووووووووووورف علووووووووووول مووووووووووود  اإلكوووووووووووراه 
 .بو مطلال ديمغرافي  التغيير ال

ين وفووووووووووووووق فلسووووووووووووووطيني  الشووووووووووووووهداء ال عوووووووووووووودد  كير بوووووووووووووو ورة التوووووووووووووولمووووووووووووووع  وووووووووووووور و 
 ووووووووووو ل يد شوووووووووووه الوووووووووووف  وووووووووووةمبلووووووووووو   حصووووووووووواءلإالمركوووووووووووزد  ا جهووووووووووو ائيات الاحصووووووووووو 

إ صووووووووووائي تمثوووووووووول  فعوووووووووول  لوووووووووو نائفووووووووووة   هيوني  صوووووووووو ال فلسووووووووووطيني  لسوووووووووونوات الصووووووووووراع ا
ف ألووووووووووو  200  و تووووووووووو ه نوووووووووووز  ،1948ام فوووووووووووي عووووووووووو  فلسوووووووووووطيني  الوووووووووووف  800 ريدتشووووووووووو ب

 لن مووووووووونلووووووووول الووووووووور عو  ،رد االفوووووووووي  سوووووووووتقراهن للوووووووووبأ  1967بعووووووووود عوووووووووام  فلسوووووووووطيني  
اع ن  طوووووووو ن حريووووووووة  وووووووومموووووووو  يءعلوووووووول شوووووووو  نيفلسووووووووطيني  العتقوووووووواد الووووووووبع  حصووووووووول ا 

ن  بوووووووووووووول الكيووووووووووووووا  موووووووووووووو  لجانوووووووووووووو احووووووووووووووادد ا االنسووووووووووووووحاب دبعوووووووووووووو ما يالسوووووووووووووو و لووووووووووووووزة 
ن بوووووووووووي علووووووووووولاأل تعتبوووووووووووروالتوووووووووووي  ةلوووووووووووز السوووووووووووكا  فوووووووووووي  ةنسوووووووووووبأ   ال، إصوووووووووووهيوني  ال

  ووووووووووووود جديووووووووووووودةالزائفوووووووووووووة أايوووووووووووووة ريوووووووووووووة حلا ئوووووووووووووله مووووووووووووونتجعووووووووووووول  عوووووووووووووالنلسوووووووووووووكا  ا
تفيووووووووووود  حيوووووووووووث ،ل سوووووووووووجن كبيووووووووووورولين دا ووووووووووو لووووووووووول معوووووووووووز تحوووووووووووولهن إو  نيسوووووووووووطيني  فلال

ي  صووووووووووعوبة عوووووووووو ال تالحووووووووووا سوووووووووووءموووووووووون أفووووووووووي  طوووووووووواع لووووووووووزة  اةحيوووووووووو ال ارير أ التقوووووووووو 
انياللضووووووووغ  نتيجووووووووة ل  أللوووووووو  ئووووووووؤالء المقيمووووووووينو  ناهيوووووووو  عوووووووون كوووووووو  ،الهائوووووووول سووووووووك 

ر ليوووووووو  الحوووووووو ئوووووووولا ال    أ  ننسوووووووول أدو  ،لجوووووووووءات م خي موووووووو الج ووووووووين فووووووووي  فووووووووي لووووووووزة
 ووووووووار   ءو ات اللجوووووووو م خي موووووووو لوووووووول يتعووووووووداه إبوووووووول  يني  فلسووووووووطلمقتصوووووووور علوووووووول الوووووووودا ل ا

اإلحصوووووووووووووووواء تقووووووووووووووووارير  تفضووووووووووووووووحاحا و و وووووووووووووووو ت مووووووووووووووووا وة وئوووووووووووووووو فلسووووووووووووووووطيني  ال األرض
فوووووووووي و  ةفوووووووووي سووووووووووريات م خي مووووووووو ال ج ووووووووويالد عوووووووووداأ عووووووووون  توووووووووي كشوووووووووف ال ،ةفووووووووو تلمخال

 .ليرئالبنا  وفي االرد  و 
انيلا الكثافووووووووووة  بلغوووووووووو فووووووووووي و وووووووووو  و  رد فوووووووووو  534 ةربيوووووووووو  غلا الضووووووووووفةي فوووووووووو  ةسووووووووووك 

فوووووووووووي فووووووووووورد  5533 ةطووووووووووواع لوووووووووووز افوووووووووووة فوووووووووووي  كثال لووووووووووو تب عفوووووووووووي الكيلوووووووووووومتر المربووووووووووو 
ع ئوووووووووووووون القطووووووووووووووا يمووووووووووووووين فوووووووووووووويالمق نموووووووووووووو  %66  أ علمووووووووووووووا   ،الكيلووووووووووووووومتر المربووووووووووووووع

% موووووووووووووووون 24علوووووووووووووووول   ال  احووووووووووووووووتسوووووووووووووووويطر ي صووووووووووووووووهيوني  الكيووووووووووووووووا  ال  أو ين الج وووووووووووووووو 
شووووووووووري  يحووووووووووي   فووووووووووي اتوووووووووواوتنشوووووووووور  و  كيلووووووووووومتر 365 البالغووووووووووةطوووووووووواع الق ةمسوووووووووواح

 هاتا.ج من جميع طاعبالق
 فلسوووووووووووووطيني    مليوووووووووووووو  2.5 واليحووووووووووووو  أ ا لغووووووووووووووث األونووووووووووووورو ير وكالوووووووووووووة اتشووووووووووووو و 

 لالتووووووووي اسووووووووتول ةشوووووووور ي  ال د لقوووووووو بمووووووووا فووووووووي الوووووووو  ا ةغربيوووووووو  ال الضووووووووفةفووووووووي يعيشووووووووو  
مليوووووووووووو  وئنووووووووووواك  1967  فوووووووووووي حووووووووووورب ردمووووووووووون األ صوووووووووووهيوني  يوووووووووووا  اللكاعليهوووووووووووا 



244 

 مووووووووون % 17مووووووووون  أكثووووووووورأ  ، و ةيقيموووووووووو  فوووووووووي لوووووووووز  فلسوووووووووطيني  ليوووووووووو  المونصوووووووووف 
 ةدرجووووووووووو المووووووووووون  يووووووووووو لهووووووووووون  ر  ةمحتلووووووووووو  الرا وووووووووووي ي االموووووووووووين فووووووووووو يقين المفلسوووووووووووطيني  ال

 هلوووووووووووز سوووووووووووكا  و  ةغربيووووووووووو  ال الضوووووووووووفةسوووووووووووكا   ي  موووووووووووالاج أ سوووووووووووجل و ليووووووووووور م االولووووووووووول
 طبقوووووووووووواألووووووووووووف إنسووووووووووووا  بعمائة سوووووووووووو و  يووووووووووووين م ةث ثوووووووووووو يزيوووووووووووود عوووووووووووون  2005ام عوووووووووووو 

 .فلسطيني  ء الاالحصا مكت  إلحصاءات
ثيقوووووووووات ات وتو مووووووووون معلومووووووووو  نستعر وووووووووا  أوموووووووووا يمكووووووووون  موووووووووا أوردنووووووووواه كووووووووول

 غبوووووووووةلر ا  لووووووووو ت نعووووووووو  واحووووووووودةو ة وا وووووووووح ةصوووووووووور  ءإعطووووووووواد يووووووووو ة يفئيوأر وووووووووام احصوووووووووا
ومحووووووووووو  ودجوووووووووو لو موووووووووون ا فلسووووووووووطيني  االنسووووووووووا  ال نهوووووووووواءإل اينة  الصووووووووووهلوووووووووود بتووووووووووةالثا

 بووووووووووووووواألرض طووووووووووووووواابووووووووووووووو  تسلسووووووووووووووول ارتباكووووووووووووووور يث دأوإ فووووووووووووووواء  ،ا  تاريخيووووووووووووووو  ره اكووووووووووووووو 
حيتوووووووووووا وتن كخصووووووووووون موووووووووووزعد ير الوووووووووووتخلإل منوووووووووووا ووووووووووول تقووووووووووودأ و فووووووووووويأ ،ةفلسوووووووووووطيني  لا

  .معلوم جل ليرألصراع ئلا ال عن
وسووووووووووواط أ بوووووووووووين وميووووووووووو لا دار الووووووووووو  دأنغفووووووووووول الووووووووووور ال   أا لنووووووووووو  امهمووووووووووو    كو سوووووووووووي

لمحفووووووووووووز لوووووووووووودفع ا ءراداعي إلوووووووووووول  يووووووووووووادة منسوووووووووووووب اإللوووووووووووو الوووووووووووو و صووووووووووووهاينة عامووووووووووووة ال
 وائهنوالووووووووووووووو  يعيشووووووووووووووونها يله الحيوووووووووووووواة التوووووووووووووو بووووووووووووووديل ئووووووووووووووو تب القبووووووووووووووول ينفلسووووووووووووووطيني  ال

ن وفوووووووووي أ ووووووووور  تبووووووووودد اسوووووووووتعدادئا الووووووووودائالرليووووووووودة فوووووووووي دول  وبالحيووووووووواة اتديووووووووو  مابال
 لموووووووووون  بوووووووووو  أ وووووووووورفووووووووووي سووووووووووعي  ،بووووووووووالتخلي رلبوووووووووووامووووووووووا  ااإ السووووووووووتقبالهند و وووووووووو  أ

  لووووووووو ت   سوووووووووو ين نيفلسوووووووووطيني  اللجعووووووووول  ني  صوووووووووهيو لكيوووووووووا  الي افووووووووو  حوووووووووت لة االسووووووووولط
البيوووووووو  تووووووووا  مفعوووووووون المشوووووووواعر  وتثيوووووووور نلهموووووووو نه  االتووووووووي تسووووووووتحفووووووووزة الم القصووووووووة

 ، وعووووووووون توووووووووراب األجوووووووووداد وعشوووووووووقالرائحوووووووووة  بقوووووووووةة الليموووووووووو  شوووووووووجر  تيوووووووووق وعووووووووونالع
 بعوووووووووود أ  نجوووووووووو خاصووووووووووة وب ،اعادتهتسوووووووووو اوحتميووووووووووة  هوووووووووواليإ نتموووووووووواءاالعوووووووووون و األرض 

موووووووووع الووووووووودول  ي التعامووووووووولا فووووووووو اكلووووووووو  وآتووووووووول مثيووووووووورةال ريووووووووواتمغلا نوووووووووول نسووووووووود علووووووووولال
صوووووووووول   نحووووووووووو لووووووووووةمهرو   وووووووووور  االلووووووووووو ت واحوووووووووودةالاو  تتهوووووووووو  أ وووووووووولت التووووووووووي ةعربيوووووووووو  ال

 .ةصهيوني  ال تلة القمع آل ر مبرر أو مفهوملي
ئاصووووووووووووووات هوووووووووووووون إر لف يسوووووووووووووويكو  سووووووووووووووه   علوووووووووووووول مريوووووووووووووود الحقيقووووووووووووووة السوووووووووووووواع

  ربوووووووووو ءة و ه موووووووووون  وووووووووورامنابنوووووووووواء علوووووووووول مووووووووووا  وووووووووود وني  صووووووووووهيال فلسووووووووووطيني  ع الالصوووووووووورا 
حووووووووووق  يلل ئوووووووووولا اإلصوووووووووورار علوووووووووول تحصوووووووووو ومعلومووووووووووات فهوووووووووون سووووووووووب  كوووووووووو وتحليوووووووووول 

ل عوووووووووووون ا  فووووووووووووي عوووووووووووودم التنوووووووووووو و  ،نيفلسووووووووووووطيني  موووووووووووون  بوووووووووووول ال ي  فلسووووووووووووطينالشووووووووووووع  ال
 كونهوووووووووووووواول، التفووووووووووووووري  بهوووووووووووووا ال يصووووووووووووو  مركزيووووووووووووووة  ضوووووووووووووي ة ئوووووووووووووواار عتبالفلسوووووووووووووطين 
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وداعميووووووووووا  يوني  صوووووووووهال ا لكيووووووووو ائن موووووووووع االصوووووووووراع القووووووووو  كوووووووووةحر ل ساسووووووووويةاأليوووووووووزة ركال
 فر بها.اللد سينتصر فيا من يظو  ،مي  عالال ارستكباال و  من 

 لشووووووووواوةو  د عهوووووووووا المريووووووووور ر يوووووووووة الصوووووووووورة بوا يلووووووووو  فووووووووو ير وسووووووووويفهن مووووووووون 
دد لتصوووووووووووووو ة لموووووووووووووو او حووووووووووووووور المقمقوووووووووووووواومين فووووووووووووووي فلسووووووووووووووطين و لم ووووووووووووووف اقيووووووووووووووة مو أح

أرض  احووووووووووووووووت لرة فكوووووووووووووووو ل حقيقووووووووووووووووي  ة المهنوووووووووووووووود  العالميوووووووووووووووو  ال الهيمنووووووووووووووووة علمشوووووووووووووووورو 
 ةريخيوووووووووووو  تاا الهتبوووووووووووو  عائوووووووووووودييث فلسووووووووووووطيني  أد وجووووووووووووود  هووووووووووووا موووووووووووونئ إ فلسووووووووووووطين و 

متخووووووووول الو  ،ي أد  مووووووووونفووووووووو   مي  سووووووووو إلأو ا عربوووووووووي  ال مائهووووووووواانتويووووووووورب  بينهوووووووووا وبوووووووووين 
تهديوووووووود جووووووووودد ك فلسووووووووطيني  الوجووووووووود ال ءورة بقوووووووواطووووووووو  موووووووود  لوره وتصوووووووو  موووووووون فهمووووووووا

 ينوووووووووووووادد فيوووووووووووووا مسوووووووووووووتمر   اعووووووووووووودة عمووووووووووووول  حوووووووووووووت لواال نوووووووووووووةالهيمروع مشووووووووووووو لووووووووووووول ع
 .صهيوني  الجا  المشروع ية لن ولو ك ديمغرافي  ال التغيير بضرورة
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   اجر الم
 

ور منشووووووو  The World Factbookحقوووووووائق العوووووووالن ) كتووووووواب  -
ة ابتووووووووووداء موووووووووون ريكيوووووووووو  ماألمركزيووووووووووة المخووووووووووابرات ال تصوووووووووودره وكالووووووووووة سوووووووووونود 

 .1962عام 
 .فلسطيني  الحصاء إزد للجها  المركلمنشورة  قوثائ -
انيللنمو ال مت حدةألمن الئمة ا ا -  .سك 
ة حقو يوووووووووووووووووووووة تووووووووووووووووووووودعن منظ مووووووووووووووووووووو : موكيووووووووووووووووووووود ئ موووووووووووووووووووووةظ  )منمنشوووووووووووووووووووووورات  -

وسةةةةةةتث ارسةةةةةة  ما ا   صةةةةةة       الناهضةةةةةة  عةةةةةة  المالمقاط كووووووةر ح

 .  العق باض وفر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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 اله رة واالستيطان 
انيكأهم عوامل النمو ال  صهيوني  في الكيان ال سك 

   أحمدالدكتور أحمد أدي

 
 جامعة تشرين.ية اال تصاد بعضو ئي ة تدريسية في كل

 .2006  امتيا بتقدير    اإلحصاء والبرمجة  با تصا   ماجستير في اال تصاد
 .2013  بتقدير جيد جدا    اإلحصاء والبرمجة  با تصا   في اال تصاد  دكتوراه 

 الخبرا  العلمية المهنية السابقة:

بالتعوواو   UNDPد لتووابع لبرنووام بيوور ا تصووادد إحصووائي فووي مشووروع دعوون الجائزيووة التنافسووية ا .1
 مع ئي ة تخطي  الدولة.

  دم آالف الساعات التدريبية في مجال تقنية المعلومات والدراسات اإلحصائية واال تصادية. .2

الحاسووووب  فوووي كليوووات  -)اإلحصووواءللعديووود مووون الموووواد المقوووررة العملوووي النظووورد و مووودر  القسووون  .3
 حتل اآل  . 2003جامعتي تشرين ودمشق )

 اث المنشورة:المؤلفا  واألبحبع  
 نسخة الكترونية.  -كتاب بعنوا : )اال تصاد السياحي  .1
 .2011  -بعنوا  )نب   لصفصاف الفضاء  مجموعة شعرية .2

 .2014  -بعنوا  )مناجاة مع  ائد األمة  مجموعة شعرية .3

 . يد اإلصدار  - نهر العسلبعنوا  )  مجموعة نثرية .4

تووداد للتلمووود الصووهيوني، مجلووة الفكوور اإلرئوواب التكفيوورد امدراسة استراتيجية بعنوووا : دعوووات   .5
 .2016العسكرد، العدد الثالث،  

أئووون و  اإلرئابيوووةفوووي مواجهوووة حووورب العصوووابات القتوووال فوووي المووود  دراسوووة عسوووكرية بعنووووا :  .6
، مجلووووة الفكوووور العسووووكرد،  يوووود الجووووي  العربووووي السووووورد التووووي اكتسووووبها الخبوووورات المهووووارات و 

 اإلصدار.
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وفووي  المنشووورة و يوود اإلنجووا  فووي مجوواالت أ وور   والمقوواالت  بحوواثالكت  والمؤلفات واألمن    العديد  ولا
العديووود مووون الصوووحف المحليوووة والعربيوووة والموا وووع االلكترونيوووة، والمقووواب ت والحووووارات اإلع ميوووة علووول 

 الفضائيات واإلااعات المحلية في المجال السياسي واال تصادد.
 

 :2015-2011فية في عامي ها في المراكز الثقابع  الندوا  والمحاضرا  التي قدم
 -نووودوة حواريوووة مشوووتركة موووع بعووو  رجوووال الووودين بعنووووا : دور رجوووال الووودين فوووي ئوووله األ موووة .1

 ال ا ية.  -المركز الثقافي في جبلة

المركووز الثقووافي فووي  -محا رة بعنوا : الحرية الفاصلة بين تووآمر العموو ء وإ وو   الشوورفاء .2
 دمشق.  -المزة 

المركووز الثقووافي فووي  -بووين الت ييوود اإللهووي وحكمووة القائوود محا وورة بعنوووا : إعوو ء كلمووة الحووق .3
 طرطو .  -بانيا 

 -المركووز الثقووافي فووي أبووو رمانووة -محا وورة بعنوووا : الوحوودة الوطنيووة.. شووعار القائوود والشووع  .4
 دمشق.

 ال ا ية.  -جبلة  -ندوة حوارية بعنوا : دور الشباب في مواجهة التحديات .5

 ال ا ية.  -جبلة  -التكفير واإلرئاب  ة بعنوا : وعي الشباب في مواجهةمحا ر  .6

 ندوات متعددة حول مشروع الدستور الجديد في ال ا ية وجبلة و رائا. .7

المركووز الثقووافي فووي  -محا رة بعنوا : ع ئن النصر في ممانعة الفو ل ومقاومووة اإلرئوواب .8
 ال ا ية.  -جبلة

 -الثقووافي فووي جبلووةالمركووز  -ر الحتمووي لسووورية األسوودحوووار شووبابي مفتووو  بعنوووا : االنتصووا .9
 ال ا ية.

 جبلة.  - يمة وطن  -محا رة بعنوا : تجليات الحكمة عند القائد بشار األسد .10

ورشوووات عمووول تفاعليوووة حوووول تحديووود الهووودف وتحقيقوووا.. وإدارة الو ووو .. وتحقيوووق مجموعوووة  .11
 .لط ب جامعة تشرين  ..النجا 
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 مقدمة 
ل أعلووووووووو  الووووووووودا لي إلووووووووول وطني  يعلوووووووووو النوووووووووداء الووووووووو  عوووووووووالمي    الدفوووووووووي يووووووووووم القووووووووو 

الكتابووووووووووة فووووووووووي ئوووووووووولا  ين علوووووووووولقووووووووووومي  ين والوطني  مووووووووووداه ليحفووووووووووز كوووووووووول البوووووووووواحثين الوووووووووو 
ال   ضووووووووي ةع بوووووووو   العروبووووووووة مة جديوووووووودة توووووووولكر العووووووووالن أجموووووووو الشوووووووو  ، وو ووووووووع بصوووووووو 

هنووووووووووووة لألعووووووووووووداء وال بسياسووووووووووووات مرتة وال توووووووووووورتب  ب نظمووووووووووووة حكوووووووووووون أعرابيووووووووووووة  ائنوووووووووووو 
الشووووووووورفاء الووووووووولين   ضوووووووووي ةبوووووووووي ، بووووووووول ئوووووووووي   األبر سووووووووواء مووووووووووظفين لووووووووود  البيووووووووو 

تخووووووووو  يكونووووووووووا صووووووووووت القووووووووود  وصووووووووووت دمشوووووووووق، واليووووووووود التوووووووووي أنفسوووووووووهن لرئنووووووووووا 
ر السوووووووووووووو   الوووووووووووووولد يرسوووووووووووووون االنتصوووووووووووووواير الممانعووووووووووووووة والمقاومووووووووووووووة بجانوووووووووووووو  تعوووووووووووووواب

 الحق. قضي ةل
  وجووووووووووووود كوووووووووووود أو وووووووووووود ارت يوووووووووووو  أ  أكتوووووووووووو  فووووووووووووي مو وووووووووووووع مهوووووووووووون جوووووووووووودا  يؤ 

ئوووووووووو  حتووووووووول  م  الي الجووووووووووالة وفووووووووو محتلووووووووو  فوووووووووي أرض فلسوووووووووطين ال صوووووووووهيوني  ال الكيوووووووووا 
، إا إنووووووووووا لوووووووووون يوووووووووو ت  فووووووووووي سووووووووووياق تووووووووووي يجوووووووووو  حر هوووووووووواوجووووووووووود د يوووووووووول كالثآليوووووووووول ال

تصوووووووووواب موووووووووون  وووووووووو ل ، إنمووووووووووا أتوووووووووول بالحيلووووووووووة وااللاريخي للشووووووووووعوبالتطووووووووووور التوووووووووو 
لسياسوووووووووووات المتبعوووووووووووة لتثبيتوووووووووووا فوووووووووووي المنطقوووووووووووة، ومنهوووووووووووا السياسوووووووووووات العديووووووووووود مووووووووووون ا

انال   ركووووووووووووزت علوووووووووووول أسووووووووووووالي  الهجوووووووووووورة واالسووووووووووووتيطاة المصووووووووووووطنعة التووووووووووووي يسووووووووووووك 
انيمووووووووووول لتحقيوووووووووووق النموووووووووووو الكووووووووووو ئن عوا ، صوووووووووووهيوني  الكيوووووووووووا  ال فوووووووووووي دا ووووووووووول سوووووووووووك 

 .ومنا لهن عنوة   مقابل تهجير العرب من أرا يهن

انمظاهر النمو ال  ي سك 
ائتموووووووووووام كووووووووووول الحكوموووووووووووات فوووووووووووي العوووووووووووالن،  انيسوووووووووووك  نالووووووووووو  مسووووووووووو لة النموووووووووووو ال

انيأل  و ووووووووووع سياسوووووووووووة  ئووووووووووق مووووووووووون الحيووووووووووواة للسوووووووووووكا  المسوووووووووووتو  ال فوووووووووول ة تكسوووووووووووك 
 تمام الحكومات.يعد من أولل ائ

انيوللتعوووووووووووورف علوووووووووووول النمووووووووووووو ال ين نو يووووووووووووا البوووووووووووود موووووووووووون التفريووووووووووووق بوووووووووووو  سووووووووووووك 
انينموووووووووووو الحيوووووووووووث تتجسووووووووووود مظوووووووووووائر ال الطبيعوووووووووووي وليووووووووووور الطبيعوووووووووووي، فوووووووووووي  سوووووووووووك 

 ظهرين ئما:م
انييعوووووووووي: ويقصووووووووود بوووووووووا التغيووووووووور الالنموووووووووو الطب .1 النووووووووواتد عووووووووون حركوووووووووة  سوووووووووك 

ل ز بووووووووووا الوووووووووودول األصوووووووووولية كالوووووووووودو الخصوووووووووووبة، والوووووووووولد تتميوووووووووو اليوووووووووود و الوفيووووووووووات والمو 
 ة.عربي  قة الة في المنطعربي  ال
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انيالتغيووووووووور اليووووووووور الطبيعوووووووووي: ويقصووووووووود بوووووووووا النموووووووووو ل .2 النووووووووواتد عووووووووون  سوووووووووك 
يلوووووووووة التوووووووووي ركوووووووووزت علووووووووول مو ووووووووووع لكيانوووووووووات الد الهجووووووووورة، والووووووووولد تتميوووووووووز بوووووووووا ا

، وئوووووووووووو موووووووووووا سووووووووووونركز عليوووووووووووا فوووووووووووي صوووووووووووهيوني  الهجووووووووووورة واالسوووووووووووتيطا  كالكيوووووووووووا  ال
 لا.بحثنا ئ

اني  ثار النمو ال  سك 
و السووووووووووريع للسووووووووووكا ، ر السوووووووووولبية المتو عووووووووووة للنموووووووووو علوووووووووول الوووووووووورلن موووووووووون اآلثووووووووووا

والتوووووووووووووي  لمعيشوووووووووووووة لووووووووووووود  أفوووووووووووووراد المجتموووووووووووووع،اء موووووووووووووا يتعلوووووووووووووق بمسوووووووووووووتويات اسوووووووووووووو 
انيسوووووووووو النمووووووووووو ال سووووووووووتنخف  إاا لوووووووووون يصوووووووووواح  ة فووووووووووي السووووووووووريع سياسووووووووووات فعالوووووووووو  ك 

لعوووووووووووام علووووووووووول نطووووووووووواق التنميوووووووووووة اال تصوووووووووووادية، أو موووووووووووا يتعلوووووووووووق بزيوووووووووووادة اإلنفووووووووووواق ا
ادة أمووووووووووور مبوووووووووووال  فيوووووووووووا، فقووووووووووود  أ  القلوووووووووووق مووووووووووون الزيووووووووووو الخووووووووووودمات االجتما يوووووووووووة. إال

اصوووووووب  الزيوووووووادة الت موووووووا ة ولووووووويس عائقوووووووا  لهوووووووا، وئوووووووو ة عوووووووام   مشوووووووجعا  للتنميووووووو نيسوووووووك 
ة، انيسوووووووووووك   ططوووووووووووا االسوووووووووووتيطانية وال محتووووووووووول  ال صوووووووووووهيوني  يبنوووووووووووي عليوووووووووووا الكيوووووووووووا  ال

انيحيووووووووووووث أ  النمووووووووووووو ال اإلنتووووووووووووا ، يعتبوووووووووووور عووووووووووووام   مهمووووووووووووا  فووووووووووووي: تحفيووووووووووووز  سووووووووووووك 
لفتيووووووووووووة ، واتسوووووووووووواع حجوووووووووووون و اصووووووووووووة الف ووووووووووووة ايوووووووووووود  وووووووووووووة العموووووووووووول المطلوبووووووووووووة )وتحد

 بتكارات.السوق واال
انييعنووووووووووي أ  النمووووووووووو ال وئوووووووووولا  وووووووووو ل حفووووووووووزا  ل  تصوووووووووواد موووووووووون يعوووووووووود م سووووووووووك 

ي تلبيوووووووووة ادة فوووووووووي االسوووووووووتثمار أمووووووووو   فووووووووو  يووووووووو   يوووووووووادة الطلووووووووو  الفعوووووووووال الووووووووولد يولووووووووود
إلوووووووول ارتفوووووووواع المتطلبووووووووات، ليوووووووونجن عوووووووون الوووووووو   يووووووووادة فووووووووي الوووووووود ول، ممووووووووا يووووووووؤدد 

وئوووووووولا مووووووووا يحووووووووث علوووووووول إيجوووووووواد  ع حجوووووووون السوووووووووق،درة الشوووووووورائية، وبوووووووولل  يتسوووووووو القوووووووو 
الموجوووووووووووودة   ت ويحفوووووووووووز فوووووووووووي تبنوووووووووووي التكنولوجيووووووووووواال مووووووووووون المواصووووووووووو نظوووووووووووام فعووووووووووو 

رفوووووووووع اإلنتاجيووووووووة فوووووووووي ر و ن تكنولوجيوووووووووا جديوووووووودة، ويسوووووووووائن فووووووووي تطووووووووويوالبحووووووووث عوووووووو 
 قطاعات اإلنتاجية.كافة ال

 ة صهيوني  السياسة الديموغرافية ال 
ة صوووووووووووووووووووهيوني  ة االسوووووووووووووووووووتيطانية الديمغرافيووووووووووووووووووو  لووووووووووووووووووول السياسوووووووووووووووووووة الالنووووووووووووووووووواظر إ

، صوووووووووووهيوني  كيوووووووووووا  الي بحوووووووووووو ة الستشووووووووووورف أئووووووووووودافا  ليووووووووووور تلووووووووووو  األئوووووووووووداف التووووووووووو ي
ة عسوووووووووووووكري  الووووووووووووو   ووووووووووووومن السياسوووووووووووووات النهوووووووووووووا  اطبوووووووووووووة؛ أل  والتوووووووووووووي ال يعلووووووووووووون ع

نوووووووووواطق التووووووووووي تقووووووووووام عليهووووووووووا المسووووووووووتوطنات ، فموووووووووون أبر ئووووووووووا تهويوووووووووود الميةاإلسوووووووووورائيل
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االسووووووووتيطا  فووووووووي كوووووووول ل فووووووووي حووووووووق اليهووووووووود بيتمثوووووووو  إيووووووووديولوجي  موووووووون  وووووووو ل ئوووووووودف 
اليهووووووووووود عوووووووووواد، و اصووووووووووة مدينووووووووووة القوووووووووود  التووووووووووي يعتبرئووووووووووا ض الميمكووووووووووا  موووووووووون أر 

ل حكووووووووووون الهووووووووووودف بو وووووووووووو   ووووووووووو العاصووووووووووومة األبديوووووووووووة لهووووووووووون. و ووووووووووود بووووووووووور  ئووووووووووولا 
حووووووووووول  يوني  صوووووووووهتووووووووووي أ امهوووووووووا الكيووووووووووا  الالالليكوووووووووود، فمووووووووون  وووووووووو ل المسوووووووووتوطنات 

إلوووووووووول إ امووووووووووة  صووووووووووهيوني  مدينووووووووووة القوووووووووود  بعوووووووووود  وووووووووومها إليهووووووووووا، يسووووووووووعل الكيووووووووووا  ال
يلوووووووووووو متووووووووووور مربوووووووووووع أو موووووووووووا ك 840الكبووووووووووور  والتوووووووووووي ستصووووووووووول مسووووووووووواحتها  القووووووووووود 

 الغربية حس  الخطة. الضفة% من مساحة 10يعادل 
نات  لوووووووووووق وجوووووووووووود إسووووووووووورائيلي  ريووووووووووو  منيوووووووووووة للمسوووووووووووتوطومووووووووووون األئوووووووووووداف األ

ا؛ لمرا بتهوووووووووووووا بحيوووووووووووووث تكوووووووووووووو  ة بووووووووووووول وم صوووووووووووووق لهووووووووووووو عربيووووووووووووو  ق المووووووووووووون المنووووووووووووواط
قاومووووووووووة وجووووووووووود أد تحوووووووووورك لم المسووووووووووتوطنات جووووووووووائزة وسووووووووووريعة للوووووووووورد فووووووووووي حالووووووووووة

 االحت ل.
والووووووووووولد يعتبووووووووووور أئووووووووووون ئووووووووووودف يسوووووووووووعل الكيوووووووووووا   -يياسووووووووووو أموووووووووووا الهووووووووووودف الس

ألرض يصووووووووووع  فهووووووووووو  لووووووووووق وا ووووووووووع جديوووووووووود علوووووووووول ا -إلوووووووووول تحقيقووووووووووا صووووووووووهيوني  ال
لووووووووووووول أد حووووووووووووول موووووووووووووع توصووووووووووووول إتغييوووووووووووووره بقووووووووووووورار سياسوووووووووووووي، وبالتوووووووووووووالي تعووووووووووووولر ال

ين والوووووووووووودول المجوووووووووووواورة، وئووووووووووووولا يسوووووووووووواعد علوووووووووووول اسووووووووووووتخدامها كور وووووووووووووة طيني  فلسوووووووووووو ال
ليوووووووووووووة ين. وموووووووووووون الوا ووووووووووووو  أيضووووووووووووا  أ  عمسوووووووووووووطيني  فلومسووووووووووووواومة  وووووووووووود ال  ووووووووووووغ 

عوووووووووووون  صووووووووووووهيوني  ئيلي الااالسووووووووووووتيطا  ئووووووووووووي تجسوووووووووووويد عملووووووووووووي ل حووووووووووووت ل اإلسوووووووووووور 
 في تل  المستوطنات.الجدد  طريق استيعاب المهاجرين

 صهيوني  ان الودية للكي خصائص اله رة اليه
ة  ووووووووود تووووووووودفع إليهوووووووووا عوامووووووووول جووووووووولب أو طووووووووورد، و ووووووووود بشوووووووووري  لهجووووووووورة ظوووووووووائرة ا
و ووووووووود تتعووووووووودد  موووووووووة،جما يوووووووووا ، و ووووووووود تكوووووووووو  مؤ توووووووووة أو دائ طابعوووووووووا  فرديوووووووووا  أو ت  ووووووووول

سووووووووووووباغ الخصوصووووووووووووية علوووووووووووول الهجوووووووووووورة ل إة تحوووووووووووواو صووووووووووووهيوني  أسووووووووووووبابها. ولكوووووووووووون ال
لسياسووووووووووووية ة والعقائديووووووووووووة وادينيوووووووووووو  فتجعوووووووووووول للوووووووووووودوافع ال فلسووووووووووووطين،اليهوديووووووووووووة إلوووووووووووول 

 عدائا، مع أ  الوا ع ليس مطابقا  للل . لبة علل ماالغ
ة وراءئووووووووووا دوليوووووووووو  ف جهووووووووووة يووووووووووة إلوووووووووول فلسووووووووووطين بو ووووووووووو وتنفوووووووووورد الهجوووووووووورة اليهود

بسووووووووووو  سوووووووووووتهدفة ة، معالميووووووووووو  ة الصوووووووووووهيوني  ا، ئوووووووووووي المنظموووووووووووة الالتوجيووووووووووو بوووووووووووالتنظين و 



252 

، أد أ  الهجوووووووووورة موجهووووووووووة سوووووووووويطرتها علوووووووووول أرض توووووووووودعي أ  لهووووووووووا فيهووووووووووا حقو ووووووووووا  
 ئجرة طبيعية.سياسيا  وليس  
 لهجرة اليهودية إلل فلسطين بعدة  صائإل منها:تتميز او 

ة عالميوووووووو  يووووووووار الهجوووووووورة الن القوووووووودين فووووووووي حووووووووين أ  تتوجههووووووووا نحووووووووو العووووووووال .1
 تين وأستراليا.مريكي  الجديد في األ ئو العالنالحديث 

 ئن.علل الجاليات اليهودية في العالن دو  سوا  ا تصارئا .2
ن العووووووووالن موووووووون كافووووووووة أنحوووووووواء التوجووووووووا بفكوووووووورة عووووووووودة اليهووووووووود وتجموووووووويعه .3

 إلل ما تزعن أنا أرض اآلباء.
ة،   فووووووووووووووووا  ألو وووووووووووووووواع بشووووووووووووووووري  اجهتهووووووووووووووووا بمقاومووووووووووووووووة حضووووووووووووووووارية و مو  .4

 ا.كا وأستراليمعات شبا المنقر ة في أمير المجت
يوووووووووود والضوووووووووغوط روب مووووووووون القاالنووووووووودفاع بحووووووووووافز مبدئيوووووووووة ئوووووووووي الهووووووووو  .5

لتجريوووووووووود موووووووووون الحقوووووووووووق المدنيووووووووووة والسياسووووووووووي وا ديني  واال ووووووووووطهاد الوووووووووو 
 ة.صهيوني  زعة الالنل اال تصادية ثن وسوء األحوا

ة أو الرياديوووووووووووووة ف الهجووووووووووووورة اليهوديوووووووووووووة بالط ئعيووووووووووووو وال يمكووووووووووووون  بوووووووووووووول وصووووووووووووو 
مووووووووووا تميووووووووووزت بووووووووووا  كووووووووووا  نظوووووووووور ا لكوووووووووولالهجوووووووووورة األوربيووووووووووة إلوووووووووول أمير )علوووووووووول لوووووووووورار 

ا   ا تيوووووووووار المسووووووووابق ا، ونظووووووووور ا أل هوووووووواجرين التوجوووووووووا إلووووووووول فلسووووووووطين لووووووووون يكووووووووون حبووووووووو 
ال وووووووووووطهاد المزعووووووووووووم، در موووووووووووا أمووووووووووو ه السوووووووووووعي للبحوووووووووووث عووووووووووون ملجووووووووووو  مووووووووووون ابقووووووووووو 

منيووووووووة معينووووووووة أبوابهووووووووا فووووووووي وجووووووووا تيجووووووووة إللوووووووو ق بعوووووووو  الوووووووودول فووووووووي فتوووووووورات   ون
نبيووووووووووة والموووووووووووارد األجئووووووووووا علوووووووووول الهبووووووووووات والمعونووووووووووات لهجوووووووووورة اليهوديووووووووووة، والعتمادا

هوووووووود أفووووووووراد وجمعيووووووووات وصووووووووناديق، لحيوووووووواة لهووووووووا بجفووووووووي تمويلهووووووووا وتوووووووووفير وسووووووووائل ا
الرتباطهوووووووووووووووووا التكاليوووووووووووووووووة وطفيليوووووووووووووووووة ا تصووووووووووووووووواد المهووووووووووووووووواجرين، و ولغلبوووووووووووووووووة حيووووووووووووووووواة ا

نين الهجووووووووورة، إلووووووووول جانووووووووو  ر البريطووووووووواني عبووووووووور تصوووووووووري  بلفوووووووووور و وووووووووواماباالسوووووووووتع
تفضوووووووووووويل ئجوووووووووووورة الشووووووووووووباب وئجوووووووووووورة اات سوووووووووووومات نفعيووووووووووووة تتمثوووووووووووول فووووووووووووي كونهووووووووووووا 

توووووووووورتب  بالتوسووووووووووع والمهنيووووووووووة، و  ين اود الثووووووووووراء والمهووووووووووارات الفنيووووووووووةاليهووووووووووود الغووووووووووربي
 .والعدوا  علل حقوق اآل رين

ا نوووووووووو رة يعوووووووووود موووووووووون صوووووووووول  تكويملتووووووووووزم ببرنووووووووووامد ئجوووووووووو  صووووووووووهيوني  والكيووووووووووا  ال
 ، وموووووووووووا يوووووووووووؤدد إليوووووووووووا مووووووووووون  ووووووووووووةبشووووووووووورد  وأمانيوووووووووووا، ويحقوووووووووووق تووووووووووووفير العنصووووووووووور ال

فووووووووووي المنطقووووووووووة  ، تمهوووووووووود لخلووووووووووق وجووووووووووود يهوووووووووووددةعسووووووووووكري  ا تصووووووووووادية وسياسووووووووووية و 
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فوووووووووي ظووووووووول ر يوووووووووة  صوووووووووهيوني  يووووووووو  الكيوووووووووا  الة وفووووووووورض األمووووووووور الوا وووووووووع وتثبعربيووووووووو  ال
 إسرائيل التاريخية.

طين يسووووووووووتجل  ر و  ل  فووووووووووة  توووووووووودفق المهوووووووووواجرين اليهووووووووووود إلوووووووووول فلسوووووووووو كوووووووووول
 كهبوووووووووات ال تووووووووورد، مموووووووووا يوووووووووؤددال بغووووووووورض االسوووووووووتثمار ويسوووووووووتدر التبرعوووووووووات موووووووووو األ

وإحووووووووووووداث روا   تهووووووووووووا واسووووووووووووتيعاب المهوووووووووووواجرينإلوووووووووووول تمويوووووووووووول عمليووووووووووووة الهجوووووووووووورة اا
اليهوديووووووووووووة أو  ة. أمووووووووووووا  لووووووووووووة الهجوووووووووووورةدد، وانخفوووووووووووواض معوووووووووووودالت البطالوووووووووووو ا تصووووووووووووا

د المعووووووووووواكس  وووووووووووار  فلسوووووووووووطين فيؤديوووووووووووا  إلووووووووووول نتوووووووووووائا ديووووووووووواد النوووووووووووزو  اليهوووووووووووودد 
علوووووووووول  ة إلوووووووووول افتعووووووووووال أ مووووووووووات تعكوووووووووورصووووووووووهيوني  كووووووووووة اللحر عكسووووووووووية  وووووووووود توووووووووودفع با

لهجووووووووورة إلووووووووول فلسوووووووووطين أو حيووووووووواتهن مموووووووووا يووووووووودفع بهووووووووون إلووووووووول ا اليهوووووووووود فوووووووووي العوووووووووالن
شووووووووووون أعموووووووووووال العنوووووووووووف إلووووووووووول  صوووووووووووهيوني  جووووووووووو  الكيوووووووووووا  الادة التبرعوووووووووووات، أو يل يووووووووووو 

ا  موووووووون أعووووووووداد إ ووووووووافية موووووووونهن ين والعوووووووورب تخلصوووووووو فلسووووووووطيني  الحوووووووورب  وووووووود الوشوووووووون 
مجوووووووووال أموووووووووام المهووووووووواجرين اليهوووووووووود سوووووووووا  اليووووووووودئن مووووووووون أر اق، وإفالكتسووووووووواب موووووووووا ب

مووووووووووون  برعوووووووووووات، مموووووووووووا يوووووووووووؤدد إلووووووووووول تخليصووووووووووواوجلووووووووووو  المهووووووووووواجرين والتالجووووووووووودد، 
 ينا.اسية ترتب  بطبيعة تكو أ مات ا تصادية وسي

 :اآلتية الهجرة في المتغيرات ويمكن تلخيإل ظائرة
 كووووووووووو  حووووووووووافز ا للهجوووووووووورة تلبيووووووووووة لنووووووووووداء العووووووووووودة وووووووووود ي :ديني  المتغياااااااااار الاااااااااا .1

ملوووووووووووة لعوووووووووووي  عليهوووووووووووا، واأل ووووووووووول بحيووووووووووواة يهوديوووووووووووة كاقدسوووووووووووة واوإعموووووووووووار األرض الم
ة دينيوووووووووووووو    الحيووووووووووووواة الة علوووووووووووووول الووووووووووووورلن مووووووووووووون أدينيووووووووووووو  قوووووووووووووو  الت راعووووووووووووول فيهوووووووووووووا الط

أو علووووووووووووووول  العوووووووووووووووي  علووووووووووووووول أرض معينوووووووووووووووة صوووووووووووووووحيحة والكاملوووووووووووووووة ال تسوووووووووووووووتلزمال
أولووووووووول بوووووووووالعي  فووووووووووي فيهووووووووووا الووووووووودين، وإال كوووووووووا  المسوووووووووويحيو   األرض التوووووووووي نبووووووووو 

ة. وللمتغيووووووووور عربيووووووووو  الالجزيووووووووورة  و  فوووووووووي الحجوووووووووا  مووووووووونفلسوووووووووطين، ولتركوووووووووز المسووووووووولم
د اليهوديووووووووة إلوووووووول فلسووووووووطين،  اصووووووووة يهووووووووو ي توجيووووووووا الهجوووووووورة دور ئووووووووام فوووووووو  ديني  الوووووووو 

 اإلس مية.ة و عربي  الدول ال
الهجووووووووورة فوووووووووي الرغبوووووووووة بوووووووووالعي  تتمثووووووووول حووووووووووافز مااااااااااعي: المتغيااااااااار االجت.2

الجتما يوووووووووووة والتربيوووووووووووة اليهوديوووووووووووة، وفوووووووووووي بوووووووووووين اليهوووووووووووود، وفوووووووووووي تعلووووووووووون العوووووووووووادات ا
إلووووووووووول  صوووووووووووهيوني  قووووووووووودة. ويعمووووووووووود الكيوووووووووووا  الالماديوووووووووووة المعروب مووووووووووون الحيووووووووووواة الهووووووووووو 
ل أموووووووول أ  يتحولوووووووووا اجتوووووووولاب اليهووووووووود إلوووووووول فلسووووووووطين علوووووووو  لي  الترليوووووووو  فوووووووويأسووووووووا
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تووووووووولاب الشوووووووووباب بة اموووووووووة احة والزيوووووووووارة، واجلووووووووول مهووووووووواجرين، منهوووووووووا: تشوووووووووجيع السووووووووويإ
الجامعوووووووووات واسوووووووووتيعاب المعووووووووودمين تعليميوووووووووة لهووووووووون وتشوووووووووجيع  بوووووووووولهن فوووووووووي فتووووووووورات 

يووووووووووام باتصووووووووووال مباشوووووووووور، والوووووووووودعوة ت دعائيووووووووووة والقموووووووووونهن، وشوووووووووون حموووووووووو واأليتووووووووووام 
سوووووووووووووهي ت توووووووووووووة مووووووووووووون بووووووووووووواب اال تبوووووووووووووار، وتقووووووووووووودين تل الهجووووووووووووورة المؤ للجووووووووووووووء إلووووووووووووو 
وات المهنوووووووووووة مركيوووووووووووة للسووووووووووويارة وأدلقوووووووووووادمين الجووووووووووودد كاإلعفووووووووووواءات الجوامتيوووووووووووا ات ل

ة، وموووووووووووون   ووووووووووووروض فوووووووووووواء المؤ وووووووووووو  موووووووووووون الضوووووووووووورائ  المباشوووووووووووور والمصوووووووووووونع، واإلع
اللغوووووووووووووة،  ووووووووووووودمات تعلوووووووووووووين  شوووووووووووووروعات، وتووووووووووووووفيرميسووووووووووووورة لإسوووووووووووووكا  وإل اموووووووووووووة م

 واكتساب الجنسية.
تمتوووووووووووع ثووووووووووول دوافوووووووووووع الهجووووووووووورة فوووووووووووي السوووووووووووعي للاال تصوووووووووووادد: تتم المتغيووووووووووور.3

سووووووووووتثمار رأ  المووووووووووال مناسوووووووووو  بوووووووووول وعووووووووووال، وفووووووووووي الرغبووووووووووة بابمسووووووووووتو  معيشووووووووووة 
ا نتيجوووووووووووة فشووووووووووول المهووووووووووواجرين أ  يصوووووووووووبحو  تحقيوووووووووووق ربووووووووووو  وفيووووووووووور، و ووووووووووود تحووووووووووودثل

د يووووووور مووووووونهن مووووووون بووووووو ، و ووووووود  ووووووودم الكثجوووووووزءا  مووووووون القطووووووواع اإلنتووووووواجي فوووووووي ب دئووووووون
ود موووووووووووون الوووووووووووودول ين يهوووووووووووو عسووووووووووووكري  وم  وووووووووووود صووووووووووووهيوني  فقيوووووووووووورة. ويشووووووووووووجع الكيووووووووووووا  ال

وصووووووووووناعة  عسووووووووووكرد  لي  والتصوووووووووونيع القووووووووووود فووووووووووي بوووووووووورامد التسوووووووووو الغربيووووووووووة للعموووووووووول بع
يوووووووووور عاديووووووووووة، ويسووووووووووعل دين رواتوووووووووو  مغريووووووووووة وامتيووووووووووا ات لطووووووووووائرات مقابوووووووووول تقوووووووووو ال

بعووووووووووووود انتهووووووووووووواء تهن إلووووووووووووول فلسوووووووووووووطين بالتفوووووووووووووائن موووووووووووووع حكومووووووووووووواتهن لتقريووووووووووووور ئجووووووووووووور 
رين لتوووووووووووووفير فوووووووووووور  العموووووووووووول للمهوووووووووووواج صووووووووووووهيوني    الدئن. ويسووووووووووووعل الكيوووووووووووواعقوووووووووووو 

ويوووووووووووووع ريع العاموووووووووووووة، وبتناسوووووووووووووتثمار مبوووووووووووووال  كبيووووووووووووورة فوووووووووووووي المشوووووووووووووا عووووووووووووون طريوووووووووووووق
 مجاالتها.
للمهوووووووووووووواجر فووووووووووووووي السووووووووووووووعي  يتمثوووووووووووووول بالنسووووووووووووووبة :المتغيااااااااااااار السياساااااااااااااي.4

 ديني  لسوووووووووامية و طووووووووور اال وووووووووطهاد الووووووووو فوووووووووا  مووووووووون العوووووووووداء لليهوووووووووود أو اللهوووووووووروب  و 
و العامووووووووول األئووووووووون. كموووووووووا يتمثووووووووول ادة والووووووووولب ، وئووووووووولا ئووووووووو واحتموووووووووال اإلبووووووووو  والسياسووووووووي

ة تجسوووووووووووويدئا ة ووحوووووووووووودة الشووووووووووووع  اليهووووووووووووودد و وووووووووووورور ي  صووووووووووووهيونا  بالفووووووووووووي اإليموووووووووووو 
يهوديووووووووووووووة ق التربيووووووووووووووة الإلوووووووووووووول تعميوووووووووووووو  صووووووووووووووهيوني  رة. ويسووووووووووووووعل الكيووووووووووووووا  البووووووووووووووالهج

ا  علووووووووووول ااتيووووووووووو  زئن بوووووووووووين اليهوووووووووووود لحفووووووووووو  صوووووووووووهيوني  لوالشوووووووووووحن النفسوووووووووووي السياسوووووووووووي ا
ثوووووووارة العوووووووداء عنهوووووووا، ولكنوووووووا يعمووووووود إلووووووول إلعووووووودم النوووووووزو   الهجووووووورة إلووووووول فلسوووووووطين أو

يوووووووودور هوووووووود للهجووووووورة إليهوووووووا. و ووووووود اعتووووووورف )تدفع اليللسوووووووامية بوووووووين حوووووووين وآ ووووووور لووووووو 
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وئوووووووووووون أد  لين. ويووووووووووووؤددالقيمووووووووووووة العاليووووووووووووة والمتكاملووووووووووووة لهوووووووووووولين العووووووووووووامئرتووووووووووووزل  ب
 و  منها.لل فلسطين وتزايد النز منهما إلل ترا ي الهجرة إ

 صهيوني  االستيطان في الفكر ال 
لسوووووووووووطين، وتميووووووووووزت عووووووووووون فووووووووووي ف صووووووووووهيوني  االسوووووووووووتيطا  النشوووووووووو ت ظووووووووووائرة 
مووووووووووون  ووووووووووو ل يطانية القديموووووووووووة والحديثوووووووووووة، والووووووووووو  ب االسوووووووووووتليرئوووووووووووا مووووووووووون التجوووووووووووار 

 ض مملوكوووووووووووووووووةئوووووووووووووووووله الظوووووووووووووووووائرة بوووووووووووووووووالعنف، واالسوووووووووووووووووتي ء علووووووووووووووووول أرا ارتبووووووووووووووووواط
ء طووووووووووووووي  المسووووووووووووووبق لطوووووووووووووورد ئوووووووووووووووؤالين بووووووووووووووالقوة، موووووووووووووووع التخشوووووووووووووورعي  ألصووووووووووووووحابها ال

ولووووووووووولل  سوووووووووووع  علووووووووووول وجوووووووووووودئن. السوووووووووووكا ، واست صوووووووووووال حضوووووووووووارتهن والقضووووووووووواء 
شوووووووووور إلوووووووووول اسووووووووووع عة  وووووووووو ل الربوووووووووع األ يوووووووووور موووووووووون القووووووووور  التصووووووووووهيوني  الحركوووووووووة ال

اعتبوووووووووار الووووووووو  أحووووووووود الركوووووووووائز مووووووووون األرا وووووووووي، باموووووووووت ك أكبووووووووور مسووووووووواحة ممكنوووووووووة 
ة. وسوووووووووواعد عربيوووووووووو  ديووووووووووة علوووووووووول أنقوووووووووواض فلسووووووووووطين اللووووووووووة يهو الضوووووووووورورية إل امووووووووووة دو 
أ ووووووووور  الووووووووولد كوووووووووا  سوووووووووائدا  فوووووووووي فلسوووووووووطين ومنووووووووواطق  -ينظوووووووووام ملكيوووووووووة األرا ووووووووو 

لصوووووووووووووهاينة علووووووووووووول تحقيوووووووووووووق بعووووووووووووو  ا -براطوريوووووووووووووة العثمانيوووووووووووووة آنووووووووووووولاكمووووووووووووون اإلم
 ئا.ة وتهويدفلسطيني  ت ك األرا ي الي اممخططاتهن ف

  حركووووووووووووووة االسووووووووووووووتيطا  اليهووووووووووووووودد فووووووووووووووي فلسووووووووووووووطين بعوووووووووووووود و وووووووووووووود انتعشوووووووووووووو 
وديوووووووووووة تتووووووووووووالل علووووووووووول البريطووووووووووواني لفلسوووووووووووطين، وأ ووووووووووولت الهجووووووووووورات اليه توووووووووووداباالن

التووووووووووي أ وووووووووولت البريطوووووووووواني،  فلسووووووووووطين بتشووووووووووجيع ودعوووووووووون موووووووووون حكومووووووووووة االنتووووووووووداب
يهوووووووود يتزايووووووود ال خطووووووو  التهويووووووود. ونتيجوووووووة لووووووولل  أ ووووووول عوووووووددعلووووووول عاتقهوووووووا تنفيووووووول م

لتووووووووووووي منحووووووووووووتهن إيائووووووووووووا بريطانيووووووووووووا فووووووووووووي ادت أم كهوووووووووووون ايومووووووووووووا  بعوووووووووووود يوووووووووووووم. وا د
 طرق شرائها.لهن فلسطين، وسهل  

  مووووووووووووووووووون 1904-1881صوووووووووووووووووووهيو  ) إ  النشووووووووووووووووووواط االسوووووووووووووووووووتيطاني لهوووووووووووووووووووواة 
زعامووووووووووووة )تيووووووووووووودور ئرتووووووووووووزل  ة بعالميوووووووووووو  ال ةصووووووووووووهيوني  جهووووووووووووة، وإ امووووووووووووة المنظمووووووووووووة ال

روع شوووووووووووووووو موووووووووووووووون جهووووووووووووووووة أ وووووووووووووووور ، شووووووووووووووووك  حجوووووووووووووووور األسووووووووووووووووا  للم 1897سوووووووووووووووونة 
لوووووووووووولد اعتمدتووووووووووووا الحركووووووووووووة ا يووووووووووووديولوجي  ، حيووووووووووووث كووووووووووووا  األسووووووووووووا  اإلصووووووووووووهيوني  ال
 ووووووووووور القووووووووووور  التاسوووووووووووع عشووووووووووور مقولوووووووووووة: "إ  اة منووووووووووول بووووووووووودء نشووووووووووواطها أو صوووووووووووهيوني  ال

دة شوووووووووع  بووووووووو  أرض )اليهوووووووووود  إلووووووووول أرض بووووووووو  ئوووووووووو عوووووووووو  صوووووووووهيوني  المشوووووووووروع ال
إلسووووووووووورائيلي  "، وئوووووووووووي موووووووووووا أكووووووووووود عليهوووووووووووا عضوووووووووووو الكنيسووووووووووو  اشوووووووووووع  )فلسوووووووووووطين
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لسوووووووووولاجة ت  فووووووووووي مقووووووووووال لووووووووووا بعنوووووووووووا  "الخطوووووووووو  وافووووووووووور السووووووووووابق )يشووووووووووعيائو بوووووووووون 
 14يخ ار لوووووووووووو " نشووووووووووور فوووووووووووي صوووووووووووحيفة يوووووووووووديعوت أحرونووووووووووووت اإلسووووووووووورائيلية بتووووووووووو والت

دو  ة بووووووووووووووووو صوووووووووووووووووهيوني   حيوووووووووووووووووث  وووووووووووووووووال: "إ  الحقيقوووووووووووووووووة ئوووووووووووووووووي ال 1972تموووووووووووووووووو  
مصووووووووووووووووادرة أراٍض  ء العوووووووووووووووورب و اسووووووووووووووووتيطا ، وال دولووووووووووووووووة يهوديووووووووووووووووة بوووووووووووووووودو  إ وووووووووووووووو 

فكوووووووووووووووووور اليهووووووووووووووووووودد ئووووووووووووووووووو التطبيووووووووووووووووووق العملووووووووووووووووووي للفاالسووووووووووووووووووتيطا   وتسووووووووووووووووووييجها".
ساسووووووووووووها االسووووووووووووتي ء علوووووووووووول تهد سياسووووووووووووة أالوووووووووووولد انوووووووووووو  صووووووووووووهيوني  االسووووووووووووتراتيجي ال

ين بشووووووووووووووتل الوسووووووووووووووائل، فلسووووووووووووووطيني  ا السووووووووووووووكانهة، بعوووووووووووووود طوووووووووووووورد فلسووووووووووووووطيني  األرض ال
ع  ريخيوووووووووة باطلووووووووووة، وتوووووووووورويد مقولوووووووووة "أرض بوووووووووو  شوووووووووو ة وتادينيوووووووووو  بحجووووووووود ودعوووووووووواٍو 

موووووووووون مختلووووووووووف  أرض" وجلوووووووووو  أعووووووووووداد كبيوووووووووورة موووووووووون شووووووووووتات اليهووووووووووود لشووووووووووع  بوووووووووو 
ولوووووووووووة دف إ اموووووووووووة دين، بهووووووووووو فلسوووووووووووطيني  بووووووووووودل العووووووووووورب الإح لهووووووووووون أنحووووووووووواء العوووووووووووالن، و 

 .ةعربي  د يلة علل المنطقة ال

 وأهدافه صهيوني  السما  االستيطان 
  مووووووووووون األصووووووووووول تيطاجووووووووووواء فوووووووووووي  وووووووووووامو  لسوووووووووووا  العووووووووووورب أ  كلموووووووووووة اسووووووووووو 

ن اإلنسووووووووا  ومحلووووووووا. ا، وئووووووووو موووووووووطزل تقووووووووين فيوووووووو الث ثووووووووي )وطوووووووون  وتعنووووووووي: المنوووووووو 
  أد اتخلئا وطنا . ويقال: استوطنها

بقاتها موووووووووووون ة عووووووووووون سووووووووووواني  صوووووووووووهيو د تميوووووووووووزت الظوووووووووووائرة االسووووووووووووتيطانية الو ووووووووووو 
 ي تي: متمثلة فيماالظوائر االستيطانية بجملة من الجوان  

تاحووووووووووووة ل سووووووووووووتي ء علوووووووووووول الماسووووووووووووتخدام مختلووووووووووووف األسووووووووووووالي  والوسووووووووووووائل .1
 قوة.األرض بما فيها ال

ألرض تيجية معووووووووووووودة مسوووووووووووووبقا  للسووووووووووووويطرة علووووووووووووول اود  طووووووووووووو  اسوووووووووووووتراوجووووووووووووو .2
 بل بدء االستيطا  الرسمي.وطرد السكا  حتل  

البدايوووووووووووة علووووووووووول و وووووووووووع  طووووووووووو  لطووووووووووورد السوووووووووووكا  حضووووووووووورت منووووووووووول  أنهوووووووووووا.3
 متجلرة.ارتهن الاألصليين وتدمير حض

عوووووووووووون ليووووووووووووره  يوني  صووووووووووووهلومووووووووووووع أ  ئووووووووووووله السوووووووووووومات ميووووووووووووزت االسووووووووووووتيطا  ا
نووووووووووووووا يمكوووووووووووووون الت كيوووووووووووووود علوووووووووووووول أ   وووووووووووووور ، إال أموووووووووووووون مظووووووووووووووائر االسووووووووووووووتيطا  األ

ن تعامووووووووووووود موووووووووووووع لد تووووووووووووودر  علووووووووووووول أرض فلسوووووووووووووطيالووووووووووووو  صوووووووووووووهيوني  االسوووووووووووووتيطا  ال
 األ ر  في محطات مشتركة وئي:ستيطانية العديد من األنماط اال
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 ة المتعا بة.ات الهجر متمثل بموجال ديمغرافي  البعد ال.1
افيووووووووووووووووة الحا وووووووووووووووونة للمهوووووووووووووووواجرين موووووووووووووووون  وووووووووووووووو ل توووووووووووووووووفير البي ووووووووووووووووة الجغر .2

 رض بالقوة.رة علل األالسيط
 تي ء علل السلطة.وفرض السيطرة واالس عسكرد  الغزو ال.3

فيموووووووووووووا  هيوني  صووووووووووووو يطا  الن إجموووووووووووووال األئوووووووووووووداف األساسوووووووووووووية ل سوووووووووووووتويمكووووووووووووو 
 ي تي:

ين األصووووووووووووولي محووووووووووووول السوووووووووووووكا  ةصوووووووووووووهيوني  ة البشوووووووووووووري  أ  تحووووووووووووول الكتلوووووووووووووة ال.1
 ما يعني استعمار إح لي.

االسوووووووووتي ء ئوووووووووو وسووووووووويلة سوووووووووتيطا  لووووووووويس ئووووووووودفا  بحووووووووود ااتوووووووووا وإنموووووووووا اال إ .2
 السياسي علل البلد.

هوديوووووووووووة وئوووووووووووو موووووووووووا وطنات بحركوووووووووووة الهجووووووووووورة اليارتوووووووووووب  انتشوووووووووووار المسوووووووووووت.3
ا  تتخووووووووووول  طوووووووووووا  موا يوووووووووووا  موووووووووووع الخطووووووووووووات التوووووووووووي االسوووووووووووتيطجعووووووووووول اسوووووووووووتراتيجية 

 ين اليهود.المهاجر لجلب  وني  صهي طعها المشروع ال
ة علوووووووووووول إيجوووووووووووواد منوووووووووووواطق صووووووووووووهيوني  لات األجوووووووووووول الوووووووووووو  عملوووووووووووو  المنظموووووووووووو 

ليهووووووووا، مووووووووع ربطهووووووووا ببعضووووووووها عوووووووون طريووووووووق موووووووولء الفواصوووووووول ة تسوووووووويطر عجغرافيوووووووو 
تيطا  فووووووووووووووووي المنوووووووووووووووواطق الحدوديووووووووووووووووة سووووووووووووووووتعمرات، وتكثيوووووووووووووووو  االسوووووووووووووووو بينهووووووووووووووووا بالم

ع سووووووووووووووورية ولبنووووووووووووووا  واألرد ، لفوووووووووووووورض وا ووووووووووووووع جديوووووووووووووود تطبعووووووووووووووا لسووووووووووووووطين موووووووووووووو لف
 .مهيدا  إلنشاء الدولة اليهوديةت صهيوني  والوجود الالمستعمرات 

مشوووووووووووووواريع عوووووووووووووون كوووووووووووووول ال تميووووووووووووووز صووووووووووووووهيوني  ، فووووووووووووووة  االسووووووووووووووتيطا  اللوووووووووووووولل 
إح ليوووووووووا  حيوووووووووث يحووووووووول االسوووووووووتيطانية فوووووووووي العصووووووووور الحوووووووووديث باعتبووووووووواره اسوووووووووتيطانا  

بتبوووووووووووووديل السوووووووووووووكا  وتبوووووووووووووديل  صوووووووووووووليين،لمسوووووووووووووتوطنو  محووووووووووووول أبنووووووووووووواء الووووووووووووووطن األا
 لفوووووووووووووة إلووووووووووووولد مووووووووووووون أوطوووووووووووووا  مختاليهوووووووووووووود بشووووووووووووورد  الهويوووووووووووووة وبنقووووووووووووول الفوووووووووووووائ  ال
 .سكانها فلسطين ل ستي ء عليها وطرد

 صهيوني  تيطان ال داية اله رة اليهودية واالس
م 1837كوووووووووووووا  أول تنفيووووووووووووول عملوووووووووووووي لفكووووووووووووورة االسوووووووووووووتيطا  اليهوووووووووووووودد سووووووووووووونة 

  الووووووووووولد كوووووووووووا  تفيوووووووووووورد ودد البريطووووووووووواني الثووووووووووورد )موسووووووووووول مونعلووووووووووول يووووووووووود اليهووووووووووو 
 د بريطانيوووووووووا، ومووووووووونيعتبووووووووور مووووووووون أكبووووووووور المتبووووووووورعين اليهوووووووووود، ومووووووووون ر سووووووووواء يهوووووووووو 
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 بووووووووووول  يوووووووووووام الحركوووووووووووة  ي فلسوووووووووووطينل العووووووووووواملين علووووووووووول تووووووووووووطين اليهوووووووووووود فووووووووووو أوائووووووووووو 
طاع إنشووووووووووواء أولووووووووووول المسوووووووووووتعمرات الزرا يوووووووووووة اليهوديوووووووووووة و ووووووووووود اسوووووووووووت ة،صوووووووووووهيوني  ال

تيووووووووووا ات و وووووووووومانات بالحمايووووووووووة موووووووووون د أ  حصوووووووووول علوووووووووول امفووووووووووي فلسووووووووووطين، بعوووووووووو 
 ة فاتحوووووووووووةعالميووووووووووو  ة الصوووووووووووهيوني  وكوووووووووووا  إنشووووووووووواء المنظموووووووووووة ال العثمووووووووووواني. حوووووووووووت لاال

علووووووووووووول  صووووووووووووهيوني  الدولوووووووووووووة اليهوديووووووووووووة للكيووووووووووووا  ال سوووووووووووويس لت صووووووووووووهيوني  العموووووووووووول ال
ظموووووووووات حتووووووووول الو ووووووووو  الحا ووووووووور،  طووووووووور المنرض فلسوووووووووطين، وئوووووووووي تعووووووووود مووووووووون أأ

دينوووووووووة بوووووووووال ، والووووووووو  فوووووووووي مم1897حيوووووووووث عقووووووووود الموووووووووؤتمر األول لهوووووووووا فوووووووووي عوووووووووام 
ة بةشووووووووراك يهووووووووود العووووووووالن صووووووووهيوني  د الفكوووووووورة التجسووووووووي بسويسوووووووورا، والوووووووولد نجوووووووو  فووووووووي

الووووووووولد لقووووووووو  بمؤسوووووووووس  رتوووووووووزل ترك، بزعاموووووووووة )تيوووووووووودور ئفوووووووووي القيوووووووووام بعمووووووووول مشووووووووو 
)الدولووووووووووووة بعنووووووووووووا   كراسووووووووووووا   1897أصووووووووووودر عوووووووووووام  ة، حيووووووووووووثصوووووووووووهيوني  الالحركوووووووووووة 

يع اليهوديووووووووووة  دعووووووووووا فيووووووووووا إلوووووووووول  لووووووووووق دولووووووووووة يهوديووووووووووة بوووووووووودعو  أ  ئوووووووووولا الصوووووووووون
نظووووووووون مووووووووؤتمر بووووووووال، و ووووووووود  موووووووون ثوووووووونلحوووووووول الوحيوووووووود للمسووووووووو لة اليهوديووووووووة، و يشووووووووكل ا

عبووووووووور االتصووووووووواالت  هيوني  صووووووووو حووووووووور  ئووووووووولا األ يووووووووور علووووووووول تحقيوووووووووق المشوووووووووروع ال
علووووووووول تبنوووووووووي ئووووووووولا  -يوووووووووا اصوووووووووة بريطان -بووووووووور  اسوووووووووية وتشوووووووووجيع القوووووووووو  الكدبلومال

ا سووووووووووووووووووائم  بتمويوووووووووووووووووول عمليووووووووووووووووووات الهجوووووووووووووووووورة واالسووووووووووووووووووتعمار شووووووووووووووووووروع، كموووووووووووووووووو الم
 :االستيطاني لفلسطين كل من

علووووووووول جمعيوووووووووة  يطلوووووووووق ة أحبووووووووواب صوووووووووهيو : وئوووووووووو االسووووووووون الووووووووولدجمعيووووووووو .1
ل فلسوووووووووووطين الووووووووووولين المهووووووووووواجرين اليهوووووووووووود مووووووووووون روسووووووووووويا وبولونيوووووووووووا ورومانيوووووووووووا إلووووووووووو 

أسووووووووولوبهن السياسوووووووووي  فوووووووووي البلووووووووود واعتمووووووووود وطنات اليهوديوووووووووة األولووووووووولالمسوووووووووتأنشووووووووو وا 
  .1904-1881الستيطاني وال    ل الفترة )النشاط افي 

أ امهوووووووووا عووووووووودد مووووووووون ئوووووووووواة  جمعيوووووووووة سوووووووووريةجمعيووووووووة بنوووووووووي موشووووووووويا: وئوووووووووي .2
، وكوووووووووووا  ئووووووووووودفهن إعوووووووووووداد 1889ابع مووووووووووون آاار مووووووووووون عوووووووووووام م السووووووووووو صوووووووووووهيو  يوووووووووووو 

 ة.قومي  ائفا الالجيل للقيام بوظ
ين اليهووووووووووووووودد فووووووووووووووي فلسووووووووووووووط شوووووووووووووويلد وجمعيووووووووووووووة االسووووووووووووووتعمارء روتوكوووووووووووووو .3

علوووووووووول يوووووووووود البووووووووووارو  )روتشوووووووووويلد  بووووووووووةدارة  1924سوووووووووو  عووووووووووام )بيكووووووووووا : والتووووووووووي ت س
 مشروعا االستيطاني.
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هوووووووووووود الي ة عووووووووووودة أسوووووووووووالي  لتشوووووووووووجيعصوووووووووووهيوني  الم  الحركوووووووووووة و ووووووووووود اسوووووووووووتخد
 علل الهجرة إلل فلسطين منها:

وائووووووووووووووود الف ة وإظهوووووووووووووووارقوميووووووووووووووو  ة والدينيووووووووووووووو  اإللوووووووووووووووراء بةثوووووووووووووووارة المشووووووووووووووواعر ال.1
 اال تصادية.

