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 الملخص:
باإلجحػاؼ ايدبػ   اخلاػ إف صورة اإلسػمـ ايوػـو ادػاك ادػوف طراباػص باةصػويوص باإلرالػا أ ب مػ   نػ  طػ  

اختػااؿ اإلسػمـ ه الػال ايةػورة ايةػػلبوص بخاصػص طػا إصػرار اسالايػاال اإلسػػمطوص  ختوػار ايلةػ  بوصػ   بسػػولص 
إلمسػػاع صػػوال انيةػػلال  باسػػم اإلسػػمـس متحػػوؿ انيةػػلم إمث  صػػوب طتشػػجكس آل إمث قةبلػػص يت  ػػ  ا خػػري س  بطػػا 

ربوػص بطقػجرا.ا. طػ  الةػا جػاهال الػال ايجراسػص  ػجؼ  ػ  نتج ي  ذي  ط  موضىأ باشريج يشلو  انيةاقص ايل
ايلمقػػػص بػػػػ  اسالايػػػػاال اإلسػػػػمطوص بايػػػػجبؿ ايفربوػػػػص طػػػػ  موػػػ  ايتواوػػػػ   بطػػػػ  آل زيػػػػاكة م ػػػػم  يػػػػجيويوجوا الػػػػال 
اسالاياالأ ب الجام ا ايقريبػص بايبلوػجةأ بطػ  جانػر حمخػر  ابيػص اإلسػ اـ ه ايػجماع يػ  اإلسػمـ بته تػ  طػ  الػال 

تخجـ ايبامػػ  ه كراسػػت  انيػػة ج ا سػػتقرا ل آل ايتحلولػػل ايةقػػجتأ بطػػ  االػػم نتػػا ج الػػال ايجراسػػص ايشػػب االأ باسػػ
 إثباال اواو  ايقوى ايفربوص يل الاياال اإلسمطوص انيتارمص يتحقوق غاياال غربوص ه انيةاقص ايلربوص.

 اواو أ مجاياال إسمطوصأ  جةجة غربوصأ  صويوصأ ايشرؽ اةبسط. الكلمات المفتاحية:

 
 
  

                                                           

  اساطلص اةمسريص اإلسمطوص -كلوص ايجيوة ب صوؿ ايجي abderazeg.hakoma@yahoo.com e: 
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 مقدمة:
إف اػػػاالرة اةصػػػويوص اإلسػػػمطوص اػػػاالرة خاػػػ ةأ بادالػػػ  خاور.ػػػا بمياا  ػػػا اإلذف ةيػػػجاه اةطػػػص اإلسػػػمطوص 
باسػتبامص كية ػا بطقػػجرا.ا مػح  صػػبحا اادوطػاال ايفربوػص اتةػػارع يشػواةص اإلسػػمـ ب اللػ أ بطػا نػػتج يػ  ذيػػ  

ب سػػوة بف الػػا طػػ  ايللػػـو بايتقةوػػاال مقػػج ااػػورال اةن الػػص  طػػ  خلػػط يػػ براؽأ بضػػواع يلحقػػوؽأ با.ػػاـ ي بريػػاهأ
ايةواسػػػص بانيخابرااوػػػص ه ايلػػػال ايفػػػرة بيبةػػػا  ركيػػػص ججيػػػجة رػػػا سػػػ ل يلػػػى صػػػانلو ا رارسػػػص ط ػػػاط م ب قوػػػق 
 الػػجام م بدػػل يةػػر بسػػ ويص بطػػ  ذيػػ   ايتاػػور ه ايتخاػػوط بايتػػجب  بإةػػمؽ انيةػػالحاالأ إضػػامص إمث ايتاػػور 

  بايقتػػاؿأ بايػػه طة ػػا طػػا راو مػػجيلا بالػػو طةػػالر بمػػر  اسوػػل ايرابػػاأأ بايػػه اقػػـو يلػػى طبػػج  ر ه ط  ػػـو ااػػ
إملاؿ اي وضى ه ايجبؿ انيةت جمص يتتحوؿ إمث كبؿ ماملص يةػ ل زيايػص اسػتقرارالاأ بالػال ايةويوػص طػ  ااػرب  

 ه بلض بمكنا ايلربوص باإلسمطوص. برمبا يدوف الاا طا نرال باي لل  أ  شند  إملا ا إ  باستخجاـ بكمه  لو 

اتاللػػل ه بجػػوك ااػػابق إمث مػػج كبػػ  بػػ  طػػا  ققػػ  اسالايػػاال اإلسػػمطوص طػػ  خػػرا  بكطػػار  مشــكلة الدراســة:
 بب  طا يةشر ط   الجاؼ باسرتااو واالأ غربوص ه انيةاقص.

طآربػػػ  بغايااػػػ  ه ايبحػػػ  ه اواوػػػ  ايفػػػر  يل الايػػػاال  بايتة والػػػاال اإلسػػػمطوص يتحقوػػػق  أهـــدال الدراســـة:
 طةاقص ايشرؽ اةبسط.

ادالػػ   ذنوػػص ايجراسػػص ه إثبػػاال ايلمقػػص بػػ  ايفػػر  اةبرب طريدػػل بطػػ  موػػ  ايتواوػػ أ ببػػ   أهميــة الدراســة:
 اسالاياال اةصويوص اإلسمطوص.

ل يقػػا بػػ  يػػجت ايبامػػ  كراسػػص يلالوػػص اختةػػا عػػاا ايشػػق طػػ  ايلمقػػص بػػ  اسالايػػاال  الدراســات البــابقة:
 اإلسمطوص بايفر .

اةساسػػوص بطػػ  آل  ا سػػتقرا ل يلوصػػوؿ إمث انيللوطػػاال انيػػة ج ايبحػػ  الػػاا ه اسػػتخجـ ايبامػػ المنهجيــة: 
 .ايةقجت ايتحلولل

 ب الم انيةاكر.امتوى ايبح  يلى طجخل بطالب  بخامتص بقا الص  خاص ايبح :
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 مدخل:
إف ااػػر  ايػػه  تػػا  اةطػػص اإلسػػمطوص ايوػػـو الػػل مػػر  يػػتم مو ػػا ا والةػػص يلػػى اي دػػرأ بطػػ  آل يتد ػػل انيػػره 
بايبػػاقلأ بسػػو ج ن ةػػ  ه طلركػػص طوػػجاالا  رضػػ أ ب  يلػػرؼ مو ػػا خةػػال  ااقوقػػلأ بإذا طػػا  ةلػػق ايةػػار مةػػاكرا طػػا 

اة ػػػوم ايجبيػػػص: جػػػاه ه كتػػػا  ب إالػػػا يلبػػػص بخلػػػط اةبراؽأ كالػػػا يةػػػالو ا ايةاسػػػصأ مقػػػج يةػػػور يػػػجبل ااقوقػػػلأ
أ: "بنيايػج طػػ  ايتشػػاب  ه ايةػػورة وػػج  ف ربسػوا اػػجيم ببشػػار ا اةسػػجأأ ه مػػ  كراسػص  لولوػػص ه بةوػػص اخلاػػا 

 بطػػػا الوشػػػ  اةطػػػص مايةػػػاار إمث انيشػػػ ج ايلػػػرةأ بباي لػػػل أ1باػػػجيم ايو يػػػاال انيتحػػػجة طلارضػػػل اةسػػػج بايةػػػم "
أ   زنتػػػػاو إمث كلػػػػ  إطلػػػػاف يواػػػػابق طػػػػا صػػػػرموا بػػػػ  بطػػػػا حميػػػػا إيوػػػػ  إمػػػػرازاال الػػػػال اسالايػػػػاال  اإلسػػػػمطوص ايوػػػػـو
بايتة والػػػاال اةصػػػويوص  مبلػػػج  ف كانػػػا اةطػػػص ب كالل ػػػا   الػػػمط  ػػػا إ  ايقسػػػوص  اي لةػػػاوةوصأ بطػػػح  ػػػ  سػػػايص 

ال أ بايةػػوطاؿأ بيوبوػػاأ بايةػػوكافأ إضػػامص نيػػا يلػػو  ه خمصػػ ا طػػ  بػػن صػػ ووفأ  صػػبر ايلػػراؽأ بسػػورياأ بايػػو
اةمػػق رػػا زنػػاؾ يػػبلض كبؿ اخللػػوجأ بكبؿ انيةاقػػص يالوطػػاأ مدل ػػا  صػػبحا طةػػاةق مػػب  خػػارو ايةػػواكة ايلربوػػصأ 
بج  ط   ف كاف يلوؿ يلو ا بشدل كب  ججا ه ايقسوص اي لةاوةوص خاصصأ بقسايا اةطص ياطػصأ بالػو طػا يوامػق 

ه كتاب  بب  يةري  ايلةر ا يدػرتب(أ ايػات صػجر ه ايةةػ  اةبؿ طػ   أ2بزبوفةوو بررنةةدلأطا نقل ي  ب
تم  طػاط م ه  سبلوةواال ايقرف انياضل قوي : "إذا  ركمت  ف .اطوا انيةلال  مم اقاالوالم بايةم  بمجلأ مقج اُلػاطت

انيلػػ  انية ػػـا  طلركػػص ايةػػم أ بيدػػ  مػػاربوالم ه يقوػػج.م م ػػل طدالػػ  ايقػػوة مػػو م بالػػل اتوامػػق متاطػػا طػػا طقويػػص
أ بقػاؿ  يسػا: أ3بيويس ايتاسا ه بصوت  ايه ذكرالػا طةػا يشػرة قػربف ب  اػااؿ اابػق بك الػا كتبػا بػاةطس قػط"

"رنر  ف وج ايبجيل اي درت باةيجيويوجلأ ايات شنل  جاذبوص قويػص اػوازف جاذبوػص انياركةػوصأ  ب ات ػوؽ يلو ػاأ 
 تاوا إاػاؽ ا اشنػص بايشػوويوص الػو باةصػويوص ايجيةوػصأ ه اةكيػاف بزج  ه صػراع طػا ايشػوويوصأ بايبػجيل ايػات يةػ

