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حرب "غزة" 2021
!كيف تم جر إسرائيل إلى هزيمة استراتيجية؟

الموقع
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https://www.facebook.com/alsiasat/
https://twitter.com/alsiasatar
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ــعب ٢٠٠٨-٢٠٠٩،  ــغ تــرب الرخــاص المخئ ش
ضاــإ أظاعظــغ ضعردجــمان - الثئغــر السســضري 
افطرغضــغ وأجــااذ ضرجــغ اقجــاراتغةغئ الثولغــئ 
– طصاق طعما سظعاظه: "ترب غجة: طضاجإ تضاغضغئ، 
عجغمــئ اجــاراتغةغئ ؟"، صــال شغه: "عــض تثئطئ 
طاخاســثة  تــرب  شــغ  طــا  بطرغصــئ  إجــرائغض 
بحــضض ططــرد دون عــثف اجــاراتغةغ واضــح، أو 
تتصغصــه  غمضظعــا  افصــض  سطــى  واتــث  عــثف 
بمخثاصغــئ؟ عــض جــاظاعغ إجــرائغض شــغ تمضغــظ 
الســثو طــظ الظاتغــئ السغاجــغئ الــثي عجطاــه طــظ 
الظاتغــئ الاضاغضغــئ؟ وعــض تخرشــات إجــرائغض 
ــغ  ــغ ش ــش افطرغض ــر بالمعص جــادر بحــضض خطغ
وضثلــك  الســقم،  شــغ  أطــض  وأي  المظطصــئ، 
شــغ  المساثلــئ  السربغــئ  وافخــعات  افظزمــئ 
السمطغــئ ؟ لطاعضغــح، غئــثو أن ا�جابــئ تاــى ا�ن 
ــص تــعل إدارة  ــئ تسطغ ــادة خغاغ ــط. �س عــغ ظس
التضعطــئ الئرغطاظغــئ لطةغــح الئرغطاظــغ شــغ 
التــرب السالمغــئ افولــى، غئــثو أن التمغــر تصــعد 

افجعد"(١).

وإلــى ا�ن، غئــثو أن التمغــر عــغ الاــغ تثغــر 
ــا  ــط أشدــض المعجــعد لثغع تــروب إجــرائغض، شع
ــث  ــه ضعردجــمان طظ ــا صال ــا أو طســاصئق. وط تالغ
ــعب  ــاص المخئ ــرب الرخ ــغ ت ــظعات ش ــع ج تس
تضــرر شــغ تــرب تــراس افجــعار بظفــج الخــعرة 
طــظ  وبالرغــط  لثلــك،  والظاائــب.  والســغظارغع 
شصــث  الصــعى،  طعازغــظ  شــغ  الحــثغث  الثطــض 
اجــاطاسئ تمــاس - شــغ تــرب تــراس افجــعار 
أو جــغش الصــثس - أن ُتطتــص بإجــرائغض عجغمــئ 
ا�جــرائغطغغظ  باساــراف  بصغطــئ  اجــاراتغةغئ 
أظفســعط، جسطعــا دورون طاتــجا - الئاتــث بمرضــج 
 – اقجــاراتغةغئ  لطثراجــات  الســادات  بغةغــظ 
سظعاظــا لثراجــئ لــه: "سمطغــئ تــارس افجــعار: 

ظخر تضاغضغ، عجغمئ اجاراتغةغئ" (٢).

وصــث لثــص ظاغةــئ عــثه التــرب الئاتــث دوظغــض 
ــغ  ــان ش ــالعم عارتم ــث ح ــج طسع ــان رئغ عارتم
الصــثس، شصــال: "بشــخ الظزــر ســظ ســثد أطغــال 
ــثد  ــرائغض، وس ــا إج ــغ دطرتع ــاس الا ــاق تم أظف

جظعات الردع الاغ اضاسئاعا صئض أن تططص 

المــثن  سطــى  أخــرى  طــرة  الظــار  تمــاس 
ا�جــرائغطغئ، عظــاك حــغء واتــث واضــح: لصــث 

خسرت إجرائغض الترب، واظاخرت تماس"(٣). 

ظســط، ضان البمــظ المثشــعع شطســطغظغا شــغ عــثه 
التــرب أضئــر بضبغــر طــظ البمــظ الــثي دشساــه 
إجرائغض، إذ "ُصاض ٢٣٢ شطسطغظًغا، وُحرد ٦٠ ألًفا، 
ــرار  ــطغظغئ فض ــئ الفطس ــئ الاتاغ ــئ الئظغ وتسرض
جسغمئ. وسطى الةاظإ ا�جرائغطغ، ُصاض ١٢ حثًخا، 
وضاظئ افضرار المادغئ طاعاضسئ"(٤)،  إق أن عثا 
ــض  ــظ صئ ــجة ط ــه غ ــا دشسا ــر طم ــض بضبغ ــظ أص البم
شغ التروب السابصئ، شترب الةرف الخاطث ٢٠١٤، سطى 
طظزمــئ  تصــعل  ضمــا  ضاظــئ  المبــال،  جــئغض 
بغاســطغط التصعصغــئ ا�جــرائغطغئ: " التــرب افضبــر 
دطعغــئ وافضبــر تثطغــرا وأسمــاق سثائغــئ وإلتاصــا 
لــفذى بالفطســطغظغغظ طظث سام ١٩٦٧. اجــامرت 
التــرب ٥٠ غعطــا بمــا شــغ ذلــك غــارات جعغــئ بــط 
تعغض بري. صاطئ إجرائغض شغعا ٢٢٠٢ شطسطغظغا، 
ــغر  ــال. وتح ــغ الصا ــارضعا ش ــط غح ــط ل ٦٣٪ طظع
الاصثغــرات إلــى أن ١٨ ألش طظــجل ُدطرت أو لتصئ 
ألــش  طائــئ  طــظ  وأضبــر  أضــرار جســغمئ،  بعــا 

شطسطغظغ أخئتعا بق طأوى"(٥).

شــغ عــثه العرصــئ، جــظاظاول - طــظ خــقل طــا 
ختفعــط  شــغ  أظفســعط  ا�جــرائغطغعن  ضائــه 
اقجــاراتغةغ  الاصغغــط   - أبتابعــط  وطراضــج 
ــا  ــا غسطغظ والسغاجــغ لتــرب تــراس افجــعار بم
خــعرة واضتــئ ســظ طــثى ا�ظةــاز الضئغــر الــثي 
ــح  ــغ غسغ ــئ الا ــثى افزط ــئ، وط ــه المصاوط تصصا
شغعــا الضغــان الخعغعظــغ الغــعم وسةــجه العاضــح 
الافــاوت  طــظ  الرغــط  سطــى  المصاوطــئ  أطــام 

الحثغث بغظعما شغ طعازغظ الصعى. 
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ا�جــرائغطغغظ  تصغغــط  ظةمــض  أن  أردظــا  وإذا 
ظخــرا  تصصــئ  صــث  إجــرائغض  شــإن  لطتــرب، 
اجــاراتغةغئ  بعجغمــئ  ُطظغــئ  لضظعــا  تضاغضغــا، 
ــاور  ــقل المت ــظ خ ــط ط ــغضعن الاصغغ ــئ. وج بصغط

الاالغئ:

•اجاراتغةغئ إجرائغض شغ إدارة الترب.

•تخاد ترب "تراس افجعار".

إجــرائغض  عجغمــئ  وأجــئاب  •طصثطــات 
اقجاراتغةغئ.

•شحض طثو وإخفاصات طاسثدة.

•خقخــئ التــرب وطــا بسثعــا طــظ وجعــئ ظزــر 
إجرائغطغئ. 

•اجاظااجات وتعخغات.