 ن.فلسطيمن يرف  الهجرة إلل لتهديد واإلرئاب لا.2
افتعووووووووووووال حوووووووووووووادث وأعمووووووووووووال شووووووووووووغ  وتووووووووووووآمر  وووووووووووود حكومووووووووووووات بعوووووووووووو  .3

لع  وووووووة بوووووووين اة مووووووون أجووووووول تووووووو  ين عالميووووووو  ة الني  صوووووووهيو بهوووووووا الالووووووودول، والتوووووووي  امووووووو  
 طين.حكومات ئله الدول واليهود فيها لدفعهن للهجرة إلل فلس

ر هن فووووووووووي أفوووووووووورا  لاب  ئتلوووووووووور لليهووووووووووود وحوووووووووو ين موووووووووو التهويوووووووووول عبوووووووووور تضووووووووووخ.4
ثانيوووووووووة السوووووووووتمالة عطوووووووووف العوووووووووالن علووووووووول الحركوووووووووة ة العالميووووووووو  فوووووووووي الحووووووووورب ال الغوووووووووا 

موووووووول علوووووووول إنقوووووووواا اليهووووووووود موووووووون ة تعإنسوووووووواني  ة واالعتووووووووراف بهووووووووا كحركووووووووة صووووووووهيوني  ال
 لنا ية.اجحين 

ة إلووووووووووووووول أ  الهجووووووووووووووورة اليهوديوووووووووووووووة إلوووووووووووووووول فلسوووووووووووووووطيني  وتشوووووووووووووووير الموسووووووووووووووووعة ال
-1882ولووووووووووووووول ئمووووووووووووووا: المرحلووووووووووووووة األين فلسووووووووووووووطين موووووووووووووورت بموووووووووووووورحلتين رئيسووووووووووووووويت

 م.1948-1918ة الثانية م، والمرحل1914

 في فلسطين صهيوني  مراحل االستيطان ال
علووووووووووول  1948ام ل عووووووووووو فوووووووووووي فلسوووووووووووطين  بووووووووووو  صوووووووووووهيوني  نشووووووووووو  االسوووووووووووتيطا  ال
حلوووووووووووة منهوووووووووووا ئووووووووووودف مختلوووووووووووف عووووووووووون المرحلوووووووووووة التوووووووووووي ر مراحووووووووووول، كوووووووووووا  لكووووووووووول م

ن نهوووووووووووا طابعوووووووووووا   اصوووووووووووا ، ويمكووووووووووون تقسووووووووووويسوووووووووووبقتها، كموووووووووووا كوووووووووووا  لكووووووووووول مرحلوووووووووووة م
 شووووووووووووووو ة الكيووووووووووووووووا فوووووووووووووووي فلسووووووووووووووووطين حتووووووووووووووول إعووووووووووووووو   ن وني  صوووووووووووووووهياالسوووووووووووووووتيطا  ال

 م إلل ث ث مراحل ئي:1948سنة  يوني  صهال
ئووووووووووووووووله ل  : و وووووووووووووووود أنشوووووووووووووووو   وووووووووووووووو 1882-1840لووووووووووووووووة األولوووووووووووووووول )المرح.1
 يلية.ئمستوطنات إسرا 6المرحلة 
 : وصووووووووووووووووول عووووووووووووووووودد المسوووووووووووووووووتوطنات 1920-1882المرحلوووووووووووووووووة الثانيوووووووووووووووووة ).2
 مستوطنة. 44تها إلل في نهاي
 : ا داد   لهووووووووووووووووووووووووووووا عوووووووووووووووووووووووووووودد 1948-1920لووووووووووووووووووووووووووووة الثالثووووووووووووووووووووووووووووة )المرح.3

د وكوووووووووووولل  المسووووووووووووتوطنات بشووووووووووووكل كبيوووووووووووور بعوووووووووووود التسووووووووووووهي ت اليهووووووووووووو لمهوووووووووووواجرين ا
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دد المسووووووووووتوطنات إلوووووووووول صوووووووووول عوووووووووو التووووووووووي و ووووووووووعها االنتووووووووووداب البريطوووووووووواني حيووووووووووث و 
 صووووووووووووووووهيوني  ، وبعوووووووووووووووود النشوووووووووووووووواط االسووووووووووووووووتيطاني ال1927طنة سوووووووووووووووونة و مسووووووووووووووووت 110

يووووووووووووة حتوووووووووووول مسووووووووووووتوطنة  را  291سووووووووووووتوطنات إلوووووووووووول الكثيوووووووووووو  وصوووووووووووول عوووووووووووودد الم
 .ةعسكري   ، والتي تحول  إلل مراكز شبا1948عام 

 ة لتبرير استيطانها صهيوني  رائ  الال 
ر إ اموووووووووووة ة التوووووووووووي اسوووووووووووتخدم  لتبريووووووووووو صوووووووووووهيوني  الووووووووووولرائع ال إ  البحوووووووووووث فوووووووووووي

ة محتلووووووووووووووو  بالمنووووووووووووووواطق ال صوووووووووووووووهيوني  ل أ  الووووووووووووووووعي الإلووووووووووووووو المسوووووووووووووووتوطنات، يشوووووووووووووووير 
ير حسوووووووووو  ا ووووووووووت ف القيووووووووووادة السياسووووووووووية تحووووووووووول موووووووووون مفهوووووووووووم إلوووووووووول آ وووووووووور مغووووووووووا

 .ني  صهيو المسيطرة علل السلطة في الكيا  الة عسكري  لوا
ا مووووووووووووووع جميووووووووووووووع جيرانوووووووووووووو  صووووووووووووووهيوني  وإاا نظرنووووووووووووووا إلوووووووووووووول حوووووووووووووودود الكيووووووووووووووا  ال

اء تبعوووووووود كثيووووووووورا   ووووووووومن صوووووووووحر  ع مصوووووووووروالحظنووووووووا  طووووووووووط الهدنوووووووووة لوجوووووووودنائا مووووووووو 
احلوووووووة، أموووووووا  طووووووواع لوووووووزة فهوووووووو مكوووووووتظ بوووووووال ج ين إلووووووول أ صووووووول حووووووود، أموووووووا النقووووووو   
مكووووووووووا  علوووووووووول فووووووووووي كوووووووووول هووووووووووو  بووووووووووارة عوووووووووون أرض ليوووووووووور صووووووووووالحة للزراعووووووووووة، و ف

ج وووووووووين، أموووووووووا موووووووووع سوووووووووورية فالقصوووووووووة ت الامووووووووو م خي  الحووووووووودود كانووووووووو  ئنووووووووواك  ووووووووور  و 
 يوني  صووووووووووووهألمنيووووووووووووة التووووووووووووي يروجهوووووووووووا الكيووووووووووووا  المختلفوووووووووووة، حيووووووووووووث أ  األسوووووووووووطورة ا

 ، لووووووووون تكووووووووون ئوووووووووي دافعوووووووووا الحوووووووووت ل الهضوووووووووبة الجووووووووووال سوووووووووتمرار للحفوووووووووا  علووووووووولبا
ين اإلسووووووووووورائيليين منوووووووووووافع ا تصوووووووووووادية عسوووووووووووكري  لبقووووووووووودر موووووووووووا كوووووووووووا  يحووووووووووورك القوووووووووووادة ا

 .تةبح
ة ني  صووووووووووووووووهيو ة الي  عسووووووووووووووووكر لو وووووووووووووووود حكموووووووووووووووو  تفكيوووووووووووووووور القيووووووووووووووووادة السياسووووووووووووووووية وا

يمكوووووووووون اإلشووووووووووارة إلوووووووووول بخصووووووووووو  االسووووووووووتيطا  تصووووووووووورات مختلفووووووووووة ومتخالفووووووووووة، و 
ل االسووووووووووتيطانية المسووووووووووتمرة   األعموووووووووواؤالء كمبوووووووووورر لتلوووووووووو لتووووووووووي  وووووووووودمها ئوووووووووو الوووووووووولرائع ا
 كما ي تي:
التوووووووووووووووواريخي: حيووووووووووووووووث يحووووووووووووووووث الكيووووووووووووووووا  و  ديني  االدعوووووووووووووووواء بووووووووووووووووالحق الوووووووووووووووو .1

طقووووووووووة المنار اليهووووووووووود علوووووووووول االسووووووووووتيطا  والبقوووووووووواء باعتبوووووووووو  اوطني  مسووووووووووت صووووووووووهيوني  ال
 بر ".الداعي إل امة "إسرائيل الك صهيوني  جزءا  من المخط  ال

  ضووووووووووووووي ةيووووووووووووووث تعتبوووووووووووووور تراتيجي: حاألمنووووووووووووووي واالسوووووووووووووو  االدعوووووووووووووواء بالوووووووووووووودافع.2
 صوووووووووهيوني    الاالسوووووووووتراتيجية األولووووووووول التوووووووووي توووووووووؤرق شوووووووووع  الكيوووووووووا قضوووووووووي ةاألمووووووووون ال
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لعدوانيوووووووووة واإلجراميوووووووووة التوووووووووي رافقووووووووو  يعوووووووووة او ادتوووووووووا، ومووووووووورد الووووووووو  عائووووووووود إلووووووووول الطب
، إ ووووووووافة إلوووووووول العقوووووووودة النفسووووووووية التووووووووي رافقوووووووو  اليهووووووووود، صووووووووهيوني  ال م الكيووووووووا  يووووووووا

ات دا وووووووووووول المجتمعوووووووووووو اشوووووووووووووئا بوووووووووووول والتشوووووووووووورد التووووووووووووي عوالناتجووووووووووووة عوووووووووووون حيوووووووووووواة الن
ة عربيووووووووو  قوووووووووة الاألوروبيوووووووووة. كموووووووووا أ  وجوووووووووود ئووووووووولا الكيوووووووووا  الووووووووود يل فوووووووووي  لووووووووو  المنط

ن عوووووووون مصووووووووادر لحمايتووووووووا بحووووووووث دائوووووووو ، يجعلووووووووا فووووووووي حالووووووووة شوووووووورعي  وبشووووووووكل ليوووووووور 
ئووووووووله المصووووووووادر فووووووووي احووووووووت ل مزيوووووووود موووووووون األرا ووووووووي ا  مووووووووا تكووووووووو  لبوووووووو وأمنووووووووا، ولا

 يها.ونشر المستوطنات ف
ة هيوني  صوووووووووووو غوووووووووووولد الحجووووووووووووة اللد يدافع اال تصووووووووووووادد: الوووووووووووو االدعوووووووووووواء بالوووووووووووو .3

كووووووووووووول مووووووووووووون  ل حوووووووووووووت ل، حيوووووووووووووث تشووووووووووووومل القاعووووووووووووودة اال تصوووووووووووووادية للمسوووووووووووووتوطنات
ة والسووووووووووووياحة، وتعموووووووووووول ع الصووووووووووووناع طوووووووووووواع الزراعووووووووووووة والثووووووووووووروة الحيوانيووووووووووووة و طووووووووووووا

ل الطا وووووووووة اإلنتاجيوووووووووة للمنطقوووووووووة فوووووووووي مختلوووووووووف ل علووووووووول اسوووووووووتغ ت سووووووووولطات االحووووووووو 
 أرباحا  طائلة.القطاعات التي تدر 

انيستيطان والنمو الاال  سك 
فكوووووووووووورة االسووووووووووووتيطا  ليعموووووووووووول علوووووووووووول  يووووووووووووادة  صووووووووووووهيوني  الاسووووووووووووتغل الكيووووووووووووا  

انيالنموووووووووووو ال مووووووووووون  ة، والووووووووووو محتلووووووووووو  اليهوووووووووووودد فوووووووووووي فلسوووووووووووطين والمنووووووووووواطق ال سوووووووووووك 
 ركيز علل ما ي تي:  ل الت
 صوووووووووووووهيوني  إلسووووووووووووورائيلية : وئوووووووووووووو  طووووووووووووواب )يهوديوووووووووووووة الدولوووووووووووووة اب  طوووووووووووووا.1

رائيل دولوووووووووة  اات صوووووووووبغة لتووووووووورويد لفكووووووووورة )إسووووووووو دعوووووووووائي وإجرائوووووووووي يهووووووووودف إلووووووووول ا
 ألشكال اآلتية:ودية عبر أحد ايه

لنظووووووووووووور فوووووووووووووي تطبيوووووووووووووق جعووووووووووووول "إسووووووووووووورائيل" دولوووووووووووووة لليهوووووووووووووود فقووووووووووووو ، دو  ا-أ
 شريع.الشريعة اليهودية ك سا  للت

 ريعة اليهودية.لش"إسرائيل" دولة تطبيق ا جعل-ب
جعووووووووووووووول "إسووووووووووووووورائيل" دولوووووووووووووووة لليهوووووووووووووووود فقووووووووووووووو  موووووووووووووووع تطبيوووووووووووووووق الشوووووووووووووووريعة - 

 ودية.اليه
لووووووووووودا ل يحسووووووووووون بعووووووووووود فوووووووووووي ا شوووووووووووكال السوووووووووووابقة أمووووووووووور  لووووووووووونوتبنوووووووووووي أحووووووووووود األ

 "االسرائيلي".
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ة منوووووووووول نشوووووووووو تها صووووووووووهيوني  ال السياسووووووووووة التعليميووووووووووة: حيووووووووووث  اموووووووووو  الثقافووووووووووة.2
ة صوووووووووهيوني  لواساسوووووووووية: اليهوديوووووووووة كووووووووودين، ثووووووووو ث مركبوووووووووات أ وحتووووووووول اليووووووووووم علووووووووول

فووووووووووي األشووووووووووكنا ية كحضووووووووووارة، بينمووووووووووا تركووووووووووز فلسووووووووووفة التربيووووووووووة والتعلووووووووووين ة، و قوميوووووووووو  ك
ة يديولوجيووووووووووووو  يهوووووووووووووود علووووووووووووول اإلال علووووووووووووول تثقيووووووووووووو  الناشووووووووووووو ة ي  صوووووووووووووهيونالكيوووووووووووووا  ال

ف أمووووووووواكن تواجوووووووووده، ة، وت كيووووووووود وحووووووووودة الشوووووووووع  اليهوووووووووودد فوووووووووي مختلووووووووو صوووووووووهيوني  ال
، وموووووووووون بتفوووووووووووق الشووووووووووع  اليهووووووووووودديهوديووووووووووة، واإليمووووووووووا  والوووووووووووالء التووووووووووام للدولووووووووووة ال
موووووووون  وووووووو ل المنووووووووائد التربويووووووووة  صووووووووهيوني  ر التربووووووووود الأجوووووووول الوووووووو  يسووووووووعل الفكوووووووو 

مووووووووووون يوووووووووووة وديووووووووووون ديوووووووووووة كهو شووووووووووواعر االعتوووووووووووزا  باليهو إلووووووووووول تنميوووووووووووة م ةصوووووووووووهيوني  ال
   ل ما يلي:

ا وووووووووووووووول الكيووووووووووووووووا  الت كيووووووووووووووود علوووووووووووووووول الهويووووووووووووووووة اليهوديوووووووووووووووة ألد شووووووووووووووووخإل د-أ
 .صهيوني  ال

 ألد يهوووووووووووووودد  وووووووووووووار  ة ئوووووووووووووي المووووووووووووووطن النهوووووووووووووائيلووووووووووووو  محتفلسوووووووووووووطين ال-ب
 .صهيوني  الكيا  ال
المطلووووووووووق ألد حوووووووووول يتضوووووووووومن احتمووووووووووال نشوووووووووووء الدولووووووووووة ثنائيووووووووووة  الوووووووووورف - 

 ة.قومي  ال
يعنووووووووووووووي اعتبووووووووووووووار  ة، بمووووووووووووووااليهوديوووووووووووووو يووووووووووووووز علوووووووووووووول فكوووووووووووووورة الجنسووووووووووووووية الترك-د

 ة.قومي  اليهودية ك
ل اإلسووووووووووورائيلي إلووووووووووول تعموووووووووووين ثقافوووووووووووة وبالمقابووووووووووول تسوووووووووووعل سووووووووووولطات االحوووووووووووت 

ة وطنيووووووووووووووو  التراثيوووووووووووووووة والين النتمووووووووووووووواء للقوووووووووووووو ة  فووووووووووووووي مجووووووووووووووواالت اقوميووووووووووووووو  ة ال)العدميوووووووووووووو 
ة، حيووووووووووث سووووووووووع  سوووووووووولطات االحووووووووووت ل اإلسوووووووووورائيلي لفووووووووووورض عربيوووووووووو  الوالحضووووووووووارية 

نوووووووووووووة القووووووووووووود  مدي تدريجيوووووووووووووة علووووووووووووول بصوووووووووووووورة صوووووووووووووهيوني  ليموووووووووووووي الامد التعالبرنووووووووووووو 
 ة، مع تضييق الخناق.محتل  واألرا ي ال

كوموووووووووووووووات ة: حيوووووووووووووووث تسوووووووووووووووعل حصوووووووووووووووهيوني  سوووووووووووووووية اإلسووووووووووووووورائيلية الالدبلوما.3
ل  )الدولوووووووووووة اليهوديوووووووووووة  أو )يهوديوووووووووووة مصوووووووووووط تووووووووووودويلإلووووووووووول  صوووووووووووهيوني  الكيوووووووووووا  ال

ة وماسووووووووووووويسووووووووووووورائيل  مسوووووووووووووتخدمة شوووووووووووووبكة دبلوماسوووووووووووووية إسووووووووووووورائيلية وبمسووووووووووووواعدة دبلإ
أيوووووووووة مفاو وووووووووات مسوووووووووتقبلية موووووووووع ي ض األمووووووووور الوا وووووووووع فووووووووو ة، بغووووووووورض فووووووووور أمريكيووووووووو  

 مفاوض. عربي  أد طرف 
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 اموفي الخت
ة إلوووووووول صووووووووهيوني  سووووووووة الالحظنووووووووا موووووووون  وووووووو ل مووووووووا سووووووووبق كيوووووووو  سووووووووع  السيا

ة، بكافووووووووووة عربيوووووووووو  هووووووووووا لفلسووووووووووطين ووجودئووووووووووا فووووووووووي المنطقووووووووووة الت لاحتثبيوووووووووو  دعووووووووووائن 
ة، دينيوووووووووووووووووو  تصووووووووووووووووووادية والالوسووووووووووووووووووائل السياسووووووووووووووووووية والتعليميووووووووووووووووووة واالجتما يووووووووووووووووووة واال 

انيال ركووووووووزت فووووووووي توووووووود ين نموئوووووووواو  علوووووووول مو وووووووووع الهجوووووووورة إلوووووووول فلسووووووووطين،  سووووووووك 
طقووووووووووة ل ، فووووووووووي الو وووووووووو  الوووووووووولد يووووووووووتن تفريوووووووووو  المنانووووووووووات لوووووووووولوسووووووووووخرت كوووووووووول اإلمك

دانهن ألسووووووووووباب ا تصووووووووووادية أو أمنيووووووووووة بلوووووووووو  موووووووووونة موووووووووون شووووووووووبابها بنووووووووووزوحهن عربيوووووووووو  ال
األئليوووووووووووة ة والحوووووووووووروب دينيووووووووووو  لها بالصوووووووووووراعات اإل ليميوووووووووووة والنزاعوووووووووووات البعووووووووووود إشوووووووووووعا
 اإلرئاب. والمعركة  د

لكوووووووووول العوووووووووورب  عووووووووووالمي  د النووووووووووداء فووووووووووي يوووووووووووم القوووووووووود  الديوووووووووو لوووووووووولل  يجوووووووووو  تج
الحوووووووق   ضوووووووي ةل دعووووووون رفاء فوووووووي ئووووووولا العوووووووالن، للت كيووووووود علووووووو ن، ولكووووووول الشووووووو يوطني  الووووووو 

 ة، ودعووووووووووون دول الممانعوووووووووووة وحركووووووووووواتمحتلووووووووووو  ة العربيووووووووووو  ال ألرا ووووووووووويفوووووووووووي اسوووووووووووتعادة ا
ا يس بشووووووووار األسوووووووود، ألنهووووووووو المقاومووووووووة، وعلوووووووول رأسووووووووها سووووووووورية بقيوووووووووادة السوووووووويد الوووووووورئ

ة الكبووووووووور ، وحاميوووووووووة العروبوووووووووة، وبانيوووووووووة عربيووووووووو  ال ايوووووووووةكانووووووووو  وموووووووووا  الووووووووو  حاملوووووووووة الر 
 يليق با أ  يكو . قبل المنطقة كمامست



264 

 والمراج   المصادر
التنميووووووووووووة اال تصووووووووووووادية بووووووووووووين النظريووووووووووووة ووا ووووووووووووع ، ابووووووووووووراهينالحبيوووووووووووو . د. فووووووووووووايز .1

 .2002النامية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،   الدول
ائيلية، مجلوووووووووووووووة إلسووووووووووووووور ، االسوووووووووووووووتيطا  والسياسوووووووووووووووة اربيوووووووووووووووع. حامووووووووووووووود عبووووووووووووووود  .2
 .1980لثاني، ، تشرين ا11دد ة، السنة السابعة، الععربي   ضايا 

، 1ة، طلسووووووووووووووطيني  فومووووووووووووووة الوالمقا صووووووووووووووهيوني  ل، االسووووووووووووووتيطا  النوووووووووووووواجي. طوووووووووووووو .3
 .1987دار القد  للنشر والتو يع، عما ، 

لضوووووووووووفة لية فوووووووووووي القووووووووووود  واعبووووووووووود الهوووووووووووادد. مهووووووووووودد، المسوووووووووووتوطنات اإلسووووووووووورائي.4
، عربوووووووووووووووووي  ، جمعيوووووووووووووووووة الملتقووووووووووووووووول الفكووووووووووووووووورد ال1ط، 1977-1967ة محتلووووووووووووووووو  الغربيوووووووووووووووووة ال

 .1978فلسطين، 
لي وسياسوووووووووووووة ئووووووووووووودم المنوووووووووووووا ل فوووووووووووووي اسووووووووووووون، التخطوووووووووووووي  اإلسووووووووووووورائي ميسوووووووووووووة. ر .5
د  ة، القووووووووووووووودوليووووووووووووووو  معيوووووووووووووووة األكاديميوووووووووووووووة لدراسوووووووووووووووة الشوووووووووووووووؤو  اليوووووووووووووووة، الجة الغربالضوووووووووووووووف

 .1989الشر ية، كانو  األول 
اسووووووووووة فووووووووووي السووووووووووكا  اليهووووووووووود فووووووووووي فلسووووووووووطين: در . فوووووووووووا  حاموووووووووود، الشوووووووووور اود. د .6

انيلصوووووووووراع الا امعوووووووووة لعشووووووووورين، مجلوووووووووة الج ووووووووو ل النصوووووووووف الثووووووووواني مووووووووون القووووووووور  ا سوووووووووك 
 .2007، فلسطين، 2، العدد 15جلد اإلس مية، الم

ل، السوووووووووووويد، وآ ووووووووووورو ، اسوووووووووووتيعاب المهوووووووووووواجرين فوووووووووووي إسوووووووووووورائييد. محمووووووووووود سوووووووووووع.7
 .1978القائرة، ستراتيجية، مؤسسة األئرام، مركز الدراسات السياسية واال

ة، مركووووووووووووووز فلسووووووووووووووطيني  ات، منظمووووووووووووووة التحريوووووووووووووور الفلسووووووووووووووطيني  ، صوووووووووووووواي . أنوووووووووووووويس.8
 .1968ث، بيروت، األبحا

 -1700ثمووووووووووواني )ريخ فلسوووووووووووطين فوووووووووووي أوا وووووووووور العهووووووووووود العمنوووووووووواع. عوووووووووووادل، تووووووووووا.9
 .1999يروت، ة، بفلسطيني   راءه جديدة، مؤسسة الدراسات ال  1918

 تصووووووووووووووووواد اإلسووووووووووووووووورائيلي، واال يني  فلسوووووووووووووووووطالنقيووووووووووووووووو . فضووووووووووووووووول، اال تصووووووووووووووووواد ال.10
 .1997ة، بيروت، فلسطيني  الدراسات ال، مؤسسة 1ط

 التطبيوووووووووووووووووووق العملووووووووووووووووووويرحمن، االسوووووووووووووووووووتيطا  أبوووووووووووووووووووو عرفوووووووووووووووووووة. عبووووووووووووووووووود الووووووووووووووووووو.11
 .1989بنا ، دراسات والنشر، لة للبي  عر ، المؤسسة ال1ة، طصهيوني  لل

اني طوسووووووووووووووة. فهوووووووووووووود، السياسووووووووووووووة ال.12 ة واالسووووووووووووووتيطانية اإلسوووووووووووووورائيلية فووووووووووووووي سووووووووووووووك 
 .2013امعة القد ، فلسطين، ة، جبي  عر القد  ال



265 

وصووووووووووووداه  عربووووووووووووي  فووووووووووووي الشوووووووووووورق ال صووووووووووووهيوني  النشوووووووووووواط ال اسوووووووووووومية.  يريووووووووووووة، .13
ة، فلسوووووووووووووووووطيني  توووووووووووووووووابع لمنظموووووووووووووووووة التحريووووووووووووووووور البحووووووووووووووووواث ال ، مركوووووووووووووووووز األ1908-1918)

 .1973د ، الق
االسووووووووووووتيطا  نائلووووووووووووة، دور القنصووووووووووووليات األجنبيووووووووووووة فووووووووووووي الهجوووووووووووورة و  الوووووووووووووعرد..14

دار الشوووووووووووووووووووووووووووروق، األرد ،  ،1، ط 1919-1840اليهوووووووووووووووووووووووووووودد فوووووووووووووووووووووووووووي فلسوووووووووووووووووووووووووووطين )
2007. 

، دار الشووووووووووووووروق، 1ة والعنووووووووووووووف، طصووووووووووووووهيوني  اب، الالمسوووووووووووووويرد. عبوووووووووووووود الوئوووووووووووووو.15
 .2001القائرة، 

ا وأئدافوووووووووووووا، فوووووووووووووي أساسوووووووووووووبيووووووووووووو ، السووووووووووووولن اإلسووووووووووووورائيلي المسووووووووووووول  ميووووووووووووول. حك.16
 .2002ثة للكتاب، طرابلس، مؤسسة الحدي

السوووووووووووووووتيطا  اليهوووووووووووووووودد فوووووووووووووووي فلسوووووووووووووووطين، منشوووووووووووووووورات لوووووووووووووووا د. حسوووووووووووووووين، ا.17
 .2003لكتاب العرب، دمشق، ا اتحاد 

ة، تووووووووووووووور: صوووووووووووووووهيوني  معجووووووووووووووون المصوووووووووووووووطلحات ال تلموووووووووووووووي أفوووووووووووووووراين ومنووووووووووووووواحين،.18
 .1989يل، عما ، الجل ، دار1ت العجرمي، طأحمد بركا
ة، دمشوووووووووووووووووق، فلسوووووووووووووووووطيني  ة، ئي وووووووووووووووووة الموسووووووووووووووووووعة الني  فلسوووووووووووووووووطيالالموسووووووووووووووووووعة .19

1984. 
ة، دار وائووووووووووووول، صوووووووووووووهيوني  ن، جووووووووووووولور الحركوووووووووووووة الالفوووووووووووووت ود. سوووووووووووووهيل حسوووووووووووووي.20

 .2003د ، ر األ
ة، فلسووووووووووووووووطيني  ال قضووووووووووووووووي ةد، األربعووووووووووووووووو  فووووووووووووووووي الصووووووووووووووووال . محسوووووووووووووووون محموووووووووووووووو.21

 .2017مؤسسة فلسطين للثقافة، دمشق، 
لوووووووووووون للم يووووووووووووين، دار الع، 1منيوووووووووووور، معجوووووووووووون إعوووووووووووو م المووووووووووووورد، طالبعلبكووووووووووووي. .22

 .1992بيروت، 
هووووووووووووووا التاريخيووووووووووووووة ة  لفيتفلسووووووووووووووطيني  ال قضووووووووووووووي ةصووووووووووووووال . محسوووووووووووووون محموووووووووووووود، ال.23

 .2012لزيتونة، بيروت، كز اوتطوراتها المعاصرة، مر 
، 1 ،  1948-1862) ةصوووووووووووووووووووووووووهيوني  ريس. صوووووووووووووووووووووووووبرد، تووووووووووووووووووووووووواريخ الجووووووووووووووووووووووووو.24

 .1981ة، بيروت، يني  فلسطمة التحرير ال، مركز األبحاث منظ2ط
ة صووووووووووووووووووهيوني  معجوووووووووووووووووون األعوووووووووووووووووو م والمصووووووووووووووووووطلحات ال . جوووووووووووووووووووني،منصووووووووووووووووووور.25

 .2003، دار الشروق، القائرة، 1واإلسرائيلية، ط
منوووووووووووول مووووووووووووؤتمر بووووووووووووال وحتووووووووووووول  رض وشوووووووووووووع  السووووووووووووهلي. نبيوووووووووووول، فلسووووووووووووطين أ.26

 دمشق. ، منشورات اتحاد الكتاب العرب،2002



266 

، مجلووووووووووووة مركووووووووووووز التطهيوووووووووووور العر وووووووووووويعبوووووووووووود  . بدريووووووووووووة صووووووووووووال ، سياسووووووووووووة .27
 .2016، بغداد، 16عدد ة، الي  فلسطينالدراسات ال
 -وا ، السووووووووووووووووووووو م الوووووووووووووووووووووداني: المفاو وووووووووووووووووووووات السووووووووووووووووووووووريةر ووووووووووووووووووووو يوووووووووووووووووووووادة. .28

 .2005ة، بيروت، عربي  ة ال، مركز دراسات الوحد 1سرائيلية، طاإل
فوووووووووووووووي ئضوووووووووووووووبة الجووووووووووووووووال   صوووووووووووووووهيوني  وا . أسوووووووووووووووماء، االسوووووووووووووووتيطا  الشوووووووووووووووه.29

تحليليووووووووووووووووووووة ، جامعووووووووووووووووووووة النجووووووووووووووووووووا  اسووووووووووووووووووووة تاريخيووووووووووووووووووووة / در 2000-1967السووووووووووووووووووووورية )
 .2010س، ة، نابلوطني  ال

ز  طوووووووووووووواب "يهوديووووووووووووووة الدولووووووووووووووة فووووووووووووووي زيووووووووووووووصووووووووووووووال . سووووووووووووووومر، سياسووووووووووووووات تع.30
 وحووووووووووووووووووة لألبحووووووووووووووووووواث  ، مجلووووووووووووووووووة جامعوووووووووووووووووووة القوووووووووووووووووود  المفت2013-2003"إسوووووووووووووووووورائيل" )

 .2017فلسطين،  ،41والدراسات، العدد  
لية، حووووووووووووق العووووووووووووودة فووووووووووووي المنووووووووووووائد التعليميووووووووووووة اإلسوووووووووووورائي را ووووووووووووع.  يسوووووووووووول، .31

بي للووووووووودفاع عووووووووون حوووووووووق العوووووووووودة، جموووووووووع الشوووووووووعر الفكووووووووورد والسياسوووووووووي الثووووووووواني للتالموووووووووؤتم
 .2007لزة، 

لتربوووووووووووود المعاصووووووووووور عبووووووووووود المقصوووووووووووود، محمووووووووووود فوووووووووووو د، اتجائوووووووووووات الفكووووووووووور ا.32
فووووووووووووووة للنشوووووووووووووور والتو يووووووووووووووع، المواجهووووووووووووووة، دار الثقالتحووووووووووووووديات وسووووووووووووووبل ا -فووووووووووووووي إسوووووووووووووورائيل

 .2003القائرة، 
ويووووووووووود والتصووووووووووودد والت التهمحوووووووووووا - نووووووووووواتي. أنوووووووووووور محموووووووووووود، تهويووووووووووود القووووووووووود .33

، مركووووووووووووووز دراسووووووووووووووات 1ائق واإلحصووووووووووووووائيات، طو  والوثوووووووووووووولهووووووووووووووا موووووووووووووون وا ووووووووووووووع النصوووووووووووووو
 .2010ة، بيروت، عربي  حدة اللو ا
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 ل  شووووووووك   ي   ن الوووووووولدطيفلسوووووووو  م خووووووووي نفووووووووي إ ووووووووامتي   وووووووو ل   لفرصووووووووة  ا لووووووووي   يحوووووووو   تأ  
 ربوووووووووووة  علووووووووووول تج  وووووووووووف  واحي دمشوووووووووووق أل  يرمووووووووووووك فوووووووووووي  ووووووووووو  ال م خوووووووووووي ن ن  مووووووووووو   ءا  ز جووووووووووو  

ل  ا في ئودور   ات  م خي مال ك   .رب    عن فلسطيني  ال عي  الو ت ش 

 نموذ مو  الير لا ُمخي م
 "فلسوووووووووووووووطيني  ال "تات  الشووووووووووووووو   سووووووووووووووومل "عاصووووووووووووووومة  ي   وك كوووووووووووووووا   اليرمووووووووووووووو  م خوووووووووووووووي نف

 جمعوووووووووووووات  ت ين  بووووووووووووو  األئووووووووووووون      مكووووووووووووواة والفلسوووووووووووووطيني  ال ات  م خي مووووووووووووو ال أكبووووووووووووور ه  بوووووووووووووار اعتب
 يحوووووووووووتفظ   كوووووووووووا    الخوووووووووووزا  الووووووووووولدكونوووووووووووا و  ،ار فوووووووووووي الخووووووووووو  ين  فلسوووووووووووطيني  ال ن  ال ج وووووووووووي

د ة تعوووووووووووووو كر امعظووووووووووووون ئوووووووووووووله الووووووووووووول وأ   اصوووووووووووووة، فلسوووووووووووووطيني  لي ااكرة والووووووووووووووعالووووووووووووولب
 ،صوووووووووووهيوني  ، أد موووووووووووع نشووووووووووووء الكيوووووووووووا  ال1948عوووووووووووام  ين التوووووووووووي احتلووووووووووو لسوووووووووووطلف

، فلسوووووووووطيني  ال شوووووووووع   لل يووووووووورٍ ، وتهجةصوووووووووهيوني   ومجوووووووووا ر   مووووووووون حوووووووووروبٍ  افقووووووووواوموووووووووا ر 
 عوووووووووون   ث  الحووووووووودي يجعووووووووول   ة، مموووووووووافلسووووووووووطيني  ال ات  م خي مووووووووو وال جووووووووووء  الل ظوووووووووائرة   وء  ونشووووووووو 

   ووووووووووو ويو ، اياتوووووووووو   وتدا  فلسوووووووووووطيني  ال ء  اللجووووووووووو  لظوووووووووووائرة   ا  صوووووووووو يرمووووووووووووك تلخيال م خووووووووووي ن
 الظوووووووووووائرة   ل ئوووووووووووله  علووووووووووو  للقضووووووووووواء   المحمووووووووووووم وني  صوووووووووووهيا  السوووووووووووعي الكيووووووووووو  ءبجوووووووووو 

 ة ضوووووووووووي   ال كون هووووووووووو ، فلسوووووووووووطيني  ال شوووووووووووع   ومووووووووووون وعوووووووووووي ال، ها مووووووووووون الووووووووووولاكرة  طب  شووووووووووو و 
 محافوووووووووووول  فووووووووووووي ال مأ ود  الوجوووووووووووو  ة  مسوووووووووووو لفووووووووووووي  ، سووووووووووووواء  صووووووووووووهيوني  ال    الكيووووووووووووا تووووووووووووؤرق  

 .ةممي  واأل ة  دولي  ال
شووووووووووووووارع وال األحيووووووووووووواء ن أسوووووووووووووماءمووووووووووووووك مووووووووووووو لير ا م خوووووووووووووي نكووووووووووووول موووووووووووووا فوووووووووووووي ف

كلهوووووووووووووووووا بالووووووووووووووووولاكرة  والمشوووووووووووووووووافي والمنشوووووووووووووووووآت، تنوووووووووووووووووب المووووووووووووووووودار  سوووووووووووووووووواق و واأل
منهوووووووووا يووووووووورئن لتوووووووووي تووووووووون تهجا ةفلسوووووووووطيني  لة وتسووووووووومل ب سوووووووووماء المنووووووووواطق افلسوووووووووطيني  ال

يموووووووووووة موووووووووووا يعطيوووووووووووا   م، يوني  صوووووووووووهالتبووووووووووور  لووووووووووو  الكيوووووووووووا  والتوووووووووووي تع 1948،عوووووووووووام
 ينفلسوووووووووووووطيني  العوووووووووووووي و ة، وحفظهوووووووووووووا فوووووووووووووي فلسوووووووووووووطيني  رة الكامضووووووووووووواعفة فوووووووووووووي الووووووووووووول

نتظووووووووووووورة التوووووووووووووي ستقضوووووووووووووي علووووووووووووول كبووووووووووووور  المركوووووووووووووة المعال انتظوووووووووووووارن، بوااكووووووووووووورته
 لل أصحابا.إ فلسطيني  ل نهائي وتعيد الحق البشك صهيوني  لكيا  الا

ر اليرموووووووووووووك  والشووووووووووووواع ا )شوووووووووووووارعأسووووووووووووم م خووووووووووووي ني الفووووووووووووو  رئيسفالشووووووووووووارع الوووووووووووو 
 رع فلسطين.و شا ر ئاآل رئيسال

 كوووووووووووا و ا" سووووووووووووق لوبيووووووووووو " اليرمووووووووووووك يسووووووووووومل م خوووووووووووي نفوووووووووووي  رئيسلووووووووووو والسووووووووووووق ا
ريوووووووووووة مشوووووووووووق واالسووووووووووون "يعوووووووووووود لقريوووووووووووة فوووووووووووي دتجاق الوأنشووووووووووو  األسووووووووووووا أئووووووووووون أحووووووووووود
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 مووووووووون غربوووووووووي  وب اللجنووووووووو كيلوووووووووومترا  إلووووووووول ا ث ثوووووووووة عشووووووووورة فة تبعووووووووود مسوووووووووافلسوووووووووطيني  
م هوووووووووا عوووووووووال  ر أئيوووووووووة والناصووووووووورة، ئ جووووووووو   ن طبر لواصووووووووولة بووووووووويريوووووووووق اة علووووووووول الططبريووووووووو 
فووووووووووي ال هووووووووووا مسووووووووووتعمرة  مكان   نشوووووووووو وأ صووووووووووهيوني  ال حووووووووووت للوووووووووول أيوووووووووودد االع 1948
 قوووووووووووووومي  وق الام الصوووووووووووووندو ووووووووووووو فينوووووووووووووي، تعمرة جيفعوووووووووووووات آمسووووووووووووو  نثووووووووووووو  ،4919 عوووووووووووووام  

 ة من المو ع".غربي  ة الهبغر  لابة صنوبر في الج يهودد  ال
د ن يعووووووووو ق  صووووووووفد، "واالسوووووووو شووووووووارع )سووووووووو  وبيووووووووةل عموووووووون سوووووووووق شووووووووار  تفوووووووورعوي

ل، تقووووووووووع فووووووووووي منطقووووووووووة الجليوووووووووو تووووووووووي ة، اليوووووووووو  تاريخالطين إلحوووووووووود  أئوووووووووون موووووووووود  فلسوووووووووو 
 شووووووووور ي  وب النووووووووو ل الجإلووووووووو  نعي  وا ا ، الووووووووو   بيسووووووووو بحيووووووووورة طبريوووووووووا ومووووووووور  علووووووووولطووووووووول وت

 لجرمق إلل الغرب". جبل اعلل و  منها،
ومتر كيلوووووووووووو  5ة تبعوووووووووووود فلسووووووووووووطيني  ة ي  ريوووووووووووو وئنوووووووووووواك شووووووووووووارع الجاعونووووووووووووة وئوووووووووووو 

ة مهجووووووورة فوووووووي  ضووووووواء طيني  فلسووووووو ئوووووووي  ريوووووووة  "نفووووووورع"شوووووووارع و صوووووووفد،  شووووووورق مدينوووووووة
 لسووووووووورد  ا  يفووووووووي الجوووووووو  جي، وئووووووووو الضوووووووواب القوووووووواو ع فووووووووو د ر ا ، وشوووووووواأيضوووووووو  صووووووووفد

حيفووووووووا،  ئنوووووووواك أيضووووووووا  شوووووووووارعو ، 1948رب حوووووووو  ل قوووووووواا  وووووووو   اإلنجوووووووويالوووووووولد  وووووووواد 
 قد ، وص   الدين.الو 

ي حووووووووووارة  اصووووووووووة بهوووووووووون جنوووووووووووب يفووووووووووا، فوووووووووو ئنوووووووووواك تجمووووووووووع أئووووووووووالي طيوووووووووورة حو 
الشوووووووويخ فووووووووي حووووووووي بلوووووووود  ا، وأئووووووووالي  ريووووووووةفووووووووي وسووووووووط يةي صووووووووفور ل، وأئووووووووام خووووووووي نلا

،  يوووووووووو  إلهكعوووووووووورب ، لعشووووووووووائراء ، أو أسووووووووووملووووووووووزال عووووووووووين ئوووووووووول  ريووووووووووة، وأ التضووووووووووامن
 رئن.يوللزنغرية، واعرب الشمالنة، 

ل فووووووووو  نة فوووووووووي  ضووووووووواء يافوووووووووا، ي  فلسوووووووووطين يوووووووووةئوووووووووي  ر اليوووووووووا ور و  رسوووووووووةنووووووووواك مدوئ
 لعشوووووووووريناثووووووووواني و الا فوووووووووي هو عووووووووو  أحوووووووووداث   ملبحوووووووووة   الصوووووووووهاينة فيهوووووووووا المسوووووووووتوطنو   

 .1948الثاني/يناير  كانو   من
حووووووووو وة،  محمووووووووود فوووووووووايز ائوووووووووديد الر الشوووووووووه فيومشووووووووو  فلسوووووووووطين، فيوئنووووووووواك مشووووووووو 

، فلسوووووووووووطيني  ليووووووووووور ار تحة لجوووووووووووي  البعووووووووووو  ووووووووووووات حطوووووووووووين، التا باطئوووووووووووو أحووووووووووود  ووووووووووو و 
 مالي  اع الشوووووووووووو فووووووووووووي القطوووووووووووو  1973وبر كتووووووووووو /ن األولريستشوووووووووووهد فووووووووووووي حوووووووووووورب تشوووووووووووو ا

ع مووووووووو  مو وووووووووو جتووووووووووي ئاة العسوووووووووكري  دما  وووووووووواد السووووووووورية الجوووووووووووال ، عنووووووووو مووووووووون جبهوووووووووة ال
، ةصووووووووووووهيوني  دا لووووووووووووا  وووووووووووووات  اصووووووووووووة  تتحصوووووووووووونحن  الوووووووووووولد كانوووووووووووو  ل الشوووووووووووو )توووووووووووو 

شوووووووووووجعا  ال ئاعناصووووووووووور  ة و عسوووووووووووكري  لا السووووووووووورية   د  افووووووووووورا بوووووووووووين   بالتعووووووووووواو   سوووووووووووتطاع و وا
ل  ها وجودة  الم لمعادية  ا عناصر  ال المو ع وابادة   م  ا تحا من  . ك 
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تعتبوووووووور  توووووووويال ليرموووووووووك،ا م خووووووووي نموووووووون تسووووووووميات  نموووووووواا  مجوووووووور دطبعووووووووا ئووووووووله 
 ة األ ر .فلسطيني  ت الام خي مكافة اللما نراه في  ا  نمواج

 إلى سورية  فلسطيني  ال ل وءال
 نكبوووووووووة  لاد بعووووووووو  ةلووووووووول سووووووووووريإ فلسوووووووووطيني  ال وء  اللجووووووووو  أت موجوووووووووات  دبووووووووو  ا ،تاريخيووووووووو  

 سياسوووووووووووة   بتطبيوووووووووووق   ة  هيوني  صووووووووووو ال لعصوووووووووووابات  ا  يوووووووووووام   إثووووووووووور  ، 1948 لكبووووووووووور  عوووووووووووام  ا
هووووووووووووا فووووووووووووي لتحقيق   ميووووووووووووة  الدا ا ر  المجوووووووووووو     ر ووووووووووووي، وارتكبوووووووووووو ع  ال والتطهيوووووووووووور    ع  اال ووووووووووووت

مووووووووووووون    ألفوووووووووووووا  850) لووووووووووووول طووووووووووووورد  دت إالقووووووووووووور  والبلووووووووووووودات، والتوووووووووووووي أ مووووووووووووون ددٍ عووووووووووووو 
، ةسووووووووووووري لإلووووووووووو  ا    ألفووووووووووو و   تسوووووووووووعمووووووووووونهن ) ل  ، وصووووووووووو نه  أر ووووووووووو   ار    ووووووووووو  ينفلسوووووووووووطيني  ال

عوووووووووين ن ال ج وووووووووين المقتل  ائوووووووووة مووووووووو   فوووووووووي الماثنوووووووووي عشووووووووور  ي )كوووووووووانوا يمثلوووووووووو  حووووووووووال
ا تمرت  ، ثووووووووووون اسووووووووووو 1948م إثووووووووووور النكبوووووووووووة عوووووووووووا طينمووووووووووون فلسووووووووووو   حيووووووووووولٍ تر  تعمليووووووووووو 

مووووووووووووون  ول  األ ف  النصووووووووووووو  ، حتووووووووووووول نهايوووووووووووووة  ةإلووووووووووووول سووووووووووووووري ين  فلسوووووووووووووطيني  لل محووووووووووووودودة  
 هنت  يوووووووووو بق عوتووووووووووو    ق،دمشوووووووووو  عاصوووووووووومة  ي الفووووووووو  ئووووووووووؤالء   ن  عظوووووووووو م ز  وتركوووووووووو   ،الخمسوووووووووينيات

 ،لسورد  اوالجنوب وس  حافظات الشمال والعلل م
ة، صوووووووووووووووادي  ا تو  ةٍ اجتما يووووووووووووووو  و  ةٍ سياسوووووووووووووووي   ظووووووووووووووروفٍ  أ ووووووووووووووور  ونتيجوووووووووووووووة   وموووووووووووووورة  

إلوووووووووول  أ مووووووووووات، جوووووووووواءت   موووووووووون فلسووووووووووطيني  ال الشووووووووووتات   لووووووووووا   ض  عوووووووووور  ت   بمووووووووووا ةٍ مرتبطوووووووووو 
 دولٍ و بنوووووووووووا  ل   مووووووووووون   ين  فلسوووووووووووطيني  ال مووووووووووون ال ج وووووووووووين   عوووووووووووداد  ، أ 1956 عوووووووووووام   ةسووووووووووووري
سوووووووونة  ت  د  فوووووووو  و   التووووووووي ة  األساسووووووووي   تلووووووووة  ل الك   وووووووويفوا إلوووووووو أ  ج ووووووووين، أ وووووووور  ل  ةٍ مضوووووووويف
1948. 

 رد  طووووووووووووو ب صوووووووووووووهيوني  ال لحوووووووووووووت اال طات  سووووووووووووول     امووووووووووووو  1967دوا  عووووووووووووو   وإثووووووووووووور  
 أعووووووووووداد   اءت  ة، جوووووووووو ز  لوووووووووو   طوووووووووواع  و    ة  ربيوووووووووو  غال ة  الضووووووووووف   موووووووووون   فلسووووووووووطيني   لووووووووووف    أ460)

 .ةمنهن إلل سوري
إلووووووووووووول  ت  د  فووووووووووووو  و   1970 م  عوووووووووووووا األرد    ئاد  ه  التوووووووووووووي شووووووووووووو   داث  حووووووووووووو األ وبسوووووووووووووب   

أ وووووووووول، ثوووووووووون  ب ن سوووووووووو  ٍ كوووووووووون ين ولفلسووووووووووطيني  ال النووووووووووا حين    وووووووووور  موووووووووون  أ   أعووووووووووداد   ةيسووووووووووور 
ا حصوووووووووول  ا كموووووووووو  ت  ر جوووووووووو  اثٍ دأحوووووووووو  سووووووووووب   ب متفر ووووووووووة   د  أعوووووووووودا جوووووووووواءت     العوووووووووودوا   إبوووووووووو 

 ولل والثانية.خليد األال حربي  و  1982 ا  عام  نلل لبع صهيوني  ال
صووووووووووول موووووووووون أ م ووووووووووةال  تسووووووووووعين بإلوووووووووول أاإلحصوووووووووواءات ت و اراسوووووووووو وتشووووووووووير الد

دينووووووووووووة   م300)مهووووووووووووا إلوووووووووووول تعووووووووووووود بمعظ ةين فووووووووووووي سوووووووووووووريفلسووووووووووووطيني   ووووووووووووين الجل ا
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ن % مووووووووونه40ث تعوووووووووود أصوووووووووول ، حيووووووووو فلسوووووووووطيني  حل الو ريوووووووووة فوووووووووي الجليووووووووول والسوووووووووا
% موووووووووون  ضوووووووووواء طبريووووووووووا، 16حيفووووووووووا، ن  ضوووووووووواء % موووووووووو 22صووووووووووفد،  ضوووووووووواء إلوووووووووول 

اء ضووووووووووووو ن  مووووووووووووون  ضووووووووووووواء يافوووووووووووووا، ومثلهوووووووووووووا مووووووووووووو  %5عكوووووووووووووا،   ضووووووووووووواء% مووووووووووووون 8
للوووووووووووود رملووووووووووووة وال  اموووووووووووون موووووووووووود% 4سووووووووووووبتا ن تنحوووووووووووودر مووووووووووووا ي حووووووووووووينناصوووووووووووورة، فوووووووووووو ال

 واسوووووووووووا    موووووووووووق  تشوووووووووووكل ع   اطق التووووووووووويوئوووووووووووي المنووووووووووو األ ووووووووووور .     مووووووووووودالوبيسوووووووووووا ، و 
 الحالي. في الو   حت لاال كيا   

تقاليووووووووود التوووووووووي دات والعووووووووون العوووووووووااألحاديوووووووووث  جمعووووووووواتلووووووووو  التفوووووووووي ت د وتجووووووووور 
سووووووووووطين لي فنفس اللهجوووووووووات التووووووووووي كانووووووووو  فووووووووو منشوووووووووو ، وبووووووووو ة السوووووووووادت فوووووووووي منطقووووووووو 

 ش ت في اللجوء.التي ن لجياة األكر في اا يةيجعلها ح ، مماةمحتل  ال
ي سووووووووووورية المسووووووووووجلين لوووووووووود  ل ج ووووووووووين فوووووووووو صوووووووووول عوووووووووودد االمحصوووووووووولة و ي وفوووووووووو 

حووووووووووووو عووووووووووووي  ن. ي2008عووووووووووووام  نسوووووووووووومة 580،000 موووووووووووون أكثوووووووووووورإلوووووووووووول  ونووووووووووووروااأل
موووووووونهن  فووووووووي الم ووووووووة 29 ات، بينمووووووووا تقووووووووين نسووووووووبةخي موووووووو م  هن فووووووووي لم ووووووووة موووووووونفووووووووي ا 71

ي الم ووووووووووة فوووووووووو  67ا بنحووووووووووو يفهوووووووووو مشووووووووووق، ور لعاصوووووووووومة داثر دا وووووووووول الموووووووووود . وتسووووووووووت 
 ين.فلسطيني   ج ين المجموع ال ي  مالمن إج

 ثووووووووووة منهووووووووووا الات، ث م خي موووووووووو لوووووووووول عشوووووووووورة موووووووووونهن ع كبوووووووووورألع القسوووووووووون ايتووووووووووو  
ئا عتبرئوووووووووا ر  ال تمعوووووووووات أ ووووووووو تج كموووووووووا توجووووووووود ،يةرسوووووووووم اتم خي مووووووووو "األونوووووووووروا"  تعووووووووود 

لتعلوووووووووين ات هوووووووووا كووووووووول الخووووووووودمات فوووووووووي مجووووووووواالنهوووووووووا تقووووووووودم للك ،اتم خي مووووووووو ة منظ مووووووووو ال
 : ئي اتم خي مئله الو  نيالمهيل ت ئوالصحة وال

 دمشق. اليرموك ب م خي ن -1
 ندرات  في حل تل )ح ين الع م خي ن -2
 ري  دمشق. ا  فيالرمد م خي ن -3
 .  دمشقفي ريرمانا ج م خي ن -4
 دمشق.في ري  ين  السيدة    م خي ن -5
 سبينة في ري  دمشق. خي نم   -6
 شي  في ري  دمشق. ا  ال م خي ن -7
 ا  دنو  في ري  دمشق.  م خي ن -8
 حل  في  ت ندرا)ح التل   ينع م خي ن -9
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 .ل ح النيرب في م خي ن-10
 ين في حمإل.عائدال ي نم خ -11
 حماة. م خي ن -12
 درعا.  م خي ن -13
 ئ في درعا. ار الطو  م خي ن -14
 ل ا ية. في ا الرمل م خي ن -15

ة جهتووووووووووووا  سوووووووووووووريين فووووووووووووي فلسووووووووووووطيني  ج ووووووووووووين الل شووووووووووووؤو  ا شوووووووووووورف علوووووووووووولي
يلها شوووووووووووكت التوووووووووووي تووووووووووونين" فلسوووووووووووطيني  ج وووووووووووين ال ة لالعامووووووووووو  الهي وووووووووووةولووووووووووول ئوووووووووووي "األ
 –يلها تشووووووووووووك حسوووووووووووو  مرسووووووووووووومب -، ولايتهووووووووووووا 1949ام عوووووووووووو  هووووووووووووورد  جمسوووووووووووووم بمر 

ن ف حاجوووووووووواتهختلوووووووووو م  مينن ومعووووووووووونتهن وتوووووووووو يفلسووووووووووطيني  لين شووووووووووؤو  ال ج ووووووووووين اتنظوووووووووو 
هن فوووووووووووي ابير لتقريووووووووووور أو ووووووووووواعتووووووووووودرا  الوا تووووووووووو  لهووووووووووونالمناسوووووووووووبة  عموووووووووووالاد األوإيجووووووووووو 

الصووووووووووووووادر فووووووووووووووي  260 وووووووووووووون ر و  قبل. وأ تبووووووووووووووع الوووووووووووووو  بالقووووووووووووووان وووووووووووووور والمسووووووووووووووتالحا
و ووووووووووووووووووواع القانونيوووووووووووووووووووة لألنووووووووووووووووووواظن ال ألسوووووووووووووووووووا يعتبووووووووووووووووووور ا لدالووووووووووووووووووو  10/7/1956

 .ةسوريفي ين فلسطيني   ج ين الل
شوووووووووووغيل لاثوووووووووووة وتإل مت حووووووووووودةوكالوووووووووووة األمووووووووووون ال لثانيوووووووووووة وئووووووووووويأموووووووووووا الجهوووووووووووة ا

ار وجووووووووو   ووووووووور ا ، التوووووووووي ت سسووووووووو  بمنووووووووورو )األو نووووووووول ق األدن فوووووووووي الشووووووووور يفلسوووووووووطيني  لا
ومهمتهووووووووووووووا 1949األول  نو  فووووووووووووووي ديسووووووووووووومبر/ كوووووووووووووا 302ر ووووووووووووون  مجلوووووووووووووس األمووووووووووووون

 لسووووووووووووووطيني  فبووووووووووووووين ال السووووووووووووووورد  لقووووووووووووووانو  او  اسوووووووووووووو و  .ة األولوووووووووووووولرجوووووووووووووو بالداثيووووووووووووووة إل
ة باسوووووووووووووتثناء علميوووووووووووو  واللمهنيوووووووووووووة مجوووووووووووواالت الوظيفيووووووووووووة واال فووووووووووووي جميوووووووووووووع السووووووووووووورد  و 

 مووووووووووووووع مجلووووووووووووووس الشووووووووووووووع  عضووووووووووووووويةلترشووووووووووووووي  لت واالنتخابووووووووووووووااتخووووووووووووووإل   أمووووووووووووووور
ب تخووووووووووااالن فلسووووووووووطيني  جوووووووووو  الكمووووووووووا يحووووووووووق  ل  ة.فلسووووووووووطيني  ا  بالجنسووووووووووية الاالحتفوووووووووو 

الوووووووووو   ووووووووويحوووووووووق  ل جسوووووووووورية. وي قابوووووووووات فووووووووويوالنات ادت حووووووووو والترشوووووووو   فوووووووووي جميوووووووووع اال
وظيفي، ن الوووووووووو لوووووووووول الوووووووووودرجات فووووووووووي السوووووووووول  أع يفي إلوووووووووولتوووووووووودر   الوووووووووووظالعموووووووووول وال 48

و   ووووووووووودمات صوووووووووووح لووووووووووويهن دوموووووووووووا  ار إ، حيوووووووووووث ي شووووووووووو ظموووووووووووةميوووووووووووة منتليية وتعويتلقووووووووووو 
 ن”.يالسوري  ئن في حكن ارة  من عبب

ة وطنيوووووووووووو  حفووووووووووووا  علوووووووووووول الهويووووووووووووة البالالموووووووووووورتب   سياسووووووووووووي  الإال  أ  المو ووووووووووووف 
 ةقضووووووووووووووووووي  ال عتبووووووووووووووووووارا  صووووووووووووووووووة  ، و اقضووووووووووووووووووي ةلل قووووووووووووووووووومي  ال دين والبعوووووووووووووووووو فلسووووووووووووووووووطيني  لل
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وفووووووووووووووي األدبيووووووووووووووات  ورد  السوووووووووووووو ألولوووووووووووووول فووووووووووووووي الخطوووووووووووووواب ا قضووووووووووووووي ةال ةفلسووووووووووووووطيني  ال
 رية الجنسوووووووووووويةين فووووووووووووي سووووووووووووو سووووووووووووطيني  فل ج ووووووووووووين الال ل دو  موووووووووووون ، حوووووووووووواالمختلفووووووووووووة

 ة،السوري  
و  فووووووووووي فلسووووووووووطيني  خوووووووووورط ال ج ووووووووووو  البهووووووووووله الحقوووووووووووق، انهن مووووووووووتعبفضوووووووووول ت

ضوووووووول موووووووون فبلوووووووود بصووووووووورة أة فووووووووي الجتما يوووووووو  ة واالدي   تصووووووووااليوووووووواة اسووووووووورية فووووووووي الح
اسووووووووووتطاع عوووووووووودد إا  ي بلوووووووووودا  الشووووووووووتات،ين فوووووووووو فلسووووووووووطيني  ن موووووووووون ال ج ووووووووووين الليوووووووووورئ

 مية. الحكو   اتإلهي  في يا مرات  عل إللمنهن الوصول 
 ، لووووووووووووووحظ أ   طووووووووووووواعةطيني  فلسووووووووووووو ة العمووووووووووووول الو يموووووووووووووا يتعلوووووووووووووق بتوووووووووووووو ع  ووووووووووووو وف 

وة  وووووووووو  مووووووووووالي  إجموووووووووون  كبووووووووووراأل والخاصووووووووووة، اسووووووووووتوع  النسووووووووووبة امووووووووووةالخوووووووووودمات، الع
، و طووووووووواع طووووووووواع الصوووووووووناعة التحويليوووووووووةاء، ثووووووووون  لبنووووووووو  ه  طووووووووواع االعمووووووووول ئوووووووووله، تووووووووو 

 ع الزراعة. ا   طاالتجارة، وأ ير 
فووووووووووووووي  مقيمووووووووووووووو  و  الني  فلسووووووووووووووطيحقووووووووووووووق ال، جتموووووووووووووواعي  االد وعلوووووووووووووول الصووووووووووووووعي

 ا بشوووووووووكل كامووووووووولن، حيوووووووووث اسوووووووووتفادو ع التعلوووووووووي طوووووووووا وووووووووا  فوووووووووي و سوووووووووورية نجاحوووووووووا  مرم
هن، وموووووووووون  وووووووووودمات تووووووووووو  أمووووووووووامالمف يالمجووووووووووانمراحوووووووووول التعلووووووووووين الحكووووووووووومي  موووووووووون

نهن موووووووووا مألونوووووووووروا" "ا تقلووووووووويإل ضووووووووول، ومووووووووون فالحصوووووووووول علووووووووول وظوووووووووائف أ مووووووووونكووووووووو 
  ن صفوفهن إلل حد كبير.مية بينسبة األ

صوووووووووووفوف ال ج وووووووووووين   بوووووووووووين ، فقووووووووووود نشووووووووووو سياسوووووووووووي  يد اللصوووووووووووعأموووووووووووا علووووووووووول ا
المعاصوووووووووووورة، ة فلسووووووووووووطيني  ة الانطوووووووووووو ق الثووووووووووووور  ورية، بعوووووووووووودي سوووووووووووو ين فوووووووووووو فلسووووووووووووطيني  ال

نتةفلسووووووووووطيني  ال مختلووووووووووف الفصووووووووووائل رية، ا  علوووووووووول سووووووووووو هووووووووووا  بوووووووووول بوووووووووودء العوووووووووودو ، ومك 
ل إمن الت  .فلسطيني  ال وطني  ل الحة العمسالل  ط  فاعل في حو 

 . يوني  صهاللكيان ى اا  علُمخي مخطر ظاهرة الل وء وال
معظوووووووووون  أ  صووووووووووهيوني  ل  اللكيووووووووووا ي مو وووووووووووع اللجوووووووووووء بالنسووووووووووبةفوووووووووو يوووووووووور الخط

لوووووووووووون  1967 بأل  حوووووووووووور  ،1948ي عووووووووووووام فلسووووووووووووطيني  د لتعووووووووووووو ات اللجوووووووووووووء م خي موووووووووووو 
، 1948رب حووووووووووووو  ا حووووووووووووودث  ووووووووووووو لشوووووووووووووابهة لمووووووووووووو إلووووووووووووول حركوووووووووووووة لجووووووووووووووء م توووووووووووووؤدد
ة، وبووووووووووووووووالوعي فلسووووووووووووووووطيني  لوووووووووووووووولاكرة التبطووووووووووووووووة باات مر م خي موووووووووووووووو   الالي بقيوووووووووووووووو وبالتوووووووووووووووو 

 اليوم. صهيوني    الاتعتبر  ل  الكيناطق التي للم فلسطيني  ال
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ات م خي مووووووووووو ال تحوووووووووووتفظ فيهوووووووووووا رة التووووووووووويالكبيووووووووووور مووووووووووون الووووووووووولاك و  خوووووووووووز المئووووووووووولا 
لوجوووووووووووودا  حيووووووووووووة فووووووووووووي الوووووووووووووعي وا ي تجعلهوووووووووووواوالتوووووووووووو  ،اليرموووووووووووووك م خووووووووووووي نو اصووووووووووووة 

وئوووووووووووي  ا  لووووووووووو  تحم ةصوووووووووووهيوني  الت اسوووووووووووامووووووووووون أ  تسوووووووووووتطيع السي كبووووووووووورأ، فلسوووووووووووطيني  لا
ة موووووووون األجيوووووووووال لاكرة و اصوووووووو الوووووووو  ل محووووووووو تلوووووووو علوووووووو ل البدايووووووووة التووووووووي عملوووووووو  منوووووووو 

ة ئيسووووووووو موووووووووا عبووووووووورت عنوووووووووا بو وووووووووو  ر  ئووووووووووجيووووووووول النكبوووووووووة واللجووووووووووء، و لووووووووو  توووووووووي تلا
ينسووووووووول و  الكبووووووووواريموت سووووووووو توووووووووي  الووووووووو  "موووووووووائير الا السوووووووووابقة لولوووووووووددو حكومووووووووة العووووووووو 

هوووووووووا علي ضووووووووواء  الق    ئوووووووووله اآلموووووووووال، فكوووووووووا    تخيووووووووو   " م خوووووووووي نة ال"ااكووووووووور  الصوووووووووغار" لكووووووووون
  ضوووووووووي ة ولتصوووووووووب   سوووووووووانحة،  ةٍ صووووووووو ر ف   أد    د  عنووووووووو   جيووووووووول  الت ال تحتمووووووووول   ملحوووووووووة   ة  مهمووووووووو 

 الووووووووووووعي وحووووووووووورب   صوووووووووووهيوني  ال عربوووووووووووي  ال صوووووووووووراع  ال موووووووووووواد    أئووووووووووون    د  أحووووووووووو  ات  م خي مووووووووووو ال
    تشووووووووووتي وإعووووووووووادة   ات  م خي موووووووووو ال ئوووووووووودم   أصووووووووووب    وبالتووووووووووالي بهوووووووووولا الصووووووووووراع، متعلقووووووووووة  ال
ي سوووووووووووورية ، وفووووووووووو وموووووووووووا  عم جووووووووووووء  والل شوووووووووووتات  ال أمووووووووووواكن   ل  فوووووووووووي كامووووووووووو  ين  فلسوووووووووووطيني  ال

 .يوني  صهال كيا   لل ا  راتيجي  است ا   صوصا ، ئدف

 ين. يت الاجئوتشت  ا ُمخي مالر دميمراحل ت
تشوووووووووتي   ات وإعوووووووووادةم خي مووووووووو ير الدمتووووووووو ئدفوووووووووا بقيوووووووووق لتح صوووووووووهيوني    العمووووووووول الكيوووووووووا

 اه  تجوووووو  فلسووووووطيني  ال ا بووووووالوعي  هوووووو ة وارتباط  فلسووووووطيني  دمير الوووووولاكرة التوووووو  ، بهوووووودفج ووووووين ال
 :ايةنبع مدروسةٍ  و طواتٍ  وبسياساتٍ  ل  علل مراح، قضي ةالو  رض  األ

 الدمويووووووووووووة   ت  صووووووووووووداماال  ل  فووووووووووووي األرد ،  وووووووووووو     ولوووووووووووول كانوووووووووووو األ وة  الخطوووووووووووو -1
 عووووووووووارك  م، فووووووووووي الاألردنووووووووووي والجووووووووووي    ة  فلسووووووووووطيني  ال فصووووووووووائل  ي حوووووووووودث  بووووووووووين الالتوووووووووو 

 رد  بعوووووووود  فووووووووي األ ئوووووووولا الهوووووووودف   ل  م  كسووووووووود" واسووووووووت  األ لووووووووول  "أي باسوووووووون      فوووووووو  ر  التووووووووي ع  
 األرد . مع    م  الس ئدة  عامب مي  ما س  

 موووووووووون   الكثيوووووووووور   ق  حقوووووووووو  1982ا  عووووووووووام علوووووووووول لبنوووووووووو  صووووووووووهيوني  الالعوووووووووودوا  -2
فووووووووووي لبنووووووووووا ،  ة  فلسووووووووووطيني  لا ات  م خي موووووووووو ال معظوووووووووون   علوووووووووول ا  قضووووووووووائ  ب فئووووووووووداألا ئووووووووووله  

ها ت  وفوووووووووووووي مقووووووووووووودم ة  فلسوووووووووووووطيني  لا والتنظيموووووووووووووات   ل  الفصوووووووووووووائ إ ووووووووووووورا    كوووووووووووووا    واألئووووووووووووون  
 ة.محتل  ال فلسطين  ل ة  مالي  شلا للحدود   نا  المجاور  لب من  فت   حركة  

 فووووووووووووووي العووووووووووووووراق بعوووووووووووووود   أيضووووووووووووووا   ين  يني  فلسووووووووووووووطال تشووووووووووووووتي    ف  ئوووووووووووووود نجوووووووووووووو   -3
 .لل والثانيةاألو  الخليد   ربي  ح تدا يات  
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 ا   يوووووووووووو الك دة   ووووووووووووا وب  ل  لوووووووووووو واألللوووووووووووول علوووووووووووو  األئوووووووووووون   الهوووووووووووودف      كووووووووووووا ثوووووووووووون-4
 م خوووووووووووي نوتحديووووووووووودا  ية، فوووووووووووي سوووووووووووور  ة  فلسوووووووووووطيني  لا ات  م خي مووووووووووو لئوووووووووووو ا و أال صوووووووووووهيوني  ال

 ر  مووووووووا عبوووووووو   و  ، وئوووووووو صووووووووهيوني  ال ا   الكيوووووووو  قووووووووادة  أر ووووووووا  ل ل  يشووووووووك    كووووووووا    لوووووووولدموووووووووك، االير 
 ارو  عنوووووووووودماري يوووووووووول شوووووووووو أ ي  رئوووووووووواباإل هيوني  صوووووووووو ال لعوووووووووودو   ا حكومووووووووووة   نووووووووووا رئوووووووووويس  ع

د نووووووووووا  الووووووووووللبل صووووووووووهيوني  ال يووووووووووا   االجت إثوووووووووور ،1982و يوووووووووورا  للحوووووووووورب عووووووووووام     كووووووووووا
  وووووووووووا  فوووووووووووياستعراجووووووووووورو  ين ي  فلسوووووووووووطيني   مين  مقووووووووووواو  سوووووووووووا، وئوووووووووووو يشوووووووووووائد  بنف ه   ووووووووووواد  

 نوووووووووودد  عووووووووودوا ، وعليهوووووووووا ج  ال موئووووووووووا  ووووووووو ل  ة لن  صوووووووووهيوني   بابوووووووووةٍ اليرمووووووووووك لد م خوووووووووي ن
يوووووووووا  يووووووووووم   "لووووووووو   لمشوووووووووهور ا ه  و  تهديووووووووود  لوووووووووق شوووووووووار ا أطهووووووووو ويوم  ل، مقتوووووووووو  صوووووووووهيوني  

نسووووووووووووف ل   ني  صووووووووووووهيو ال للكيووووووووووووا    اللئبيووووووووووووة   الفرصووووووووووووة   ءت  جوووووووووووواو  .يرموووووووووووووك"ال م خووووووووووووي ن
 ف  نسوووووووووو موووووووووووك، و ير ال م خووووووووووي نا هفووووووووووي سووووووووووورية وعلوووووووووول رأسوووووووووو   ة  فلسووووووووووطيني  ال ات  م خي موووووووووو ال

 مريكوووووووووووي  األ صوووووووووووهيوني  لا العووووووووووودوا     ووووووووووو ل   هوووووووووووا،ب المرتبطوووووووووووة   ة  فلسوووووووووووطيني  ال الووووووووووولاكرة  
ا  مر  مسووووووووووت مووووووووووايزالو  2011ة عووووووووووام سوووووووووووري لعلوووووووووو  ن  الوووووووووولد شوووووووووو   ر الشوووووووووو   عرابووووووووووي   األ

كوووووووووا        ئووووووووولا العووووووووودواأ وات، حيوووووووووث تبوووووووووين  سووووووووون عشووووووووور   مووووووووون أكثووووووووورد  علوووووووول مووووووووو 
 علووووووووووول ة  يطر للسووووووووووو منهوووووووووووا  ق  االنطووووووووووو و علووووووووووول سوووووووووووورية،  السووووووووووويطرة   رئيسالووووووووووو  ا  ئدفووووووووووو  

 لووووووووووول أسووووووووووووسٍ عها قسوووووووووووويم  ها، وتشوووووووووووعوب   وإرادة   اهوووووووووووو ات  و ر وعلووووووووووول ث ابكاملهوووووووووووو  المنطقوووووووووووة
فووووووووي  دور  توووووووو  ةٍ وكانتونووووووووات ئشوووووووو   ويوووووووو تٍ د جوووووووور دما هوووووووو هووووووووا كل   ، وجعل  ةطائفيوووووووو  و  يووووووووةٍ ر  ع  
 .يوني  صهال لفل   ا

علوووووووووول سووووووووووورية،  ن العوووووووووودوا   موووووووووو  كبووووووووووراأل الووووووووووراب    وني  صووووووووووهيال كووووووووووا  الكيووووووووووا   
 لعووووووووووودوا   لا ال سوووووووووووتفادة مووووووووووون ئووووووووووو  رعد سوووووووووووافقووووووووووو نا وع  و ووووووووووو م إل  خووووووووووو  يفيموووووووووووا  لكووووووووووون  

 اليرمووووووووووووك   م خوووووووووووي ن ا، وكوووووووووووا   هن  اكسووووووووووو   وتشوووووووووووتي    ة  ني  فلسوووووووووووطيال ت  ام خي مووووووووووو ال لتووووووووووودمير  
 . بركاأل الهدف  

 األولووووووووووووول النووووووووووووودالع   ل األيوووووووووووووام  منووووووووووووو  ئووووووووووووولا األمووووووووووووور بجووووووووووووو ء حا  ا وا ووووووووووووو بووووووووووووود
 ات  م خي مووووووووووووو لإلووووووووووووول ا موووووووووووووا وصووووووووووووول    رعا   التوووووووووووووي سووووووووووووو  سوووووووووووووورية، و فوووووووووووووي  األحوووووووووووووداث  

 ئوووووووووووودافاأل  أئوووووووووووون   أحوووووووووووود   كووووووووووووا   إليهووووووووووووا  الوصووووووووووووول   أ    كوووووووووووود  مووووووووووووا يؤ ة، مفلسووووووووووووطيني  لا
 المهمووووووووووة   بهووووووووووله   مكلفووووووووووين   ادٍ وأفووووووووور  جهوووووووووواتٍ  د  وجووووووووووو  ن   ، كمووووووووووا تبوووووووووي  للعوووووووووودوا ة  رئيسووووووووو ال

 ا .تحديد
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درات فوووووووووي حلووووووووو ، وكووووووووولل  ي درعوووووووووا وحنووووووووو م خي مووووووووو فوووووووووي  ئووووووووولا بدايوووووووووة  حووووووووودث 
 يها.ا  فحلراكا  مسدت حه  ي المد  التي ش  ف الوا عة   ات  م خي مال في كل

 م خووووووووووووووي نن عبوووووووووووووود    يسوووووووووووووول موووووووووووووو  فلسووووووووووووووطيني  ال الطفوووووووووووووول   صووووووووووووووورة   وتعوووووووووووووود  
 علووووووووووول يووووووووووود   بوحشووووووووووويةٍ  ا  وابحووووووووووو   فيلمشووووووووووو ن امووووووووووو  ا  ا تطافووووووووووو   د تووووووووووون  الووووووووووولات، حنووووووووووودر 

ة أمريكيووووووووو    سووووووووولحةب مسووووووووولحة  الركيوووووووووا، و بت نكوووووووووي المرتبطوووووووووة  لووووووووودين الز نوووووووووور ا جماعوووووووووة  
 إلوووووووول هوووووووواه  يجي توووووووون تو التوووووووو  الرسووووووووائل   لوحشووووووووية   توووووووواو، نمواجووووووووا   ا صووووووووواريخ  هوووووووو موووووووون بين  

 ر  لك    ووووووووووووور ، والتوووووووووووووي تووووووووووووو  األ ة  فلسوووووووووووووطيني  ال ات  مووووووووووووو م خي  حنووووووووووووودرات وال م خوووووووووووووي ن ا   سوووووووووووووك
فووووووووووووي  ة  صووووووووووووهيوني  تير  الالهالانووووووووووووا وشوووووووووووو  ت  اباصوووووووووووو تهووووووووووووا ع  تكبي ار التوووووووووووو  بالمجووووووووووووا ر  

 .1948عام  ة  سطيني  فلال ات  ر  والبلدمن الق   عددٍ 
، وفووووووووووي مقوووووووووودمتها ات  م خي موووووووووو ال معظوووووووووون   لتشوووووووووومل   العوووووووووودوا    اتعمليوووووووووو   تمووووووووووددت  

 ت  ام خي مووووووووو الحلووووووووو ،  رات فووووووووويدمشوووووووووق وحنووووووووودك فوووووووووي اليرموووووووووو  ا كبووووووووور ألا  ام خي مووووووووو لا
 اهتشوووووووووووكي ت   ف  مختلووووووووووو  بة المسووووووووووولح ة  يووووووووووو  ئابر اإل موعوووووووووووات  للمج ل  األو  ف  الهووووووووووود كانووووووووووو   

عليهووووووووووا،  المسوووووووووولحين   سوووووووووويطرة   فووووووووووور   ن  ت  توووووووووو   التهجيوووووووووور     عمليووووووووووة  ، وكانوووووووووو هاميات  سوووووووووو وم
 تيطر سوووووووووو فووووووووووي األموووووووووواكن التووووووووووي  ينالسوووووووووووري  مثوووووووووول المووووووووووواطنين  لهن فووووووووووي الوووووووووو مووووووووووث
ا نوووووووووو  تنجووووووووووز  لتووووووووووي كاة، والمسوووووووووولحموعووووووووووات ا  المجتلوووووووووو هووووووووووا علي  التوووووووووودمير   تعمليوووووووووو 

 ت  احوووووووووووودو   أ  تووووووووووووتمكن   بوووووووووووول  ات،م خي موووووووووووو ال بنوووووووووووواء ب يوووووووووووول  والتنك والقتوووووووووووول   لتهجيوووووووووووور  وا
 ئا.من تحرير   ة  د  سان  الم  و  لرديفة  ا والقوات   سورد  ال لجي   ا

 بووووووووووووووبع    مرتبطووووووووووووووة    كانوووووووووووووو   ة  فلسووووووووووووووطيني   تنظيموووووووووووووواتٍ أ   ف  لمؤسوووووووووووووو  ا وموووووووووووووون  
 رئوووووووووويس كووووووووووا  لهووووووووووا دور  ي والتوووووووووو ا، تركيوووووووووو تها عوووووووووودوا  وفووووووووووي مقوووووووووودمال ف  حووووووووووال  ت ل  دو 

 م خووووووووووووووي ن اصوووووووووووووة  و  ات  م خي موووووووووووووو ال علووووووووووووول ة  يووووووووووووو  رئاباإل وعووووووووووووووات  المجم فوووووووووووووي سووووووووووووويطرة  
 ووووووووووول و وووووووووووار  دا ات  مووووووووووو م خي   الكا   إعوووووووووووادة تهجيووووووووووور سووووووووووو  لووووووووووولا أد   إمووووووووووو ك، و مووووووووووو الير 

 دفلتنفيووووووووول ئووووووووو  صوووووووووهيوني  الروادة طووووووووو   حصوووووووووا    ل   ا ليكونووووووووووا بووووووووولئوتووووووووودمير   ،سوووووووووورية
مووووووووووا  طووووووووورأ اتهن، وكوووووووووا  م خي موووووووووو  ير  دمين وتووووووووو فلسوووووووووطيني  ال    تشووووووووووتي وئوووووووووو  أاللوووووووووالٍ 

 ف  ر عوووووووو وت ات  م خي موووووووو ال  وووووووول  موووووووون دا تعموووووووول  نوووووووو  هووووووووا كاأن   تنظيمووووووووات  ئووووووووله ال فووووووووي دور  
 بتلووووووووو  المهموووووووووة تالتنظيموووووووووا  ئوووووووووله امووووووووو   سوووووووووواء  و ة بشوووووووووري  وال الجغرافيوووووووووة  ها يل  اصووووووووو تف
 .فالنتيجة  واحدة ير وعين وعي أو عن لع
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  ووووووووووووووووووين  ال ج مجموووووووووووووووووووع  ي لثوووووووووووووووووو  ث   و  نحوووووووووووووووووو     ل أإلوووووووووووووووووو  سووووووووووووووووووات  دراالوتشووووووووووووووووووير 
 ام  عوووووووووو   ل  نائن  وووووووووو كسوووووووووو   أموووووووووواكن  ئن موووووووووون تهجيوووووووووور   توووووووووون   ةيفووووووووووي سووووووووووور  ين  فلسووووووووووطيني  لا

رينلماموووووووووون    الكبوووووووووور  بة  النسوووووووووو و  ه.عوووووووووود  وب 2012  ئجوووووووووورةٍ  علوووووووووول شووووووووووكل   كانوووووووووو    هجوووووووووو 
و  فوووووووووووي فلسوووووووووووطيني  ال ج وووووووووووو  ال ر  ا وووووووووووط   ألفوووووووووووا   حيوووووووووووث   280 حووووووووووووالييوووووووووووة )دا ل

 ومنووووووووووواطق   اتٍ م خي مووووووووووو  لووووووووووولإ لنوووووووووووزو   إلووووووووووول ا ب  الحووووووووووور هوووووووووووا ت  ل  و  التوووووووووووي طا ات  م خي مووووووووووو ال
ر، موووووووووو ، دية  دسوووووووووويا دسوووووووووويا،  وووووووووواح مانووووووووووا،جر  م خووووووووووي ن مثوووووووووول أمانووووووووووا   أكثوووووووووور وووووووووور  أ

 ا   لجوووووووووووووو وا إلوووووووووووووول البلوووووووووووووود  فلسووووووووووووووطيني   لووووووووووووووف  أ 150ئووووووووووووووا، ونحووووووووووووووو )ولير  الزائوووووووووووووورة 
إلوووووووووووول  متزايوووووووووووودٍ  بشووووووووووووكلٍ ا ومصوووووووووووور و يوووووووووووو دا  لبنووووووووووووا  واألرد  وتركرة، وتحديوووووووووووو المجوووووووووووواو 

  ل.أ ادٍ دأ ر  ب ع أوروبا وأماكن  

 جئينالا شكلةُ مُ   مُ فاق  ة تُ السوري   ةُ قتصادي  اال األزمةُ  
 العوووووووووودوا    لووووووووووف  ح  ها سوووووووووو  يمار   يالتوووووووووو  الحصووووووووووار  و  الضووووووووووغوط   ياسووووووووووات  س    فا موووووووووو  

 إ وووووووووورار   بعوووووووووود   ، و اصووووووووووة  السووووووووووورد   شووووووووووع   علوووووووووول ال صووووووووووهيوني  ال مريكووووووووووي  ألا ا  سوووووووووو  رأب
 لٍ بشووووووووووك    سوووووووووو لائيووووووووووة، والتووووووووووي انعكوالغ   المعيشووووووووووية   ت  األ مووووووووووا صوووووووووور موووووووووون   ي  ووووووووووانو   

ين فلسووووووووووطيني  ال موووووووووون   يوووووووووور  الكث ع  فوووووووووو  ا د  موووووووووو ين، مفلسووووووووووطيني  ال ين  ل ال ج وووووووووو علوووووووووو  لقووووووووووائي ٍ ت  
 تٍ  تسوووووووووووهي جوووووووووووود  و  موووووووووووع   يوووووووووووة،  اصوووووووووووة  الخارج هجووووووووووورة  ال إلووووووووووول شوووووووووووباب  ال و اصوووووووووووة  