 
 
 

                                                           
(1)

   .        247اة وم ايجبيص: كراسص  لولوص ه بةوص اخلاا أ ومه طدابت بحمخربفأ ص: 
(2)

ـأ بالو صامر ن ريص 1981 -ـ 1977 ستاذ جاطلل ا ر يانيوا بممفاي  طةةر طةتشار اةط  ايوةن ه مرتة ر اسص جوالل كاار ب   يواـ  
ن الػػػص إسػػػمطوص ه طةاقػػػص ايشػػػػرؽ اةبسػػػط طجيوطػػػص  طريدوػػػا سػػػودوف بمطداالػػػا بمبػػػا يػػػجي ا طػػػ  كيػػػػم    ااـ اةخسػػػرأ ايػػػه ط اكالػػػا  ف نشػػػوهبااػػػ

اإلسػػػمـ  ف اشػػػدل بػػػجا ل مقوقوػػػص يلػػػة م ا سػػػتبجاكيص ايقا الػػػص طػػػ  ج ػػػص ب ف ادػػػبر مجػػػا  مركػػػاال ايوةػػػار انيةاصػػػر ي  ػػػاك  مجػػػاال تأ قايجاػػػ 
71ايةومووه قبل احنمؿ يقجل. ان ر: بررنةةدل بمواةص سواساال  طريدا ه ايشرؽ اةبسطأ  الج سوي ل ايلبجاهللأ ص: 

 

(3)

 .13سواساال  طريدا ه ايشرؽ اةبسطأ ص:   الج سوي ل ايلبجاهللأ بررنةةدل بمواةص 
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كل ػػػػػاأ  ت: ايتاػػػػػرؼ انيبػػػػػن يلػػػػػى ايلػػػػػوكة يلةػػػػػور الوالةػػػػػص رجػػػػػاؿ ايػػػػػجي أ بإمػػػػػلاؿ مػػػػػرب  اةكيػػػػػاف 
 .أ1بباياوا  أ ببقوة ايتواراال ايجيةوص"

جمر ايشػػوويوصأ  ب يلػػى بيسػو  ببررنةةػػدلأ: "مػمف يلػػى  طريدػا كيػػم اةصػػويوص ايجيةوػص يتدػػوف ايقػوة ايػػه اػ
اةقػػػل اةػػػتةام اأ باشػػػفل ا ب و ػػػا طػػػ  ا  ػػػـو إمث ايػػػجماعأ بوةالػػػا اير مسايوػػػص  لػػػس طراامػػػص ب  اقػػػجـ ايتسػػػحواال 
ايدهىأ بات ةر ا اشنص اية ا وص... طسو ص إيو ػا طػا  ةػل يلوػ  طػ  طداسػر كػهى ب سػل ايتفوػ  ا سػرتااو ل 

أ مدانػػا مدػػرة ببررنةةػػدلأ اقػػـو أ2بباياوا ػػ  بلػػج الاشنػػص ايشػػوويوص"ايػػات شندػػ   ف  جثػػ  صػػراياال اةكيػػافأ 
: الػػو ا توػػا األوليلػػى إموػػاه اةصػػويواال ايجيةوػػص يتدػػوف ايقػػوة اساابػػصأ بايقػػاكرة يلػػى  قوػػق الػػجم  ر وةػػو   

الو ايقساه يلى مركاال ايتحرر بايقوى ايقوطوص بتابوق ن ريػص ايت توػا اياػا  ل  اآلخر:ا  اك ايةومووه بقت اأ 
بايلرقػػل ي قاػػار ايلربوػػصأ ببتحقوػػق الػػاي  ا ػػجم  ادػػوف  طريدػػا قػػج غػػ ال ةبولػػص ايةػػراع ه ايلػػالأ بمويتػػ  طػػ  

إمث صػراياال كيةوػصأ  صراع  ررت ضج ا متمؿ بايقوى ا ستلالاريص ببالو صراع ي  طهراا   اإلنةانوصأ بايجيةوػصأ
بةا  وػػص غػػ  طػػهرةأ بغػػ  ط  وطػػصأ ببايتػػاب م ػػل الفػػل مقػػوؽ اني لػػوط أ بانيسػػا جي أ با تلػػص  بةػػاالمأ بقبػػل 

ـأ  جث طةتشار اةط  ايقوطل اةطريدل بقت ا ببررنةةدلأ ي  ااالرة  ةلق يلو ا اسػم بقػوس 1980سةص ب
الػو طػا يبػجب ايوػـو باقلػا طلامػا  الوشػ  انيةاقػص ايلربوػص بدػل أ ب أ3باةزطصأ يشالل ايشرؽ اةبسػط بحمسػوا ايوسػاى

جا وااػػػ  با اصػػػول  أ بكػػػل يػػػـو بقػػػوس ببررنةةػػػدلأ يبػػػجب  كلػػػر بضػػػوما با ػػػورا يللوػػػافأ برػػػا يممػػػ   يسػػػا  ف 
 ايةراع ايجينأ  ب ايلانيل بشدل ياـ قج  ُختاؿ ه طةاقص ايشرؽ اةبسط؟س.

ر خلوػػوط الػػال ايللبػػصأ  بػػج طػػ  ايتلػػرؼ يلػػى اةجةػػجة باةالػػجاؼ بيلوصػػوؿ إمث م ػػم  بسػػا بإكراؾ  كلػػ      
ايفربوػص يدػػل يتةػػ  يةػا ايتػػجقوق ه اةمػػجاث ايراالةػػصأ بقراه.ػا قػػراهة صػػحوحصأ بطػػ  آل انيقارنػص بػػ  الػػال اةجةػػجة 

لػػو  ه سػواه اي ػاالر طة ػػا يللوػافأ  ب طػا ي -ايفربوػصأ ببػ  طػا  مرزاػػ  اسالايػاال بايتة والػاال اةصػويوص طػػ  نتػا ج 
يػ  سػلاي  يػرى ايبامػ    ف  الػا يمقػص  -بيػو بمرنػاز-بيدل يتةػ  يةػا ذيػ   بػج طػ   ابيػص اإلجابػص  -اةمق

 بةوجة عاا ايقةم ط  ايبح  بذنا:

  

                                                           
(1)

 .51 الج سوي ل ايلبجاهللأ  بررنةةدل بمواةص سواساال  طريدا ه ايشرؽ اةبسطأ ص:  
(2)

 .52انيرجا ن ة أ ص:  
(3)

 .213 الج سوي ل ايلبجاهللأ  بررنةةدل بمواةص سواساال  طريدا ه ايشرؽ اةبسطأ ص:  
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 البؤال األول: لماذا هذه المنطقة )الشرق األوسط( بالذات دون غيرها من العالم؟
انيدانػػص اسفراموػػصأ با قتةػػاكيصأ بايةواسػػوص نيةاقػػص ايشػػرؽ اتسػػر اإلجابػػص يػػ  الػػاا ايةػػلاؿ طػػ  خػػمؿ طلرمػػص 

 اةبسط.

 المكانة الجغرافية للمنطقة: -أوال
ط  انيللـو  ف طةاقص ايشرؽ اةبسط اشالل كم  ط  مب  اسايرة ايلربوصأ بايلراؽأ بإيػرافأ ب مفانةػتاف ه  قػل 

مت ا: ب الا انيةاقػص انيالتػجة طػ  يوبوػا غربػا  إمث إيػراف ـأ ير 1989صورالاأ إ   ف ايوكايص ايجبيوص يلااقص اياريص ياـ ب
شػدل طةاقػص ايشػرؽ اةبسػط اطػػتجاكا  جفراموػا يلشطػػرق   اةك أ أ باأ1بمرقا أ بط  سوريص مشا   إمث ايوال  جةوبػا

بإمريقوػػاأ باةقةػػىأ بالػػاا رػػا رنلل ػػا اتالتػػا مبركػػا اسػػػرتااو ل الػػػاـ  يتوسػػا ا ايقػػاراال ايػػلمث:  برببػػاأ بحمسػػواأ 
إضػػامص إمث طػػا شنواالػػا طػػ  اطتػػجاكاال يلػػى كػػل طػػ  ايبحػػر اةملػػرأ بايبحػػر اةبػػوض انيتوسػػطأ ب ػػر قػػابي أ باخللػػوج 
ايلػػرةأ بالػػر ايةوػػلأ بالػػرت كجلػػص باي ػػػراالأ بطػػا  ويػػ  طػػ  انيةامػػا بايقةػػػواال ايبحريػػص طلػػل  قةػػاة ايةػػويسأ بػػػا  

 ايت اريص بايلةدريص  انيتةقلص ب  قاراال ايلال. انيةج أ ايه   طةاص ط  استخجاط ا بايةةبص يلة  

 المكانة االقتصادية للمنطقة:  -ثانيا
امتلػػا طةػػ يص اػػ ط  ايػػة ط بايفػػاز جانبػػا  كبػػ ا  طػػ  االتالاطػػاال ايقػػوى ايجبيوػػصأ باإلقلوالوػػصأ خاصػػص  ه طةاقػػص 

و وص موويػص  اقتةػاكيصأ بصػةايوص ايشرؽ اةبسطأ ن را  نيا يشدل  اية ط ه الال انيةاقص ط   ذنوػص بطدانػص إسػرتاا
أ برػا شنواالػا سػ ويص أ2ببسواسوصأ خاصص إذا طا يلالةا  ف "ثللل ا متوػاةل انيدتشػ  يوجػج ه ايشػرؽ اةبسػط"

موػ  اشػ  بلػض انيةػاكر إمث  الػا: " غػ  ا كتشاؼأ باخن اض ايتدايو  طقارنػص ب يػص طةاقػص  خػرت ه ايلػالأ 
إضػػامص إمث  الػػا الػػج طػػ   كػػه اةسػػواؽ ا سػػت مكوص خللوالػػا طػػ  أ أ3ببايفػػازأ بانيلػػاكف"انيةػػاةق ه ايلػػال بػػاية طأ 

 .اية سص ايةةايوص
  

                                                           