أوال: اســتراتيجية إســرائيل فــي 
إدارة الحرب

ــرق  ــئ الح ــظطظ لثراج ــث واح ــئ لمسع ــغ دراج ش
افدظــى ســظ الاصغغــط السســضري لطتــرب، جــاء 
ــئ  ــئ جعل ــج، ضاظ ــط المصاغغ ــًا لمسز ــا: "وشص شغع
الاخسغــث افخغــرة عــغ افجــعأ طظــث ســام ٢٠١٤. 
إضســاف  إلــى  بحــّثة  إجــرائغض  جــسئ  لصــث 
الصــثرات السســضرغئ لترضَاــغ تمــاس والةعــاد 
ــاسادة  ا�جــقطغ شــغ شطســطغظ طــظ أجــض: اج
العــثوء  غثّغــط  ولضــغ  افطــث،  ذعغــض  الــردع 
ولاتصغــص  الةظعبغــئ.  تثودعــا  سطــى  الظســئغ 
تــراس  سمطغــئ  اجــاثثطئ  افعــثاف،  عــثه 
افجــعار الاــغ ظّفثعــا الةغــح ا�جــرائغطغ ظعةــًا 
أضبــر سثواظغــئ طصارظــًئ بةــعقت الصاــال الســابصئ. 
وأدخطــئ إجــرائغض تضاغــضات وطفاعغــط سمطغاتغــئ 
جثغــثة، وشصــًا لثطــئ وضسعــا الصائــث الســابص 
عغــرزي  جظــرال  المغةــعر  الةظعبغــئ،  لـــطصغادة 
في  الةثغــثة  الثطــئ  ُذئصــئ  ضمــا  عالغفــغ. 
خــراع شــغ غــجة، والاــغ عــغ أتــث طضّعظــات 
سصغــثة الظخــر لطةغــح ا� جــرائغطغ الاــغ وضسعــا 
طآخــرًا أشغــش ضعخاشــغ رئغــج عغؤــئ افرضان: 
خــقل  طــظ  جماسغــئ  ظغــران  صــعة  اجــاثثام 
الاظســغص بغــظ الصــعات المحــارضئ، والصغــام بثلــك 
ــا جــئص  بحــضض أجــرع وبــثضاء أضبــر تتثغــثًا طّم
ــاسادة  رؤغاــه. ضّض ذلــك بشغــئ صعــر الســثو واج
الــــردع سطــى المــــثى الطعغــــض بســـرسئ"     ،
وتطئغصــا لثلــك، ضان أعــط وجــائض إجــرائغض شــغ 

إدارة عثه الترب طا غطغ: 

ــعة  ــش لطص ١-اقجــاثثام المفــرط والمضب
السسضرغئ:

شــغ دراجــئ لطئاتــث شــغ الحــؤعن السســضرغئ 
جغئاجــاغان روبطغــظ جــاء شغعــا: "ضان الصاتــض 
ــئ  ــعة الةعغ ــع الص ــرب ع ــثه الت ــغ ع ــغ ش الرئغس
وإف   ١٦ إف  ذائــرات  وخخعخــا  ا�جــرائغطغئ 
لطةغــح  الةعغــئ  الصــعات  ظفــثت  الحــئح.   ٣٥
ا�جــرائغطغ طا طةمعسه ١٥٠٠ غارة خقل سمطغئ 
تــراس افجــعار، والاــغ صفــجت شــغ ذروتعــا إلــى 

١٦٠ ذطسئ جعغئ شغ سمطغئ واتثة. 

(٦)
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وتــط اجــاثثام صظابــض زظــئ ٢٠٠٠ رذــض لاثطغــر 
افبــراج شغ غــجة، وصظابض زظــئ ٥٠٠ رذض طعجعئ 
افظفــاق.  لاثطغــر  شراغغــئ  وصظابــض  بالطغــجر، 
بئغــع  التــرب  أبظــاء  باغــثن  إدارة  وجــمتئ 
ــس ٧٣٥  إجــرائغض صظابــض زظــئ ٢٠٠٠ رذــض بمئط

ططغعن دوقر �سادة تسئؤئ طثجوظعا طظعا"(٧). 

وشــغ دراجــئ لمسعــث دراجــات افطــظ الصعطــغ 
ــران  بةاطســئ تــض أبغــإ صارظــئ شغعــا ضباشــئ الظغ
المســاثثطئ طــظ الطرشغــظ شــغ عــثه التــرب، 
عــثه  شــغ  إجــرائغض  "اجــاثثطئ  شغعــا:  جــاء 
ــج  ــا ظف ــر غعط ــث سح ــامرت أت ــغ اج ــرب الا الت
شــغ  اجــاثثطاعا  الاــغ  الظارغــئ  الصــعة  ضمغــئ 
ــغ اجــامرت خمســغظ  ــئ الةــرف الخاطــث الا سمطغ
شــغ  الصخــش  ضباشــئ  أن  غسظــغ  وعــثا  غعطــا. 
أضئــر بثمــج  سمطغــئ تــراس افجــعار ضاظــئ 
الةــرف  شــغ سمطغــئ  طــرات طمــا ضاظــئ سطغــه 

الخاطث. صابطئ المصاوطئ ذلك بـ:
إذــقق ضبغــش لطخعارغــت والصثائــش بطــس   •
ســثد  وعــع  عــاون،  وصثغفــئ  ٤٣٦٠ خاروخــا 

غساوي طا أذطص شغ تمطئ الةرف الخاطث.
تعجــغع طظطصــئ الثطــر داخــض إجــرائغض   •
إلــى ٨٠ ضغطعطاــًرا طــظ صطــاع غــجة، طصارظئ بـ ٤٠ 
ضغطعطاــًرا شصــط شــغ سمطغــئ الةــرف الخاطــث، طمــا 
أدى إلــى تأبــر المجغــث طــظ الظحــاط اقصاخــادي، 
ق جــغما أن عــثا المــثى المعجــع حــمض المظطصــئ 
ــئئ  ــج ظس ــث تارض ــإ تغ ــض أبغ ــعل ت ــطى ت العج

ضئغرة طظ اقصاخاد ا�جرائغطغ"(٨).

الصئــئ  الخاروخــغ:  الثشــاع  ٢-ظزــام 
التثغثغئ:

اسامــثت إجــرائغض سطــى الصئــئ التثغثغــئ شــغ 
تماغــئ ظفســعا طــظ الســقح الرئغســغ لطمصاوطــئ: 
طــظ  ظفســعا  تماغــئ  وتاــى  بــض  الخعارغــت، 
ــإ  ــعل الضات ــرات والشعاخــات المســغرة، غص الطائ
ــراض  ــط اسا ــث ت ــر: "لص ــغض بفغف ــرائغطغ أظح ا�ج
بعاجــطئ  الخعارغــت  طــظ   ٪٩٠ طــظ  أضبــر 

الصئئ التثغثغئ. 

ــر طــظ  ــث أضب سظثطــا تــط تأجغســعا فول طــرة طظ
سصــث طــظ الجطــان، ضان عظــاك الماحــضضعن شغعــا، 
جــعاء شــغ إجــرائغض أو شــغ الثــارج، ولضــظ طــع 
ــا.  ــا ترشغ ــط ظةاتع ــعثوا والسال ــئ، ح ــرور العص ط
الاتــثي  لمعاجعــئ  تــط تخمغمــه  إظعــا ظزــام 
المظزمــات  طــظ  إجــرائغض  تعاجعــه  الــثي 
المعجــعدة سطــى تثودعــا طبــض تمــاس شــغ غــجة 
وتــجب ا� شــغ لئظــان، وعــغ طظزمــات ق تمطــك 
ــئ لشــجو وتتــثي الةغــح  افشــراد أو الصــعة الظارغ
ضئغــر  بحــضض  راضمــئ  لضظعــا  ا�جــرائغطغ، 
طــظ  الرغــط  سطــى  الاــغ  الخعارغــت  ترجــاظات 
ضعظعــا بثائغــئ وغغــر دصغصــئ غمضــظ أن تســاعثف 
طسزــط دولــئ خشغــرة طبــض إجــرائغض. لضــظ لــثى 
ــئ  ــئ لتماغ ــئ ضاشغ ــات طاظصط إجــرائغض ا�ن بطارغ
أوصـــــــات  شــــــغ  المعـــــــثدة  المظاذـــــــص 