 الشووووووووووووووووباب   ة لتشووووووووووووووووجيع  وروبيوووووووووووووووو  أ وليوووووووووووووووور   ةٍ أوروبيوووووووووووووووو   دولٍ  موووووووووووووووون  ة علنوووووووووووووووو  م   ليوووووووووووووووور  
 صووووووووووهيوني  ال لهوووووووووودف  ا عوووووووووون   بعيوووووووووودةٍ  ليوووووووووور   ئوووووووووودافعلوووووووووول الهجوووووووووورة أل ين  فلسووووووووووطيني  ال

لطة علووووووووووووول كلتهن الضوووووووووووووامشووووووووووووو ن والوووووووووووووتخلإل مووووووووووووو  ج وووووووووووووين الة تشوووووووووووووتي  إلعووووووووووووواد
  .دولي  للمجتمع اوعلل ا ني  صهيو الالكيا  

 الكيووووووووووووا    ئوووووووووووودف   قيووووووووووووق  ل تحلوووووووووووو عية ور ل سوووووووووووو علوووووووووووو  دوا   العوووووووووووو  تصوووووووووووور  يقلوووووووووووون 
موووووووووووووا  شوووووووووووووط    محاولوووووووووووووة  و  ة،فلسوووووووووووووطيني  ال ات  خي مووووووووووووو م  ال  ووووووووووووورب   فوووووووووووووي صوووووووووووووهيوني  ال

 أل وووووووور  ا بووووووووواباأل كوووووووول   مووووووووا فووووووووت   وإن حسوووووووو ،ف ة  فلسووووووووطيني  ال موووووووون الوووووووولاكرة   ا  تختزنوووووووو  
 د  بوووووووو  ال فكووووووووا    ، الكيووووووووالا ئوووووووو   ووووووووادة   علوووووووول  لوووووووو    زيووووووووز  الع ا الهوووووووودف  ئوووووووول السووووووووتكمال  

    بالتعووووووووواو  ةٍ يووووووووو  دج   كووووووووول   ليهوووووووووا ب  ع لكيوووووووووا   ا عمووووووووول ةٍ دعديووووووووو   طوووووووووواتٍ  تكمال  اسووووووووو  مووووووووون  
 مت حووووووووووودةال األمووووووووووون   ة  منظ مووووووووووو  ات  سووووووووووو مؤس  ين و وروبيووووووووووو  واألين موووووووووووريكي  األ لفائوووووووووووا  ح موووووووووووع  

إلوووووووووووول تموووووووووووي تن شخصوووووووووووويات   ئوووووووووووار  هووووووووووووا وكوادإدارات   ن  عظووووووووووو  م   علوووووووووووول ر  سووووووووووويطالتوووووووووووي ي  
 للكيووووووووووووا   والداعمووووووووووووة   ة  د  والمؤيوووووووووووو  ة  مريكيوووووووووووو  األ للهيمنووووووووووووة   ا ووووووووووووعة  الخ ة  غربيوووووووووووو  ال ل  الوووووووووووودو 
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 لسياسووووووووووووووات  ل ةٍ  وووووووووووووو  ر  معا موا ووووووووووووووف   لوووووووووووووول اتخوووووووووووووواا  ع تجوووووووووووووورأي ، وموووووووووووووون  صووووووووووووووهيوني  ال
 يتوووووووووي تقضووووووووو ال لفوووووووووات  الم   وفوووووووووت    ن  ه  الوووووووووت   وتلفيوووووووووق   للضوووووووووغوط   عووووووووورض  تة، يصوووووووووهيوني  ال

 .ال  مستقب  وربما  ا  مكانت   لعل

 ليها ع و السيطرة  ا أهشطب   حاوال ُ األونروا وم
 نوووووووووووروا"و "األ ين  فلسوووووووووووطيني  ال  ج وووووووووووين  ال ل  وتشوووووووووووغي ث  لوووووووووووو  الوووووووووووة  وك تكوووووووووووو    د   ووووووووووو 

ا علووووووووووول هووووووووووو   ل   مووووووووووون   العمووووووووووول   حووووووووووواول  التوووووووووووي ت ة  صوووووووووووهيوني  ال سياسوووووووووووات   للواجوووووووووووا  نم
التووووووووووي  الوكالووووووووووة   لههوووووووووو ف ات.م خي موووووووووو وال اللجوووووووووووء   مشووووووووووكلة   شووووووووووط    همووووووووووة  م   اسووووووووووتكمال  

سووووووووو هوووووووووا الكن  ل ا ،ظريووووووووو  ن مت حووووووووودةال ألمووووووووون  ل ع  تتبووووووووو    توووووووووي لووووووووويس  ال الوحيووووووووودة   ة  مميووووووووو  األ ة  مؤس 
 هانشوووووووواطات   فووووووووي تمويوووووووول   عتموووووووود  ة، وتدوليوووووووو  لا ة  موووووووو منظ  ال موووووووون   أو موا نووووووووة   لهووووووووا تمويوووووووول  

 مووووووووووووولين  الم   علوووووووووووول رأ    مت حوووووووووووودةال الواليوووووووووووات   ة، وتقووووووووووووف  دوليوووووووووووو  ال تبرعووووووووووووات  علووووووووووول ال
ا هووووووووو موووووووووا إلبقائ  ، وإنأمريكوووووووووي   مٍ ر  لووووووووويس لكووووووووو   ،دوالر مليوووووووووو    300إلووووووووول  وصووووووووول   بمبلووووووووو ٍ 
 الوووووووووووو  بقيوووووووووووو    ومووووووووووووع   ،ةصووووووووووووهيوني  الهووووووووووووا ورائ   ن  وموووووووووووو   ة  مريكيوووووووووووو  ألا ة  السوووووووووووويطر  تحوووووووووووو   

 الشووووووووووع    إلاثووووووووووة   هووووووووووا موووووووووون  همت  م   ويوووووووووول  حلت ة  صووووووووووهيوني  ال األنظووووووووووار      تحوووووووووو  ة  لوووووووووو الوكا
 ة  الووووووووووووولاكر  وشوووووووووووووط    ات  م خي مووووووووووووو ال تووووووووووووودمير   ة  مهمووووووووووووو   ال  ، إلووووووووووووول اسوووووووووووووتكمي  فلسوووووووووووووطينال
 ف  بو ووووووووو  وتهديوووووووووداتٍ  ةٍ يووووووووو  مال لضوووووووووغوطٍ  نٍ دائووووووووو  كلٍ بشووووووووو  ض  ر  نرائوووووووووا تتعووووووووو ة، ف  فلسوووووووووطيني  لا
تراموووووووو  دونالوووووووود  ق  السوووووووواب مريكووووووووي  األ الوووووووورئيس   ارة  إد بووووووووا      اموووووووو مووووووووا   هووووووووا، وئووووووووو  مويل  ت

بالكاموووووووووول،  2018 األونووووووووووروا فووووووووووي عووووووووووام   ويوووووووووول  ا فووووووووووي تمهائمت  مسوووووووووو     ي  طعوووووووووو  التوووووووووو 
 السوووووووووووووونوية   الموا نووووووووووووووة   ث  لوووووووووووووو ث   تقريبووووووووووووووا   مليووووووووووووووو  دوالر سوووووووووووووونويا ، أد 300 والبالغووووووووووووووة  

 ظهووووووووور  وأ ين.فلسوووووووووطيني  ال ين  ال ج ووووووووو  معانووووووووواة   مووووووووون   ن  ا   ا فووووووووو ممووووووووو   ،لوووووووووةللوكا ة  ساسوووووووووياأل
 م و يووووووووور  ن  ووووووووواحوووووووووي ،و ونوووووووووروا بو ووووووووو األ خوووووووووإل  يفيموووووووووا  ا  وئدفووووووووو   صوووووووووهيوني     اليووووووووواالك

سويسووووووووورا فوووووووووي أيلوووووووووول مووووووووون  ة  ل كووووووووواتس" بزيوووووووووار ائي"يسووووووووور  للكيوووووووووا السوووووووووابق  خارجيووووووووة  لا
ا  جووووووووو أ  ر علووووووووول كوووووووووا  ، و 2019 عوووووووووام    وجوووووووووود   ة  تصوووووووووفي حوووووووووث  بدول أعموووووووووال  يارتووووووووو 

فووووووووووي  هاسووووووووووتبدال  وارينبووووووووووول، بييوووووووووور ك د  السويسوووووووووور  هاي كووووووووووا  يترأسوووووووووو  التوووووووووو األونووووووووووروا" "
 مووووووووووع   عاونووووووووووة  مت تكووووووووووو   ، و مت حوووووووووودةال لألموووووووووون   ةٍ تابعوووووووووو  ةٍ ديوووووووووو جد يووووووووووةٍ لالحقووووووووووة بآ مرحلووووووووووةٍ 

 أكدتوووووووووووووا صوووووووووووووحيفة "لوتوووووووووووووو " السويسووووووووووووورية  موووووووووووووا وئووووووووووووولا ة، ي  فلسوووووووووووووطينال طات  ل  السووووووووووووو  
 ر موووووووووون العووووووووووامول/سووووووووووبتمبليأ 6ة جمعوووووووووو ال ئا ليوووووووووووم  ة فووووووووووي عوووووووووودد  يرنسوووووووووو فبال طقووووووووووة  النا

2019. 
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 إلوووووووووول اتفوووووووووواقٍ  ل  ا توصوووووووووو  نوووووووووو  أ صووووووووووهيوني  ال الووووووووووو ير   عوووووووووون فة  ونقلوووووووووو  الصووووووووووحي
 عووووووون   بديلوووووووةٍ  ةٍ يووووووو  دول يوووووووةٍ آل اد  إيجووووووو  ل  " مووووووون أجووووووو معوووووووا لعمووووووول  يسووووووورد "لو سال ه  ر  موووووووع نظيووووووو 

 ن  بووووووووووووووال ج ي ل عتنوووووووووووووواء   مت حوووووووووووووودةال لألموووووووووووووون   تووووووووووووووابعٍ  توووووووووووووو ٍ مك ا، كةنشوووووووووووووواء  رو األونوووووووووووووو 
 ين. فلسطيني  لا

 يووووووووووود  كالت فوووووووووووي   ٍ ر  أو حووووووووووو   بةٍ و صوووووووووووع أد   صوووووووووووهيوني  ال ل  لمسوووووووووووؤو ا ولووووووووووون يجووووووووووود  
  النقطة. ئله   ل  و ح صهيوني  وال يسرد   سو ال  في ن  المو  ا  علل تشاب  

ر  وئووووووووووولا يووووووووووول سويسووووووووووورد لا الخارجيوووووووووووة   و يووووووووووور   بوووووووووووا      صووووووووووور   أ    ق  ا سوووووووووووب  بمووووووووووو  ك 
 ا "إ    ولووووووووو   ا  عنووووووووو  ل  قووووووووو  يوووووووووث ن  فوووووووووي المنطقوووووووووة ح  لوووووووووا  جولوووووووووةٍ  الما وووووووووي، بعووووووووود   العوووووووووام  

 ي الشوووووووووووورق  فوووووووووووو ين سووووووووووووطل   ووووووووووووي ف  الج   غيل  وتشوووووووووووو  لاثووووووووووووة  إل مت حوووووووووووودةلا ألموووووووووووون  ا كالووووووووووووة  و  
 " فوووووووووويل  لحووووووووو  مووووووووون ا ا  ءز جووووووووو   يس  لووووووووو المشووووووووووكلة، و  مووووووووون   ا  زءجووووووووو   ل  مثووووووووو   ت   نووووووووول باتووووووووو األد

 طيووووووووول  ن    ونوووووووووروا، نحووووووووون  لنوووووووووا "بمواصووووووووولة دعم   ائ    ووووووووو أ ووووووووواف و ، األوسووووووووو " الشووووووووورق  
 ." مجدٍ  ر  لي ق  راع، وئلا منط  الص   أمد  

إلووووووووول كرينبوووووووووول  هووووووووو   ج  و   فٍ تصووووووووور   وء  وسووووووووو  سوووووووووادٍ ف فضووووووووويحة   إلووووووووول أ    شوووووووووار  ي  و 
هوووووووووا دعم   يسووووووووورا إلووووووووول تجميووووووووود  سو  موووووووووا دفوووووووووع  م ،ويسوووووووووراكووووووووواتس إلووووووووول س رة   يوووووووووا بعووووووووود  

 .ةمنظ ملل مالي  ال
ال ارينووووووووووووي يليوووووووووووو  لألونووووووووووووروا ف العووووووووووووام   ض  فووووووووووووو  الم عوووووووووووو   دف ضووووووووووووغوط  ال ئووووووووووووله  

ر رين الثووووووووواني/نوفمبي تشووووووووو فووووووووو  لوووووووووة للت كيووووووووود  كاالو   كرينبوووووووووول فوووووووووي إدارة   ف  لووووووووو  د    الووووووووول
 الهاوية". ة  "حاف   علل ف  األونروا تق   ب 2020

 األونوووووووووووروا تسوووووووووووب     ووووووووووودمات   نقطووووووووووواع  الظوووووووووووروف، فوووووووووووة  ا ئوووووووووووله   ل   ي ظووووووووووو  وفووووووووووو 
 المسوووووووووواعدة   در  موووووووووون مصوووووووووو  الضووووووووووعيفة معووووووووووات  جتال م  ر  عانوووووووووواة، وحوووووووووو المموووووووووون  دٍ بمزيوووووووووو 

 ن  مووووووووو  أكثووووووووور د  مووووووووو  ت  ع  ي   مووووووووون األحيوووووووووا ، حيوووووووووث   كثيووووووووورٍ  فوووووووووي والوحيووووووووود   ، بووووووووولرئيسالووووووووو 
 النقديوووووووووووة   سووووووووووواعدات  الم علووووووووووول فوووووووووووي سوووووووووووورية ين  فلسوووووووووووطيني  ال ال ج وووووووووووين   % مووووووووووون  80

 40 أ    لإلوووووووووو  التقووووووووووديرات   ر  تشووووووووووي كمووووووووووا للوووووووووود ل. رئوووووووووويس كمصوووووووووودرٍ  ونوووووووووورواألا موووووووووون  
 صوووووووووووالحةٍ  ليووووووووووور   لصوووووووووووحية،هوووووووووووا اق  راف  % مووووووووووون م 29ونوووووووووووروا واأل ار   د%مووووووووووون مووووووووووو 

 دوا .ع  ال  ل      هاب   ق  ح  اللد ل   مار  الد      بس  حاليا  ب   ستعمال  ل 
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 ين فلسطيني  ال شتيت  تُ   ف  دُ هُ     رة   اله   باب   فتحُ 
 لاكرة  الوووووووووووووو  محووووووووووووووو   ة  لوووووووووووووو ومحاو  للجوووووووووووووووء  ا ات  موووووووووووووو م خي   ر  توووووووووووووودمي ئوووووووووووووودف   كووووووووووووووا   

 كا   سووووووووووو   شوووووووووووتي   لت ئل  بووووووووووودا إيجووووووووووواد      لووووووووووو  سوووووووووووورية، يتط فوووووووووووييووووووووووودا  دوتح ة  فلسوووووووووووطيني  ال
 ن  موووووووووو  د  بوووووووووو  ال كووووووووووا   ، ف  هائيووووووووووا  ليهووووووووووا ن  إ   ة  بووووووووووالعود   تفكيوووووووووور  ال ن موووووووووون  ه  ع  ، وموووووووووونات  م خي موووووووووو ال

 ب  باالشووووووووووو   ن وتحديووووووووووودا  جيووووووووووول  يفلسوووووووووووطيني  ال ها أموووووووووووام  ل  وتسوووووووووووهي ة  جووووووووووور اله   بووووووووووواب   فوووووووووووت   
 .ن  ه  نم  

 - ة  غربيوووووووووووو  ال ل  لوووووووووووودو ا موووووووووووون   يوووووووووووود  دالع بووووووووووووادرت   كيوووووووووووو    و ووووووووووووو ٍ نووووووووووووا ب  يو وووووووووووود رأ
 اإللوووووووووراءات  و  التسوووووووووهي ت   تقووووووووودين  و  بوووووووووواباأل لووووووووول فوووووووووت   ع - نٍ علووووووووو  م   ليووووووووور   شوووووووووكلٍ ب  و  

 رسووووووووووووووول  ت   الووووووووووووووودول كانووووووووووووووو    بعووووووووووووووو       إ لتووووووووووووووو  جووووووووووووووورة، ح  لله   ين  فلسوووووووووووووووطيني  ال أموووووووووووووووام  
 ت  تسوووووووووووووووهي لا تقووووووووووووووودين  علووووووووووووووول هوووووووووووووووا فقووووووووووووووو  مت  مه ا تصووووووووووووووورت عمووووووووووووووولٍ  وعوووووووووووووووات  مجم

 جرة.ي اله  ف لرالبين  ا ومساعدة  
 البين  الوووووووووووور  أمووووووووووووام   واربٍ موووووووووووو   كلٍ هووووووووووووا بشوووووووووووو أبواب    تتفوووووووووووو  انوووووووووووو   كلوووووووووووودول ائووووووووووووله 

ر     ا حتوووووووووول الإليهووووووووووو  جرة  بوووووووووواله    ن  ه  ت   إاا وجووووووووووود  هن، إال  جووووووووووورت  ئ   مسووووووووووؤولية   ل  حمووووووووووو  ت  ب   ت حووووووووووو 
 االجووووووووراءات   ئووووووووله   أ    ظ  و وووووووود لوووووووووح ا ووووووووع،و   مرٍ كوووووووو  معهوووووووون      لوووووووو  ها وتعام  ل أر وووووووو  علوووووووو 

 و .فلسطيني  ال    ل ج و ا ل ها ض  يتعر   أ مةٍ  ل   ك   عند   ن  ت  ت   ن   كا
 ا  بوووووووووووووووور     11/1/2013 بتوووووووووووووووواريخ   ة  انيوووووووووووووووو  لبنالسووووووووووووووووفير ال صووووووووووووووووحيفة   ونشوووووووووووووووورت  

 تسوووووووووووهي تٍ  و   قوووووووووو يتل   ةموووووووووون سوووووووووووري ين  فلسوووووووووووطيني   نووووووووووا حين   إلوووووووووول أ    ا  فيوووووووووو  أشووووووووووارت  
 موووووووووون ز  حوووووووووواف تقووووووووودين   ، إلووووووووول جانووووووووو   يةإلسوووووووووكندناف ا الووووووووودول   إلووووووووول نتقوووووووووال  ل  كبيووووووووورة  

تهن أو عوووووووووووووائ ء ا إلجووووووووووووو هين علووووووووووووول أرا ووووووووووووويفلسوووووووووووووطيني  لل ل  و ئوووووووووووووله الووووووووووووود بعووووووووووووو   
 ليها.إ أ اربهن

 بووووووووووين   عووووووووون اتفووووووووواقٍ  ف  الكشوووووووووو  ل  مووووووووون  ووووووووو  الحملووووووووووة   ه  ئووووووووول افأئووووووووود    وتبينووووووووو  
ا كنووووووووووديلنوووووووووودا و   ة وأسووووووووووتراليا ونيو بيوووووووووو  ورو األ ول  ة والوووووووووودمريكيوووووووووو  األ مت حوووووووووودةال الواليووووووووووات  

م اأموووووووووو  الوووووووووودول  ئووووووووووله  بوووووووووووابأ ت   فوووووووووو  موووووووووون أجوووووووووول   - ي  هيونصوووووووووو لاالكيووووووووووا   بطلوووووووووو  -
 لهجرة.او  ين للسفرفلسطيني  ال

ة إلووووووووووووول ريكيووووووووووووو  ماأل مت حووووووووووووودةال الواليوووووووووووووات   ت  ر ئووووووووووووولا الهووووووووووووودف بووووووووووووواد حقيووووووووووووق  ولت
 فوووووووووووي ين  فلسوووووووووووطيني  ال تسووووووووووواعد   وا، التوووووووووووي كانووووووووووو   ها عووووووووووون األونووووووووووور مسووووووووووواعدات    طوووووووووووع  

 ع  شووووووووور  الم   حيووووووووود  الو  جووووووووورة  لها بووووووووواب   قووووووووواء  إب هووووووووودف  ب فوووووووووي سوووووووووورية، المعوووووووووا   و  التعلوووووووووين  
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ن عوووووووووو  جوووووووووودا   دةٍ بعيوووووووووو  لٍ يوووووووووودا  إلوووووووووول دو وتحدة، سوووووووووووري  لا ت  ام خي موووووووووو ال يني  فلسووووووووووطي أمووووووووووام  
 الووووووووووودول   ظووووووووووون  قووووووووووو  معلل  ، أ   وووووووووووة  و بريال تبووووووووووود وفوووووووووووي  طوووووووووووواتٍ  .محتووووووووووول  هن الوطووووووووووون  

ا   بووووووووووواباأل ة  عربيوووووووووو  ال     ق  ي   ووووووووووو  ة و  وريفووووووووووي سوووووووووو  ين  فلسوووووووووووطيني  ال ن  ال ج ووووووووووي فوووووووووووي و جوووووووووو 
  أموووووووووووووام  ليوووووووووووووا  فع ه  حووووووووووووودود   األرد    لوووووووووووووق  لأ  هن، حيوووووووووووووث  أموووووووووووووام   لتنقووووووووووووول  ا ة  يووووووووووووو ر ح   ن  مووووووووووووو  
 ،العووووووووودوا  عليهوووووووووامووووووووون  و ووووووووو  مبكووووووووورفوووووووووي  ةيين مووووووووون سوووووووووور فلسوووووووووطيني  ال ن  ج ووووووووويال 

ق السوووووووووووفر حووووووووووواملي وثوووووووووووائ موووووووووووام  حووووووووووودودئا أأللقووووووووووو  تبعووووووووووو  الووووووووووو  تركيوووووووووووا التووووووووووويو 
كموووووووووا  .2015   فوووووووووي أيوووووووووارثووووووووون لبنوووووووووا 2013ة صوووووووووي  عوووووووووام السووووووووووري  ة سوووووووووطيني  فلال
يووووووووود د، كانووووووووو  تووووووووورف  تجديدول الخلووووووووو  صوووووووووةة و اعربيووووووووو  للووووووووودول اد مووووووووون ا  العديووووووووو أ

 -ة سووووووووووووري مووووووووووون دمين  القوووووووووووا وتحديووووووووووودا   -ن يفلسوووووووووووطيني  عمووووووووووول ل ج وووووووووووين الد العقوووووووووووو 
هووووووووووا أبواب    تحوووووووووو  التووووووووووي ف   إلوووووووووول الوووووووووودول   هجوووووووووورة  هووووووووووا والإلوووووووووول مغادرت   ن  هوووووووووو  دفع   بهوووووووووودف  

سوووووووووووووورية فوووووووووووووي ين فلسوووووووووووووطيني   ج وووووووووووووين الوحتووووووووووووول مووووووووووووون يريووووووووووووود مووووووووووووون ال هن.ام  أمووووووووووووو 
لووووووووووول منوووووووووووا لهن بعووووووووووود إ ا ، العوووووووووووودةوار و اصوووووووووووة لبنووووووووووو ل الجووووووووووو فوووووووووووي دو  موجوووووووووووودينال
ة وووووووووووووواع األو حسوووووووووووووون األت ات حوووووووووووووولير تيتعر ووووووووووووووو  لا، عديوووووووووووووود منهوووووووووووووو لافووووووووووووووي  منيوووووووووووووو 

ف دفعهوووووووون دبهوووووووو ات م خي موووووووو بيوووووووووتهن فووووووووي ال لة إلوووووووو خويوووووووو  موووووووون العووووووووودت تالومحوووووووواو 
 ة  بقوووووووووووي الووووووووووولاكر ات التوووووووووووي تم خي مووووووووووو عوووووووووووودوا إلووووووووووول اليوووووووووووة، حتووووووووووول ال ية الخارجهجووووووووووور لل
 هن.ت  كر  في اا ة  حي   ء  لجو ال  ضي ةو  ة  فلسطيني  ال

تعموووووووووووول بشووووووووووووكل  اتت وشخصوووووووووووويغايووووووووووووة وجوووووووووووودت جهوووووووووووواال قيووووووووووووق ئوووووووووووولهولتح
 ج ووووووووووووووين قووووووووووووول البنوووووووووووووا ، لنفووووووووووووووي ل و اصوووووووووووووةرسووووووووووووومي،  يوووووووووووووورول شووووووووووووورعي  ليووووووووووووور 

ين عووووووووووووون مثلووووووووووووو أ  م    لفووووووووووووو  يوووووووووووووة لكوووووووووووون الم  فاف تهجيووووووووووووورئن بطووووووووووووورق التين و فلسووووووووووووطيني  ال
وا توووووووو شووووووووؤو  الهجوووووووورة مكاتوووووووو   رة فووووووووي ظووووووووائصوووووووود ئووووووووله البهوووووووون، وتوووووووون ر  هنبيرحأبوووووووود 
ئا عوووووووووود  ب  ب   ز  التووووووووووي تتميوووووووووو ة، وروبيوووووووووو  ألا ول  الوووووووووود بعوووووووووو   نوووووووووودا و كنوووووووووود ونيو لا و اسووووووووووترالي

 ئوووووووي   وإنموووووووا فووووووويك و  ٍ هريووووووو ت   ة  عمليووووووو  ليسووووووو  العمليوووووووة  أ   يؤكووووووود   عووووووون المنطقوووووووة بموووووووا
 ةٍ وليووووووووو  د عايوووووووووةٍ بر و ، عوووووووووالٍ  فيوووووووووا علووووووووول مسوووووووووتو   سووووووووويقيجووووووووورد التنكامووووووووول، مت نظوووووووووام  

 ين.فلسطيني  ال ر  يجكما يبدو لته
 بشوووووووووووكلٍ  تهدف  اسووووووووووو  أمريكوووووووووووي   ي ٍ أمنووووووووووو  عووووووووووون مسوووووووووووارٍ  ر  اريحووووووووووودث  تقووووووووووو كموووووووووووا ت

الحلووووووووووووة،  عوووووووووووين م خوووووووووووي نوئوووووووووووي ا  فوووووووووووي لبنووووووووووو  ةٍ رئيسووووووووووو  تٍ ام خي مووووووووووو  ث ثوووووووووووة وووووووووووا  
اليرمووووووووووك،  م خوووووووووي ن إ احوووووووووة   بعووووووووود   فلسوووووووووطيني  ال ء  اللجوووووووووو  ة  عاصوووووووووم له أ وووووووووحاعتبوووووووووار ب
 .اود د  ب  براجنة، والال بر    اخي مم  و 
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 بجولووووووووةٍ  أمريكووووووووي   أمنووووووووي ٍ  وفوووووووودٍ   يووووووووام   عوووووووون لبنوووووووواني  مو ووووووووع "الموووووووود " ال ف  وكشوووووووو 
احوووووووووود، و  عووووووووووامٍ  لضووووووووووو    فوووووووووي اتٍ موووووووووور   ث  ثوووووووووو  لوووووووووووةعوووووووووين الح م خووووووووووي ن حووووووووووي   فوووووووووي م

ةاأل األجهووووووووووووزة   مووووووووووووع ا ليووووووووووووة  دال الحوووووووووووووارات    ل  و وووووووووووو   كووووووووووووا  الوفوووووووووووود  ة لبنانيوووووووووووو  ال منيوووووووووووو 
 أ  يتعووووووووووووووواملوا بشووووووووووووووودة نيلبنووووووووووووووواني  منيوووووووووووووووين الاأللين المسوووووووووووووووؤو  يطالووووووووووووووو    مريكوووووووووووووووي  ألا
 .م خي نمع ئلا ال ةٍ نو شخب

تعاموووووووووووول نفوووووووووووو  تضووووووووووووغ  فووووووووووووي اتجوووووووووووواه الات   شووووووووووووركد المو ووووووووووووع أكمووووووووووووا أكوووووووووووو 
ئ  لهووووووووووووله راعلوووووووووووول  وووووووووووو لعنووووووووووووا وة و ووووووووووووال "اطحلوووووووووووو ين العوووووووووووو  م خووووووووووووي نمنووووووووووووي مووووووووووووع األ

ونبوووووووا المو وووووووع مووووووون  "لوووووووة فار ا  أر ووووووو  ةعوووووووين الحلوووووووو  م خوووووووي نظهووووووور فيهوووووووا يلشوووووووركات، ا
 أمنووووووووووي ٍ  حووووووووودثٍ إلوووووووووول أد  ، ويجووووووووو  النظووووووووور   طووووووووووري عوووووووووين الحلوووووووووووة فووووووووو  م خوووووووووي ن  أ

 تهجير.، المن مخط    زء  نا ج  فيا، علل أ
ة روبيووووووووو  و األإلووووووووول الووووووووودول  جووووووووورة  اإلجوووووووووراءات، أصوووووووووبح  الهله ظووووووووول ئووووووووو  وفوووووووووي

 ج وووووووووووين، رلووووووووووون ل الووووووووووورئيس   ، الهووووووووووودف  و يلنوووووووووووداونيتراليا تين وكنووووووووووودا وأسووووووووووو يوووووووووووركمواأل
 ةٍ طووووووووور   قٍ ر  طووووووووو   سووووووووولوك   يتطلووووووووو مووووووووون ئوووووووووله الووووووووودول كوووووووووا   لووووووووول أدإ وصوووووووووول  لأ  ا

موووووووونهن  العشوووووووورات   موووووووووت  ممووووووووا أد  إلوووووووول إلوووووووول ئوووووووودفهن،  لوصووووووووول  ل ةٍ شوووووووور ي   ليوووووووور  و 
 . ينشرعي   لير   جرين  ئن مهااعتبار ب عتقال  ل  ن  ير آ  ض  عر  تو 

 عد؟ ماذا ب
 نجوووووووووو  صووووووووووهيوني  لاالكيووووووووووا    تووووووووووراف بوووووووووو عد موووووووووون االبوووووووووو فووووووووووي المحصوووووووووولة ال

، وموووووووووا يرافوووووووووق ئووووووووولا فلسوووووووووطيني  اللجووووووووووء الات م خي مووووووووو تووووووووودمير ب افووووووووو فوووووووووي تحقيوووووووووق ئد
وشوووووووووط  موووووووووا تبقووووووووول فوووووووووي  ة،فلسوووووووووطيني  رة الشوووووووووط  الووووووووولاكير مووووووووون محاولوووووووووة دملتووووووووو ا

الوصووووووووووول إلوووووووووول  وطبعووووووووووا   وبنسووووووووووبة كبيوووووووووورة، بوووووووووواألرض ارتبوووووووووواط لهوووووووووون يهن موووووووووونوعوووووووووو 
يقووووووووو   الووووووووولد وني  صوووووووووهيس المووووووووون ئووووووووولا الهووووووووواج واالنتهووووووووواء لعوووووووووودةمسووووووووو   حوووووووووق ا

  .صهيوني  لالكيا  ا مضاجع
 ل  كم  ت  ة تباعوووووووووا ، واسووووووووو عربيووووووووو  ل الة الووووووووودو فوووووووووي كافووووووووو  دف  هووووووووو ئووووووووولا ال نجوووووووووز  أ  و ووووووووود 

 مريكووووووووي  األ العوووووووودوا    تحووووووووالف   ا  لد شوووووووون  الوووووووو  الشوووووووور       ل العوووووووودوافووووووووي سووووووووورية  وووووووو 
 مريكووووووووووي  األ الجديوووووووووود   األوسووووووووو    الشوووووووووورق  مشووووووووووروع  إطوووووووووارليهووووووووووا، فووووووووووي ع صوووووووووهيوني  ال
ة، التوووووووووووي السووووووووووووري   لدولوووووووووووة  ا إسوووووووووووقاط   رئيسلووووووووووو ائدفوووووووووووا لووووووووووولد كوووووووووووا  ، واصوووووووووووهيوني  ال
 ككووووووووووول، وني  صوووووووووووهيال لمشوووووووووووروع  ول حوووووووووووت لاللكيوووووووووووا  ا ودد  جووووووووووو الو  التهديووووووووووود  شوووووووووووكل ت
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نهووووووووا م تقووووووووال  النة، واجتما يوووووووو  هووووووووا االبنيت   مير  سووووووووورية وتوووووووود ن  تقسووووووووي راد  حيووووووووث كووووووووا  يوووووووو 
ها، شوووووووووووعوب دة  هوووووووووووا وإراعلووووووووووول ثروات   ة، وللسووووووووووويطرة  المنطقووووووووووو  رة علووووووووووول كامووووووووووول  طللسوووووووووووي

 دمجوووووووووووور  ة، لجعلهووووووووووووا فيوووووووووووو  طائيووووووووووووة و   عر  أسووووووووووووسٍ  علوووووووووووول اهقسوووووووووووويم  إعووووووووووووادة ت بهوووووووووووودف  
تناسووووووووووووو  و  ،صوووووووووووووهيوني  لووووووووووووو  الور فوووووووووووووي الفدتووووووووووووو  متنووووووووووووواحرةٍ   تٍ ودويووووووووووووو انتونوووووووووووووات ك

 محتل  ن من الكيا  ال المعل لدولةة ايهودي   مشروع  )
 بفضووووووووول تعووووووووواو   ئووووووووولا النجوووووووووا  تحقوووووووووق،   ف أيضوووووووووا  أتووووووووورامووووووووون االعوال بووووووووود 

 حوووووووووودةمت  يووووووووووات الالو هووووووووووا موووووووووون الن علييم  ة المهوووووووووو عربيوووووووووو  لا ة  األنظموووووووووو  ن  معظوووووووووو  وتواطووووووووووؤ  
 والحرية. ادة  اإلر  مسلوبة   علهاة، التي تجمريكي  األ

ة سووووووووووواء فلسووووووووووطيني  ال راف  األطوووووووووو  بعوووووووووو    بوووووووووو   االعتووووووووووراف  بوووووووووود موووووووووون كمووووووووووا ال
و المرتبطوووووووووة أ، صوووووووووهيوني  ع العووووووووودو الخرطوووووووووة منهوووووووووا فوووووووووي مشوووووووووروع التسووووووووووية مووووووووو المن

، كانووووووووووووو   تركيوووووووووووووايووووووووووووودا  وتحدة  ليميووووووووووووو اإل األطوووووووووووووراف   التطبيوووووووووووووع، وبعووووووووووووو   ب نظموووووووووووووة 
 بوووووووووودو   ا أو منهوووووووووو  وعيٍ اء بوووووووووو ة، سووووووووووو فلسووووووووووطيني  ال اتم خي موووووووووو ال مير  دتوووووووووو فووووووووووي  شووووووووووريكة  

  .حققت المهمة   عي لكن  و 
اآل ووووووووور  الوجوووووووووا  ن النظووووووووور إلووووووووول بووووووووود مووووووووو  ، الشوووووووووهدالم ل يكتمووووووووول  وحتووووووووو  ولكووووووووون

التوووووووووي  ات  نتصوووووووووار اال ن  راك  ، ويووووووووو  ه  جووووووووولور      بووووووووو   ة يثالمقاومووووووووو  ر  للصوووووووووورة، حيوووووووووث محوووووووووو 
 يجووووووووووابي،إلا فاع  دالوووووووووو  إلوووووووووول حالووووووووووة  لسوووووووووولبي، ا اع  لوووووووووودفا ة  الوووووووووو ينتقوووووووووول موووووووووون ح جعلتووووووووووا

م، فوووووووووي هجوووووووووو لمبوووووووووادرة وال موووووووووام ا اموووووووووت ك حالوووووووووة قريووووووووو  إلووووووووولل الاالنتقوووووووووا انتظوووووووووارب
مووووووووووة، وئدفووووووووووا األول ا ووووووووووت ع ة حلووووووووووف المقاو ه  وووووووووواديقوووووووووورر لد   والزمووووووووووا  الوووووووووو لمكوووووووووواا

موووووووووون  مريكووووووووووي  األ كبوووووووووور، وطوووووووووورد الشوووووووووويطا  األهجوووووووووولور موووووووووون  صووووووووووهيوني    الالكيووووووووووا
 ت  ام خي موووووووووووو لوا اللجوووووووووووووء   ة  قوووووووووووو  مشووووووووووووكلهووووووووووووي فتنتلوووووووووووون  دئالمنطقووووووووووووة، وعنوووووووووووو كاموووووووووووول ا

الشووووووووووعوب  ومشووووووووووكلة  ، فلسووووووووووطيني    الالشووووووووووع مشووووووووووكلة   يتنتهوووووووووو  ة، وإنمووووووووووافلسووووووووووطيني  ال
ا، وئوووووووووي اسوووووووووتكمال بووووووووو    تنتهوووووووووي  أ الووووووووولد يجووووووووو  كووووووووول، ولكووووووووون بالشوووووووووكلة كعربيووووووووو  ال

الوجووووووووووووود  ء  موووووووووووون جووووووووووولورئا، وإنهوووووووووووواة قوووووووووووو فوووووووووووي المنط ةصووووووووووووهيوني  ال مهموووووووووووة ا ووووووووووووت ع  
ة ادر بووووووووواإلوالووووووووولل المحميوووووووووة لتطبيوووووووووع اة أنظمووووووووو ا ت ع المنطقوووووووووة، وبووووووووو فوووووووووي  مريكوووووووووي  األ
 حجوووووووووور     تقووووووووووف  نوووووووووو ئشووووووووووة، كا نظمووووووووووةٍ أ ر دمجوووووووووو جعلهووووووووووا ة، لصووووووووووهيوني  ة المريكيوووووووووو  األ

 ده التطوووووووووووورات  وئووووووووووولا موووووووووووا تؤكووووووووووو  ها،وب  وشوووووووووووعدول المنطقوووووووووووة  ر  تحووووووووووور  امعثووووووووووورة أمووووووووووو 
 والشووووووووووووع    الدولووووووووووووة   مود  اء بصوووووووووووو و لمنطقووووووووووووة، سوووووووووووو نرائووووووووووووا فووووووووووووي االمتسووووووووووووارعة التووووووووووووي 

، السووووووووووووووورد   جووووووووووووووي   ققهووووووووووووووا اليحلتووووووووووووووي ا ات  صووووووووووووووار نترية، واالفووووووووووووووي سووووووووووووووو  والقيووووووووووووووادة  
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، اأدواتوووووووووووا ومرتز تووووووووووو وا  و الف العووووووووووودتحووووووووووو  لفووووووووووواء واألصووووووووووود اء علووووووووووو الحل ة  دسووووووووووواعبم
ريوووووووووور مدينووووووووووة تحموووووووووون  تووووووووووربوئووووووووووو يق يمنووووووووووي  ع  اللشوووووووووو ا تاانتصووووووووووار أو بصوووووووووومود و 

ف صوووووووال  حلووووووو لة الخلووووووويد امووووووول منطقووووووو مووووووو رب التوووووووي سوووووووتكو  نقطوووووووة تحوووووووول فوووووووي ك
رد د إرادتووووووووووووووا بطووووووووووووووو ، وت كيووووووووووووووو ا ووووووووووووووي  العر وكووووووووووووووولل  بصوووووووووووووومود الشوووووووووووووووع   المقاومووووووووووووووة،

   ب  ز مثلوووووووووة بحووووووووو مة لبنانيووووووووو  مقووووووووواومتين الة الر دبقووووووووو مووووووووون كامووووووووول بووووووووو ده، و  ي  مريكووووووووو ألا
 و   ع العوووووووودموووووووو  ردع  لوووووووو ا    توووووووووا   ا موووووووون تحقيووووووووق  هل  صووووووووائ  بكافووووووووة ف ة  فلسووووووووطيني  ال والمقاومووووووووة  

 انوووووووووي  ير اإلصووووووووومود الشوووووووووع  ب كووووووووولل و ، األيوووووووووام مووووووووون القوووووووووادم   انتظوووووووووارب صوووووووووهيوني  ال
 ة  عسووووووووووووووووووكري  هوووووووووووووووووا الت و  موووووووووووووووووول  إنجا اتهوووووووووووووووووا وعوا ومراكمووووووووووووووووووة  ة، يرانيووووووووووووووووو  اإل والقيوووووووووووووووووادة  

ومووووووووووة محوووووووووور المقا وأعووووووووووداء   ئابووووووووووا أعوووووووووداء   رئووووووووو   ة، وبمووووووووووا ت  علميووووووووو  الو  ة  ي  تصووووووووواد واال
 ي إلووووووووول ااكووووووووورة  عالوووووووووو  كامووووووووول   دة  لعوووووووووو  متاحوووووووووة   صوووووووووة    الفر صوووووووووبا ستككووووووووول، وعنووووووووودئ

والقووووووووور   بلووووووووودات  إلووووووووول المووووووووود  وال ء  األسوووووووووما حتووووووووول ود  ، وسوووووووووتعفلسوووووووووطيني  الشوووووووووع  ال
ة، صووووووووووووووووهيوني  ال نات  طو لمسووووووووووووووووتا هووووووووووووووووا أسووووووووووووووووماء  مكان  التووووووووووووووووي حلوووووووووووووووو  ة فلسووووووووووووووووطيني  ال
اسووووووووووود تقووووووووووول "مووووووووووروا  خٍ اريفووووووووووي توووووووووو  اقٍ ر أو  دمجوووووووووور   صووووووووووهيوني  ا  الكيوووووووووو   السيصووووووووووبو 

  ."تهلانود طارئ و وج مجر دوا انا وكمن ئنا واندحرو 
 ًا لناظره قري . وإن غد

 
  :جالمراالمصادر و 

 ،2، ق6لسوووووووطين،  ب دنوووووووا ف موووووووراد الووووووودباغ: فيمصوووووووط -ة فلسوووووووطيني  الموسووووووووعة ال -1
 .1974 وت بير 
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 ةفلسطيني  ا  ال ُمخي مال
 ة صهيوني  العدوانية ال ي السياسةف 

 د. حسن أحمد حسن

 
 م.1961وط بي  ياش –من مواليد جبلة  -
 م/.1983ة من جامعة تشرين عام /عربي  غة الاللفي امعية حصل علل إجا ة ج -
 مشق.ة د م/ من جامع1993ة عام /عربي  اللغة الفي عليا  دبلوم دراسات  -
 م/.2000/  من روسيا االتحادية لجيوبوليتيا) اإلستراتيجيةتوراه في الدراسات دك -
 م/.2009ام /ع وطني  كلية الدفاع ال ةلا مشهادة  -
 .2017وعام  2014بين عام  ارة التنمية اإلداريةستشارد في و  عضو المجلس اال -

 االشتراكي. عربي  ال عث  ة االستشارية في القيادة المركزية لحزب البو عضو الهي
 ب.اتحاد الكتاب العر و عضو 

 صدر لا عدة دراسات وأبحاث سياسية وأدبية منها: -
 الكت :

للدولة  وطني  تعزيز األمن الرية ودوره في ة السو عربي  ة الجمهوري  لكي لالو ع الجيوبوليتي
  ة في موسكوعسكري  و الجامعة ال )أطروحة دكتوراه 

رائيلي يات العدوا  اإلسسياسية تحليلية لتدا  دراسة م/,2007االنتصار علل العدوا  /
 ./و إصدار اإلدارة السياسية م2006علل لبنا  /

للسويد  األولولدسوتورية ظول الواليوة ال القوات المسلحة في –اء والبنمسيرة البلل والعطاء 
  اإلدارة السياسة. و إصدارم.2007الرئيس الفريق بشار األسد 

لنيول  مالوة السوورد )أطروحوة علميوة  وطني  مة األمون الوي منظو ه فودور   اإلع م التلفزد 
  وطني  كلية الدفاع ال
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 الدراسا  المستقلة:
 م/.2005معادية /لدعاية الثورة االتصاالت وا

 م/.2003ة /دولي  وت ثيرئا في السياسة ال عربي  ية للوطن الالجيوبوليتيك ميةاألئ
 بين النظرية والتطبيق.  وليتيالجيوب
 –ف الرسووومية /الثوووورة منشوووورة فوووي الووودوريات والصوووحال سوووات والمقووواالت رامووون الد  د العديووو

 .../.و الوطن المسيرة –الجوال   –تشرين  –البعث 
ألئون المحطوات  يناإللكتوروني "العوالن"" والمنوار" يمو ع اصة بمتعددة  حليلية  ت  دراسات 

 ة ومحور المقاومة.يسور في الحرب المفتوحة علل 
 :القصيرة القصة

 م/.1995 صإل  صيرة / :ا  المكسورنجايا الفبق
 م/.1995 صإل  صيرة /:لثانيالضياع ا
 الخاطرة:  

 م/.1995/ شلرات في مناسبات 
 عر في الش

 .م2011وطن وح    شعر مطبوع بعنوا : )اديو 
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 تمهيد 
زعووووووووووووة القتوووووووووووول المموووووووووووونهد  يووووووووووووادة نة واإلمعووووووووووووا  فووووووووووووي صووووووووووووهيوني  العدوانيووووووووووووة ال

ير فووووووووووي ركوووووووووو  القوووووووووواطرة المرتبطووووووووووة بمصووووووووووال  القووووووووووو  دة كوووووووووول موووووووووون ال يسوووووووووو وإبووووووووووا
مووووووووووون  جوووووووووووزء  ال يتجوووووووووووزأ دولي  صووووووووووول صووووووووووونع القووووووووووورار الووووووووووو المتنفووووووووووولة والمتحكموووووووووووة بمفا

علوووووووووول مصووووووووووادرة مووووووووووا أمكوووووووووون يرورة  ة القائمووووووووووة سوووووووووويرورة  وصوووووووووو صووووووووووهيوني  ة اليوووووووووودالعق
تن  تووووووووابع مهوووووووو موووووووون حقوووووووووق اآل وووووووورين بمووووووووا فووووووووي الوووووووو  حووووووووق الحيوووووووواة، ويكفووووووووي أد م

ونزعووووووووووووة التوووووووووووووح  والقتوووووووووووول المت صوووووووووووولة  ةصووووووووووووهيوني  نيووووووووووووة البمعرفووووووووووووة حوووووووووووودود العدوا
إسوووووووووورائيلية "بوووووووووون لوريووووووووووو "  لووووووووووديهن أ  يطلووووووووووع علوووووووووول  ووووووووووول أول رئوووووووووويس حكومووووووووووة

ن عديووووووووود مووووووووو ؤولو  الصوووووووووهاينة الووووووووولين أكووووووووودوا فوووووووووي العووووووووود مووووووووون المسووووووووو ومووووووووون أتووووووووول ب
الميوووووووووو "  فلسووووووووووطيني  الوحيوووووووووود الجيوووووووووود ئووووووووووو ال فلسووووووووووطيني  "ال :تصووووووووووريحاتهن علوووووووووول أ 

، ويطووووووووووووو  هيوني  صووووووووووووو دم الجنووووووووووووودد ال"حووووووووووووودود إسووووووووووووورائيل حيوووووووووووووث يصووووووووووووول  ووووووووووووو وأ :  ،
 اموووووووووة األرض بحلائوووووووووا"، وكووووووووول موووووووووا  يووووووووول أو يقوووووووووال عووووووووون توجوووووووووا إسووووووووورائيلي نحوووووووووو إ

ة ال يعووووووووودو أ  يكوووووووووود محاولوووووووووة تلووووووووو  محلسوووووووووطين الالسووووووووو م موووووووووع الوسووووووووو  المحوووووووووي  بف
الرموووووووواد فووووووووي العيووووووووو ، فاألايووووووووة طبووووووووع موووووووون طبوووووووواع العقووووووووارب، وال  لوووووووولرمفضوووووووووحة 

 مائوووووووووووووول نوووووووووووووورجس لنباتووووووووووووووات السووووووووووووووامة أ  تنبوووووووووووووو  واك وايمكوووووووووووووون لبوووووووووووووولور األشوووووووووووووو 
اسوووووووووومين، كمووووووووووا ال يمكوووووووووون أللصووووووووووا  الشووووووووووجرة الخبيثووووووووووة أ  تحموووووووووول إال الثمووووووووووار وي

 ، ويكفوووووووووي الووووووووو  يووووووووووحي بغيووووووووور لقاتلوووووووووة وإ  كوووووووووا  مظهرئوووووووووا الخوووووووووارجيالمحرموووووووووة وا
فووووووووي إيوووووووورا  فخوووووووورا  أنهووووووووا أعطوووووووو  التوصووووووووي  الوووووووود يق كووووووووة الثووووووووورة اإلسوووووووو مية المبار 

طا  ة تمثوووووووووووووووول الشوووووووووووووووويمريكيوووووووووووووووو  األ دةمت حوووووووووووووووو العنوووووووووووووووودما أكوووووووووووووووودت أ :   "الواليووووووووووووووووات 
أ  الكيوووووووووووووا  اإلسووووووووووووورائيلي لووووووووووووودة سووووووووووووورطانية ال يكوووووووووووووو  الشوووووووووووووفاء مووووووووووووون األكبووووووووووووور، و 

ء  ووووووووووعاف ألعضووووووووووالها، وبغيوووووووووور الوووووووووو  سووووووووووتبقل عاموووووووووول إتوووووووووودا ياتها إال باست صووووووووووا
الوووووووورم الخبيوووووووث مووووووون عضوووووووو إلووووووول  قووووووولسووووووود فوووووووي المنطقوووووووة التوووووووي تحتويهوووووووا، فينتالج

ا الكيووووووووووا  أ  ئوووووووووول آ وووووووووور، وئوووووووووولا لوووووووووون يحوووووووووودث  وووووووووو ، فجميووووووووووع المؤشوووووووووورات تؤكوووووووووود
بوووووووووووووا  طوووووووووووووال الوووووووووووووزمن أم  صووووووووووووور، وال نظنوووووووووووووا ل سووووووووووووولما  أو حر الغاصووووووووووووو  إلووووووووووووول  وا

 سيطول.
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ا منووووووووووووووووول فجووووووووووووووووور الثوووووووووووووووووورة إ  المتتبوووووووووووووووووع لتطوووووووووووووووووور األحوووووووووووووووووداث وتووووووووووووووووودا ياته
ه ر ة آيووووووووووووووة   الموسووووووووووووووود الخمينووووووووووووووي  وووووووووووووود  سوووووووووووووو بقيوووووووووووووواد ةيرانيوووووووووووووو  اإلاإلسوووووووووووووو مية 

ة الشووووووووري  يسووووووووتنتد أ  العنايووووووووة اإللهيووووووووة ئووووووووي التووووووووي شوووووووومل  الثووووووووورة ببركتهووووووووا رأفوووووووو 
فوووووووووووي مواجهوووووووووووة الطفيوووووووووووا   ء لكلموووووووووووة الحوووووووووووقسووووووووووولمين والمستضوووووووووووعفين، وإعووووووووووو بالم

 عسوووووووووكرد  وطواليتوووووووووا بغووووووووو  النظووووووووور عووووووووون مووووووووود  موووووووووا يمتلكونوووووووووا مووووووووون جبوووووووووروت 
لووووووووووا كيوووووووووو  تقوووووووووودم رجووووووووووال لعووووووووووالن كو وووووووووود شووووووووووائد اأدوات  توووووووووول وتوووووووووودمير وإفنوووووووووواء، و 

إيووووووووورا  بكووووووووول ثقوووووووووة ويقوووووووووين بووووووووواه وبوووووووووالنفس، و ووووووووواموا بوووووووووةل ق  يالثوووووووووورة الثووووووووووار فووووووووو 
حريوووووووور قوووووووور لمنظمووووووووة التفووووووووي طهوووووووورا  لتتحووووووووول إلوووووووول م صووووووووهيوني  سووووووووفارة الكيووووووووا  ال

ة، كمووووووووووا دعووووووووووا سووووووووووماحة اإلمووووووووووام الخميني" وووووووووود  سووووووووووره" العتبووووووووووار يوووووووووووم فلسووووووووووطيني  ال
ا، ومنووووووووول الووووووووو  قووووووووود  ونصووووووووورتها  للالميووووووووو  عأل يووووووووورة مووووووووون رمضوووووووووا  يوموووووووووا  الجمعوووووووووة ا

ة صوووووووووووووووهيوني  ث سووووووووووووووونود مشوووووووووووووووهود لمنائضوووووووووووووووة الدالتووووووووووووووواريخ  تحوووووووووووووووول إلووووووووووووووول حووووووووووووووو 
سووووووووولمين د األمووووووووور مقتصووووووووورا  علووووووووول المولووووووووون يعووووووووو ة، فلسوووووووووطيني  ال قضوووووووووي ةواالنتصوووووووووار لل

اإلسوووووووووووو مية بوووووووووووول توسووووووووووووع وتعمووووووووووووق أفقووووووووووووا  وعموديووووووووووووا ، حيووووووووووووث لوووووووووووودت  و الوووووووووووودول
مووووووووووون  ميهوووووووووووا جوووووووووووزءا  ة وداعصوووووووووووهيوني  شوووووووووووية الالحشوووووووووووود والتظوووووووووووائرات المنوووووووووووددة بالوح

يووووووورا ، وفوووووووي كووووووول عوووووووام إ وووووووافات فوووووووي إتوووووووي أفر تهوووووووا الثوووووووورة اإلسووووووو مية الثقافوووووووة ال
لمكوووووووور  لتسووووووووولي  الضووووووووووء علموووووووووي اجديوووووووودة ومهموووووووووة، ومووووووووا ئووووووووولا الجهووووووووود البحووووووووث ال

 صووووووووووهيوني  ة ومووووووووووا تعر وووووووووو  لووووووووووا موووووووووون اسووووووووووتهداف فلسووووووووووطيني  ات الم خي موووووووووو العلوووووووووول 
ن ئنوووووووووووا تتضووووووووووو  مباشووووووووووور إال الووووووووووودليل السووووووووووواطع علووووووووووول صوووووووووووحة موووووووووووا نقوووووووووووول، ومووووووووووو 

 مية المطلوبة.لا المو وع كل األئرة إي ء ئ رو 

   قدة الديموغرافية د والعالقتل المتعم
اإلسووووووووورائيلي عملووووووووو  كيوووووووووا   بووووووووول أ  يوووووووووتن اإلعووووووووو   رسوووووووووميا  عووووووووون إ اموووووووووة ال

ن مووووووووووووون توسووووووووووووويع وطني  طووووووووووووواني علووووووووووووول تمكوووووووووووووين المسوووووووووووووتالنتوووووووووووووداب البريسووووووووووووولطات ا
و وووووووووووووووع ة، وكووووووووووووووا  المفلسووووووووووووووطيني  سوووووووووووووويطرتهن مووووووووووووووا أمكوووووووووووووون علوووووووووووووول الجغرافيووووووووووووووا ال

بوووووووووووور لوووووووووووود  سوووووووووووولطات االنتووووووووووووداب ال يشووووووووووووكل الهوووووووووووون  األكرافي ومووووووووووووا يووووووووووووز الووووووووووووديمول
وموووووووووووووووون ورث دورئووووووووووووووووا التووووووووووووووووآمرد التفتيتووووووووووووووووي، ولوووووووووووووووود  الصووووووووووووووووهاينة  ريطوووووووووووووووواني،الب

قريووووووووة أصووووووووحاب ، و وووووووود تفتقوووووووو   بل فلسووووووووطين علوووووووول حوووووووودٍ  سووووووووواءبين إلوووووووو المسووووووووتجل
ين فلسووووووووطيني  نزعووووووووة القتوووووووول وسووووووووف  الوووووووودماء عوووووووون جوووووووورائن مروعووووووووة ارتكبوووووووو  بحووووووووق ال
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 توووووووووووورك منووووووووووووا لهن ئربووووووووووووا  موووووووووووونودفعهوووووووووووون إلوووووووووووول لتوووووووووووورويعهن،  5/1948/ 15 بوووووووووووول 
ين وا دادت وتيوووووووووووورة الجوووووووووووورائن فلسووووووووووووطيني  حيوووووووووووواة الالموووووووووووووت المتنقوووووووووووول الوووووووووووولد صووووووووووووب  

لووووووووووووووة  بوووووووووووووول  رع رامووووووووووووووا  فووووووووووووووي السوووووووووووووونوات القليدة وإجة حوووووووووووووو صووووووووووووووهيوني  والمجووووووووووووووا ر ال
ة وتعموووووووووووووين كلبوووووووووووووة:/ فلسوووووووووووووطين فلسوووووووووووووطيني  رائيل" عنووووووووووووووة فووووووووووووووق الجغرافيوووووووووووووا ال"إسووووووووووووو 

وصووووووووووووور ل بووووووووووووالجرائن اريخ حافوووووووووووو أرض بوووووووووووو  شووووووووووووع  لشووووووووووووع  بوووووووووووو  أرض/، والتوووووووووووو 
ينة بكوووووووول  وووووووود عموووووووول الصووووووووها، و فلسووووووووطيني  ا الشووووووووع  الالتوووووووووح  الوووووووولد تعوووووووورض لوووووووو 

الغووووووووورب المسووووووووويطر ات موووووووووع موووووووووا أوتووووووووووا مووووووووون إمكانيوووووووووات ماديوووووووووة وإع ميوووووووووة وع  ووووووووو 
سوووووووووووجلهن األسوووووووووووود، وموووووووووووع الووووووووووو  بقيووووووووووو  الووووووووووولاكرة لووووووووووو  الجووووووووووورائن مووووووووووون إل فووووووووووواء ت

ر ، وسوووووووونكة حبلوووووووول بالحقووووووووائق التووووووووي وثقوووووووو  العديوووووووود موووووووون تلوووووووو  الجوووووووورائنفلسووووووووطيني  ال
  :1نها )سبيل المثال ال الحصر، وم بعضها علل

م. التوووووووووووووووووووي نفووووووووووووووووووولتها 31/12/1947لووووووووووووووووووود الشووووووووووووووووووويخ: فوووووووووووووووووووي و مجوووووووووووووووووووزرة ب 
شووووووووووووووهيد وجووووووووووووووودت جثوووووووووووووووث  600نحوووووووووووووووو حيتها عصووووووووووووووابات الهالانوووووووووووووووا، ورا   وووووووووووووو 

 منا ل القرية.لالبيتهن دا ل 
م. و ووووووووووووود نفووووووووووووولتها عصوووووووووووووابات 9/4/1948و ملبحوووووووووووووة ديووووووووووووور ياسوووووووووووووين: فوووووووووووووي 

/ وفووووووووووق مووووووووووا 360/ / إلوووووووووول250ن /مووووووووووا بووووووووووي األرجووووووووووو  وشووووووووووتير ، ورا   ووووووووووحيتها
كر المصووووووووووادر الغربيووووووووووة أ  ة، بينمووووووووووا تووووووووووليني  فلسووووووووووطة والعربيوووووووووو  در التوووووووووولكره المصووووووووووا

ا  فووووووووي شوووووووكل  ئوووووووله المجووووووووزرة عوووووووام   ، و ووووووود  تلوووووووول 109العووووووودد لووووووون يتجووووووواو    مهمووووووو 
ة عربيووووووووووو  ة إلووووووووووول منووووووووووواطق أ  ووووووووووور  مووووووووووون فلسوووووووووووطين والبلووووووووووودا  الفلسوووووووووووطيني  هجووووووووووورة الال

 المجاورة . 
التووووووووووي نفوووووووووولئا لووووووووووواء  14/5/1948اريخ بتوووووووووو و ملبحووووووووووة  ريووووووووووة أبووووووووووو شوشووووووووووة: 

حووووووووورك دو  تمييوووووووووز، قوووووووووده علووووووووول كووووووووول شووووووووويء يتلد أطلوووووووووق نيووووووووورا  حجعفووووووووواتي الووووووووو 
ل الرجووووووووووووووال والشوووووووووووووويو  واألطفووووووووووووووانسوووووووووووووواء و / شووووووووووووووهيدا  موووووووووووووون ال50ورا   ووووووووووووووحيتها /

 عديد منهن بالبلطات. رب  ر و  ال
م. و لفووووووووووووووووو  أكثووووووووووووووووور مووووووووووووووووون 23/5/1948و ملبحوووووووووووووووووة الطنطوووووووووووووووووورة: فوووووووووووووووووي 

ل الحقوووووووووا  إلوووووووول  سووووووووواحة ولهووووووووا االحووووووووت ح /  ووووووووحية دفنوووووووووا فوووووووووي حفوووووووورة كبيووووووووورة90/
ر المتوسووووووووووو  جنووووووووووووبي ط  "دور" علووووووووووول البحووووووووووو يارات كمرفوووووووووووق لشوووووووووووالو ووووووووووووف السووووووووووو 

 حيفا.
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 بشووووووووورد  المباشووووووووور للعنصووووووووور التهداف ئووووووووولا غوووووووووي  مووووووووون فوووووووووي  مووووووووون االسووووووووو 
نوووووووووووواك عشوووووووووووورات المجووووووووووووا ر والموووووووووووولاب  والجوووووووووووورائن التووووووووووووي ارتكبهووووووووووووا ، وئفلسووووووووووووطيني  ال

ة لا يؤكووووووووود عقووووووووودالصوووووووووهاينة   بووووووووول اإلعووووووووو   عووووووووون  يوووووووووام كيوووووووووانهن المصوووووووووطنع، وئووووووووو 
ممووووووووووا أسووووووووووموه القنبلووووووووووة عموووووووووواء الصووووووووووهاينة الوووووووووونقإل التووووووووووي عاشووووووووووها ومووووووووووا يووووووووووزال الز 

تخطووووووووووووووي  الوووووووووووووود يق سووووووووووووووير  الة، وإال كيوووووووووووووو  يمكوووووووووووووون تففلسووووووووووووووطيني  الديمولرافيووووووووووووووة ال
لعشووووووووورات المجوووووووووا  التوووووووووي تووووووووون ارتكابهوووووووووا  بووووووووول عقوووووووووود مضوووووووووبوط اإليقووووووووواع  والتنفيووووووووول
  : 2م.، ومنها )1948من عام 

ب ئميووووووووووة  اصووووووووووة  تتمتووووووووووع حيفووووووووووا مجووووووووووا ر متعووووووووووددة فووووووووووي حيفووووووووووا وأسوووووووووووا ها:
الوووووووووووديمولرافي ، وتعووووووووووود الحامووووووووووول سوووووووووووطيني  فليوووووووووووة للشوووووووووووع  الفوووووووووووي الووووووووووولاكرة المجتمع

ام كيوووووووووا    التركيوووووووووز عليهوووووووووا  بووووووووول  يووووووووو لل  كووووووووواة، ولووووووووو فلسوووووووووطيني  األكبووووووووور للهويوووووووووة ال
، ألقوووووووووووووووووول إرئووووووووووووووووووابيو عصووووووووووووووووووابتي "إتسوووووووووووووووووول" 6/3/1938ل، فبتوووووووووووووووووواريخ االحووووووووووووووووووت 

مواطنوووووووووووا   /18و"ليحووووووووووي"  نبلوووووووووووة علوووووووووول سووووووووووووق حيفووووووووووا موووووووووووا أد  إلوووووووووول استشوووووووووووهاد /
يمووووووووووووة فووووووووووووي السوووووووووووووق تكووووووووووووررت الجر / آ وووووووووووورين بجوووووووووووورو ، و 38ا ، وإصووووووووووووابة /ربيوووووووووووو  ع

تسووووووووووووووول" م.، حيوووووووووووووووث فجووووووووووووووور إرئوووووووووووووووابيو عصوووووووووووووووابة "إ6/7/1938يخ نفسوووووووووووووووا بتوووووووووووووووار 
فووووووووووا، مووووووووووا أد  إلوووووووووول استشووووووووووهاد متين فووووووووووي سوووووووووووق حية سوووووووووويارتين ملغووووووووووو صووووووووووهيوني  لا
/ آ ووووووووووورين، وللمووووووووووورة الثالثوووووووووووة تووووووووووون اسوووووووووووتهداف 52ا ، وجووووووووووور  /عربيووووووووووو  / مواطنوووووووووووا  21/

 م. بتفجيوووووووووووور سوووووووووووويارة ملغومووووووووووووة و ووووووووووووعتها25/7/1938ريخ  بتوووووووووووواالسوووووووووووووق أيضووووووووووووا  
ة فووووووووووي مدينووووووووووة حيفووووووووووا فوووووووووو ودت عربيوووووووووو  ال إتسوووووووووول" اإلرئابيووووووووووة فووووووووووي السوووووووووووق عصووووووووووابة "

ريخ /آ وووووووووووووووووووووورين، وبتوووووووووووووووووووووووا 70ا ، وجووووووووووووووووووووووور  /عربيوووووووووووووووووووووو  اطنوووووووووووووووووووووووا  / مو 35بحيوووووووووووووووووووووواة /
م، ألقووووووووووول أحووووووووووود عناصووووووووووور عصوووووووووووابة "إتسووووووووووول"  نبلوووووووووووة يدويوووووووووووة فووووووووووووي 26/7/1938

اريخ وبتوووووووووووووووو ا ، ربيوووووووووووووووو  ع/ 47أحووووووووووووووود أسووووووووووووووووواق حيفووووووووووووووووا؛ فاستشووووووووووووووووهد جووووووووووووووووراء الوووووووووووووووو  /
ي مدينووووووووووووووووة حيفووووووووووووووووا تووووووووووووووووين فوووووووووووووووو م. فجوووووووووووووووورت عصووووووووووووووووابة "إتسوووووووووووووووول"  نبل27/3/1939

م، 1/9/1939/ آ ووووووووووووووووورين، وبتووووووووووووووووواريخ 39ا ، وجووووووووووووووووور  /عربيووووووووووووووووو  / 27فاستشوووووووووووووووووهد /
د أسوووووووووواق مدينوووووووووة حيفوووووووووا فاستشووووووووووهد لوووووووووة يدويوووووووووة فووووووووووي أحووووووووو ألقووووووووول شوووووووووبا  يهوووووووووود  نب

تسوووووووووعة أشوووووووووخا  وجووووووووور  أربعوووووووووة آ ووووووووورين، وإمعانوووووووووا  مووووووووون المشووووووووورفين علووووووووول  تووووووووول 
بشوووووووووتل السوووووووووبل أ ووووووووودم  مجموعوووووووووة مووووووووون عناصووووووووور  ي  فلسوووووووووطينال ي  عربووووووووو الموووووووووواطن ال

 نبلووووووووووووووة فووووووووووووووي صووووووووووووووندوق  م  بو ووووووووووووووع20/6/1947"ليحووووووووووووووي" بتوووووووووووووواريخ و "إتسوووووووووووووول"
  اروة الوجوووووووووود ة حيفوووووووووا، وتفجيرئوووووووووا فوووووووووي و ووووووووو ق مدينووووووووو  ضوووووووووار ممووووووووووه فوووووووووي سوووووووووو 
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ين، و وووووووود فلسووووووووطيني  بووووووووالقرب منهووووووووا لقتوووووووول أكبوووووووور عوووووووودد موووووووون ال فلسووووووووطيني  ال بشوووووووورد  ال
 آ رين. /24/ا  وجر  بي  عر / 78أسفر االنفجار عن استشهاد /

 وووووووووووووووف عنووووووووووووووود كووووووووووووووول المجوووووووووووووووا ر و تطوووووووووووووووول القائموووووووووووووووة كثيووووووووووووووورا  إاا أردنوووووووووووووووا الت
، ولوووووووووووولا 194  بوووووووووووول عوووووووووووواممرتكبووووووووووووة بحووووووووووووق أئلنووووووووووووا فووووووووووووي فلسووووووووووووطين اإلسوووووووووووورائيلية ال

 تواريخها:ر بع  المجا ر و س كتفي بلك
م. و مجووزرة مسووجد القوود  31/12/1937مجووزرة سوووق الخضووار بالقوود  بتوواريخ 

م. و مجووزرة 26/8/1938ة بتوواريخ عربي  لد  ازرة سوق القم. و  مج15/7/1938بتاريخ  
م. و مجووووووزرة الخصووووووا  بتوووووواريخ 13/12/1947شوووووورق مدينووووووة يافووووووا بتوووووواريخ  يةالعباسوووووو 

م. و 29/12/1947قووود  بتووواريخ موووود فوووي مدينوووة الم. و مجوووزرة بووواب الع18/12/1947
م و مجووزرة فنوودق سووميراميس فووي 30/12/1947مجووزرة الشوويخ بريوو   وورب حيفووا بتوواريخ 

م. 7/1/1948تاريخ ب م. و مجزرة بوابة يافا في مدينة القد 5/1/1948  لقد  بتاريخا
رة المغربووي م. و  مجووزرة عمووا8/1/1948اريخ ة فووي مدينووة يافووا بتوو عربيوو  ال و مجووزرة السوورايا

م. و مجوووووزرة شوووووارع  بوووووا  فوووووي حيفوووووا بتووووواريخ 16/1/1948دينوووووة حيفوووووا بتووووواريخ فوووووي م
زرة الطيووووورة بتووووواريخ   و مجووووو مدينوووووة القووووود م. و مجوووووزرة بنايوووووة السووووو م فوووووي28/1/1948
بتووووووووواريخ م. و مجوووووووووزرة سووووووووووق مدينوووووووووة الرملوووووووووة 20/2/1948م. بتووووووووواريخ 10/2/1948
أبووو كبيوور م. و  مجووزرة حووي 31/3/1948حيفووا بتوواريخ ة  طووار م. و مجووزر 30/3/1948

م. و 9/4/1948م. و مجوووزرة ديووور ياسوووين بتووواريخ 31/3/1948فوووي مدينوووة يافوووا بتووواريخ 
م. و مجوووووووووزرة  ريوووووووووة اللجوووووووووو  بتووووووووواريخ 12/4/1948ا بتووووووووواريخ مجوووووووووزرة  ريوووووووووة  الونيووووووووو 

 -37م. و 14/4/1948ريخ مجوووووزرة  ريوووووة ناصووووور الووووودين بتوووووا -36و  م.13/4/1948
م. و 4/5/1948الزيتو  بتاريخ   مجزرة  رية عين  م و19/4/1948ا بتاريخ  رة طبريمجز 

م. 13/5/1948م. و مجزرة مدينة صفد بتاريخ 12/5/1948مجزرة بي  درا  بتاريخ 
 م. 14/5/1948أبو شوشة بتاريخ  رية  و  مجزرة

 ين فلسطيني  قتل واإلجرام ضد الال  تصاعد نزعة
 بوووووووووووالقوة واإلكوووووووووووراه علووووووووووول صوووووووووووهيوني  الووووووووووورلن مووووووووووون إ اموووووووووووة الكيوووووووووووا  ال علووووووووووول

ة إال أ  دوليوووووووووووو  ة، وإ ووووووووووورار الووووووووووو  فووووووووووووي المنظموووووووووووة الفلسووووووووووووطيني  البعووووووووووو  الجغرافيوووووووووووا 
ا داد سووووووووووووعار  نزعووووووووووووة القتوووووووووووول والهووووووووووووو  بارتكوووووووووووواب الجوووووووووووورائن لوووووووووووون تتو ووووووووووووف، بوووووووووووول

ل لووووووووووووديهن، ة القتوووووووووووو ين وعربووووووووووووداتهن التووووووووووووي  ترجموووووووووووو  نزعوووووووووووو محتلوووووووووووو  ن الوطني  المسووووووووووووت



293 

ة  لصووووووووووووووال  راج  كفوووووووووووووو لعاموووووووووووووول الووووووووووووووديمولرافي الوووووووووووووو وعقوووووووووووووودة الوووووووووووووونقإل المتعلقووووووووووووووة با
مموووووووووووووونهد السووووووووووووووتهداف كوووووووووووووول مقومووووووووووووووات بقوووووووووووووواء ن، فكووووووووووووووا  العموووووووووووووول اليفلسووووووووووووووطيني  ال

 1948، ولوووووووووون تكوووووووووون المجووووووووووا ر التووووووووووي ارتكبوووووووووو  بعوووووووووود عووووووووووام فلسووووووووووطيني  الشووووووووووع  ال
ة فلسووووووووووووووطيني  ، والوووووووووووووولاكرة الفلسووووووووووووووطيني  سووووووووووووووف  الوووووووووووووودم الية وتعطشووووووووووووووا  لأ وووووووووووووول وحشوووووووووووووو 

 رتكبهووووووووووا بحووووووووووق أئلنوووووووووواجوووووووووورام اإلسوووووووووورائيلي والمجووووووووووا ر التووووووووووي اة بفصووووووووووول اإلمملوووووووووووء
اكووووووووووور بعووووووووووو  تلووووووووووو  ، ويمكووووووووووون با تصوووووووووووار ة و ارجهوووووووووووامحتلووووووووووو  طين الفوووووووووووي فلسووووووووووو 

  :3المجا ر والملاب ، ومنها)
ين بنيووووووووووووووورا   ووووووووووووووووات فلسوووووووووووووووطيني  ملبحوووووووووووووووة يوووووووووووووووا ور:  أصوووووووووووووووب  اسوووووووووووووووتهداف ال

  يتكوووووووووورر يوميووووووووووا  فووووووووووي العديوووووووووود موووووووووون الموووووووووود لي أموووووووووورا  روتينيووووووووووا  ت ل اإلسوووووووووورائاالحوووووووووو 
كوووووووون  5لوووووووول بعوووووووود ا و الوا عووووووووة عة، وكووووووووا  لقريووووووووة بوووووووو فلسووووووووطيني  والقوووووووور  والوالبلوووووووودات 

نصوووووووي  كبيووووووور مووووووون تلووووووو  االعتوووووووداءات،   ي مووووووون مدينوووووووة يافووووووواإلووووووول الجنووووووووب الشووووووور 
ف الصووووووووووهاينة جوووووووووورائمهن، وتكوووووووووورر إطوووووووووو ق  النيوووووووووورا  وإلقوووووووووواء القنابوووووووووول  حيووووووووووث كثوووووووووو 

لقوافوووووووووول اإلسووووووووورائيلية علووووووووول طريووووووووووق انها موووووووووون  بووووووووول حووووووووورا  ال القريوووووووووة وسوووووووووكعلووووووووو 
 راسوووووووووة تقووووووووول سوووووووووبعة  للنيووووووووورا ، وعنووووووووودما اصوووووووووطدم  سووووووووويارة حقووووووووود  و تووووووووول أبيووووووووو ال

ا  ووووووووواب  ولقوووووووووي ركابهوووووووووا مصووووووووور  هاينة بلغووووووووون  ووووووووورب يوووووووووا ورمووووووووون الصووووووووو  عهن، وجووووووووو 
عمليوووووووووات منظموووووووووة  الهاجانوووووووووا” )ييجوووووووووال يوووووووووادين  أمووووووووورا  لقائووووووووود  البالموووووووووا ” )ييجوووووووووال 

رع و وووووووو ، ونسووووووووف وإحووووووووراق ة  وووووووود القريووووووووة وب سوووووووو ري  عسووووووووكم بعمليووووووووة آلووووووووو   بالقيووووووووا
ا ” ولووووووووووواء ، وبنوووووووووواء  عليووووووووووا  اموووووووووو  وحوووووووووودات  البالموووووووووو لتيووووووووووال السووووووووووكا المنووووووووووا ل وا 

وحووووووووواف ت يسوووووووووتقلها رئابيوووووووووة  ووووووووود منوووووووووا ل نفيووووووووول مجموعوووووووووة عمليوووووووووات إعووووووووواتي بتجف
زل ، وبتوووووووووووووووواريخ فلسووووووووووووووووطيني   م. تووووووووووووووووولل "إسووووووووووووووووحق رابووووووووووووووووين" 1949/ 22/1و  عوووووووووووووووو 

امل  يووووووووووادة ئجوووووووووووم مفوووووووووواج  وشوووووووووو   البالمووووووووووا ”  )وكووووووووووا  آنوووووووووولاك  وووووووووواب  عمليووووووووووات
هاجموووووووووة العديووووووووود مووووووووون المنوووووووووا ل ف  القووووووووووات المعلووووووووول القريوووووووووة عنووووووووود الفجووووووووور، ونسووووووووو 

هاد العديوووووووووود موووووووووون ئوووووووووولا االعتووووووووووداء عوووووووووون استشوووووووووو وأسووووووووووفر  فووووووووووي القريووووووووووة، والمبوووووووووواني
ا  القريووووووووة، ومعظمهوووووووون لقوووووووووا حووووووووتفهن وئوووووووون نيووووووووام، وموووووووون الجوووووووودير اكووووووووره ئنووووووووا سووووووووك

ي "إسوووووووووورائيل" بووووووووووة الحاكمووووووووووة فوووووووووو أ  العديوووووووووود موووووووووون الشخصوووووووووويات بووووووووووين أعضوووووووووواء النخ
ل ئووووووووووله كشووووووووووف عوووووووووون تفاصوووووووووويوا فووووووووووي ئووووووووووله الجريمووووووووووة، ولوووووووووولل  لوووووووووون ي   وووووووووود اشووووووووووترك

 .1981الملبحة إال عام 
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جووووووووووووووي   اموووووووووووووو  وحوووووووووووووودات موووووووووووووون ال 14/10/1953ة  بيووووووووووووووة:  ووووووووووووووي ملبحوووووووووووووو 
رائيلي بقيووووووووووووواد أرييووووووووووووول شوووووووووووووارو  رئووووووووووووويس الوووووووووووووو راء اإلسووووووووووووورائيلي النظوووووووووووووامي اإلسووووووووووووو 

مكثووووووووووف  عي  موووووووووودفالسووووووووووابقة، حيووووووووووث  ووووووووووام بتطويووووووووووق  ريووووووووووة  بيووووووووووة، وبعوووووووووود  صووووووووووف 
وئووووووووووووي القريووووووووووووة  صووووووووووووهيوني  ات االحووووووووووووت ل الهدف مسوووووووووووواكنها ا تحموووووووووووو   ووووووووووووو اسووووووووووووت

مووووووووودت ل، وعين العوووووووووز  فلسوووووووووطيني  ال علووووووووول السوووووووووكا بشوووووووووكل عشووووووووووائي  تطلوووووووووق النوووووووووار
ول بعوووووووو  المنووووووووا ل فنسووووووووفتها  ووووووووع شووووووووحنات متفجوووووووورة حوووووووو وحوووووووودات أ وووووووور  إلوووووووول و 

/ منوووووووووزال  ومسوووووووووجد القريوووووووووة 56فووووووووووق سوووووووووكانها، كانووووووووو  حصووووووووويلة المجوووووووووزرة تووووووووودمير /
يدا مووووووووووووون الرجوووووووووووووال شوووووووووووووه 67لوحيووووووووووووود، وارتقووووووووووووواء // وووووووووووووزا  الميووووووووووووواه اومدرسوووووووووووووتها و 
 آ رو .فال، وجر  م ات والنساء واألط

ل  3/11/1956مجووووووووووووزرة  ووووووووووووا  يووووووووووووونس: بتوووووووووووواريخ و جووووووووووووي  االحووووووووووووت ل نفوووووووووووو 
 ووووووووووا   م خووووووووووي نين فووووووووووي فلسووووووووووطيني  حووووووووووق ال ج ووووووووووين اليلي ملبحووووووووووة مروعووووووووووة باإلسوووووووووورائ

هاد يووووووووونس جنووووووووووبي  طووووووووواع لوووووووووزة، و ووووووووود أسووووووووفر العووووووووودوا  اإلسووووووووورائيلي عووووووووون استشووووووووو 
كوووووووول الوووووووو  لليوووووووول  ووووووووادة توووووووول أبيوووووووو ،  ا، ولوووووووون يشووووووووف  فلسووووووووطيني  / 250أكثوووووووور موووووووون /

أد فوووووووووووووي  بعووووووووووووود تسوووووووووووووعة أيوووووووووووووام مووووووووووووون المجوووووووووووووزرة األولووووووووووووول فصووووووووووووودرت التعليموووووووووووووات
الجوووووووووووووووووي   ديووووووووووووووووود نفلتوووووووووووووووووا وحووووووووووووووووودة مووووووووووووووووونم بتنفيووووووووووووووووول عووووووووووووووووودوا  ج12/11/1956

ا مووووووووووون المووووووووووودنيين فوووووووووووي نفوووووووووووس 275، روا   وووووووووووحيتا نحوووووووووووو /صوووووووووووهيوني  ال / شوووووووووووهيد 
رفووووووووووو   م خوووووووووووي نئيلي علووووووووووول لعووووووووووودوا  اإلسووووووووووورا، وفوووووووووووي اليووووووووووووم نفسوووووووووووا أد  ام خوووووووووووي نال

  آ ر. فلسطيني  من م ة  الستشهاد أكثر
 اتموووووووووو   ووووووووووو  ا 1967بووووووووووالتزامن مووووووووووع نكسووووووووووة حزيوووووووووورا   ملبحووووووووووة القوووووووووود : 

وسووووووووووووكانها بموجووووووووووووات متتاليووووووووووووة  تهداف مدينووووووووووووة القوووووووووووود باسوووووووووووو  صووووووووووووهيوني  العوووووووووووودو ال
ا،  القووووووووود   وإمطوووووووووارمووووووووون القصوووووووووف المتواصووووووووول بالقنابووووووووول المحر وووووووووة، جوووووووووو ا وأر ووووووووو 

قيلوووووووووووة؛ مموووووووووووا ألسووووووووووولحة الخفيفوووووووووووة والمتوسوووووووووووطة والثلرشاشوووووووووووات وبقيوووووووووووة ابرصوووووووووووا  ا
 لمدنيين.  من ا300د حوالي )أد  إلل استشها

ل إلوووووووووووول جنوووووووووووووب اللبنوووووووووووواني والوووووووووووود و لووووووووووووزو الملبحووووووووووووة صووووووووووووبرا وشوووووووووووواتي : و 
مووووووووووع  لواالوووووووووولين نفوووووووووو هية القتوووووووووول لوووووووووود  الجنووووووووووراالت الصووووووووووهاينة بيووووووووووروت فووووووووووت  شوووووووووو 
د عر لهوووووووووا األبوووووووودا   ووووووووو فوووووووووي الوووووووودا ل اللبنووووووووواني مجووووووووزرة تقشوووووووو  عم ئهوووووووون وأتبوووووووواعهن

أعموووووووووووال  صوووووووووووبرا وشووووووووووواتي  حيوووووووووووث اسوووووووووووتمرت يم خي مووووووووووو المووووووووووودنيين المقيموووووووووووين فوووووووووووي 
صوووووووووووووويلة ح كانوووووووووووووو م.، و 1982أيلووووووووووووووول  18إلوووووووووووووول  16ظيووووووووووووووع موووووووووووووون القتوووووووووووووول والتف
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ين واللبنووووووووووووانيين فلسوووووووووووطيني  شوووووووووووهيد موووووووووووون ال/ 1500ل أكثووووووووووور موووووووووووون /اإلجووووووووووورام المنفوووووووووووو 
العوووووووووووز ل، فضووووووووووو   عووووووووووون التصووووووووووواب النسووووووووووواء، وسوووووووووووتظل صوووووووووووور الضوووووووووووحايا مووووووووووون 

 وا و وووووووووزد فوووووووووي جبوووووووووين القتلوووووووووة الووووووووولين اسوووووووووتمر النسووووووووواء وصووووووووومة عوووووووووار األطفوووووووووال و 
  سف  الدماء البري ة.