 .258ط االوم ب بلاك ا والةص بايةوارة اسفراموصأ يوس  كاطل إبراالومأ ص: ان ر: ايلونيص بايلانيوص  (1) -
 .258يلونيص بايلانيوص ط االوم ب بلاك ا والةص بايةوارة اسفراموصأ يوس  كاطل إبراالومأ ص: ا (2) -

 ط  ايقايجة إمث اة وم ايجبيص اإلسمطوص ه ايشرؽ اةبسطأ قمع ايسربس مس أ ص: ااركاال اإلرالابوص ه خارةص ايةراع اسوواسرتااو وص-(3) 
343. 
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 المكانة البياسية للمنطقة: -ثالثا

اةلى كل  ط  ايقوى ايفربوص إمث ايةوارة يلى طةاقص ايشرؽ اةبسػط بيػو بشػدل جا ػلأ بايفريػر  ف بلػض 
يلشػرؽ  ا سػرتااو وصالال ايجبؿ   خت ل  ةالاي ا ب الجام ا ه ذيػ   يقػوؿ برببػرال كري ػوسأ: "كانػا اةذنوػص 

.. بيػوس طػ  قبوػل انيبايفػص ايقػوؿ اةبسط باضحص يل الواأ مقج كاف ب  يااؿ انيةػجر ايػات   يةسػر بايااقػص..
إف صػػةاع ا سػػرتااو واال اةطػػريدو   م ػػوا   ف ايػػابذ يػػ   بربػػا ايفربوػػص   شندػػ   ف يتحقػػق كبف خاػػص طوازيػػص 

 .أ1بيلةوارة يلى اخللوج"

 طا ي   ذنوص ايلراؽ ايات يلػج  مػج طدونػاال ايشػرؽ اةبسػط ب كلرالػا  ذنوػص طػ  قبػل ايفػر أ بإضػامص إمث طػا 
ايػػات شنتلدػػ  ايلػػراؽأ بايتبػػار  ف يػػ  مػػجبك ا طشػػرتكص طػػا   ا سػػرتااو لسالوػػا طػػ  انيدانػػص اسفراموػػصأ بانيوقػػا يلرمػػ  ا

كػػػل طػػػ   إيػػػرافأ بايدويػػػاأ بانياللدػػػص ايلربوػػػص ايةػػػلوكيصأ باةركفأ بسػػػورياأ باركوػػػاأ باخللػػػوج ايلػػػرةأ مقػػػج نقلػػػا 
ايةػػابق ه بكايػػص اةطػػ  ايقػػوطل اةطريدػػل قويػػ  ه ايلالوػػل  أ2ببلػػض انيةػػاكر طػػا جػػاه يلػػى يةػػاف بجػػوف ب كوةػػاأ

طاكراا : "كاف ايلراؽ ه غايص اةذنوص يةاأ بل  الم بدل  رػا يبػجب يلػل ايةػارأ بخممػا  يلػر ت ايلػاـ ايشػا اأ   
يتللق اةطر باية ط مقػطأ بػل يتللػق بانيوػالأ باسفراموػا ايةواسػوص كػاي أ بةف الػرت كجلػصأ باي ػراال  رنريػاف يػه 
ايلػػراؽأ مػػمف ايلػػراؽ طػػ  بػػ  كػػل كبؿ ذيػػ  اسػػاه طػػ  ايلػػالأ ايػػات يةػػوار يلػػل  الػػم طػػوارك انيوػػال ذاال اةذنوػػص 

ذالػػر بلػػض اخلػػهاه إمث ايقػػوؿ بػػ ف: طػػ  يةػػوار يلػػل ايلػػراؽ شنلػػ  ط تػػا  أ مػػح أ3بانيتاايػػجة إب كرجػػص مرجػػص"
 ف اةت ل اار  ه  مفانةتاف كانا "بقبل   ايةوارة يلل ايشرؽ اةبسط  إذ يقوؿ ايبام  بقمع ايسربسأ:

 

 
                                                           

(1)

 .19يلبص ايشوااف: كبر ايو ياال انيتحجة اةطريدوص ه نش ة ايتارؼ اإلسمطلأ رببرال كري وسأ ص:  
(2)

بايةواسو  اةطريدو أ بيسػو سػابق ه بكايػص اةطػ  ـأأ ط  يلالاه ا قتةاك بايبوئص 1945أ طوايوج سةصبjohn perkinsالو: جوف ب كوةا ب
فػ  ايقوطل اةطريدػلأ بكػاف طػ   نةػار ايةػوارة ا قتةػاكيص اةطريدوػص يلػى كبؿ ايلػال ايلايػ أ بيػ  ايلجيػج طػ  انيقػا ال بايُدتػر طلػل بكوػ  يت

 ه انياؿ با يتالاكأ. ان ر: ايةالرأأ بالال ايلح ص: ابج  ايللبصأأ بايرتاماال ججيجة ط  ايقاال ا قتةاكتأأ بن ريص
perkins, john, 1945,"confessions of an economic hit man", berrett-koehler publishers, po 

box.565. williston. yt 05495-9900. 
 
(3)

 .124ياللواال ايت ةس ايجبيوص... ايلراؽ مايصأ نةوم علوؿ اةبسطأأ ص: 
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ايتحسػػ اال قػػج بػػج ال يفػػاب ايلػػراؽأ عػػجؼ اسػػتدالاؿ ايةػػوارة يلػػى إقلػػوم ايػػة ط ه ايشػػرؽ اةبسػػطأ طػػ  
 .أ1بطةالق اياياطص اةطريدوص يلال يتف  بمق اإلراكة اةطريدوص"

اةبسػػط بشػػدل يػػاـأ بطدانػػص  ببلػػج الػػاا ايتػػاك أ باإلمػػارة انيػػوجاة ي ذنوػػص اسوػػو اسػػرتااو وص نيةاقػػص ايشػػرؽ
 بلػػاك ايتةػامس ايػػجبب ه انيةاقػػصأ بباخلةػػوص بػػ  نػػجرؾ   ف -بيػػو نةػػبوا-ايلػراؽ بوجػػ  خػػاصأ  صػػبر بمطدانةػا 

ايو يػػاال انيتحػػجة اةطريدوػػص بربسػػواأ باةسػػبا  ايداطةػػص براه إثػػارة اي وضػػى بايقمقػػل ه الػػال ايبقلػػص طػػ  ايلػػال 
 .بايااال

 المقصود بالفوضى الخالقة؟البؤال الثاني: ما 
الج ن ريص باي وضى اخلمقصأ  مج  الم اةمدار ايه  نت ت ا انيخابراال اةطريدوص ه ايتلاطل طػا قسػايا ايلػال 
ايلػػرةأ موػػ  متػػا صػػواغص الػػاا انيةػػالر بلةايػػص ما قػػصأ مللػػل خػػمؼ اني  ػػـو ايةػػا ج نيةػػالر باي وضػػىأأ بطػػا 

الر باي وضػػىأ طةػػالر باخللػػقأأ  ب ايبةػػاه يدػػل ُيةػػب  باإلرنابوػػصأ زناللػػ  طػػ  ك  ال سػػلبوصأ  ضػػو  إمث طةػػ
ب  سن ل يلل  مج خب  الاا انيقةجأ بُفوػص ايتسػلول بايتالويػ  يلػل ايػر ت ايلػاـ ايلػرة بايلػانيلأ برػا يػجيل يلػى 

اقػػػػص الالػػػػج ايو يػػػػاال انيتحػػػػجة بايفػػػػر  إثػػػػارة ايةلػػػػراال اياا  وػػػػصأ باسػػػػتخجاط ا ه  قوػػػػق طػػػػآرعم طػػػػ  ا توػػػػا انية
: " ف الػػجؼ اةسػػرة ايجبيوػػص الػػو اػػجط  ايرتسػػانص أ2بطػػا  يلػػ  يةػػ  بزيػػر خارجوػػص برياانوػػا بجػػاؾ سػػرتبأ بإضػػلام اأ

بكػػاي  طػػا نقلػػ  صػػامر كتػػا  بايػػجي   ايػػجـأ  أأ3بايلراقوػػصأ بيػػوس قلػػر ن ػػاـ ايلػػراؽ باػػجط ل بافوػػ  ن اطػػ "
ة ايلةػػػدريص يتفوػػػ  اةن الػػػصأ كالػػػا مػػػجث ه بايبػػػاربكأ: "يةػػػاكت  قاػػػا  ن ريػػػص اي وضػػػى اخلمقػػػص باسػػػتخجاـ ايقػػػو 

 مفانةتافأ بايلراؽأ بابػن سواسػص ايت جيػج بػايقوة ايػه اةػاالم ه ا  ػ  اةطػ  ايػجاخلل يللػال ايلػرةأ باشػ وا 
: كػػاف ه أ1بأ ببمقػػا يشػػ اكة "باةخسػػر اإلبراالوالػػلأأ4بباػػ جوج انيشػػاير اياا  وػػص باواو  ػػا ه خلػػق اي وضػػى"

 ـأأ استااع ثمثص طة م  ف يت وقوا ه اإلرالا أ ب ف2011أ اة وم طةلر بلج ب1800بسوريا بمجالا قرابص 

                                                           
(1)

ؽ طركا يلبص انيوال ه ايشرؽ اةبسطأ مةػل طػ  كتػا  بايػجي أ ايػجـ بايبػاربك ه ايتواوػ  ا سػتخباراا يل الايػاال اإلسػمطوص انيةػلحص ه ايشػر  
 .326اةبسطأأ قمع ايسربس مس أ ص: 

(2)

خارجوص برياانوا ه مدوطص او(  ـأأ بالو سواسل ببرنيا( اولوات بمفل طةةر بزير1946أ ط  طوايوج سةص بjack strawالو: جاؾ سرتب ب
 بل أ بي  كتاباال ه م ف إصم  اية وف بمقوؽ اإلنةاف با قتةاك. ان ر:

- richard norton-taylor (2012). "jack straw accused of misleading mps over torture of libyan 
dissidents". london: guardian.co.uk.   