الاعتر"(٩).
 وتظاولــئ بــغ بــغ جــغ أعمغــئ ظزــام الصئــئ 
التثغثغــئ وطتاولــئ المصاوطــئ الاشطــإ سطغعــا، 
شصالــئ: "تــط تخمغــط ظزــام الصئــئ التثغثغــئ 
لطسمــض شــغ جمغــع افتــعال الةعغــئ خخغًخــا. 
وضان تطعغرعــا طضطفــا، لضــظ الحــرضات المخظســئ 
تصــعل إظعــا شسالــئ طــظ تغــث الاضطفــئ بســئإ 
بغــظ  لطامغغــج  تســاثثطعا  الاــغ  الاضظعلعجغــا 
تدــرب  أن  المتامــض  طــظ  الاــغ  الخعارغــت 
طظاذــص طئظغــئ وتطــك الاــغ لــظ تخغــإ. تططــص 
العتــثات الباباــئ والماترضــئ خعارغــت اساراضغــئ 
شصــط �جــصاط أي حــغء غفســر سطــى أظــه خطغــر. 
بســث طــرور سصــث سطــى تحــشغض الصئــئ التثغثغــئ، 
 ١٠ ا�ن  إجــرائغض  تماطــك 
بطارغــات طظاحــرة شــغ جمغــع أظتــاء الئــقد، لــضض 
ــا إذــقق  ــع صاذشــات غمضظع ــى أرب ــا بــقث إل طظع
٢٠ خاروًخــا طسارًضــا. صــال الماتــثث السســضري 
ــام  ــعق ظز ــعس: ل ــان ضعظرغض ــرائغطغ جعظاب ا�ج
ــا  ــاة ضم ــًثا لطتغ ــثي ضان ُطظص ــئ، ال ــئ التثغثغ الصئ
والةرتــى  الصاطــى  ســثد  لــضان  دائًمــا،  عــع 
لضــظ  بضبغــر.  ذلــك  طــظ  أسطــى  ا�جــرائغطغغظ 
بســخ المتططغــظ غصعلــعن إن ضباشــئ الصثائــش 
الةماســات  أن  إلــى  تحــغر  غــجة  طــظ  افخغــرة 
المســطتئ تتــاول الاشطــإ سطــى الصئــئ التثغثغــئ، 
المتامطــئ  الصغــعد  بحــأن  طثــاوف  غبغــر  طمــا 

لطظزام طساصئطغا"(١٠).
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٣-اقجــاثثام المضبــش لاصظغــات تــرب 
الثضاء اقخطظاسغ:

آري  غعــعذا  ا�جــرائغطغ  لطختفــغ  شــغ طصــال 
ــش اجــاثثطئ إجــرائغض  ــه ضغ ــظ شغ ــروس، غئغ ج
ــغ تــرب تــراس  ــثضاء اقخطظاســغ ش ــات ال تصظغ
افجــعار، شصــال: "لسئــئ المثابــرات السســضرغئ 
الصــثرات  ولسئــئ  السمطغــئ.  شــغ  رئغســًغا  دوًرا 
رئغســًغا  دوًرا  افخــرى  الماصثطــئ  التاجــعبغئ 
وطداسفــا لطصــعة ضــث المصاوطــئ. وفول طــرة، تــط 
دســط الضبغــر طــظ الةعــعد طــظ خــقل براطــب 
الــثضاء اقخطظاســغ طمــا جســض عــثه التــرب 
ــثضاء  ــرات السســضرغئ عــغ "تــرب ال ــا لطمثاب وشًص
ــث  ــى" لطةغــح ا�جــرائغطغ. لص اقخطظاســغ افول
شــغ  الماصثطــئ  الصــثرات  اجــاثثام عــثه  تــط 
شتــص الضمغــات العائطــئ الاــغ ق غمضــظ تخعرعــا 
المثابــرات  تسارضعــا  الاــغ  الئغاظــات  طــظ 
المضالمــات   - غــجة  طــظ  وتةمسعــا  السســضرغئ 
ــرات  ــئ ولصطــات ضاطغ ــئ والرجــائض الظخغ العاتفغ
المراصئــئ وخــعر افصمــار الخظاسغــئ وطةمعســئ 
ــظ  ــئ - ط ــجة اقجاحــسار المثاطف ــظ أجع ــرة ط ضئغ
أجــض تتعغطعــا إلــى طسطعطــات اجــاثئارغئ صابطــئ 
لقجــاثثام، طبــض أغــظ جــغضعن طعصــع صائــث 
ــئغض  ــى ج ــثد سط ــئ طت ــغ وص ــاس ش ــظ لتم طسغ
ضمغــئ  تةــط  ســظ  شضــرة  و�سطــاء  المبــال. 
الةغــح  صــال  جمسعــا،  غاــط  الاــغ  الئغاظــات 
ا�جــرائغطغ إظــه غصــثر أن أي ظصطــئ طسغظــئ شــغ 
تخعغرعــا  تــط  غــجة  صطــاع 
١٠ طرات سطى افصض ضض غعم خقل الظجاع"(١١).

ثانيـا: حصـاد حرب حراس ا�سـوار
الةغــح  أرضان  رئغــج  أشغــش ضعخاشــغ  أوجــج 
ا�جــرائغطغ تخــاد عــثه التــرب شــغ خطــاب 
ــح  ــج أرضان الةغ ــرى رئغ ــاء ذض ــغ إتغ ــاه ش ألص
ا�جــرائغطغ الســابص أطظــعن حــاتاك شــغ الضطغــئ 

السسضرغئ حمال تض أبغإ، صال شغه: 
ــئ  ــح ضرب ــه الةغ ــئ: وج ــئ الاضاغضغ ــظ الظاتغ •ط
تاجــمئ لطةماســات ا�رعابغــئ، لضــظ غاسغــظ سطــى 
ظخــر  إلــى  ذلــك  تتعغــض  ا�ن  إجــرائغض 
اجــاراتغةغ طــظ خــقل تطعغــر جغاجــات واضتــئ 

تاسطص بصطاع غجة وتماس. 
•سطــى الةغــح أن غضــعن طاعاضســا شــغ تصغغــط 
شسالغــئ جعلــئ الصاــال طــع التــرضات المســطتئ شــغ 
تــآدي  ق  الاضاغضغــئ  شاقظاخــارات  غــجة، 

بالدرورة إلى عثوء ذعغض افطث.
ــص  ــراس افجــعار تتصغ ــعد بت ــظ المصخ ــط غض •ل
ظخــر تاجــط شــغ غــجة، ولضــظ: ترطــان تمــاس 
والةعــاد طــظ صثراتعمــا السســضرغئ، وخطــص الــردع. 
وجــغزعر طــع العصــئ تتثغــث طصــثار ظةاتظــا شــغ 

ذلك.
ــئ صاخمــئ. شطصــث  •تطصــئ تمــاس والةعــاد ضرب
ترطظاعــط طــظ اطاــقك صــثرات عائطــئ �ظاــاج 
الخعارغــت والصثائــش وغغرعمــا طــظ افجــطتئ. 
ــا  ــعا شغع ــغ وضس ــاق الا ــث افظف ــا باتغغ ــا صمظ ضم
ــا بحــضض حــئه ضاطــض  ــا. ودطرظ طثــجون ١٥ ساًط
صثراتعــط الةعغــئ والئترغــئ، وأتئطظــا طسزــط 

العةمات الاغ تاولعا تظفغثعا.
ــعدة  ــئ الة ــا سالغ ــئ أعثاش ــقل السمطغ ــا خ •ضربظ
ــاه شــغ السمطغــات  ــس بقبــئ أضســاف طــا ضربظ تئط

السابصئ.
•ق تسظــغ عــثه ا�ظةــازات بالدــرورة أن تمــاس 
لــظ تحــظ عةمــات طــرة أخــرى ضــث إجــرائغض شــغ 

وصئ صرغإ. 
ــئ ٩٠٪  ــث اسارض ــئ ص ــئ التثغثغ ــط أن الصئ •رغ
تصرغئــا طــظ الخعارغــت والصثائــش الاــغ ضاظــئ 
سطــى وحــك إتــثاث أضــرار، رغــط  إدراضظــا تأبغــر 
سمطغــات ا�ذــقق سطــى الةئعــئ الثاخطغــئ، إق أن 
ــظ  ــاد ط ــاس والةع ــع تم ــغ طظ ــض ش ــح شح الةغ
إذقق الخعارغت وصثائش العاون خقل الترب"(١٢).
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ثالثــا: مقدمــات وأســباب هزيمــة 
إسرائيل االستراتيجية