م عوووووووووووا األ صووووووووووول: فوووووووووووي الثوووووووووووامن مووووووووووون تشووووووووووورين األولو  ملبحوووووووووووة  المسوووووووووووجد 
مو    وووووووووين جماعوووووووووة "أمنووووووووواء لظهووووووووور  وووووووووام جرشوووووووووو  سووووووووولم و بيووووووووول صووووووووو ة ا1990

جبوووووووووووول الهيكوووووووووووول"  وعوووووووووووودد موووووووووووون عناصووووووووووووره بمحاولووووووووووووة و ووووووووووووع حجوووووووووووور األسووووووووووووا  
قدسووووووووووووي الشووووووووووووري ، فهوووووووووووو   فووووووووووووي سوووووووووووواحة الحوووووووووووورم الللهيكوووووووووووول الثالووووووووووووث المزعوووووووووووووم 

 هووووووووووووووود موووووووووووووون توووووووووووووودنيس المسووووووووووووووجدرفاء لمنووووووووووووووع المتطوووووووووووووورفين اليالمقدسوووووووووووووويو  الشوووووووووووووو 
افووووووووووووة اينة الموجووووووووووووودو  بكثصووووووووووووهال األ صوووووووووووول، و علوووووووووووول الفووووووووووووور توووووووووووود ل الجنووووووووووووود

قدسوووووووووي، وأ ووووووووولوا يطلقوووووووووو  النوووووووووار علووووووووول المصووووووووولين دو  تمييوووووووووز دا ووووووووول الحووووووووورم ال
رائيلي  أروا  بوووووووووووين طفووووووووووول وامووووووووووورأة وشووووووووووويخ، و ووووووووووود أ ئقووووووووووو  نيووووووووووورا  الحقووووووووووود اإلسووووووووووو 

ا، وجوووووووووور  أكثوووووووووور موووووووووون21ثوووووووووور موووووووووون /أك / 270/ موووووووووونهن، واعتقووووووووووال/150/ / شووووووووووهيد 
 حرم القدسي و ارجا.آ رين من دا ل ال

المتطووووووووووووووورف بوووووووووووووووارو   أ ووووووووووووووودم العنصووووووووووووووورد هيموووووووووووووووي: را إلبملبحوووووووووووووووة الحووووووووووووووورم ا
علووووووووووووول ارتكووووووووووووواب جريمتوووووووووووووا النكوووووووووووووراء بحوووووووووووووق  25/2/1994 جولدشوووووووووووووتاين بتووووووووووووواريخ

ة، بوووووووووالتواطؤ فلسوووووووووطيني  الخليووووووووول الاإلبراهيموووووووووي فوووووووووي مدينوووووووووة  فوووووووووي الحووووووووورمالمصووووووووولين 
ام بفووووووووووت  النووووووووووار موووووووووون ن الصووووووووووهاينة، و وووووووووو وطني  لمسووووووووووتمووووووووووع عوووووووووودد موووووووووون الجنووووووووووود وا

ر، دائهوووووووووون صوووووووووو ة الفجوووووووووو اء أثنوووووووووو حا الرشووووووووووا  علوووووووووول المصوووووووووولين المسوووووووووولمين أسوووووووووو 
/ آ وووووووووورين ال انوووووووووو  لهوووووووووون إال أنهوووووووووون توجهوووووووووووا 150، وجوووووووووور  // مصووووووووووليا  29فقتوووووووووول /

 ي.فجر جمعة رمضانية في الحرم اإلبراهيمألداء ص ة 

 ة ا أرقام ودالال لسطيني  ف ا  الُمخي مال
 للعوووووووووووووي  فوووووووووووووي 1948بعووووووووووووود نكبوووووووووووووة ين فلسوووووووووووووطيني  كثيووووووووووووور مووووووووووووون الانتقووووووووووووول ال

فووووووووةاا بهووووووووا تتحووووووووول إ امووووووووة مؤ تووووووووة  ا أموووووووواكنات لجوووووووووء كووووووووانوا يظنووووووووو  أنهوووووووو م خي موووووووو 
ل مكووووووووا  وحيووووووود  ابوووووووول السوووووووتمرارية الحيوووووووواة علووووووول الوووووووورلن مووووووون افتقارئووووووووا للكثيوووووووور إلووووووو 

عف  األ طوووووووووار نووووووووول مسوووووووووتوياتها، وتضوووووووووامووووووووون متطلبوووووووووات الحيووووووووواة الكريموووووووووة فوووووووووي أد
مووووووووووووووون   ووووووووووووووور  حيوووووووووووووووث تووووووووووووووون تهجيووووووووووووووور أعوووووووووووووووداد أحزيووووووووووووووورا   واآلالم بعوووووووووووووود نكسوووووووووووووووة



296 

يتحوووووووووول إلووووووووول مووووووووونهن أ  لين لووووووووون يكووووووووون يخطووووووووور علووووووووول ائووووووووون أد ين الووووووووو فلسوووووووووطيني  ال
ي الووووووووودا ل، لكووووووووون تووووووووودا يات األحوووووووووداث أفووووووووور ت موووووووووا جووووووووو  فوووووووووي الشوووووووووتات أو فووووووووو ال

 ين الوووووووووووووولين ا تلفوووووووووووووو  ظووووووووووووووروففلسووووووووووووووطيني  يسوووووووووووووومل األموووووووووووووور الوا ووووووووووووووع ل ج ووووووووووووووين ال
 ا ، منهوووووووووام خي مووووووووو / 64آ ووووووووور، وئووووووووون مو عوووووووووو  علووووووووول / يشوووووووووهن مووووووووون مكوووووووووا  إلووووووووول 

ث وتشوووووووووغيل ال ج وووووووووين  بشوووووووووكل رسووووووووومي لووووووووود  وكالوووووووووة لوووووووووو ا  مسوووووووووج   خي مووووووووو م  / 58/
 :و عة كما يليونروا  م)األ

  12ات فوووووووووووووووووي سوووووووووووووووووورية و )م خي مووووووووووووووووو   9فوووووووووووووووووي األرد  و )ات م خي مووووووووووووووووو   10) 
ات فوووووووووي م خي مووووووووو   8ا  فوووووووووي الضوووووووووفة الغربيوووووووووة و )م خي مووووووووو   19ا  فوووووووووي لبنوووووووووا  و )م خي مووووووووو 
ورية  وووووووور  فووووووووي سوووووووو ات فووووووووي األرد  وث ثووووووووة أم خي موووووووو لووووووووزة، وئنوووووووواك ث ثووووووووة   طوووووووواع

كانووووووووو  ات خي مووووووووو م  اك أربعوووووووووة لووووووووود  األونوووووووووروا، كموووووووووا أ  ئنووووووووو  ليووووووووور معتووووووووورف بهوووووووووا
ث ثوووووووووة منهوووووووووا، بينموووووووووا تووووووووون نقووووووووول سوووووووووكا  الرابوووووووووع  ي لبنوووووووووا  تووووووووون  تووووووووودمير ائموووووووووة فووووووووو 

جريمووووووووووة ة شووووووووووائدا علوووووووووول فلسووووووووووطيني  ات الم خي موووووووووو وإل  ووووووووووا، ويبقوووووووووول وجووووووووووود تلوووووووووو  ال
ة صوووووووووووهيوني  م. عنووووووووووودما ا تلعووووووووووو  العصوووووووووووابات ال1948ل عوووووووووووام حيوووووووووووة مسوووووووووووتمرة منووووووووووو 

أر ووووووووا بوووووووودعن وت ييوووووووود موووووووون القووووووووو  ن شووووووووع  فلسووووووووطين موووووووون % موووووووو 57موووووووون أكثوووووووور 
، و ووووووووود دولي  ع القووووووووورار الووووووووو لعديووووووووود مووووووووون مفاصووووووووول صووووووووونمسووووووووويطرة علووووووووول انفووووووووولة والالمت

ين فلسووووووووووووووطيني  بلوووووووووووووو   و وفووووووووووووووق سووووووووووووووج ت وكالووووووووووووووة لوووووووووووووووث وتشووووووووووووووغيل ال ج ووووووووووووووين ال
/ 5،6، حووووووووووووووووالي /2019لعوووووووووووووووام م.ال ج وووووووووووووووين المسوووووووووووووووجلين ل)األونوووووووووووووووروا  و عووووووووووووووودد 

ل فهنوووووووووووواك مثوووووووووووول الحوووووووووووود األدنوووووووووووو قووووووووووووديرات ت، وئووووووووووووله التفلسووووووووووووطيني  مليووووووووووووو  الجوووووووووووو  
موووووووون توووووووون تشووووووووريدئن موووووووون ل ئوووووووولا العوووووووودد ا ال يشوووووووومموووووووو الج ووووووووو  ليوووووووور مسووووووووجلين، ك

م. 1967حتوووووووووووووول عشووووووووووووووية حوووووووووووووورب حزيوووووووووووووورا   1949ين بعوووووووووووووود عووووووووووووووام فلسووووووووووووووطيني  ال
لهن ين رحلووووووووووووا أو تووووووووووون تووووووووووورحيين الووووووووووولفلسوووووووووووطيني  "حسووووووووووو  تعريووووووووووو  األونوووووووووووروا"، وال ال

، علووووووووووووول  لفيوووووووووووووة الحووووووووووووورب، فهووووووووووووون لووووووووووووون يكونووووووووووووووا الج وووووووووووووين أصووووووووووووو    1967عوووووووووووووام 
ألونوووووووووووروا ن  بوووووووووول اموووووووووو فووووووووووق اإلحصووووووووووائيات المعتموووووووووووة رسووووووووووميا  نووووووووووة األر ووووووووووام و وبمقار 

/ 8،5م. /2017ين بلووووووووووووو  فوووووووووووووي عوووووووووووووام فلسوووووووووووووطيني  الأ  عووووووووووووودد ال ج وووووووووووووين  يتضووووووووووووو 
  فلسووووووووووطيني  % موووووووووون الشووووووووووع  ال66،8، وئوووووووووون يشووووووووووكلو  فلسووووووووووطيني  مليووووووووووو  الجوووووووووو  

  إنسووووووووووووا   وووووووووووود أدت عمليووووووووووووة التهجيوووووووووووور 4مليووووووووووووو ) /13الوووووووووووولد يضوووووووووووون حوووووووووووووالي /
كلموووووووة، وعلووووووول سوووووووبيل المثوووووووال ال تعنيوووووووا ال ة بكووووووول مووووووواالقسووووووورد إلووووووول نتوووووووائد صوووووووادم

ر امووووووووووا  فلكيووووووووووة فووووووووووي نهايووووووووووة ة فووووووووووي فلسووووووووووطين أانيسووووووووووك  الكثافووووووووووة اللغوووووووووو  صوووووووووور بالح
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  2) فوووووووووووووووردا /كن534بوا ووووووووووووووع  2  فووووووووووووووردا / كووووووووووووووون836م. حووووووووووووووووالي)  )2019العووووووووووووووام 
ر ووووووووووام مضوووووووووواعفة عوووووووووودة موووووووووورات، إا بيووووووووووة، أمووووووووووا فووووووووووي لووووووووووزة فاألفووووووووووي الضووووووووووفة الغر 

ن سوووووووووكا  % مووووووووو 66بووووووووو   ، علموووووووووا  فوووووووووي  طووووووووواع لوووووووووزة 2  فوووووووووردا /كن5,533بلغووووووووو  )
 زة بهوووووووون ألكثوووووووور بقوووووووواعتحووووووووول  طوووووووواع لوووووووو  لينين الوووووووو  طوووووووواع لووووووووزة ئوووووووون موووووووون ال ج وووووووو 

العوووووووووووووالن اكتظاظوووووووووووووا  بالسوووووووووووووكا ، ومووووووووووووون المهووووووووووووون اإلشوووووووووووووارة ئنوووووووووووووا إلووووووووووووول أ  وكالوووووووووووووة 
ربيووووووووووووووة ات فووووووووووووووي الضووووووووووووووفة الغخي موووووووووووووو م  األونووووووووووووووروا  تشوووووووووووووورف علوووووووووووووول إدارة جميووووووووووووووع ال

ة ات ال ج وووووووووووين فوووووووووووي مسوووووووووووير م خي مووووووووووو و طووووووووووواع لوووووووووووزة، والسووووووووووومة الغالبوووووووووووة لمشووووووووووواركة 
طوا الووووووووولين أسوووووووووق ب،صووووووووور الشوووووووووباة تمثلووووووووو  فوووووووووي انخوووووووووراط عنيني  فلسوووووووووطموووووووووة الالمقاو 

ة، وإجبوووووووووووووووووووار وطنيووووووووووووووووووو  ت لوووووووووووووووووووي الهوووووووووووووووووووادف إلاابوووووووووووووووووووة الهويوووووووووووووووووووة الالبرنووووووووووووووووووامد االح
ئوووووووووون دو   ين علوووووووووول  بووووووووووول األموووووووووور الوا ووووووووووع،  اصووووووووووة أ  نسووووووووووبة موووووووووونفلسووووووووووطيني  ال

% مووووووووووووون سووووووووووووكا  الضووووووووووووفة الغربيووووووووووووة، فيموووووووووووووا 46عشوووووووووووورة بلغوووووووووووو  سوووووووووووون الرابعووووووووووووة 
سوووووووووور الووووووووووز ن الوووووووووولد وئوووووووووولا يف%، 47لوووووووووول وصوووووووووول  النسووووووووووبة فووووووووووي  طوووووووووواع لووووووووووزة إ

ب يمثلووووووووووووو  م. حيووووووووووووث كووووووووووووا  الشووووووووووووبا1987ل عووووووووووووام ألولوووووووووووو تفا ووووووووووووة اأ لتووووووووووووا االن
% موووووووووووون عوووووووووووودد السووووووووووووكا  الوووووووووووولين ولوووووووووووودوا فووووووووووووي ظوووووووووووول االحووووووووووووت ل وسياسوووووووووووواتا 60

يوووووووووووود الهويووووووووووووة لوووووووووووول محوووووووووووواوالت طمووووووووووووس وتبدالقمعيووووووووووووة واإلج ئيووووووووووووة، واسووووووووووووتيقظوا ع
، وتضووووووووووووووييق الخنوووووووووووووواق علوووووووووووووول حريووووووووووووووة الوووووووووووووورأد فلسووووووووووووووطيني  ة للشووووووووووووووع  الوطنيوووووووووووووو  ال

  . 5)وطني  اث الوالتر  ، ومحاوالت تزوير الثقافةإلبداعتفكير واوال

 ة واالستهداف الممنهج طيني  فلسا  الُمخي مال
ين موووووووون منووووووووا لهن فلسووووووووطيني  علوووووووول الوووووووورلن ممووووووووا سووووووووببتا النكبووووووووة موووووووون تشووووووووريد ال

ات  وووووووووووار  األرا وووووووووووي التوووووووووووي تووووووووووون احت لهوووووووووووا ي مووووووووووو م خارئن لإ اموووووووووووة فوووووووووووي وا وووووووووووطر 
ات م خي موووووووووووووو امووووووووووووووة  وووووووووووووومن م. و ووووووووووووووار  فلسووووووووووووووطين كلهووووووووووووووا إال أ  اإل 1948عوووووووووووووام 

أمنيوووووووووا   هوووووووووا  ووووووووود شوووووووووكل ئاجسوووووووووا  ل منين فوووووووووي كووووووووو يني  فلسوووووووووطالتضووووووووون عشووووووووورات آالف 
وثقووووووووووووو   ديمولرافيوووووووووووووا  أ ووووووووووووو  مضووووووووووووواجع حكوووووووووووووام تووووووووووووول أبيووووووووووووو ، فووووووووووووورا  الخبوووووووووووووث 

  الهوووووووووواجس فكووووووووور فوووووووووي كيفيوووووووووة ردع تلووووووووو المنفلووووووووو  مووووووووون كووووووووول عقوووووووووال ي صوووووووووهيوني  ال
وتفكيكهووووووووووووا، وتوووووووووووون العموووووووووووول علوووووووووووول السووووووووووووعي لتحييوووووووووووود األ طووووووووووووار التووووووووووووي يشووووووووووووكلها 

 وووووووووووة دائن فوووووووووووي تهيكيووووووووووور الووووووووووو ات، موووووووووووع التفم خي مووووووووووو لا ووووووووووومن  فلسوووووووووووطيني  الوجوووووووووووود ال
تووووووووووووفر اللحظوووووووووووة المواتيوووووووووووة للوووووووووووتخلإل مووووووووووون ئوووووووووووله الظوووووووووووائرة، ة المطلوبوووووووووووة لالبي ووووووووووو 
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ال الكيوووووووووووووا  ات برمتهوووووووووووووا، وموووووووووووووا يوووووووووووووز م خي مووووووووووووو ال  ضوووووووووووووي ةوالعمووووووووووووول علووووووووووووول تصوووووووووووووفية 
وإشووووووووووعال نووووووووووار  فلسووووووووووطيني  ي يوووووووووورائن حتوووووووووول تاريخووووووووووا علوووووووووول االنقسووووووووووام الاإلسوووووووووورائيل

 ة، فقوووووووووودعنوووووووووواوين مختلفوووووووووو  ين تحوووووووووو فلسووووووووووطيني  الفتنووووووووووة واال تتووووووووووال فووووووووووي صووووووووووفوف ال
متعا بوووووووووة فوووووووووي سياسوووووووووة تعاملهوووووووووا موووووووووع العامووووووووول يلية الكوموووووووووات اإلسووووووووورائاسوووووووووتندت الح

إلووووووووووووووووول عقيووووووووووووووووودة "جابوتنسوووووووووووووووووكي" القائموووووووووووووووووة علووووووووووووووووول  فلسوووووووووووووووووطيني  الوووووووووووووووووديمولرافي ال
ة ثابتووووووووووووووة لوووووووووووووون تحوووووووووووووود عنهووووووووووووووا أد موووووووووووووون الحكومووووووووووووووات االسووووووووووووووتي ء علوووووووووووووول ث ثيوووووووووووووو 

 اإلسووووووووووووووورائيلية يمينيوووووووووووووووة كانووووووووووووووو  أم يسووووووووووووووووارية أم ليووووووووووووووور الووووووووووووووو ، وئوووووووووووووووي توووووووووووووووودعو
يخا ع وترسووووووووووووووو و امووووووووووووووت ك الوووووووووووووورد ة علووووووووووووووول األرضالسوووووووووووووويطر يليين إلوووووووووووووول: ائاإلسوووووووووووووور 

و يادتوووووووا موووووووا أمكووووووون أكثووووووور و العمووووووول علووووووول فووووووورض سياسوووووووة األمووووووور الوا وووووووع، وإرلوووووووام 
 ووووووووووع  ووووووووووائن، وعلوووووووووول الوووووووووورلن بوووووووووواألمر المفووووووووووروض كوا ين علوووووووووول التسوووووووووولينفلسووووووووووطيني  ال

موووووووون الوووووووو  كلووووووووا لوووووووون يوووووووونج  الصووووووووهاينة فووووووووي إبعوووووووواد مووووووووا يرونووووووووا  وووووووومن تصووووووووني  
ة سوووووووووووووواء فوووووووووووووي ي  فلسوووووووووووووطينات الم خي مووووووووووووو تشوووووووووووووكلها ال لتوووووووووووووييات ااأل طوووووووووووووار والتحووووووووووووود

ة، وئنوووووووووا بووووووووودأ التفكيووووووووور فلسوووووووووطيني  أو علووووووووول موووووووووا تبقووووووووول مووووووووون األرا وووووووووي ال، الشوووووووووتات
 بووووووووول كووووووووول  ليموووووووووي" الشوووووووووامل القوووووووووائناإلسووووووووورائيلي يفوووووووووت  عموووووووووا أسوووووووووماه "الحووووووووول اإل 

شووووووووويء علووووووووول تووووووووووطين ال ج وووووووووين فوووووووووي أمووووووووواكن وجوووووووووودئن باالسوووووووووتناد إلووووووووول تبعيوووووووووة 
ي فلكووووووووووا ودورانهووووووووووا فوووووووووو  مريكووووووووووي  أيو و الصووووووووووه ترولالبيووووووووووة الوووووووووونظن الحاكمووووووووووة للمايسوووووووووو 

يووووووور مباشوووووووور إلوووووووول أ  تحوووووووول مووووووووؤ را  إلوووووووول سوووووووباق بووووووووين الطغوووووووون بشوووووووكل مباشوووووووور ول
نكبووووووووووووة تووووووووووووراو  السوووووووووووولوك األوليغاريشوووووووووووية الحاكمووووووووووووة، ومووووووووووووا بووووووووووووين اليووووووووووووم ولووووووووووووداة ال

ات بوووووووووين ثنائيوووووووووة كارثيوووووووووة فوووووووووي طرفيهوووووووووا: )التووووووووودمير إ  م خي مووووووووو إلسووووووووورائيلي تجووووووووواه الا
مووووووووة  و إ فوووووووواء الجريحاولووووووووة ل ميووووووووز علوووووووو تركأمكوووووووون، والتهجيوووووووور مووووووووا أمكوووووووون ، مووووووووع ال

و وإفقوووووووووووواد الضووووووووووووحية  وووووووووووودرتها علوووووووووووول الفعوووووووووووول والمواجهووووووووووووة، ر فووووووووووووي حالووووووووووووة التوووووووووووودمي
ااكووووووووورة بديلوووووووووة، أد  ين و لوووووووووقفلسوووووووووطيني  والعمووووووووول علووووووووول كوووووووووي الووووووووووعي المجتمعوووووووووي لل

يعموووووووول  وبجوووووووود منوووووووول عقووووووووود فووووووووي مجووووووووال " الحوووووووورب علوووووووول  صووووووووهيوني  الكيووووووووا  ال أ 
مسوووووووتو  ل إلووووووول  ووووووو التوووووووي تر  الووووووووعي" ولألسوووووووف لووووووون تكووووووون ئنووووووواك بالمقابووووووول الجهوووووووود

ئووووووووولا الصووووووووونف مووووووووون الحوووووووووروب المعتمووووووووودة مثووووووووول الموووووووووؤثر الووووووووولد يتصووووووووود  ل الفعووووووووول
د أ  مووووووووووا  ، وال يحتووووووووووا  المتووووووووووابع المهووووووووووتن إلوووووووووول كبيوووووووووور عنوووووووووواء ليت كوووووووووو 6إسوووووووووورائيليا )

ات  طووووووووواع لوووووووووزة يشوووووووووكل نمواجوووووووووا   ائموووووووووا  ووا وووووووووحا  علووووووووول خي مووووووووو م  تعر ووووووووو  لوووووووووا 
ت، لشووووووووتااات م خي موووووووو الوووووووو ، واألموووووووور ااتووووووووا توووووووون اعتموووووووواده فووووووووي جوووووووووئره، فووووووووي بقيووووووووة 
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نطقوووووووووووووووة أل ووووووووووووووور  وفقوووووووووووووووا  وات موووووووووووووون مسوووووووووووووووائل واألسوووووووووووووووالي  واألدا تلفوووووووووووووو  الو  وإ 
للظووووووووورف السياسوووووووووي الووووووووولد تعيشوووووووووا المنطقوووووووووة، فووووووووواألرد   بووووووووول  و وبخاصوووووووووة و بعووووووووود 

مووووووووووع محيطووووووووووا، وانوووووووووودما   م خووووووووووي ن" بتطبيووووووووووع حالووووووووووة الاتفا يووووووووووة "وادد عربووووووووووة تو يووووووووووع
سوووووووووكانا  ووووووووومن نسوووووووووق المواطنوووووووووة األردنيوووووووووة، فوووووووووي حوووووووووين اسوووووووووت خدم  فوووووووووي لبنوووووووووا  

نبطيووووووووة، ال م خووووووووي نمثوووووووول  ات،م خي موووووووو لعديوووووووود موووووووون الر المباشوووووووور ليالتوووووووودمل ئكوووووووول وسووووووووا
ووصووووووووووول األمووووووووووور إلووووووووووول ارتكووووووووووواب مجوووووووووووا ر مروعوووووووووووة كموووووووووووا فوووووووووووي مجوووووووووووا ر صوووووووووووبرا 

ات م خي موووووووووو لتوووووووووول أبيوووووووووو  إال ال يشووووووووووكل ئاجسووووووووووا  مقلقووووووووووا   وشوووووووووواتي ، ولوووووووووون يبووووووووووق مووووووووووا
ين فلسووووووووووطيني  ة فووووووووووي سووووووووووورية حيووووووووووث العوووووووووودد األكبوووووووووور موووووووووون ال ج ووووووووووين الفلسووووووووووطيني  ال

علوووووووول الفعوووووووول ة بوووووووودم جديوووووووود  ووووووووادر يني  فلسووووووووطال ضووووووووي ةقلين االمووووووووؤئلين إلمووووووووداد شووووووووراي
ويفتووووووووورض أ  يكوووووووووو   وووووووووادرا  علووووووووول اسوووووووووتيعاب وفهووووووووون حقيقوووووووووة المشوووووووووروع والتووووووووو ثير، 

انيووووووووووووة ا تووووووووووووراق الجيوووووووووووول لكوووووووووووون مووووووووووووا حوووووووووووودث أثبوووووووووووو  إمكوأ طوووووووووووواره،  صووووووووووووهيوني  ال
، ديني  الشوووووووووووواب، وبخاصووووووووووووة إاا توووووووووووون االعتموووووووووووواد علوووووووووووول العاموووووووووووول الوووووووووووو  فلسووووووووووووطيني  ال

ين  بوووووووووووووول يني  فلسووووووووووووووطال حقوووووووووووووووق ة مووووووووووووووع وتغليووووووووووووووة النزعووووووووووووووات الضوووووووووووووويقة المتنا ضوووووووووووووو 
 ليرئن.

ة وتووووووووووووووودميرئا فلسوووووووووووووووطيني  ات الم خي مووووووووووووووو اف النبوووووووووووووووال  إاا  لنوووووووووووووووا إ  اسوووووووووووووووتهدال 
ية الثابتوووووووووووووة سوووووووووووووتراتيجية اإلسووووووووووووورائيلوتشوووووووووووووريد سوووووووووووووكانها كوووووووووووووا  أحووووووووووووود األئوووووووووووووداف اإل

المرتبطووووووووووة بمشووووووووووروع القضوووووووووواء علوووووووووول "حووووووووووق العووووووووووودة"  لتجوووووووووواو  العقوووووووووودة العصووووووووووية 
 يسوووووووووووووتطيع ال سوووووووووووووطيني  فلوض الطالموووووووووووووا أ  المفوووووووووووووا صوووووووووووووهيوني  أموووووووووووووام المنشوووووووووووووار ال

أبيووووووووووو  اعتمووووووووووواد أجنووووووووووودة  فكوووووووووووا  البوووووووووووديل المقبوووووووووووول لحكوووووووووووام تووووووووووولالتنوووووووووووا ل عنوووووووووووا، 
جنووووووووووووين،  خووووووووووووي نم  القصووووووووووووف والتوووووووووووودمير وارتكوووووووووووواب المجووووووووووووا ر، كمووووووووووووا حوووووووووووودث فووووووووووووي 

النبطيووووووووووة الوووووووووولد جوووووووووواء توووووووووودميره بمثابووووووووووة بوووووووووودء  م خووووووووووي نات  طوووووووووواع لووووووووووزة، و م خي موووووووووو و 
ة متنوعوووووووووووو الحوووووووووووورب المفتوحووووووووووووة باألصووووووووووووالة والنيابووووووووووووة، وعبوووووووووووور أشووووووووووووكال مختلفووووووووووووة و 

بمووووووووا فيهووووووووا توووووووول الزعتوووووووور وصووووووووبرا وشوووووووواتي   لبنووووووووا ،ات فووووووووي م خي موووووووو ال قيووووووووةشوووووووومل  ب
تووووووووووا يرئووووووووووا، ولوووووووووون يكتووووووووووف القاتوووووووووول اإلسوووووووووورائيلي بوووووووووولل ، بوووووووووول عموووووووووود عبوووووووووور ع  اول

غ  إللغوووووووووواء وكالووووووووووة الغوووووووووووث )األونووووووووووروا  التووووووووووي  ف ضوووووووووو  المشووووووووووبوئة إلوووووووووول الضوووووووووو 
كثيووووووووورا  مووووووووووا كانووووووووو  تقدمووووووووووا ل ج ووووووووووين، وموووووووووؤ را  أصووووووووووبح  تسووووووووولن  وووووووووودماتها إلوووووووووول 

ات، وئووووووووولا يعنوووووووووي أ  الكيوووووووووا  مووووووووو م خي  الوإ الوووووووووة  إللغووووووووواء ةضووووووووويفة كمقدمووووووووو ل المالووووووووودو 
 فلسوووووووووووطيني  ا يوووووووووووزال مسوووووووووووكونا  بهووووووووووواجس  الخطووووووووووور الوووووووووووديمولرافي الاإلسووووووووووورائيلي مووووووووووو 
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الوجوديووووووووة التووووووووي تواجهووووووووا فووووووووي السوووووووونوات المقبلووووووووة،  صووووووووفا أحوووووووود أئوووووووون األ طوووووووواربو 
انيوالسووووووووويما فوووووووووي ظووووووووول ارتفووووووووواع منسووووووووووب التزايووووووووود ال ، ونضووووووووووب فلسوووووووووطيني  ال سوووووووووك 

ين الوووووووووولين فلسووووووووووطيني  ج ووووووووووين ال  يووووووووووين الأ  وجووووووووووود م شوووووووووو هوديووووووووووة، وال ة اليالهجوووووووووور 
ة إلوووووووووول أر ووووووووووهن وديووووووووووارئن تحتوووووووووول مقدمووووووووووة االئتمامووووووووووات يطووووووووووالبو  بحووووووووووق العووووووووووود

جووووووووووودول أعموووووووووووال الحكوموووووووووووات المتعا بوووووووووووة التوووووووووووي يلية، وتقوووووووووووف علووووووووووول رأ  اإلسووووووووووورائ
تتكاموووووووووووول أدوارئووووووووووووا تحوووووووووووو  عنوووووووووووووا  عووووووووووووري  يسووووووووووووتهدف إلغوووووووووووواء حووووووووووووق العووووووووووووودة، 

ات م خي مووووووووووو لعي لتووووووووووودمير االسووووووووووو ولووووووووووون يقتصووووووووووور   ،7ن)ال ج وووووووووووي  ضوووووووووووي ةوتصوووووووووووفية 
ات فوووووووووووي دول م خي مووووووووووو ل، بووووووووووول امتووووووووووود ليشووووووووووومل بقيوووووووووووة افلسوووووووووووطيني  علووووووووووول الووووووووووودا ل ال

ات خي موووووووووووووو م  عنوووووووووووووود توووووووووووووودمير بعوووووووووووووو  ال الجوووووووووووووووار، ويمكوووووووووووووون با تصووووووووووووووار التو ووووووووووووووف
 ة في لبنا  وسورية، ومنها:فلسطيني  ال

 النبطية  ُمخي م
/ ألووووووووووووف 13م. علووووووووووول مسوووووووووووواحة تشوووووووووووومل /1956.تووووووووووون إنشووووووووووووا ه فووووووووووووي عووووووووووووام 

نوووووووووة النبطيوووووووووة لربوووووووووي مدين/ كووووووووو  3د نحوووووووووو /مرتفعوووووووووة تبعووووووووو  ع فووووووووووق تلوووووووووةمتووووووووور مربووووووووو 
موووووووووون منطقووووووووووة الحولووووووووووة فووووووووووي  م خووووووووووي نلجنوووووووووووب لبنووووووووووا ، وكانوووووووووو  لالبيووووووووووة سووووووووووكا  ا

اعمووووووووووة و يطيووووووووووة وعووووووووووين الزيتووووووووووو  ة موووووووووون  وووووووووور  الخالصووووووووووة والنفلسووووووووووطين،  اصوووووووووو 
والزويوووووووووووووة والوووووووووووووزوق التحتووووووووووووواني والوووووووووووووزوق الفو ووووووووووووواني ولوووووووووووووزا ة وصووووووووووووولحة وئوووووووووووووونين 

الف /آ 5سيسووووووووووووا بنحوووووووووووووو /حوووووووووووووين ت  نم خووووووووووووي  ال وسووووووووووووحماتا، و ووووووووووووودر عوووووووووووودد سوووووووووووووكا 
بالطوووووووووووووووائرات الحربيوووووووووووووووة  1974ره بالكامووووووووووووووول عوووووووووووووووام تووووووووووووووون تووووووووووووووودمي مة، و ووووووووووووووودنسووووووووووووووو 
 تووووووووووودمير الجزئوووووووووووي فوووووووووووي لووووووووووواراتلل م خوووووووووووي نرائيلية، وسوووووووووووبق الووووووووووو  تعووووووووووورض الاإلسووووووووووو 

، حوووووووووين جووووووووور  اسوووووووووتهداف بعووووووووو  موا وووووووووع الفووووووووودائيين 1969متعوووووووووددة بووووووووودأت عوووووووووام 
مير ام التوووووووووووووودم. كووووووووووووووا  إتموووووووووووووو 1974، وفووووووووووووووي عووووووووووووووام م خووووووووووووووي نين فووووووووووووووي الفلسووووووووووووووطيني  ال

  .8أبيا) رةل، فنسف وأ يل عن بكالكام

 ا را وشاتيصب
أصووووووووووب  الوا ووووووووووع  1982بعوووووووووود د ووووووووووول الجووووووووووي  اإلسوووووووووورائيلي إلوووووووووول بيووووووووووروت  

ا تجلووووووووووول بشوووووووووووكل مباشووووووووووور اك فوووووووووووي  طووووووووووور محووووووووووودق، وئووووووووووولا مووووووووووو ئنووووووووووو  فلسوووووووووووطيني  ال
أيلوووووووووول 18و 16ي صوووووووووبرا وشووووووووواتي  بوووووووووين م خي مووووووووو بارتكووووووووواب مجوووووووووزرة مروعوووووووووة فوووووووووي 

فووووووووووووووراد ميليشوووووووووووووويا رائيلي أل ل اإلسوووووووووووووو ، بعوووووووووووووود أ  سوووووووووووووومح   وووووووووووووووات االحووووووووووووووت1982
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اء علوووووووووووول موووووووووووون فيهمووووووووووووا موووووووووووون األحيوووووووووووواء ين والقضوووووووووووو م خي موووووووووووو  " بوووووووووووود ول ال"الكتائوووووووووووو 
وال توجوووووووووود حتوووووووووول تاريخووووووووووا   تغر   اثنتووووووووووين وسووووووووووتين سوووووووووواعة،بجريمووووووووووة نكووووووووووراء اسوووووووووو 

حصووووووووووويلة د يقوووووووووووة للقتلووووووووووول مووووووووووون المووووووووووودنيين الووووووووووولين أ ئقووووووووووو  أرواحهووووووووووون، فتقوووووووووووديرات 
 700بووووووووووووين / ا يتووووووووووووراو ة اإلسووووووووووورائيلية تشووووووووووووير إلوووووووووووول أ  مووووووووووو عسووووووووووووكري  المخوووووووووووابرات ال

ة فلسوووووووووووووطيني   لووووووووووووو  مصوووووووووووووادرمجوووووووووووووزرة، بينموووووووووووووا  اال / شوووووووووووووخإل   تلووووووووووووووا فوووووووووووووي800و
لشوووووووووويو  ف موووووووووون بيوووووووووونهن األطفووووووووووال واوليرئووووووووووا إ  عوووووووووودد القتلوووووووووول بلوووووووووو  بضووووووووووعة آال

ل ببعضوووووووووهن أشووووووووونع تمثووووووووول، ون زعوووووووووو  والنسووووووووواء بمووووووووون فوووووووووي ا ثووووووووو   لووووووووو  الحواموووووووووول، وم 
أحشووووووووووا ئن  بوووووووووول أو بعوووووووووود  ووووووووووتلهن، كمووووووووووا اكوووووووووور الصووووووووووحفيو  الوووووووووولد وصوووووووووولوا إلوووووووووول 

يوووووووووووات إعووووووووووودام فوووووووووووورد عملأنهووووووووووون شوووووووووووائدوا أدلوووووووووووة علووووووووووول المجوووووووووووزرة و وووووووووووع إثووووووووووور الم
ما  مووووووووووون نسووووووووووووق ئنوووووووووووا جانبوووووووووووا  مموووووووووووا رواه الصوووووووووووحفي توموووووووووووا  فريووووووووووودلشوووووووووووبا ، و ل

فووووووووي األللوووووووو  مجموعووووووووات موووووووون تووووووووايمز" حيووووووووث  ووووووووال: "رأيوووووووو  صووووووووحيفة "نيويووووووووورك 
ف وا بمحوووووووووووووواااة  الشووووووووووووووبا  فووووووووووووووي العشوووووووووووووورينيات والث ثينيووووووووووووووات موووووووووووووون عموووووووووووووورئن، صوووووووووووووو 

دوا موووووووووون أيوووووووووود ن ح صوووووووووودوا حصوووووووووودا  بوابوووووووووول موووووووووو  امهن، ثوووووووووونيهن وأ وووووووووودالجوووووووووودرا ، و  يوووووووووو  
لوب عصوووووووووووابات اإلجووووووووووورام المحترفوووووووووووة"، وتبقووووووووووول شاشوووووووووووة ب سووووووووووو لقوووووووووووات المووووووووووودافع الر ط

إلنسوووووووووووووا  ئد البوووووووووووووار ة علووووووووووووول م سووووووووووووواة اصوووووووووووووبرا وشووووووووووووواتي  أحووووووووووووود الشووووووووووووووا مجوووووووووووووزرة 
 ، و وووووووووود تضوووووووووومن تقريوووووووووور لجنووووووووووة / كائووووووووووا / 9فووووووووووي مووووووووووواطن اللجوووووووووووء) فلسووووووووووطيني  ال

ما    فوووووووووي السوووووووووو ييووووووووول شووووووووووارو الووووووووودور الووووووووولد  ووووووووووام بوووووووووا و يوووووووووور الووووووووودفاع السووووووووووابق أر 
 ، وشوووووووووووهد بووووووووووولل  را وشووووووووووواتيي صوووووووووووبم خي مووووووووووو ئووووووووووو  بووووووووووود ول كتاألفوووووووووووراد ميليشووووووووووويا ال

نووووووووووولاك مؤكووووووووووودا  أ  الجوووووووووووي  اإلسووووووووووورائيلي آ رفائيووووووووووول إيتوووووووووووا  رئووووووووووويس ئي وووووووووووة أركوووووووووووا 
ين توووووووون بنوووووووواء  علوووووووول اتفوووووووواق مووووووووع و يوووووووور الوووووووودفاع م خي موووووووو ليشوووووووويا الكتائوووووووو  الد ووووووووول مي

ئيسووووووووي لمقوووووووور الر السووووووووابق أرييوووووووول شووووووووارو  الوووووووولد توجووووووووا وفووووووووي و وووووووو  الحووووووووق إلوووووووول ا
   وووووووووووووادة شوووووووووووووخا ، مووووووووووووون بيووووووووووووونهن بعووووووووووووو بعووووووووووووودة أ ليشووووووووووووويا الكتائووووووووووووو ، والتقوووووووووووووللمي

 لكتائ . ا

 ا  في سوريةُمخي م تدمير ال
ة ئووووووووووو ل أبيوووووووووو  فووووووووووي العقووووووووووود األ يوووووووووور كووووووووووا  يقلووووووووووق حكووووووووووام توووووووووو أكثوووووووووور مووووووووووا 

ة فووووووووووووووي سووووووووووووووورية التووووووووووووووي عاملوووووووووووووو  المووووووووووووووواطن فلسووووووووووووووطيني  ات الم خي موووووووووووووو مو وووووووووووووووع ال
تمسوووووووووووكة ، وبقيووووووووووو  معلووووووووووول  ووووووووووودم المسووووووووووواواة موووووووووووع شوووووووووووقيقا السوووووووووووورد  فلسوووووووووووطيني  ال
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دعمووووووووووووو  كزيوووووووووووووة لألموووووووووووووة برمتهوووووووووووووا، و مر  قضوووووووووووووي ةة كي  فلسوووووووووووووطينال قضوووووووووووووي ةتبنوووووووووووووي الب
و  أنفسووووووووووووهن، فلسووووووووووووطيني  ة أكثوووووووووووور ممووووووووووووا تو عووووووووووووا الزعموووووووووووواء الفلسووووووووووووطيني  قاومووووووووووووة الالم

الشووووووووووووتداد عووووووووووووود المقاومووووووووووووة وتصوووووووووووولي  شوووووووووووووكتها وتجوووووووووووولرئا  ومهوووووووووووود كوووووووووووول الوووووووووووو 
  وامتووووووووووودادئا أفقيوووووووووووا  وعموديوووووووووووا  وصووووووووووووال  إلووووووووووول اموووووووووووت ك القووووووووووودرة علووووووووووول امتصوووووووووووا 

ومين فووووووووي حووووووووت ل  وووووووود المقووووووووا ووووووووام بووووووووا جووووووووي  اال عسووووووووكرد  عوووووووودوا   أكثوووووووور موووووووون
ي تحقيوووووووووووووق أئدافوووووووووووووا، وئووووووووووووولا موووووووووووووا  اد الحقووووووووووووود وأ فوووووووووووووق فووووووووووووو  ةمحتلووووووووووووو  فلسوووووووووووووطين ال

 قضوووووووووووووووي ةجوووووووووووووووائر بووووووووووووووودعمها الل سوووووووووووووووورية و يادتهوووووووووووووووا التوووووووووووووووي تعلووووووووووووووو  صوووووووووووووووهيوني  ال
ة مهمووووووووووووووا كانوووووووووووووو  فلسووووووووووووووطيني  ال قضووووووووووووووي ةة وتؤكوووووووووووووود بقاءئووووووووووووووا داعمووووووووووووووة للفلسووووووووووووووطيني  ال

يطوووووووووووة المرافقوووووووووووة لتطوووووووووووور وف المحابك  الظووووووووووور األسوووووووووووباب، ومهموووووووووووا تعقووووووووووودت وتشووووووووووو 
ة فوووووووووووي فلسوووووووووووطيني  ت الام خي مووووووووووو ولنوووووووووووي عووووووووووون القوووووووووووول إ  ال حوووووووووووداث وتووووووووووودا ياتها،األ

ة يني  فلسووووووووووطعلة المقاومووووووووووة الاء شوووووووووو سووووووووووورية ا ووووووووووطلع  بوووووووووودور جوووووووووووئرد فووووووووووي إبقوووووووووو 
اليرمووووووووووووك" عاصووووووووووومة الشوووووووووووتات"  م خوووووووووووي نو  يسووووووووووومو  "فلسوووووووووووطيني  متقووووووووووودة، وكوووووووووووا  ال

العوووووووووووالن برمتوووووووووووا  و ووووووووووود رأ ة، طيني  فلسووووووووووو للمقاوموووووووووووة الشوووووووووووعبية ال بشووووووووووورد  والخوووووووووووزا  ال
ات م خي موووووووووووو آ وووووووووووور ليووووووووووووره موووووووووووون الاليرموووووووووووووك وعوووووووووووودد  م خووووووووووووي نح  كيوووووووووووو  توووووووووووون سوووووووووووو 

 مباشوووووووووور مموووووووووون كووووووووووانواحضوووووووووون السووووووووووورد ليتحووووووووووول و بتواطووووووووووؤ ة موووووووووون الفلسووووووووووطيني  ال
ة مملووووووووووووءة ينعموووووووووووو   لووووووووووو  برعايوووووووووووة ودعووووووووووون واحتضوووووووووووا  الدولوووووووووووة السوووووووووووورية و إلووووووووووول دم 

ن متها لهوووووووووو التووووووووووي  وووووووووود بووووووووووالقي  والوووووووووودم الفاسوووووووووود والمسوووووووووولحين الوووووووووولين نقلوووووووووووا البند يووووووووووة
هوووووووووووووا فوئووووووووووووات ف إلوووووووووووول كتووووووووووووف، وارتضوووووووووووووا أ  يوجالدولووووووووووووة السووووووووووووورية موووووووووووون كتوووووووووووو 

 ي..م لهن كل أشكال الدعن والتبنعائن و دبناد هن إلل  ل  من ر 
رو وووووووووووووة علوووووووووووول الدولوووووووووووووة السوووووووووووووورية منووووووووووووول آاار حووووووووووووورب المفلقوووووووووووود شوووووووووووووكل  ال

لتحقيوووووووووووووق أكثووووووووووووور مووووووووووووون  صوووووووووووووهيوني  م. البي وووووووووووووة األنسووووووووووووو  لووووووووووووود  الكيوووووووووووووا  ال2011
يتهووووووووووا ات بشووووووووووكل يغيوووووووووور فيووووووووووا ئو ي موووووووووو م خل التركيووووووووووز علوووووووووو ئوووووووووودف مباشوووووووووور عبوووووووووور ال

لسووووووووووورية الو وووووووووو  ااتووووووووووا يسووووووووووتخدما  وووووووووود الدولووووووووووة ا وتوجهاتهووووووووووا بووووووووووالمطلق، وفووووووووووي
ة بثوابتهووووووووووووا متمسووووووووووووكات الخارجيووووووووووووة وبقيوووووووووووو  لتووووووووووووي رفضوووووووووووو  اإلاعووووووووووووا  لإموووووووووووو ءا
ة، وئكووووووووووولا تووووووووووون فلسوووووووووووطيني  ال قضوووووووووووي ةة، وفوووووووووووي المركوووووووووووز منهوووووووووووا القوميووووووووووو  ة والوطنيووووووووووو  ال

ين بعوووووووووود فلسووووووووووطيني  ر الت وتهجيوووووووووو اخي موووووووووو م  العموووووووووول لبوووووووووودء تنفيوووووووووول مخطوووووووووو  توووووووووودمير ال
التوووووووووي أصوووووووووبح  تعووووووووود بالمسووووووووولحين  اتم خي مووووووووو ا الفكووووووووور التكفيووووووووورد  تلووووووووو  الأ  لوووووووووز 
كلووووووووووي بشووووووووووكل  اتم خي موووووووووو وتغييوووووووووور ئويووووووووووة ال الدولووووووووووة السووووووووووورية ن بتوووووووووودميرالمكلفووووووووووي
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 ووووووووووا  الشووووووووووي  الوووووووووولد كووووووووووا  يسووووووووووتخدم  م خووووووووووي نفووووووووووي ال ا يووووووووووة ودرعووووووووووا وحلوووووووووو ، و 
باشووووووووووورة تبطين مة المووووووووووور كمحطوووووووووووة أساسوووووووووووية لوصووووووووووول إرئوووووووووووابيي محافظوووووووووووة القنيطووووووووووور 

لغربيوووووووووووووة ، بةرئوووووووووووووابيي الغوطوووووووووووووة امحتووووووووووووول  فوووووووووووووي الجووووووووووووووال  البالعووووووووووووودو اإلسووووووووووووورائيلي 
لووووووووووا اليوووووووووووم منظمتووووووووووا الوووووووووولد احتاليرموووووووووووك  م خووووووووووي نلمدينووووووووووة دمشووووووووووق، فضوووووووووو  عوووووووووون 

 امتوووووووووووووووا بووووووووووووووولب  الرجوووووووووووووووال وسوووووووووووووووبي النسووووووووووووووواء، والنهووووووووووووووو  و"النصووووووووووووووورة" و "داعووووووووووووووو " 
  .10من الغنائن) م خي نوالسر ة، واعتبار ال

 ونروا استهداف وكالة األ 
م. موووووووووووون  بوووووووووووول  ١٩٤٩عووووووووووووام  " فوووووووووووويلوكالووووووووووووة األمميووووووووووووة "األونوووووووووووورواأنشوووووووووووو   ا

ة المسوووووووووووواعدة تقوووووووووووودين ، ومهمتهووووووووووووا األساسووووووووووووي مت حوووووووووووودةألموووووووووووون  الالجمعيووووووووووووة العامووووووووووووة ل
ين  بعوووووووووود  طوووووووووورد  وتهجيوووووووووور  أكثوووووووووور موووووووووون فلسووووووووووطيني   ووووووووووين الوالحمايووووووووووة لم يووووووووووين ال ج

 ١٩٤٨ة المجوووووووووواورة إبووووووووووا  نكبووووووووووة  عربيوووووووووو  إلوووووووووول الوووووووووودول ال فلسووووووووووطيني  / ألووووووووووف ٧٠٠/
ة، وموووووووووا توووووووووزال مكلفوووووووووة دوليووووووووو  ظموووووووووة الاإلسووووووووورائيلي بقووووووووورار مووووووووون المنلكيوووووووووا  و يوووووووووام ا

  ،فووووووووووي األردمسووووووووووجل  فلسووووووووووطيني  دات لخمسووووووووووة م يووووووووووين الجوووووووووو  بتقوووووووووودين المسوووووووووواع
حاجوووووووووووووة الماسوووووووووووووة لخووووووووووووودمات ة، وتوووووووووووووزداد المحتلووووووووووووو  لبنوووووووووووووا ، سوووووووووووووورية وفلسوووووووووووووطين ال

األونووووووووروا فووووووووي ئووووووووله الفتوووووووورة نظوووووووورا  لسوووووووووء الو ووووووووع االجتموووووووواعي واال تصووووووووادد فووووووووي 
ا  كبيوووووووووووور ب عووووووووووووداد موووووووووووون اكتظوووووووووووو   ج ووووووووووووو  يعانيووووووووووووا ال ء، ومووووووووووووات اللجووووووووووووو ام خي موووووووووووو 

الخوووووووووووودمات الحياتيووووووووووووة األساسووووووووووووية،  السوووووووووووواكنين، فووووووووووووي ظوووووووووووول افتقووووووووووووار حوووووووووووواد إلوووووووووووول
نو  و  فوووووووووي لبنوووووووووا  يعوووووووووالسوووووووووطيني  فات. فالم خي مووووووووو تيوووووووووة فوووووووووي الحنيوووووووووة التو وووووووووعف الب

ة األساسوووووووووووووية، كحقوووووووووووووو هن فوووووووووووووي المواطنوووووووووووووة نسووووووووووووواني  الحرموووووووووووووا  مووووووووووووون الحقووووووووووووووق اإل
ة للعنووووووووووووف و وووووووووووووغ  محتلووووووووووووو  ال فلسووووووووووووطين ووووووووووووو  فوووووووووووووي والملكيووووووووووووة، ويتعووووووووووووورض ال ج

سووووووووووووويما فوووووووووووووي روف االجتما يوووووووووووووة واال تصوووووووووووووادية المحفوفوووووووووووووة بالمخووووووووووووواطر، والالظووووووووووووو 
ة عسووووووووووووووكري  ليووووووووووووووات الن العمعوووووووووووووو  لووووووووووووووزة، و كوووووووووووووول الوووووووووووووو  نوووووووووووووواجن بشووووووووووووووكل مباشوووووووووووووور

ين علوووووووول الوووووووورلن موووووووون موووووووورور عقووووووووود علوووووووول فلسووووووووطيني  سوووووووورائيلية المتكووووووووررة  وووووووود الاإل
ة ي  فلسووووووووووووطينسوووووووووووولطة الاتفووووووووووواق أوسوووووووووووولو ومووووووووووووا تووووووووووو ه، فالع  ووووووووووووات القائمووووووووووووة بوووووووووووين ال

رائيلي لوووووووون تفلوووووووو  فووووووووي تقلوووووووويإل الغووووووووارات التووووووووي تشوووووووونها  وسوووووووولطات االحووووووووت ل اإلسوووووووو 
حووووووووووودة ن تخفيووووووووووو  ر عووووووووووو ات، ولووووووووووون تسوووووووووووفم خي مووووووووووو ات اإلسووووووووووورائيلية علووووووووووول الالطوووووووووووائر 

طووووووووواع بشوووووووووكل يتنوووووووووافل موووووووووع كوووووووووول إلسووووووووورائيلي المسوووووووووتمر ومحاصووووووووورة القاإللووووووووو ق ا
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سوووووووووتمرار وحقووووووووووق اإلنسوووووووووا ، فضووووووووو   عووووووووون اال دولي  موووووووووا لوووووووووا ع  وووووووووة بالقوووووووووانو  الووووووووو 
، وإ اموووووووووووووة الجووووووووووووودار الفاصووووووووووووول، والقيوووووووووووووود المسوووووووووووووتوطنات ليووووووووووووور القانونيوووووووووووووةببنووووووووووووواء 

ين لتوووووووووووي توووووووووووؤدد إلووووووووووول تفوووووووووووا ن البطالوووووووووووة والفقووووووووووور بووووووووووو المفرو وووووووووووة علووووووووووول التنقووووووووووول ا
 ل ج ين.ا

قوووووووووة مووووووووون معونوووووووووات ألونوووووووووروا فوووووووووي ظووووووووول ئوووووووووله الظوووووووووروف الخانوموووووووووا تقدموووووووووا ا
ومسوووووووووواعدات طارئووووووووووة ئووووووووووو بالحوووووووووود األدنوووووووووول الموووووووووورتب  بتوووووووووووفر اإللاثووووووووووة والتعلووووووووووين 

بموووووووووووا يضووووووووووومن اسوووووووووووتمرار  وبعووووووووووو  الخووووووووووودمات االجتما يوووووووووووة الصوووووووووووحيةلرعايوووووووووووة وا
ين والمشوووووووووردين الووووووووولين يعمووووووووول نتنيوووووووووائو العمووووووووول بالبنيوووووووووة التحيوووووووووة لم يوووووووووين ال ج ووووووووو 

لتحقيووووووووووووووق الوووووووووووووو  فقوووووووووووووود دعووووووووووووووا بتوووووووووووووواريخ ل أو بووووووووووووووآ ر، و دتهن بشووووووووووووووكإبووووووووووووووا علوووووووووووووول
إللاثوووووووووووووووة وتشوووووووووووووووغيل  مت حووووووووووووووودةم. إلووووووووووووووول تفكيووووووووووووووو  وكالوووووووووووووووة األمووووووووووووووون ال11/6/2017

ا "األونووووووووووووووروا"، متهمووووووووووووووا  إيائوووووووووووووو  األدنوووووووووووووولالشوووووووووووووورق  ين فوووووووووووووويفلسووووووووووووووطيني  ال ج ووووووووووووووين ال
و ووووووووود وجوووووووووا بووووووووالتحري   ووووووووود "إسووووووووورائيل" كموووووووووا أكووووووووود رئووووووووويس الوووووووووو راء أنوووووووووا سوووووووووبق 

ئووووووووووالي"، ولكوووووووووون "نيكووووووووووي  مت حوووووووووودةن الد  األموووووووووو لوووووووووو  مريكووووووووووي  نووووووووووداء إلوووووووووول السووووووووووفير األ
نيووووووووووووووائو لتفكيوووووووووووووو  األونووووووووووووووروا، كجووووووووووووووزء موووووووووووووون يجوووووووووووووو  أ  ينظوووووووووووووور فووووووووووووووي دعوووووووووووووووة نت

شووووووووووكل دائوووووووووون ين بي  فلسووووووووووطينلالمحوووووووووواوالت الراميووووووووووة إلوووووووووول محووووووووووو مشووووووووووكلة ال ج ووووووووووين ا
ة، وئوووووووووولا يعيوووووووووودنا بشووووووووووري  ، وموووووووووون الوووووووووولاكرة المت حوووووووووودةألموووووووووون الموووووووووون جوووووووووودول أعمووووووووووال ا

، ينفلسووووووووووووطيني  عاموووووووووووول مووووووووووووع الطلقووووووووووووات الحكومووووووووووووات اإلسوووووووووووورائيلية فووووووووووووي التإلوووووووووووول من
ريووووووووووق محووووووووووو حقوووووووووووق  عوووووووووون ط قضووووووووووي ةادة توووووووووول أبيوووووووووو  يسووووووووووعو  إلوووووووووول "حوووووووووول" الفقوووووووووو 

 . 11بد)لل األا  مرة واحدة، وإدولي  ين المعترف بها فلسطيني  ال ج ين ال

 خاصة
فوووووووووووووق األرض  يوني  صووووووووووووه/ علوووووووووووول  رع الكيووووووووووووا  ال73بعوووووووووووود موووووووووووورور  رابووووووووووووة/

دم لوووووووووووا مووووووووووون الووووووووووورلن مووووووووووون الووووووووووودعن ليووووووووووور المحووووووووووودود المقووووووووووو ة، وعلووووووووووول فلسوووووووووووطيني  ال
، مريكوووووووووووي  ريس وبقيوووووووووووة العواصوووووووووون الووووووووووودائرة فوووووووووووي الفلووووووووووو  األلنووووووووووود  وبووووووووووواواشوووووووووونطن و 

د توووووووول أبيوووووووو  بعوووووووو  أمووووووووام حكوووووووواموانبطووووووووا  لالبيووووووووة الوووووووونظن الحاكمووووووووة فووووووووي المنطقووووووووة 
لهوووووووووا، فضووووووووو   عووووووووون انخوووووووووراط  يوووووووووادة رسووووووووومي عووووووووون مسووووووووويرة التطبيوووووووووع و ب  الاإلعووووووووو 

و يوووووووووع ة، وبخاصوووووووووة بعووووووووود تصوووووووووهيوني  مشوووووووووي ة الة فوووووووووي تنفيووووووووول الفلسوووووووووطيني  السووووووووولطة ال



305 

ة مو وووووووووووووو ية للوا وووووووووووووع القوووووووووووووائن تؤكووووووووووووود حقيقيتوووووووووووووين ظووووووووووووور  أ  ناتفووووووووووووواق أوسووووووووووووولو، إال
 يتين:أساس

يووووووووووووزداد توووووووووووورئ   و ووووووووووووعفا  بغوووووووووووو  النظوووووووووووور عوووووووووووون  صووووووووووووهيوني  الكيووووووووووووا  ال-1
ن تعوووووووووواني وطني  ة لوووووووووود  المسووووووووووتنويوووووووووو  معة، والوووووووووورو  العسووووووووووكري  يووووووووووة المير ا ووووووووووات التدالط

كونووووووووووات التجموووووووووع االسووووووووووتيطاني مووووووووون انخفا وووووووووات حووووووووووادة فوووووووووي صووووووووووفوف جميوووووووووع م
لتووووووووووووووووي شووووووووووووووووهدتها الجغرافيووووووووووووووووا اجهووووووووووووووووة امو ن، ونتووووووووووووووووائد الوطني  ين ومسووووووووووووووووتمسووووووووووووووووؤول

ن جولووووووووووة تثبوووووووووو  أ  المرائنووووووووووة علوووووووووول مصووووووووووادرة إرادة أكثوووووووووور موووووووووو  ة فوووووووووويفلسووووووووووطيني  ال
ل الجموووووووووواعي رة، وأ  سياسووووووووووة اإلبووووووووووادة والقتوووووووووو اسوووووووووو مرائنووووووووووة   فلسووووووووووطيني  الشووووووووووع  ال

ين تمسووووووووووووكا  فلسووووووووووووطيني  والحصووووووووووووار والتجويووووووووووووع وتضووووووووووووييق سووووووووووووبل العووووووووووووي  تزيوووووووووووود ال
 .وئلا األمر يبنل عليا الكثيربقضيتهن وئويتهن، 

ي العووووووووووراق الممتوووووووووود موووووووووون طهوووووووووورا  إلوووووووووول المقاومووووووووووة فوووووووووو  محووووووووووور المقاومووووووووووة-2
إلووووووووول  ة ووصووووووووووال  محتلووووووووو  إلووووووووول دمشوووووووووق إلووووووووول الضووووووووواحية الجنوبيوووووووووة إلووووووووول فلسوووووووووطين ال

ا  ااتيوووووووووو  تجوووووووووولر وا ديوووووووووواد عواموووووووووول القوووووووووووة الشوووووووووواملة الوووووووووويمن الصووووووووووامد فووووووووووي صووووووووووعود ت
تووووووووووودا يات  يخشووووووووووو   ووووووووووورو أبيوووووووووو  ومووووووووووون يووووووووووودعمهن  ومو ووووووووووو يا ، وحكوووووووووووام تووووووووووول

رة، ويسووووووووووكنهن الرعوووووووووو  فيمووووووووووا لووووووووووو توووووووووودحرج  عوووووووووون السوووووووووويطاألحووووووووووداث وتطوراتهووووووووووا 
و حافووووووووووة الهاويووووووووووة، وئوووووووووولا يعنووووووووووي أ  الكيووووووووووا  اإلسوووووووووورائيلي محكوووووووووووم األمووووووووووور نحوووووووووو 

  أو حربا .ا  الزوال سلمب
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 المراجع
 مصوورد  و ال ي  فلسووطين وود الشووع  ال صووهيوني  ال  بسام رمضا : أبر  عشر موولاب  للكيووا  1)

 م.8/8/2014اليوم، الجمعة  
https://www.almasryalyoum.com/news/details/497088 

   /ة/ وفافلسطيني    وكالة األنباء والمعلومات ال2)
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=dvXcoha4793979861advXcoh 

 بيديا:ين و ويكيفلسطيني    ملاب   د ال3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D8%A8

%D8%AD_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8
4%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86 

لتحريووور والعوووودة // ور وووة بحثيوووة ات محطوووة علووول طريوووق ام خي مووو ال البحيصوووي و   د. محمووود4)
ات م خي موو م. بعنوووا : 2021ي سووورية بدايووة شووهر نيسووا  دوة أ امهووا اتحوواد الكتوواب العوورب فوو لن

 ير.العودة ومحاوالت التهج
 م.2016تشرين الثاني   13  -يد  الجد  عربي  نا  أبو عامر، صحيفة ال  عد5) 
مجموعووة  –كبووة ونكبووة الشوووائد ة.. شوووائد النفلسووطيني  ات الموو م خي  ال --  د. محسن صووال  6)

 نيسا .  10-ستراتيجيالتفكير اال
ة بووووين كوووووارث التوووودمير والخووووراب.. ومآسووووي فلسووووطيني  ت الام خي موووو ال -الحسوووويني    موووو مو  7)

ئووووو   1436و ) او الحجووووة و محوووورم  166والتهجيوووور! السوووونة الرابعووووة عشوووور و العوووودد حيوووول التر 
 .م   2015ل و تشرين أو 

ملحووق  -للبنانيووةجريوودة السووفير ا –النبطيووة.. العووين التووي رأت  م خووي ن  -  محمووود العلووي 8) 
 أيلول.   15  – 29  العدد–فلسطين  

-صووحيفة حووق العووودة  -لتهجيووراة بووين التوودمير و فلسووطيني  ات الم خي مال – . تيسير محيسن 9)
 .  63العدد  

 يوارث التووودمير والخوووراب.. ومآسووو ة بوووين كووو ني  فلسوووطيات الم خي مووو ال -الحسووويني  )مووو مو    10)
و ) او  166سووونة الرابعوووة عشووور و العووودد ال -مجلوووة الوحووودة اإلسووو مية  –الترحيووول والتهجيووور! 