(3) 
 .137 ور ايشر اإلرالابوص:  طريدا..برياانوا..إسرا ولأ  الوك يبجااالوج ايد رتأ ص:  كبؿ

 (4)

 .148ه  سبا  بكباما نشر اي وضى مبةاقص ايشرؽ اةبسطأ يوةاال مسولصأ ص: 

https://www.theguardian.com/world/2012/oct/10/jack-straw-torture-libyan-dissidents
https://www.theguardian.com/world/2012/oct/10/jack-straw-torture-libyan-dissidents
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 .أ2بيبتللوا ا خري  بجاخل مأ بالم ايةةرة ب مرار ايشاـ بكايش" 

برا    بباف يدل  طةا استفمؿ ايفر  ةبةط  ايتةاقسػاال ه اتتاللػاال ايلربوػصأ إضػامص إمث ايبحػ  ه طػا 
  خممػػػاال  مجبكيػػػصأ  ب سواسػػػوصأ  ب اقتةػػػاكيصأ  ب كيةوػػػصأ  بطػػػ  آل ط اواو  ػػػا إلمػػػلاؿ شندػػػ  خلقػػػ  بإثاراػػػ  طػػػ

اي تةػػػصأ بقوػػػاـ ايةػػػراياال ايػػػه  صػػػبحا ط تامػػػا ةبولوػػػا بالقا وػػػا يلتػػػجخمال اخلارجوػػػص انيبامػػػرةأ بطػػػا يلقب ػػػا طػػػ  
بحنػ  -وػصأ مػح  صػبحةا إطةاؾ بإكارة خلووط الال ايةراياال باخلمماال باني تللصأأ مبا سنجـ طةاحل ايقػوى ايفرب

"بيلوػ  مقػج  ػوؿ طػا بػج   بخنتم مبا جػاه ه كتػا ب كايػش إمث  يػ ؟أ:   دنل  ط  اةطر موئاأ - صحا  ايجار
بيايػػاكة ، أ3بصػػرخص اقجطوػػص ي صػػم  ا جتالػػايلأ بايةواسػػلأ إمث مػػر  ةا  وػػص امػػرتؾ مو ػػا ايدػػل ضػػج ايدػػل"

ايجراسػػص اةػػلوط ايسػػوه يلػػى ايتواوػػ  ايفػػرة بايلػػرة  ػػال اإليسػػا  سػػوؼ زنػػابؿ ايبامػػ  ه الػػال اسا وػػص طػػ  
 اسالاياال بايتة والاال.
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 المطلب األول: األهدال التي تبعى الدول الغربية لتحقيقها في المنطقة
إف ايػػجيم ايػػات قجطتػػ أ ببمراػػ  بلػػض ايػػجبؿ ايفربوػػص يل الايػػاال بايتة والػػاال اةصػػويوص اإلسػػمطوصأ يلػػوك إمث 

ركػاال ايو يػاال انيتحػجة بايػجبؿ ايفربوػص بؿ: ا اك انيةاحلأ ا خر: ايلػجب انيشػرتؾأ بقػج  مج  وري  ر وةو   اة
ه طةاقػػص ايشػػرؽ اةبسػػط  جةػػج.ا يتحقوػػق  كػػه طػػا شندػػ  طػػ  اةالػػجاؼ ه طةاقػػص ايشػػرؽ اةبسػػط ايػػه شندػػ  

 ه ايةقاط ا اوص:إرنازالا 

أ مقػج أ1بطػا اةالػجاؼ انيللةػص ي صػويوص ايفربوػص ضالاف  ط  إسرا ول بة ص خاصص كالػا ابػ  يةػاأ بطػا يتوامػق -1
أ يلػػجك  ضػابط رموػا انيةػتوت ه ا سػتخباراال اإلسػرا ولوص: " كػج جػاه ه كتػا  بإرالػا  طػ   جػل ا متػواهأ

 ـأأ  ف اة وم ايجبيص اإلسمطوص ه ايلراؽ بايشاـ بكايشأأ 2014ط  انيراسل  ايلةدري أ ه سبتاله ب

أ ب ضػاؼ قػا م: أ2بباقتةاكيص كب ةأ   يسا إسرا ول ضال   الجام  ب  ي تم عا" بايات شنل  قجراال يةدريص
 أ بالػػػػل اةػػػػرزناال أ3بأ حم ؼ طقااػػػػل سػػػػورت كربػػػػت م  طريدػػػػا بإسػػػػرا ول انسػػػػالوا إب بكايػػػػشأ"3.000" ب

مقػػػج ةطػػػ  ايجبيػػػص ايلهيػػػصأ  -كبف  ك  قلػػػق-الكػػػج ايتواوػػػ  ايداطػػػل  ػػػال اسالايػػػاال بايتة والػػػاال اةصػػػويوص 
قلػػػػا بلػػػػض انيةػػػػاكر مةػػػػر  مػػػػج اقػػػػارير يالوػػػػل انيخػػػػابراال اةطريدوػػػػص بإكبارك سػػػػةوكفأ صػػػػامر بثػػػػا ق ن

ببيدولدسأ  كج مو : " ف كبيص ايلراؽ اإلسػمطوص الػل نتػاو الػابف اسػتخبارت  طريدػل برياػا( إسػرا ولل ب نػ  
مطوصأ باقويت ػا مت بضا خاص  ا رطا بيش ايجباب أأ ط   جل  الا  كه يػجك ردػ  طػ  انيلوشػواال اإلسػ

طػػ   جػػػل زيايػػػص  ن الػػػص اادػػػم ه ايػػػجبؿ ايلربوػػػصأ بجػػر ايػػػجبؿ انيةػػػلالص إمث صػػػراع ةويػػػل اةطػػػج  بػػػ  ايةػػػةصأ 
بنقػػل يةػػ  طةػػجر حمخػػر طلكػػجا: "يلػػى الػػابف  ج ػػاة ا سػػتخباراال ايلمثػػصأ يلػػل إرنػػاك اة ػػوم أ أ4ببايشػػولص"

ه طداف بامجأ ه ياللوػص يرطػا  ػا بلػش ايػجباب أ إرالاة قاكر يلل استقاا  انيتارم  ط  مجوا  حناه ايلال 
بالػػل خاػػص برياانوػػص قجشنػػص االايػػص إسػػرا ولأ اقسػػل بمنشػػاه اة ػػوم مػػلاراا  إسػػمطوصأ يتدػػوف طػػ   الويػػص طػػ  
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أ بجػػاه يلػػى يةػػاف بكري ػػوسأ رببػػرالأ أ1باةمدػػاـ انيتارمػػص ايػػه اػػرمض  ت مدػػر حمخػػر  ب طةػػامس يػػ "
سرا اإلرالابو  .... ه اار  ه سورياأ بسايجال إسرا ول بم لا يلػى قوي : "كيالا إسرا ولأ باةركفأ 

 .أ2بانتشار اةصويوص اإلسمطوصأ

يلقػػوى ايل الػػى بيلػػى ر سػػ ا ايو يػػاال انيتحػػجة خاصػػص إذا طػػا يرمةػػا  الػػا  كػػه ايػػجبؿ  ضػػالاف اػػجمق ايػػة ط -2
ةػبص يلةواسػص اخلارجوػص اةطريدوػص الػو إذا برا يقوكنا إمث طلرمص ايبلج ا سػرتااو ل يلػة ط باية أأ3بانيةت لدص ي 

ه إنتػػاو ايػػة ط طػػ  مقو ػػا ا لوػػص سػػةص  يلالةػػا  ف: "ايو يػػاال انيتحػػجة اةطريدوػػص بصػػلا إمث ايقػػجرة ايقةػػوى
ـأ بلػػػج  ف كانػػػػا  كػػػػه طةػػػػتج يلػػػػة ط اخلػػػػاـ ه ايلػػػالأ بطػػػػ  ذيػػػػ  ايوقػػػػا بػػػػج ال قػػػػجر.ا اإلنتاجوػػػػص 1970ب

 .أ4بأ برطول يوطوا"11581أ بـ2010اتةاقص مح بل  ايل ا ياـ ب

يػػػػجـ ايةػػػػالا  ب  ػػػػور كبيػػػػص قويػػػػص ه انيةاقػػػػص طػػػػ  مػػػػ الا  ف اقػػػػوض  ب اةػػػػامس اةةالػػػػاع ايفربوػػػػص  ب الوػػػػق  -3
 طةاا ا.

 

 المطلب الثاني: األجندة التي عملت الدول األوروأمريكية لتحقيق أهدافها
يتحقوق اةالجاؼ ايةابقص ه طةاقص ايشرؽ اةبسط ط  خمؿ ايلالل يلػى يػجة  ياللا ايجبؿ اةبرب طريدوص

  ابر  ذن ا:

كةتو ػػص ةبولوػػص يللػػجاه ايقػػا م بػػ  انيلةػػدر ايشػػرقل بانيتاللػػل ه ا  ػػاك ايةػػومواا سػػابقاأأ بانيلةػػدر ايفػػرة  - 
أأ مػػمف ايو يػػاال انيتحػػجة بطػػ  برا  ػػا ايفػػر أ كانػػا  ػػار  انيػػج ايربسػػل كاخػػل انيةاقػػص ايلربوػػصأ بملػػ  ايةوتػػو

بوصػػ   يػػجبا اقلوػػجيا  –بطةاقػػص ايشػػرؽ اةبسػػط بشػػدل يػػاـ بيدة ػػا بجػػجال  ف انيػػج اإلسػػمطل ه انيةاقػػص 
اة ػوم ايقايػجةأ شند   ف يةو  ية ا يتحقوق الاا ا جؼ كبف يةػاهأ موا ػا انيخػابراال اةطريدوػص ب -يلربس

 يلتةجت يلالج ايربسل ه انيةاقصأ مو   قى اة وم ايقايجة بقت ا ايجيم انياب بايلةدرت ط  قبل 
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انيخابراال اةطريدوص إضامص إمث انيباركص ط  بلػض ايػجبؿ ايفربوػصأ بغػض اياػرؼ طػ  كبؿ  خػرىأ ب ُباػ  ايتة ػوم 
ه طقػاؿ يػ   أ به الاا ايةجك يقوؿ بطجما قػمكةأه  اربص انيج ايربسل ه انيةاقص ياطص ب مفانةتاف خاصص