ــش  ــسعر زائ ــرب ح ــض الت ــى إجــرائغض صئ ــغطر سط ج
باقذمؤظــان وغطرجــئ الصــعة، وساظــئ طــظ اظصســام 
طةامســغ وأزطــئ جغاجــغئ طســامرة طظــث أضبــر طــظ 
ــغ  ــاء الا ــظ افخط ــر ط ــغ الضبغ ــئ ش ــظ، شعصس ساطغ
الضئغــر  اقجــاراتغةغ  الفحــض  عــثا  سطغعــا  جــرت 
وا�خفــاق الماســثد المزاعــر شــغ عــثه التــرب. لــثا 
غصــعل الضاتــإ حــغر تغفــر شــغ طصــال لــه شــغ طغــثل 
إغســئ آي: "لصــث وخــش ألــعف بــظ - رئغــج تترغــر 
سطــى  ا�جــرائغطغ  العةــعم   - عآرتــج  ختغفــئ 
صطــاع غــجة المتاخــر بأظــه أجــعأ سمطغــئ سســضرغئ 
جــعء  تغــث  طــظ  ا�ذــقق  سطــى  إجــرائغطغئ 
ــئ  ــئ ا�سقطغ ــئ الاشطغ ــثاد. وضاظ ــط وا�س الاثطغ
ا�جــرائغطغئ تاثــعف أق تســاطغع إجــرائغض تتصغــص 
ــار  ــقق ظ ــش إذ ــى وص ــض إل ــر والاعخ ــعرة الظخ خ
غتفــر طــاء العجــه. وسظثطــا ألمــح المســآولعن 
اجــاسثادعط  إلــى  الئثاغــئ  شــغ  ا�جــرائغطغعن 
ــر  ــث أن دط ــار بس ــقق الظ ــش �ذ ــى وص ــض إل لطاعخ
الةغــح دطــر ضض حــغء شــغ بظــك أعثاشــه، صــعض 
ــروا وجــائض  ــار الدئــاط عــثه الاخرغتــات وأخئ ضئ
سطــى  التضعطــئ  طعاشصــئ  ذطئــعا  أظعــط  ا�ســقم 
غــجة"  شــــــغ  إضــــــاشغئ  أعـــــثاف  صخــــش 
(١٣). لصــث ضاظــئ أعــط افخطــاء الاــغ ارتضئاعــا 

إجرائغض وجرتعا إلى عثه العجغمئ طا غطغ:

ا�جــقطغئ  بالمصثجــات  ١-اقجــاعاظئ 
والبعابئ الفطسطغظغئ: 

لصــث ارتضئــئ إجــرائغض طةمعســئ طــظ التماصــات 
اجــاعاظئ شغعــا بتــص الحــسإ الفطســطغظغ شــغ 
اخاغــار صغادتــه، وضثلــك اجــاعاظئ ببعاباــه الثغظغــئ 
ورشدــه لاععغــث الصــثس وذــرد الفطســطغظغغظ طــظ 
اقجــاثئارات  وخئغــر  الختفــغ  غصــعل  دورعــط، 
الةعلــئ  "ضاظــئ  طغطمــان:  غعجــغ  ا�جــرائغطغ 
طفاجــأة  بمبابــئ  وغــجة  إجــرائغض  بغــظ  افخغــرة 
لطصــادة السغاجــغغظ والسســضرغغظ. وطــع ذلــك، ضان 

ق غظئشغ أن غفاجؤعا سطى ا�ذقق.

وضان غةــإ أن غفعمــعا وغسرشــعا أن عــثه الةعلــئ 
جاأتغ بسئإ أشسالعط الشئغئ:  

الفطســطغظغئ  اقظاثابــات  تأجغــض  صــرار  •ضان 
ــأن الخــراع ا�جــرائغطغ  ــر افول ب ــئ الاتثغ بمباب
ــرى  ــرة أخ ــى وحــك اقظــثقع ط الفطســطغظغ سط
بســث عــثوء ظســئغ فضبــر طــظ ســام. شصــث خحــغ 
جعــاز افطــظ الثاخطــغ والةغــح ا�جــرائغطغ طــظ 
شــغ  لطفــعز  جغــثة  شرخــئ  لثغعــا  تمــاس  أن 
اقظاثابــات وزغــادة ظفعذعــا شــغ الدفــئ الشربغــئ. 
إلــى ظفــج  الــثي تعخــض  وأصظســعا سئــاس - 
بئســخ  طاسطــق  اقظاثابــات  بإلشــاء   - الظاغةــئ 
ــئ  ــاس، وألص ــئ تم ــئ. غدئ ــر المعم ــثار غغ افس
اجــافجازعا  وصــررت  إجــرائغض،  سطــى  بالطــعم 
وإن ضان  وبالعظــات،  ورصغــئ  بإذــقق ذائــرات 

سطى ظطاق خشغر.
•بــط بــثأ طعجــط التماصــات ا�جــرائغطغئ شــغ 
صــرار  عــغ  افولــى  التماصــئ  ضاظــئ  رطدــان. 
الحــرذئ بعضــع تعاجــج شــغ جــاتئ بــاب الساطــعد 
الاــغ غرتادعــا الحــئاب الفطســطغظغعن، والاــغ 
ــى  ــةث افصخ ــعل المس ــإ دخ ــظ الخس ــئ ط جسط
لطخــقة. رد الحــئان الفطســطغظغعن بمعاجعــات 
طــع الحــرذئ. وصــرر الحــاباك الاثخــض �ســادة 
العــثوء إلــى حــعارع الصــثس، وأجئــر طفــعض 
الحــرذئ سطــى إزالــئ التعاجــج، ولضــظ بســث شــعات 
ــك،  ــعن ذل ــغ غد ــرر. وش ــع الد ــث وص افوان، شص
ظفــثت صــعات اقتاــقل ا�جــرائغطغ طثاعمــات 
سطــى  واساــثت  افصخــى  المســةث  داخــض 

المخطغظ.
•وضاظــئ التماصــئ الاالغــئ أغًدــا صــراًرا غغــر تضغــط 
ــط  ــى الرغ ــمتئ سط ــغ ج ــرذئ الا ــض الح ــظ صئ ط
طــظ الاعتــر الماجاغــث بتــثث جــظعي ُغســرف باجــط 
"رصخــئ افســقم". وعــع سئــارة ســظ طزاعــرة 
الصعطغــعن  الغمغظغــعن  بعــا  غصــعم  جــظعغئ 
الماطرشــعن والمســاعذظعن ا�جــرائغطغعن الثغــظ 
الئطــثة  شــغ  ا�جــقطغ  التــغ  شــغ  غســغرون 
الصثغمــئ شــغ الصــثس. شــغ الظعاغــئ، اجاســطط 
طفــعض الحــرذئ طــرة أخــرى لدشــعط الحــاباك 
وأطــر باشغغــر طســار المســغرة. ضمــا أدرك ظاظغاعــع 
ــئ  ــار، شأطــر الحــرذئ بمتاول ــه ضان غطســإ بالظ أظ
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ظــجع شاغــض الاعتــر. ولضــظ طــرة أخــرى ضان العصــئ 
صث شات لاةظإ المظتثر الجلص"(١٤).