 م . 2015ئو  تشرين أول و   1436جة و محرم  الح
(11   https://www.gicj.org/ar/gicj-reports-ar/1150-the-israeli-

attack-on-unrwa-ar  
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دم  فلسطيني  لالل وء ا  اً  د 
 يلحسن الع  مداء محلو ال

 
 واءة لب اب  متقاعد برت •
 إجا ة في الحقوق  •
وحتوووووووووووووووول  .20/2/2010" موووووووووووووووون  معنووووووووووووووووود  إلدارة التوجيووووووووووووووووا ال سووووووووووووووووابق موووووووووووووووودير •

5/5/2019 
 ور التحقووووووووووووا جميعوووووووووووا  كووووووووووو ا4ت وبنوووووووووووا 3سوووووووووووبعة أوالد مووووووووووونهن  ولديوووووووووووا و متوووووووووووز  ● •

بدايووووووووة  لمسوووووووولحة و ووووووووو  األموووووووون الوووووووودا لي منوووووووو فووووووووي صووووووووفوف الجووووووووي  والقوووووووووات ال
 ل سوريةب الكونية علالحر 

 تبة األولل  وحائر علل المر  2007لعام    وطني  ة الدفاع الي ريد كل •
 ٢٠٠٨  ةمنيدورة في معهد العلوم األ •
   ةعربي  وال  ةدولي  فل المثل سورية في العديد من المحا •
 جووووووووووائزة  علووووووووول حوووووووووائز ،الشووووووووووعر يوووووووووةجمع – العووووووووورب الكتوووووووووواب ات حووووووووواد وعضووووووووو  ● •

  2008  ةعربي  ال  ةالجامع من  والمبدعين  الرواد
 جمعية الشعرفي   ةالتزكي  عضو لجنة •
 ينصحفي  ال  حادات  عضو مشارك في  •
 – هوووووووووووادالج شووووووووووويخ – الحوووووووووووق شووووووووووومس: ئوووووووووووي شوووووووووووعرية مجموعوووووووووووات سوووووووووووبع لوووووووووووا •

  تيجوووووووووا ،قمووووووووورعنووووووووودما لنووووووووول ال .لربيوووووووووعا  وووووووووفائر –  النسووووووووويا تقبووووووووول ال حكايوووووووووة
رات األوراق البوووووووووون وحقووووووووووق كتوووووووووواب مختووووووووووارات موووووووووون ثموووووووووو  البووووووووووو ، للحوووووووووو ، لجووووووووووة
مخطوطوووووووووا؛  نا  مسوووووووووة دواويووووووووو و ارة الثقافوووووووووة ولووووووووو د صووووووووودر عووووووووون حجوووووووووا الحموووووووووو 

وديوانووووووووا  جوووووووول  الحبيبووووووووة،علوووووووول سووووووووورية  ةلظالموووووووو لحوووووووورب امنهووووووووا ديوانووووووووا  عوووووووون ا
 .شرالن ين
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   الحرمين  وثالثتين لى القبلدس أو الق
د فلسووووووووووووووووووطيني  جوووووووووووووووووووء اللال ةفووووووووووووووووووي مشووووووووووووووووووكل  بوووووووووووووووووول أ  نخوووووووووووووووووووض    ا  مجوووووووووووووووووود 

   وفلسوووووووووووطين لوووووووووووودح  االفتووووووووووووراءاتعجالوووووووووووة توووووووووووواريخ القوووووووووووود علوووووووووووول س سوووووووووووتعرض  
 أكثوووووووور إلوووووووول القوووووووود  مدينووووووووة خرياتوووووووو  يرجووووووووعيووووووووث ح ميعووووووووادة فووووووووي أرض الصووووووووهيوني  ال

 وتووووووووودل .العوووووووووالن مووووووووود  أ ووووووووودم مووووووووون واحووووووووودة تعووووووووود وئوووووووووي سووووووووونة، آالف مسوووووووووة  مووووووووون
  ووووووووووودو . التووووووووووواريخ ئووووووووووولا عموووووووووووق علووووووووووول عليهوووووووووووا لقووووووووووو أط تووووووووووويال لكثيووووووووووورةا سوووووووووووماءألا
 ،مختلفوووووووووووووووة أسوووووووووووووووماء اسوووووووووووووووتوطنتها التوووووووووووووووي واألمووووووووووووووون عوبالشووووووووووووووو  اهووووووووووووووو علي طلقووووووووووووووو أ

 وئاسووووووووومأ الموووووووووي د بووووووووول  لثوووووووووةالثا األلوووووووووف يفووووووووو  إليهوووووووووا ائووووووووواجرو  الووووووووولين فالكنعوووووووووانيو  
 اسووووووووونب نياليونوووووووووا العصووووووووور فوووووووووي عرفووووووووو  ثووووووووون. مالسووووووووو  ةمدينووووووووو  عنووووووووويوت" أورسوووووووووالين"

 البطووووووووووووو   أحوووووووووووود- يبوسوووووووووووويينال  بيلووووووووووووة سووووووووووووكن ثوووووووووووون  ،   يوووووووووووو ب معنوووووووووووواهو  إيليوووووووووووواء
 اسوووووووووون عليهووووووووووا فوووووووووو طلقوا م.ق 2500 عووووووووووام حوووووووووووالي دينووووووووووةملا -ةربيوووووووووو  عال الكنعانيووووووووووة

 – 16) نيالفرعووووووووووووو  مصوووووووووووورد  لا لنفوووووووووووووال القوووووووووووود  مدينووووووووووووة  ضووووووووووووع ثوووووووووووون . يبووووووووووووو 
 دامحيوووووووووووووووووث   م.ق 586 – 977) يهووووووووووووووووودد  ال العصوووووووووووووووورا كووووووووووووووووا  كموووووووووووووووو   م.ق 14

 موووووووووون كثوووووووووورأل امتوووووووووود الوووووووووولد اهوووووووووو تاريخ لطوووووووووووا عامووووووووووا   73 قوووووووووود لل اليهووووووووووود حكوووووووووون
 عووووووووووام فووووووووووي دينووووووووووةملا علوووووووووول طرةيلسوووووووووو ا داود اسووووووووووتطاع فقوووووووووود. سوووووووووونة آالف  مسووووووووووة

 وعوووووووووووووووووودة  صوووووووووووووووووورا   بهووووووووووووووووووا وشوووووووووووووووووويد اودد مدينووووووووووووووووووة وسوووووووووووووووووومائا م.ق 1000 أو 977
 الووووووووولد سوووووووووليما  ولوووووووووده دهبعووووووووو  مووووووووون لفوووووووووا  ثووووووووون. عاموووووووووا   40 حكموووووووووا ودام صوووووووووو  ح

 اابنوووووووووو  عهوووووووووود فووووووووووي لدولووووووووووةا انقسووووووووووم  سووووووووووليما  وفوووووووووواة وبعوووووووووود. امووووووووووا  ع 33 مهوووووووووواحك
 االسووووووووون مووووووووون مشوووووووووتق اسووووووووون وئوووووووووو" لينأورشووووووووو " تسووووووووومل المدينوووووووووة وأصوووووووووبح  مرحبعوووووووووا

 حوووووووووواكن نوووووووووواأ إلوووووووووول التوووووووووووراة  أشووووووووووارت الوووووووووولد سووووووووووالين أو الينشوووووووووو  نياعوووووووووو الكن ربووووووووووي  عال
 ،20-18: 14 -ينلتكوووووووووووووو ا سووووووووووووفر. )راهينإلبوووووووووووو  ديقا  صوووووووووووو  كووووووووووووا  يبوسووووووووووووي عربووووووووووووي  

علووووووووووول  وللت كيووووووووووود  1) .5-7:1،6:20 نجيووووووووووولاإل فوووووووووووي يينالعبوووووووووووران إلووووووووووول والرسوووووووووووالة

 
 .  فلسطين  دناب  دباغ، رادم مصطفل – )1(

  وسوعة الم  سلي،والع  24     ،1ط  تونس،  لوم،والع  لثقافة وا  ةربيللت  العربية  المنظمة  مدينة،   صة.  .د الق  –
 .813    ،د…المجل الفلسطينية،

 . 833   ، 1996 أسيوط، جامعة ،بلالمستق اساتدر  مركز والديمغرافية، الجغرافية اتر يالتغ –
 . القد  ث،الثال المجلد  الفلسطينية، ة الموسوع ––
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نووووووووا موووووووون أ  تعووووووووور  أوال  ال بوووووووود لرمين وثووووووووواني الحوووووووو قبلتووووووووين لا د  أولووووووووليووووووووة القوووووووو أئم
بعوووووووود ألجوووووووول القووووووود    وووووووداإلمووووووووام الخمينوووووووي  لسوووووووي دام بووووووووا ا ووووووو ا وموووووووا  الوووووووو  اعلووووووول مووووووو 

م ينوووووووووي يوووووووووو خمإلموووووووووام الا السوووووووووي د ما أطلوووووووووقنووووووووودعة، والووووووووو  يرانيووووووووو  نجوووووووووا  الثوووووووووورة اإل
ر بوووووووووةع   الجمعوووووووووة األ يووووووووورة مووووووووون شوووووووووه عوتووووووووواد ،1979ن أب عوووووووووام السوووووووووابع مووووووووو 
ين فلسوووووووووووط قضوووووووووووي ةالحيووووووووووواة ل أعووووووووووواد ، قووووووووووودا للعالميووووووووووو  ا يومووووووووووو  ،ركلمبوووووووووووارمضوووووووووووا  ا

علووووووووول القيوووووووووام بخطووووووووووة عمليوووووووووة تجووووووووواه  ،مسووووووووولمينلحضوووووووووا ل والووووووووو  ،اد لهووووووووواالتوووووووووي أر 
حوووووووووووووول تلت ، نحوووووووووووووو القووووووووووووود دتهنو أف ووووووووووووو  ائنلنوايووووووووووووو  و تصوووووووووووووويبا   ،لقبلتوووووووووووووينأولووووووووووووول ا

 كموووووووا أسوووووووماه ،للقووووووود  عوووووووالمي  وم ل يووووووو إلووووووو  ، ة مووووووون شوووووووهر رمضووووووواة األ يووووووور عووووووو الجم
ن المسووووووووووتكبري جهووووووووووة المستضووووووووووعفين مووووووووووعامو  بيوووووووووووم ،ا عليوووووووووو ر وووووووووووا   ماحتا سوووووووووو 

للقووووووووووو   ،أمريكووووووووووا و ليرئووووووووووا نموووووووووون ظلوووووووووو  نوووووووووو عاالتووووووووووي ة الشووووووووووعوب يوووووووووووم مواجهوووووووووو و 
 الووووووووولين ،لتوووووووووزمينمفقين واللد سووووووووويكو  مميوووووووووزا بوووووووووين المنووووووووواالكبووووووووور  إنوووووووووا اليووووووووووم الووووووووو 

أموووووووووووا  .نبغوووووووووووي علووووووووووويهن  موووووووووووا يلوووووووووووو   و يعميوموووووووووووا للقووووووووووود ،مو يووووووووووو ئووووووووووولا ال رو  يعتبووووووووووو 
مووووووووووووع القووووووووووووو  الكبوووووووووووور   لووووووووووووف  تع  وووووووووووواال ن يقيمووووووووووووو  ؤالء الووووووووووووليئوووووووووووو  ،و  المنووووووووووووافق

فوووووووووةنهن فوووووووووي ئووووووووولا  ،«صوووووووووهيوني  الا  الكيووووووووو لوووووووووو » ئووووووووون أصووووووووود اءالووووووووولين و  ،يسالكووووووووووال
ات" والووووووووو  الشوووووووووعوب مووووووووون إ اموووووووووة التظوووووووووائر  ويمنعوووووووووو  ؛ بووووووووول اليووووووووووم ليووووووووور آبهوووووووووين

 وشوووووووووووهن المقاموووووووووووةعر ا  علووووووووووول ة و وفووووووووووو ينالصوووووووووووهااتهن سووووووووووواد مووووووووووون إلضووووووووووواب وفوووووووووووا  
  لشعوبة اعلل الخنوع والخضوع وسر 

ن بوووووووووووو   را  للمسوووووووووووولميتوووووووووووولكي ،الخمينووووووووووووي الراحوووووووووووول اماإلموووووووووووو  دالسووووووووووووي   ادهأر كمووووووووووووا 
 صوووووووووووهيوني  ال رئوووووووووووابأسووووووووووويرة بيووووووووووود كيوووووووووووا  اإل ،الحووووووووووورمين ثوووووووووووانين و لووووووووووول القبلتووووووووووويأو 
 ر وا ارضليسوووووووووووو  رضألقوووووووووووواع اموووووووووووووت الوووووووووووولد اجتمعوووووووووووووا موووووووووووون كوووووووووووول بجحافوووووووووووول الو 

ئووووووووووووووا و يسووووووووووووووفكوا بناءأ وليقتلووووووووووووووواتهووووووووووووووا طهار ليدنسوووووووووووووووا و  ن شووووووووووووووعبهان موووووووووووووو فلسووووووووووووووطي
ء الوووووووولد بيوووووووواباسوووووووون تووووووووراث األن توووووووووراة وال سوووووووون ادعووووووووة با كاابووووووووةجوووووووود بح ،ندموووووووواءئ

ألنبيووووووواء علووووووويهن السووووووو م و ا ة أول ووووووو ي حيوووووووافووووووو  ،نفسوووووووهنباحوه ئووووووون أا  ووووووود اسوووووووتكوووووووانو 
 ، اهر رمضووووووووو شووووووووو  د كشوووووووووف ا تيوووووووووار آ ووووووووور جمعوووووووووة مووووووووون ووووووووو و  . بووووووووول آالف السووووووووونين

لمنطقوووووووووة راع القوووووووووائن بوووووووووين شوووووووووعوب االصووووووووو  ةبيعووووووووو عووووووووون ط ،عوووووووووالمي  لا للقووووووووود  ايومووووووووو 
 ووووووووووين السووووووووووماء ود بووووووووووين نووووووووووا صووووووووووراع وجوووووووووو با ،صووووووووووهيوني  ال رئووووووووووابا  اإلبووووووووووين كيوووووووووو و 
" مظلوميوووووووووووووةا بم مووووووووووووو  "الهأشوووووووووووووكالغ  رة التوووووووووووووي صوووووووووووووبا  المووووووووووووواك وووووووووووووين الشووووووووووووويطو 
 واال وووووووووووووووطهاد لبسووووووووووووووو  نسووووووووووووووويجا كاابوووووووووووووووا مووووووووووووووون التعووووووووووووووورض للقتووووووووووووووول"القهووووووووووووووور" و و
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رمووووووووووواد  ،عهامشووووووووووورو فوووووووووووي  والغيلوووووووووووةالغووووووووووودر  سووووووووووومات لووووووووووول نثووووووووووورت عو  ،اةعانووووووووووو المو 
ادعوووووووووووووووووووة مخوئاتها اليناريسووووووووووووووووووو و وكوسووووووووووووووووووو  الهولد وووووووووووووووووووا  محوووووووووووووووووووارق »بدعوووووووووووووووووووة« و 
عوووووووووون  ائفووووووووووة تبحووووووووووثة«   إنسوووووووووواني  كقووووووووووين » .لعووووووووووالنهوووووووووور للتظ ،طووووووووووفاسووووووووووتثارة العواو 

!! .شوووووووووووووعبها« علووووووووووووول حسوووووووووووواب فلسووووووووووووطين و بووووووووووووةالمنهو حقو هووووووووووووا »المضوووووووووووويعة« و »
 ال ووووووو  و ووووووود ،قووووووود ل الن أجووووووو هووووووواد مووووووو للج مينوووووووياإلموووووووام الخ لسوووووووي دائنوووووووا دعوووووووا  ومووووووون
 ،القووووووووود لئاب إلووووووووول يوموووووووووا للووووووووو ا   يوفقنووووووووو أ: "نسووووووووو ل   1980عوووووووووام فوووووووووي ال ) ووووووووود 

يوموووووووووا  ،د المسووووووووولمو  يووووووووووم القووووووووو ل أ  يعتبووووووووور آمووووووووو و  .  فيهوووووووووا إ  شووووووووواء والصووووووووو ة
فووووووووووووي يوووووووووووووم  ،ةسوووووووووووو مي  ل الوووووووووووودول اإلكوووووووووووو  ات فوووووووووووويوأ  يقيموووووووووووووا المظووووووووووووائر  ،كبيوووووووووووورا  
 .لمسووووووووووواجداء فوووووووووووي االنووووووووووود ددوايووووووووووور و  ،لالمحافووووووووووو المجوووووووووووالس و  وادوأ  يعقووووووووووو  ، القووووووووووود

شووووووووووووووعر ي« سصووووووووووووووهيوني    الكيوووووووووووووواالفووووووووووووووة  » ،نمسوووووووووووووولليووووووووووووووار دما يصوووووووووووووور  موعنوووووووووووووو 
جوووووووووواءت اسووووووووووتجابة موووووووووون ئنووووووووووا و  .داء"لنوووووووووو ا الوووووووووو  مجوووووووووور دوتخوووووووووواف موووووووووون  ،بووووووووووالعجز

 ي دالسووووووووووو  عوةلووووووووووود سووووووووووو مي  فوووووووووووي مختلوووووووووووف أنحووووووووووواء العوووووووووووالن اإل عشووووووووووورات الم يوووووووووووين
 يووووووووورة مووووووووون ة األلجمعووووووووو ااحووووووووو  ر و  ،   إلحيووووووووواء يووووووووووم القووووووووود ووووووووود) اإلموووووووووام الخمينوووووووووي

يووووووووة يونشووووووووود الملحالئرات اتشووووووووهد تظوووووووو  ،بووووووووارك موووووووون كوووووووول عووووووووامالم شووووووووهر رمضووووووووا 
مشووووووووووووهد يعكووووووووووووس  يفوووووووووووو  يرئوووووووووووواتوووووووووووودعو لتحر القوووووووووووود  و أل صوووووووووووول و ف لتهتوووووووووووو  ئوووووووووووويو 

 بوووووووووداأو لتبقووووووووي القوووووووود  دومووووووووا  ،االمووووووووام ة التووووووووي أرادئوووووووواسوووووووو مي  دة اإلالوحوووووووو  ويكوووووووور 
ممووووووووووا و  .اتهنتطلعوووووووووو و  ،توجهوووووووووواتهن وفوووووووووويلمسوووووووووولمين فووووووووووي عقووووووووووول ا وحيووووووووووة حا وووووووووورة

  :للقد  عالمي    لليوم ال)رضالخميني  االمام السي د ال 
التاااااازم ، فلااااااو نتصااااااارقيااااااق اال ى تحقااااااادر علاااااا  فلسااااااطيني  ل  اشااااااعل" إن ا

غاصاااااابة،  ألنهااااااا دولااااااة إساااااارائيلإننااااااا ناااااادين كلمتااااااه. ن ووحاااااادة يماااااااقاااااادرة االب
تاااااااااتمكن مااااااااان قطااااااااا  األيااااااااادي ي ، لكااااااااا ن تتحااااااااادة أعربيااااااااا  وعلاااااااااى الااااااااادول ال

ف معكووووووووووون نقووووووووووو " إننوووووووووووا كموووووووووووا  وووووووووووال   ".دسمقااااااااااا لام ن تااااااااااارا هة مااااااااااا صاااااااااااهيوني  ال
فوووووووووووي ا كبيووووووووووور يكوووووووووووا، وأملنووووووووووو مر وأ صوووووووووووهيوني  ال  الكيوووووووووووا دالكفوووووووووووا   ووووووووووو ونشووووووووووواطركن 

)مخاطبوووووووووا  ل و ووووووووواة". لطالوتيوووووووووة والشووووووووويطانيقوووووووووو  اعلووووووووول ال   الحوووووووووق وووووووووو  انتصوووووووووار
عوووووووووووووا ، ن متحوووووووووووووديمو  مم.  " لوووووووووووووو كوووووووووووووا  المسووووووووووووول79، ، آاارنيفلسوووووووووووووطيني  الالقوووووووووووووادة 

نهن ا لووووووووووو تووووووووووولل كوووووووووول واحوووووووووود موووووووووو موووووووووو ي، ف صووووووووووهيوني  ا  الالكيوووووووووو السووووووووووتطاعوا إلووووووووووراق 
 المشوووووووكلة ئووووووووي .مامهوووووووواجزين أاعووووووو  فوووووووةنهن  ، وموووووووع الوووووووو ل موووووووون المووووووواءها بسوووووووط ووووووولف

ع جهوووووووووووا و  إلووووووووووول ؤ موووووووووووااا ال يلجووووووووووو فل ،لحقيقوووووووووووةا   ئووووووووووولهوئووووووووووون يعرفوووووووووووو  ،فووووووووووور تهن
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طوووووووووووا بال يح؟ ولموووووووووااا بيووووووووونهن واالتفوووووووووواق فيموووووووووا ت حوووووووووادوالووووووووولد يتمثووووووووول باال ،الحاسووووووووون
 علوووووووول  وووووووودكمووووووووا أكوووووووود  .عيفهنتضوووووووو  ار بهوووووووودفسووووووووتعممووووووووؤامرات التووووووووي يحيكهووووووووا االال

إنهووووووووووا  .ةنيوووووووووو  إيرا    تكووووووووووو أة  بوووووووووول مي  إسوووووووووو  ورتنوووووووووواإ  ث حيووووووووووث ةنسوووووووووواني  إلانظوووووووووورت 
 العووووووووووووالن،  بوووووووووووول أ  تكووووووووووووو   اصووووووووووووة أنحوووووووووووواء ميووووووووووووعفووووووووووووي ج عفينستضوووووووووووو ثووووووووووووورة الم
اليهووووووووووود بمعووووووووووزل عوووووووووون " نحوووووووووون ننظوووووووووور إلوووووووووول كمووووووووووا  ووووووووووال  أ وووووووووور .دو   بمنطقووووووووووة

ال شوووووووووو   ةنهن فوووووووووو  صووووووووووهاينة  علوووووووووول التصوووووووووور المسوووووووووولمو مووووووووووا لووووووووووو انوفي الصووووووووووهاينة،
لهووووووووون حوووووووووق  ، ويأل ووووووووور الشوووووووووعوب او  كسوووووووووائر ث سووووووووويعاملهوووووووووود، حيووووووووو موووووووووع الي لهووووووووون

القوووووووووود   )يوووووووووووموفووووووووووي  ."أحوووووووووودد أ لهوووووووووونلطبيعيووووووووووة، وال يتعوووووووووورض ا حيوووووووووواةتووووووووووع بالمالت
 مريكووووووووووووووووي  "لوووووووووووووووووال وجووووووووووووووووود ئوووووووووووووووولا المشووووووووووووووووروع األ  ووووووووووووووووال  م81/ 8/ 1، عووووووووووووووووالمي  ال

هوووووووووود، د طرحووووووووووا فالثوووووووووواني الوووووووووول مريكووووووووووي  ألع او )مشووووووووووروع كاموووووووووو  ديفيوووووووووود ، والمشوووووووووور 
 فووووووووي صووووووووهيوني  ال كيووووووووا ال رأ، لمووووووووا تجوووووووو .سووووووووتقبل  فووووووووي المالتووووووووي سووووووووتطر  شوووووووواريعلموا

فعوووووووووووات لحووووووووووواق مرتإة   مسووووووووووو لإا الو ووووووووووو . فوووووووووووي ئووووووووووول لجووووووووووووال مام اانضووووووووووو إعووووووووووو   
، ئووووووووووي بدايووووووووووة صووووووووووهيوني  الالكيووووووووووا  الجوووووووووووال  باألرا ووووووووووي المغتصووووووووووبة موووووووووون  بوووووووووول 

بة تحريووووووووور ناسووووووووو بمو  " يووووووووودموووووووووا تر  عموووووووووليا وبمسووووووووواندة أمريكووووووووو ا ، حيوووووووووث إنووووووووو قضوووووووووي ةال
ا حوووووووووووديثنتوجيوووووووووووا أ ووووووووووور ،  رةر مووووووووووو نكووووووووووور  ام. " إننووووووووووو 25/5/82 مدينوووووووووووة  رمشوووووووووووهر،

ن أ  ، ونطوووووووووووووووالبهقوووووووووووووووةالمنط تحكوموووووووووووووووابووووووووووووووواأل إل  ة، وسووووووووووووووو مي  اإلحكوموووووووووووووووات لل
ب ، موووووووووووووون أجوووووووووووووول حفوووووووووووووووظ شوووووووووووووورف وكرامووووووووووووووة وأروا  وأموووووووووووووووال الشوووووووووووووووعو ضووووووووووووووواينه

 فلسووووووووووووطين للوووووووووووودفاع عوووووووووووون عووووووووووووزةو  ةمة، وأ  يتحوووووووووووودوا معنووووووووووووا ومووووووووووووع سوووووووووووووريالمسوووووووووووول
 نبعادئوووووووووا عووووووووون ب دئوووووووووو قطوووووووووع األيوووووووووادد األثيموووووووووة، وإ، لالعوووووووووربو  مسووووووووو إلوشووووووووورف ا

 بوووووووووووولل ،للقيووووووووووووام  المتاحووووووووووووة اآل  الفرصووووووووووووة فوووووووووووووت  ال تبوووووووووووود، وأإلوووووووووووول األو  يووووووووووووةالغن
اإلموووووووووووام  السوووووووووووي دللمكانوووووووووووة التوووووووووووي أرادئوووووووووووا  يسووووووووووواو تكر ، االنووووووووووودم لووووووووووود فوووووووووووعفلووووووووووون ين

القائوووووووووووود اإلموووووووووووام جووووووووووواءت ت كيووووووووووودات  لفووووووووووووا الصوووووووووووال   ،قوووووووووووود ليووووووووووووم الالخمينوووووووووووي 
إحيوووووووواء ، الوووووووولد را  يشوووووووودد دومووووووووا علوووووووول من ياخوووووووو د علووووووووي ال السوووووووويسووووووووماحة أيووووووووة  

 ،ينفلسووووووووووووطيني  السووووووووووووتعود إلوووووووووووول  أ  فلسووووووووووووطينو يؤكوووووووووووود  ،عووووووووووووالمي  للقوووووووووووود  اا يوووووووووووووم
 .آج "أم   عاج
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 فلسطين  يخ تار 
ا  سياسووووووووووي   ، لوووووووووون يحموووووووووول تعبيوووووووووور فلسووووووووووطين موووووووووودلوال  عربووووووووووي  ل التوووووووووواريخ ال وووووووووو 

 اعا، تحموووووووووولسوووووووووو ات أكثوووووووووورا  موووووووووون دولووووووووووة جووووووووووزء نطقووووووووووة اصووووووووووا ، إا كانوووووووووو  ئووووووووووله الم
كانوووووووووووو   قوووووووووووودعوووووووووووام. لال ربووووووووووووي  عجووووووووووووزءا  موووووووووووون التووووووووووواريخ الكانووووووووووو   حيووووووووووووث، ئويتهوووووووووووا

 وووووووووع ل مو لووووووووو إشوووووووووارة إ ي الو ووووووووو  نفسوووووووووا،كانووووووووو  فووووووووو  ااريوووووووووة، كمووووووووو طين وحووووووووودة إدلسووووووووو ف
بحووووووووووووودودئا  -لووووووووووووون تكووووووووووووون فلسوووووووووووووطينو  لمكوووووووووووووا ال امتوووووووووووووداد فوووووووووووووي لووووووووووووو إ -فوووووووووووووياجغر 

ي، وإنمووووووووووا ثمووووووووووانالع حووووووووووت لاالداريووووووووووة واحوووووووووودة أوا وووووووووور وحوووووووووودة إ -المعروفووووووووووة حاليووووووووووا  
فوووووووووي  ةت التوووووووووي انفصووووووووول  عووووووووون واليوووووووووة سووووووووووريرو بيووووووووو  اليوووووووووةيوووووووووا  بوووووووووين و ار تو عووووووووو  إد

يضوووووووووووا ، عووووووووووون فصووووووووووول ، أ قلة التووووووووووويالقووووووووووود  المسوووووووووووتة ومتصووووووووووورفي، 1887م العوووووووووووا
ر  ريطانيووووووووووواأ  بلوووووووووووو علمنوووووووووووا و  .1882العوووووووووووام فوووووووووووي  ايوووووووووووة نفسوووووووووووهالوال بووووووووووودأت تفكووووووووووو 

 سووووووووووطين منوووووووووول النصووووووووووف األول للقوووووووووور  فووووووووووي فل صووووووووووهيوني  جووووووووووديا بة امووووووووووة الكيووووووووووا  ال
سووووووووفيره فووووووووي اسووووووووتنبول  لوووووووولإو  رسووووووووتسووووووووالة بالمر ا كشووووووووف  نوايائوووووووو عشوووووووور.  اسووووووووعالت

هأورد ند ال، و وووووووو ئوووووووولا المجوووووووو معروفووووووووة فووووووووي  لي الكيووووووووا اببوووووووود الوئوووووووو ا الوووووووودكتور عصوووووووو 
 كيوووووووود علوووووووول ئوووووووولا تللمزيوووووووود موووووووون الن ولكوووووووو  .لحووووووووديث"ين اطاريخ فلسوووووووو فووووووووي كتابووووووووا "توووووووو 

بالمرسووووووووتو  فووووووووي نيسووووووووا  عووووووووام لد إلوووووووول التوجووووووووا، نووووووووورد فيمووووووووا يلووووووووي رسووووووووالة روتشووووووووي
اليووووووووووووم"  ربعووووووووووو "الدة سوووووووووووخ فوووووووووووي جريووووووووووو فر  اكرئوووووووووووا الكاتووووووووووو  عووووووووووووني ووووووووووود ، و 1840

الة تشووووووووووويلد فوووووووووووي رسووووووووووو رو  . يقوووووووووووول6/9/2000ادرة فوووووووووووي اليوميوووووووووووة األردنيوووووووووووة الصووووووووووو 
  و :المرستب إلل

مجوووووووووودئن السووووووووووتعادة عووووووووووو  ل  يتط نرب، وئوووووووووو العوووووووووو  نة جوووووووووولب بوووووووووويئنوووووووووواك  ووووووووووو " 
صووووووووور نفوووووووووواه فوووووووووي شوووووووووام، وحالقووووووووودين، وإ   رد جيوووووووووو  محمووووووووود علوووووووووي مووووووووون بووووووووو د ال

ا ل عووووووووووورب آسوووووووووووييصووووووووووو  طين ئوووووووووووي الجسووووووووووور الووووووووووولدفلسووووووووووو إ   مصووووووووووور ال يكفوووووووووووي. و 
يوووووووو  لر  بشوووووووورد   يوووووووو مووووووووة تركوإ   إ اريقيووووووووا، بوابووووووووة مصوووووووور إلوووووووول الشوووووووورق. إف عووووووووربب

 اعلوووووووووول ئوووووووووول ![ يوووووووووو لر  بشوووووووووورد  ة إ امووووووووووة تركيوووووووووو  ل  وووووووووورور إلوووووووووو إشووووووووووارة  انتبووووووووووا ل
 مووووووووا يحووووووووول دو  وحوووووووودة العوووووووورب، ويكووووووووب  جمووووووووا  مصوووووووور". ه البوابووووووووةوئوووووووول سوووووووورالج

 ةعالميوووووووو  ة الصووووووووهيوني  ال ارإصوووووووور  لقصوووووووويد حيووووووووث يظهوووووووور جليووووووووا  أسووووووووبابا بيوووووووو  اوئنوووووووو 
تيووووووووووا " د علوووووووووول "امو ووووووووود حصوووووووووول  بريطانيووووووووووا فيموووووووووا بعوووووووووو  ينلسووووووووووطف لاحووووووووووت علووووووووول 
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 قيوووووووووووق ئووووووووووولامانيوووووووووووة تمهيووووووووووودا لتحالعثولوووووووووووة ء الدود فوووووووووووي كووووووووووول أنحوووووووووووايهووووووووووو لايوووووووووووة امح
  ."1"ة كلهاعربي  لات، بل  د  األم ة الين بالفلسطيني  ال د   ، ال  المخط

سووووووووووووووريعة، رات ، حوووووووووووووودث  تطووووووووووووووو البفووووووووووووووي  العثموووووووووووووواني حووووووووووووووت لالوأثنوووووووووووووواء ا
لحوووووووووورب ا وإبووووووووووا  فووووووووووي فلسووووووووووطين داريووووووووووةاإلمات قسوووووووووويتبالنسووووووووووبة لل يوووووووووورة،معقوووووووووودة وكث

ة بفعووووووووووول سياسوووووووووووي  فيوووووووووووة الاالجغر  دئام   ريطتهوووووووووووا وحووووووووووودو سووووووووووو ، ر ولووووووووووولة األعالميووووووووووو  ال
نهايوووووووووة االمبراطوريوووووووووة  كانووووووووو حيوووووووووث  2لمنطقوووووووووة.فوووووووووي ا ةدوليووووووووو  الصوووووووووال  المصوووووووووراع 

عووووووووووون    و وال حكمهووووووووووواغربوووووووووووي  مصوووووووووووطل  ال  فوووووووووووي الالعثمانيوووووووووووة )الرجووووووووووول الموووووووووووري
لموووووووووووري  موووووووووووا بوووووووووووين الووووووووووودول ا رجووووووووووولة التركووووووووووو كوووووووووووا  ا تسوووووووووووام ة، و عربيووووووووووو  الوووووووووووب د ال

نووووووووووات اء كيإلنشووووووووووالحوووووووووورب، مناسووووووووووبة ا ة موووووووووونتصوووووووووور ني  رجوووووووووو  مة التوووووووووو وبيوووووووووو  ور األ
مركوووووووووزة ا التوووووووووي كانووووووووو  عوبهي شووووووووو موووووووووع أموووووووووانار وووووووووة متعطقوووووووووة، ة فوووووووووي المنإ ليميووووووووو 

 ةعربي  ألرا ي الجميع ا ة واحدة اات سيادة عللعربي  في إ امة دولة 
بيكوووووووووو –  يوووووووووة سوووووووووايسارفووووووووو  باسووووووووون اتفي عتفا يوووووووووة التووووووووو بووووووووور االتعتا، تاريخيووووووووو  و 

 الهووووووووووووادف إلوووووووووووولمارد سووووووووووووتعاال هي ل تجووووووووووووازمنوووووووووووو ل، المحوووووووووووودد ا1916فووووووووووووي العووووووووووووام 
ي التوووووووووي بعووووووووو ، وئووووووووو ا عووووووووون عضوووووووووهفصووووووووول بة منعربيووووووووو  ة سياسوووووووووي   اتنووووووووو  لوووووووووق كيا

ي ة لهووووووووووووله الكيانووووووووووووات التوووووووووووو رئيسوووووووووووو هووووووووووووا المعووووووووووووالن الجغرافيووووووووووووة السووووووووووووم  بوووووووووووووحي منر 
 ،   بعد الحربانبثق

ة عنصووووووووووووووووري  ية والوحشوووووووووووووووو مارسووووووووووووووووات الم والممشووووووووووووووووؤو وعوووووووووووووووود بلفووووووووووووووووور ال •
م و يووووووووووور ؤو وعووووووووووود بلفوووووووووووور المشووووووووووو  فلسوووووووووووطين كوووووووووووا ة فوووووووووووي صوووووووووووهيوني  ال
وبوووووووووودأت  1917ام عوووووووووو  ن الثووووووووووانيتشووووووووووري 2فووووووووووي يطانيووووووووووا ة بر جيوووووووووو ار  

 سوووووووووووووووتيطا  فلسوووووووووووووووطينا لعلووووووووووووووو  ية تعمووووووووووووووولتعمار االسووووووووووووووو  سووووووووووووووواتالسيا
ع والترويووووووووووو والقتووووووووووول  رئوووووووووووابوتشووووووووووجيع ئجووووووووووورة اليهوووووووووووود اليهوووووووووووا و رع اإل

 لتهجيووووووووووووور والهالانوووووووووووووالوووووووووووووو  أر مووووووووووووون  ووووووووووووو ل عصوووووووووووووابات شوووووووووووووتير  و 
حيوووووووووث كوووووووووا  لهووووووووون  1948ي عوووووووووام فووووووووو  ةالنكبووووووووو  كانووووووووو  العوووووووورب حتووووووووول

 ةصهيوني  للرحلي ف المدلها ا وكا أرادو ما 
 

 
 .ن علو هيإبرا  د. السياسية:مواجهة الجغرافيا في  ال ج و  )1(
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 تاتشالتجميع  •
 لصالحها ير كل الظوائريتج •
 :حوووووووووايين وايوووووووووزمنحيوووووووووث يقوووووووووول يوووووووووة واإلعووووووووو م لدعاا تمووووووووواد علووووووووولاالع •

 اية نفسها أوربا حمنحن جزء من أوربا وعلل 
 يةلبريطانالدعاية اء من ة جز صهيوني  لم االدعاية واإلع  •
 ةفلسوووووووووووووطيني  ال قضوووووووووووووي ةال ة اسوووووووووووووتطاع  تغييووووووووووووو صوووووووووووووهيوني  يوووووووووووووة الالدعا •

 الحقائقو ل  
  :سلسةلواسيطة الب ةصهيوني  الي استخدمتها الحركة لتا سالي األ 

 اتجمع التبرع .1
 استغ ل الرأد العام لصال  اليهود .2
  ا كوووووووووووواإا)الحا امووووووووووووات اإلعوووووووووووو م أحوووووووووووود ل وسووووووووووووائل السوووووووووووويطرة علوووووووووووو  .3

 حافة أئن فالصللئ  مهن  ا
سملا بع  استغ ل .4 سات كؤس   ة نوبل مؤس 
 سوووووووووووووووينماا وكووووووووووووووولل  الونشووووووووووووووواطاتهئية سوووووووووووووووانحركوووووووووووووووات الم الاسوووووووووووووووتخدا .5

 ألووووووووووووووف 700موووووووووووووون  رأكثوووووووووووووو هجيوووووووووووووور تو وووووووووووووود توووووووووووووون  وليرئووووووووووووووا،دب األو 
ات م خي موووووووووو ئن التشوووووووووورد والموووووووووووت والمصووووووووووير  كووووووووووا  فلسووووووووووطيني   جوووووووووولءال
لة مووووووووووووووون يسووووووووووووووومو  بوووووووووووووووال ج ين و وووووووووووووووع  مسووووووووووووووو منووووووووووووووول البووووووووووووووودء، و 
ن ئووووووووو م ياق يتها  ووووووووومن سووووووووو يمهووووووووود لتصوووووووووف إطوووووووووارين فوووووووووي فلسوووووووووطيني  ال

 ا فكووووووووووول  ضووووووووووواياب دنووووووووووو  ارية فووووووووووويعمة واالسوووووووووووتصوووووووووووهيوني  للمصوووووووووووال  ال
شوووووووووؤو  لالعليوووووووووا  وووووووووية شووووووووورف عليهوووووووووا المفو لن تعووووووووواي الال ج وووووووووين فووووووووو 

ال ج ووووووووووووووين   ضووووووووووووووي ةا ، أموووووووووووووو مت حوووووووووووووودةابعووووووووووووووة لألموووووووووووووون الالتين ل ج وووووووووووووو ا
بووووووووين وا )وكالووووووووة الغوووووووووث . والفوووووووورق لوووووووو  لألنوووووووور ين فقوووووووود أوكفلسووووووووطيني  ال
ث )األنوووووووووووروا  لغووووووووووو اكالوووووووووووة ل ج ووووووووووين وو ا لشوووووووووووؤو  ايوووووووووو و ووووووووووية العللمفا

 علووووووووووووووول أ   مووووووووووووووون اسوووووووووووووووتورئدولل يوووووووووووووونإل كبيوووووووووووووور وشاسوووووووووووووووع. فووووووووووووووواأل
 عايتهووووووووووواولين بر لمشووووووووووومإعوووووووووووادة ال ج وووووووووووين ال علووووووووووو العمووووووووووول مهماتهوووووووووووا 

، فوووووووووو  يوووووووووونإل دسووووووووووتورئا أد األنوووووووووورواأمووووووووووا الثانيووووووووووة،  ن،دئوووووووووو  إلوووووووووول ب
دئووووووووون، بوووووووووول علووووووووول تقووووووووودين بوووووووووورامد ن إلووووووووول ب علووووووووول إعوووووووووادة ال ج ووووووووووي
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ومووووووووووووات لحكا  مووووووووووووع هوووووووووووون بالتعوووووووووووواو التشووووووووووووغيل لو المباشوووووووووووورة ثووووووووووووة اإللا
عدة ا توووووووووووفر المسووووووووووايوووووووووو عوووووووووودم ف ن  الوووووووووولد ية، اسووووووووووتعدادا للو وووووووووو محليوووووووووو  ال
    القووووووووووووووو ولوووووووووووووون تسووووووووووووووم يل!ثووووووووووووووة ومشوووووووووووووواريع التشووووووووووووووغالة لإليوووووووووووووو  دو ال

تهوووووووووا بعوووووووووودة ال ج وووووووووين بمووووووووولء إراد دولي  لووووووووول النظوووووووووام الووووووووو عنوووووووووة يمالمه
ء ل نشووووووووو ئوووووووون  وفووووووووا موووووووون أ  يووووووووؤدد الوووووووو  إلوووووووو إلوووووووول ب دين فلسوووووووطيني  ال
انيلبيوووووووووة أل لووووووووولد  ووووووووود يوووووووووؤدد ا رن، األمووووووووو فوووووووووي فلسوووووووووطي ةعربيووووووووو  ة سوووووووووك 

ظ تحووووووووووافة التووووووووووي سياسووووووووووي  لا  نوووووووووواتافووووووووووي التو  حقيقووووووووووي  إلوووووووووول ا ووووووووووت ل 
 وووووووووووين جال  ةقضوووووووووووي  ف .ب دنوووووووووووافوووووووووووي ة سوووووووووووتراتيجي  ها االحعلووووووووووول مصوووووووووووال

فلسووووووووطين   ضوووووووي ةن  د حوووووووال موووووووون األحووووووووال عوووووووو كووووووون فصووووووولها بوووووووو يم ال
علووووووووووووول  صوووووووووووووهيوني  د  إل اموووووووووووووة الكيوووووووووووووا  اليووووووووووووودة المووووووووووووو بع ئووووووووووووودافواأل

ن موووووووووووووو  ا  ريوووووووووووووو جووووووووووووووزءا محو ة جوووووووووووووواءت صووووووووووووووهيوني  ال دولووووووووووووووةأر وووووووووووووونا. فال
ا يتطلوووووووو  إ امووووووووة ئوووووووول كووووووووا و ، ةعربيوووووووو  المخطوووووووو  العووووووووام  وووووووود األمووووووووة ال

 نووووووووووووووا جاليفصوووووووووووووول  ي  اسووووووووووووووتراتيجمو ووووووووووووووع  ة فوووووووووووووويصووووووووووووووهيوني  يووووووووووووووة بألل
فوووووووووووي و ة. عربيووووووووووو  ي  مووووووووووون األموووووووووووة الإلفريقووووووووووو جنوووووووووووا  ا عووووووووووون الاآلسووووووووووويود  

ألووووووووووووووف الجوووووووووووووو   90والي سووووووووووووووورية حوووووووووووووو لجوووووووووووووو  إلوووووووووووووول  1948لعووووووووووووووام ا
لو ، شوووووووووووووووو فلسووووووووووووووووطيني    ج ووووووووووووووووينلعووووووووووووووووام ل وع اموووووووووووووووو % موووووووووووووووون المج13ا ك 

ي فووووووووووو  ام خي مووووووووووو  15  ع ئوووووووووووؤالء ال ج وووووووووووو  علووووووووووول ين. توووووووووووو فلسوووووووووووطيني  ال
ل  سوووووووووور  ،ل البدايوووووووووةومنووووووووو  ة.وري  السوووووووو لموووووووود  واألريووووووووواف ا  ة ملجووووووووو يشووووووووك 
، فلسوووووووووطيني  دا  الشوووووووووتات البلووووووووو بغيرئوووووووووا مووووووووون مقارنوووووووووة ا نسوووووووووبيا تقر سووووووووو م

موجوووووووووووات جديووووووووووودة مووووووووووون  صووووووووووودتها لجووووووووووووء م ثلووووووووووول  لتصوووووووووووب  محطوووووووووووة
م    أعووووووووووداد ، ف  اللجوووووووووووء والنووووووووووزو  د    ووووووووووين العووووووووووامل جموووووووووون ا جديوووووووووودة قوووووووووو 

 نمووووووووووووو  ثووووووووووووون موجوووووووووووووة نوووووووووووووا  ودول مضووووووووووووويفة أ ووووووووووووور ،مووووووووووووون لب 1956
ن األرد  موووووووووو ر   ادمووووووووووة وأ ووووووووو  ،1967 و  عقوووووووووو  حووووووووورب العووووووووووامالنوووووووووز 

مووووووووون لبنوووووووووا   جوووووووووةأعقبتهوووووووووا مو ، 1970 ل األسووووووووووديلوووووووووو أث د أحوووووووووداعووووووووو ب
لووووووووووويد حووووووووووورب الخالكويووووووووووو  بعووووووووووود  ، ثووووووووووون مووووووووووون1982إبوووووووووووا  اجتيوووووووووووا  

. 2003سووووووووووووووقوط بغووووووووووووووداد  بعوووووووووووووود ، وموووووووووووووون العووووووووووووووراق1991الثانيووووووووووووووة 
 ج وووووووووووووووووووين بلووووووووووووووووووو  عووووووووووووووووووودد ال 2015لعوووووووووووووووووووام صوووووووووووووووووووف ال منتوحتووووووووووووووووووو 

  ج ووووووووووينلووووووووووة لوووووووووووث وتشووووووووووغيل الوكا  دلوووووووووو  المسووووووووووجلينين فلسووووووووووطيني  ال
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عظمهووووووووووووووون ، تركوووووووووووووووز ملفووووووووووووووواأ 560الي و "أونوووووووووووووووروا" حووووووووووووووو  ينلسوووووووووووووووطيني  فال
ت سسوووووووووووووووو  حيووووووووووووووووث صوووووووووووووووومة دمشووووووووووووووووق وريفهووووووووووووووووا. عا%  فووووووووووووووووي ال80)
ين العوووووووووووووووورب" بموجوووووووووووووووو  فلسووووووووووووووووطيني  ج ووووووووووووووووين الالعامووووووووووووووووة ل  الهي ووووووووووووووووة"

ي/ ينووووووووووووووووواير الثووووووووووووووووانانو  كوووووووووووووووو  25   توووووووووووووووواريخ450ر وووووووووووووووون )نو  القووووووووووووووووا
بعوووووووووو ، ن أتثوووووووووو ة يوووووووووو ة الدا لتتبووووووووووع فووووووووووي البوووووووووودء لووووووووووو ار  ، وكانوووووووووو 1949

ة،  يوووووووووووووووو  اجتمشوووووووووووووووؤو  االلالعمووووووووووووووول واارة ، لووووووووووووووووو  1958بعووووووووووووووود عوووووووووووووووام 
اء ال ج وووووووووووووين من سوووووووووووووج ت ب سووووووووووووو فوووووووووووووي تنظووووووووووووويمهامهوووووووووووووا  ددتحووووووووووووو وت

المناسوووووووووبة لهووووووووون،  األعموووووووووالوإيجووووووووواد ومهووووووووونهن،  شخصوووووووووي ةوأحووووووووووالهن ال
  صووووووووبحت. وألهبوووووووواوالهوووووووون موووووووون التبرعووووووووات إل واسووووووووت م مووووووووا يخصوووووووو  

تشوووووووووووغيل نشووووووووووواطات وكالوووووووووووة لووووووووووووث و  مشووووووووووورفا علووووووووووول  وووووووووووةالهيئوووووووووووله 
وجووووووووووو   ووووووووووورار مأ نشووووووووووو   ب توووووووووووينوووووووووووروا  الين )أو فلسوووووووووووطيني  لين ا ووووووووووو ج ال

و  األول ديسووووووووووووومبر/ كوووووووووووووان 8تووووووووووووواريخ  302ر ووووووووووووون  مت حووووووووووووودةمووووووووووووون الاأل
مل  ، وشوووووووووووو 1950يووووووووووووار ، وباشوووووووووووورت مهامهووووووووووووا فووووووووووووي مووووووووووووايو/ أ1948

ة لصوووووووووووووحوامجووووووووووووواالت: التربيوووووووووووووة ين فلسوووووووووووووطيني   ووووووووووووودماتها ل ج وووووووووووووين ال
  هوووووووووووووا عوووووووووووووددا  مووووووووووووون المووووووووووووودار ة، عبووووووووووووور إدارتجتما يووووووووووووو    االشوووووووووووووؤو وال

ة. جتما يوووووووووووو  موووووووووووة االمراكووووووووووووز الخدمعووووووووووووات الطبيوووووووووووة، و لمجوا ئووووووووووودوالمعا
لوووووووووووو  التأونووووووووووووروا" " دماتانوووووووووووو   وووووووووووو وإلووووووووووول ج ة ري  السووووووووووووو حكومووووووووووووات حم 

 ات.م خي متوفير المرافق األساسية في ال

 ة قتصادي  المعيشية واالوضاع أل ا
موووووووووووووون القوووووووووووووور   ت،نياالسووووووووووووووبعي سووووووووووووووتينيات و وووووووووووووو ل عقوووووووووووووودال فووووووووووووووي أوا وووووووووووووور

ة، ين فووووووووووي سووووووووووووريفلسووووووووووطيني  لن اة ل ج ووووووووووي تصووووووووووادي  رة االلما ووووووووووي، تزايوووووووووودت القوووووووووودا
رة امي القوووووووووووووودنوووووووووووووو ات بتي موووووووووووووو م خال فووووووووووووووي د   تصووووووووووووووادالنشوووووووووووووواط اال  اعوووووووووووووودة بارتبوووووووووووووواط

 م خوووووووووي ن  اصوووووووووة فووووووووويات والعمووووووووورا  فيهوووووووووا؛ م خي مووووووووو ع ر عوووووووووة الة؛ وبتوسووووووووو  ي   تصووووووووواداال
تووووووووول ت وح ووووووووور السوووووووووبعينيا، والووووووووولد شوووووووووهد، أوافلسوووووووووطيني  تجموووووووووع  أكبوووووووووراليرمووووووووووك 

  تسووووووووووووولل ؛ بسوووووووووووووبادد   تصوووووووووووو ط االلنشووووووووووووواعينيات، توسوووووووووووووعا  ملحوظووووووووووووا  فوووووووووووووي االتسوووووووووووو 
 نم خووووووووووووي  ع البابطوووووووووووو  ههووووووووووووور ظ  لوووووووووووول موووووووووووونة إليووووووووووووا، ممووووووووووووا وري  السوووووووووووو ألموووووووووووووال ا ر و 

ق الوووووووووو  مووووووووووع تحريوووووووووور الكويوووووووووو  ليووووووووووا فووووووووووي الشووووووووووتات. ترافوووووووووو المتعووووووووووارف ع البسووووووووووي 
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سوووووووووووتثمار العقوووووووووووارات وا الخلووووووووووويد الموووووووووووت ك األرا ووووووووووويملووووووووووووا فوووووووووووي دة مووووووووووون عوعوووووووووووو 
روا" ة والتجاريوووووووووووووووة، واسوووووووووووووووتثمر موظفوووووووووووووووو "أونووووووووووووووو ا يصووووووووووووووونات السووووووووووووووو مؤس   اموووووووووووووووة الوإ

 ة تصووووووووووووووادي  ك موووووووووووووون الناحيووووووووووووووة االاليرمووووووووووووووو  ي نم خوووووووووووووو ، ليصووووووووووووووب  هن أيضووووووووووووووا  راتموووووووووووووود 
لوووووووول رلوووووووون مووووووووا تعر وووووووووا لووووووووا ع لووووووووا. طق المجوووووووواورةا والمنوووووووواسوووووووو يخوووووووودم نف ةيوووووووو تجار ال

رور ا مووووووووو  ،1920لبريطووووووووواني عوووووووووام  باالنتوووووووووداب اابتوووووووووداء   مووووووووودار  ووووووووور  مووووووووون الوووووووووزمن،
 ا بعضوووووووووووووهنويعرفووووووووووووو  األسوووووووووووووود ولل يبووووووووووووو  ومووووووووووووورورا   ،1967كسوووووووووووووة ون 1948بنكبوووووووووووووة 

 بووووووووين األرد  فووووووووي نشوووووووو  لدالوووووووو  عالصوووووووورا  ئووووووووو يووووووووة،ناألرد ئليووووووووةاأل بلحوووووووور ا باسوووووووون
 التحريوووووووووووووور ةموووووووووووووو منظ  و  حسووووووووووووووين الملوووووووووووووو  ةيووووووووووووووادبق دنيووووووووووووووةر األ حةمسوووووووووووووولال القوووووووووووووووات

 27و 16 بووووووووووووووووين األول المقووووووووووووووووام فووووووووووووووووي عرفووووووووووووووووات ياسوووووووووووووووور بقيووووووووووووووووادة ةفلسووووووووووووووووطيني  ال
 ،1971 ليووووووووووووويو  17 حتوووووووووووول األعمووووووووووووال بعوووووووووووو  اسووووووووووووتمرار مووووووووووووع 1970 سووووووووووووبتمبر

مووووووووووا فكووووووووووا   ينفلسووووووووووطيني  ال اتلينلمقوووووووووو ا  وووووووووووة تعوووووووووواظن صووووووووووهيوني  اللوووووووووون يوووووووووورق  يووووووووووثح
ا م بهووووووووووو لتوووووووووووي  ووووووووووواا ةصوووووووووووحيحيالت ةالحركووووووووووو  موووووووووووع توووووووووووزامناألسوووووووووووود  بووووووووووو يلول يسوووووووووووم

 الصووووووووووووراع شووووووووووومل حيوووووووووووث ،يةسوووووووووووور  فووووووووووووي 1970 عوووووووووووام سوووووووووووداأل حوووووووووووافظ الووووووووووورئيس
ز ،ينفلسووووووووووطيني  ل  الفوووووووووودائيين اللصووووووووووا سووووووووووورية ةعسووووووووووكري   توووووووووود  ت  بوووووووووود ول وتميوووووووووو 

 وجوووووووووودال ثحووووووووودااأل تلووووووووو  فوووووووووي األرد  انهوووووووووي. ماسووووووووويو لبد وتربتووووووووو  ةيووووووووو  عربال الووووووووودول
هن كر توووووووو ي لوووووووون أيضوووووووواو  لبنووووووووا ، إلوووووووول بعوووووووودئا نتقوووووووولا الوووووووولد فيووووووووا المسوووووووول  فلسووووووووطيني  ال

ئن يشوووووووووووكلو   طووووووووووورا ر البوووووووووووال فوووووووووووي لبنوووووووووووا  واعتبووووووووووو  مرتووووووووووواحي صوووووووووووهيوني  اليوووووووووووا  الك
 يونيووووووووووووووو /يوووووووووووووورا حز  6 بتوووووووووووووواريخ ةصووووووووووووووهيوني  ال الحكومووووووووووووووة قاموووووووووووووو ف اعلوووووووووووووول أمنوووووووووووووو 

 األرا ووووووووووووي دا وووووووووووول محوووووووووووواور سووووووووووووتة لوووووووووووولع ةعسووووووووووووكري  ال هوووووووووووواعملي ات بشوووووووووووون 1982
. صووووووووووووور مدينووووووووووووة إلوووووووووووول صوووووووووووول و  حتوووووووووووول الجنوووووووووووووب ا يوووووووووووو باجت وبوووووووووووودأت ةلبنانيوووووووووووو  ال

 : اآلتية األسسو  التصورات للع بالحر  ئله واعتمدت
 . وبيروت لبنا  ي  جنوب في ةي  فلسطينال التحرير ةظ ممنل عسكرد  ال الوجود فيةتص  1
 . الحزب في شريكا   الكتائ  حزب لعل االعتماد  2
 ا نوو لب علوول رتاسوويط ضبفوور  مركووزد  نظووام طريووق عوون ةلمسوويحيا ةلسوويادا فوورض  3

 . كلا
  . لبنا في انفوائ وإ عاف بسورية ية و   ربة اقالح  4
 . ةلبناني  ال األرا ي من ةفلسطيني  لا اتمنظ مال إ را   5
 . صهيوني  الكيا  الو   لبنا ينب س م اتفا ية عقد  6
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 17 فووووووووووووواقات يحمووووووووووووول كوووووووووووووا  الووووووووووووولد االتفووووووووووووواق ئووووووووووووولا مثووووووووووووول عقووووووووووووود و ووووووووووووود 
 21 فووووووووووووووووويو  .ألغووووووووووووووووويو  رانهوووووووووووووووووا بووووووووووووووووول ينفووووووووووووووووول لووووووووووووووووون لكنوووووووووووووووووا 1983 يوموووووووووووووووووا/رأيا
 ةبيووووووووووو  غر لا وتبيووووووووووور  نمووووووووووو  ينفلسوووووووووووطيني  ال مقووووووووووواتلينال ادرةمغووووووووووو  بووووووووووودأت ألسوووووووووووطس/بآ
 الفووووووووووووودائيين  ووووووووووووورو  دوبعووووووووووووو . وسوووووووووووووورية والعوووووووووووووراق  واألرد منوالوووووووووووووي ونستووووووووووووو  لووووووووووووولإ
 ةبيوووووووووو  غر ال بيووووووووووروت اجتيووووووووووا  صووووووووووهيوني  الكيووووووووووا  ال أعوووووووووواد لبنووووووووووا  موووووووووون ينيني  فلسووووووووووطال

 عمووووووووو   وووووووووة ع علووووووووول كوووووووووا  الووووووووولد الجميووووووووول بشوووووووووير مقتووووووووول ثووووووووورإ  والووووووووو  و صوووووووووفها
 القوووووووووووووووووات ارتكبوووووووووووووووو  1982 رسووووووووووووووووبتمب/وليلأ 18 وفووووووووووووووووي. صووووووووووووووووهيوني  اللكيووووووووووووووووا  ا
 ةلبنانيووووووووو  ال الكتائووووووووو  موووووووووع لتعووووووووواو  با وشووووووووواتي  اصوووووووووبر  يخي مووووووووو م   زرةمجووووووووو  ةني  صوووووووووهيو لا

  ومثلووووووووو  نيم خي مووووووووو ال ئووووووووولين سوووووووووكا  مووووووووون إلشوووووووووخ 1500 حووووووووووالي  تلووووووووو  حيوووووووووث
 متباينوووووووووة فعووووووووول ردود نوووووووووا لب فوووووووووي ةيوني  صوووووووووهال الحووووووووورب دث أحووووووووو  و ووووووووود . 1)بجثوووووووووثهن

 صوووووووووووهيوني  اليوووووووووووا  الك كووووووووووونل ومعوووووووووووارض، ؤيووووووووووودم بوووووووووووين صوووووووووووهيوني  يوووووووووووا  الالك فوووووووووووي
 ئوووووووو بالحووووووور  مووووووون لهووووووودفا كوووووووا  حيوووووووث ،ربلحووووووو ا مووووووون افووووووو أئدا قتحقيووووووو  فوووووووي فشووووووول

 ،لووووووووووووو  لووووووووووووون يتحقوووووووووووووقا ا  إال ة،فلسوووووووووووووطيني  ال التحريووووووووووووور ةمنظ مووووووووووووو  علووووووووووووول القضووووووووووووواء
 حقوووووووووووو هن نووووووووووولة محووووووووووواوالت سووووووووووول  أدمواجهووووووووووو  و  يواصووووووووووول و  فلسوووووووووووطيني  الوموووووووووووا ال 

 ولجوووووووووء، حالووووووووة ئجوووووووورة فوووووووويالعووووووووالن؛  حووووووووول ن،يفلسووووووووطيني  ال م يوووووووويني  يعوووووووو  ثحيوووووووو 
 ة واألرد ز لووووووووووووو طووووووووووووواع  ة و يووووووووووووو  بغر ال ضوووووووووووووفةات بالم خي مووووووووووووو بهن فوووووووووووووي قطووووووووووووون أللووووووووووووو وي

 صوووووووووووهيوني  الكيوووووووووووا  الة، إال أ  اسوووووووووووية  ي  إنسوووووووووووانا ؛ فوووووووووووي ظوووووووووووروف ولبنووووووووووو  ةوسووووووووووووري
ا وجو اعتبووووووووار واصوووووووول ي ا أيضوووووووو  وئوووووووولا مووووووووا لحووووووووظ ةئووووووووو حووووووووق العووووووووود .ا"ديوووووووو  ئن "تهديوووووووود 

ا "صووووووووووووفقة يوووووووووووو  إع م عليهووووووووووووا ي طلووووووووووووق ية"، التوووووووووووو مريكيوووووووووووو   م األالسوووووووووووو ة " طوووووووووووو فووووووووووووي 
ا القووووووووور "، بووووووووو  ئووووووووولا ل  كووووووووولو  ة،مووووووووو المنا رمموووووووووؤتمثووووووووول ب، المت تصوووووووووادد  اال شوووووووووقهابدء 

إلووووووووول مووووووووون "مووووووووواكغي"  ينموووووووووريكي  األة يووووووووو روحوووووووووات و راء الخارجموووووووووا شوووووووووهدناه فوووووووووي ط
 .ينتو " وصوال  إلل "كوشنر""كل

حوووووووووووووث البا  وووووووووووووول،األنوكالوووووووووووووة احوووووووووووووديث ل فوووووووووووووي أكووووووووووووود عليوووووووووووووائووووووووووووولا موووووووووووووا و 
حيووووووووووث ء البرلوووووووووووثي"،  "عوووووووووو   ق اإلنسوووووووووواجوووووووووووء وحقووووووووووو لمتخصووووووووووإل بقضووووووووووايا اللوا

  الكيوووووووووووواموووووووووووون أ زيووووووووووووزعإلوووووووووووول "ت فتهوووووووووووود التووووووووووووي ةمريكيوووووووووووو  مشوووووووووووواريع األال أ  أشووووووووووووار
هجيوووووووووووور لتن اليوووووووووووووم التووووووووووووالي بة الووووووووووووة "شووووووووووووب  العووووووووووووودة"؛ بوووووووووووودأت موووووووووووو " صووووووووووووهيوني  ال

 
 طينيةالموسوعة الفلس )1(
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، 1948ة منووووووووووووول عوووووووووووووام مسوووووووووووووتمر  المشوووووووووووووبوئة  "إ  تلووووووووووووو  المشووووووووووووواريعوين فلسوووووووووووووطيني  ال
 ين فووووووووووووويفلسوووووووووووووطيني  ين الطن؛ سوووووووووووووع  إلووووووووووووول تووووووووووووووطمووووووووووووون واشووووووووووووون برعايوووووووووووووةهوووووووووووووا وجل

 ارجيوووووووووووووووةو يووووووووووووووور الخ رة مستشوووووووووووووووالمشووووووووووووووواريع  طووووووووووووووو تات" وأ  مووووووووووووووون تلووووووووووووووو  الشووووووووووووووو ا
ة الووووووووووورئيس األسوووووووووووبق بيووووووووووول  ، ور يووووووووووو 1951-1949ي )كغموووووووووووا ور جووووووووووو  ريكوووووووووووي  ماأل

ا علووووووووووووووووول مشوووووووووووووووووروع   " وأ 2001-1993كلينتوووووووووووووووووو  ) "مووووووووووووووووواكغي" كوووووووووووووووووا   ائمووووووووووووووووو 
ا إلنشووووووووووووواء مشووووووووووووواري ةلربيووووووووووووو  قووووووووووووودين دول تأسوووووووووووووا   ة، بهووووووووووووودف ا تصوووووووووووووادي  ع دعمووووووووووووو 

د محوووووووودود، كتفوووووووواء بةعووووووووادة عووووووووداال ن وجووووووووودئن، مووووووووعفووووووووي أموووووووواك وطين ال ج ووووووووينتوووووووو 
"، عوووووووووووووام نتوووووووووووووو  كلي يوووووووووووووة"ر   و بوووووووووووووآ ر؛أشوووووووووووووكل ا، با الحقووووووووووووو  تموووووووووووووا تضووووووووووووومنئوووووووووووووو و 

  رفوووووووووو بالفشوووووووووول جووووووووووراء  الخطوووووووووو ، وليرئووووووووووا، بوووووووووواءت ولكوووووووووون جوووووووووول ئووووووووووله .2000
ا أ  ة، فلسووووووووووووووطيني  ق الو ب المنطقووووووووووووووة أد حوووووووووووووول ال يضوووووووووووووومن الحقوووووووووووووو شووووووووووووووعو  مؤكوووووووووووووود 

شوووووووووووونر"، جاريوووووووووووود كو ، والتووووووووووووي يعوووووووووووود "ئووووووووووووي األ وووووووووووور   تفشوووووووووووولر " س"صووووووووووووفقة القوووووووووووو 
ب  حوووووووووول سووووووووو و  هوووووووووا.مووووووووو ؛ عرابترا دونالووووووووود كوووووووووي  مريهر الووووووووورئيس األوصووووووووو  مستشوووووووووار

"المسوووووووووووحو ة"، أشوووووووووووار البرلووووووووووووثي ات م خي مووووووووووو   التلووووووووووو  مووووووووووون ي  صوووووووووووهيونلالووووووووووولعر" ا"
وهبوووووووووووواتهن  ،ين فووووووووووووي مسوووووووووووويرة النضووووووووووووال والثووووووووووووورةي  فلسووووووووووووطينلال ج ووووووووووووين ا إلوووووووووووول دور
   عووووووووووووون ة، فضووووووووووووو محتلووووووووووووو  ال ا ووووووووووووويي األر هن فووووووووووووو إ ووووووووووووووانإلووووووووووووول جانووووووووووووو   للو ووووووووووووووف

لووووووووووول تهن عا، ومصوووووووووووابر أمميووووووووووو  ي ، المكفوووووووووووول تعوووووووووووو ق العوووووووووووودة والفووووووووووواظهن بحووووووووووو احت
ثووووووووو  برسوووووووووائل ة فار وووووووووة، بعيووووووووو  تاريخة ظووووووووو لحر بكموووووووووا اكووووووووو   . ووووووووويهنب أرا ووووووووور ء البقوووووووووا

ا وجو  ا" لموووووووووا  ووووووووود يشوووووووووكل "كابوسووووووووو  فوووووووووي  الج وووووووووو  عنووووووووودما أطلوووووووووق  ،يوني  صوووووووووهالديووووووووو 
وتمكوووووووووووون  ،2011عووووووووووووام  محتوووووووووووول  رب الجوووووووووووووال  السوووووووووووويرات العووووووووووووودة"  وووووووووووو م" ةسوووووووووووووري

 جيوووووووووووال لحقهووووووووووون وحوووووووووووق  األدين عووووووووووودم نسووووووووووويادود، مؤكووووووووووو  توووووووووووراق الحووووووووووو بعضوووووووووووهن ا
 .جدادئنآبائهن وأ

ت لووووووووووووة اللجوووووووووووووء بوووووووووووودأأ  رح ي  فلسووووووووووووطينناشوووووووووووو  اللث والباحوووووووووووو ار أشوووووووووووواكمووووووووووووا 
ة  ووووووووود صوووووووووهيوني   بهوووووووووا عصوووووووووابات؛ "بعووووووووود مجوووووووووا ر مروعوووووووووة  امووووووووو  1948عوووووووووام 

إلووووووووووول  وووووووووووار   فلسوووووووووووطيني   ألوووووووووووف 900جيووووووووووور نحوووووووووووو هين، حيوووووووووووث تووووووووووون تفلسوووووووووووطيني  ال
فووووووووووووي ين فلسووووووووووووطيني  ين الد ال ج وووووووووووو "يقووووووووووووارب عوووووووووووودالبرلوووووووووووووثي؛ اف  وووووووووووو وأ وطوووووووووووونهن"

ة بيوووووووووو  غر الالضووووووووووفة  يفوووووووووو هن اتم خي موووووووووو وتتركووووووووووز  ج ووووووووووا ،مليووووووووووو  ال 8.5العووووووووووالن نحووووووووووو 
 ث تضوووووووووونحيوووووووووو  ولبنووووووووووا  واألرد ". ةوق وتحديوووووووووودا  سووووووووووورية ودول الطوووووووووو لووووووووووز   طوووووووووواعو 
ا  م خي موووووووووو  11 ةفيمووووووووووا تضوووووووووون سوووووووووووري ،عووووووووووين الحلوووووووووووةئووووووووووا أكبر ، و ام خي موووووووووو  12بنووووووووووا  ل
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ات م خي موووووووووووو  8إلوووووووووووول جانوووووووووووو  البقعووووووووووووة،  ائوووووووووووو أكبر  12"، واألرد  كمووووووووووووو الير ا "ئوووووووووووو أكبر و 
ء و شوووووووووووكل لجووووووووووو " و ووووووووووود ة.بيووووووووووو  غر ا  فوووووووووووي الضوووووووووووفة الم خي مووووووووووو  24واع لوووووووووووزة فوووووووووووي  طووووووووووو 

حيووووووووووث حوووووووووافظوا علوووووووووول تمسوووووووووكهن بحقهوووووووووون بووووووووووالعودة، ة، الووووووووووة فريووووووووودح و  سوووووووووطيني  فلال
تووووووووووو ثير  رلووووووووووون بعووووووووووودئا اات نوووووووووووات للثوووووووووووورة، فكانووووووووووو تهن إلووووووووووول  زاام خي مووووووووووو وحولووووووووووووا 

سووووووووووووووة لطر للشووووووووووووووع  فوووووووووووووي الووووووووووووودا ل  ووووووووووووود  ةضوووووووووووووالية الن وووووووووووووود علووووووووووووول المسوووووووووووووير 
 ".حت لاال

   نارام سرجون كتد وق 
 النار يبةحقو  نتظارال ابة لع المسدس؟؟بايدن غير  ا في حقيبةماذ

 نتظووووووووووارا صووووووووووناعا للتكنولوجيووووووووووا بوووووووووول صووووووووووناع سوووووووووواعات االسووووووووووو لي ريكووووووووووا األم
وعوووووووووووووودة  .لالطويوووووووووووووو  نتظووووووووووووووارالالطويوووووووووووووول وعقووووووووووووووود ا نتظووووووووووووووارأيووووووووووووووام االطويوووووووووووووول و لا

 مريكووووووووووي  مفوووووووووواوض األفال .” سوووووووووومونها  المفاو وووووووووواتي يي التوووووووووو ئوووووووووو  لووووووووووديهن نتظوووووووووواراال
سووووووووو  لي مريكوووووووووي  األ لعقووووووووولاو وووووووووات فوووووووووي افالمف .خيةعود السووووووووو رد  منوووووووووا بوووووووووالو يشوووووووووت

سووووووووووو  الو ووووووووووو  واسوووووووووووتراحات مووووووووووون ة لكئوووووووووووي منووووووووووواور بووووووووووول  حلوووووووووووول ل الووووووووووولو للوصووووووووووو 
الووووووووول  يفاو وووووووووو   فهووووووووون ،طووووووووو قيووووووووور علووووووووول االيتغ ال يهووووووووودف النهوووووووووائالمعوووووووووارك وال

 .لووووووووووة ات انتظووووووووووارلعبووووووووووة  ئووووووووووو لنووووووووووارف اايووووووووووة ودو  سووووووووووقف للووووووووووزمن أل  و وووووووووو ماالنه
و  فووووووووووووانهن يصوووووووووووونعلتفوووووووووووواوض فيووووووووووووا طوووووووووووواوالت ابو  ينصوووووووووووو  ي الو وووووووووووو  الوووووووووووولدوفوووووووووووو 

ولوووووووووووووة وتحووووووووووووو  طا رضحووووووووووووو  االرات تمالموووووووووووووؤا  سوووووووووووووجو نيرعونهوووووووووووووا و م ويز االلغوووووووووووووا
 .رالنووووووووووا وتنتهووووووووووي و وووووووووواتوعنوووووووووودما يووووووووووتحطن الخصوووووووووون تنتهووووووووووي المفا .لمفاو وووووووووواتا

وئوووووووولا  .نتظوووووووواربموووووووووت الخصوووووووون الوووووووولد د وووووووول لعبووووووووة اال .تظووووووووارنوتنتهووووووووي فتوووووووورة اال
روب الجيووووووووول   حووووووووو يسوووووووووتحق ا  يكوووووووووو  لكنووووووووواو  .اسووووووووون لوووووووووا ب الالحووووووووورو وع مووووووووون النووووووووو 

 بايوووووووووود  رةادا كلهاتشوووووووووو  لحظووووووووووة منوووووووووول ةمريكيوووووووووو  ياسووووووووووة األالس  ديوووووووووود نهوووووووووواأل .صووووووووووفر
لتووووووووووووي او  .ةمريكيووووووووووو  األ بووووووووووول ئوووووووووووي اسوووووووووووتمرار لكووووووووووول االدارات .دةليسووووووووووو  ادارة جديووووووووووو 

تريوووووووواق بالمفاو ووووووووات ريثمووووووووا يصوووووووونع  د تووووووووديرهاحوووووووو ئوووووووودف و   ضووووووووي ةا فووووووووي كوووووووول لهوووووووو 
 ضوالتفوووووووووواو  نتظوووووووووواررة االفتوووووووووو  يال تنتهوووووووووو حيووووووووووث  .لمسوووووووووود ايصوووووووووول دور  وسووووووووووام ا

 .ريتغيال د لفها الير نحو ئدسما ئي تفي طالما ا  الخصن  ود 
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فووووووووواوض الهنوووووووووود الحمووووووووور الووووووووول التوووووووووي كانووووووووو  ت أميركيووووووووواا  سووووووووو ئوووووووووو اوئووووووووولا 
لقوووووووووووووووا بالسوووووووووووووو م وت نوطني  المسووووووووووووووتا وعووووووووووووووود وا كثيوووووووووووووور ايووووووووووووووة والوووووووووووووولين انتظوووووووووووووور ماالنه

فووووووووووي رو  و  ينتظوووووووووو مووووووووووايزالو  .م يووووووووووة سوووووووووو فاات 6000م فووووووووووي وعوووووووووود بالسوووووووووو  6000
 ئن … ل  بور ال هن حتلليولن يصل الس م ا جما يةمقابر االبادة ال

ين فلسووووووووووووووووووطيني   ووووووووووووووووووات مووووووووووووووووووع الفاو لمت ااعاسوووووووووووووووووو  الفعشوووووووووووووووووورات آ دبعوووووووووووووووووو و 
و  الوووووووووول أد ي  فلسووووووووووطينال لوووووووووون يصوووووووووول ينمووووووووووريكي  ألا والمبعوووووووووووثينات الموفوووووووووودين وم وووووووووو 

 يني  فلسوووووووووووطيني تشوووووووووووتي  المووووووووووون كووووووووووول المفاو وووووووووووات ئووووووووووو  كانووووووووووو  النهايوووووووووووةو ئووووووووووودف 
التووووووووووي  نتظوووووووووارلعبووووووووووة االفهنووووووووواك اليوووووووووووم بسوووووووووب   .مووووووووووا بووووووووووين فوووووووووت  وح نهوتموووووووووزيق

ئوووووووووو لا وئووووووووو ن فوووووووووت  لسوووووووووطيفطين حموووووووووا  و سووووووووو فل .نا  فلسوووووووووطيسووووووووولو فوووووووووي او لقووووووووو  انط
و  فلسوووووووووووووطيني  لموووووووووووووا انتظووووووووووووور الوك .أميركوووووووووووووا انتظوووووووووووووار ثمووووووووووووورة المفاو وووووووووووووات ولعبوووووووووووووة

وفلسوووووووووووووطين  .واحووووووووووووودةأل  فلسوووووووووووووطين  .طينفلسووووووووووووو  ة  زموووووووووووووة مووووووووووووونهر نسوووووووووووووخسوووووووووووووتظ
ن تعوووووووووود ولوووووووو  .لعبووووووووة المفاو ووووووووات يركوووووووواأم  لعبووووووووو  ا حوووووووودة الوووووووولمو ظلوووووووو  واحوووووووودة 

 ارنتظوووووووووووو لعبوووووووووووة االو  . ووووووووووواتالمفاو  بوووووووووووةتو وووووووووووف لع عنووووووووووودما تاال فلسوووووووووووطين واحووووووووووودة
 .تلةاالق

 سوووووووووووووووووتكباراال ة ودولصوووووووووووووووووهيوني  تتو وووووووووووووووووف المخططوووووووووووووووووات الا لووووووووووووووووون وأ يووووووووووووووووور 
ين فلسوووووووووووووطيني   ووووووووووووود ال روبوالحووووووووووووو  تامر لموووووووووووووؤااعووووووووووووون د  الدسوووووووووووووائس و  عوووووووووووووالمي  ال
علووووووووول كووووووووول  تهنمنووووووووو ض هيمووووووووون فووووووووور ئوووووووووؤالء  ليوووووووووتمكن  ج وووووووووين وليووووووووور ال ج وووووووووينال

دك حووووووووووودو مزعووووووووووووم ال صوووووووووووهيوني  الالكيوووووووووووا  ن ة وتحقيوووووووووووق حلووووووووووو فلسوووووووووووطيني  ال األرا وووووووووووي
ت ايقوووووووف فوووووووي وجوووووووا ئوووووووله المخططووووووو  ل ولووووووونل النيووووووو ات إلووووووو الفووووووور مووووووون  إسووووووورائيل"" ايووووووو 

ع بووووووووودءا مووووووووون حوووووووووزب يتزعوووووووووز  د الد والووووووووولاال محوووووووووور المقاوموووووووووة الصوووووووووام المشوووووووووؤومة
بوووووووووواول ن كووووووووووولرفضوووووووووو  شووووووووووروط  يالتوووووووووو  دمو لبنووووووووووا  الوووووووووول سووووووووووورية الصوووووووووو    فووووووووووي
لاليووووووووة ثمنووووووووا لهوووووووولا  ودفعوووووووو  دموووووووواءة فلسووووووووطيني  ال قضووووووووي ةن ال  التخلووووووووي عوووووووو ورفضوووووووو 

لهووووووووووووا شوووووووووووورف كووووووووووووا   ة التوووووووووووويعظيموووووووووووو ال ةسوووووووووووو مي  اإل ةجمهوريوووووووووووو  ال للوووووووووووو امو ووووووووووووف ال
ة ر السووووووووووفاة بصووووووووووهيوني  العنوووووووووودما اسووووووووووتبدل  السووووووووووفارة  والمشوووووووووورفة المبدئيووووووووووة الموا ووووووووووف

 تلموووووووووو فعووووووووو  شوووووووووعار اور قووووووووود  ه اللزحوووووووووف المقووووووووود  باتجوووووووووا  اوأعلنووووووووو  ةفلسوووووووووطيني  ال
 ةفلسووووووووووطيني  ال ةل ل نتفا وووووووووو و وووووووووودم  الوووووووووودعن الكاموووووووووو  صووووووووووهيوني  الموووووووووووت ألمريكووووووووووا ال

اللووووووووووواء أسووووووووووهن وعلوووووووووول ر ئهووووووووووا أبنايوووووووووورة   م موووووووووونالعظووووووووووا هداءشوووووووووو لي الوووووووووو  ابمووووووووووا فوووووووووو 
 .نييماالشهيد  اسن سل
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 المراجع
  .فلسطين ب دنا دباغ، مراد  فيمصط

 ،1ط نس،توووووووو  والعلووووووووم، ثقافوووووووةوال ةربيوووووووللت ةعربيووووووو  ال ةمووووووومنظ  لا ة،مدينووووووو  صوووووووة .لقووووووود ا –
 .813    المجلد…، ،ةفلسطيني  ال الموسوعة والعسلي، 24   

 أسووووووووويوط، معوووووووووةجا ل،لمسوووووووووتقبا ت دراسوووووووووا زمركووووووووو ة،ديمغرافيووووووووو  وال ةيووووووووولجغرافا التغيووووووووورات  –
1996،    833. 