نقم ي   مج انيةػلبي  ايفػر : "يةػةا بةػجك ايتحػجث يػ   ػرك طةػالرأ بػل يػ   يه طوقا ااق بايسمؿ
صػػػةايص مقوقوػػػص ي رالػػػا أ الػػػال ايةػػػةايص  ػػػا جػػػابرالا انيالتػػػجة اارسنوػػػا أ بعػػػال ا يوػػػص مت ايقسػػػاه يلػػػل ايقػػػوىأ 

أ بيلكػج ذيػ  أ1بفأ بعا ا سةا  يتػاأ ب خاػر طة الػص إسػمطوص إرالابوػص بايقايػجةأ"باية وذ ايربسل ب مفانةتا
طا جاه ه كتا  باب   كف ااقوقػص انيالةويػصأ قػا م: "بإف كانػا ايو يػاال انيتحػجة قػج سػايجال بابػ   كفأ 

 .أ2بمقج مت ذي  ببقجر كب  كةتو ص   إراكيص نيااطل ا ه انيةاقص"

اي وضػػى بفوػػص  إضػػلاؼ ايجبيػػص ايوةةوػػص  ب ايقوطوػػصأ باشػػريج مػػلوعا بإكخا ػػا ه طػػ  خػػمؿ خلػػق نػػوع طػػ   - 
أ ن ق ةويل بط لػم مػح يةػبر طالػر ايتقةػوم بايت ا ػص الػو  يلػى سػق  انياايػر ب مسػل اةطةوػاال انيتامػص

بطةػػ يص خلػػق اي وضػػى ه ايشػػرؽ اةبسػػط يوةػػا الػػجما بغايػػص ه مػػج ذا.ػػا بايةةػػبص يلقػػوى ايفربوػػصأ بػػل الػػل 
بنقػل بإبػراالوم نػاجرأ ه سولص يت ا ص انيةاقص باقةوال ا إمث رقا صػف ة   اقػوى يلػى ايتحػجت بانيواج ػصأ ايو 

 يسػو  لػس ايشػوو   أ3بذي  : "بكانا  طريدا قج ربجػا ي دػرة اقةػوم ايلػراؽ يلػى يةػافبجوزي  بايػجفأ
ا اقوص كايتػوفأأ ه طةتةػ  ـأ كحل نيشاكمال ايبمك يلى غرار اقةوم بيوغا مواأ ايةابقصأ ببا2006ه ب

نشػر برايػ  بوػرتأ خارةػص ججيػجة يلشػرؽ اةبسػط يلػى  2006به يػاـ أ أ4بايتةلوةواال ط  ايقػرف انياضػل"
ـأأ الةػاؾ اةػرير يػػ ببرنػارك 2006(ص حاال اتلص ايلةدريص ايه يةجرالا ايبةتاغوف بلجكالا ايةاكر ه يونوو

ـأ ه طقاؿ ي  بلةػواف بمػجبك ايػجـأ ي لػص 2006بأ1ببورتزأه ايلالانوةواال  ياكل ايداار براي   أ5بيويسأ
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طةتشػػارا يػػوزير ايػػجماع يشػػلبف ـأأ ايو ػػوكت ايجيانػػصأأ ايةػػ وو( ا نتالػػاهأ يالػػل 1916الػػو: انيةتشػػرؽ اةطريدػػل اسةةػػوصأ انيويػػوك ه يةػػجف يػػاـ ب
أ ه ا دوػػ  ايومػػجة ايجسػػتوريص سالوػػا ايػػجبؿ ببرنػػارك يػػويس ايشػػرؽ اةبسػػطأ بالػػو طػػ  ابتػػجع طػػهراال غػػاب ايلػػراؽ ب مفانةػػتافأ بيػػتلخص برنػػاطج
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ي لص ايلوابا انيةلحص اةطريدوص ... يقوؿ مو : " رمبا يدوف الػجيل ااػجبك طةػتحوم ا فأ يدػ  طػا 
يقػػج بلػػ  اػػ ث  الػػال ب  أ2بشندػػ  طةل ػػا سػػت   ر مػػجبك ا ججيػػجة بةبولوػػص" ايوقػػا ب ػػار ايػػجطاه انيت البػػص ايػػه  

اسالاياالأ ط  خمؿ طا قجطول ط  صدوؾ كيوة يلتجخل ايفرة ه مػلبف اةطػص  ثػرل باي لػل إمث مػج ارسػوخ 
ا نقةػػاطاال ايلرقوػػصأ باياا  وػػصأ بخػػ  طلػػاؿ يلػػى ذيػػ  بايلػػراؽأ  كالػػا نػػرال سػػا را إمث اقةػػوم ةػػا  ل بسػػةصأ 

"إف كايػش سػ راه ج ػةمأ: بجػاه ه كتػا  بكأ بسػةصأ بمولصأ ب كػراكأ بإمث اقةػوم سػوريا إمث: يلػوي أ  كػرا
طػػػػا رنػػػػرت طػػػػ  مػػػػر  بايوكايػػػػص ه سػػػػورياأ بايلػػػػراؽأ ب ػػػػاب ال رسػػػػم خػػػػرا ط ججيػػػػجة يػػػػجبؿ انيةاقػػػػصأ بافوػػػػ  

ف اسػػار  ف اتػػجخل مػػجبكالاأ سنػػجـ طةػػاحل ايو يػػاال انيتحػػجة اةطريدوػػص ايػػه ارغػػر ه  قوػػق ذيػػ  بػػجبف  
 اجبوومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اأ بقوا.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػا  ػػا الػػجم ا ااقوقػػل ايػػات سػػلا كا الػػا يتحقوقػػ أ بيػػوس نشػػر ااريػػص بايجشنقراةوػػص بمقػػوؽ ايلةػػدريصأ  بيُػةت  
 .أ3باإلنةاف كالا اربو بسا ل اإليمـ ايفربوص كا الا"

ايػه ارطػا  وبػص  -مػب  ايوموػجة-  ةن    م  ه  ف اسووش الػل انيلسةػص  اوم اسووش ايلربوص ه انيةاقص -و
أ إضػامص  سػتةااؼ كبؿ انيةاقػص  بالػل اةكاة يومػج.ا بمتةػد ا -مػب  ايوموػج-ايسػاط   ايجبيصأ بقو.اأ بالػل

انيللى يلوصوؿ يلفايص ايل الى بالل ايتقةومأ بالو طػا ر يةػال زنػجث مبةػايجة اسالايػاال بايتة والػاال اةصػويوص   
كتػا بكايش   بطػ  خػمؿ طػا  بركل مقػج ُماطػم جػوش ايلػراؽأ بسػورياأ -سواه باريق طبامرأ  ب غ  طبامر-

أ طلتقػل كػاف بلسػ م ضػباةا بللوػ أ بطقػاال  24.000إمث  ي ؟أ: "استساؼ طلتقل طلةػدرببوكاأ حنػو ب
قػػػوطو  يلاللػػػوف ية ػػػاـ صػػػجاـأ جلػػػا الػػػل ه  طػػػاـ ايةػػػل و  اس ػػػاكي  ه انيلةػػػدر ببوكػػػاأ م رمػػػجبالم كيةوػػػاأ 

الةػا   ػم اسػوش ايلراقػل بقواػ   مقػج كػاف أ ب بػج طػ  ايتػاك  أ4ببمويوالم مجايوا إمث  يجيويوجوت م ايجيةوػص"
                                                                                                                                                                                 

اخلرا ط انيوجػوكة يلػى كلػ  طػ  ايلربوص باإلسمطوصأ با توا كل طة ا إمث  الويص ط  ايجبيمال ايلرقوص بايجيةوص بانياالبوػص باياا  وػص ب بضػر ذيػ  بػ
اإلرالػػا  باإلاػػاك  ااػػرب  ايةػػلوبوص انيلاصػػرة يت سػػوس يبػػاكة ايشػػوااف  ابيػػص إيػػاكة ايػػويل ايػػجين ااػػق يلبشػػريصأ  الػػج  ان ػػر:طواقػػا ا نرتنػػا. 

 .129ص:ااةون إمسايولأ  
(1)

كااػػر بطللػػق يلػػى اةمػػجاث مبحاػػص بمػػوكس نوػػوزأ اةطريدوػػصأ   ـأ يقوػػج طتقايػػج جبػػوش ايو يػػاال انيتحػػجةأ1952الػػو: "رايػػ  بوػػرتز طػػ  طوايوػػج ب
بصػػػامر انيقػػػاؿ ايشػػػ   بمػػػجبك ايػػػجـ: كوػػػ  كػػػاف سػػػوبجب مػػػرؽ  بسػػػط  مسػػػلأ باذت نشػػػر جبورنػػػاؿ ايقػػػواال انيةػػػلحص بتػػػاريخ اةبؿ طػػػ  يونوػػػو 

 .195ـ". ان ر: مرب  اسول ايرابا  اار  بايوكايصأ  جت كاطلأ ص:2006
(2)

  -.http://www.oilempire.us/new-map.html طتا  يه ايرابط: 
 .56ـأ. بنقل  ية :  كايش  ايةد  ايه اابر اإلسمـأ ناجر إبراالومأ  ص: 11:22ـأأ ايةايص ب19/1/2019ااريخ ايايارة ب

 (3)

 .236يجـأ ص:يالر ماربؽأ كايش س راه ج ةم: ااواة ه  مساف ا
(4)

 .126كايش إمث  ي ؟ ج اكيو طا بلج ايقايجةأ موطاز جرجسأ ص:  

http://www.oilempire.us/new-map.html.-


 
      0202 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                             مجلة المنتدى األكاديمي                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

[221] 
 

يلج ط   قوى جووش انيةاقصأ يدل نجرؾ طجى اإلصرار اةطريدػل بايةػ وو( ه ايػتخلص طػ  الػال 
بايةػػلل قػػا م يلةوػػل طػػ    ايقػػوةأ طػػ  خػػمؿ إقحػػاـ اسػػوش ايلراقػػل ه مػػب ص ايلةػػ أ بطػػ  آل كبطاطػػص اإلرالػػا أ