شــإن  الســابصئ،  التماصــات  إلــى  إضاشــئ 
دراجــات  أجــااذ   – روجــرز  بــعل  الئروشغســعر 
بتماصــات  -غثضــر  برادشــعرد  بةاطســئ  الســقم 

أخرى طظعا: 
افصخــى  المســةث  شظــاء  الحــرذئ  •"دخــعل 
شــغ  الخــعت  طضئــرات  ســظ  الضابــقت  وصطــع 
ــع خطــاب  ــع تثاخــض خــعت ا�ذان ط ــه لمظ طآذظ
ــه الرئغــج ا�جــرائغطغ  ــرر أن غطصغ ضان طــظ المص

شغ طضان صرغإ.
ــغ  ــى ش ــرائغطغئ لفصخ ــات ا�ج ــادة اقصاتاط •زغ
ــرة صئــض التــرب، والاــغ جــاعمئ  افجــابغع افخغ
وتجاغــث  الفطســطغظغ  الشدــإ  زغــادة  شــغ 
الازاعــرات خاخــئ سظــث بــاب الساطــعد والمســةث 
وعــثدت  الاعتــر  تــثة  ارتفســئ  ضمــا  ظفســه. 
سطــى  ردا  الخعارغــت  بإذــقق  تمــاس  ترضــئ 
ذلــك. وتخاســثت أسمــال السظــش شــغ طســاء غــعم 
الحــرذئ  اصاتمــئ  سظثطــا  طاغــع،   ٧ الةمســئ 
وصظابــض  لطثطــعع  المســغض  بالشــاز  المســطتئ 
المســةث  المطاذــغ  والرخــاص  الخــعت 
اجــامرت  احــائاضات  إلــى  أدى  طمــا  افصخــى، 
ــرذئ  ــصعا الح ــظ رح ــع طازاعرغ ــاسات ط ــثة ج س
المازاعرغــظ جــراء  بالتةــارة، وأخغــإ طؤــات 
اقحــائاضات. وبســث بقبــئ أغــام ضــررت الحــرذئ 
السمطغــئ طــع تخاســث السظــش أضبــر. شــغ وصــئ 
أول  إذــقق  تــط  الغــعم،  ذلــك  طــظ  قتــص 

خعارغت تماس طظ غجة"(١٥). 

أن  وغطرجــاه  بتمصــه  ظاظغاعــع  ظســغ  لصــث 
ــع الفطســطغظغغظ  ــثى جمغ ــر ل افصخــى خــط أتم
سطــى اخاــقف تعجعاتعــط وأطاضــظ وجعدعــط، 
غصــعل بــعل روجــرز: "سمطغــات اصاتــام المســاجث 
السالــط  لعــا بالفســض تأبغــر شــغ جمغــع أظتــاء 
ا�جــقطغ طــظ إظثوظغســغا إلــى المشــرب وطــا 
الحــسئغ  الثســط  طــظ  غجغــث  طمــا  وراءعــا، 
التــضام  شدــض  لــع  تاــى  لطفطســطغظغغظ 
ــط  ــرق افوج ــاء الح ــع أظت ــغ جمغ ــائثغظ ش المس
الاساطــض طئاحــرة طــع إجــرائغض وتةاعطــعا المــأزق 

الفطسطغظغ"(١٦).

٢-الاععغث الماسارع لطصثس:
ــر  ــررا غغ ــارسئ طئ ــث الماس ــئ الاععغ ــئ سمطغ أسط
طثاطــش سطغــه شطســطغظغا لضــغ تحــظ تمــاس 
ول  ختغفــئ  تصــعل  إجــرائغض،  ضــث  تربعــا 
ــش  ــث الدغ ــا خــرج طتم ــال: "سظثط جــارغئ جعرظ
تمــاس  لترضــئ  الســري  السســضري  الصائــث 
ــار  ا�جــقطغئ الفطســطغظغئ طــظ الزــض، شصــث اخا
ظجاًســا سطــى افرض شــغ الصــثس الحــرصغئ، طعــثًدا 
ــط إخــقء الســضان  ــام طــظ إجــرائغض إذا ت باقظاص
ــال: إذا  ــط، وص ــظ طظازلع ــاك ط ــطغظغغظ عظ الفطس
لــط غاعصــش الســثوان سطــى حــسئظا ... شــإن الســثو 
جــغثشع بمظــا باعزــا. لصــث ضان التــضام شــغ غــجة 
شــغ  المسرضــئ  إلــى  الصفــج  بحــأن  خرغتغــظ 
إجــرائغض،  سطــى  الخعارغــت  وإذــقق  الصــثس 
تغــث خــعر طســآولع تمــاس الةماســئ سطــى أظعــا 
ــال  ــطغظغ. وص ــسإ الفطس ــظ الح ــئ س ــع باب طثاش
لترضــئ  السغاجــغ  الصغــادي  عظغــئ  إجــماسغض 
ــئ  ــئ ربــط غــجة بالصــثس بابا تمــاس: إن طسادل

ولظ تاشغر"(    ). 

٣-خطأ اجاثئاراتغ وتظئآ غغر دصغص:
ضان طــظ افخطــاء ا�جــرائغطغئ العاضتــئ شــغ 
عــثه التــرب جــعء الاصثغــر والاظئــآ اقجــاثئاري 
وتدــارب الاصغغمــات بغــظ افجعــجة اقجــاثئارغئ، 
ضاجــئغئ:  بــظ  ا�جــرائغطغ  الختفــغ  غصــعل 
"دسعظــا ق ظظســى أظــه تاــى إذــقق الســظعار 
طاغــع،   ١٠ شــغ  الصــثس  سطــى  الخعارغــت 
شــإن المثابــرات ا�جــرائغطغئ ضاظــئ تصــعل إن 
الســظعار غرغــث الاعخــض إلــى اتفــاق وصــش إذــقق 
ظــار ذعغــض افطــث طــع إجــرائغض، وإســادة ا�سمــار 
اقصاخــادي شــغ غــجة، وبالاالــغ شطــظ غســسى 
جعــاز  تصغغــط  أطــا  السســضري.  الاخسغــث  إلــى 
افطــظ الســام – الحــاباك – شصــث ضان طثاطفــا ســظ 
تصغغــط اقجــاثئارات، إذ تــثر طظــث شاــرة ذعغطــئ 
طــظ اظــثقع جعلــئ أخــرى طــظ الصاــال طــع غــجة، 
وصائــغ.  إجــرائغطغ  سســضري  بسمــض  وأوخــى 
دغظــغ  زسغــط  الســظعار  إن  الحــاباك  وصــال 
طاطــرف لــظ غثةــض طــظ اقحــائاك طــع إجــرائغض 
ــئ  ــئ، واشص ــغ الظعاغ ــه. ش ــثاف ترضا ــص أع لاتصغ

١٧
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واشصــئ المثابــرات السســضرغئ - أطــان - سطــى 
ــعات افوان، إذ ضان  ــث ش ــظ بس ــط ولض ــثا الاصغغ ع
ذلــك صئــض جــاسات شصــط طــظ أطــر الســظعار 
بإذــقق جــائ خعارغــت  سطــى الصــثس. إذن، ضان 
ــط طســئص بالعةــعم العحــغك،  ــى سط ــح سط الةغ
الــعزراء افطظــغ طــا إذا ضان  وظاصــح طةطــج 
الظعاغــئ،  شــغ  اجــائاصغئ.  بدربــئ  جــغتئطه 
اخاــارت إجــرائغض الســماح لتمــاس بئــثء التــرب 
دولغــئ  شســض  بــردود  المثاذــرة  طــظ  بــثقً 
ضطاــا  شــغ  أوقً.  بالدــرب  صمظــا  إذا  طساضســئ 
ــآ  ــى الاظئ التالاغــظ، بئــئ أن صــثرة إجــرائغض سط
لطشاغــئ"  طتــثودة  الســظعار  بظعاغــا 

.(١٨)

لمظطــص  إجــرائغض  شعــط  ٤-ســثم 
المصاوطئ:

بمرضــج  الئاتــث  ططغحــااغظ  طاغــضض  د.  غصــعل 
ــض  ــإ: "ضان واب ــض أبغ ــئ ت ــان بةاطس ــى دغ طعح
ــئ  ــضض بثاغ ــثي ح ــثس ال ــاه الص ــت باتة الخعارغ
سمطغــئ تــراس افجــعار أضبــر بضبغــر طــظ طفاجــأة 
طــظ تغــث الاضاغــضات أو اقجــاثئارات. شصــث أبــار 
ضثلــك تســاؤقت طعمــئ بحــأن طــثى سمــص شعــط 
وصغمعــا  بعــا  المتغطــئ  لطمظطصــئ  إجــرائغض 
أسثائعــا.  أشــضار  جــغما  وق  تفضغرعــا  وذرغصــئ 
صــعض العةــعم الــثي حــظاه تمــاس اقشاراضــات 
ضاظــئ  والاــغ  بتمــاس  الماسطصــئ  افجاجــغئ 
لســظعات سثغــثة طعجــعدة شــغ ذئصــات طثاطفــئ 