 .القد  الثالث، المجلد  ة،فلسطيني  ال الموسوعة ––

 ن علو ياهبر د. إ ة:سياسي  يا الغرافالج في مواجهة ج و   ال
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 سادسالالباب 
 ةل  الحرب على سوري  في ظ  ون فلسطيني  ال

 
 لغربي  اإلع م اتغطية   ؛رية والحربو سو فلسطيني   •

 عمر المقداد 
مووووووووووووة علوووووووووووول أسوووووووووووووار عاصوووووووووووومة المقاو  ني  صووووووووووووهيو ليووووووووووووا  االكمخالوووووووووووو   •

 عز ة شتيود                   )دمشق 
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 ورية والحرب س وني  فلسطي
 غربي  اإلعام التغطية  

 عمر المقداد

 
 د و ضووووووووووواياسوووووووووووي واال تصووووووووووواداي  فوووووووووووي الشووووووووووو   السإع موووووووووووي وكاتووووووووووو  •

 المنطقة
 ة للكتابي ة العامة السوري ارئ في اله •
جوووووووووووائزة ياسوووووووووووية لة السلمقالووووووووووو ي احوووووووووووائز علووووووووووول المرتبوووووووووووة األولووووووووووول فووووووووووو  •

 ياإلمام الخمين
علووووووووووووووم وال فوووووووووووووي اإلدارة العاموووووووووووووة الووووووووووووول الدراسوووووووووووووات العليووووووووووووو حوووووووووووووائز ع •

 السياسية
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ة بوووووووووووو د املوووووووووووو كهووووووووووووا اإلحاطووووووووووووة التد   مهمووووووووووووا بلغوووووووووووو   دراسووووووووووووة د  يمكوووووووووووون أل ال
 وا عي  "الووووووووووووو  :اتيووووووووووووو  علووووووووووووول ثنائ مفتوحوووووووووووووا   البووووووووووووواب كوووووووووووووا  إاا وال سووووووووووووويما ؛مو ووووووووووووووع

 .ريخ"التاو  يا"الجغراف ، الزما  والمكا ""، "مزي لوا
 ضوووووووووووووووووي ةقلاسوووووووووووووووووة تتنووووووووووووووووواول   الدرانووووووووووووووووو كا ااإ، مووووووووووووووووور يوووووووووووووووووزداد صوووووووووووووووووعوبةاأل

التحريووووووووووووور " .والشوووووووووووووتات"العوووووووووووووودة " ."الووووووووووووودا ل والخوووووووووووووار "تها عباتشووووووووووووو ة بفلسوووووووووووووطيني  ال
  .والتطبيع"

طوووووووووووة اإلحا –اعتها طاسوووووووووووت ووووووووووودر  -دراسوووووووووووة الئوووووووووووله  سوووووووووووتحاول ، موووووووووووع الووووووووووو 
ة سوووووووووووووووري وفلسووووووووووووووطيني  "ئووووووووووووووو ال و أ، لهووووووووووووووا وانووووووووووووووا  خلتووووووووووووووا عنات   ي  شووووووووووووووكالإوع بمو وووووووووووووو 

 ."؟غربي  اإلع م ال يةغطت: الحربو 
 ديووووووووووووووة الوووووووووووووورأحر عوووووووووووووون  غربووووووووووووووي  لإلعوووووووووووووو م ا  حووووووووووووووديث اأإلوووووووووووووول  يرشوووووووووووووو تسو 

  وووووووووو ل ي سوووووووووووريةفلسووووووووووطيني  سووووووووووورية و بشوووووووووو    ،رة والتغييوووووووووو ديمقراطيوووووووووو  تعبيوووووووووور، الوال
" ي  "المهنوووووووووو   ملا اإلعوووووووووو ، وأ  ئوووووووووو ع   مفووووووووووت بووووووووووا    حووووووووووديثا  كااكووووووووووا، سوووووووووونوات الحوووووووووورب

ل إلوووووووو ول الوصوووووووو  يفوووووووو  أول رصاصووووووووة، عكووووووووا  منخرطووووووووا  موووووووو تووووووووا، ن دعاحسوووووووو   عوووووووو 
  ما يزال:ا  و كد لال للحرب، حقيقي  الهدف ال
هووووووا واالنتقووووووال ب ،ة ومحووووووور المقاومووووووةطيني  فلسوووووو ال قضووووووي ةعوووووون الصوووووول سووووووورية ف ▪

 إلل  فة التطبيع.
إلوووووول دول  -يوووووودة كبووووووة جدن فووووووي –لجوووووووار ا ي سووووووورية ودولي  فلسووووووطينتهجيوووووور  ▪

ة وموووو مقا يووووار الا  عوووون فلسووووطين، نسووووف فيوووو  وجغراا  تاريخيوووو  وء بعيوووودة جوووو لشووووتات و 
موووووا بقوووووي التصووووواب يوووووع، لتطب  امووووو د نحوووووق العوووووودة، تووووودريشوووووط  يووووور، ر التحو 

 ، ومحووووو هال صووووفقة القوووور استسوووو الوووووطن البووووديل، ة كوووور ريوووور فلسووووطين، تمفموووون 
 .ةدولي  وال ةسطيني  فلالمن اللاكرة  قضي ةال
مووووووون  يووووووووم النكبوووووووة، األرض يووووووووم، د بيووووووووم القووووووو حتفوووووووال ط  االشووووووو واألئووووووون،  ▪

سوووووورية، وئوووووي األيوووووام فوووووي  ةيني  فلسوووووطلت اام خي مووووو المحوووووور المقاوموووووة و  و  وووووام
ين فووووووي السوووووووري   هنائوأشووووووق ينفلسووووووطيني  الل ج ووووووين آالف اات م وووووو ييهووووووا يح لتوووووويا

 جرمانوووووا، السووووويدةين،  وووووا  الشوووووي ،  وووووا  دنوووووو ، ، فلسوووووطاليرمووووووكات /م خي مووووو 
فوووووي  رئووووواولي /الرمووووودا ، راتدحنووووو ، مووووولالر  ،النيووووورب، ينالعائووووودبينة، ينووووو ، سووووو   

، ق العوووووووودةدد بحووووووو انووووووو ت ،ةحاشووووووود ةيووووووو  جمائير لضووووووو   اتمسوووووووير فوووووووي  ،ريةو سووووووو 
ة دولووووووووووو الاألرض، وإ اموووووووووووة حريووووووووووور تو ، صوووووووووووهيوني  د ال   ووووووووووو حمووووووووووول السووووووووووو و 
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وعاصووووووومتها القووووووود   فلسوووووووطيني  لتوووووووراب الة المسوووووووتقلة علووووووول كامووووووول اسوووووووطيني  فلال
 .ري الش

 :ال د من كان الهدف،ا ه كي يتحقق 
 .في الحرب سوريةي فلسطيني      ➢
وئن عوووووون عوووووودو ، ة فلسووووووطين ضوووووويتهن المركزيوووووو   ننتبووووووائهن عوووووو صوووووورف او  ➢

 حووووووووق تقريوووووووور ،عووووووووودةللوووووووون اعوووووووون ح، صووووووووهيوني  ال محتوووووووول  لاسووووووووي اسألا
 إلوووووول االنخووووووراط فوووووويوصوووووووال  ين، طفلسوووووو  مةعاصوووووو د  قوووووو الو المصووووووير، 

عي مووووواج نووووزو مفتعووووول، و موووووع عوووودو مفتعوووول ، وصوووووراع ة ضووووايا ئامشووووي  
فوووووردو  دول الشوووووتات ة إلووووول منطقووووو وفلسوووووطين والسوووووورية  "جحوووووين"مووووون 

 .واللجوء
 :منان ال د أيضًا، ك
ي فووووووووووووو مثلوووووووووووووة متالين فلسوووووووووووووطيني  ة للحقيقيووووووووووووو  ال بوووووووووووووةلنكعلووووووووووووول ايوووووووووووووة التعم •

جديووووووووودة نكبوووووووووة  ث عووووووووونديلحووووووووو ن، باسوووووووووطيلفل صوووووووووهيوني  اللتصووووووووواب اال
، ودول الجوووووووووووووووووار فووووووووووووووووي سوووووووووووووووووريةين فلسووووووووووووووووطيني  بالتعلووووووووووووووووق مفتعلوووووووووووووووة ت

ل ، مشووووووووووغو لنووووووووووزو الفو وووووووووول والوووووووووول ض عحوووووووووور  ت ا  ن  صصوووووووووو تتضووووووووووم  و 
 فوووووووووي حياتوووووووووا اليوميوووووووووة ي  فلسوووووووووطينال معانووووووووواةتتنووووووووواول و  ، تقووووووووواةيهوووووووووا بعل

 :ج  منلتي تدر  او  ،ةوريات سمم خي  في 
انقطووووووووووووووواع ، شوووووووووووووووربيووووووووووووووواه الم، زغيووووووووووووووو  الخبووووووووووووووو ر  ن ميتووووووووووووووو نووووووووووووووواة معا -

 علين.التربية والتو الدراسة تو ف ، اجع الصحةتر ، لكهرباءا
اد الفقوووووووووووور يوووووووووووو وا د ، لالوووووووووووودتراجووووووووووووع ، مووووووووووووالفقوووووووووووودا  الوظووووووووووووائف واألع -

 والجهل.
 و .قانياب الالجريمة وغ، بطالةال تمعدالع ارتفا -
 الحوووووووووووديثو  ،ن اآلمنوووووووووووينيي  لسوووووووووووطينفبال ةيووووووووووو  رئابفتووووووووووو  المجموعوووووووووووات اإل -

 حسووووووووووو  مصوووووووووووطلحات "وبطشوووووووووووا منظووووووووووواال"او ات تجووووووووووو ل يسوووووووووووم عموووووووووووا
 .غربي  الم  اإلع

 ين.السوري  ن يفلسطيني  لتعلي  بحق الا، السجن، االعتقال -
ر ، توووووووووودميحصووووووووووارالبر، المعووووووووووام سوووووووووواة ات، م خي موووووووووو الالهجوووووووووووم علوووووووووول  -

، ا  عسووووووووووووووكري  سووووووووووووووورية توووووووووووووودمير طووووووووووووووة ات، كجووووووووووووووزء موووووووووووووون  م خي موووووووووووووو ال
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بوووووووووون نصوووووووووويحة "ل يوووووووووولا  لكاموووووووووول، تنفا  باجتما يوووووووووو  اا  و سياسووووووووووي  ، ا  ا تصووووووووووادي  
 ."لوريو  

ة أمووووووووووام احتمووووووووووال واحوووووووووود، ئووووووووووو ير سووووووووووو ي فلسووووووووووطيني   ووووووووووع وأ يوووووووووورا ، و  -
 جعوووووووولا يموووووووو  ، مدا  عوووووووون فلسووووووووطينبعوووووووو  أكثوووووووورحووووووووو دول ن جديوووووووودنووووووووزو  

، مي  يوووووووووووو لا نهكاوحووووووووووور  نااكووووووووووورتهن عووووووووووو تغيووووووووووو  ة فلسوووووووووووطيني  ال قضوووووووووووي ةال
 .النسيا وتد ل طي 

 ة صهيوني  ة خط  
فوووووووووة لر  لشوووووووووكيتلحرب بة بووووووووواكالمشوووووووووار  لووووووووودولامووووووووو  ا س،  سووووووووويوفوووووووووق ئووووووووولا الت

ات مراكوووووووووز أبحوووووووووواث  كوووووووووورد  فمو ات ر اسوووووووووتخباين ومسووووووووووؤولي سياسوووووووووي    ،  ووووووووووم  عمليووووووووو 
 .بدول الحر وإع ميين من 

 :نحوتدريجيا   مت جها  كا  دورئا 
رض التوووووي يتعووووو  عتقوووووالاالو  ،هادطاال ووووو  ،ةعانوووووااث يوميوووووة عووووون المفتعوووووال أحووووودا ❖

 .لها ةسوري وني  فلسطي
 .ةي  برئااإلات منظ مال ففي صفو  للقتالر لتكفيوال لمائن با  إلرا ❖
، وبووووين ال ج ووووين وريةفووووي سوووو  ةسووووطيني  فللات امنظ موووو بووووين ال  مسوووولافتعووووال نووووزاع  ❖

 أنفسهن.ين فلسطيني  ال
 مرأد عوووووووووا  ضوووووووووي ةسوووووووووورية إلووووووووول  يفلسوووووووووطيني  ة بحوووووووووداث المتعلقووووووووو األتحويووووووووول  ❖

 .عالمي  
 .سوريةي ي  فلسطينة عن مالي  الالمساعدات  روا ومنعاألوناف تمويل قيإ ❖
سلل دولي  وال ي  مممويل األيقاف التإ ❖  .ةفلسطيني  ات التعليمية المؤس 
ر سووووووووواء ة، علووووووووول مسوووووووووتو  اللقووووووووواءات الثنائيووووووووو  والة دوليووووووووو  ت التمرالموووووووووؤ عقووووووووود ا ❖

تحوووووووو  ، و لجديوووووووودةحووووووووديث عوووووووون النكبووووووووة اللمانووووووووات للبر ت والقووووووووادة واوالحكومووووووووا
 .و /لنز ، التوطين، اساعدة، اإللاثة، الملي  ماثل/الدعن الين معناو 

ات حقوووووووق اإلنسووووووا  منظ موووووو و  ،ةدوليوووووو  لت اامنظ موووووو ال، ندام مجلووووووس األموووووو اسووووووتخ ❖
 .وريةفي س فلسطيني  جسد الللل اض عت ل نقضاامنص
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، ووتووووو  ومن رايوووووتسئيوووو /رة، مثووووول لموووووؤثي اع الموووودنات المجتمووووو منظ مووووو اسووووتخدام  ❖
 ليرئووووووا/ لتلفيووووووقو  ،دودحوووووو  اسوووووولو  بوووووو ، مر حوووووودودبوووووو  ة، أطبوووووواء دوليوووووو  العفووووووو ال

 .ةني  صهيو لا طةالختقارير تخدم 
ي فلسووووووووطيني  ثيووووووووة للحووووووووديث عوووووووون ئموووووووووم لبحاة اسوووووووويالدر  قوووووووواتف الحلعقوووووووود آال ❖

 .ةطخالمارئا وفق تثسوا سورية،
ة عووووون وميووووو تصوووووريحات يق إطووووو والعوووووالن فوووووي ل أدوار بوووووين  وووووادة أوروبوووووا تبووووواد ❖

 ن في سورية.يفلسطيني  اة المعان
ة، نكبوووو سووووورية، مثوووول / يفلسووووطيني  عنوووود الحووووديث  نوووودهين جديوووودة عفووووام اسووووتخدام ❖

 ./ةمعاناشتات،  ارثة،ك
ا  صوصوووووووووو ،  ينفلسوووووووووطيني  ال نبوووووووووا عووووووووون اسووووووووووتقبال ال ج ووووووووويورو أول د  عووووووووو إ  ❖

 من سورية.النا حين 
 جديدة. شتاتدول ء إلل واللجو الهجرة ئن ب  لراإ  ❖
هن تإ وووووووو  لتحفيوووووووز دول الشوووووووتاتبووووووو و  فلسوووووووطيني  ققهوووووووا   حنشووووووور  صوووووووإل نجوووووووا ❖

 ديد.نزو  جل الجدد عل ال ج ين
 الخطوووووووووة فوووووووووي جتمووووووووواعي  صووووووووول االالتواحات صوووووووووفو اإلعووووووووو م الجديووووووووود  حوووووووووام إ ❖

يوووووو  مقوووووواطع ترك، و توحووووووة االحتموووووواالتمفوجعلهووووووا سوووووواحة حوووووورب  ،ةصووووووهيوني  لا
 .لحظيةصورة، وأ بار م
ي فلسووووووطيني  علووووووق بيت لنشوووووور كوووووول مووووووا ةلمعاديوووووو سووووووائل اإلعوووووو م او تسوووووخير آالف  ❖

 رية.سو 

 الحرب قبل  و سوريةفلسطيني  
طوووووووووة الخ فوووووووووخي سوووووووووورية فوووووووووي فلسوووووووووطيني  بعووووووووو  و وووووووووع  ووووووووو ، ع مووووووووورور الو مووووووووو 

 : أ نن مرلعلل ال، ال جر  و ، ةني  صهيو لا
اناتهووووا لتحريوووور كوووول إمك -وم ليوووو ل ال االسووووتق ل وحتوووو منوووو  –  وووود و ووووع  سووووورية •

 حقو ووووووووووا وأر ووووووووووا اسووووووووووتعادة فووووووووووي فلسووووووووووطيني  ال ، ودعوووووووووون الشووووووووووع طينفلسوووووووووو 
، يهوووووواال تفووووووري  فتراجووووووع و  ي التوووووو لمركزيووووووة الهووووووا  ضوووووويتها ااعتبرت، و مغتصووووووبةال

 .هافي سبيل مكنما ي   كلبللحروب و دم  الشهداء، و    الو ا
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وق حقووووووو مووووووول كا فلسوووووووطيني    الجووووووو ال   وحيووووووودة التوووووووي منحووووووو لا ولوووووووةلداسوووووووورية  •
والحقوووووووووق سووووووووفر واالنتقووووووووال ين والصووووووووحة وال، فووووووووي الملكيووووووووة والتعلوووووووو مواطنيهووووووووا

 المدنية.
ة لووووووود  دائمووووووو  ةيعملوووووووو  بصوووووووف فلسوووووووطيني  ف لوووووووف موظووووووو / أ75اك /ئنووووووو  كوووووووا  •

سوووووو لا رد سووووووو  ي  سووووووطينفل / ألووووووف475ة، موووووون بووووووين /السوووووووري  لحكوميووووووة ات امؤس 
 .بلحر ال ء، جر   بحصاس  آ ر إح

اليرموووووووك  ام خي موووووو ة، وكووووووا  جيوووووود  كانووووو ي سووووووورية فلسووووووطيني  الحالوووووة المعيشووووووية ل •
 كوووول مظوووووائر هموووووا" بصوووولة، ففينم خوووووي  لوووول معنووووول كلمووووة " يمتوووووا  إوفلسووووطين، ال

 .والحياة الكريمة الغنل
ات م خي مووووووووو ال/مصوووووووووطل  مووووووووود بشووووووووو   ن متعكبيووووووووور وسووووووووووء فهووووووووو لغووووووووو  ك نوووووووووائ •

انيكيبوووووووة الشووووووو   التر وب /سووووووووريةفوووووووي  ةفلسوووووووطيني  ال يعتقووووووود ث حيووووووو ، يهووووووواة فسوووووووك 
 وووووا  الشوووووي ،  وووووا  اليرمووووووك، فلسوووووطين، /: /12/ ات الووووووم خي مووووو ال  كثيووووورو  أ

رموووووووووول، لنيوووووووووورب، ال، اة، العائوووووووووودينينيدة  ينوووووووووو ، سووووووووووبانووووووووووا، السوووووووووو دنووووووووووو ، جرم
كووووووون علوووووووول لمطلق، لو  بووووووووافلسوووووووطيني  و  الج وووووووو ا هنووووووودرات، الرموووووووودا / يسوووووووكنح

 يفلسووووووووطيني    صووووووووحي ، أل ليوووووووورد عتقوووووووواا االئوووووووولاتضوووووووو  أ  أرض الوا ووووووووع، 
، ولوووولل  انتشووووروا يةسووووور فووووي مكووووا    امووووة بوووو د  إلمسووووموحا  لهوووون ا ا كوووو  ريةسووووو 

تلووووو  وا ين  ووووود سوووووكنوري  السووووو لعديووووود مووووون ا أ  اة، كمووووو السووووووري  ي كووووول الجغرافيوووووا فووووو 
 كانوووووووو  الات م خي موووووووو وئنوووووووواك  ،لبووووووووادزوا  المتالوووووووو إ ووووووووافة إلوووووووول ، اتم خي موووووووو ال

د ليرمووووووك الووووولا م خووووي ن%/ مثووووول /15/ا فيهوووو  فلسوووووطيني  ة المقووووين التتجوووواو  نسوووووب
ألووووووووف  200 نموووووووو  ورد، مقابوووووووول أ وووووووولألووووووووف سوووووووو  200  وسووووووووكنا مليووووووووو ي كوووووووا 

 ،تا ير عصووووووو  تا فلسوووووووطين مووووووودين م خوووووووي نليرمووووووووك و ا م خوووووووي ن، وكوووووووا  فلسوووووووطيني  
 ا .فعا  جدمرت مالي  لتجارية والد ل الالعقارية وام ك األ يينوكا  تق

ب، بضووووووورورة للحووووووور  ولووووووولاأل ووووووو ل األشوووووووهر مووووووورات ية م وووووووات العووووووو   سوووووووور إ  •
 ا، وعووووودم انزال ووووو ا يجووووورد مووووو  ية لحقيقوووووةدا ووووول سوووووور  فلسوووووطيني    الاك المكوووووو إدر 

 .صهيوني  لا الفخ اللل ئإ
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 اع،فوووووووووي الصووووووووور  سووووووووووريةي فلسوووووووووطيني  انغموووووووووس العديووووووووود مووووووووون لكووووووووون، لألسوووووووووف، 
ا ، بائظووووووووووووو    ثمنوووووووووووووا  أ ووووووووووووور  بو  بسوووووووووووووببهن وألسوووووووووووووبافلسوووووووووووووطيني  ج وووووووووووووو  الع ال ودفووووووووووووو 
ن فووووووووووي مووووووووووا بعوووووووووود، أ   جهوووووووووو ث فيحوووووووووودااأل، ولقوووووووووود كشووووووووووف  كبيوووووووووورةوا معانوووووووووواة و اسوووووووووو 
 ل وووووووووووو اد فلسووووووووووووطيني  ال سوووووووووووواماالنقو وووووووووووود سووووووووووووائن وسووووووووووووا  بد ووووووووووووة، ر مدرب كووووووووووووا  الحوووووووووووو 

 .في ئلا الفخسورية  فلسطيني  طين في و وع بع  فلس
، إعوووووووووووو م مريكووووووووووووي  ، األبووووووووووووي  ورو ، األربووووووووووووي  غم ال   اإلعوووووووووووو وبالمحصوووووووووووولة، كووووووووووووا

 ن  ووووووووو ل نشووووووووورف مووووووووو تحقيوووووووووق ئووووووووولا الهوووووووووداألداة ل ة،عربيووووووووو  ال الووووووووودولالتطبيوووووووووع فوووووووووي 
د فووووووووووي نووووووووووزو  جديوووووووووو  موووووووووو   ئووووووووووات، أل االتجاوميووووووووووة للضووووووووووغ  فووووووووووي كوووووووووو الي لقصووووووووووإلا

 ن.طيو نكبة فلسمحعلة تونكبة مفت

 ن نبدأ؟ من أي
لوووووووووولد ور االوووووووووود الو وووووووووووف علوووووووووولالدراسووووووووووة اول حتسوووووووووو  ةاآلتيوووووووووو فووووووووووي السووووووووووطور 

 ،ي سووووووووووريةفلسوووووووووطيني  ة فوووووووووي االنقضووووووووواض علووووووووول علووووووووول سووووووووووريلحووووووووورب ام إعووووووووو أداه 
ا إليوووووووووووووووو  رمزتسووووووووووووووو و إدارة الحوووووووووووووووورب،  فوووووووووووووووي ةصووووووووووووووووهيوني  الة خطووووووووووووووو الن جوووووووووووووووزء موووووووووووووووو ك

 اآل ر". "اإلع مبالمصطل  
ل فووووووووووووي شوووووووووووو فالالتشووووووووووووظي، وربمووووووووووووا شووووووووووووت  و لدراسووووووووووووة بالتال تصوووووووووووواب اكووووووووووووي و 

لهوووووووووا، ولووووووووون أساسوووووووووية ل محوووووووووددات الوصوووووووووول إلووووووووول ئووووووووودفها، فسووووووووووف تعتمووووووووود علووووووووو 
 ية دا ووووووووووول سوووووووووووورية و ارجهوووووووووووا،و سوووووووووووور فلسوووووووووووطيني  ثووووووووووول /، مئووووووووووواإطار عووووووووووون خووووووووووور  ت
 ة،الحوووووووووووووورب علوووووووووووووول سوووووووووووووووري سووووووووووووووورية، سوووووووووووووونواتة فووووووووووووووي ني  فلسووووووووووووووطيات الم خي موووووووووووووو ال

 ية،حالووووووووووووة المعيشوووووووووووو ثوووووووووووول /ال، مةريسووووووووووووو ي فلسووووووووووووطيني  تتنوووووووووووواول  فر يووووووووووووة دداتومحوووووووووووو 
، /تقوووووووووووووالالخووووووووووووودمات، الكهربووووووووووووواء، الحووووووووووووورب، االع ن،لووووووووووووويتعف، الالووووووووووووود ل، الوظوووووووووووووائ

ف ب، أ  وشوووووووووووووووويتدبر ،أس ،رويتوووووووووووووووور /مثوووووووووووووووول  ميووووووووووووووووة،ومحووووووووووووووووددات وسووووووووووووووووائل إع 
CNN ،FRACE24 ،BBC ،DWووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، الجزيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورة،نا، األ  

 مية.اإلع سائل الو الف آغ  بلوليرئا الكثير في  ائمة  ،/ةعربي  ال
الحووووورب  فوووووي ربوووووي  غال اإلعووووو م تووووو ثير حجووووونيعووووورف  لمووووون ال ؛ائنووووو  ن  هووووو مال مووووونو 

ب/  أ ف  وكالوووووووووة /اإلشوووووووووارة إلووووووووول أي سوووووووووورية، فلسوووووووووطيني  علووووووووول سوووووووووورية، وعلووووووووول 
 موووووووون أكثووووووووررئيووووووووة إلوووووووول مالتوبووووووووة و المك تقوووووووواريرالو   بوووووووواراألت تقوووووووودم  وووووووودماية فرنسوووووووو ال
راسووووووليها ف م ل آالموووووون  وووووو  ات،غوووووو الل كوووووولوبفووووووي العووووووالن ة وسوووووويلة إع ميوووووو   /6000/
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 وحوووووده كووووووافٍ  لائوووووو و  //شوووووائد  يوووووا  يمعوووووروف مووووون مراسوووووول ، وعووووودد ليووووووردينلمعتمووووو ا
 خطووووةال يخوووودمو  سووووية،مووووة الفرنممووووول الوكالووووة، الحكو دم مصوووولحة يخوووو رأد عووووام صوووونع ل
 مت حووووووودةلاواليوووووووات ، الةغربيووووووو  ول الدالووووووو فيهوووووووا، ضووووووووين ء المنشوووووووركاوكووووووول ال ة،صوووووووهيوني  ال

، صووووووهيوني  ال ا الكيوووووو  وباألسووووووا ،، مريكووووووي  ألاالحووووووف ل دو يووووووع، بدول التطة، مريكيوووووو  األ
 منها. الوحيدلمستفيد او  ،بألحداث والحر محرك األول للا

وشووووووووووووووووويتدبر ، ، وأشفعلتوووووووووووووووووا /أ ف ب/ فعلتوووووووووووووووووا رويتووووووووووووووووور  مووووووووووووووووواكموووووووووووووووووا أ  
يوووووووووووووووووووين وم نترنووووووووووووووووووو ،  وووووووووووووووووووع اإلميوووووووووووووووووووة، وم يوووووووووووووووووووين مواع لوسوووووووووووووووووووائل اإلف اوآال

 ،نسووووووووووتغراما ر،تووووووووووويت  ووووووووووع /فيسووووووووووبوك،اعلوووووووووول مو  جتموووووووووواعي  اللتواصوووووووووول اصووووووووووفحات ا
نوووووووووووو ، التووووووووووووي توووووووووووون شووووووووووووبكة األنتر لوووووووووووول لبحووووووووووووث عت اكووووووووووووالوووووووووووول محر وع ،/متيليغوووووووووووورا

 .روئا لهلا الهدفبدئا خير تس

 العاصفة  سكون قبل
فوووووووووووووي قوووووووووووووة المنطدول أئووووووووووووون  واحووووووووووووودة مووووووووووووون 2010كانووووووووووووو  سوووووووووووووورية عوووووووووووووام 

نحسووووووووووووار سووووووووووووتو  المعيشووووووووووووة وا، وارتفوووووووووووواع م تصووووووووووووادد  معوووووووووووودل النمووووووووووووو اال عارتفووووووووووووا
 صوووووووووووحة والووووووووووود ل،علوووووووووووين واللتات اسوووووووووووتويمموووووووووووع ارتفووووووووووواع   ترافقووووووووووو التوووووووووووي فقووووووووووور، و ال

الدولوووووووووووة  هووووووووووواأنعلووووووووووول  سووووووووووووريةتصووووووووووونف  ةدوليووووووووووو  وال ةغربيووووووووووو  لسوووووووووووات ادرالا  وكانووووووووووو 
 /ودوالرليووووووووووورة /فر عوووووووووووالن، وموووووووووووع مديونيوووووووووووة  ارجيوووووووووووة صووووووووووو أمانوووووووووووا  فوووووووووووي ال كثوووووووووووراأل

 .تيارات الليراآالف ملبل   اجتماعي   نكية، ودعة اا نومو 
بكوووووووووووووووووول  / حافلووووووووووووووووووة2010-2000/ يةر ات العشوووووووووووووووووو كانوووووووووووووووووو  سوووووووووووووووووونو كمووووووووووووووووووا 

لمدينوووووووووووة فوووووووووووي ان يفلسوووووووووووطيني   ج وووووووووووين الين، والوري  السووووووووووو يووووووووووواة ر ح دئووووووووووواات ار مؤشووووووووووو 
 .اتم خي موال والري 

فوووووووووي مصووووووووور فوووووووووي المنطقوووووووووة، " عربوووووووووي  موووووووووع بووووووووودء موووووووووا يسووووووووومل "الربيوووووووووع الن ثووووووووو 
دولووووووووووة سووووووووووورية، ئووووووووووو ال و أ وا ووووووووووحا ،  خطوووووووووو المكووووووووووا  ئوووووووووودف ا، وليرئوووووووووو وتووووووووووونس 

موووووووووون  وووووووووو ل افتعووووووووووال  اثاألحوووووووووود و وووووووووود بوووووووووودأت، والصوووووووووومود مانعووووووووووةلمقاومووووووووووة والما
د وشووووووووووووووائد ،ينمووووووووووووو جور /اد سوووووووووووووورية، ألفووووووووووووور منووووووووووووواطق فوووووووووووووي  تعلوووووووووووووةمف تاحرشووووووووووووو ت

 .ينفلسطيني  ن، والج ين ورييس يا / 
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فوووووووووووي سوووووووووووورية تحووووووووووو  ارائوووووووووووع  عوووووووووووام التظوووووووووووائرات المفتعلوووووووووووة 2011كوووووووووووا  و 
، ولسوووووووووووووول الوووووووووووووودماغوعي لوووووووووووووو تغييوووووووووووووو  ا اهفئوووووووووووووود ارات مصووووووووووووووطنعة، وشووووووووووووووعواهيووووووووووووووة

" فعوووووووووي  نوال واإلثنوووووووووي   طوووووووووائفي  ال"دم تقووووووووو  أموووووووووام "ي  والقيمووووووووو  ديني  والووووووووو  الجمعوووووووووي  "جوووووووووع وترا
، مثووووووووووووول السوووووووووووووورد  ع الشوووووووووووووار  وووووووووووووع ة وا تعكوووووووووووووس حقيقووووووووووووو لحات التناولووووووووووووو  مصوووووووووووووطو 

 فقوووووووووووو  مووووووووووووع مووووووووووووال ر وووووووووووويإل ودوالراتال، وتراطفوووووووووووو ألالخبووووووووووووز وحليوووووووووووو  ا يوووووووووووو رغ
ل و دن كووووووووووول الووووووووووو ن مووووووووووو يي  إرئووووووووووواب، و شوووووووووووتلة تحووووووووووو  مسوووووووووووميات يووووووووووو  إرئابات ومجموعووووووووووو 

 ن كل الملل.وم
 ووئوووووووووو  ،األولئوووووووووودفهن   ف، الوووووووووولد شووووووووووهد نجوووووووووواو العاصوووووووووو ا الجوووووووووو فووووووووووي ئوووووووووول

 ني،الثوووووووووواعلوووووووووول الهوووووووووودف  شووووووووووتغالرب، بوووووووووودأ االالحوووووووووو فووووووووووي  ةي سوووووووووووريفلسووووووووووطيني     
عووووووووودوئن  فلسوووووووووطين، عووووووووونة زيووووووووو ن  ضووووووووويتهن المركف انتبوووووووووائهن عووووووووو صووووووووور ب المتمثووووووووول

  مصوووووووووير، القووووووووودر الحوووووووووق تقريووووووووو العوووووووووودة، ، عووووووووون صوووووووووهيوني  ال محتووووووووول  األساسوووووووووي ال
ليوميووووووووووة، وصوووووووووووال  الحوووووووووورب اضووووووووووايا إلوووووووووول االنخووووووووووراط فووووووووووي  ن، يطاصوووووووووومة فلسوووووووووو ع

  فووووووووووردو  ورية إلوووووووووولسوووووووووو  "نجحووووووووووي"زو  جموووووووووواعي موووووووووون نوووووووووو لتنفيوووووووووول لكيوووووووووور واإلوووووووووول التف
 .دةالجديوء ت واللجدول الشتا

 و خرون  خريا أ، "ةعربي  ال، يرةال ز "،  "شيتد رسأشو ، رويتر"
  معلوووووووول أنووووووووا "اإلعوووووووو  او وووووووود اتفقنوووووووو اإلعوووووووو م اآل وووووووور، فووووووووي كوووووووول  بوووووووور بثووووووووا 

 فووووووووي متنووووووووا،ار وجووووووووودة باسووووووووتمر اك ال مووووووووة مكانوووووووو  ئنوووووووو إعوووووووو م التطبيووووووووع"  ،غربووووووووي  ال
ررين المتضوووووووووو  أكثووووووووووروا ة كوووووووووواني سووووووووووورين فوووووووووو يني  فلسووووووووووطيال ج ووووووووووين ال  إال وئووووووووووي "إ

شووووووووووة اة ومعيحيوووووووووو  مووووووووووات أكوووووووووووارث و نكبووووووووووة و ا واجهووووووووووو  وووووووووود ا، و فيهوووووووووو  حووووووووووربال موووووووووون
، ونووووووووزو  رل سووووووووورية، موووووووون مكووووووووا  إلوووووووول آ وووووووو نووووووووزو  متعوووووووودد دا وووووووو اعتقووووووووال و توووووووول و و 

 ت".والشتا إلل دول الجوار ةيسور د من جدي ارجي 
"الغارديوووووووووووووووا " كتبووووووووووووووو  لحووووووووووووووورب، لاألولووووووووووووووول  بيعسووووووووووووووواوم، فوووووووووووووووي األات يووووووووووووووو وا
ين فووووووووووووي فلسووووووووووووطيني  الين ال ج وووووووووووو إ  ": أصووووووووووووحابها يووووووووووووزعن كمووووووووووووا ا  ماموووووووووووو ت نةيالرصوووووووووووو 
المكتظوووووووووووووووة  12و ات الوووووووووووووو م خي مووووووووووووووو فووووووووووووووي ال يا   سوووووووووووووواو يعيشووووووووووووووو  و وووووووووووووووعا  مة سوووووووووووووووري

 حياة".اللتي تنعدم فيها أسباب بالسكا ، ا
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رب، الحوووووووووووووووووووووو بوووووووووووووووووووووودء هر علوووووووووووووووووووووول شوووووووووووووووووووووو أ دآ وووووووووووووووووووووور، بعوووووووووووووووووووووو  يوووووووووووووووووووووووماات و 
سوووووووووووورد  فلسوووووووووووطيني  الجووووووووووو   27،000مووووووووووون  أكثووووووووووورإ  " :ةمريكيووووووووووو  األCNN  الووووووووووو 
األرد   لالف إلوووووووووو اآلعشوووووووووورات  رفوووووووووو   النووووووووووزاع، و بسووووووووووبه لوحوووووووووودا  بنوووووووووو ل لوووووووووولإا فوووووووووورو  
و  مووووووووووون السووووووووووووري  و  فلسوووووووووووطيني  ال لقووووووووووود عووووووووووانل"  :وأ وووووووووووافول أوروبوووووووووووا" يووووووووووا ودوترك

علوووووووووين والت ةة والحمايووووووووو ايووووووووو حمسوووووووووتلزمات الفوووووووووي لحووووووووورب والسووووووووولطة والووووووووونقإل بطووووووووو  ا
 عوووووووووون "داعوووووووووو "دة لمووووووووووة واحوووووووووو كتحوووووووووودث بتالوووووووووو  ولوووووووووون .  الوووووووووو  "كنم والسوووووووووو والطعووووووووووا

 .واتهاأ و 
آ وووووووووورو   حوووووووووودثوت CNN لغارديووووووووووا  والووووووووووواث  تحوووووووووودوال، منوووووووووو لا الوفووووووووووق ئوووووووووو 

ا  مووووووووووا كووووووووووا  بوووووووووو لال/ سوووووووووونوات و 10 /لوووووووووول مووووووووووداأل بووووووووووار ع الفا آ، بثووووووووووو أ ريوووووووووواتو 
اسوووووووووووية ألسوالحاجوووووووووووات ا لاءالغووووووووووو المعانووووووووووواة ونقوووووووووووإل صوووووووووووإل ممزوجوووووووووووا  بق نحوووووووووووديثه
موووووووووووووا ، ا  أيضووووووووووووو ولالبوووووووووووووا  تووووووووووووول، تعووووووووووووولي  والقال والو صوووووووووووووإل االعتقووووووووووووو مات، دوالخووووووووووووو 

 يوووووووووووووا  الموووووووووووووزورين،الع وشوووووووووووووهودة، ور ز المووووووووووووو  واألسوووووووووووووماء ورةاألر وووووووووووووام الموووووووووووووز  انووووووووووووو ك
 اشرة.مبهواء لتا علل الحدث نق بر بثتا، و  متن كل في ينحا ر 

 ة/ /الحالة المعيشي   ة اإلعام اآلخرتغطي
دعووووووووووة،  ا ينو ل عنووووووووووا وووووووووو  المعيشووووووووووية موووووووووون ةلوووووووووو الحووووووووووديث عوووووووووون الحا كووووووووووا 

 ةفلسوووووووووطيني  الات خي مووووووووو م  لالوووووووووة فو ووووووووول فوووووووووي ا لوووووووووق حأسوووووووووالي   مووووووووون أئووووووووونواحووووووووودة 
ين فلسوووووووووطيني  عووووووووو  الب  دفعووووووووو التوووووووووي و  ،ةصوووووووووهيوني  الخطوووووووووة لي تووووووووونإل عليهوووووووووا االتووووووووو 
موووووووووع المجموعوووووووووات  ب، والقتوووووووووالحووووووووور قسوووووووووام وال ووووووووول واالننحوووووووووو الفو االنوووووووووزالق  لإلووووووووو 
 ة.ي  رئاباإل

الجزيووووووووووووووووورة،  ة،عربيووووووووووووووووو  بر ، اليتدر ، اشوسووووووووووووووووو تخدم  / رويتووووووووووووووووو و ووووووووووووووووود اسووووووووووووووووو 
ا ، العيوووووووووووووو د التزويوووووووووووووور وشووووووووووووووائدكوووووووووووووون موووووووووووووون التلفيووووووووووووووق و كوووووووووووووول مووووووووووووووا يم /وليرئووووووووووووووا

ل  لووووووووووق حالووووووووووة سووووووووووبي فووووووووووي، حوووووووووودثتلوووووووووون  جوووووووووورت، وأحووووووووووداثواسووووووووووتثمرت  صووووووووووإل 
ن نونووووووووو  عنووووووووواويا، و ووووووووود عواحووووووووودة منهووووووووو  المعيشوووووووووية/ة لووووووووو لحا ووووووووول، وكانووووووووو  /االفو 

 حر ة وحتل ملفقة، مثل: اربة وم
 8منوووول  هووووامنرومووووة مح ا  دنووووو  وحووووارات وووو  م خووووي نفووووي أ مووووة الميوووواه اسوووتفحال " •

 ".اتسنو 
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ام لوسوووائل إلوول غيوواب شووبا توو  نتهوويي  ت ووا  الشووو  م خووي ن مووة المواصوو ت فوويأ  " •
 ".لقالن

 ة".ي سوريين ففلسطيني  ج ين الال  قارإففي لزيادة الليرة عامل إ ابلب تل" •
الم بوووس الشوووتوية  وووا  دنوووو  لجموووع  م خوووي نة تطو يوووة فوووي مبوووادر  .فووو دا"شوووتاء  •

 ".ءراللفق
 وت".ا    مرات بندح م خي ن" •
ي ت ضوووافوووي ال  موووةأ" •  م خوووي نميوووة فوووي الخد اكلف إلووول جملوووة المشووو صووورف الصوووح 

 ".نيةالحسي
 ".  متجددةوشكاو  ،مياهب  نة يبس ي نم خ" •
 يناشوودو  و  فلسووطيني  ال و  وال ج وو  .ينر تجهيووزات  يووام المهجوو  و تصوووينات م دئوو " •

 ."مت حدةاألمن ال
يشووية عة ومتصووادي  ا  اتو  أ موو عيشوو ا يجرمانوو  م خووي نفووي و  فلسووطيني  ج ووو  الال " •

 ."ةمستمر  
 ." ا  الشي  م خي نفي  بزة الخدكاو  من نقإل ماش" •
تووووردد  لفيووووة ي  علوووول الشوووو   ووووا  م خووووي نفووووي يوووور "لجنووووة التنميووووة" غيتات بمطالبوووو " •

 ."الخدمات
 ا ".فلسطيني   طف    15" يتسب  بتسم ن اتم خي مالغلائية في "ال بةب الر اغيا" •
 ". ةللتدفحر ها تن ي يالتفوط األطفال " •
 ".قديمةبةشعال الم بس ال تاءرير الشهقاع يواجهو   مرية في البو سو فلسطيني  " •
 ".ي سوريةفلسطيني   معاناة من رشفا  وجها  آ شتاء وبؤ  الحال يكال فصل" •
 ."ال وش  المساعداتة تشكي فقر الحة سوريني  فلسطيائ ت "ع •
 ".دةت فاسع وجباو يبت حمر  اله ل األورية يتهمو و سفلسطيني  " •
 ".هناتم خي مة  ار  مستمر   سورية يفلسطيني  ة معانا" •
 القاتلة". و اعهنأ ل علإط لة  : ةو سوريفلسطيني  " •
 ".والجريمة اد الفقرلبطالة وا دياانتشار  : و  ا  دن م خي ن" •
 و  فوويلف الج  يعيشأ 475 ين من أصلفلسطيني  ال ج ين ال% من  91نحو  " •

 ".فقر مطلق
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 ة/ثقافي  لحالة الواالتعليم، ية و ، التربرسدامال/
o " وكاليرم م خي ن ة لط ب  مدرسي  عود بتوفير كتو." 
o "  سورية ية فيربو التلدعن  دماتها د لوكالة "أونروا" يجدع تبر." 
o  تام خي مدار  اليصي  م"دمار." 
o  ريبة".ن الدراسة في مدار  اليرموك م م خي ن"منع ط ب  
o "يتهنتثبو  علل عدم تج  روا" يحنو األل مو  في مدار  "عالم." 
o " ي ا  الش  م خي نر  في مداطفال ألصادمة  يفيةأرشصورة." 
o "ةن والحرب في سوريطيسفلل اأطف." 
o تام خي مدرة الاين من مغفلسطيني  ن الامعييالجبة "منع الطل." 
o "كان  راو ".ات: مم خي مالة في ثقافي  حالة الال 
o "ةالسوري  ثة ار كتالتا اللا  ثقافي  هد الوك: المشاليرم م خي ن". 

  / لمساعداالصحة وا/
 ".يري ز مالفي ة فلسطيني  علل العائ ت البية طعدات ساتو يع م" •
اجلوووووة إسوووووعافية عطبيوووووة مسووووواعدة صووووويإل بتخا" ة تطالووووو  "أونووووورو ابطوووووة مدنيووووو ر " •

 ة".ي سوريفلسطيني  ل
 ".قاائندات إلنومناش ين.فلسطيني  الال األمراض تهدد حياة آالف األطف" •
 ."ات الليليةوالصيدلي نقإل األطب اءمن حندرات  م خي نفي    او شك" •
 ".عادر  م خي نصعبة في صحية  و اعأ" •
ة علووووووول اعمسووووووو  يوووووووو  عين فوووووووي أوروبوووووووا فلسوووووووطيني  األطبووووووواء ال عتجمووووووو  " • دات طبيووووووو 

 ن".ين سورييفلسطيني  
تها فووووووي عوووووو   طفلهووووووا سووووووورية فووووووي لبنووووووا  تناشوووووود لمسوووووواعد ةفلسووووووطيني  لووووووة ئعا •

 ". يعالر 
 ".ريةي سو فلسطيني  ن معاناة روا" ي فا نو "أساعدات مو  المالر ت    " •
 ."ي   الش ا م خي نفي  " دو   بزناهة "كورو مواج" •
 ".وريةسي  فلسطيني  ياتها علل وتدا  جائحة كورونا" •
ة: أر وووووووام صوووووووادمة سووووووووريي لسوووووووطيني  فبشووووووو   تس ووتووووووو " ئيوووووووومن رايووووووو نوووووووداء "" •

 ".ةاستراتيجي  وأولويات 
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 ل والتع ي / االعتقا/
o "دمشق ةالسوري  في العاصمة طين فلس م خي ن أبناءمن اب فقدا  ش." 
o  و السج جا في و  فلسطيني  ي   إلاثناشتقال ع"ا  ". 
o "طلق التي انجديدة ال  وافل التهجير." 
o "شق؟مد يبلرحيل من جنو و  افلسطيني  ااا ا تار مل". 
o " دمشق يين جنوبفلسطيني  حقو ي يدين اعتقال ت ميل مركز". 
o " ة السووووووري  علووووول الحووووودود  العاصوووووي هووووورن نمووووو  فلسوووووطيني  ة الجووووو  انتشوووووال جثووووو

 ".ركيةالت
o " إدلوووووو  ونووووووزو  لوووووول ف ع صوووووو  ليرموووووووك فوووووويا م خووووووي ن أبنوووووواءموووووون ث ثووووووة ء ضوووووا

 ".ت العائ تاعشر 
o "و التعلي  في السج اليرموك يقضي تح  م خي ن مصور من  ." 
o ينفلسطيني  قلين الالمعت  ضي ةتدعو إلل تدويل  ن"ئي ة المعتقلي." 
o ات"م خي مالمن  بقي اا"بالصور: ما. 
o "ئسبينة الحا ر الغا م خي ن ". 
o "رموكالي نخي  م  قصف علل اثنين واستمرار المدنيين  بةإصا." 
o "ةشر ي  تا بغوطة دمشق الحرسي مدينة ف فلسطيني  ج   ضاء ال." 
o "جرمانووووا بريوووو  م خووووي نة ئوووواو  علوووول ين بسووووقوط  ليفوووو فلسووووطيني   إصووووابة الج ووووين 

 ".دمشق
o "م خووووووي نطووووووراف ل أعلوووووو  فصووووووائللوان داعوووووو  يبوووووو  ناشووووووتعال جبهووووووة حووووووي الووووووزي 

 ".اليرموك
o "لحصاربسب  االيرموك  م خي ني ر يعة ف لةاة طفوف". 
o " اع اصة ددف من  نالنخيل المستهع شار". 
o "لدة يلداوبطين سفل م خي نما  بين علل محور الت عسكرد  د صعيت." 
o " أليام الما ية ل ادرعا   م خي نالقصف اللد طال صورة من." 
o "ي سوريةة ففلسطيني  ائ ت قطنها عي مناطق تف اتشتباكاو  ف ص" 
o "شي ال  ا  م خي ن أبناء  ستة الج ين من ق سراط إ". 
o "76   اليرموك م خي نوا في ضا   فلسطيني  طف." 
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 / ب ا  والمعا ر والحر ُمخي م ال/
 ة تعي  حالة حصار  اتل".ة في سوريفلسطيني  ال اتم خي م"ال •
 م خووووووووي نصووووووووار علوووووووول كووووووووام الحوإح نهووووووووائيكل بشوووووووو  العروبووووووووة معبوووووووور ق لوووووووو إ " •

 ".ليرموكا
 ".لدايل إل كو اليرم م خي نعبور أئالي  منعة تسوري  الة المعار " •
 ".النيرب م خي نل د ية عن مالسواتر الترابة " ياد •
 م خوووووووووي نالقووووووووودم و  د الواصووووووووول بوووووووووين منطقوووووووووةيووووووووو  " يغلوووووووووق الطريوووووووووق الوح"داعووووووووو  •

 ".اليرموك
 ملة".الجت بوتصفيا اتم خي مال"حرب مروعة دا ل  •
ابووووووووول ي  بالقنالشوووووووو  وووووووووا   م خووووووووي نائووووووووق بعووووووووود  صووووووووف الطيووووووووورا  لحر دالع الانوووووووو " •

 ".لحار ةا
ر فووووووووي المحاصوووووووو الشووووووووي     ووووووووا م خووووووووي نمووووووووع  امنلتضوووووووو ل اشووووووووطو  يوووووووودعو  ن" •

 ".ةريسو 
 ".نام خي مبالعودة إلل  لفقدنا األم: اليرموك م خي ن و  من الج" •
 د".بر  ال عملي ة اجتيا  ا واحتمدرع م خي نعلل  عسكرد   "تصعيد •

 ي الشتا  ال ديد/ ة والن اح فواله ر زوح الن/
o "ب من الحربلهر ن ليقهر لر ا  في ط  ضوا ا  ا  سوريفلسطيني   50ق يتوث". 
o "ين فلسوووووووووطيني  بال الخاصووووووووةفر ثووووووووائق السوووووووو د و تمديوووووووو إصوووووووودار و  تو ووووووووفة سوووووووووري

 ."في الخار ين السوري  
o ال رحووووو التو سووووورية بووووين ني  فلسووووطير "ين فووووي تقريوووو فلسووووطيني  ال "أو وووواع ال ج ووووين

 ال".والزو 
o سورد". فلسطيني  ف الج  أل 17ونروا: "األ 
o  ممووووووووورات آمنووووووووووة مين تووووووووو   الووووووووو ي سووووووووووورية تطفلسوووووووووطيني  ة لروبيووووووووو  و بكة األ"الشووووووووو 

 ."اتم خي ملمغادرتهن ال
o "ولين عووووووون انتهووووووواك  وووووووانو  ؤ : محاسووووووبة المسووووووو وروبوووووووي  األ ت حووووووواد   وووووووادة االبيووووووا

 حقوق اإلنسا ".



338 

o " سووووووو رلموووووووا  ن دا ووووووول بيري  السوووووووو  ينفلسوووووووطيني   وووووووع الو  ات حقو يوووووووة تنوووووووا  مؤس 
 ".ولندائ
o يين فووووو فلسوووووطيني  لكيرا  بم سووووواة اليرموك تووووو ل#التنسووووووا_ا طلقوووووو  حملوووووة"نشوووووطاء ي 

 ".ريةو س
o واألمووووون  وسوووووطي"طاولوووووة "األورومتلووووول ع ريةو و  فوووووي سووووو فلسوووووطيني  ل"ال ج وووووو  ا

 ".مت حدةال
o  ي سورية".فلسطيني   مساعدةمعا  ل .ةوروبي  األ"حملة الوفاء 
o ةعربي  ة الاللغندا ئولطفال ألن ية تعسور ة فلسطيني  اة "فت." 
o "لمانيا".بي الدراسة الجامعية فتفوق ت ة سوريةفلسطيني  لبة طا  
o "ر مووووووون جامعوووووووة سوووووووتيجلماا درجوووووووة ة تحصووووووول علووووووولة سووووووووريفلسوووووووطيني  ة ج ووووووو ال

 ".ركنيويو 
o  ل فووووووي سووووووورية تحصوووووول علوووووول الجنسووووووية واإل امووووووة والعموووووو  ةفلسووووووطيني  عووووووائ ت

 ة".أوروبي  دول 

 ة صة ختامي  خا
دوره  م اآل ووووووووور فوووووووووي سوووووووووياقره اإلعووووووووو مموووووووووا نشووووووووو  ي ن فووووووووو غوووووووووي  مووووووووو  ئووووووووولا

وإنمووووووووا ،  ووووووووا   طإمهنيووووووووة لغووووووووي  لوووووووون يسووووووووتند إلوووووووول ا ة، وئوووووووووير حرب علوووووووول سووووووووو بووووووووال
ي فلسووووووووووووطيني    اليووووووووووووة، تناولوووووووووووو عفووووووووووووة ابكثو بووووووووووووار ومقوووووووووووواطع فيووووووووووووديلوووووووووووول نشوووووووووووور أ إ

 هن بالحرب، وإ حامهن في نكبة جديدة.جسورية، بهدف   
 سووووووووووونوات، /10/طيلوووووووووووة   وووووووووووراإلعوووووووووو م اآل ه  المتووووووووووابع لموووووووووووا كوووووووووووا  ينشووووووووووور وإ

ن تتووووووووورك سوووووووووورية لووووووووو  الحووووووووورب علووووووووول لمشوووووووووتركة فووووووووويبسووووووووواطة أ  الووووووووودول اي حوووووووووظ ب
ا هأئووووووووووووودافسوووووووووووووتثمرتها لتحقيوووووووووووووق ين، إال واسووووووووووووووري  ال نيفلسوووووووووووووطيني  بالتتعلوووووووووووووق   ضوووووووووووووي ة

ة، صوووووووووووهيوني  لخطوووووووووووة الا أئووووووووووودافوتحقيوووووووووووق كووووووووووول  رب،لة بهووووووووووون فوووووووووووي الحووووووووووو لمتصووووووووووو ا
 ي نكبة جديدة.ين ففلسطيني  وإنزال ال

  أ :، لل المثاسبير ات علل فاالمومن 
ين ني  فلسوووووووووطيلووووووووول الالضوووووووووغ  ع واحووووووووودة مووووووووون وسوووووووووائلفوووووووووي  –الحووووووووورب دول  ❖

جووووووزء منووووووا الوووووولد كووووووا  يصوووووولهن و  نعوووووونه مووووووالي  الالوووووودعن    طعوووووو  - ينسوووووووري  ال
ين فلسوووووطيني  لل اتووووو وأبقة، دوليوووو  ت الابوووور المسووووواعدا، وجوووووزء عنوووورو و األعبوووور وكالوووووة 
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 كتبوووووو   وووووود، و لجديوووووودةاجوووووورة دول اله  واألرد  و لبنووووووانووووووا حين إلوووووول ين الالسوووووووري  
ورو يووووو  مليوووووو   30.6بمبلووووو  ئن يسوووووا وروبوووووي  األ ت حووووواداال"ية: رنسووووو الفصوووووحافة ال

. لبنوووووووووا  واألرد " ين المقيموووووووووين فووووووووويري  سوووووووووو لان يفلسوووووووووطيني  لووووووووودعن ال ج وووووووووين ال
الطووووارئ  ااألونوووورو وكالووووة  اسووووتجابة لنووووداء يمة توووو تبوووو   "ئووووله المسووووائ ف اأ وووو و 

 ة".السوري  ة  ليميلأل مة اإل
ين السووووووووووري   نيفلسوووووووووطيني  طفوووووووووال الاألمو ووووووووووع  تثماراسووووووووو الحووووووووورب ب يوووووووووام دول  ❖

 د االحتياجووووووات الخاصووووووة موووووونهن،او  بووووووا،  اصووووووةل دول أورو الوووووولين نزحوووووووا إلوووووو 
، وبالمقابوووولة منهووووا، نسوووواني  ة واإلعلميوووو  ،  اصووووة التلمسوووواعدات لهوووونكوووول ا يندقوووو وت

ممارسووووووووووة بة يوووووووووو  رئابتوووووووووو مر داعوووووووووو  والمجموعووووووووووات اإل تلوووووووووو  الوووووووووودول كانوووووووووو 
يوووورة بكمعانوووواة د عوووون الوووو  نووووت ، و وووودتام خي موووو للليووووومي ات والقصووووف ااالعتووووداء

واإلعا ووووة الجسوووودية  اإلصووووابةو  رض للقتوووولتعوووو  موووونهن موووونات، و م خي موووو ألطفووووال ال
 .ةيللعقوا
ة لحيووووووواة المريحووووووو لدالوووووووة علووووووول ااة وك واحووووووودا  مووووووون األمثلووووووو اليرمووووووو  م خوووووووي نكوووووووا   ❖

 المعيشووووية ين، ففيووووا كوووول مظووووائر الغنوووول والراحووووة والحووووالالسوووووري   ينفلسووووطيني  لل
ين فلسوووووووطيني  ة الكوووووور موووووون اا م خووووووي نلا الئوووووو   طد موووووون شوووووو ، وكووووووا  البوووووو ةتفعوووووو المر 

 يوووووورجتهبة يوووووو  رئابعووووووات اإلاعوووووو  والمجمو   دقوووووود  اموووووو ولإلوووووول ركووووووام، وتحويلووووووا 
ي مطلووووووع " البريطانيووووووة فوووووو  اديوووووو صووووووحيفة "الغار د نشوووووورت وتوووووودميره، و وووووو ا سووووووكان

ن: "اليرمووووووك مصوووووطل  أ وووووي  لقوووووامو  ويحووووو  عنوووووات يرر اتقووووو ، 2014لعوووووام ا
 لن"عوووووواة  ووووووزد للرموووووووك موووووودعاالي م خووووووي ن"ة"، بشووووووري  حووووووق الباألعمووووووال الوحشووووووية 

أصوووووب  ، و يووووواة انقلووووو  حالوووووابالح    ينوووووب   الووووولد كووووواالصوووووا م خوووووي نئووووولا الو"
لد موووووور الوووووو ألا موووووووتلفقوووووور والحصووووووار والاجديوووووودة ئووووووي    بكلموووووواتبتر يوووووو  اسووووووما

 ."لحشائ واف تناول األع  ا  إللدفع السك
 ات المسووووووووووتديرة،لسوووووووووو ة والملتقيووووووووووات والنوووووووووودوات والجدوليوووووووووو  المووووووووووؤتمرات ال عقوووووووووود ❖

و  فلسووووووطيني  ال يعيشووووووها ال ج ووووووو    ة التوووووويسوووووويسوووووولبية الو وووووواع الألة المنا شوووووو 
 ننظووووووووري  ين وماء وبووووووواحثر   و و  كو  مووووووون ر سووووووواءة، وكوووووووا  المشوووووووار سووووووووريي فووووووو 

 ينل الج ووووووي فلسووووووطعلوووووو رب ثووووووار السوووووولبية للحوووووو اآل عوووووون ين يتحوووووودثو  وإع ميوووووو  
ر مصوووووووادو ظوووووووائفهن وو منوووووووا لهن ورية، الووووووولين فقووووووودوا سووووووو ين يعيشوووووووو  فوووووووي لووووووولا

جيوووووو  نبمووووووااا لقووووووادة: ل انهووووووا: "يقووووووو يكتوووووو  ع وووووور اآلعوووووو م ، وكووووووا  اإللهووووووند 
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أو  19-فيووووودو ك مووووونات: المووووووت لديوووووا ثووووو ث  يوووووار ول إ  يقووووو ريا  ا  سوووووو فلسوووووطيني  
يووووودة اة جد، علووووول أمووووول بووووودء حيووووو حوووووربال لجووووووع أو الووووولئاب إلووووولالمووووووت مووووون ا

 .".بي  المتوس ؟ ر من البحر األاآل ن علل الجا
يووووووودة حيووووووواة جد ء"بووووووودقة وئوووووووي الفقووووووورة السووووووواب مووووووونآ ر جملوووووووة  وووووووتن بووووووو  يووووووورا ، أأ
التوووووووووي لوووووووووة الجمي وئووووووووو "  بوووووووووي  المتوسووووووووو  ووووووووور مووووووووون البحووووووووور األجانووووووووو  اآلال علووووووووول

ر  تنفيوووووووووولئا علوووووووووول جوووووووووو  التووووووووووي ةصووووووووووهيوني  النية اطيشوووووووووو لاخطووووووووووة قيقووووووووووة التكشووووووووووف ح
ئوووووووووووووووووودفها    و  ة، اصوووووووووووووووووو ن يالسوووووووووووووووووووري  ين فلسووووووووووووووووووطيني  ، والين عامووووووووووووووووووةفلسووووووووووووووووووطيني  ال
عيووووووووودة يووووووووود إلووووووووول دول بجد ين فوووووووووي نكبوووووووووة جديووووووووودة، ونقلهووووووووون فوووووووووي شوووووووووتاتفلسوووووووووطيني  ال

 فلسطين.ضيتهن المركزية يانهن  نس يدا  نحوين، تمهسطفل عن
 تمسوووووووووووكا   ثوووووووووووركأ نوووووووووووايجووووووووووو  أ  يجعل   كووووووووووول موووووووووووا سوووووووووووبق، كير بووووووووووو لود التووووووووووو وأ

  ويوووووووووووووم القووووووووووودلووووووووووول إعوووووووووووو ء شووووووووووو   يوووووووووووووم إ رادة، وأ  نبوووووووووووو فلسوووووووووووطيني  ال قضوووووووووووي ةبال
بيوووووووووووم  نووووووووووااحتفالة، وأ  نكوووووووووور  فلسووووووووووطيني  ام الة، وكوووووووووول األيوووووووووو لنكبوووووووووو وم اويوووووووووو األرض 

، وأ  أ ووووووووورب رحريووووووووو التل، وئووووووووودف موووووووووة أعلووووووووو قاو المعووووووووول رو  كووووووووول عوووووووووام لج  القووووووووود
لوووووووووووووي   د لبقوووووووووووو وأ  ي، حتفوووووووووووووال بيوووووووووووووم القووووووووووووود ل  ةي  فلسووووووووووووطينلات ام خي مووووووووووووو تعووووووووووووود ال

متها اصوووووووووو ة المسووووووووووتقلة وعفلسووووووووووطيني  لة السووووووووووطين وإ امووووووووووة الدولوووووووووو تحريوووووووووور فأ  علوووووووووول 
و  دا وووووووووول فلسووووووووووطين فلسووووووووووطيني  بووووووووووا الا  لوووووووووون يفوووووووووورط بووووووووووا  وحقوووووووووو ا  وواجدفالقوووووووووود  ئوووووووووو 

قاوموووووووووووووة، المبوووووووووووووا محوووووووووووووور  تزموسووووووووووووويل، تاتر والشووووووووووووو دول الجوووووووووووووواهوووووووووووووا، فوووووووووووووي و ارج
 لحرب.ن وامتدت اا امتد الزممهم

.. 
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 صهيوني  ال يانكال  خالم
 ومة )دمشق(اصمة المقلى أسوار عاع

 ي تيو ة شعز                                            

 
 
ات السياسووووووووووية ن الدراسوووووووووو سوووووووووو ورئوووووووووويس ،ة فووووووووووي جريوووووووووودة الثووووووووووورةصووووووووووحفي  كاتبووووووووووة و  ▪

 .سابقا   دولي  وال بي  عر وشعبة أ بار ال
 ترونوووووووووووووووي  لكع م اإلبووووووووووووووواإلة الخاصوووووووووووووووة  ليميووووووووووووووو  مجموعوووووووووووووووة العمووووووووووووووول اإل رئووووووووووووووويس ▪

  .نيصحفي  لل دولي  ال اد ت حفي االاب والشب
 ت اعمليووووووووووووو  حيفة الثوووووووووووووورة و مووووووووووووو  بتغطيوووووووووووووة ة لصووووووووووووونيووووووووووووو  ميداة و حربيووووووووووووو  مراسووووووووووووولة  ▪

 ريةلسو في األرا ي االسورد  د اإلرئاب  عربي    الالجي
علووووووووول التووووووووووالي فوووووووووي  عوووووووووامينة لاسووووووووويفضووووووووول  اويوووووووووة سيأحاصووووووووولة علووووووووول جوووووووووائزة  ▪

 ينصحفي  ال ات حاد ما مهرجا  االع م السورد اللد يقي
ناعة فووووووووووي مجووووووووووال التحقيقووووووووووات السياسووووووووووية وصوووووووووو ميووووووووووةورات اع ة د اتبعوووووووووو  عوووووووووود  ▪

وكالووووووووة فووووووووار  فووووووووي متهووووووووا  ااسووووووووورية و ارجهووووووووا حيووووووووث اتبعوووووووو  دورة خبوووووووور فووووووووي ال
 . يراإة في س مي  ة اإلجمهوري  ال
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ء   نوووووووووووودابوووووووووووو  يوووووووووووووم لهووووووووووووا رحم موووووووووووون ولوووووووووووودت ؛ومووووووووووووةق عاصوووووووووووومة المقادمشوووووووووووو 
 ،مقوووووووواوم لكوووووووول مووووووووينالبيوووووووو  األ فكانوووووووو  دمشووووووووق ،طين منوووووووول اللحظووووووووة األولوووووووولفلسوووووووو 

 لتبقووووووووووول علووووووووووول أر ووووووووووها رئووووووووووابتقاتووووووووووول اإل عليهووووووووووا حوووووووووووربل فووووووووووي التووووووووووو    حوبقيوووووووووو 
ئووووووووون فوووووووووي وجووووووووودا  ألوا م  األ ي ةقضووووووووو لاقووووووووول تحريرئوووووووووا ئوووووووووو وليب ،فلسوووووووووطين ةالبوصووووووووول
بكووووووووووووول وموووووووووووووة ا سوووووووووووووورية الحا ووووووووووووونة للمقانهووووووووووووو وأل، ةعربيووووووووووووو  لشوووووووووووووعوب اين والالسووووووووووووووري  

ل المؤمنوووووووووووة بسووووووووووو م عووووووووووواد ،ا  سياسوووووووووووي  و  ا  عسوووووووووووكري  و  ا  فكريووووووووووو  لهوووووووووووا  عموووووووووووةالدا ها لأشوووووووووووكا
ل ة علووووووووووووو فلسوووووووووووووطيني  ل المقاوموووووووووووووة الفصوووووووووووووائ بل اسوووووووووووووتق ،طقوووووووووووووةلمناوشوووووووووووووامل فوووووووووووووي 

 ةسوووووووووووووووتعادال ضوووووووووووووووالهنني فووووووووووووووو وسووووووووووووووواندتهن  ،ينفلسوووووووووووووووطيني  الج وووووووووووووووين ال و  ،اأر وووووووووووووووه
ية سووووووووووور سوووووووووتهداف ال ائمووووووووووا  د صوووووووووهيوني  الالكيووووووووووا   لسوووووووووع أكثوووووووووورو لووووووووولل   ،أر وووووووووهن

 .ةسوووووووووووري  الللوصووووووووووول الوووووووووول األسوووووووووووار  عربووووووووووي  حووووووووووداث الربيووووووووووع الأالغوووووووووورب و  تعوووووووووولواف
  المقاومووووووووووووووة ا توووووووووووووودريدتهسووووووووووووووتها وعقيوووووووووووووو سياب رعوووووووووووووو ة التووووووووووووووي عوووووووووووووو أسوووووووووووووووار الممان

  .ايحهتسلة و فلسطيني  ال
وكانوووووووووووووو   ،ني  فلسوووووووووووووطيني  ال ين ووووووووووووو ات ال جم خي موووووووووووووو  أكبووووووووووووور ل أرا ووووووووووووويهاعلووووووووووووو و 

ف بعاصووووووووووووومة و لمعووووووووووووور اليرمووووووووووووووك ا م خوووووووووووووي ن مةالعاصووووووووووووو  ي  بففوووووووووووووي جنوووووووووووووو  ،م ائووووووووووووون
 ،شوووووووووووعبي ةوموووووووووووة وحا ووووووووووونتها الالمقافصوووووووووووائل  حيوووووووووووث  ووووووووووون   فلسوووووووووووطيني  ت اللشوووووووووووتاا

لووووووووو  " :ده بقولووووووووواتوعووووووووو   و  شوووووووووار  صوووووووووهيوني  لم االمجووووووووور  أ    جوووووووووةلدر  ئاجسوووووووووا  ل وشوووووووووك  
تهووووووووا لمقاوم افدئووووووووو اسووووووووتهف سووووووووورية ادسووووووووتهفكووووووووا  ا ،"ليرموووووووووكا م خووووووووي ن يوووووووووم يووووووووا

 .ن المقاومينم  من احتضنب
المسووووووووموم  بووووووووي  عر الموووووووون فرصووووووووة الربيووووووووع  أئوووووووون   صووووووووهيوني  ال يووووووووا الكجوووووووود يلوووووووون 

نطقووووووووووة علوووووووووول تفتيوووووووووو  المأمووووووووووام  كبوووووووووورهووووووووووي العقبووووووووووة األف ؛علوووووووووول سووووووووووورية نق   يوووووووووو ل
 بلسوووووووووووا  أمريكووووووووووواتها عر ووووووووووو ي التووووووووووو  ،ديووووووووووودالجق األوسووووووووووو  لشووووووووووور ا يوووووووووووا   ووووووووووورائ  

بنوووووووووووووي  توتوكووووووووووووووالبر  فوووووووووووووي هاينة  لهوووووووووووووا الصووووووووووووو ا  طووووووووووووو  بينمووووووووووووو  ،سايووووووووووووو يزا ر دلكونووووووووووووو 
 .صهيو  

لتصووووووووووووووفية  صووووووووووووووهيوني  الهوووووووووووووودف ال ئووووووووووووووو ووووووووووووووعافها إداف سووووووووووووووورية و فاسووووووووووووووته
د بوووووووووووووات بدعامتيوووووووووووووا الووووووووووووول ،قاوموووووووووووووةر المة وتفكيووووووووووووو  محوووووووووووووو يني  فلسوووووووووووووطال قضوووووووووووووي ةال

فوووووووووووي بوووووووووووات الووووووووووولد  ،صوووووووووووهيوني  للكيوووووووووووا  ال رعووووووووووو  و لوووووووووووق تين مصووووووووووودراألساسوووووووووووي  
وال  .ةقاومووووووووووو محوووووووووووور المطرحوووووووووووا ي الووووووووووولد   فيوووووووووووا علووووووووووول السووووووووووو ميقوووووووووووو  الو وووووووووووع 

ومووووووووووزق  وووووووووورائ   معووووووووووادالتالر ليوووووووووو   الوووووووووولد ،ورحوووووووووو ئوووووووووولا المع موووووووووو ل الحوووووووووورب علوووووووووو 



344 

مواجهوووووووووة نطلوووووووووق اللووووووووورد مت ااجي  اسوووووووووتراتيوباتووووووووو   لتوووووووووي رسووووووووومتها واشووووووووونطنل االووووووووول
 رسوووووووووووووختهاي ات التووووووووووووو سوووووووووووووتراتيجي  االراحووووووووووووو  ئوووووووووووووله و  ،صوووووووووووووهيوني  الكيوووووووووووووا  الموووووووووووووع 

أثبوووووووو   ةديوووووووو دييوووووووو  تحوووووووو   بووووووووة حبأع القووووووووابعين فووووووووي تووووووول اجمضوووووووو   موووووووة تقوووووووو قاو الم
رئوووووووويس  علوووووووول ر بووووووووةتهدلووووووووة نهووووووووا ما مووووووووةو   المقاور الو وووووووو  وتطووووووووور سوووووووو ع موووووووور موووووووو 

   .صهيوني  ال العدو الكيا  وحكومة
 صووووووووووووع  الظووووووووووووروفأ فووووووووووووي لة حتووووووووووو طيني  فلسوووووووووووو لا دمشووووووووووووق القضووووووووووووي ة دعمووووووووووو 

 لاحووووووووووت ة و ادي  ا تصوووووووووو ة و يوووووووووو  إرئابرب موووووووووون حوووووووووو  ةبهووووووووووا سوووووووووووري التووووووووووي موووووووووورت وتموووووووووور
 ضوووووووووووووويتهن فوووووووووووووي  ينفلسوووووووووووووطيني  الندت وسوووووووووووووا .علووووووووووووول أر ووووووووووووووها ركوووووووووووووي  وت أمريكوووووووووووووي  

، وئووووووووولا ال ج وووووووووين وعوووووووووودة ها القووووووووود متصووووووووو عادولوووووووووة فلسوووووووووطين و لمحقوووووووووة إل اموووووووووة ا
ل: ا  وووووووواإسوووووووون بشووووووووار األسوووووووود فووووووووي  طوووووووواب الق السووووووووورد   سيار إليووووووووا الوووووووورئمووووووووا أشوووووووو 

ساسوووووووووووية ة األموووووووووووع فلسوووووووووووطين، أل  المعركووووووووووو رلووووووووووون كووووووووووول الجووووووووووورا  فوووووووووووة  سوووووووووووورية »
ي فووووووووو  المقاوموووووووووة قل موووووووووعكانووووووووو  وسوووووووووتب وريةوسووووووووو  ،نسوووووووووطيلف ة ئوووووووووي فووووووووويحقيقيووووووووو  وال

اومووووووووة المقةنهووووووووا مووووووووع ف ةلبنانيوووووووو  لمقاومووووووووة المووووووووا كانوووووووو  مووووووووع اوك ،ةيوووووووو  عرب ل أرضكوووووووو 
 .المعركة واحدة« تبرتع   ألنهاي فلسطين والعراق ولبناف

محوووووووووور سوووووووووورية كجوووووووووزء مووووووووون  صوووووووووهيوني  اليوووووووووا  الكف هدسوووووووووتي أكثووووووووورلهووووووووولا و 
وبعووووووووووود يووووووووووو  أبتووووووووووول  أ  الإ ردوا  المباشووووووووووو ة وبالعووووووووووو يووووووووووو  رئابرب اإلبوووووووووووالح المقاوموووووووووووة

ها أئوووووووودافتمريوووووووور  شوووووووول  فوووووووويرية فسووووووووو لوووووووول ععشوووووووور موووووووون الحوووووووورب ت رور سوووووووونواموووووووو 
  أ مريكوووووووووووي  تووووووووووورف كموووووووووووا اعتووووووووووورف مووووووووووون  بلوووووووووووا األيع صوووووووووووهيوني  الو دوبوووووووووووات العووووووووووو 

 صوووووووووووووووهيوني    الالكيووووووووووووووواصوووووووووووووووة فر    وووووووووووووووعافها وأإيمكووووووووووووووون  وموووووووووووووووة الية المقاسوووووووووووووووور 
 ا األة وئمووووووووووووووس يوني  صووووووووووووووهالا بووووووووووووووات حووووووووووووووديث الصوووووووووووووحافة  ووووووووووووواع  وئووووووووووووووو مووووووووووووو 

 .صهيوني  الكيا  الن في تزعميبع  الم  بل من ةالع ميا
توووووووووراف عالئووووووووولا ا لعووووووووول سوووووووووورية الفووووووووور  فوووووووووي  مووووووووون العديووووووووود ا وووووووووعن)لقووووووووود ا

بعوووووووووود عشوووووووووور  اديشوووووووووو  رو  بوووووووووون وني  صووووووووووهيال عسووووووووووكرد  ري  موووووووووون الخبيوووووووووور الالصوووووووووو 
 صووووووووووهيوني  الكيووووووووووا  الك ، وسوووووووووولو ة علوووووووووول سوووووووووووريةيوووووووووو  ئابر اإل موووووووووون الحوووووووووورب سوووووووووونوات

م بتووووووووا أ وووووووو تك مووووووووايها و مسووووووووؤول نديوووووووود موووووووو ا العبوووووووو  مووووووووا صوووووووور لمرحلووووووووة و فووووووووي ئووووووووله ا
ة سوووووووووتراتيجي  شووووووووول االمووووووووون ف ثووووووووورأكو بموووووووووا ئووووووووو يشوووووووووي  صوووووووووهيوني  العووووووووودو الة صوووووووووحاف

ر الدولووووووووووة والوووووووووودو  تجوووووووووواه سوووووووووووريةالتووووووووووي كانوووووووووو  وا ووووووووووحة ا ةوانيوووووووووو  عدلة اصووووووووووهيوني  ال
 ويوووووووووولئ  . لهوووووووووواة عليهووووووووووا و يوووووووووو  ابرئاإلب الحوووووووووور مووووووووووا  بوووووووووول  ، ليمووووووووووي  واإل عربووووووووووي  لا
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ي  ة بووووووووووووووالتخطصووووووووووووووهيوني  لا صووووووووووووووابعط األور  حقيقووووووووووووووة توووووووووووووو  ليلقووووووووووووووي الضوووووووووووووووء علوووووووووووووول
لدولوووووووووووة ل اعلووووووووووو ة يووووووووووو  ئابر إلا ربلهوووووووووووله الحووووووووووو  باشووووووووووورةة وليووووووووووور المشووووووووووور مباالها أئووووووووووودافو 

ع ميووووووووووووووة عبوووووووووووووور الخوووووووووووووودع اإل صووووووووووووووهيوني  لا  االكيوووووووووووووو ل و حووووووووووووووايالتووووووووووووووي  ،ةالسوووووووووووووووري  
ا  يانوووووووووووو أ و  وني  صووووووووووووهيلا الكيووووووووووووا  لوووووووووووول لسووووووووووووا  رئوووووووووووويسرة عمتكوووووووووووور  ال والتصووووووووووووريحات

 تاية م ووووووووووووات الموووووووووووور ر سووووووووووووو  لوووووووووووولعتكووووووووووووررة الم واعتداءاتووووووووووووا هظهووووووووووووار دور إوحلفائووووووووووووا 
-  بحووووووووووووووووز  - ةلبنانيوووووووووووووووو  المقاومووووووووووووووووة الو  يرانووووووووووووووووي  إلا لوجووووووووووووووووودلداف ب نوووووووووووووووا اسووووووووووووووووته

 سووووووووووقاط الدولووووووووووةإ صووووووووووهيوني  ال ا يوووووووووو الكحوووووووووواوالت عوووووووووون حقيقووووووووووة م بعيوووووووووودا   ،وحسوووووووووو 
 وثقوووووووووووووواالوووووووووووووولد ت ،ياسووووووووووووووي  سا الاريخهوووووووووووووو عبوووووووووووووور ت ومووووووووووووووةوالمقا ة الممانعووووووووووووووةالسوووووووووووووووري  

ريع ل المشووووووووووووواشوووووووووووووق فوووووووووووووي الو ووووووووووووووف فوووووووووووووي وجوووووووووووووا كووووووووووووو المضوووووووووووووي ة لدم المحطوووووووووووووات
 .ةفي المنطق ةصهيوني  لا

 ز تمو  الى ن  لفوري  مثأر تل أ 
ي بقيوووووووووووو  الوووووووووووور ن التوووووووووووو ورية سوووووووووووو  جوووووووووووواه وووووووووووودين متجوووووووووووودد ت بيوووووووووووو فثوووووووووووو ر توووووووووووول أ