"إف ايقػػػواال اةطريدوػػػص   انيةاقػػػص كالػػػا اقػػػوؿ إمػػػجى انيةػػػاكر:جوػػػوش كلػػػ  طػػػ  ايػػػجبؿ ايلربوػػػصأ باإلسػػػمطوص ه
باسػػتاايت ا اػػجط  اة ػػوم ايجبيػػص اإلسػػمطوص بةػػريص ما قػػصأ يدػػ  بامػػةا  .ػػجؼ طػػ  براه راةلت ػػا الػػ  إمث 
إبقاه انيةاقص ه  زطص طتواصلصأ  ستةااؼ إيراف  ب أ بااةػوؿ يلػى ايػجيم انيػاب انيةػتالر طػ  كبؿ انيةاقػص ه 

أ بيقػوؿ ايبامػ  ب سػلج ايلػاب(أ: "كػاف اختوػار ايلػراؽ يلبػجه أ1بانيللةص ضج بكايػشأ ه طرملػص ثانوػص" مرعا
مبشػػربع بكايػػشأ الػػو اػػ ثر ي ػػوكت طػػ  ايلػػراؽأ ايػػات طلػػل .جيػػجا  بػػجيا إلسػػرا ولأ كالػػا  ف انتقايػػ  إمث سػػوريا  

 .أ2بةف ايلراؽ بسوريا ذنا قلر ا مؿ اخلةور انيةت جؼ ص وونوا طةا زط "

اإلةامػػػص بػػػبلض ايرلسػػػاه ايلػػػر أ بطلػػػاؿ يلػػػى ذيػػػ  طػػػا نقلػػػ  بيالػػػر مػػػاربؽأ: "قػػػاؿ نا ػػػر بزيػػػر اخلارجوػػػص  -ك
ايربسػػل: إف ربسػػوا كانػػا  ػػار ةولػػص اةزطػػص ايةػػوريص طػػ  خاػػورة طةػػايجة انيتاػػرم أ ب ف ايشػػركاه ايفػػربو  ل 

 .أ3برت ببشار اةسجأ"يدونوا ط تال  حمنااؾ إ  بتحقوق الجؼ بامج بالو اإلةامص باير وس ايةو 

ط   ي م اةجةجة ب ذن ا يلفر أ الو إرنػاك طةػوغ يبقػاه ايقػواال اةطريدوػصأ بايفربوػص بةػ ص ياطػصأ ه طةاقػص  -ب
ايشػرؽ اةبسػط بشػدل كا ػمأ كاريلػص يػػ: "ملايػص انيةػػاحل ا قتةػاكيص  ػال ايقػوى ايفربوػص طػ  خاػر اسالايػػاال 

اإلرالابوص ب  سػوطالا اة ػوم كايػش"
ماسػتفمؿ باػربيج ايػارا ا يلبقػاه ه انيةاقػصأ بإقاطػص ايقوايػج ايلةػدريص أ أ4ب

ايجا الص بايه طا ر يةا ايقوايػج اةطريدوػص بايفربوػص ه بػمك ايلػر  بانيةػلال  إ  بلػج ا ػور اسالايػاال اةصػويوص 
ال اإلسػػػػػمطوص بانتشػػػػػارالا الػػػػػو ايشػػػػػله ايػػػػػات ي ػػػػػاال يػػػػػ   قوقػػػػػ  ايقػػػػػوى ايفربوػػػػػص يقػػػػػربفأ بطةحتػػػػػ  اسالايػػػػػا

بايتة والاال اةصويوص يلقوى ايفربوص ه زطػ  قواسػل جػجاأ ببجرجػص رمبػا ماقػا ايتوقلػاال ايفربوػص ايػه خااػاأ 
بماكػػا الػػال انيػػلاطرة ايقػػارةأ  مػػح  صػػبر  طػػرا اػػاالرا يللوػػافأ بقػػجرا طلامػػا   زنتػػاو إمث كلػػ  إيسػػا أ نػػورك 

أ أ5بكشنوػػص ايللػػـو ايربسػػوص ب يدةػػل موةوةدػػوأ بركل ايبامػػ  ه طل ػػج قسػػايا اةطػػ  ايػػجبب ايتػػابا ةكا طة ػػا طػػا

                                                           
(1)

أ نقػػػم يػػ  باشػػػاريا مػػويهكوأ ايسػػػابط ايةػػابق ه ج ػػػاز طدامحػػص اإلرالػػػا  ايهياػػا( يػػػه 45كايػػش  ايةشػػػ ة بايتواوػػ أ  سػػػلج ايلػػاب(أ ص: 
أ   ـ.13/10/2014اي سا وص بتاريخ: برناطج بقةارى ايقوؿأ ايات اذيا يه قةاة بربسوا ايوـو

(2)

 .13انيرجا ن ة أ ص: 

 
(3)

 أ نقم ي  بزير اخلارجوص ايربسلبغوةاكى غااولوؼأ.305كايش س راه ج ةم: ااواة ه  مساف ايجـأ يالر ماربؽأ ص:
(4)

 .37إرالا  اة وم بكايشأ ب.جيج ايجبيص ايوةةوصأ  الج ا ااطأ  ص: 
(5)

ـأأ صػػح ل ب ػػاطل بنامػػط سواسػػل ربسػػلأ يدتػػر ه ايلجيػػج طػػ  اسرا ػػج 1976أ طوايوػػج سػػةص بalexei venicoالػػو:  يدةػػل موةودػػوب 
ايربسػػوصأ قػػاك ايدلػػ  طػػ  ا مت اجػػاال ضػػج اي ةػػاك ب سػػس بمركػػص ايشػػلرأأ بقػػج مدالػػا يلوػػ  إمػػجى ا ػػاكم ايربسػػوص بايةػػ   نيػػجة  ةػػص 

 سةواال نتو ص  اا ايةشاط. ان ر:
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قويػػػػػ : " ف بجػػػػػوك الػػػػػال اسالايػػػػػاال بايتة والػػػػػاال اةصػػػػػويوص يلػػػػػل اةرض يةػػػػػايج بشػػػػػدل طوضػػػػػويل 
ايو ياال انيتحجة ه  قوق مجلص طػ  اني ػاـأ ب ب ػا: خلػق ذريلػص يتواجػجالا ايلةػدرت انياػوؿ ه انيةاقػص ايلربوػص 

م اةصػواال ايقا لػص بػ ف إقاطػص ايقوايػج ايلةػدريص اةطريدوػص ه انيةاقػص أ بباي لل مقج ر يةا م ػأ1بباإلسمطوص"
 طػػػػرا  زطػػػػاأ بمتالوػػػػا إلرجػػػػاع اةطػػػػ  بضػػػػالاف ا سػػػػتقرارأ بالػػػػاا ايوجػػػػوك  كػػػػه ضػػػػالاف يلوصػػػػوؿ إمث ايفايػػػػاال 

ببلبػػارة  خػػرى رمبػػا ادػػوف  كلػػر  طػػ  ضػػالاف اػػجمق ايػػة طأ ب طػػ  إسػػرا ولأ...ا أ  اةساسػػوص ايةػػابق يرضػػ ا
ف الال اسالاياال بايتة والاال طلطلا ه الال انيرملص طشربيا  موضػويا  ُخلاػا موػ  اةبراؽأ بم ػدل إبضوما  

ناي ػػا  قػػاام  يلقػػجراال ايلربوػػصأ باإلسػػمطوص ه كبؿ انيةاقػػص كل ػػاأ موػػ   متقػػج ا سػػتقرارأ بالبػػا ايلػػرباال ايػػه 
أ بالرجػػػاأ بطرجػػػاأ ه مػػػ   ُططة ػػػا  نلػػم انيػػػومث يػػػا بجػػػل عػػػا يلػػى الػػػال انيةاقػػػصأ بازكاكال موػػػاة ايةػػػاس القوػػجا  

إسرا ول بناطا قريرة ايلػ أ بنقػل برملػا ايةػوجأ يػ  كتا بإسػرا ولأ بجةػو  ايةػوكافأ ايػات  صػجرل طركػا 
 بكيػػػافأ ي  ػػػاث ايتػػػابا ساطلػػػص باػػػل  بوػػػرأأ موػػػ  يشػػػر  ضػػػابط انيوسػػػاك ايةػػػابق ايلالوػػػج انيتقايػػػجب طومػػػل 

يلحركص ا ن ةايوص ه جةو  ايةػوكافأ بذكػر موػ  انيليػ  صػرامص   ف: أ خل واال طةانجة اية ايةص أ2بمرجلأ
اإلسػػػػرا ولوص إزاه انيةاقػػػػص اقػػػػـو يلػػػػل اشػػػػ واأ بمػػػػ  اةقلوػػػػاال ه انيةاقػػػػص يلتلبػػػػ  يػػػػ  ذا.ػػػػاأ  ا سػػػػرتااو وص"

أ بطػا مللػ  اإلسػرا ولووف ه ايةػوكاف ايشػقوق أ3بيلحةوؿ يلػل مػق اقريػر انيةػ  با ن ةػاؿ يػ  ايجبيػص اةـ"
أ: "ط ػػرط ايػػجبر اإلسػػرا ولل ه ايػػجبر اإلسػػرا ولل ه ان ةػػاؿ جةػػو  ايةػػوكافخػػ  يػػهة  موػػ  جػػاه ه كتػػا  ب

ان ةاؿ جةو  ايةوكاف بتةا طراملأ استااع ايارؼ اإلسرا ولل  قوػق طػا بػج  طػ   جلػ  يتقةػوم ايةػوكافأ 
طرملػػص إمث  خػػرى ي ةػػل  مالػػ  خػػمؿ سواسػػص ايػػة س اياويػػلأ اسػػتاايا إسػػرا ول  ف اةتقػػل ه سواسػػا.ا طػػ 

 .أ4باسةو  ايةوكا( ي  مج وريص ايةوكاف"
                                                                                                                                                                                 

- david m. herszenhorn (2013) "russian court convicts opposition leader". the new york times, 
july 18, 2013. 