طظ الفضر ا�جرائغطغ:
•غاظــاول اقشاــراض افول الســائث تفضغــر العثظــئ 
الــثي جــاد شــغ الســظعات افخغــرة، والــثي غســاظث 
إلــى ادســاء بأظــه ضطمــا تتســظ العضــع ا�ظســاظغ 
ــاخئح  ــاس ج ــإن تم ــجة، ش ــغ غ ــادي ش واقصاخ
ــظ الخــراع،  ــئ ط ــظ الثســارة الماعصس ــئ ببم واسغ

وجغاراجع داشسعا لطحروع شغ خطعات سظغفئ.
ــراض افجاجــغ الباظــغ الســائث وعــع  •أطــا اقشا
أن وضــع تمــاس ضثولــئ ذات جــغادة شــغ غــجة 
طظــث ســام ٢٠٠٧ جــغفرض صغــعدا سطغعــا وغثفــش 
تثرغةغــا طــظ خطعاتعــا وربمــا تاــى طــظ ذرغصــئ 
تفضغرعــا. لعــثا طــال الضبغــرون إلــى اقدســاء بــأن 
تمــاس جــاثدع لاطــعر طــظ حــأظه أن غثشسعــا 

إلــى اتئــاع طســار طظزمــئ الاترغــر الفطســطغظغئ، 
بإجــرائغض  المطــاف  ظعاغــئ  شــغ  اقساــراف  أي 
والاعخــض إلــى اتفاصــات جغاجــغئ طسعــا. لضــظ 
غئــثو أن تضــط غــجة ق غثفــش طــظ تمــاس، بــض 
غمظتعــا المجغــث طــظ المــعارد لاسجغــج أعثاشعــا 

افغثغعلعجغئ.
ــئ تــراس افجــعار خطــعة طــظ  ــثا، ضاظــئ سمطغ ل
دواشــع  طــظ  أجاجــا  تمــاس طســامثة  جاظــإ 
طــظ  خشغــر  صــثر  طــع  ودغظغــئ  أغثغعلعجغــئ 
اقسائــارات اقجــاراتغةغئ. وعــغ السمطغــئ افولــى 
طــظ بغــظ السمطغــات افربــع الاــغ جــرت خــقل 
الســظعات اقبظاــغ سحــرة الماضغــئ بغظعــا وبغــظ 
ــث شــغ صطــاع  ــثأ بســث الاخسغ ــط تئ إجــرائغض، ول
غــجة، بــض ضاظــئ بمئــادرة طصــررة جــطفا طــظ 

ترضئ تماس"(١٩).

ا�جــرائغطغ  السغاجــغ  ٥-اقظصســام 
وتحئث ظاظغاعع بالسططئ:

جالغطــغ  لغطــغ  ا�جــرائغطغئ  الضاتئــئ  اتعمــئ 
ــع  ــاع ط ــب افوض ــع باأجغ ــعزراء ظاظغاع ــج ال رئغ
ــثة طــع  الفطســطغظغغظ والثخــعل شــغ تــرب جثغ
وطظــع  السغاجــغ  طســاصئطه  لتماغــئ  غــجة 
لــه سطــى خطفغــئ صداغــا  الصاظعظغــئ  المســائطئ 
شســاد، تاــى إظعــا أذطصــئ سطــى سمطغــئ تــراس 
الةــثران: تــراس جــثران بطفــعر. أي أظعــا تسائــر 
أن العــثف طــظ السمطغــئ ضان تماغــئ طصــر رئغــج 
الــعزراء ا�جــرائغطغ وبصــاء ظاظغاعــع شغــه، شصالــئ: 
"سطــى سضــج طــا غطمــح إلغــه بســخ المحــضضغظ، 
ــا،  ــئ "تــراس الةــثران" ظاجتــئ تماًط ضاظــئ سمطغ
لغــج طــظ أجــض جــثران الئغــعت شــغ إجــرائغض، 
الاــغ ضاظــئ تتــئ تراجــئ بالــضاد، لضــظ فن 
جــثران "بطفــعر" - المصــر الرجــمغ لرئغــج الــعزراء 
شــغ الصــثس – صــث تــط تسجغجعــا وتأطغظعــا بعــثه 
ــث أن  ــا بس ــض طآصًا ــى افص ــث، سط ــئ بالاأضغ السمطغ
ــئ  ــك ا�ذات ــى وح ــر" سط ــئ "الاشغغ ــئ تضعط ضاظ

بئظغاطغظ ظاظغاعع:
ــجب  ــظ ت ــإ س ــعقن، الظائ ــر غ ــعاء غائغ ــال الط •ص
طغرغاــج الغســاري المســارض وظائــإ رئغــج 
الماصاســث،  ا�جــرائغطغ  الساطــئ  افرضان  عغؤــئ 
لمعصع Middle East Eye: إن تعصغئ السمطغئ بسغث



اتاغاجــات  لثثطــئ  جــاء  لصــث  الخثشــئ.  ســظ 
غضــظ  لــط  والصاظعظغــئ.  السغاجــغئ  ظاظغاعــع 
ــك. ظاظغاعــع جغاجــغ  ــعق ذل ــث لغتــثث ل الاخسغ
طاطــعر. لغــج افطــر أظــه خطــط طســئصا لطسمطغــئ. 
لضظــه ضان غســرف بالدئــط افزرار الاــغ غةــإ 
الدشــط سطغعــا لاتصغــص ذلــك. ظتــظ ظاساطــض طــع 
حــثص طخــاب بعــعس الترائــص طســاسث لفســض 

ضض حغء لطئصاء شغ السططئ. 
•رئغــج تــجب إجــرائغض بغاظــا أشغشــثور لغئرطــان 
ق غطفــر ضطماتــه. وصــال أشةغــثور لغئرطــان، وزغــر 
الســابص  المثطــص  والتطغــش  الســابص  الثشــاع 
لظاظغاعع، لطصظاة ١٢: إن طغضغاشغطغ غمضظ أن غأخث 

دروًجا خاخئ طظ ظاظغاعع.
ــط  ــغ غاع ــى الا ــرة افول ــغ الم ــثه ع ــئ ع •لغس
الصــعة  باجــاثثام  إجــرائغطغ  جغاجــغ  شغعــا 
لثواشــع جغاجــغئ. لضــظ، عــثه عــغ المــرة افولــى 
شــغ إجــرائغض الاــغ تظاحــر شغعــا طبــض عــثه 
اقتعاطــات سطــى ظطــاق واجــع وبخــعت ســال طــع 
غاــط  ضان  طــا  ســادة  والاــغ  السظــش  اجــامرار 
ــغ بســث اظاعــاء التــرب.  ــعم الاال ــى الغ تأجغطعــا إل
الســغاق  عــع  عظــا  طثاطًفــا  افطــر  غةســض  طــا 
تضعطــئ  رئغــج  عــع  شظاظغاعــع  السغاجــغ، 
اظاصالغــئ بــثون دســط برلماظــغ حــرسغ، وبســث أن 
جــر إجــرائغض إلــى أربــع جــعقت طــظ اقظاثابــات 
ــغ تحــضغض  ــث شحــض ش ــظ، شص ــغ غدــعن ساطغ ش

تضعطئ جثغثة.
•تعطــاس شرغثطــان ضاتــإ السمــعد شــغ ختغفــئ 
ــًثا،  ــثي غســرف إجــرائغض جغ ظغعغــعرك تاغمــج، وال
ضاــإ صائــق: "لصــث تــثرت طــظ أن ظاظغاعــع - 
الــثي ضان غائًســا طــظ الئصــاء شــغ الســططئ وطــظ 
تةظــإ اتامــال دخعلــه الســةظ إذا أدغــظ شــغ 
طتاضمــئ شســاد – جــغسمض سطــى تأجغــب المعصــش 
لثرجــئ تةســض خخعطــه الغمغظغغــظ غدطــرون 
إلــى الاثطــغ ســظ طتاولــئ ا�ذاتــئ بــه وغسطظــعن 