ة تحريريووووووووووو   اصوووووووووووة بعووووووووووود حووووووووووورب تشووووووووووورين ال ،المنطقوووووووووووة لوووووووووووةدصوووووووووووع  فوووووووووووي معااأل
 ،"رالوووووووووولد ال يقهوووووووووو  ني  صووووووووووهيو الالجووووووووووي  " سووووووووووطورةأا سووووووووووورية هوووووووووو فيحيووووووووووث دحوووووووووورت 

 ل  أعطووووووووو أ نووووووووولانووووووووو  مك يوني  صوووووووووهالمقاومتهوووووووووا ورية و ولكووووووووون بدايوووووووووة ممانعوووووووووة سووووووووو 
  أفوووووووووي فلسوووووووووطين و بووووووووول  صوووووووووهيوني  اء كيوووووووووا  نشووووووووو إل ١٩١٧م عوووووووووا هوعووووووووود بلفوووووووووور

لمشوووووووووروع رية لووووووووورف  اسوووووووووو  ه ئووووووووولا، سوووووووووارع  يوووووووووع بلفوووووووووور علووووووووول وعووووووووودتو يجوووووووووف 
كب  دموووووووووووواء سوووووووووووو لتووووووووووووي األولوووووووووووول الووووووووووووة دو فووووووووووووي المنطقووووووووووووة، وكانوووووووووووو  ال صووووووووووووهيوني  ال

 اليووووووووووم تالنكبوووووووووة حتووووووووول لووووووووودمنووووووووول  ةفلسوووووووووطيني  ن المقاوموووووووووة الشووووووووورايي فووووووووويا شوووووووووهدائه
لوووووووول سوووووووورية ولبنووووووووا  إسوووووووطين ن فلمووووووو  يمتوووووووود   م   كوووووووا ا  إ ليميووووووو  قاوموووووووة محووووووووورا  لما هئووووووول

 وووووووووود   والكلمووووووووووة  سوووووووووو قوووووووووواوم يقووووووووووف بالينمووووووووووا وجوووووووووود مأو  لوووووووووويمنوا يوووووووووورا إو ق والعوووووووووورا
 .ةنطقي المة فأمريكي  الصهيو  الهيمنةمشاريع 

ياسوووووووووووووووة ارتبطووووووووووووووو  الس ةسوووووووووووووووطيني  فلالرصاصوووووووووووووووة فوووووووووووووووي النكبوووووووووووووووة ل او  فمنووووووووووووووول
دفاع الوووووووووو ت ابوووووووووو  التووووووووووي ةفلسووووووووووطيني  ال قضووووووووووي ةبال ا  قوووووووووو يثو  ة ارتباطووووووووووا  السوووووووووووري  خارجيووووووووووة ال
 ل الحووووووووروبلكوووووووو  منطلقوووووووواة محتلوووووووو  الة عربيوووووووو  ال ا وعوووووووون اسووووووووتعادة كوووووووول األرا وووووووويهوووووووو نع

علووووووووول  دة معلقووووووووا  ا سووووووووورية، وبووووووووات مفتوووووووووا  العووووووووو التووووووووي  ا وووووووووتهم وجوووووووووالت السوووووووو 
 عوووووووووووون أد بووووووووووووا بعيوووووووووووودا   تفظوووووووووووو دمشووووووووووووق التووووووووووووي اح المقاومووووووووووووة ةعاصووووووووووووم رداجوووووووووووو 
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 عربووووووووووي  ا السووووووووووتعادة الجوووووووووووال  الالهنضوووووووووو كووووووووووا  األ وووووووووورب ل و تطبيووووووووووع بوووووووووولمسوووووووووواومة ا
وا ين خلووووووووو  المووووووووو  لالتوووووووووي الشوووووووووامل معادلوووووووووة السووووووووو م العوووووووووادل و و  محتووووووووول  لا د  السوووووووووور 

لووووووووول فلسوووووووووطين والووووووووول كووووووووول شوووووووووبر الجووووووووووال  ا مووووووووون ة ووحووووووووودت النضوووووووووالصوووووووووهيوني  ال
 .صهيوني  لالكيا  اا التصب
 د  العقوووووووووووودحوووووووووووداث علووووووووووول مووووووووووو أن توووووووووووا مووووووووووو ملت المعطيوووووووووووات بموووووووووووا حأظهووووووووووور  

عوووووووووووودو لع اولوووووووووووول موووووووووووو األ عربووووووووووووي  طبيووووووووووووع التقات الشوووووووووووو بعوووووووووووود ر  وتحديوووووووووووودا  الما ووووووووووووية 
و د وأوسوووووووووولفيوووووووووو موووووووووو  ديكاة فووووووووووي فلسووووووووووطيني  ال قضووووووووووي ةلسوووووووووواب اعلوووووووووول ح صووووووووووهيوني  ال

 ة ال يمكووووووووووونالسووووووووووووري  ياسووووووووووة منظوووووووووووور الس فوووووووووووي ربووووووووووة، أ  مسووووووووووو لة السوووووووووو مووادد ع
  ا ،عبوووووووووووودأ سوووووووووووو م الشووووووووووووجدمشووووووووووووق موووووووووووون م طلقتوووووووووووواأا ن موووووووووووو ا  تكووووووووووووو  اال  ووووووووووووم

واألرا ووووووووووي  فلسووووووووووطيني  للحقوووووووووووق للشووووووووووع  اة جميووووووووووع اامل السووووووووووتعادوالسوووووووووو م الشوووووووووو 
ا ترحووووووووووو    م التووووووووووويمليوووووووووووة السووووووووووو فوووووووووووي ع ثووووووووووواتاحمبالت الجوووووووووووو فوووووووووووي المغتصوووووووووووبة و 

سووووووووووووالة لر التكووووووووووووو   موحوووووووووووود للتفوووووووووووواوض عربووووووووووووي  وفوووووووووووود فيهووووووووووووا  لشووووووووووووكة أ  يريسووووووووووووو 
مكووووووووووون عزلهوووووووووووا ي وال عوووووووووووربال  ضوووووووووووي ةئوووووووووووي  ةفلسوووووووووووطيني  ال قضوووووووووووي ة  الأ صوووووووووووهيوني  ال

اتحتوووووووول فووووووووي  عربووووووووي  ن محيطهووووووووا العوووووووو    أثبتوووووووو  سووووووووورية أكمووووووووا  التفوووووووواوض عمليوووووووو 
ا  الكيوووووووووووو مووووووووووووع  انيووووووووووووةجالم لتسووووووووووووويةلفوووووووووووورض سوووووووووووو م عووووووووووووادل ولوووووووووووويس المواجهووووووووووووة ا
الوووووووووووو  تبقوووووووووووول دو  حقوووووووووووووق و ة العادسووووووووووووتحريوووووووووووور واسووووووووووووبيل للتئووووووووووووي ال ،صووووووووووووهيوني  ال

 السووووووووووورد  أكووووووووووده الووووووووورئيس  ة وئوووووووووولا مووووووووواالسووووووووووري  ة حوووووووووور السياسوووووووووو م يالمقاوموووووووووة ئوووووووووو 
جرتهووووووووووووا أالتووووووووووووي المباحثووووووووووووات ا و توووووووووووو افظ االسوووووووووووود فووووووووووووي جميووووووووووووع  طابحوووووووووووول حووووووووووووااالر 

مليوووووووووة ع اتووووووووا عوووووووون طاب فووووووووي األسوووووووود ظلراحوووووووول حووووووووافا يسقوووووووود  ووووووووال الوووووووورئف قدمشوووووووو 
 :مالس 

ظلوووووووووا يبقووووووووول فوووووووووي  ال ألرض سووووووووو ما  ا شوووووووووعوب اسووووووووو م كموووووووووا تفهمووووووووو ل)نفهووووووووون ا
مووووووووووون  وطووووووووووونهن،حروموووووووووووو  مووووووووووون مواطنوووووووووووو  مال و  مشووووووووووور دة،وال شوووووووووووعوب  ت لاحووووووووووو 

م لسوووووووو عمليووووووووة ا أ ويخطوووووووو  موووووووون يتصووووووووور   وووووووول،ننا ئوووووووولا السوووووووو م نحوووووووونأجوووووووول 
  . سهاأساعن  ن أ  تنفصليمك معملية الس  وأ يمكن أ  تتجزأ 

حاب لووووووووول االنسووووووووو لسووووووووو م يقووووووووووم عا إ  ،ا  دائمووووووووو   كموووووووووا نقوووووووووول آلنقوووووووووول ا إننوووووووووا
ة عادويقووووووووووووووم علووووووووووووول اسوووووووووووووت 1967تلووووووووووووو  عوووووووووووووام اح رض التوووووووووووووياألن الكامووووووووووووول مووووووووووووو 

  فلسطين.  الكاملة لشعالحقوق 
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ي التووووووووو مليوووووووووة السووووووووو م ع السووووووووو م؟ي عمليوووووووووة فووووووووو   سووووووووواولكووووووووون أيووووووووون ئوووووووووو األ
ئووووووووله  السوووووووو مألسووووووووا  فووووووووي عمليووووووووة ئوووووووول اا ا وووووووول موووووووون أجلهوووووووو ونننتحوووووووودث عنهووووووووا 

 حقووووووووووووووووق شوووووووووووووووع أم ئوووووووووووووووو  1967 حتلووووووووووووووو  فوووووووووووووووي عووووووووووووووواملتوووووووووووووووي اااألرض  ئوووووووووووووووو
إنوووووووووووا حقووووووووووووق الشوووووووووووع   م؟السووووووووووو ليوووووووووووة عمسوووووووووووا  فوووووووووووي أيووووووووووون ئوووووووووووو األ فلسووووووووووطين؟

 . طيني  فلسال عربي  ال
ة فلسووووووووووطيني  ال قضووووووووووي ةلتووووووووووا لد ر يالراحوووووووووول حووووووووووافظ األسوووووووووو  كووووووووووا  للوووووووووورئيسقوووووووووود ف

 وبوووووووووا ي السوووووووووورد  لجووووووووووال  ا ريووووووووورتحثوووووووووق النضوووووووووال لومنهوووووووووا ينب ألما قضوووووووووي ةفهوووووووووي ال
حريووووووووور يل لتة  يووووووووور سوووووووووبالمسووووووووول ح ةاومووووووووو فكانووووووووو  المق ةمحتلووووووووو  الة عربيووووووووو  ي ال ووووووووو االرا

 .األرض
ول دعوووووووووون األاألسوووووووووود و يووووووووورا  للوووووووووودفاع، كووووووووووا  ئمووووووووووا يس الوووووووووورئ ا منووووووووول أ  كوووووووووو و 

ة السوووووووووووووري  ة عسووووووووووووكري  ت الكنوووووووووووواالثفووووووووووووت   ين. ولوووووووووووولل ، توووووووووووونفلسووووووووووووطيني  ومين المقوووووووووووواال
، مثووووووووول أحمووووووووود جبريوووووووووول، مقاومووووووووووةي الت مهموووووووووة فووووووووو ا  منهوووووووووا  يووووووووووادر جووووووووو ، وتخلهووووووووون

 . العامةة قيادر فلسطين اللتحري شعبي ةبهة اللجائد ا 
ة جمهوريوووووووووووو  س الئوووووووووووويألسوووووووووووود ر ا د حووووووووووووافظالراحوووووووووووول الخالوووووووووووو  أصووووووووووووب  وبعوووووووووووود أ 

 ةفلسوووووووووووووطيني  قاوموووووووووووووة الات دعووووووووووووون الم، بووووووووووووو 1971ي العوووووووووووووام ة فووووووووووووو السووووووووووووووري  ة عربيووووووووووووو  ال
 ةالسووووووووووووري  االرا وووووووووووي علووووووووووول ت كرامعسووووووووووو  ةالسووووووووووووري  صووووووووووو  القيوووووووووووادة و ص، أكبووووووووووور
 رسوووووووووويخا  تالوووووووووو  وكووووووووووا   ينفلسووووووووووطيني  ال ندائيين والمقوووووووووواوميي  الفوووووووووو أجوووووووووول توووووووووودر موووووووووون 
ولوووووووووول أا هعلوووووووووول أر وووووووووو  احتضوووووووووون و ة فلسووووووووووطيني  ال قضووووووووووي ةلرية موووووووووون اف سووووووووووو لمو وووووووووو 

  .طوات الفداء لتحرير فلسطين 
 جووووووووووي نشوووووووووواء الوووووووووودول التووووووووووي دعوووووووووو  إل للوووووووووو ة موووووووووون أو ريكانوووووووووو  سووووووووووو  كمووووووووووا 

موووووووووووع ومصووووووووووور و  واألرد اق لعووووووووووور اانووووووووووو  االسوووووووووووتجابة مووووووووووون كو  فلسوووووووووووطيني   يووووووووووورتحر 
ئا وحوووووووود ات تطبيووووووووع بقيوووووووو  سووووووووورية يوووووووو ول التفاالوووووووودبعوووووووو   موووووووورور الووووووووزمن وتو يووووووووع

يقلووووووووووق  ئووووووووووو مووووووووووارا وووووووووويها و أعلوووووووووول  فلسووووووووووطيني  ال رحريوووووووووو جووووووووووي  الت حتضوووووووووونموووووووووون ت
  .صهيوني  يا  الالك
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 وا  حطين( ية )قفي سور  فلسطيني  ال رش التحريجي اةو ن 68الكتيبة 
بوووووووووين الوحووووووووودة ي عهووووووووود فووووووووو  /68/ لكتيبوووووووووةا ،السوووووووووورد   عربوووووووووي  ال ي الجووووووووو أنشووووووووو  

الحووووووووووووور  الفووووووووووووودائيين و  دةل محووووووووووووول وحووووووووووووو لتحووووووووووووو  م 1958سوووووووووووووورية ومصووووووووووووور عوووووووووووووام 
الجووووووووووووووي  فووووووووووووووي  االسووووووووووووووتط ع تتبووووووووووووووع إلدارة /68تيبووووووووووووووة /الك  ، وكانوووووووووووووو وطني  لوووووووووووووو ا
، خوووووووووووابراتالمرا  رئووووووووووويس سووووووووووو ال، و ووووووووووود أصووووووووووودر عبووووووووووود الحميووووووووووود لسوووووووووووورد  ا عربوووووووووووي  لا

،  دصووووووووووفدالكوووووووووورم ادتهووووووووووا العقيوووووووووود )أل  يولوتوووووووووو  ينفلسووووووووووطيني  فهووووووووووا موووووووووون البت لي وووووووووورارا  
يوووووووووووود )أحموووووووووووود حجووووووووووووو  قالع فلسووووووووووووطيني  ال ضوووووووووووواب ، والااليوووووووووووووبي  الهيووووووووووووثنمقوووووووووووودم )وال

فووووووووووي بسوووووووووواتين  را  لهووووووووووا، وأ اموووووووووو  معسووووووووووككاليرمووووووووووو  م خووووووووووي نبالفدائيووووووووووة  ابوووووووووون حووووووووووارة
د تجنيوووووووووود عوووووووووود موووووووووون ةيبوووووووووو تاحي دمشووووووووووق، و وووووووووود تمكنوووووووووو  ئووووووووووله الك، بضووووووووووو تاسوووووووووو حر 

أ  توووووووووووووزرع مجموعووووووووووووووات و ، ين فووووووووووووووي لبنوووووووووووووا  و سوووووووووووووووريةفلسوووووووووووووطيني  الكبيووووووووووووور موووووووووووووون 
سووووووووووويما وال ، نوووووووووووا  وفوووووووووووي منطقوووووووووووة الجوووووووووووواللب ي  ي جنووووووووووووباصوووووووووووة فووووووووووو     يةطاسوووووووووووت

 كبيووووووووورا  ا  / عووووووووودد68يبوووووووووة /تعناصووووووووور الك ، حيوووووووووث نفووووووووولن بحيووووووووورة طبريووووووووواالقريبوووووووووة مووووووووو 
اتمووووووووووووون  وإجوووووووووووووراء اتصووووووووووووواالت موووووووووووووع  ،العووووووووووووودو طتسووووووووووووولل  لوووووووووووووف  طوووووووووووووو لا عمليووووووووووووو 

علوموووووووووووووات اسوووووووووووووتط  ية، جموووووووووووووع معملووووووووووووووا علووووووووووووول الووووووووووووودا ل و  فوووووووووووووي نيفلسوووووووووووووطيني  ال
 ا.تمومهاج ،صهيوني  الت الجي  احركورصد ت
 ئي،الفووووووووووودانشووووووووووووء العمووووووووووول فوووووووووووي اسوووووووووووية / ئوووووووووووي اللبنوووووووووووة األس68الكتيبوووووووووووة / –

تكووووووووووو   ا  لهووووووووووا الشوووووووووورف أ كوووووووووو ، و والسووووووووووتيني ات سوووووووووويني اتخموتطوووووووووووره فووووووووووي عقوووووووووود ال
ا، وأد لوووووووووووو  العبنا و ضوووووووووووويتناتوووووووووووواريخ شوووووووووووو  جووووووووووووزءا مهمووووووووووووا  موووووووووووون ائيووووووووووووة لفدا تعمليوووووووووووو 

ات ل المووووووووووون  وووووووووو  ،ةمنظ مووووووووووو لووووووووووة مرح ةلالفدائيوووووووووووة ا عمليووووووووووو  التوووووووووووي اسوووووووووووتهدف   نو يوووووووووو 
 .هيوني  صال العدو

 فوووووووووووووووي فلسوووووووووووووووطيني  ال ريوووووووووووووووري  التح/ نوووووووووووووووواة جووووووووووووووو 68تيبوووووووووووووووة /شوووووووووووووووكل  الك –
هووووووووا  ث كتائوووووووو   وامة ثوووووووو لبدايوووووووو فووووووووي ا  ووووووووم ، و اليووووووووا  ) وووووووووات حطووووووووين  ح سووووووووورية،

ل علوووووووووو ة يوووووووووو املز ومووووووووووع تطبيووووووووووق نظووووووووووام الخدمووووووووووة اإل، دائي  فوووووووووو   300  حوووووووووووالي )كووووووووووا
 اد العووووووووودد موووووووووع  فلسوووووووووطيني  لصوووووووووال  جوووووووووي  التحريووووووووور ال سووووووووووريةين فوووووووووي فلسوووووووووطيني  ال

إ وووووووووافة  ر ،)مغووووووووواويثووووووووو ث كتائووووووووو  صووووووووواعقة وأصوووووووووبح   ،كبيووووووووورة دة يوووووووووا الوووووووووزمن
م/ط  وسووووووووووورايادا   ة ميووووووووووو مدفعيوووووووووو  ا )سوووووووووووراي مووووووووووودفعي  إسوووووووووووناد ودعوووووووووون  اتإلوووووووووول وحووووووووووود
  .لمعركة حطيننسبة ن وسمي   وات حطي ، مضاد للطيرا
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ا  فووووووووووووي ة بلوووووووووووودفووووووووووووي عوووووووووووود فلسووووووووووووطيني  يوووووووووووور الر حلت  اورلوووووووووووون تشووووووووووووكيل جووووووووووووي
ة  وووووووووو  علووووووووولظ لد حوووووووووافلووووووووو اوحيووووووووود أ  سوووووووووورية البلووووووووود ال الإ العوووووووووراق واالرد  ومصووووووووور

 داعمووووووووووووا لووووووووووووا  وبقيوووووووووووو  فاوتوووووووووووورا  صووووووووووووفو  فلسووووووووووووطيني  ال وبقوووووووووووواء جووووووووووووي  التحريوووووووووووور
ة المغتصوووووووووووووبة فلسوووووووووووووطيني  ا وووووووووووووي الاألر ريووووووووووووور حيل تدتوووووووووووووا فوووووووووووووي سوووووووووووووبياوحا ووووووووووووونا لق
ة أول موووووووون دعووووووووا يور كانوووووووو  سوووووووو  الوووووووولد فلسووووووووطيني  التحريوووووووور الجووووووووي   ودولعوووووووول وجوووووووو 

واء سوووووووووو  صوووووووووهيوني  ال  عوووووووووودوالل المباشووووووووورةة رئيسوووووووووو سوووووووووا كوووووووووا  موووووووووون االسوووووووووباب اللت سي
ية كموووووووووووا فتحووووووووووو  سوووووووووووور  ،ةصوووووووووووهيوني  الات لغوووووووووووار اأو المعلووووووووووون ب رئوووووووووووابن باإلبطالمووووووووووو 
ة وكوووووووووا   وووووووووادة فلسوووووووووطيني  اللمقاوموووووووووة ائل اة لفصووووووووو سياسوووووووووي  لمكاتووووووووو  الهوووووووووا لكووووووووول اأبواب

اترو  ييووووووووووودة السووووووووووووري  ألرا وووووووووووي و  علووووووووووول اموجوووووووووووود زابهووووووووووواأحالمقاوموووووووووووة و   عمليووووووووووو 
 ا  ر ق مووووووووورافضووووووووو  دمشووووووووو د ر أئلهووووووووون و ووووووووو  وبوووووووووينعلووووووووول أر وووووووووهن  وكووووووووو نهن ،وموووووووووةلمقاا

ة مريكيووووووووووووووو  غوط األالضووووووووووووووو كووووووووووووووول واالنفصوووووووووووووووال عووووووووووووووونهن رلووووووووووووووون  التخلوووووووووووووووي را  وتكووووووووووووووورا
ارجيوووووووووووووة ر الخيووووووووووووو ي  يوووووووووووووارة و  ا فووووووووووووو واشووووووووووووونطن التوووووووووووووي كوووووووووووووا  أبر ئووووووووووووو  ومحووووووووووووواوالت

ا فيهووووووووو  التوووووووووي حووووووووولر اقالعووووووووور  زولووووووووول دمشوووووووووق بعووووووووود لووووووووو إ ن بووووووووواولولكووووووووو  مريكوووووووووي  األ
إاا  خ«انوووووووو  الخووووووووواط  موووووووون التووووووووواريالج لتجد نفسووووووووها علووووووووو سووووووووو » ية مووووووووون أنهوووووووواسووووووووور 

اق! و ووووووووال عوووووووور للووووووووزو ابعوووووووود  ألوسوووووووو ق اة للشوووووووور مريكيوووووووو  األ الر يووووووووةع ق موووووووو لوووووووون تتوافوووووووو 
، لوووووووورئيس األسوووووووود لتووووووووا لووووووووا، أد لمووووووووا  ":هيوني  صوووووووو الحووووووووديث للتلفزيووووووووو  بوووووووواول فووووووووي 

كووووووووووا  يريوووووووووود إاا  هوووووووووواشووووووووووياء نعتقوووووووووود أنووووووووووا يجوووووووووو  عليووووووووووا عملك أنوووووووووواإ  ئ :و بو وووووووووو 
 يوووووووووؤد د  ة، وإاا كوووووووووا  يريووووووووود أمريكيووووووووو  ألا مت حووووووووودةلات فضووووووووول موووووووووع الواليوووووووووا وووووووووة أع 

 ."ةفي المنطقة  ماأل في حل  ا  دورا  مفيد
ة بمووووووووووا طلبووووووووووا  لسوووووووووووريم 33  بوووووووووواول  وووووووووودم أة ميوووووووووو ول المصووووووووووادر اإلع وتقوووووووووو  

ئوووووووي: ة سوووووووي  أساسوووووووط  مطالووووووو لووووووول الظهووووووور عكووووووون موووووووا ، لا لوووووووي  فيهوووووووا موووووووا ئوووووووو د
ة، ي  نطيفلسووووووووووو الفصوووووووووووائل ال لووووووووووو ق مكاتووووووووووو إ ة و ي  فلسوووووووووووطينلا دعووووووووووون المقاوموووووووووووة عووووووووووودم

 ف دعن حزب  .: و  لبنا وفي

 ا يركافمال  نازةالوعد الصادق وج
لتوووووووووووي لمقاوموووووووووووة ااة علووووووووووول مووووووووووولب  ا بائظووووووووووو عووووووووووول أثمانووووووووووو بالف دفعووووووووووو  سوووووووووووورية

 هووووووووووووواتلمواجللبنوووووووووووووا  فوووووووووووووي اتها فكانووووووووووووو  مسووووووووووووواند ،ةتراتيجي  اسووووووووووووو تهوووووووووووووا عقيووووووووووووودة و تبن  
مووووووووووووووووون  للنصوووووووووووووووووف األو فوووووووووووووووووي اين موووووووووووووووووريكي  ين واألصوووووووووووووووووهيوني  لاة موووووووووووووووووع عسوووووووووووووووووكري  ال
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اتال ة عر لتهووووووووووووا لمحاولوووووووووووو  صووووووووووووهيوني  لا -مريكووووووووووووي  الحلووووووووووووف األ عدفوووووووووووو مووووووووووووا  ثمانينيوووووووووووو 
ات ة عبووووووووور األدو وريأسووووووووووار سووووووووو   ا ووووووووولالحووووووووورب إلووووووووول دقووووووووول نو زل عووووووووو اللحصوووووووووار و با

تووووووووووووووووي مين الالمسوووووووووووووووول  وووووووووووووووووا اإلكعصووووووووووووووووابة ة العميلووووووووووووووووة صووووووووووووووووهيوني  والة مريكيوووووووووووووووو  األ
ه رر لد كوووووووو الوووووووو  وئووووووووو نفووووووووس السوووووووويناريو ،فووووووووي سووووووووورية اتثمانينيوووووووو  لداث ااشووووووووعل  احوووووووو 

 فوووووووووووي تووووووووووول اآل وح 2011ئن منووووووووووول عوووووووووووام   افووووووووووو حلو  أمريكووووووووووواو  صوووووووووووهيوني  ا  اليووووووووووو الك
ية علوووووووووووووووول سووووووووووووووووور  ةشرسوووووووووووووووو الة ة واإلع ميوووووووووووووووو  دي  تصووووووووووووووووا ة وااليوووووووووووووووو  رئابحوووووووووووووووورب اإلال
فوووووووووووا   ثووووووووووورأكع بوووووووووووا لتنظيموووووووووووات والتوسووووووووووو  ابرئووووووووووو اإل تدواأسوووووووووووتخدام با كالنصووووووووووورة  تطر 

  .ع ودا 
ظ حووووووووووووافلوووووووووووورئيس الراحوووووووووووول رسووووووووووووائا اأ اومووووووووووووة التوووووووووووويي المقنوووووووووووو  ة تباسووووووووووووتراتيجي  ف

 شوووووووووووارالسوووووووووويد الوووووووووورئيس ب هوووووووووودسوووووووووووورية فووووووووووي ع باتوووووووووو حتوووووووووول ونضووووووووووج   سوووووووووود،األ
ت لهووووووووووا طالمووووووووووا أثووووووووووار  ام   وحوووووووووو  المنطقووووووووووةقاومووووووووووة فووووووووووي ور الممحوووووووووو  عمووووووووووودد األسوووووووووو 

 ةعسوووووووووووووووووكري  الاعتها رت سوووووووووووووووووورية صووووووووووووووووونة حيوووووووووووووووووث طوووووووووووووووووو  صوووووووووووووووووهيوني  لامخووووووووووووووووواوف لا
 ة بالسووووووووووووو  فلسوووووووووووووطيني  والة نيووووووووووووو  لبناوموووووووووووووة الالمقدت اة و و  الصوووووووووووووارو ي   صوووووووووووووا  و صو 

حوووووووووود األ صوووووووووول فووووووووووي ل الداد للوووووووووولئاب إلوووووووووو اسووووووووووتعلوووووووووول اللحظووووووووووة عوبقيوووووووووو  حتوووووووووول 
ا ظهووووووووور فووووووووووي كمووووووووو  ةللمقاومووووووووو  ةماديووووووووو  لة واعسوووووووووكري  ة والسياسوووووووووي  الة ل المسوووووووووؤولي  مووووووووو  تح

ع الوسووووووووووام حيووووووووووث لموووووووووو  2009وحوووووووووورب لووووووووووزة  2006نووووووووووا  رب تمووووووووووو  فووووووووووي لبحوووووووووو 
 إيووووووووووووووورا و  يةبحوووووووووووووووزب   وسوووووووووووووووور  مموووووووووووووووث    ،وموووووووووووووووةمحوووووووووووووووور المقاصووووووووووووووودر  علووووووووووووووول

الكيووووووووووووووا  لوووووووووووووول ا  عخيوووووووووووووو  تاريا  نصوووووووووووووور الفعوووووووووووووول ق بحقوووووووووووووو  و  ،ةفلسووووووووووووووطيني  ئل الالفصوووووووووووووواو 
با  سوووووووووووو ، ومكلبنوووووووووووواني  نوووووووووووووب ال" فووووووووووووي الجب  ز حوووووووووووو "، عبوووووووووووور صوووووووووووومود صووووووووووووهيوني  ال

لووووووووولد اد جديووووووووو وسووووووووو  الألا و وووووووووف  حوووووووووف الشووووووووورق أ ، حووووووووويناريكووووووووو أملووووووووول ا  عتكتيكيووووووووو  
رت  ولووووووووول لحووووووووورب لبنوووووووووا  كموووووووووا اكرنوووووووووا فوووووووووي األيوووووووووام اال سزا رايووووووووو دولي  بوووووووووا كونووووووووو بشووووووووو 

 .ابقاس
ن ل مووووووووو كووووووووو  ئزمووووووووو  فيهوووووووووا نيوووووووووة التووووووووويالثا المووووووووورة كانووووووووو  ٢٠٠٦عوووووووووام ففوووووووووي  

 مي عووووووووافوووووووو  لبنووووووووا  ارانتصوووووووو بعوووووووود  بيوووووووو أ لتوووووووو  إيوووووووورا ة و لبنانيوووووووو  المقاومووووووووة الشووووووووق و مد
كيوووووووووووا  ال نلووووووووووودع ا  سياسوووووووووووي  و  ا  عسوووووووووووكري   سووووووووووورا  ت جمووووووووووود رلووووووووووون أ  واشووووووووووونطنو  ،٢٠٠٠

سووووووووووورية  " اال أ  "حووووووووووزب  " فووووووووووي "حوووووووووورب تمووووووووووو د  وووووووووو  فووووووووووي حربووووووووووا صووووووووووهيوني  ال
 " الووووووووولد  بلمقووووووووواتلي "حوووووووووز  رو ي  الصوووووووووا تي  للوجسووووووووو مووووووووون الووووووووودعن ا ا  فتحووووووووو  جسووووووووور 

وفوووووووووووورض  يوني  هصوووووووووووو لالكيووووووووووووا  افووووووووووووي الحوووووووووووورب علوووووووووووول  نتصوووووووووووواراالموووووووووووون  نمكوووووووووووو ت
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تسوووووووووووا ط  فيهوووووووووووا  ،يوموووووووووووا   33التوووووووووووي اسوووووووووووتمرت  لمعركوووووووووووةا ايوووووووووووةنهطا فوووووووووووي شووووووووووورو 
ل م وووووووووووووات يفوووووووووووووا و تووووووووووووو ة وعلووووووووووووول حصوووووووووووووهيوني  لاطنات المسوووووووووووووتو  للصوووووووووووووواريخ علووووووووووووو ا

، فوووووووووووووووا"ميركا"ات دبابوووووووووووووووات حوووووووووووووووزب  " عشووووووووووووووور ين ودمووووووووووووووور "وني  صوووووووووووووووهيالالجنوووووووووووووووود 
وكوووووووووا    ال  "حوووووووووزب  ا لصووووووووو فيووووووووو  بسال لووووووووو  وا ووووووووو  انتصووووووووواركوووووووووة بتهووووووووو  المعر وان

حسووووووووون نصووووووووور  سووووووووويدلحوووووووووزب   ال العوووووووووام موووووووووينألا اجووووووووو  و حوووووووووين  ا  يووووووووو  يختار  مشوووووووووهدا  
 .مباشرة اءو الهعلل ة صهيوني  الالبارجة قصف  ب 

 مهمووووووووووووا   جهووووووووووووة، وشووووووووووووريكا  ارافعووووووووووووة للمو  السووووووووووووورد   عربووووووووووووي  ال جووووووووووووي يشووووووووووووكل ال
ادة د تطلوووووووووو  الوووووووووو  إعوووووووووو و وووووووووو  ،صووووووووووهيوني    الالكيوووووووووواد عركووووووووووة  وووووووووو فووووووووووي الم مووووووووووا  ز وملت
لوووووووووا إلووووووووول  وووووووووو ا مووووووووو ب السوووووووووورد  لقووووووووودرات الدفا يوووووووووة للجوووووووووي  ين او تكووووووووو  ة كري  عسووووووووو  ةحو 

ة  ل محوووووووووورودا ووووووووو  فوووووووووي المنطقوووووووووةين عسوووووووووكري  للمحللوووووووووين اوا بحسووووووووو  الخبوووووووووراء نو يووووووووو 
 ااتا.عدوا  ال

المقاومووووووووووة ة لمحووووووووووور مت حقوووووووووو ات المتتاليووووووووووة والنتصووووووووووار االدعوووووووووون  مووووووووووا وئووووووووووو 
ل علوووووووووووو لقيووووووووووووام الحوووووووووووورب  سوووووووووووباب المباشوووووووووووورةت موووووووووووون األانتصووووووووووووار تلوووووووووووو  اال انووووووووووو فك

بمووووووووووا  عربووووووووووي  لث الربيووووووووووع اداحوووووووووو أوتطوووووووووووير  صووووووووووهيوني  الالكيووووووووووا  تخطووووووووووي  ة بريسووووووووووو 
 ساسووووووووويأزء تهدافها كجووووووووو واسووووووووو  رد  السوووووووووو ل الووووووووودا ل الووووووووو ن وصوووووووووول ئشووووووووويمها ضووووووووومي

 را إيوووووووو محووووووووور الوووووووولد تشووووووووكل سووووووووورية و لا اقوووووووود ئوووووووولالمقاومووووووووة لفوووووووورط عن محووووووووور موووووووو 
 د .المقوحزب   ثالوثا 

 رافغوووووووووووودو  صووووووووووووهيوني  اليووووووووووووة و يوووووووووووور الخارج ي مقالووووووووووووةجوووووووووووواء فوووووووووووو  ولعوووووووووووول مووووووووووووا
 ووووووووووال  التووووووووووي ١٣/٣/٢٠١٢خ ي  فووووووووووي صووووووووووحيفة الجيروليووووووووووزم بوسوووووووووو  بتووووووووووار رمووووووووووابلي

بووووووووول  فحسووووووووو ، واجبوووووووووا  لووووووووويس  السوووووووووورد  ام لنظووووووووو فوووووووووي ا ماتيكيوووووووووا  درا را  يووووووووو ا )إ   تغيفيهووووووووو 
وم أللوووووووووو  سوووووووووويق ا  جديوووووووووود يووووووووووث إ  نظامووووووووووا  ة حيوووووووووور ة كبصووووووووووهيوني  الالكيووووووووووا  مصوووووووووولحة 

ل فيووووووووووا   الوووووووووولد تشووووووووووكحووووووووووزب سووووووووووورية و و  يوووووووووورا إبووووووووووين  لمحووووووووووورالظوووووووووون بكسوووووووووور ا
وعووووووووووود  لووووووووووولعه ينطوووووووووووود مثووووووووووول ئووووووووووولا التطوووووووووووور ل. وبووووووووووودور لوصووووووووووو ازة ئمووووووووووو  سوووووووووووورية
 ."اءحد سو لل ية ولبنا  عسور  في أئداف يقحقمام تمجال أالبةفسا  

 ا إيووووووووور تعبووووووووور مووووووووون   طووووووووووط التمووووووووووين التووووووووويوبووووووووودو  ية عووووووووون سوووووووووور بووووووووودو  د
ب كوووووووا  حوووووووز فيموووووووا إاا  افيووووووو  ية فوووووووة  مووووووون المشوووووووكوكق سوووووووور إلووووووول لبنوووووووا  عووووووون طريووووووو 

الووووووووووو  عووووووووووون  ة. فضوووووووووو   يووووووووووو  نانلبلال السوووووووووواحة عووووووووووو  المهوووووووووويمن علووووووووووو سوووووووووويظل ال   
  ،ره لحوووووووووووزب يبتووووووووووووف ةقووووووووووووم سووووووووووووريلووووووووووولد تالواسوووووووووووع ا ليموووووووووووي   إلبووووووووووودو  المجوووووووووووال ا
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دمشووووووووووق  لقوووووووووواه حووووووووووزب   موووووووووونيت الوووووووووولد عسووووووووووكرد  وال سياسووووووووووي  لوووووووووودعن الب افيوووووووووواوب
بنوووووووووووا . ل الواجهوووووووووووة فوووووووووووي لل األرجووووووووووو  إلووووووووووو سووووووووووويعود علووووووووووو  اارآ 14فوووووووووووة  معسوووووووووووكر 

 حوووووووووووود علو وووووووووووو  و  الفرصووووووووووووة لهووووووووووووله القوووووووووووو سووووووووووووتتهي   ة،الجديوووووووووووود الظووووووووووووروفوتحوووووووووووو  
  .اارآ ٨  ورة نهائية لقو بص

وئوووووووووووولا الحلوووووووووووون  نحلوووووووووووون،يمكننووووووووووووا أ  )) :ا لحلوووووووووووون ليبرموووووووووووو ا    وووووووووووو اموووووووووووون الو 
– صووووووووووهيوني  ال الكيووووووووووا  ،"ي  ديمقراطوووووووووو ث ثلوووووووووو "مموووووووووون  ا جووووووووووزءا  سوووووووووونأنفد نجسوووووووووو ب ننووووووووووا 
 . سورية  –لبنا  

قيقهووووووووووووووا موووووووووووووون سووووووووووووووعل لتح فووووووووووووووي سووووووووووووووورية صووووووووووووووهيوني  الكيووووووووووووووا  الحوووووووووووووو م أو  
منووووووووول اليووووووووووم ا تو ووووووووو  و مووووووووو وئووووووووو  ضوووووووووا  أي اوفوووووووووي تركيووووووووو  ا  عربيووووووووو  و  ا  أوروبيووووووووو  و  ا  أمريكيووووووووو  
نطقوووووووووووة للم  أموووووووووووا امكصوووووووووووم  توووووووووووي اسوووووووووووتهدف  سوووووووووووورية ال ةيووووووووووو  رئاباإل ربحووووووووووو األول لل

 حوووووووواول مقاومووووووووة الوووووووولدمحووووووووور ال نموووووووو  ءوكجووووووووز  .شوووووووورق األوسوووووووو  الجديوووووووودلل االووووووووز و  
 وكووووووووووووا  شوووووووووووولوف  إيوووووووووووورافووووووووووووي  اسووووووووووووتهدافا سووووووووووووابقا   اكوووووووووووو أمريو  صووووووووووووهيوني  الالكيووووووووووووا  
سووووووووووووووورية  دافهسووووووووووووووتا الة مشووووووووووووووابهسوووووووووووووو مي  ة اإلجمهوريوووووووووووووو  داف اليو اسووووووووووووووتهسووووووووووووووينار 

 أمريكا.ة بقيادا الغرب ئن وراوم واحد صهيوني  الالعدو ف
ام مووووووووو أب بشوووووووووار األسووووووووود فوووووووووي  طوووووووووا يسئالووووووووور  ا السووووووووويدشوووووووووار لووووووووو و موووووووووا أوئووووووووو 

فوووووووووووي  )نحووووووووووون التجووووووووووارة:لووووووووووورف اء النقابوووووووووووات المهنيووووووووووة ور سووووووووووواء واعضووووووووووو  سوووووووووواء ر 
ة د مووووووووع االنهزاميوووووووو  التوووووووورد    فيهووووووووا يتسوووووووواو  فيهووووووووا وسووووووووطا   لحلووووووووو ال  ةمرحلووووووووة مصوووووووويري  

 روال تفوووووووري  بشوووووووب وق قووووووو فووووووو  تنوووووووا ل عووووووون الح والخيانوووووووة.الوووووووة ملعاموووووووع  موووووووع الجوووووووبن
 علووووووووووول ب دنوووووووووووا ا  أسوووووووووووياد .نيلمسوووووووووووتق ا  دأسووووووووووويا بووووووووووول .بيووووووووووودا  كوووووووووووو  علووووووووووون ن ،واحووووووووووود

كل الفالوووووووودو  .ي ا  شووووووووو ف شووووووووي ا  وئوووووووووا ئووووووووو العوووووووووالن يتغيوووووووور  وحقو نووووووووا.نا مقوووووووودراتو  ة متمسووووووووو 
ل الووووووو  ئوووووووو موووووووا حققتوووووووا الشوووووووقيقة مثوووووووال علووووووو و يووووووور  .  تنتصووووووورأ د  ال بووووووو بحقو هوووووووا 

 .وإرادةزيمووووووووووة وع لكوووووووووون بثبووووووووووات وعنوووووووووواء.ل صوووووووووبر و عوووووووووود طوووووووووو ق بااتفوووووووووو موووووووووون  إيووووووووورا 
 االنقيووووووووووواد.باد وال سوووووووووووتعل اال ووووووووووو ر  تال التوووووووووووي الحووووووووووورة.ول د الووووووووووودلا ئوووووووووووو نهووووووووووو ئووووووووووو 

 ."ها أوال وتسيرشعب مصال تضع 
بعوووووووووودما  بيووووووووورلكا نتصوووووووووارلا االإلووووووووول ئووووووووو  إيووووووووورا توصووووووووول  " األسووووووووود:الووووووووورئيس 

ض عووووووووور بقليووووووووول وت أكثووووووووورو  ثوووووووووة عقوووووووووود ونصوووووووووف لمووووووووودة ث الشوووووووووقيقحوصووووووووور البلووووووووود 
 سووووووووولحةواع األا كووووووووول أنووووووووو يهووووووووو فظالموووووووووة لمووووووووودة ثمووووووووواني سووووووووونوات اسوووووووووتخدم   بر لحووووووووو 
موووووووووون  بووووووووووركجووووووووووزء األر الموووووووووو د  الغوووووووووورب و قووووووووووة ة بموافيوووووووووو  ميائيالك سوووووووووولحةاألفيهووووووووووا  بمووووووووووا
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ةنيوووووووة الالب ة علميوووووووو  جوووووووا ات وموووووووع الوووووووو   رجووووووو   ويوووووووة وحققوووووووو  إن إيووووووورا فووووووووي  تحتيووووووو 
بحوووووووووووووواث علوووووووووووووول مسووووووووووووووتو  العووووووووووووووالن ة وباألعلميوووووووووووووو  لاإلنجووووووووووووووا ات ااألولوووووووووووووول ب وئووووووووووووووي

 ."ات علل مستو  العالني  بالعشرين  مهاور  س مي  اإل
مووووووووون ر بكثيووووووووو  الحصوووووووووار مووووووووورت كووووووووول ئووووووووولامووووووووون  بوووووووووالرلن"سووووووووود: لووووووووورئيس األا

 2009لنا إلووووووووووول عوووووووووووام وصووووووووووو  هوووووووووووا لكووووووووووونعن د الحوووووووووووديثصووووووووووول لسووووووووووونا بصووووووووووودمفاال
 الربيووووووووووووع  سووووووووووومل لموووووووووووواوا  ة” ونووووووووووولكر أول نمووووووووووو ة الرئاسووووووووووووي  يرانيووووووووووو  بوووووووووووات اإل االنتخا

 إيووووووووورا  ابو  ووووووووور اا فوووووووووةة عربيووووووووو  لووووووووون يخطووووووووو  للووووووووودول ال إيووووووووورا  طبوووووووووق فوووووووووي ” عربوووووووووي  ال
 سووووووووالي األحات بوووووووونفس ل وا بوووووووونفس المصووووووووطبوووووووودفينتهووووووووو  موووووووون كوووووووول شوووووووويء آ وووووووور 

واصووووووووووووول تموا وووووووووووووع ال اسوووووووووووووتخدمواة الفارسوووووووووووووية و للغووووووووووووو بائية فضوووووووووووووا توشوووووووووووووكل   نووووووووووووووا
  كووووووووووا ينوروبيوووووووووو  ولين األلدرجووووووووووة أ  أحوووووووووود المسووووووووووؤ ونفووووووووووس األكاايوووووووووو   جتموووووووووواعي  اال

 دوالووووووو  األحوووووووداث و وووووووال لوووووووي يجووووووو  أ  تبتعووووووو نهايوووووووة تية فوووووووي ارة إلووووووول سوووووووور  يووووووو  فوووووووي
لوه عوووووووون  ووووووووا قولونووووووووا عوووووووون سوووووووووريةي اأشووووووووهر وموووووووو   ضووووووووي ة قضووووووووي ة  الأل إيوووووووورا ن عوووووووو 

 إلوووووووولربمووووووووا  عودنوووووووو  سووووووووتأ لووووووووا.و لوووووووو   يرانووووووووي  م اإلالنظوووووووواأشووووووووهر ويسووووووووق   .إيوووووووورا 
اكووووووور اسووووووون ئووووووولا نووووووو  كنووووووو  مخط وووووووا ولووووووون أئوووووووله المنطقوووووووة بعووووووود أشوووووووهر وتكتشوووووووف أ

اآل  أاكوووووووور كوووووووول تصوووووووورفاتا ن لكوووووووون لمسووووووووؤوليالحمقوووووووول موووووووون ا موووووووون ل ئوووووووووؤو المسوووووووو 
 ."وجوده   ل فترة

 سورية  ن علىاي العدو وجهها المباشر ف و  ةالخفي   صهيوني  الكيان ال أصاب 
ة لربيوووووووووووو  ة و مريكيوووووووووووو  أحاولووووووووووووة بم علوووووووووووول سووووووووووووورية ةيوووووووووووو  رئابإلحوووووووووووورب الدأت ابوووووووووووو 

فووووووووووي   عبوووووووووور البلوووووووووودا عربووووووووووي  الربيووووووووووع ال يمووووووووووا سووووووووووممريوووووووووور بت ةصووووووووووهيوني  الالكيووووووووووا  و 
 وأ مووووووووونمنوووووووووا ئوووووووووو سوووووووووورية بموووووووووا تتبووووووووو  رئيسهووووووووودف الووووووووو اللووووووووول ا طقوووووووووة إليصوووووووووالاالمن

ا رية دا وووووووووول ميوووووووووودانهسووووووووووو  ع اسووووووووووتهداففووووووووووي محووووووووووور المقاومووووووووووة وموووووووووو  هوووووووووون  ممو ووووووووووع 
 فووووووووووية لبنانيوووووووووو  لالمقاومووووووووووة او  ود  نووووووووووو لفهووووووووووا امل فووووووووووي إيوووووووووورا ل ضووووووووووغ  علوووووووووو لر ااسووووووووووتم
ة ني  فلسووووووووووطيال قضووووووووووي ةعوووووووووون السوووووووووو حها لتشووووووووووتي  ئوووووووووولا المحووووووووووور وحرفووووووووووا ة مسوووووووووو ل

 مقاومووووووووووة وتكاتفوووووووووواحووووووووووور الل منشووووووووووغافووووووووووي تو يوووووووووو  ا التطبيووووووووووع توتمريوووووووووور صووووووووووفقا
ة ليا موووووووون عواصوووووووون لقوووووووو  المووووووووؤامرة عليهوووووووو فانط سووووووووورية فووووووووي رئووووووووابلوووووووودحر اإل  جيوووووووو 

 لووووووووةالعمي دولله الوووووووو ئوووووووو  ال بك  مصووووووو ا  حيووووووووث تشوووووووو بيوووووووو أوتووووووول  ركيووووووووات ة وموووووووونلربيووووووو  
دور المايسووووووووووترو  أد ت وووووووووورا  واشوووووووووونطن التووووووووووي إو  رعايووووووووووةلمووووووووووؤامرة بكانوووووووووو  ئووووووووووله او 
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تخطوووووووووووووي  ي والمووووووووووووو  عتضوووووووووووووليل اإلمووووووووووووون لووووووووووووورف ال دءابووووووووووووو  لألحوووووووووووووداثرك والمحووووووووووووو 
مووووووووووووون  أكثووووووووووووور ة واجتمعووووووووووووو يووووووووووووو  برئات اإلوالتحريووووووووووووو  األد االسوووووووووووووتخباراتي وصووووووووووووووال

 .دمار سورية عللدولة  ٧٠
موووووووووووون  حووووووووووووةفتو ات مانيوووووووووووو  يز   ملتخريوووووووووووو  و ووووووووووووعاد مسوووووووووووور  دف إعووووووووووووداهوووووووووووو بو 

ين ي  رئووووووووووووابا لتوووووووووووودف ق اإليووووووووووووا بفووووووووووووت  أجوائهووووووووووووا وأرا وووووووووووويه تهووووووووووووا تركة، الدول  ليجيوووووووووووو  
ين تطوووووووور فمين المسوووووووول حال   مشووووووووهد دعوووووووونفووووووووي  لوووووووو   أبيوووووووو  توووووووول  ورية وكانوووووووو  إلوووووووول سوووووووو 

 السووووووووورد  وب رف الموووووووووك فووووووووي الجنوووووووو لوووووووو  نا موووووووو بوووووووودءئووووووووا لنصوووووووورة ولير موووووووون جبهووووووووة ا
اتال ارةإلد جسووووووووووووووووووووتي اللو  هوووووووووووووووووووواء بالوووووووووووووووووووودعننتيس ااتية ولوووووووووووووووووووو خبار تالسوووووووووووووووووووو ا عمليوووووووووووووووووووو 

ي ي  إرئوووووووووووووووابجرحووووووووووووووول  اسوووووووووووووووتقبل يوني  صوووووووووووووووهكيوووووووووووووووا  الال  ألدرجوووووووووووووووة  ،نيي  ئوووووووووووووووابر إل
 لة الميوووووووووووواديننقلوووووووووووو  مراسوووووووووووو  ١٧/١٠/٢٠١٣اريخ وبتوووووووووووو  ،النصوووووووووووورة فووووووووووووي مشووووووووووووافيها

عكوووووووا  ب مووووووونر لقا بوووووووانهاريووووووو  فيقبال مشووووووو مصوووووووادر طبيوووووووة اسوووووووت نعووووووو  طينفوووووووي فلسووووووو 
ر أ  لمصووووووووووووادائووووووووووووله و ووووووووووووح  أة، و نصوووووووووووور ة الجرحوووووووووووول موووووووووووون جبهوووووووووووو  106نحووووووووووووو 
لجووووووووووووووي  ف تابعووووووووووووووة لسووووووووووووووعاإ راتبسوووووووووووووويا كووووووووووووووا  المشووووووووووووووفللوووووووووووووول الء إئووووووووووووووؤ نقوووووووووووووول 

بجبهووووووووووووة  وع  تووووووووووووا صووووووووووووهيوني  الكيووووووووووووا  الوبعوووووووووووود أ  فضوووووووووووو  أموووووووووووور  ،صووووووووووووهيوني  لا
 بتوووووووواريخ يهامشووووووووافين فووووووووي ي  رئووووووووابسووووووووتقبالها لإو ووووووووف ا أبيوووووووو  توووووووول لنصوووووووورة أعلنوووووووو ا

لضووووووووووووووواب   ة رداصوووووووووووووووهيوني  الئوووووووووووووووآرتس فة يصوووووووووووووووح شووووووووووووووورتحيوووووووووووووووث ن ١٢/٧/٢٠١٥
 اوجههووووووووووو  التوووووووووووي "االتهاموووووووووووات" لووووووووووولالمسوووووووووووتو  ع رفيوووووووووووع صوووووووووووهيوني  الكيوووووووووووا  ال يفووووووووووو 

لوووووووووووو »جبهوووووووووووة  صوووووووووووهيوني  ا  الالكيووووووووووو   مسووووووووووواعدة حسووووووووووون نصووووووووووور   بشووووووووووو  دسووووووووووويال
 إ " :بقولووووووووووا جرحووووووووووللل تقوووووووووودين مسوووووووووواعدات طبيووووووووووةلضوووووووووواب  برف االنصوووووووووورة« واعتوووووووووو 

ي  صووووووووووووهيوني  للكيووووووووووووا  اارة« إلوووووووووووول »جبهووووووووووووة النصوووووووووووو  موووووووووووون قوووووووووووواتلينموووووووووووورور م لتلقوووووووووووو 
 ."يتكررن لف، و تو  الع   فيها أمر

ئي وووووووووة  فوووووووووي تو  سووووووووو فيوووووووووع المب  ر د عووووووووون  وووووووووا بوووووووووار  وووووووووع »واال« اإلل مو نقووووووووو و 
د ل إلوووووووووووووول إ" :الضوووووووووووووواب ة  ووووووووووووووول ني  صووووووووووووووهيو الاألركووووووووووووووا   الكيووووووووووووووا  ننووووووووووووووا لوووووووووووووون نوووووووووووووو 

 إل موووووووون ئووووووووو بوووووووول أ  نفحوووووووو  لموووووووودنيين، وئوووووووولا أيضووووووووا لوووووووون يووووووووتنا سووووووووو   صووووووووهيوني  ال
يسووووووووووا مووووووووودنيين، فسووووووووويتن لجرحووووووووول  حووووووووودوددسووووووووويا  الال  . وإاا وصووووووووول إلووووووووولالجوووووووووري
 ."المستشفيات اليوم الل دعن بلها  ولن ند ني  ميداهن معالجت
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ياسووووووووووووة ليوووووووووووورت س يوووووووووووو أبتوووووووووووول  ة إلوووووووووووول أ صووووووووووووهيوني  الحف الصوووووووووووو  ارتوأشوووووووووووو 
ت علوووووووووووووووووول داقوووووووووووووووووودين المسوووووووووووووووووواعت وموئوووووووووووووووووو سووووووووووووووووووتقبال الجرحوووووووووووووووووول المسوووووووووووووووووولحين ا

  يوووووووووورم الضوووووووووواب  )الكبكل كوووووووووو شوووووووووو رة«. و النصوووووووووو  ة»جبهوووووووووو  إلرئووووووووووابي ي»أرا وووووووووويها« 
عدات سووووووووووووام دينبتقوووووووووووو  ة أول اعتووووووووووووراف رسووووووووووووميهيوني  صوووووووووووو الكووووووووووووا  األر فووووووووووووي ئي ووووووووووووة 

لكووووووووووووون  صوووووووووووووهيوني  الا ل فوووووووووووووي الووووووووووووود« ةإلرئوووووووووووووابي ي »النصووووووووووووور  يةسوووووووووووووتجولو ة طبيووووووووووووو 
 والتقووووووووواط الصوووووووووور نتنيوووووووووائو بنيوووووووووامين خصووووووووويا  ش حوووووووووت لالظهوووووووووور رئووووووووويس كيوووووووووا  ا

 فرسووووووووووا بشووووووووووكلين أظهوووووووووور و ي  رئووووووووووابيطموووووووووو ن علوووووووووول الجرحوووووووووول اإل ئوووووووووووالتلكاريووووووووووة و 
 لتغليوووووووووو  صووووووووووهيوني  ا  اليوووووووووو الك ئوووووووووو ن اثوووووووووو  رئووووووووووابلإ صووووووووووهيوني  الة الوووووووووودعن كميوووووووووو 
رويد التووووووووو  ي حووووووووواولتووووووووو   اللجوووووووووار الطيووووووووو ا يوووووووووةه عملاسووووووووومأا بمووووووووو ين ي  رئوووووووووابلإ ادعمووووووووو 

ة  والطبيوووووووووووة لنوووووووووووا حين نسووووووووووواني  دات )اإلقووووووووووودم المسووووووووووواعي لووووووووووول انووووووووووواع لهوووووووووووامووووووووووون   
لكيوووووووووووووا  اف السوووووووووووووورد  موووووووووووووع الشوووووووووووووع   يوموووووووووووووا  كووووووووووووون يلووووووووووووون  الرلن أنووووووووووووواسووووووووووووووريين بووووووووووووو 

نوووووووزو  موووووووا ب وتسوووووووب  السوووووووورد   حتووووووول الجووووووووال يد لالووووووو  اتووووووواا وئووووووو  ائووووووول صوووووووهيوني  ال
 مووووووووونهن الكثيووووووووور لئن و تووووووووو دوشووووووووور   ١٩٦٧ب رد فوووووووووي حووووووووور لوووووووووف سوووووووووو أ ١٣٥يقوووووووووارب 

كيووووووووا  الوحشووووووووية  ائد علوووووووول موووووووود لقنيطوووووووورة شوووووووو ة امدينوووووووو  ومووووووووا تووووووووزالتهن يووووووووو ب ودموووووووور
 . صهيوني  ال

ء الحووووووووورب علووووووووول سوووووووووورية سووووووووووافوووووووووي  صوووووووووهيوني  الالووووووووودور  فووووووووويلووووووووون يكووووووووون ليخ
موووووووووا  مين أصوووووووووهيوني  الة موووووووووع ت مسووووووووولحمجموعووووووووواتعامووووووووول  نوووووووووا فوووووووووينكشوووووووووف مموووووووووا ا

بضوووووووورب  ائدافوووووووو أل وتمريوووووووورا   نيي  برئووووووووالإ ةدموووووووو ة  باشوووووووور ن اعتووووووووداءات مموووووووو بووووووووا  ام وووووووو 
ةلا نوووووووووووولالب م ا ةلسوووووووووووووري  اة عسووووووووووووكري  وال تحتيوووووووووووو   عربووووووووووووي  ال لجووووووووووووي بفيووووووووووووة و ووووووووووووف تقوووووووووووود 

الحلفوووووووووواء  مووووووووووع دعوووووووووون ئووووووووووابر يوووووووووور موووووووووون اإلطلووووووووووق معركووووووووووة التحر أالوووووووووولد  السووووووووووورد  
 .وحزب   إيرا متهن وفي مقدواالصد اء 
 صوووووووووووووووهيوني  الكيوووووووووووووووا  ال طانخووووووووووووووور  ةيووووووووووووووو  رئاباإل فشووووووووووووووول االدوات ع بدايوووووووووووووووةمووووووووووووووو 

 ا  هدفسووووووووووتم اتوووووووووواار ن لموووووووووو  كثووووووووووفو  دوا  علوووووووووول سوووووووووووريةلعوووووووووو اشوووووووووور فووووووووووي ل مبابشووووووووووك
 ئوووووووووووووودافصوووووووووووووول  األ  لتووووووووووووووي كانوووووووووووووو ا ،ةالسوووووووووووووووري  ة علميوووووووووووووو  الة و عسووووووووووووووكري  لموا ووووووووووووووع الا
فووووووووووي جمرايووووووووووا ة علميوووووووووو  لبحوووووووووووث الا بووووووووووا علوووووووووول  ووووووووووام دوا  الوووووووووولدة كالعوووووووووو صووووووووووهيوني  ال
 رات. م٤من  أكثرا فد استهداللو 
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ة علميوووووووووووو  ال بحوووووووووووووثز الل مراكوووووووووووو لوووووووووووو عة وني  صووووووووووووهيال الغوووووووووووواراتأولوووووووووووول  فكانوووووووووووو 
شوووووووون  طووووووووائرات  حيووووووووث 2013 امني عوووووووو او  الثوووووووو موووووووون كووووووووان 31الووووووووو فووووووووي  ةالسوووووووووري  

وعووووووووووووادت  ث جمرايووووووووووووا،بحووووووووووووو مركووووووووووووز  لووووووووووووارة علوووووووووووول صووووووووووووهيوني  الو الجوووووووووووو سوووووووووووو   
فوووووووي  ءوجوووووووا ام ااتوووووووامووووووون العووووووو  يوووووووارأمووووووون  5الوووووووو ااتوووووووا فوووووووي  ا  علووووووول المكوووووووا للعووووووودو 
  :آنلاك السورد   عربي  لجي  البيا  ا

 مووووووووووون صوووووووووووبا 03،42 سووووووووووواعةي الفووووووووووو  هيوني  صووووووووووو عووووووووووودو الم طيووووووووووورا  ال)أ ووووووووووود
ة علوووووووووول أحوووووووووود لبنانيوووووووووو  ال  وووووووووويألرااا وووووووووول دريخ موووووووووون دة صووووووووووواوم بووووووووووةط ق عوووووووووو يوووووووووو ال

ت لوووووووووووا وسوووووووووووائ  دفاعنوووووووووووا الجوووووووووووود دوتصووووووووووو  دمشوووووووووووقة بريووووووووووو  عسوووووووووووكري   عنوووووووووووا الموا
 . ودمرت معظمها

  الكيووووووووووووووا ركوووووووووووووور   2017 ني عووووووووووووووامموووووووووووووون تشوووووووووووووورين الثووووووووووووووا وفووووووووووووووي الخووووووووووووووامس
 ، فووووووووووويجمرايوووووووووووا ب  ريوووووووووووةة  ووووووووووور علميووووووووووو  ال للبحووووووووووووث مركوووووووووووز فاهدسوووووووووووتا صوووووووووووهيوني  ال

 .وب سورية  دمشق جنيفظة ر دسيا بمحاقة  منط
 ل االعتوووووووووووداء علووووووووووولعلووووووووووو  كووووووووووود إصووووووووووورارهأ صوووووووووووهيوني  اللجوووووووووووو   ا   سووووووووووو أ إال
مركووووووووووز  ،٢٠١٨ طشووووووووووبا 7ة، بتوووووووووواريخ سووووووووووتهدف وللموووووووووورة الرابعوووووووووو اقووووووووووة و لمنطتلوووووووووو  ا

 .شقايا  رب دمجمر في منطقة  ةعلمي  بحوث الال
مووووووووا ا لوإنموووووووو فووووووووراغ  يوووووووو ت موووووووونموووووووولكورة لوووووووون ر للمنطقووووووووة الالمتكوووووووور   سووووووووتهدافاال

تووووووووول سوووووووووبة لمرايوووووووووا بالنفجيوووووووووة، من أئة مووووووووو الحساسووووووووو ة راتيجي  سوووووووووتطقوووووووووة االتسوووووووووبا المنتك
 ووووووووووافة ، باإلات الداعمووووووووووة لهوووووووووواالقووووووووووو ة و ي  السووووووووووور النوووووووووواب  للقوووووووووووات  قلوووووووووو ال أبيوووووووووو 

ا العديوووووووود ل فيوووووووو ، ويعموووووووو ريةلألبحوووووووواث فووووووووي سووووووووو تضوووووووون أبوووووووور  مركووووووووز  إلوووووووول كونهووووووووا
وا نكووووووووا اصوووووووواتصاال ت ء سووووووووورية موووووووون كوووووووولفعلمووووووووا ينالسوووووووووري  ء العلمووووووووان كبووووووووار موووووووو 

لووووووووووووولل   صوووووووووووووهيوني  ال يوووووووووووووا لكاين و ي  رئوووووووووووووابين اإلبووووووووووووو  كبوووووووووووووراأل هووووووووووووودف المشوووووووووووووتركال
 رايوووووووووا ئووووووووودفا  جم  شوووووووووكلولووووووووولل ،مووووووووواء والمتخصصوووووووووينلعلاد مووووووووون استشوووووووووهد العديووووووووو 

ي سووووووووووباب التوووووووووو أحوووووووووود األ  إا إحقوووووووووود الميركافووووووووووا  عوووووووووون ) يووووووووووا  ناهيوووووووووو مباشوووووووووورا للك
خووووووووور "مرمغوووووووووة أنوووووووووف فئوووووووووو  جمرايوووووووووا مووووووووورارا   فلقصووووووووو  صوووووووووهيوني  لالكيوووووووووا  ا  دفعووووووووو 

 2006فوووووووووووووووي حووووووووووووووورب  بوووووووووووووووالتراب الميركافوووووووووووووووا  دبابوووووووووووووووة)ة عسوووووووووووووووكري  الا اتهعصووووووووووووووونا
ا جمرايوووووووووا"، بحسووووووووو  مووووووووو  مركوووووووووزب االتوووووووووي جووووووووور  ا تبارئووووووووو  واريخ م/دصووووووووو  تعمالاسووووووووو ب

اء أ  "أصوووووووود  اليوووووووووم روسوووووووويا المصوووووووودر لمو ووووووووع در سووووووووورد حيووووووووث أكوووووووود الووووووووا مصوووووووو 
موووووووون اسوووووووتخباراتية فريووووووودة ليوووووووة عممكنووووووووا ب  الفتووووووورة توموووووووة فوووووووي تلووووووو لمقاسوووووووورية فوووووووي ا
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يووووووووودة عد بتجوووووووووار  اليهووووووووو يووووووووو  عميركافوووووووووا أجر لجسووووووووون ان مووووووووو ل  طوووووووووع الحصوووووووووول علووووووووو 
 أكبوووووووورا بهوووووووو  قتوووووووون ا تبووووووووار صووووووووواريخ مضووووووووادة تلحوووووووو ا اسووووووووهعلوووووووول أسو ز فووووووووي المركوووووووو 
 ." رر ممكن
بهوووووووووولا الخوووووووووورق  فيمووووووووووا بعوووووووووود لوووووووووونع صووووووووووهيوني  الكيووووووووووا  الدر أ  المصوووووووووو  وعوووووووووود  

 .عبيرهة علل حد تله الصفعا  ئستطع نسييلن  ووئ
علووووووووووووول  نوووووووووووووااعدو  ي  نصوووووووووووووهيو يوووووووووووووا  الالك سووووووووووووونوات الحووووووووووووورب كوووووووووووووررل وطووووووووووووووا

 مووووووووووون العديووووووووووودهوووووووووووا     لارة سوووووووووووقلووووووووووو  ٢٠٠مووووووووووون  أكثووووووووووورلووووووووووول ورية ليصووووووووووول اسووووووووووو 
توحوووووووووود  يضووووووووووا حيووووووووووثأ ينفلسووووووووووطيني  ين والوري  السوووووووووو ين عسووووووووووكري  لشووووووووووهداء الموووووووووودنيين والا

لوووووووووول ئووووووووووله الموووووووووورة علكوووووووووون   وووووووووور  أموووووووووورة  فلسووووووووووطيني  مووووووووووع الوووووووووودم ال السووووووووووورد  الوووووووووودم 
فووووووووووي  فلسووووووووووطيني  ال وووووووووواتلهن  نين الووووووووووليي  برئووووووووووااإلعلوووووووووول يوووووووووود ة تووووووووووارة ري  السووووووووووو ألرض ا

 اولاراتووووووووو  صوووووووووهيوني    الالكيوووووووووا ديووووووووو  توووووووووارة علووووووووولو  ،و  السووووووووووري   لكموووووووووا يقاتووووووووو  ةيسوووووووووور 
    و ي  فلسوووووووووطين  و الج ووووووووو  فيهوووووووووا دلتوووووووووي استشوووووووووهة االسووووووووووري  عاديوووووووووة علووووووووول األرا وووووووووي مال

 ة ففووووووووووووي توووووووووووواريخفلسووووووووووووطيني  مقاومووووووووووووة الموووووووووووون ال وعناصوووووووووووور   و هن  يوووووووووووواديكووووووووووووا  موووووووووووون
للجهوووووووووووووووووووواد  عسووووووووووووووووووووكرد  ل  االجنووووووووووووووووووووا القوووووووووووووووووووود ، علنوووووووووووووووووووو  سووووووووووووووووووووراياأ  ٢٤/٢/٢٠٢٠
فوووووووووووي  هوووووووووووان مقاتلياد اثنوووووووووووين مووووووووووو استشوووووووووووه نعووووووووووو  صووووووووووودرتاأبيوووووووووووا   فوووووووووووي سووووووووووو مي  اإل

ا   عامووووووووو  23ا:  يووووووووواد أحمووووووووود منصوووووووووور )مووووووووو ئ يةعلووووووووول سوووووووووور  صوووووووووهيوني  الف القصووووووووو 
 الكيووووووووووووا اسووووووووووووتهداف "بيووووووووووووا  أ   ، واعتبوووووووووووور المووووووووووووا  عا 24)وسوووووووووووولين أحموووووووووووود سوووووووووووولين 

و عووووووووووون د عجوووووووووووز العووووووووووود"بعووووووووووو  ورية جووووووووووواء  فوووووووووووي سووووووووووو ا القووووووووووود" سووووووووووورايصوووووووووووهيوني  ال
 ا ".ض الميدئدد سرايا القد  في أر جااجهة ممو 

 12/11/2019 وميووووووووووووووووو  صووووووووووووووووهيوني    العوووووووووووووووودو الطيوووووووووووووووورا فتهدا اسوووووووووووووووو موووووووووووووووو ك
جووووووووووووورد بث ثووووووووووووة العأكوووووووووووورم  سوووووووووووو مي  هوووووووووووواد اإلالج حركووووووووووووة القيووووووووووووادد فووووووووووووي لنووووووووووووز م

أصووووووووووواب  يتووووووووووو ال ة، دمشوووووووووووق،السووووووووووووري  العاصووووووووووومة لموووووووووووزة بطقوووووووووووة اي منصوووووووووووواريخ فووووووووووو 
 ،اانجلوووووووووووا معووووووووووو ن استشوووووووووووهاد ا أسوووووووووووفر عووووووووووو مووووووووووو د، مزل العجوووووووووووور منووووووووووو اثنوووووووووووا  منهوووووووووووا 

ا نجووووووووووووا ن، فيموووووووووووو سوووووووووووو ف حسوووووووووووو و ي  عبوووووووووووود اد صووووووووووووابة حفيدتووووووووووووا بتووووووووووووول واستشووووووووووووهإو 
 تيال.االل لةورد من محاو العج
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 ة على سورية  صهيوني  ال ا  الغار 
طالمووووووووووووا ل يةة علوووووووووووول سووووووووووووور صووووووووووووهيوني  اليوووووووووووو  الغووووووووووووارات تو أ   كووووووووووووا  الفتووووووووووووا  

كافوووووووووووووة  النصووووووووووووورةو  تنظيموووووووووووووات داعووووووووووووو  ين موووووووووووووني  رئوووووووووووووابتوووووووووووووزامن موووووووووووووع ئجووووووووووووووم اإل
 نفيووووووووووووولاو  ووووووووووووو ل ت السوووووووووووووورد  لجوووووووووووووي  وا وووووووووووووع اعلووووووووووووول م ةاإلرئابيووووووووووووو   والميلشووووووووووووويات

كوووووووووي ر الت حوووووووووت لت االاءداموووووووووع اعتووووووووو  او حتووووووووول المووووووووودنيينة  ووووووووود يووووووووو  ئابر إ اتيووووووووو  عمل
 و عر لووووووووووةأ السووووووووووورد  جووووووووووي  ال فووووووووووي محاولووووووووووة لتشووووووووووتي  لسووووووووووورد  امال الشوووووووووو علوووووووووول 

 وآسووووووووووتانة فووووووووووي سوتشووووووووووي سووووووووووورية-ة حواريووووووووووة سووووووووووورية سياسووووووووووي  ت ؤتمرانعقوووووووووواد موووووووووو ا
لتفكيووووووووو  محوووووووووور روطها تضووووووووومن شووووووووو تبور وووووووووة  وووووووووغ   صوووووووووهيوني  ا  الالكيووووووووو و  لتلووووووووو 

 .نهاة عريسو  زلالمقاومة وع
ل علووووووووووووووووو  ةصوووووووووووووووووهيوني  ال اتالطووووووووووووووووائر  : اعتووووووووووووووووودت2018 حزيووووووووووووووووورا  26فووووووووووووووووي 

 "سووووووووانا" ، و الوووووووو  وكالووووووووةةي  السووووووووور العاصوووووووومة فووووووووي  دولي  لوووووووو ا مشووووووووقمحووووووووي  مطووووووووار د
ن علوووووووووووول األ وووووووووووول فووووووووووووي ة أطلقوووووووووووو  صووووووووووووارو يصووووووووووووهيوني  الطووووووووووووائرات ال  أ ةالسوووووووووووووري  

 .إصاباتو  و وع د من المطارمحي  
ا صوووووووووووووهيوني  الكيوووووووووووووا  ال أعلووووووووووووون :2018 اطشوووووووووووووب 10 -  أكبووووووووووووور  شووووووووووووون أنووووووووووووو 

اط علوووووووووول اسووووووووووق رية رداو سوووووووووو  دا وووووووووول أئوووووووووودافود علوووووووووول جووووووووووود منوووووووووول عقوووووووووو  ومئجوووووووووو 
 وكانوووووووووو  ئووووووووووله بالنسووووووووووبة F16 ة موووووووووون طوووووووووورا صووووووووووهيوني  ال الكيووووووووووا طووووووووووائرة  دمشووووووووووق

لقووووووووو  ع التوووووووووي ةيرانيووووووووو  اإل عووووووووو ماإلئل آلمنوووووووووة بحسووووووووو  وسووووووووواة السوووووووووماء الهوووووووووا "نهايووووووووو 
ة، السووووووووووووري  ت الجويوووووووووووة االووووووووووودفاعمووووووووووون  بووووووووووول ة صوووووووووووهيوني  لاطوووووووووووائرة علووووووووووول إسوووووووووووقاط ال

  ".صهيوني  لا منة للنظامة السماء اآلاي"نها هأن الصحف وكتب  إحد 
  الطيوووووووووووووووراأ   سوووووووووووووووورد  ال عربوووووووووووووووي  الجوووووووووووووووي  ال أعلووووووووووووووون :2017 ايلوووووووووووووووول 8 -

بريوووووووووو  حموووووووووواة  ا  عسووووووووووكري   مو عووووووووووا   ةلبنانيوووووووووو  ألجووووووووووواء الا تهدف مووووووووووناسوووووووووو  صووووووووووهيوني  ال
  .نيينود سور هاد جاستش أد  إلل  د ماوس  الب
  ووووووووووووووعو  لإلووووووووووووو  ني  صوووووووووووووهيو الالكيوووووووووووووا  : أدت لوووووووووووووارات 2017 نيسوووووووووووووا  27 -

  .دولي  دمشق ال طارم   ع  في محيات كبيرة و نفجار ا
 بالصووووووووووووووووووووواريخ صووووووووووووووووووووهيوني  ال الكيووووووووووووووووووووا   : اعتوووووووووووووووووووود2017 شووووووووووووووووووووباط 22 -

فووووووووووي القطيفوووووووووووة القريبوووووووووووة مووووووووووون  السوووووووووووورد   عربوووووووووووي  جووووووووووي  اللل بعوووووووووووةتا علوووووووووول موا وووووووووووع
 دمشق.
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 رمطوووووووووووووا صووووووووووووهيوني  لاالكيووووووووووووا    تهدف عوووووووووووودوااسوووووووووووو  ااتووووووووووووا ي الشووووووووووووهروفوووووووووووو  
 13الهوووووووووودف فووووووووووي نفووووووووووس لعلوووووووووو   اعتوووووووووود   كانوووووووووو   وووووووووودأبعوووووووووود  عسووووووووووكرد  ال المووووووووووزة

 .2017 ولكانو  األ
ي الجوووووووووووي  فووووووووووو  عسوووووووووووكرد  در : أعلووووووووووون مصووووووووووو 2016ي انثووووووووووو تشووووووووووورين ال 30 -

فوووووووووووووي  ا  عسوووووووووووووكري   عوووووووووووووا  اسوووووووووووووتهدف  مو ة صوووووووووووووهيوني  أ  طوووووووووووووائرة  السوووووووووووووورد   عربوووووووووووووي  لا
 .ي األروا دو  و وع  سائر فمن دمشق 

سوووووووووووووووووريين وجوووووووووووووووور   نواطنيثووووووووووووووووة موووووووووووووووو ث استشووووووووووووووووهد  2016 يلووووووووووووووووولأ 18 -
 علل ري  القنيطرة. ةصهيوني  ة ر ها طائفي لارة شنت عشرات
علوووووووووووووووول موا ووووووووووووووووع ة صووووووووووووووووهيوني  مقووووووووووووووووات ت ت اعتوووووووووووووووود :2016ل يلوووووووووووووووو أ 14 -

رق ة  لعوووووووووة جنووووووووودل شووووووووو د   ووووووووورب بلووووووووو ي عوووووووووين البووووووووور فووووووووو  السوووووووووورد   عربوووووووووي  لجوووووووووي  الل
 ة.محتل  لجوال  البة افي ئضبحجة سقوط  لائف  جبل الشيخ