(1)

 .70كايش خممص ايجـ بايةارأ رملا ايةوج  ملجأ ص:  
(2)

ـأأ سواسل بيسو ه ايدةوةا ي  ما  ايلودوكأ بطلسس مركص بالال  رضػةاأأ 1952أ طوايوج سةص بmoshe farajiالو: طومى مرجل ب 
بيػػ  انتقػػاكاال باسػػػلص يلحدوطػػص ايةػػ وونوص بالػػػو طػػ  اةكػػاكشنو  اإلسػػػرا ولو  ايػػاي  يايالػػوف  الػػػم يػػجاملوف يػػ  إسػػػرا ول بيػػ  ملةػػا  بيػػػجيوف 

 يلةمـ  ان ر:
- ezra, hezki, (2015) "moshe feiglin leaves likud, forms new party". israel national news, at 

7/11/2015. 
(3)

 .111ايجـ بايةارأ رملا ايةوج  ملجأ ص: كايش خممص  
(4)

 .66ايجبر اإلسرا ولل ه ان ةاؿ جةو  ايةوكاف باجايواا  يلى ايةراع ايلرة اإلسرا وللأ إبراالوم يوس  ملاك يوكةأ ص:  
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إف الػػػال اسالايػػػاال بايتة والػػػاال اسػػػتخجطا ببا ػػػا بدػػػل قػػػوة  كػػػل طػػػا الػػػو طوجػػػوك ه الػػػال 
ايػجبؿ ه إثػػارة اي وضػى بإمػػلاؿ ااػػرب  بنشػر ايريػػر كاخػل الػػال ايبلػػجافأ طلػل: سػػورياأ بايلػراؽأ بيوبوػػاأ مػػح 

سػداالاأ    خترو طشربياال ايتقةوم يللل  كحل  ال اةزطاال بايةاياال اياا  وص ي  ةريػق طاايبػص كاخلوػص طػ 
ي  ةريق مرض  ط  قبل قوى غربوصأ ب  يبقى يلال تالا ايػجبب مبة الااػ أ بالوئااػ  إ  ط الػص ارسػوم ااػجبكأ طلػل 
طػػا مػػجث ه ايةػػوكافأ باوالػػورأ ب خاػػر طػػا ُباطػػ   ػػاا ايفػػرض ايػػجن  الػػو اسالايػػاال اإلسػػمطوص انيةػػلحصأ ايػػه 

 قل طا يقاؿ ية  إن  مدر اجط ت باطتواز.اةالق ط  خل وص كيةوص أ بمدر إسمطل طةحرؼ بخا أ  

إف الال اارب  ايه اتخػا طػ  ايػجي  طرادػااأ باػجار يػ  ةريػق اسالايػاال بايتة والػاال اةصػويوصأ   الػمط  ػا 
سوى است جاؼ ايشلو  اإلسػمطوصأ طػ  خػمؿ إضػلاؼ  ن الػص اادػمأ بنشػر اي وضػىأ بطػ  آل إمث ايتقةػومأ 

يبػجالل  ف كػل ذيػ    يةػػر إ  ه طةػلحص  طريدػا بإسػرا ولأ   ه طةػػلحص بايتشػرذـأ بايقتػلأ باي قػرأ بطػػ  ا
اإلسػػمـ بانيةػػلال أ ب ف الػػال اسالايػػاال بايتة والػػاال اةصػػويوص   ختلػػو طػػ  ايتواوػػ  ايةواسػػل  مبػػا قػػجطةا طػػ  

  كيص بمواالجأ بايواقا ايات نلوش  يبلال  يلى ذي .

مارة إمث طا جاه ه كتا  بكايش سػ راه ج ػةمأأ    بالػو: بقبل  ف  ختم الاا ايقةم ط  ايجراسصأ  بك اإل     
 اراػػبط  ركػػاال انيقابطػػص ضػػج ايوجػػوك"بيةػػج ايبحػػ  ه باقػػا نشػػ ة اة ػػوم بكايػػشأ اشػػ  ىلتلػػ  ايةتػػا ج إمث  نػػ  

أ بالو  طر طمم  يتوامق ااريخ ا ور اة وم بكايشأأ اااطةػا طػا اػاريخ ايفػاب اةطريدػل أ1باةطريدل ه ايلراؽ"
بالةػػػا رنػػػجر ايتةػػػالؿ  ل  لت اُللػػػ  ايو يػػػاال انيتحػػػجة ااػػػر  باوجػػػ  قوا.ػػػا يلقسػػػاه يلػػػى انيلارضػػػ  أ ب*أيللػػػراؽ

 يتواججالا ه ايلراؽ  بالم نواة اة وم بكايشأ؟س.
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 .231كايش س راه ج ةم: ااواة ه  مساف ايجـأ يالر ماربؽأ ص:
 ايقايجة يلفاب ايربسل ةمفانةتاف.طا ايتاك  بتااط  ااريخ ا ور اة وم )*(
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 في اآلتي: -حبب رأي الباحث-ويكمن الجواب 

 إف الاا ايةوةاريو غ   ج يلو ياال اةطريدوص يلجة  طور  طة ا:

ببايتػػاب  -مةػػر زيال ػػا- يػػاال انيتحػػجة اةطريدوػػص الػػج ن ةػػ ا ايػػجايم اةبؿ ه ايلػػال يلجشنقراةوػػص إف ايو  -1
 م اا يسل ا ه طوق  طش أ بغ    ق.

الػػػارض ايتواجػػػج اةطريدػػػل ه ايلػػػراؽأ بالػػػج ايلالػػػل انيةػػػلر طػػػ  قبػػػل بلػػػض اسالايػػػاال  اةف الةػػػاؾ  ةرامػػػ -2
نيقابطص بايتحرر  ممذا طا  ا رال ايو ياال انيتحجة اةطريدوػص الػاا ايلراقوص ضج ايتواجج اةطريدل الو ط  با  ا

ايوج  مةوةاالم ذي  ه ابلور مدرة انيقابطص بايتحررأ بايت اؼ كل  ط  ةوا   بمػرا ر اتتالػا مويػ أ بالػاا 
 .اةطريدوصسودوف ي   ثر يدةل ضج ايو ياال انيتحجة 

حػػػجة اةطريدوػػص  ف اةػػػةا ببربباغانػػجاأ يانيوػػػص اةػػػر ه ببقػػاه اسالايػػػاال انيلارضػػص اسػػػتاايا ايو يػػاال انيت -3
 طةلحت ا يلى مةا  ايلر  بانيةلال .

 ػػػػال اةسػػػػبا  بغ الػػػػا رػػػػا الػػػػو  مػػػػج ب طػػػػر برػػػػا خ ػػػػلأ اركػػػػا بايو يػػػػاال انيتحػػػػجةأ  ػػػػال اسالايػػػػاال ايػػػػها  
 ػا يانيوػا بكطر.ػا باي ساهأ باركت ا اتشػدل مػح دنػا ب قػق انيػراك طػ  دنا  ػاأ بجػاه ايوقػا يقاام ػاأ محشػجال 

مبا مو اأ بطا مو اأ بطا جابرالا  طػ  طػوارك بشػريصأ بيةػدريصأ بطجنوػصأ ُببػ   توػصأ به مقوقػص اةطػرأ  ف ذيػ   
كل  طا الو إ  طقجراال يربوػصأ بإسػمطوصأ طػا كػاف ايفػر  باةبرب طريدػلأ  ف يت ػر  يػل ايتاػابؿ بايوصػوؿ إيو ػا 

 يو  الل ه انيةحرموف.
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 الخاتمة

 ب سل اهلل بملجل بصلا إمث خامتص الال ايجراسصأ بايه ط  خم ا اوصل ايبام  يلجة نتا ج  ذن ا:

  ب ف ايتواوػ   إف كل ايج  ل اش  إمث  ف ااالرة اإلسمـ ايراكيداب  ا ربابط بثوقص بجبؿ غربوصأ بإسػمطوصأ
أ ساالم بشدل كب  جػجا ه انتشػار ايجاخلل باخلارجل بطا قابل  ط  ايجيم يل الاياال بايتة والاال اةصويوص

 اي االرة اةصويوص بااورالا ه طةاقتةا ايلربوص.
   إف طػػػا يلكػػػج  ف الػػػال اسالايػػػاال بايتة والػػػاال اةصػػػويوص الػػػل ايشػػػري  ا لػػػل ايػػػات يقااػػػل بايوكايػػػص نيةػػػلحص

الػػاال الػػو ايتاػػابق ايتػػاـ بػػ  رارسػػاال الػػال اسالايػػاال بايتة و -سػػواه باا ػػاؽ  ب يػػ  ج ػػل-ىلػػابراال  جةبوػػص 
طػ   قوػق طشػربع ايتقةػوم ا سػتلالارت اةصويوصأ بب  اخلاط باةالػجاؼ انيللةػص طػ  قبػل ايفػر  ايةػ وو(  

اسجيػػػػػج يلالةاقػػػػػصأ با دوػػػػػ  جوػػػػػوش ايػػػػػجبؿ ايلربوػػػػػص باإلسػػػػػمطوصأ  بايػػػػػات   يةػػػػػر إ  ه صػػػػػاحل ا والةػػػػػص 
 اإلسرا ولوص ايداطلص يلل انيةاقص.