أن عثا لغج وصئ تشغغر الصغادة.
ا�جــرائغطغ  الخــراع  جغــثا  ظاظغاعــع  •غســرف 
تساجــغئ  وغســرف  وتساجــغاته،  الفطســطغظغ 
الاعصغــئ حــعر رطدــان المئــارك، وغســرف أغدــا 
تساجــغئ المســةث افصخــى شــغ عــثا العصــئ. 
حــثغثة  ضاظــئ  الاعتــرات  أن  غسطــط  ضان  ضمــا 
ــث  ــط تعثغ ــث ت ــراح، تغ ــغت ج ــغ الح ــاع ش اقرتف
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٤٠ سائطــئ شطســطغظغئ بالطــرد شــغ الفاــرة الاــغ 
جــئصئ إتغــاء ذضــرى الظضئــئ شــغ ١٥ طاغــع. وطــع 
الحــرذئ  صــعة  باجــاثثام  جــمح  شصــث  ذلــك، 

العتحغئ شغ ضق المعصسغظ.
•اجــاشرق افطــر بدســئ أغــام شصــط طــظ أسمــال 
الحــشإ المتطغــئ، والخعارغــت الاــغ أذطصــئ سطــى 
إجــرائغض والصظابــض الاــغ دطــرت غــجة طــرة أخــرى 
والصائــط  العاضــح  الثطــر  تأجغــض  غاــط  تاــى 
لظاظغاعــع سطــى افصــض. صــث وشــرت لــه تــرب غــجة 
أتــث افخــعل الاــغ تمــج التاجــئ إلغعــا: العصــئ. 
عــثا طــا أراده ظاظغاعــع شــغ المصــام افول. وسطــى 
الرغــط طــظ ضعظــه خئغــًرا شــغ التخــعل سطــى ضض 
ــغاسغظ  ــه ج ــاص، إق أظ ــإ الرخ ــإ وتةظ المضاج
السغاجــغئ  ا�بــار  طــع  الاساطــض  ا�ن  سطغــه 
جــثران  تــراس  لسمطغــئ:  واقجاماسغــئ 

بطفعر"(٢٠).

٦-ســثم اجــافادة إجــرائغض طــظ دروس 
التروب السابصئ:

ــثروس المســاثطخئ  تاظاجــى إجــرائغض دائمــا ال
الةــرف  تــرب  شفــغ  غــجة.  طــع  تروبعــا  طــظ 
الخاطــث ســام ٢٠١٤ سطــى جــئغض المبــال، ضاــإ 
اظاعظــغ ضعردجــمان طصالغــظ ســظ تارغــت التــروب 
المســاثطخئ  والــثروس  ا�جــرائغطغئ  السربغــئ 
ــغ  ــآال الرئغس ــا: "الس ــغ أتثعم ــال ش ــا، شص طظع
شــغ أي تــرب عــع ضغــش جــاظاعغ عــثه التــرب ؟ 
تالــئ  شــغ  التــض  ضان   ،١٩٦٧ ســام  طظــث 
الخــراع ا�جــرائغطغ الفطســطغظغ عــع الاعصــش، 
ظفــج  طــع  طثاطــش  بحــضض  اجــاؤظاشه  بــط 

الظاغةئ: 
•شــغ تالــئ الصاــال شــغ غــجة، ضاظــئ أشدــض 
ظاغةــئ عــغ وصــش غغــر طســاصر �ذــقق الظــار، و 
أجــعأعا عــع السظــش طظثفــخ الحــثة لثرجــئ ق 

غمضظ وخفعا بةعلئ أخرى طظ الخراع.
طةثغــئ  وغغــر  طضطفــئ  ضاظــئ  جعلــئ  •ضض 
�جــرائغض. وضاظــئ خســائر إجــرائغض أصــض بضبغــر، 
لضظعــا تضــعن تصغصغــئ لطشاغــئ إذا تاولــئ الصاــال 

برغا سطى افرض شغ غجة.
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تحــضغض  سطــى  صثرتعــا  تمــاس  •اجــاسادت 
تعثغــث، وذــعرت بئــطء صثرتعــا سطــى اجــاثثام 
الخعارغــت والصثائــش وصثائــش العــاون لدــرب 

افراضغ ا�جرائغطغئ.
•تــجداد إتخائغــات التــرب جــعًءا طــع طــرور ضض 
غــعم، وجــاجداد جــعًءا إذا أضاشــئ إجــرائغض ُبســًثا 
تشغغــر  عــع  غفسطــعه  لــظ  طــا  لطصاــال.  أرضًغــا 

الظاغةئ اقجاراتغةغئ لعثه الترب.
•الظاغةــئ الظعائغــئ عــغ أن إجــرائغض جــاتخر 
جععدعــا السســضرغئ سطــى افرجــح إلــى التــث 
الــثي تحــسر شغــه أظعــا ردســئ تمــاس لفاــرة طــظ 
الجطــظ، وتثطــص وصًفــا جثغــًثا �ذــقق الظــار بمــثة 

غغر طآضثة.
المســاعى  سطــى  إق  تظاخــر  لــظ  •إجــرائغض 

الاضاغضغ"(٢١).
ــه إجــرائغض  ــعم ب ــا تص ــر ضعردجــمان أن ط وغسائ
شــغ تروبعــا ضــث غــجة عــع ضــرب طــظ الةظــعن 
تمــض  ق  طمةعجــئ  وصخــئ  غظاعــغ،  ق  الــثي 
إجــرائغض طــظ تضرارعــا، شغصــعل: "تسرغــش ألئــرت 
أغظحــااغظ الحــعغر لطةظــعن عــع شســض الحــغء 
ظفســه طــراًرا وتضــراًرا وتعصــع ظاائــب طثاطفــئ. لصــث 
ضان الصاــال ق غــجال غاخاســث إلــى أي طــضان دون 
أي اتامــال تصغصــغ لتــض عــادف ودائــط. والتــرب 

الاغ ق تظاعغ عغ صخئ ق تظاعغ"(٢٢).
ظزــرا فظــه لــط تاــط طساصئــئ إجــرائغض وطســائطاعا 
دولغــا، وظزــرا فن الســرب لــط غاثــثوا طعصفــا 
العتغــثة  اقجــافادة  ضاظــئ  ضثعــا،  تاجــما 
زغــادة  عــع  الســابصئ  تروبعــا  طــظ  �جــرائغض 
الشطرجــئ وا�تســاس الــضاذب بالتخاظــئ، غصــعل 
بــعل روجــرز: "صئــض أتــثاث الحــعر الماضــغ، 
ــأن  ــرائغطغغظ ب ــاع ا�ج ــى إصظ ــض ظاظغاعــع سط سم
الفطســطغظغغظ صــث ُعجطــعا وسطغعــط الاســعد سطــى 
الثســارة وأظــه غمضــظ لقجــرائغطغغظ غمضــظ أن 
غحــسروا بافطــان. ضمــا تــط الاروغــب بصــعة لعــثه 
الطعبــغ  طــظ  صطاســات  صئــض  طــظ  الفضــرة 
وسطــى  الماتــثة،  العقغــات  شــغ  ا�جــرائغطغ 
ولمقغغــظ  افوجــط،  الحــرق  طظاــثى  افخــص 
المســغتغغظ الخعاغظــئ شــغ العقغــات الماتــثة 
السغاجــغغظ  سطــى  دائــط  تأبغــر  لعــط  الثغــظ 
الةمععرغغـــــــــظ  طــــــظ  الطمعتغـــــــظ 

والثغمصراذغغظ"(٢٣).