ل علووووووووووووووووو غيووووووووووووووووور تة صوووووووووووووووووهيوني   ةحربيووووووووووووووووو  طوووووووووووووووووائرات : 2016ل لوووووووووووووووووو أي 10 -
 نوووووووووووووبي  ج رةريوووووووووووو  القنيطوووووووووووو  فووووووووووووي د  السووووووووووووور  عربووووووووووووي  ي  الجوووووووووووو ة اليوووووووووووو  مدفعموا ووووووووووووع ل
 .محتل  لا السورد  ليفة في الجوال  قوط  علل س ا  سورية رد  
ينوووووووووووووووة ة علووووووووووووووول مو وووووووووووووووع  ووووووووووووووورب مدي  صوووووووووووووووهيونارة : لووووووووووووووو 2016شوووووووووووووووباط  9-

 .ي  دمشقفة في ر القطي
ير سووووووووووووووووووو األطووووووووووووووووووول الشوووووووووووووووووووهيد الباستشوووووووووووووووووووهاد : 2015ألول نو  اكوووووووووووووووووووا 20 -

رة ار بغوووووووووانطووووووووو سووووووووومير الق الصوووووووووادقلوعووووووووود ا ةعمليووووووووو موووووووووو  و رب تي حووووووووو ر فووووووووو حووووووووور  الم
 .رمانا بري  دمشقة جي بلدمبنل ف  دفة استهصهيوني  
 غربووووووووووي  عووووووووووا اللحووووووووووارة بريوووووووووو  در فووووووووووي توووووووووول ا اتانفجووووووووووار  :2014ايلووووووووووول  5 -
، وأدت لسوووووووووورد  ا ا وووووووووع للجوووووووووي ة علووووووووول مو صوووووووووهيوني  رة لووووووووواسوووووووووورية جوووووووووراء  جنووووووووووبي  

  .ةر مستودع ا ي انفجار إلل
 ةلوووووووووووووار  ين فووووووووووووويينوووووووووووووود سوووووووووووووور ستشوووووووووووووهاد عشووووووووووووورة ج: ا2014را زيووووووووووووو ح 23 -

ئضوووووووووبة الجووووووووووال   جوووووووووزء المحووووووووورر مووووووووونال فوووووووووية عسوووووووووكري  ة علووووووووول موا وووووووووع صوووووووووهيوني  
 .محتل  لا السورد  

أ  حجوووووووووووووون  ن الم حووووووووووووووظوا  علوووووووووووووول سووووووووووووووورية موووووووووووووو العوووووووووووووود ةي  صووووووووووووووائإحفووووووووووووووي 
دمشوووووووووووووووق لمعظووووووووووووووون  ادةموووووووووووووووع اسوووووووووووووووتع  دا  طووووووووووووووور  )تناسووووووووووووووو ة صوووووووووووووووهيوني  لاغوووووووووووووووارات ال

 والمقاومووووووووووة إيووووووووورا ء فوووووووووي األصووووووووود ا سوووووووووواندةبم برئووووووووواإلد لهوووووووووا ا لتوووووووووياألرا وووووووووي ا



360 

 عسوووووووووووووووكرد  ال دانهايووووووووووووووو م م  دمشوووووووووووووووق فووووووووووووووويموووووووووووووووا تقووووووووووووووود  فكل ،ة حوووووووووووووووزب  لبنانيووووووووووووووو  ال
 تمكووووووووووون وبعووووووووووودما ،نووووووووووواواعد ف مووووووووووونكثووووووووووو  ي صوووووووووووهيوني  الكيوووووووووووا  ال كوووووووووووا  سياسوووووووووووي  وال
مووووووووووووون بالم وووووووووووووة  ٩٠ بموووووووووووووا يقوووووووووووووار سوووووووووووووتعادة ا مووووووووووووون السوووووووووووووورد   ي  عربووووووووووووو جوووووووووووووي  الال
ن مووووووووو  هوووووووونب  بارتووووووووو  نموووووووو  النصوووووووورة وكووووووووولفيهووووووووا داعووووووووو  و  انتشووووووووورتووووووووي ت المسوووووووواحاال

رة فووووووووي عووووووووام الوووووووو ٥٠ ليتجوووووووواو  دوانوووووووواعموووووووون  ي  صووووووووهيونالكيووووووووا  ال فن كثوووووووو  مسوووووووولحي
والعوووووووووودو  تفا يووووووووووة فصوووووووووول القوووووووووووات بووووووووووين سوووووووووووريةفا وووووووووو  التهوووووووووواك ان وئوووووووووو و  ٢٠٢٠

يوووووووووووووووة الخارجأكدتوووووووووووووووا و ارة  لداألمووووووووووووووور الووووووووووووووو  ١٩٧٤ ووووووووووووووورت أ  التوووووووووووووووي  ،صوووووووووووووووهيوني  ال
 الووووووووول رئووووووووويس٢٠٢١كوووووووووانو  الثووووووووواني ٧تووووووووواريخ ب ها الموجهوووووووووةة فوووووووووي رسوووووووووالتالسووووووووووري  

ونيوووووووووو لووووووووووتيري  أنط، ت حووووووووودةمالعوووووووووام لألمووووووووون ال موووووووووينواأل دولي  لووووووووو ا ألمووووووووونس امجلووووووووو 
فوووووووووووووي السووووووووووووواعة  صوووووووووووووهيوني  اللعووووووووووووودو طات ادم  سووووووووووووول ووووووووووووو "أ /لتوووووووووووووي  الووووووووووووو  فيهووووووووووووواا

دماء علوووووووووول االعتووووووووووداء بعوووووووووو ألر ن مسوووووووووواء يوووووووووووم اموووووووووو  23:30 را ووووووووووي ل أعلوووووووووو  ا  جوووووووووود 
مجلووووووووس األمووووووووون ر ووووووووون ر لقووووووووورا ك فا وووووووو ة فوووووووووي انتهووووووووواالسوووووووووري  ة عربيووووووووو  الة جمهوريوووووووو  ال

لووووووووووو  وا ت بوووووووووووين الجوووووووووووانبينالقووووووووووووا فصووووووووووول يوووووووووووة افات  ب قلمتعلووووووووووو ا 1974لعوووووووووووام  350
 السووووووووورد    الالجووووووووو  اتجوووووووواهخ موووووووون يار يووووووووة موووووووون الصووووووووو ل هووووووووا رشووووووووقات متتار إط بوووووووو ع
 .نوبية"علل المنطقة الج محتل  ال

 معوووووووووووووا  "فوووووووووووووية باإلصوووووووووووووهيوني  الطات ة السووووووووووووولوري  السووووووووووووو خارجيوووووووووووووة اتهمووووووووووووو  الو 
 سووووووووويما الاأل يووووووووورة و  وتيرتوووووووووا فوووووووووي اآلونوووووووووةت لد ا دادلوووووووووة الووووووووو الدو  إرئوووووووووابممارسوووووووووة 

 ة إع نهووووووووا بكوووووووولها لدرجوووووووو لو ووصوووووووو  ريةآمرئووووووووا علوووووووول سووووووووو اتها وتتووووووووداءاع شوووووووولفعوووووووود ب
ةناتهووووووووا األابي احووووووووة فووووووووي و  لووووووووارة  50العووووووووام الما ووووووووي أ  جيشووووووووها نفوووووووول  نعوووووووو  منيوووووووو 

ءات لووووووووو  االعتوووووووووداموووووووووع توووووووووزامن تة و السووووووووووري  األرا وووووووووي  فوووووووووي عموووووووووق افأئووووووووودعلووووووووول 
 ةيووووووووووووو  رئاباإلالمجموعوووووووووووووات  ؤ را  مووووووووووووو ا ترفتهوووووووووووووا  التوووووووووووووية موووووووووووووع الجووووووووووووورائن صوووووووووووووهيوني  ال
دت إلوووووووول والتووووووووي أة ري  و لسوووووووو اديووووووووة ة فووووووووي الباالمدنيوووووووو  النقوووووووولل سووووووووائو  لحة علوووووووو مسوووووووولال

 ين".السوري  طنين عدد من الموا بةإصاد و استشها
ا ة أ ووووووووور  وبمووووووووو ئن مووووووووور لا األمووووووووور "يبووووووووور ئووووووووو   ة أالسووووووووووري  الخارجيوووووووووة  واعتبووووووووورت

 رئووووووووووابواإل صووووووووووهيوني  لا رئووووووووووابم بووووووووووين اإللتنسوووووووووويق التوووووووووواا للشوووووووووو    ال يوووووووووودع مجوووووووووواال  
ة عبوووووووور سوووووووووري مووووووووة فووووووووي أموووووووود األلووووووووة ةطاكة بالمشووووووووتر  اهمافأئوووووووودلتحقيووووووووق  تكفيوووووووورد  ال
فوووووووووووووي  صوووووووووووووهيوني  الكيوووووووووووووا  الكة يشووووووووووووور  ة المسووووووووووووولحةيووووووووووووو  رئابات اإلن المجموعووووووووووووو عووووووووووووو د

ئزيمووووووووة  نوحلفائووووووووا عوووووووو  د  السووووووووور  عربووووووووي  موووووووون جهووووووووة وإلعا ووووووووة الجووووووووي  ال رئوووووووواباإل



361 

األ وووووووووووور  ة يووووووووووو  رئابات اإلالمجموعووووووووووو  بوووووووووووا يظيموووووووووووي داعووووووووووو  وجبهوووووووووووة النصووووووووووورة و تن
 أ ر ". ن جهةاتها ممسميمختلف المرتبطة بها ب

الحوووووووود يشووووووووي  ل ئوووووووولاسووووووووورية الوووووووو  هتجووووووووا ني  صووووووووهيو ال  واالعوووووووود وتيوووووووورةع تفوووووووواار 
ة وتغييووووووووووور السووووووووووووري  الدولوووووووووووة  إلسوووووووووووقاط لعد سووووووووووو لالووووووووووو  صوووووووووووهيوني  ال  يووووووووووواالكبووووووووووو   

 وووووووووووووعاف سوووووووووووووورية إوم عووووووووووووون بحوووووووووووووث اليووووووووووووو يو  ،ة فيهوووووووووووووا فشووووووووووووولسوووووووووووووي  سيالة االقيووووووووووووواد
 حووووووووووت لبقوووووووووواء اال رمووووووووووا يفسوووووووووو ئوووووووووولا حووووووووووور المقاومووووووووووة و م ة عزلهووووووووووا عوووووووووونومحاولوووووووووو 

 قار ن العوووووووووو بووووووووووي نوووووووووواكطوووووووووورق البريووووووووووة ئالع  طوووووووووو  ةولوووووووووو ف ومحالتنوووووووووو ي افوووووووووو  مريكووووووووووي  ألا
  .إيرا وسورية و 

ة فوووووووووووي الجامعوووووووووووة دوليووووووووووو  لا ت ووووووووووواأسوووووووووووتاا الع  تبووووووووووورعا  وفوووووووووووي ئووووووووووولا السوووووووووووياق
، أبيوووووووووو ا أنقوووووووووورة وتوووووووووول ة ومنهوووووووووو رجيوووووووووو  "أطرافووووووووووا   ا ، أ   لريوووووووووو ة أدمووووووووووو  مريكيوووووووووو  األ

دة    األجنوووووووووووووووو وإ ،دمشووووووووووووووووق تهدافسوووووووووووووووو ة للتوووووووووووووووود ل واالسوووووووووووووووووري  األ مووووووووووووووووة اسوووووووووووووووتغل  
 ". ا ر إي يرا  وأ  ةين بعده سور وم اقاف العر باستهد حةوا ة هيوني  صلا

رة الووووووووووودكتور ائالقووووووووووو ة فوووووووووووي جامعوووووووووووة ي  سووووووووووو اسيأسوووووووووووتاا العلووووووووووووم ال  وووووووووووال بينموووووووووووا
لوووووووودعن  ةا فووووووووي سووووووووورية بشوووووووو   توووووووود لهخليجيوووووووو  ال حسوووووووون نافعووووووووة، أ   "حووووووووديث الوووووووودول

 وووووووووارجي  مصوووووووووالحا ف علووووووووول أ   "لكووووووووول  طووووووووور مشوووووووووددا   الحريوووووووووات يثيووووووووور الضوووووووووح "،
  شق".دمالتد ل في دتا من وأجن

جهووووووووووووووة موا ية فوووووووووووووو رئيسوووووووووووووو عقبووووووووووووووة انوووووووووووووو    "سووووووووووووووورية كة أفعوووووووووووووو ف ناوأ ووووووووووووووا
 ".قةطمنفي ال مريكي  وع األلمشر ا

 ةصوووووووووهيوني  الالكاتووووووووو  والباحوووووووووث فوووووووووي الشوووووووووؤو    أو ووووووووو  رطوووووووووااإلفوووووووووي ئووووووووولا 
شوووووووووكيل ايوووووووووة مووووووووون اسوووووووووتهداف سوووووووووورية كوووووووووا  تدف فوووووووووي البدفوووووووووي أ   "الهووووووووو حسووووووووون ال

 ".ومصالحا صهيوني  ل  االكيام علل  يا  نظا
، رأت 2006حوووووووووورب تمووووووووووو  يجووووووووووة تون أبيوووووووووو  ل   "توووووووووو تحوووووووووود ث عوووووووووون أالفووووووووووي 

 جبهووووووووووة دعوووووووووون لحووووووووووزب هوووووووووواسووووووووووورية وتفتيتهووووووووووا ألن ربووووووووووةضوووووووووورورد محالموووووووووون اا أنوووووووووو  
إلووووووووول  سووووووووونفوووووووووي سوووووووووورية انقظوووووووووام النمؤكووووووووودا  أ   "المحوووووووووور الووووووووولد أراد إسوووووووووقاط  "، 

 .بعد فشلا في سورية" محاور
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 قاومة المورسالة  (ا )الطائش خ ديمونصارو 
 تغللووووووووولد اسووووووووو ترامووووووووو  واونالووووووووود ق دسوووووووووابال مريكوووووووووي  يووووووووول الووووووووورئيس األ بووووووووول رح
بيووووووووووووووع ر ال جووووووووووووووواءأفووووووووووووووي ) رئووووووووووووووابية باإلسووووووووووووووور تهداف سوووووووووووووو وا قووووووووووووووةنط سووووووووووووووارات الم

   ر القووووووووو صوووووووووفقة علووووووووول محوووووووووور المقاوموووووووووة وتمريووووووووور جوووووووووزء مووووووووون   للضوووووووووغ  عربوووووووووي  ال
 صووووووووووهيوني  ال  الكيووووووووووامووووووووووع  التطبيووووووووووع المجوووووووووواني   ةبيوووووووووو  عر ل الالوووووووووودو بووووووووووةع   بعوووووووووو  

 تهووووووووووا ع  موووووووووون ن موووووووووو  دبعوووووووووو  ل صووووووووووري شووووووووووكب ة للتطبيووووووووووععوديكمووووووووووا لمحوووووووووو  السوووووووووو 
يووووووووا  الكتكوووووووون تحلوووووووون بووووووووا  نمووووووووال ترر موووووووو  التووووووووي أبيوووووووو ة مووووووووع توووووووول لوووووووو ية والطو العميقوووووووو 

 ر ووووووووو   انتصووووووووواررصاصوووووووووة  فكووووووووول ، صوووووووووا  مشوووووووووروعها نا بقوووووووووي ،ا  ومووووووووو ي صوووووووووهيوني  لا
 شوووووووووكل  ئاجسوووووووووا   رئوووووووواباإل مووووووووة جسووووووووودئووووووووا فوووووووووي محوووووووووور المقاو   لفاوح بهووووووووا دمشوووووووووق

ن موووووووو  نتنيووووووووائو أنووووووووا فوجوووووووود ،مسووووووووتنزفةريوووووووود سووووووووورية  ووووووووعيفة و يد لالوووووووو  صووووووووهيوني  لل
لووووووووولد اترامووووووووو  و ي عهووووووووود فووووووووو  مريكوووووووووي   ووووووووو  األمووووووووون الو  يموووووووووا بقووووووووو  سوووووووووتغ لامفيووووووووود لا

  الجووووووووووو فقووووووووووام سوووووووووو  ، السوووووووووو م ياعوووووووووو ر ) ن موووووووووون مسوووووووووورحيةواشوووووووووونط رجوووووووووو  بووووووووووا 
مووووووووووون دعووووووووووون  إلفوووووووووووادةا مسوووووووووووتعج    ريةبتكثيووووووووووو  الغوووووووووووارات علووووووووووول سوووووووووووو  صوووووووووووهيوني  ال

حسوووووووووو  فهووووووووووو ب ،إلوووووووووول آ وووووووووور يوووووووووووم فووووووووووي عمرئووووووووووا  تراموووووووووو رة الوووووووووورئيس دونالوووووووووود إدا
بايووووووووود  إدارة جوووووووووو  سووووووووول ن« موووووووووع تيووووووووودةواعووووووووود جد»  و وووووووووع ريووووووووودحيفة ئوووووووووآرتس يصووووووووو 

 .ود  و نلد ال البرناما  حو التفاوض مع طهر  ها بصددقد أنتالتي يع
 ا  و عوووووووووووووو م 13ة صووووووووووووووهيوني  الطالوووووووووووووو  الغووووووووووووووارات انو  األول كوووووووووووووو  ١٣وبتوووووووووووووواريخ 

قتوووووووووووي البوكموووووووووووال منطمدينوووووووووووة ديووووووووووور الوووووووووووزور و  الحلفووووووووووواء فووووووووووويو  السوووووووووووورد  للجوووووووووووي  
ة يوووووووو ودلحدلووووووووزور اديوووووووور ادينووووووووة اف متهداسوووووووو ، ، ئووووووووله الموووووووورةا  فتوووووووو دين وكووووووووا  الوالميووووووووا

 اومة.المق رية ودول محورو ة بين سلمحتملاعراق والمعابر مع ال
االثنووووووووين  يوووووووووم السووووووووورد   عربووووووووي  جووووووووي  اللسووووووووابيع حتوووووووول أعلوووووووون اأ ولوووووووون تموووووووو   

الكيوووووووووووووووووووا  عووووووووووووووووووودوا  ويوووووووووووووووووووة تصووووووووووووووووووودت لاعاتوووووووووووووووووووا الج  دفأ  2021طشوووووووووووووووووووبا 15)
 .دمشق في سماء العاصمة صهيوني  ال

 خواريبالصوووووووووووووووووو  صووووووووووووووووووهيوني  لاف صوووووووووووووووووو   القأ السووووووووووووووووووورد    يالجوووووووووووووووووو واكوووووووووووووووووور 
علووووووووول  صوووووووووهيوني  يوووووووووا  الكالعقووووووووو  يولووووووووون  ،ةالسووووووووووري  محوووووووووي  العاصووووووووومة  اسوووووووووتهدف

"توووووووودريبات مفاج ووووووووة"  أبيوووووووو لنوووووووو  توووووووول أع ، فووووووووي حووووووووينلسووووووووورد  ا  مووووووووا أعلنووووووووا الجووووووووي
 .ةمحتل  ي الرا اال ي  مالة في شجويلقواتها ال
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  االكيووووووووووو ن فوووووووووووي حسوووووووووووابات حووووووووووودث موووووووووووالن يكووووووووووو  ٢٠٢١  نيسوووووووووووا٢٢وبتووووووووووواريخ 
را ووووووووووووي األ لالوووووووووووو لوصووووووووووووول سووووووووووووورد موووووووووووون ا  كوووووووووووون صووووووووووووارو متفقوووووووووووود  صووووووووووووهيوني  ال
 ي  صوووووووووهيونالكيوووووووووا  البوووووووووا  امووووووووو  دوا  عووووووووود عوووووووو بديمونوووووووووا د مفاعووووووووول ة وتهديووووووووو محتلوووووووو  ال

  .علل دمشق
 صوووووووووووودتفوووووووووووي بيووووووووووووا  مقتضووووووووووو  "ر  صوووووووووووهيوني  ال حووووووووووووت لاال جوووووووووووي و وووووووووووال  
اتجوووووووووووواه بجووووووووووووو موووووووووووون دا وووووووووووول سووووووووووووورية صووووووووووووارو  أرض  لجووووووووووووي  إطوووووووووووو قا  وووووووووووووات

 نطقة النق ".مة سق  في صهيوني  لااألرا ي 
علووووووووووول  صوووووووووووهيوني  الي  الجووووووووووو  سوووووووووووناحووووووووووودث بدرعوووووووووووي، المتأ فيخوووووووووووادق أوعلووووووووووو 

 د  و نووووووووووو مونووووووووووا المفاعوووووووووول دي رب موووووووووونلقة سووووووووووق  بووووووووووايموووووووووون سووووووووووور  صووووووووووارو   قإطوووووووووو 
 .صهيوني  ال

هوووووووووا ن   لد مووووووووو وأكووووووووو  ،لوووووووووا علووووووووول حسوووووووووابا الرسووووووووومي يووووووووودةدرعوووووووووي تغر ر أونشووووووووو 
سووووووووووواعة  ية  فووووووووووو صوووووووووووهيوني  ال ئشوووووووووووا" د ووووووووووول )األرا ووووووووووويسوووووووووووورية "طا أ  صوووووووووووارو ا
 .الخميس  مبكرة من صبا

ة صوووووووووووهيوني  اليوووووووووووا  لكايخ ار   صوووووووووووو أ السوووووووووووورد    لجووووووووووويعلووووووووووون احوووووووووووين أ  فوووووووووووي
ن توووووووووو خ ن ئووووووووووله الصووووووووووواريظوووووووووو   معاصوووووووووومة دمشووووووووووق، وإعحووووووووووول ال   موا ووووووووووعسووووووووووتهدفا

ن  عووووووووو سوووووووووريين أصووووووووويبوا، فضوووووووو لكوووووووون أربعوووووووووة جنووووووووود  اطها،التصوووووووودد لهووووووووا وإسوووووووووق
 ".ةمادي  ال رع  األ راو وع "ب

وا  دللعووووووووو ن سوووووووووورية ليتصووووووووود  و  الووووووووولد أطلوووووووووق مووووووووو ار ويبووووووووودو أ  ئووووووووولا الصووووووووو 
ي افرات اإلنوووووووووولار فوووووووووو صوووووووووو  سووووووووووببا  بطلقوووووووووو أو  ،للكيووووووووووا دمة ل صوووووووووو شووووووووووك صووووووووووهيوني  ال

 ني  و هيصووووووووووو عوووووووووووات العووووووووووودو الإاا و    عليوووووووووووا كووووووووووول صوووووووووووحفقووووووووووو وعل ةلووووووووووو  محتض الاألر 
 200ن موووووووووو  را  متفجوووووووووو   ا  حربيووووووووو   سووووووووووا  أيحمووووووووول ر  ا  أ  صووووووووووارو  ستحيوووووووووث اكوووووووووورت ئوووووووووآر 

طلوووووووووق مووووووووون اديمونوووووووووا فوووووووووي النقووووووووو  بعووووووووود أ   اعووووووووولمحوووووووووي  مفالووووووووول  وصووووووووول كلووووووووو 
ة محتلووووووووووووو  ة الفلسووووووووووووطيني  لرا وووووووووووووي ان فوووووووووووووق األكووووووووووووو  200ة مسوووووووووووواف ،  اطعوووووووووووووا  سووووووووووووورية

 ، بووووووووووة فوالايووووووووووة وسوووووووووووائا " موووووووووونني  صووووووووووهيو النظومووووووووووة الوووووووووودفاع الجووووووووووود "م تحووووووووووديا  م
  فر وووووووو  بعووووووووود أ  اسووووووووتنفار  صوووووووووو  لاليوووووووووم حوووووووووا عوووووووووي لتووووووووي تاة المنظومووووووووو تلوووووووو  
نا  األموووووووور الوووووووولد موووووووون شوووووووو  ،ةسوووووووووري   فأئوووووووودا" علوووووووول صووووووووهيوني  ل  االكيووووووووا"  اعتوووووووود

دع ي الووووووووووور فووووووووووو  لمقاوموووووووووووةعوووووووووووادالت ايووووووووووو  لمتثبو  شوووووووووووتباكلقواعووووووووووود اال ديووووووووووودتغييووووووووووور ج
  .صهيوني  ال  او للعد تيجي  سترااال
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 وائنتنيوووووووووووو  بنيوووووووووووامين صوووووووووووهيوني  ة الكيوووووووووووا  المووووووووووو يس حكو ئووووووووووو ر  كرةوأعيووووووووووود لووووووووووولا
 خوووووووووووووووور الصووووووووووووووووناعةة وفصووووووووووووووووهيوني  ال F16ط طووووووووووووووووائرة سووووووووووووووووقا ب السووووووووووووووووورد  القوووووووووووووووورار 

و  أطلقتووووووووووا بصووووووووووار  السووووووووووورد  ود اع الجوووووووووو وسووووووووووائ  الوووووووووودف التووووووووووي دموووووووووورت مريكووووووووووي  األ
عادت سووووووووووتة اسوووووووووووري  الواء ألجوووووووووو ا بوووووووووو    " صووووووووووهيوني  ا  اللكيوووووووووو الوووووووووويفهن "   كافيووووووووووا  وكووووووووووا

 نووووووووووور  أ  العووووووووووودو يتجنووووووووووو  لل لووووووووووو ، و رانووووووووووواا طيل  هوووووووووووا بوجووووووووووو إ ناعتهوووووووووووا وأعيووووووووووود م
أو األجوووووووووووواء  محتووووووووووول  اء الجووووووووووووال  الجوووووووووووو أ عملة ويسوووووووووووتالسووووووووووووري  اء و جووووووووووو ألاك اانتهووووووووووو 

لحووووووووورب ا أئووووووووودافجووووووووول  دموووووووووة أورية مووووووووون ءاتوووووووووا علووووووووول سووووووووو ل اعتداة لتنفيووووووووو انيووووووووو  لبنال
  .ة عليهاونيالك

ارو  صوووووووووو ليوووووووووول )فووووووووووي  صووووووووووهيوني  الا  الكيوووووووووو ا لوووووووووولد عاشوووووووووو   االرعوووووووووو وبعوووووووووود 
ة المقاومووووووووووو  اتخوووووووووووله محوووووووووووور ا  كبيووووووووووور  ا  ي  سوووووووووووتراتيجا ا  يبووووووووووودو أ  ئنووووووووووواك  ووووووووووورار  يمونوووووووووووا د

ة السووووووووووووووري  للسووووووووووووويادة  " المتكوووووووووووووررصوووووووووووووهيوني  الاك "هووووووووووووو بوووووووووووووالرد علووووووووووووول االنت ليتصووووووووووووو 
لتوووووووووووي ة الجووووووووووورائن االسووووووووووووري   ة علووووووووووول األرضنيووووووووووو  عدواائن الر الجووووووووووو متابعوووووووووووة ارتكووووووووووواب و 

 لوووووووون فهووووووووا ر لو  بيرأد توووووووود ااخوووووووو بات   دولي  الوووووووو ألموووووووون فلوووووووو  مجلووووووووس اتو ووووووووف ولوووووووون يلوووووووون ت
 ،ليوووووووووووا بهووووووووووولا الصوووووووووووددإة السووووووووووووري   ةالحكومووووووووووو  الرسوووووووووووائل التوووووووووووي وجهتهوووووووووووا عشووووووووووورات

، إيووووووووووورا فوووووووووووي  سووووووووووو مي  ور  اإلجلوووووووووووس الشووووووووووو أعلووووووووووون م٢٠٢١ عوووووووووووام  يوفووووووووووو  لووووووووووولل 
ةدفا يوووووووووووة األئووووووووووودة الالمععوووووووووووداد مشوووووووووووروع  ووووووووووورار "ال إ لعمووووووووووول علووووووووووو ا محوووووووووووور ل منيووووووووووو 

 ي  سياسووووووووووووووو الو  ادد   تصووووووووووووووو واال عسوووووووووووووووكرد  لجمووووووووووووووواعي اال لوووووووووووووووردالمقاوموووووووووووووووة" بهووووووووووووووودف ا
 ل.محتم صهيوني  ال  كياالد ئجوم علل أ الحلفضاء عأل

الكيوووووووووووووا  ام يووووووووووووو   د نوووووووووووووإل مشوووووووووووووروع المعائووووووووووووودة، فةنوووووووووووووا عنووووووووووووو  علووووووووووووول ءوبنوووووووووووووا
م فوووووووووي حوووووووووال إ وووووووووداأو ة المقاوموووووووووة ول جبهووووووووو د بوووووووووالهجوم علووووووووول إحووووووووود  صوووووووووهيوني  ال

ا ئوووووووووووولا المحووووووووووووور، فةنوووووووووووو  راء  وووووووووووودعلوووووووووووول اتخوووووووووووواا أد إجوووووووووووو  صووووووووووووهيوني    الالكيووووووووووووا
اعيها كوووووووول مسوووووووو بوووووووولل  وعووووووووةجمفووووووووي المأل وووووووور  الوووووووودول األعضوووووووواء اجوووووووو  علوووووووول يتو 

ة لوووووووووووودرء الخطوووووووووووور بصووووووووووووورة ي  سياسوووووووووووو لاة و ادي   تصوووووووووووو ة واالعسووووووووووووكري  لي اموووووووووووون النووووووووووووواح
 ".كاملة
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 ة  لمقاومخيمة ا  مودة ع سوري
ة طقووووووووووو فوووووووووووي المن مشووووووووووواريعا مووووووووووون عو ر أد مشووووووووووو  صوووووووووووهيوني  ا  اللكيووووووووووو ارب  يووووووووووو 

كوووووووووووول ة و السوووووووووووووري  لقتووووووووووووا مووووووووووووة  اصووووووووووووة موووووووووووون حفكيوووووووووووو  محووووووووووووور المقاو بضوووووووووووورورة ت
ة صوووووووووووووهيوني  حووووووووووووواث الباأل مراكوووووووووووووز تهاع ووووووووووووو ات التوووووووووووووي و تراتيجي  سووووووووووووو سوووووووووووووات واالالدرا

 صوووووووووووهيوني  حكوموووووووووووة الكيوووووووووووا  ال رئووووووووووويس اأدلووووووووووول بهووووووووووو وكووووووووووول التصوووووووووووريحات التوووووووووووي 
ومحوووووووووووور المقاوموووووووووووة  إيووووووووووورا و  لووووووووووول أ  دعووووووووووون سووووووووووووريةنتنيوووووووووووائو تشوووووووووووير ا ينيوووووووووووامبن
تقسوووووووووووووين وتفكيووووووووووووو  اسوووووووووووووتهدافهما وأ   سوووووووووووووبابأأئووووووووووووون  ئووووووووووووووة فلسوووووووووووووطيني  ال قضوووووووووووووي ةلل

 إيوووووووووووورا  اد توووووووووووورتب  فيوووووووووووو اومووووووووووووة الوووووووووووولحووووووووووووور المقسوووووووووووويرئق م افها ووووووووووووعإو ورية سوووووووووووو 
ة فهووووووووولا السووووووووووري  ة لووووووووو اط الدو سوووووووووقإتووووووووون  اا مووووووووواإو  ،الواحووووووووود الجسووووووووودرتبووووووووواط ارية وسوووووووووو 

 مووووووووووا وئوووووووووولاة لبنانيوووووووووو  ة والمقاومووووووووووة الفلسووووووووووطيني  ة المقاوموووووووووو ال لوووووووووول تفكيوووووووووو إسيفضووووووووووي 
  .عدوا  علل سوريةول للم األمة منل اليو المقاو  حورلتقطا ما

ن أجووووووووول مووووووووو  صوووووووووهيوني  الكيوووووووووا  ال  دوافوووووووووع زب ام لحووووووووو العووووووووو  موووووووووينوشووووووووور  األ
 دال السوووووووووويعنوووووووووودما  وووووووووو  موووووووووون مناسووووووووووبة أكثوووووووووورفووووووووووي  ةلسوووووووووووري  اكومووووووووووة بالح حووووووووووةاطاإل

اسووووووووووات كثيوووووووووورة كانوووووووووو  لووووووووووديهن در و  موووووووووو  ت و  بعوووووووووود حووووووووووربي  صووووووووووهيونال" :صوووووووووور  ن
 ا  وفلسوووووووووطينبنوووووووو لوووووووول المقاومووووووووة فوووووووووي لعي اسوووووووووتنتا  يقووووووووول لنقضووووووووو إلوووووووول ا ووصوووووووولو 

 . "سوريةيج  أ  ننتهي من 
 ةالمقاوموووووووووووو  د  أعموووووووووووودةإحوووووووووووو "ب ن هووووووووووووا  سووووووووووووورية نصوووووووووووور   ف السوووووووووووويدووصوووووووووووو 

لمقاومووووووووة ا سووووووووت عزل ، اليوووووووووم بوووووووودو  سوووووووووريةومووووووووةة المقا يموووووووو ود ئووووووووي عموووووووو  الد ووووووووةبو 
ت عزل، سووووووووووورية ئووووووووووي فووووووووووي فلسووووووووووطين سوووووووووو اومووووووووووة قالمفووووووووووي لبنووووووووووا ، وبوووووووووودو  سووووووووووورية 

مل الوووووووووبع  يسوووووووووتع. فوووووووووي محووووووووور المقاوموووووووووةو ة فوووووووووي جسوووووووود المقاومووووووووو   أسوووووووووا زءجوووووووو 
 هووووووون و وووووووود وكبيووووووور وم رئووووووويس زءر، ئوووووووي جووووووو مووووووون جسووووووو  أكثووووووور، ئوووووووي  بوووووووارة جسووووووور

ا  مووووووووو  مقاوموووووووووة فوووووووووي المنطقوووووووووة. ة الوإراد وفكووووووووور عقووووووووول وثقافوووووووووةو د ن بووووووووود  وجسووووووووو جووووووووود 
و ، وموووووووووون  وووووووووو ل مو وووووووووو خثبوووووووووو  بالوئوووووووووولا   وريةسوووووووووو ف صووووووووووو  بعوووووووووود حوووووووووورب تموووووووووو 

و  فقوووووووود تموووووووو  دة بووووووووالحرب فووووووووي حوووووووورب مهوووووووود    وئووووووووي التووووووووي كانوووووووو  ،هوووووووواودعمهووووووووا وثبات
ا و  كووووووووووووووانو مريكيوووووووووووووو  واألحربووووووووووووووا،  صووووووووووووووهيوني  الع كوووووووووووووون أ  يوسوووووووووووووو  ممكووووووووووووووا  موووووووووووووون ال

 ت فووووووووورضيمكووووووووون أ    وكووووووووواع سوووووووووورية الحووووووووودود مووووووووو راق علووووووووول فوووووووووي العووووووووو  موجوووووووووودين
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ر مو فوووووووا فوووووووي سووووووو شوووووووار األعلووووووول سوووووووورية لكووووووون  الووووووورئيس ب املةحووووووورب شووووووو  د لووووووون يغيووووووو 
 ."بمو ف صل  وثاب  ان  المقاومةإلل جقي حرب تمو  وب

الكيووووووووووووووووا   بوووووووووووووووول بشووووووووووووووووكل مباشوووووووووووووووور موووووووووووووووون وم يوووووووووووووووو ال سووووووووووووووووورية المسووووووووووووووووتهدفةف
ور هما لمحووووووووووو وتشوووووووووووكيل إيووووووووووورا مووووووووووون ع  تهوووووووووووا موووووووووووع تووووووووووووجس يد لالووووووووووو  هيوني  صووووووووووو ال
ل بعوووووووود الحووووووووورب توووووووو ح  بوووووووول ادموووووووون  رأكثوووووووو  صووووووووهيوني  ل  اثيوووووووور الرعوووووووو ت ؛مقاومووووووووةال

 هيوني  صووووووووو الالكيوووووووووا  جووووووووواءت نتائجهوووووووووا عكسوووووووووية علووووووووول  بله الحووووووووور ة فهووووووووو يووووووووو  رئاباإل
ة رين سوووووووووووووووو طويووووووووووووووول مووووووووووووووون الع  وووووووووووووووات بووووووووووووووويلرسووووووووووووووو  التووووووووووووووواريخ ااا رسوووووووووووووووخ  وك

عوووووووو  جمة حيووووووووث يرانيوووووووو  إلمنوووووووول  يووووووووام الثووووووووورة ا  إيووووووووراة فووووووووي ي  سوووووووو مة اإلجمهوريوووووووو  الو 
 منووووووووول ينفتووووووووو حليال ولتيناة بوووووووووين الووووووووودو سووووووووواالعووووووووودل والم ة و ضووووووووواياسوووووووووطيني  فلال قضوووووووووي ةال

ال ة يرانيوووووووووو  اإل ن  اداتهووووووووووا مقاليوووووووووود الحكوووووووووون فووووووووووالثورةسوووووووووولة وتمي  سوووووووووو اإل نجووووووووووا  الثووووووووووورة
ف ومظلوووووووووم عتضوووووووو مس، إنمووووووووا ثووووووووورة تعنووووووووي كوووووووول  وحسوووووووو  يرانووووووووي  شووووووووع  اإلتعنووووووووي ال

ات ا وووووووووووف وتصوووووووووووريحمووووووووووون كووووووووووول مو مكووووووووووون معرفوووووووووووة الووووووووووو  العوووووووووووالن، وي ئووووووووووولافوووووووووووي 
ور ل لمحوووووووووو   ووووووووووة األولوووووووووو طنلد أسووووووووووس االالوووووووووو  ،الخمينوووووووووويإلمووووووووووام ا دالسووووووووووي   كتابوووووووووواتو 

ألاااااااام يحاااااااان الوقاااااااات للشااااااااع   :الوووووووواأ و أئوووووووون وكووووووووا  موووووووون  ،الممانعووووووووةاومووووووووة و قالم
العاااااااادو  صااااااااهيوني  الكيااااااااان الصاااااااادر أساااااااالحته نحااااااااو يوجااااااااه  أن ني  فلسااااااااطيال

 ".؟مينوالمسل مسااللدود لإل
مااااااان  نإ .حياااااااة يقظاااااااة ن الشاااااااعوبإوماااااااا  خائفاااااااة فااااااا كذا كانااااااات الح"إ

رة ء تحااااااااات سااااااااايطأذال علاااااااااى أن نبقاااااااااى  جميعاااااااااًا و أن نمااااااااا ناااااااااا األفضااااااااال ل
 ريكا".وأم  ةاينصهال

  د) ووووووووووو  ينووووووووووويموووووووووووام الخماإل السوووووووووووي دة سووووووووووو مي  إلة ار ئووووووووووود الثوووووووووووو  ا كوووووووووووا  التوووووووووووزام 
وتحتوووووووووول  ا،توووووووووو موووووووووون أولوووووووووول ائتماما  ة التووووووووووي كانوووووووووو فلسووووووووووطيني  ال قضووووووووووي ةبال حا  وا وووووووووو 
ر ئوووووووود، فووووووووةثمسووووووووتو  العقاوترتقووووووووي لديووووووووا إلوووووووول  يووووووووره ور يتووووووووا،تفك فووووووووي ا  سوووووووو يرئ ا  حيووووووووز 
ات مووووووووون ر سووووووووونو عشووووووووو  للووووووووو يووووووووود عز موووووووووا ي أد  بووووووووول ،1967ام يووووووووورا  عووووووووو ب حز حووووووووور 
اموووووووول لتعو  بتحوووووووورين ااالمووووووووام الخمينووووووووي فتوووووووو  ي دالسوووووووو  صوووووووودرة، أيرانيوووووووو  الثووووووووورة اإل  يووووووووام

ن مووووووووووو فوووووووووووي كافوووووووووووة المجووووووووووواالت، وبعووووووووووود عوووووووووووام واحووووووووووود  صوووووووووووهيوني  ال الكيوووووووووووا موووووووووووع 
قوووووووووووودين ة علوووووووووووول تسوووووووووووو مي  اإلعوب شوووووووووووو   تحووووووووووووث  ال وووووووووووور فتووووووووووووو  أرب، أصوووووووووووودر الحووووووووووو 
 عورفووووووووو ين فلسوووووووووط ريووووووووورة مووووووووون أجووووووووول تحفلسوووووووووطيني  لثوووووووووورة الل لتبووووووووورعوا موووووووووالي  ن الالووووووووودع

ل الخطووووووووواب والعقيووووووووودة ي علوووووووو لخمينووووووووو ا اإلمووووووووام السوووووووووي دظووووووووول  و  ،شووووووووعبهالوووووووون عووووووووون الظ
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الثووووووووووورة    ئوووووووووولا الخطوووووووووواب مووووووووووع  يووووووووووام، وكوووووووووور  صووووووووووهيوني  كيووووووووووا  الال فسووووووووووها تجوووووووووواهن
سوووووووووووطين و ووووووووووورورة مسووووووووووواندة أئميوووووووووووة فللووووووووووول ، إا أكووووووووووود ع1978 امعووووووووووو ة سووووووووووو مي  اإل

ضااااااد الشاااااااه هااااااو  إيااااااراني فاااااا  الشااااااع اب ثااااااورة ساااااابإن ماااااان أ   و ووووووال:ها، شووووووعب
ه وألنااااااااا فطياااااااااة، نال ه الحتياجاتاااااااااهأمينااااااااا وت صاااااااااهيوني  الدودة الامحااااااااا يتاااااااااه حما

م الشاااااااااه دعاااااااا إلااااااااى  ة، إضااااااااافةً وني  صااااااااهيالللبضااااااااائ   سااااااااوقاً  إياااااااارانجعاااااااال 
 .عالم”ال دانتها كي يخدعبإ رم  أنه يتظاه صهيوني  ال معنوي  ال

 لووووووووون تحووووووووود  التوووووووووي بووووووووو ة مووووووووون الثوافلسوووووووووطيني  ال قضوووووووووي ةن الووووووووو  نلحوووووووووظ أ  المووووووووو 
 قضووووووووووووووي ةللالثووووووووووووووورة  ا إيوووووووووووووور  تنظوووووووووووووور ليوووووووووووووووماوحتوووووووووووووول  ،ةيرانيوووووووووووووو  ثووووووووووووووورة اإلنهووووووووووووووا الع
تتعامووووووووووول معهوووووووووووا ، و العوووووووووووالنن القضوووووووووووايا العادلوووووووووووة فوووووووووووي د  أئووووووووووو ةحووووووووووو ة كي  فلسوووووووووووطينال
 .تيجي  تراسأئن  ضايا العرب والمسلمين بالمعنل اال ئاار اعتبب

حوووووووووا  رو االموووووووووام الخمينوووووووووي  ووووووووود    السوووووووووي ديوووووووووة   يووووووووودة أكووووووووور وعقت  ووووووووول ف
 موووووووووعع  وووووووووة الموووووووووع رت طوووووووووو فت صوووووووووهيوني  المقووووووووواوم الانع و الممووووووووو  ريةسوووووووووو  نهووووووووود موووووووووع

ئم  سووووووود فوووووووي سوووووووورية، حيوووووووث سوووووووافظ األحوووووووا راحووووووولال ي عهووووووود الووووووورئيسدمشوووووووق فووووووو 
وإيمانوووووووووووووا  سوووووووووووووتراتيجي  وبعوووووووووووووده اال يس األسووووووووووووودرئللووووووووووووو  ة الثا بوووووووووووووةسياسوووووووووووووي  ال ظووووووووووووورةالن
ع توطيوووووووووود تلووووووووو  الع  ووووووووووة وشووووووووووكل  سووووووووووورية موووووووووو ة فووووووووووي يرانيوووووووووو  هوووووووووات الثووووووووووورة اإلجتو ب

 ئامووووووووود  احووووووووو  تر لتوووووووووي حركوووووووووات المقاوموووووووووة ا افوووووووووةع كمووووووووو  ا  قووووووووو والح، وحوووووووووزب   ا إيووووووووور 
سوووووووووو  وعليووووووووووا أم ،المقاومووووووووووةمحووووووووووور  اءوالوووووووووودم المووووووووووال والسوووووووووو  ب وسووووووووووورية إيوووووووووورا 

ا مووووووووو المحوووووووووور الرئيسوووووووووتين”، ينطبوووووووووق عليه اتووووووووو عاموسوووووووووورية  د إيووووووووورا بوووووووووين  وووووووووة الع 
 .ور المقاومةم أو محمقاو صيغة الحلف الو  ممفهو 

التوووووووووووي  اتنتصوووووووووووار موووووووووووع اال ودهعووووووووووو  ا ويشوووووووووووتددامووووووووووو   أ ورا  المحوووووووووووور ي ثبووووووووووو   
ة وطنيووووووووووووو  القوووووووووووووو  الموووووووووووووع  لفاعلوووووووووووووةاائمتا مسووووووووووووو مووووووووووووون  ا  دءبووووووووووووو ، حققهوووووووووووووا حوووووووووووووزب  

، 1982عووووووووووووووام  صووووووووووووووهيوني  لا جتيووووووووووووووا األ وووووووووووووور  فووووووووووووووي مواجهووووووووووووووة اال ةسوووووووووووووو مي  واإل
، 1996و 1993 حوووووووووووون الصوووووووووووومود التووووووووووووي سووووووووووووطرئا فووووووووووووي عوووووووووووودوا  ثوووووووووووون م وموووووووووووون

ي رد فووووووووووو ، ومووووووووووون ثووووووووووون الصووووووووووومود األسوووووووووووطو 2000عوووووووووووام  لتحريووووووووووورإلووووووووووول ا وصووووووووووووال  
 علوووووووووللحووووووووورب او  .2006علووووووووول لبنوووووووووا  عوووووووووام  ةلثانيووووووووو ا صوووووووووهيوني  لا  االكيووووووووو رب حووووووووو 

 .٢٠٠٩ام عزة في ل
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ل تووووووووووووو ية حة وسوووووووووووووور سووووووووووووو مي  ة اإلجمهوريووووووووووووو  ن ال وووووووووووووة بوووووووووووووير الع موووووووووووووع تطوووووووووووووو  و 
 ة فوووووووويسياسووووووووي  رابطووووووووة العقوووووووود الجيو  وريةل سوووووووو شووووووووك  ت حيووووووووث ،وحوووووووودة الهوووووووودف والعوووووووودو  

فوووووووووي  موووووووون فوووووووووت  جبهوووووووووة الجووووووووووال  صوووووووووهيوني  ال لكيوووووووووا اتخووووووووووف ي المقاوموووووووووة ورمحوووووووو 
دالشوووووووووورق  نووووووووووووب جوال ،حيووووووووووث حووووووووووزب   لماتوووووووووووي الشوووووووووو جبه جانوووووووووو إلوووووووووول  ا  مجوووووووووود 

 صووووووووووهيوني  ال ت لحوووووووووو اال ي أ لا يعنوووووووووو ة فهوووووووووو فلسووووووووووطيني  الومووووووووووة مقاائل الفصوووووووووو يووووووووووث ح
، ولووووووووووووووويس أموووووووووووووووام ث ثلووووووووووووووو بالصوووووووووووووووواريخ مووووووووووووووون الجهوووووووووووووووات ا ا  صووووووووووووووور اكو  محيسووووووووووووووو 

 وووووووووود حووووووووووا   يكووووووووووو  الو وووووووووو و وووووووووود  ر للهووووووووووروب،لبحوووووووووو ن اليهووووووووووود ليوووووووووور اوطني  المسووووووووووت
احة سوووووووووووبلتعلووووووووووون ا و ر  صووووووووووو حسووووووووووون نيد بالنسوووووووووووبة إلووووووووووويهن للعمووووووووووول بنصووووووووووويحة السووووووووووو 

 .ظورلمنا تقبلالمس ن في رواحهاة بللنج لبا  ط
 ،هيوني  صووووووو الالكيوووووووا  فلسوووووووطين ومواجهوووووووة تحريووووووور  معووووووواموووووووة يجالمقاو ور فمحووووووو  
 ،ةة الثابتوووووو وطنيوووووو  مقاومووووووة مبادئووووووا الحركووووووات الو  وحووووووزب   ا إيوووووور ورية و موووووون سوووووو  ولكوووووول
ل لووووا دو  وووو  ر د تعلب والحصووووار الوووو رو يهووووا فووووي كوووول المعووووارك والحوووو برئنوووو  عل التووووي

الكيوووووا    اد ل كووووول موووووابووووو عنهوووووا تحيووووود  وال ثوابووووو تبووووودل ال ال يهووووو ف وموووووةاوحركوووووات المق
 اترابطووووووو عموووووووق لا المحوووووووور   ئووووووو كووووووور  وعدوانوووووووا وئمجيتوووووووا تاراسووووووو فوووووووي ش ني  صوووووووهيو ال

 ي  رئوووووواباإلع ايلهووووووا  طوووووو  ولووووويس ةصووووووهيوني  الاالفعوووووول  عنوووووود ئوووووودف سوووووحق رأ  وت  ووووول
  .المنطقة فق  في

 اومة المقمحور ي توقيت  دس فيوم الق
ي ألرا وووووووووو باسووووووووووتعادة ااال يمكوووووووووون  ال أبيوووووووووو توووووووووول  فوووووووووويفعوووووووووول األرأ   حقسوووووووووو 

يوووووووووووم القوووووووووود   ا  انطوووووووووو قكوووووووووو لوووووووووولل   يني  فلسووووووووووطمغتصووووووووووبة للشووووووووووع  القوووووووووووق اللحوا
وئوووووووووووله الووووووووووولكر   كا  المبوووووووووووار ة مووووووووووون شوووووووووووهر رمضووووووووووو ر جمعووووووووووو فوووووووووووي آ ووووووووووو  لمي  عوووووووووووالا
 صوووووووووهيوني  لالكيوووووووووا  ا حت لاائرات المنوووووووووددة بووووووووو يهوووووووووا المظووووووووو   فسووووووووونوية التوووووووووي تخووووووووور ال
ة سوووووووووووووووو مي  إلت اة والمجتمعوووووووووووووووواسوووووووووووووووو مي  اإلو  ةيوووووووووووووووو  عربال فووووووووووووووووي الوووووووووووووووودول لسووووووووووووووووطينلف
ة  مي  سوووووووووو ة اإلمهوريوووووووووو  جال ياصووووووووووة فوووووووووو نحوووووووووواء العووووووووووالن، و ف أتلوووووووووو خفووووووووووي م ةعربيوووووووووو  وال

الثووووووووووورة   ائوووووووووود يوووووووووورا إموووووووووون  قهوووووووووواأطل كانوووووووووو  ةعالميوووووووووو  سووووووووووبة منافهووووووووووو  إيوووووووووورا فووووووووووي 
ين سوووووووووووووووطقووووووووووووووول فل سوووووووووووووووره لتب ووووووووووووووود    الخمينووووووووووووووويام مووووووووووووووو اإل السوووووووووووووووي دة سووووووووووووووو مي  اإل

 صوووووووووووهيوني  ال ت لحووووووووووو اال ووووووووووود  النضووووووووووو الوجووووووووووووئر  موووووووووووةلمقاو وتحريرئوووووووووووا بوصووووووووووولة ا
 ١٣٩٩ عووووووووووام ركفووووووووووي رمضووووووووووا  المبووووووووووامينووووووووووي خال امموووووووووو السوووووووووويد اإل لقائوووووووووودفوووووووووو علن ا
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م الجمعووووووووووووووة اال يوووووووووووووورة موووووووووووووون يووووووووووووووو  بوووووووووووووو  م  1979آب عووووووووووووووام  فووووووووووووووقئجوووووووووووووورد الموا
 رأكبووووووووو دث الحووووووووو صوووووووووب  ئووووووووولا ألقووووووووود  و ل ا  عالميووووووووو   م يوموووووووووا  كووووووووول عوووووووووا رمضوووووووووا  مووووووووون

ر  م واحووووووود حيوووووووث  ووووووو ي يوووووووو ة فووووووو سووووووو مي  واإلة عربيووووووو  ة المووووووو األ يجموووووووع سياسوووووووي  حووووووودث 
  لاحووووووووتة و بوحشووووووووي ل بقعووووووووة أرض تنووووووووددي كوووووووو ليجووووووووول فوووووووو  إيوووووووورا موووووووون  ئوووووووولا اليوووووووووم

 .صهيوني  ال لكيا ا
اسووووووووبة موووووووون  وووووووو ل لجنووووووووة لمنل لقوووووووود  حيووووووووث ترتوووووووو يوووووووووم اشووووووووارك سووووووووورية بوت

سوووووو شوووووووراف مووووووون ةتحضوووووويرية وب ة سووووووو س  مؤ ك فلسوووووووطيني  نووووووول بالشوووووو   التعات سوووووووورية مؤس 
فوووووي مسووووويرات  و  السووووووري    ويخووووور  وميووووو ئووووولا اليووووواء حإعووووون  سووووووريةو وووووف القووووود  ولووووون تت

سووووووووتمر وا فلسووووووووطيني    العشوووووووو بة للمغتصوووووووو عادة الحقوووووووووق الظووووووووائرات تطالوووووووو  باسووووووووتوم
التووووي موووورت بهووووا سووووورية  وووو ل ات ظوووو فووووي اصووووع  اللح بة حتوووولبهووووله المناسوووو  تفووووالاالح

عمليووووووة  كبووووورين ألطلهوووووا فلسووووو    نوووووودلع  لتتعووووورضا ة عليهوووووا والتوووووييووووو  رئابب اإلالحووووور 
دونالوووود  مريكووووي  األالوووورئيس   يفلوووو قاومووووة ولوووون الم عووووزمفشوووول  بكنهووووا يتها ولل لقضوووو لتيوووواا 

خطوووووة ال وووو  ئووووله ال حيووووث الوووول القوووود ة صووووهيوني  السووووفارة قوووول الام بنعنوووودما  وووو  تراموووو 
مكتوووووو  الرئاسووووووة بوووووور  فهووووووا ععلنوووووو  مو أ قوووووود ورلوووووون جوووووورا  سووووووورية ف، فضووووووا  ر و  كارا  ناسووووووت

ا ونقلوووووو  صووووووهيوني  الة صوووووومابالقوووووود  ع تراموووووو اف لوووووول اعتوووووور ق عد علوووووو الوووووول ،ةالسوووووووري  
 مووووةة حتوووول إ اعربيوووو  ألمووووة الحيووووة فووووي  وووومير ا ة سووووتبقلسووووطيني  فلال قضووووي ةإ  ال للسووووفارة

ده دولووووووة أال  فمسووووووتقبل لقووووووداة وعاصوووووومتها فلسووووووطيني  للووووووة ادو ال ئوووووويس و ر قوووووود  ال تحوووووود 
ده تاريخها وإرابل ي  ة.فلسطيني  ال قضي ةلعزم األوفياء لو  دةحد 

  وووووووة بنقووووووول سوووووووفارة العووووووودو  حما نمووووووو  مريكوووووووي  األليوووووووا الووووووورئيس م ع ووووووودأ امووووووو  نرلووووووو 
عوب شوووووو ا  الغيوووووور  يوووووود أنملووووووة فووووووي وجوووووودال ا  الوووووو  لوووووون يإالقوووووود   لوووووولإ صووووووهيوني  ال
 قضوووووي ةللهوووووا الهوووووا بيووووووم القووووود  ودعمحتفالتوووووي بقوووووي ا ،ةفلسوووووطيني  ال قضوووووي ةة لللمناصووووور ا
ة بيوووووو  غر وال ةمريكيوووووو  ايووووووة األل الحمكوووووو  العوووووودو وسووووووفارتا رلوووووون رجووووووداة يسووووووق  فلسووووووطيني  ال
عوووووالن فوووووي ب الوشوووووعو  مسووووولمينبوووووين ال بيووووووم القووووود فوووووال تحانتشووووور اال فقووووود ،صووووهيوني  لل

ركة لمشووووواتقتصووووور ا ة، والصوووووهيوني  يوووووة للالرا  أمريكوووووا ة ومنهووووواسووووو مي  يووووور اإلالبلووووودا  ل
  لحوووووووتكووووووول مووووووون ينوووووووائ  االين، بووووووول ممسوووووووللووووووول العووووووورب أو اللقووووووود  عفوووووووي يووووووووم ا

شوووووووووووريد وت تووووووووووول و ي االرا ووووووووووو  ل احتاتا الهمجيوووووووووووة بووووووووووو ممارسووووووووووو بوينووووووووووودد  صوووووووووووهيوني  ال
 ينلسطيني  فال
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 مة خات
بريووووووووووور ت ي  مسوووووووووووؤولياعبووووووووووور تصووووووووووور  صوووووووووووهيوني  الكيوووووووووووا  الت رلووووووووووون محووووووووووواوال

قولوووووووووووا ي مووووووووووواال أ  إ يرانوووووووووووي  إلا ودللوجووووووووووو ف سوووووووووووتهداب نوووووووووووا اعلووووووووووول سوووووووووووورية  عدوانوووووووووووا
 حوووووووووووواولي صووووووووووووهيوني  ال العوووووووووووودو  حقيقووووووووووووة فال نيخووووووووووووالف معظوووووووووووو  صووووووووووووهيوني  لالكيووووووووووووا  ا

شووووووووووق  ووووووووووعاف دمسووووووووووعل إلوي ةالسوووووووووووري  مووووووووووة موووووووووون رافعتووووووووووا لمقاو ا  محووووووووووور تفكيوووووووووو 
 مرئقوووووووووا   ئاجسوووووووووا   عقائووووووووودد وتحالفاتهووووووووواياسوووووووووتها وجيشوووووووووها البسشوووووووووكل   لمووووووووواالتوووووووووي طا

 هووووووووووووووواطين بكيانرض فلسووووووووووووووو ة أمحتلووووووووووووووو  منووووووووووووووول أ  وطووووووووووووووو ت  ،ةصوووووووووووووووهيوني  لكوووووووووووووووة اللحر 
فووووووووي  ور المقاومووووووووةحوووووووو   مبلووووووووة بوووووووو  صووووووووهيوني  ا  الالكيوووووووو  اد طينووووووووة  وموووووووواالغاصوووووووو  

  ا ووووووووووها  وووووووووود المشوووووووووواريعالتووووووووووي  الحووووووووووروب ية وفووووووووووي كوووووووووولر ل سووووووووووو الحوووووووووورب علوووووووووو 
ئا عضوووووووووووواأ كوووووووووووول تووووووووووووداع  كل شووووووووووووتالواحوووووووووووود ااا ا كالجسوووووووووووودة كووووووووووووا  ريكي  أمهيو صوووووووووووو ال

 السووووووويد حسووووووون نصووووووور   ادث عنووووووو ا وئوووووووو سووووووور المقاوموووووووة الووووووولد تحووووووو بالووووووودفاع عنووووووو 
 قاوموووووووووة فوووووووووي  وئوووووووووو نهووووووووود المنكاااااااااون   أن ي ااااااااا نكاااااااااون حياااااااااث ) :ما  وووووووووالعنووووووووود

 وانوووووووووودحار ن تحريرئووووووووووامووووووووو ن فصووووووووولة نحووووووووووو فلسووووووووووطيوتوجيووووووووووا البو  دافئوووووووووو توحيووووووووود األ
ة لوووووووووولل  تقووووووووووف حقيقيوووووووووو  ريووووووووووة التهووووووووووا الحبرم منطقووووووووووةلس اتتوووووووووونف صووووووووووهيوني  ا  الالكيوووووووووو 

 برئنووووووووو  علووووووووول الووووووووو  مووووووووون  ووووووووو ل الحووووووووورب و ووووووووود ،واحووووووووودل رجووووووووو  ةة و فووووووووو المقاومووووووووو 
 ،اوموووووووووةالمقمحوووووووووور  فووووووووويفوووووووووة الحلفووووووووواء و  موووووووووا  سووووووووول يو تنلووووووووون  سوووووووووورية التووووووووويعلووووووووول 

خ ئوووووووله يار بنائهوووووووا وتووووووو أاء ب مووووووون دمووووووو تشووووووور   موووووووان كا مووووووون دموووووووائهب ترابهووووووو ر  التوووووووي تشووووووو 
 وال عوووووووووووووات الجووووووووووووو ومرتف ةمحتلووووووووووووو  ال تووووووووووووول تحريووووووووووووور فلسوووووووووووووطينوموووووووووووووة حبوووووووووووووة المقاالحق

 دائمووووووووا   دمشووووووووق اتعلنوووووووو  ئوووووووولا موووووووواو  زمنصوووووووودر الوووووووو علوووووووول  ما  سوووووووويبقل وسووووووووا السووووووووورد  
سوووووووود بشووووووووار األ سوووووووويد الوووووووورئيسال  وووووووواليووووووووث ح ةسياسووووووووي  دتهووووووووا ال يا تؤكوووووووود عليووووووووا ومووووووووا

ا تجتموووووووووووع )عنوووووووووودم: ةع ميوووووووووو  إ ئل فووووووووووي حوووووووووووديث لوسووووووووووا ٢٠١٨ا /حزيوووووووووور ١٣توووووووووواريخ ب
ن وعووووووووووووو  ورد  السووووووووووووو تووووووووووووودافع عووووووووووووون التوووووووووووووراب لكوووووووووووووي  وموووووووووووووةجموعوووووووووووووات المقاالم كووووووووووووول
توووووووووووا موووووووووون الووووووووولين أ  وووووووووووةاألة و لبنانيووووووووو  ة البموووووووووا فيهووووووووووا المقاوموووووووووو ، السووووووووووورد  اطن الموووووووووو 

دموا أيضوووووووووا تووووووووووا و ووووووووو لين ألووووووووو ا إيووووووووورا مين مووووووووون لمقووووووووواو وأيضوووووووووا  عوووووووووائ ت ا ،العوووووووووراق
ة إلووووووووول حوووووووووداة و نضوووووووووعهن فوووووووووي سووووووووول يجووووووووو  أ ية، كووووووووول ئوووووووووؤالء سوووووووووور  اء فووووووووويمالووووووووود

لوووووووووو ء ئ تهن، لكووووووووول ئوووووووووؤالن وعوووووووووايلسووووووووووري  اوالمقووووووووواتلين حووووووووول هداء والجر جانووووووووو  الشووووووووو 
 طوووووووووورة ادل يعوووووووووو ب، ال كوووووووووول األدوالكلمووووووووووات والجموووووووووول و  وفجمووووووووووع الحوووووووووور نووووووووووا أ  نردأ
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 ئوووووووون مووووووووا، األوها  ووووووودمر مووووووون كوووووووول موووووووو بكثيوووووووو  م واحووووووودة، فلوووووووولل  الكوووووووو م يكوووووووو  أ وووووووولد
 يخ،ر توووووووووووا   ئنووووووووووواك كتابوووووووووووةنقوووووووووووول الحقيقوووووووووووة عنووووووووووودما خ، اتووووووووووواريلسووووووووووويكتبا عووووووووووونهن ا
قيقوووووووووووووووة فوووووووووووووووة  الح نتيووووووووووووووو  ولكووووووووووووووو ة وبحاجوووووووووووووووة لتكجي  سوووووووووووووووتراتية الالتووووووووووووووواريخ بحاجووووووووووووووو 

دقووووووووول ألرض لووووووووويس لهوووووووووا  يموووووووووة تبا يوووووووووق علووووووووولن دو  تطبمووووووووو  ةجي  اتيسوووووووووتر اال  مجووووووووور 
الء ة، ئووووووووووووؤ ا فووووووووووووي الكتوووووووووووو  وفووووووووووووي مقوووووووووووواالت لكوووووووووووون حقيقوووووووووووو ضووووووووووووعهمووووووووووووا نربفكوووووووووووور، 

ي التوووووووووي تكتووووووووو  موووووووووة ئووووووووو و ائوووووووووله المجموعوووووووووة المقلووووووووودول، له ائووووووووو  فوووووووووياألشوووووووووخا  
المحبووووووووة وكوووووووول كوووووووول  نقوووووووول لهوووووووونأ ، أنووووووووا أريوووووووود أ اسووووووووةيالسحقيقووووووووة ولوووووووويس  لتوووووووواريخا
يد، ولكوووووووووول شووووووووووهي ، للاتوووووووووول، للجوووووووووور مقل للجوووووووووو التقوووووووووودير وكوووووووووول اإل وكوووووووووولم الحتووووووووووراا

 .  عةالشجا لتي تمث  عائ تهن ال
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 تمة اخال

  موووون رمضووووا يوووورة ة األمعوووو جال الشووووري  يطوووول  علينووووا فووووي عووووالمي  ليوووووم القوووود  ا
ونا و يضووووعنا أمووووام مسؤ  ، يووووومللو وووووف مووووع الوووولات ، ئووووو يوووووم  عووووام كوووول   موووونبووووارك الم ليوووو 
ي  ادئووووا لتوووو ، االمباركووووة ةانيوووو  ير اإل ةي  سوووو مة، وئووووو موووون أئوووون  إنجووووا ات الثووووورة اإليوووو  يختار ال

اإلرادة انطلوووووووووق مووووووووون عوووووووووالل عليوووووووووا، الووووووووولد تا    الخمينوووووووووي ر وووووووووو  اإلموووووووووامد السوووووووووي  
نصووووووورة ي دتها السووووووومحة فووووووو بعقيووووووو ة سووووووو مي  اإل اإلرادةي صووووووول  ، وئووووووو ةالحقووووووو   ةنسووووووواني  اإل

الوووووولين مووووووا  عووووووالمي  ار التكباالسوووووو  طغوووووواة وووووود   ين فووووووي األرضفعضوووووو تسوالم المظلووووووومين
، وإاكاء ء شرار طفاإ وا يحاولو   فت  لرماد.اتح  من الفتنة  ارنة الحق 

ا فووووووي ثورتووووووا إال  موووووون منطلووووووق إرادة مووووووام الخمينووووووي و تهوووووو لسووووووي د اإللوووووون ينطلووووووق ا
صووووووحي  فووووووي المنطقووووووة وأ وووووول مكانووووووا ال، سووووووالتعبيوووووور عوووووون نففووووووي ا يرانووووووي  إلع  الشوووووو ا

 مت حوووووووودةواليووووووووات الن الشوووووووواه العميوووووووول للة بحكوووووووو طاحوووووووو فكووووووووا  ال بوووووووود  موووووووون اإلن، لوالعووووووووا
 الغاصوووووو  كفرسووووووي رئووووووا  ألمريكووووووا صووووووهيوني  لد كووووووا  مووووووع الكيووووووا  ال، الوووووو ةمريكيوووووو  ألا

ثووووووورة  سوووووومي هاأ  نا ة التووووووي يمكوووووون لنوووووو يرانيوووووو  ة اإلسوووووو مي  انتصوووووورت الثووووووورة اإلو ، والغوووووورب
ل ، فووووو لقووووود  فوووووي طهوووووراا د اإلموووووام الخمينوووووي لسوووووي  ااركوووووة  ائووووود الثوووووورة المبموووووا طرحوووووا   و 

موووووون شووووووهر  أل يوووووورةة االجمعوووووو رمضووووووا  بعوووووود انتصووووووارئا الوووووودعوة إلوووووول جعوووووول ل أو  فووووووي 
را  العووووالن أللقوووود  ا  عالميوووو   ا  رمضووووا  يوموووو    ضووووي ةة فلسووووطيني  ال قضووووي ةال جمووووع بوووو    ، موووولك 

بهووووولا  هووووواالعوووووالن كل   دول فووووويار جميعوووووا  واألحووووور  مسووووولمو  ل التف، فووووواحةأ   يووووو  ة إنسووووواني  
 فوووووي كووووول  عوووووام إلووووول أ  ألقوووووا  زداد بووووول يووووو  مووووود وئجوووووا بمووووورور الوووووزمنخيلووووون  اليووووووم الووووولد

ر القوووووود  ةلد تفوووووور د فووووووي غاصوووووو  الوووووو الغريوووووو  ال محتوووووول  الد الوووووو  تطوووووور ، و تتحوووووور   نو يوووووو 
، عووووووودو  إنسووووووواني   أ ووووووو ق وال  ووووووومير و عووووووودو  بووووووو ا، فهووووووو لووووووو  كالتووووووواريخ لوووووووزوه عبووووووور 

،نصوووو ع ، ةقووووو لمنططي ا  للغوووورب فووووي ابمووووا يجعلووووا شووووور  ل هوووواة كعالميووووو  ال الفوووور  اسووووتغل   رد 
 ،ور  لطوووواٍء لريووووٍ  موووون نوعووووا، لوووون يبوووودأ بوعوووود بلفوووو  ، تحوووو البفووووي مباشوووورا  اسووووتيطانا

ة، وال بووووووة  ء موووووون أنحوووووواء العووووووالن  تسووووووهيل ئجوووووورة اليهووووووودوال ب سووووووتعمار موا ووووووع االكافوووووو 
كوووووووو  وترت شووووووووتير  -ئالانوووووووا-لووووووووو  آر ) ةصووووووووهيوني  بات الهووووووووا العصووووووواحتل  ت لالبريطووووووواني  

مووووون عصوووووابات مرتز وووووة أ   لتشوووووك   صوووووهيوني  كيووووو  لجوووووي  إلفنووووواء، و ا  رمجوووووا أفظوووووع
 .ارتكبوه ارا  عم  عبيتالعالن  يوال تحمل لغة ف إرئابي ا  بل إال    يكو 
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سوووووووتغل ة األحوووووووداث ما العوووووووام ة وفوووووووق مخط طهووووووو عالميووووووو  ة اليوني  صوووووووهارت اللقووووووود سووووووو 
ل كوووووووره الغووووووورب اسوووووووتغ  ءا  مووووووونبووووووود ،لني حووووووودث  فوووووووي العووووووواة التووووووو الظوووووووروف الخاصووووووو  و 

 ةعالميوووووو  رب الا د، والحووووو الهولكوسوووووو  النووووو و  ،ألولووووولة اعالميووووو  لحرب الود، مووووورورا  بووووووالليهووووو 
النحوووودار منوووول ، ليبوووودأ عهوووود ا1967، ثوووون  1948ا  حوووورب إبوووو   وو ووووع العووووربالثانيووووة، 

    والعوووووووالن أجموووووووع، بووووووو  صوووووووهيوني  لعووووووودو  الاتوووووووي صووووووودم  ة التحريريووووووو  حووووووورب تشووووووورين ال
ليوووووووم انتصووووووروا منوووووول اة، فمبووووووادر     مووووووامنحووووووو  ووووووا ين علوووووولوري  لسوووووو للعوووووورب عامووووووة وا

رة،  جووووووال كوووووا  علووووول جبهوووووة ال كبووووورء األ   العووووو األول رلووووون أ ئنوووووا والقنيطووووورة المحووووور 
ل الفعوووول ال بووووة ة البعيوووودة، والقريه التاريخيوووو  موووون جوووولور  ووووا  هل صوووووره انط وم بوووو بقووووامتجلوووو 

، وموووووة االحوووووت ل العاقم فوووووي  ه العووووورباتلقووووو   دللووووو ا  ولكووووون الخووووولالثمووووواني  ثووووون  الفرنسوووووي 
 ةسووووو مي  نتصوووووار الثوووووورة اإلاإال  ، لووووون يعو  ووووواديفيوووووداعوووووا  فوووووي كامووووو  اإل ةمووووون اتفا يووووو  

 . وال  وفع     ر القدحريت ارئاالتي أعادت األمل بشع إيرا ركة في المبا
ة السووووورطاني ة )الكيووووو إ ينوووووي، د اإلموووووام الخمالسوووووي  ر عبووووو     كمووووواصوووووهيوني  ا  ال   الغووووود 

ق ا  فعوووون طريوووو ري  عسووووك دادئا وانتشووووارئا إ  لوووون يكوووونلخطرئووووا وامتوووو  ستشووووراف منوووواافووووي 
ة يجوووووو  است صووووووالها وإال اسووووووتفحلغوووووو الله طبيووووووع، إ   ئوووووو الت ما سووووووي  أكثوووووور وال   أكثوووووور و د 

ثالملوووووو  خهووووووابعوووووود تاري لوووووول القووووووانو  تمر  فووووووي  روجهووووووا ع، وحا وووووورئا المسوووووو اب بالموووووول و 
ق علووووووول  وووووووانو  ال ينطبووووووو بوووووووا، فهوووووووو   بووووووور الووووووولد كتووووووو يسووووووواود الحالووووووولد ال  دولي  الووووووو 

ة  فووووووي ووووووة العجيبووووووة مفار وال توجوووووود  ووووووو ة تفر ووووووا، وال الجميووووووع، تووووووي لا  حووووووةالو اال دواجيوووووو 
ة و  بووووودعن تقووووووم إا ، ةمريكيووووو  األ مت حووووودةواليوووووات العلووووول رأسوووووها التمارسوووووها دول اإلمبرياليووووو 

عووووون  تغمووووو  عينهوووووابكووووول  موووووا يطلبوووووا، وأحيانوووووا  يفر وووووا عليهوووووا، و  وني  صوووووهيالكيوووووا  ال
بوووووول  ئوووووولا الكيووووووا  الغاصوووووو ، تلكهوووووواميالترسووووووانة الكيماويووووووة والنوويووووووة الضووووووخمة التووووووي 

ماموووووا  للعوووووالن ة الوا ووووو  تيرانيووووو  ة اإلاإلسووووو مي   ةهوريووووو  جمال النووووووود موووووع وتخووووورق االت فووووواق
لووووووراض  ووووووة النوويووووووة ألن أنهووووووا تسووووووتخدم الطايدولي  لوووووو أجمووووووع وتحوووووو  أعووووووين الموووووورا بين ا

، بوووووول ولووووووديها الكثيوووووور موووووون المفوووووواع تتلوووووو  إسوووووورائيل مفووووووي حووووووين ت سوووووولمي ة ال أكثوووووور،
 يطوووووور  نفسووووووا ئوووووول لن السووووووؤاا ، ولكوووووو دوليوووووو  م المحوووووور  لسوووووو   الكيموووووواود  ترسووووووانتها موووووون ا

 سووووووووووتخدام ئوووووووووولا السوووووووووو  ؟يكووووووووووا اوموووووووووون  لفووووووووووا أمر  صووووووووووهيوني  ال الكيووووووووووا ع يسووووووووووتطي
ا فووووووي    السوووووو  اوئوووووول بوووووول ..!.اليوووووود بالت ك ما بعوووووود حوووووورب تمووووووو   لبهووووووا، وال سووووووي  موجوووووو 

عووووون صوووووواريخ تصووووول إلووووول موووووا بعووووود بعووووود    د حسووووون نصوووووري  السوووووي  صووووور وتحديووووودا  ت
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را  الصوووووارو  "الضوووووا حيفوووووا، " وموووووؤ   يكوووووو   أ  ي  صوووووهيونالكيوووووا  الالووووولد مووووون أمنيوووووات ل 
  ، لن يقصد ديمونة! اال   حق ا  في صحراء النق

ومووووووا ال يسووووووتخدمها  ني  صووووووهيو الكيووووووا  ال دمهااسووووووتختووووووي الإ   جميووووووع األسووووووالي  
موووون أر ووووا،  فلسووووطيني  لوووو  ولوووون تفلوووو  فووووي اجتثوووواث الشووووع  اللوووون تفأمريكووووا  ورائووووا وموووون

فوووووووووي االصووووووووووطفاء خطووووووووو   الخبيووووووووووث المنج  ، وال بالترليووووووووو ، ولوووووووووون يووووووووو يووووووووو بالترئ ال
ة، ولووووووون ئن علووووووول الطائفيووووووو  ة إلووووووول دويووووووو ت  وووووووالتقسوووووووين المنطقووووووو  في  اديمغر الووووووو  ة والعر يووووووو 

ة  تسوووووهل الوووووتحكن بهوووووا واألسوووووود فوووووي كانتونوووووات ين الحلووووو ايتحقوووووق  را هوووووا. وكووووون مووووون  شووووو 
   ظهر بعير! صم

ا يووووووووم إ  يووووووووم القووووووود  ئوووووووو يووووووووم الحوووووووق... يووووووووم األحووووووورار فوووووووي العووووووو  الن... إنووووووو 
  ي  بةا   ... القر النصر 

ل يحووووووق    والنضوووووواة فووووووي الكفووووووامسووووووتمر   ر أجيووووووالو مووووووة محوووووو محووووووور المقاو  ل حتوووووو 
  ة.بدي  لسطين األفعاصمة د  القالحق  ويزئق الباطل، وستبقل 
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