  اةطريدوص   ص اار  يلى اإلرالا أ الو ه ااقوقػص  ػرك ذر يلرطػاك  ايتحاي  ايات اقوكل ايو ياال انيتحجة
ه ايلووف  إلبلاك ايشب اال ي  صةايص ا ستخباراال اةطريدوص ي رالا  بةالػا  قػق  جةػجة ب الػجاؼ ايقػوى 

 ايفر   ه انيةاقص ط   جل موئ  اثة  ذنا: اية طأ بإسرا ول.
 ق  جةػػجة كمايوػػػص اػػػارةأ الايػػاال اةصػػػويوص انيةحرمػػص  رغبػػػص ه  قوػػػكيالػػا بلػػػض ايػػجبؿ ايلربوػػػص باإلسػػػمطوص اس

بالداا ور ايفر  ي  ةريق الال اسالاياال اةصػويوص ه طواصػلص خجيػص  سواسص اارة  خرىأ بطداسر جوو
خللق ايارا ا بانيػهراال يلح ػاظ يلػى ن ػوذل ه انيةاقػصأ بطػ  آل ضػالاف الوالةتػ  يلػى يلػال ايلػرة  ا سرتااو وص
 .باإلسمطل
 التوصيات:

   يوصل ايبام  مبايج ط  ايجراساال انيلالقص مػوؿ الػال اسالايػاال اةصػويوص اإلسػمطوص ي  ال ػا بايدشػ  يػ
 الويت ا.

 اةطةوػػػص نيػػػا  ػػػا طػػػ   ثػػػر ه ايتةػػػجت يل دػػػر اةصػػػوب  ايرتكوػػػا يلػػػى انيلاسػػػاال اي دريػػػص يوضػػػا يػػػ  انيلاسػػػاال
 انيةحرؼ.
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 قائمة المصادر والمراجع: -
 انيراجا ايلربوص: أ  ب
اإلرالا  باإلااك  اارب  ايةلوبوص انيلاصرة يت سوس يباكة ايشوااف  ابيص إياكة ايويل ايجين ااق -1

ـأ ايشوااف  ابيص إياكة ايويل 2017أ 1طيلبشريصأ  الج ااةون إمسايولأ طدتبص بالبصأ ايقاالرةأ طةرأ 
 ـ.2017أ 1ايجين ااق يلبشريصأ طدتبص بالبصأ ايقاالرةأ طةرأ ط

 ـ.2002اإلرالا  صةايص غ  إسمطوصأ نبول يوقا ببابتأ كار ايببابت يلةشرأ ايقاالرةأ طةرأ كطأ -2
ايجي أ ايجـ بايباربك ه إرالا  ط   جل ا متواه... طرااقص باسم انيقجسأ رابر زابتأ مةل ط  كتا ب-3

أ تالويص ط  210-189ايتواو  ا ستخباراا يل الاياال اإلسمطوص انيةلحص ه ايشرؽ اةبسطأأ ب
 ـ.2017أ 1ايبامل أ إمراؼ ب رير: نةوم علوؿأ اب  ايةجمي يلةشر بايتوزياأ بالرافأ اساا رأ ط

ايفربوصأ رابر زابتأ مةل ط  كتا  بايجي أ  اإلرالا ... ب  ايلة  انيتلالج بانيوج : رطج ا ستخباراال-4
-177ايجـ بايباربك ه ايتواو  ا ستخباراا يل الاياال اإلسمطوص انيةلحص ه ايشرؽ اةبسطأأ ب

أ تالويص ط  ايبامل أ إمراؼ ب رير: نةوم علوؿأ اب  ايةجمي يلةشر بايتوزياأ بالرافأ اساا رأ 188
 ـ.2017أ 1ط

ب.جيج ايجبيص ايوةةوصأ  الج ا ااطأ كتا بب  ايةل وص بإرالا  ايتد    مدار ه إرالا  اة وم بكايشأ -5
أ 1أأ طركا كراساال ايومجة ايلربوصأ ب بالأ يبةافأ ط73ايت ة أأ سلةلص كتر انيةتقبل ايلرةأ رقمب

 ـ.2016
  ايلرةأ بررنةةدل بمواةص سواساال  طريدا ه ايشرؽ اةبسطأ  الج سوي ل ايلبجاهللأ كار ايدتا-6

 ـ.2013أ 1كطشقأ سورياأ ط
اةط  ايقوطل اةطريدل بطةلدةا.ا يلى ايةواسص اخلارجوص اةطريدوص  ال طةاقص   سرتااو وصايبلج اية ال -7

 ـ.2015ايشرؽ اةبسط: كراسص  لولوصأ را ج رموق ايرموطصأ رسايص طاجةت أ جاطلص كطشقأ كلوص ا قتةاكأ 
 لولوص ه بةوص اخلاا أ ومه طدابتأ بحمخربفأ طركا اي در ا سرتااو ل يلجراساالأ اة وم ايجبيص: كراسص -8

 ـ.2017أ 2ب بالأ يبةافأ ط
 ـ.2016أ 1مرب  اسول ايرابا  اار  بايوكايصأ  جت كاطل أ كار ايدتا  ايلرةأ كطشقأ سورياأ ط-9

ؽ ر ايش  اة وم ايجبيص اإلسمطوص هجة إمثااركاال اإلرالابوص ه خارةص ايةراع اسوواسرتااو وص ط  ايقاي-10
اةبسطأ  قمع ايسربس مس أ مةل ط  كتا  بايجي أ ايجـ بايباربك ه ايتواو  ا ستخباراا 
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أ تالويص ط  ايبامل أ إمراؼ 372-341اإلسمطوص انيةلحص ه ايشرؽ اةبسطأأ بيل الاياال 
 ـ.2017أ 1بالرافأ اساا رأ طب رير: نةوم علوؿأ اب  ايةجمي يلةشر بايتوزياأ 

جابر اةصويوص اإلسمطوص ااجيلص "كراسص ه ايتواراال اي دريص انيةحرؼ" يبجايرزاؽ يبجاهلل يبجايقاكرأ -11
 ـ.2019 ةربمص ككتورالأ جاطلص انيةواأ 

 ـ.2015أ 2أ ايقاالرةأ طةرأ طسمـأ ناجر إبراالومأ كار ايشربؽكايش  ايةد  ايه اابر اإل-12
 ـ.2015أ 1ش خممص ايجـ بايةارأ رملا ايةوج  ملجأ كار ايدتا  ايلرةأ كطشقأ سورياأ ط: كاي-13
كايش إمث  ي ؟ ج اكيو طا بلج ايقايجةأ موطاز جرجسأ ارمجص:  الج موطاأ طركا كراساال ايومجة ايلربوصأ -14

 .2016أ 1ب بالأ يبةافأ ط
 الػ.1437أ 1الافأ اةركفأ طكايش  ايةش ة بايتواو أ  سلج ايلاب(أ كار كجلصأ ي-15
 ـ.2015أ 1كايش س راه ج ةم: ااواة ه  مساف ايجـأ يالر ماربؽأ كةوزأ ايقاالرةأ طةرأ ط-16
ايجبر اإلسرا ولل ه ان ةاؿ جةو  ايةوكاف باجايواا  يلى ايةراع ايلرة اإلسرا وللأ إبراالوم يوس  -17

/ 2013لص اية ا  ايوةةوصأ نابلسأ ملةا أبملاك يوكةأ رسايص طاجةت أ كلوص ايجراساال ايللواأ جاط
 .ـأ2014

كبؿ  ور ايشر اإلرالابوص:  طريدا.. برياانوا.. إسرا ولأ  الوك يبجااالوج ايد رتأ كار قتوبصأ كطشقأ -18
 ـ.2003أ 1سورياأ ط

ياللواال ايت ةس ايجبيوص... ايلراؽ مايصأ نةوم علوؿأ مةل ط  كتا بايجي أ ايجـ بايباربك ه -19
أ تالويص ط  139-37ايتواو  ا ستخباراا يل الاياال اإلسمطوص انيةلحص ه ايشرؽ اةبسطأأب

 ـ.2017أ 1ايبامل أ إمراؼ ب رير: نةوم علوؿأ اب  ايةجمي يلةشر بايتوزياأ بالرافأ اساا رأ ط
   طقجـ إمث انيلمتر  ايلونيص بايلانيوص ط االوم ب بلاك يل والةص بايةوارة اسفراموصأ يوس  كاطل إبراالومأ-20

ه  ب لةا أ انيةلقج بدلوص ايرتبوص ه اساطلص اإلسمطوص )بايرتبوص ه ملةا  باف اال ايلةر ايرتبوت اةبؿ
 أ.277-245صب -صـأ 24/11/2004-23اي رتة ط  

ه  سبا  بكباما نشر اي وضى مبةاقص ايشرؽ اةبسطأ يوةاال مسولصأ مةل ط  كتا  بايجي أ ايجـ -21
أ 158-143ايباربك ه ايتواو  ا ستخباراا يل الاياال اإلسمطوص انيةلحص ه ايشرؽ اةبسطأأ بب 

أ 1تالويص ط  ايبامل أ إمراؼ ب رير: نةوم علوؿأ اب  ايةجمي يلةشر بايتوزياأ بالرافأ اساا رأ ط
 .ـ2017

يلل يبوكأ كار يمه ايجي  يلةشر  اب   كف ااقوقص انيالةويصأ جاف مارؿ برياارأ غلوـو كاسدوو أ ارمجص:-22
 ـ.2009أ 3بايابايص بايتوزياأ كطشقأ سورياأ ط
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External employment of Islamic fundamentalist groups        
and organizations in achieving the Western agenda 

 

Abderazag Abdullah hakoma   
Abstract: 

The image of Islam today is closely linked to fundamentalism and 
terrorism. This is undoubtedly a mistake, and a great injustice. It is unfair 
to reduce Islam to this negative image, especially with the insistence of 
Islamic groups to choose violence! These groups choose violence because 
of the belief that violence is a way to convey the voice of Muslims in the 
name of Islam. These actions led to the transformation of the Muslim into 
a radical fundamentalist! and then into a bomb to detonate others! These 
actions led to chaos, destruction and displacement of the peoples of the 
Arab region and the destruction of their wealth. In this context, this study 
aimed to study the relationship between Islamic groups and Western 
countries in terms of employment, through that we can understand the 
ideology of these groups and their near and far goals. On the other hand, 
this study presents an attempt to contribute to the defense of Islam by 
presenting evidence of his innocence from these suspicions. This study 
used the inductive method and then the critical analytical method. This 
study concluded that Western powers' employment of extremist Islamic 
groups occurs because of the West's desire to achieve Western goals in the 
Arab region. 

Keywords: Employment- Islamic groups- Western agenda- 
Fundamentalism - the Middle East. 

 