وإخفاقــات  مــدو  فشــل  رابعــا: 
متعددة

غصــعل ألــعف بــظ رئغــج تترغــر ختغفــئ عارتــج 
ــعار  ــراس افج ــئ ت ــئ سمطغ ــث تتعل ــئ: "لص السئرغ
شــغ غــجة إلــى تــرب إجــرائغض التثودغــئ افضبــر 
ــى  ــقق، تا ــى ا�ذ ــثوى سط ــئ الة ــًق وسثغم شح
سظــث صغاجــعا بالتــروب الســابصئ. لصــث حــعثظا 
ضحــش  خطغــرا  ودبطعطاجــغا  سســضرغا  شحــق 
الةغــح  اجــاسثادات  شــغ:  الضئغــرة  الظصائــص 
طحعحــئ  تضعطــئ  صغــادة  وشــغ  وأدائــه، 
وساجــجة"(٢٤) . إذن، شمــا عــغ طزاعــر ا�خفــاق 
والفحــض ا�جــرائغطغ شــغ عــثه التــرب والاــغ 

تتعلئ إلى عجغمئ اجاراتغةغئ ؟!:
اقجــاراتغةغئ  الصــراءة  ١-خطــأ 

اٍ�جرائغطغئ: 
اقجــاراتغةغ  الفحــض  طزاعــر  أتــث  طــظ 
اقجــاراتغةغئ  الصــراءة  خطــأ  عــع  ا�جــرائغطغ 
ــال ضثعــا،  ــا لطصا ــا طــع تمــاس وإدارتع لخراسع
ضابــط  طاتــجا  دورون  الئاتــث  غصــعل 
لــثى  الســابص: "ضان  اقجــاثئارات ا�جــرائغطغ 
غــجة  لاتعغــض  سادغــئ  غغــر  شرخــئ  إجــرائغض 
وتمــاس إلــى ظــعع طــظ الــثرس سطــى الخسغثغــظ 
ــعازن  ــغ اجــاسادة الا ــغ، وبالاال ا�صطغمــغ والثول
ــئ  ــثة اقصاخادغ ــادة تأجــغج افجظ الســابص وإس
الئراغماتغــئ الاــغ اظةــجت خفصــئ الصــرن واتفاصغــئ 
بثلــك ضان جــغاططإ:  الصغــام  لضــظ  إبراعــام. 
ــاع ا�جــرائغطغ  ــح الثش ــئ اجــاراتغةغئ جغ طراجس
تةــاه غــجة، وطةمعســئ طثاطفــئ طــظ افعــثاف 
السمطغاتغــئ سئــر تمطــئ طخممــئ لعــثم أجــج 
الصــعة السســضرغئ لتمــاس. ضان طــظ حــأن ذلــك 
الاثطــغ ســظ اجــاراتغةغئ التمطــئ الةعغــئ لخالــح 
الةعغــئ  الدربــات  بغــظ  تةمــع  اجــاراتغةغئ 
ــغ  ــعة ش ــثو أن الفة ــظ غئ ــئ. ولض ــاورة الئرغ والمظ
الضمــغ  الاضاغضــغ  بغــظ ظعــب إجــرائغض  الطشــئ 
ــج  ــغ تسض ــاراتغةغ الظعس ــاس اقج ــب تم وطظع
خسعبــئ إجــرائغض شــغ شعــط الطئغســئ وافعمغــئ 
الفرغــثة لعــثا الخــراع افخغــر شــغ غــجة شغمــا 
إجــرائغض  اجــاثثطئ  لصــث  بأجــقشه.  غاسطــص 
الــثي  السمطغاتــغ  السســضري  المظطــص  ظفــج 



طسائــرة  الســابصئ،  الةــعقت  شــغ  اجــاثثطاه 
التــرب سطــى أظعــا طعاجعــئ أخــرى طــظ طعاجعاتعــا 
المجطظــئ طــع المظزمــات ا�رعابغــئ شــغ غــجة. 
بإظةــازات  السمطغــئ  أظعــئ  ذلــك،  سطــى  وبظــاًء 
شــغ طعصــع  ولضــظ  لقسةــاب  طبغــرة  تضاغضغــئ 
دوظغــئ اجــاراتغةغئ ضئغــرة لثرجــئ أظعــا ُتثِضــر 
با�ظةــازات الضمغــئ فطرغــضا جظًئــا إلــى جظــإ طــع 
شغاظــام  تــرب  شــغ  اقجــاراتغةغئ  عجغماعــا 
(١٩٥٩-١٩٧٥). وعظا تعجث تثاسغات واضتئ سطى 
جغاجــات الحــرق افوجــط شــغ ضض طــا غمضــظ 

تخعره تصرغًئا"(٢٥).

٢-شحض الثبطعطاجغئ ا�جرائغطغئ:
       شــغ دراجــئ طعمــئ لطسصغــث اتاغــاط د. 
راشاغغــض بعحــظغك غاتــثث شغعــا ســظ طزعــر 
طعــط طــظ طزاعــر الفحــض ا�جــرائغطغ، وعــع 
الثبطعطاجــغئ  المســارك  ضســإ  شــغ  شحــطعا 
"إن  شغصــعل:  بالتــرب،  المرتئطــئ  والظفســغئ 
ــرب  ــات الت ــغ أوص ــئ ش ــئ إجــرائغض الماراضم تةرب
بشــرات  ذصســا:  أخئــح  طجسةــا  ظمطــا  تزعــر 
الةغــح  إظةــازات  بغــظ  دائمــا  تزعــر  خطغــرة 
وشحــض الثبطعطاجــغئ الساطــئ العذظغــئ. وغئــثو أن 
إجــرائغض لــط تســاعسإ بســث الصغمــئ الضاططــئ 
التــرب  أو  الثغظاطغضغــئ  الساطــئ  لطثبطعطاجــغئ 
أن  طــظ  الرغــط  سطــى  الماطــعرة  الظفســغئ 
المفضرغــظ السســضرغغظ خظفــعا شــغ طمارجــات 
التــرب طــظ عــثه الاثخخــات سطــى أظعــا سعاطــض 
صــال  المبــال،  جــئغض  سطــى  لطصــعة.  طداسفــئ 
المفضــر واقجــاراتغةغ السســضري الخغظــغ جــعن 
تــجو صئــض أضبــر طــظ ألفــغ ســام: إظــه غةــإ سطغظــا 
ــال. إن إجــرائغض تفحــض  إخدــاع الســثو دون صا
باجــامرار شــغ باظــغ أعــط سظخــر شــغ المسرضــئ 
ضــث تمــاس والةعــاد ا�جــقطغ، وبالاالــغ تةــث 
دولــغ  تتــئ ضشــط  وتضــرارا،  طــرارا  ظفســعا، 
أعــثاف  تتصغــص  صئــض  الصاــال  لعصــش  حــثغث 
سمطغاتعــا. وعــثا الظمــط غاضــرر شــغ ضض طــرة 
ســظ  الثشــاع  إلــى  إجــرائغض  شغعــا  تدطــر 
طعاذظغعــا ضــث العةمــات ا�رعابغــئ طمــا غعضــح 
ســثم الضفــاءة المظعةغــئ لطثبطعطاجــغئ الساطــئ 

ا�جرائغطغئ"(    ).
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السغاجــغ  العــثف  تتصغــص  ٣-ســثم 
لطترب:    

غســثد السصغــث الماصاســث د. التظــان حــاي الظاائــب 
ــا  ــرائغض عثشع ــص إج ــثم تتصغ ــى س ــئ سط المارتئ
السغاجــغ طــظ عــثه التــروب الاــغ خاضاعــا طــظ 
ــظ  ــعزراء بظغاطغ ــج ال ــا لرئغ ــعل: "وشًص ــض، شغص صئ
ظاظغاعــع، ضان العــثف السغاجــغ لسمطغــئ تــراس 
إلــى  وافطــظ  العــثوء  إســادة  عــع:  افجــعار 
إجــرائغض. وضان عــثا أغًدــا عــع العــثف السغاجــغ 
الةطغــض  وجــقم   ،(١٩٥٦) جــغظاء  لسمطغــات 
وسمطغــات   ،(٢٠٠٢) العاصــغ  والــثرع   ،(١٩٨٢)
ــرب  ــى ت ــئ إل ــث (٢٠١٤)، با�ضاش ــرف الخاط الة
لئظان الباظغئ (٢٠٠٦). شغ تمقت جــغظاء وجــقم 
طعمــئ  تسرغــش  تــط  العاصــغ،  والــثرع  الةطغــض 
ــث.  ــئ الاعثغ ــا إزال ــى أظع ــرائغطغ سط ــح ا�ج الةغ
لصــث اجــاطجم تتصغــص عــثا العــثف خطــص واصــع 
إلــى  الاعثغــث  ســعدة  دون  غتــعل  سمطغاتــغ 
الزعــعر، وغاــرك طفاــاح العــثوء وافطــظ سطــى 
ــغ  ــا ش ــرائغض. أط ــثي إج ــغ أغ ــض ش ــثى الطعغ الم
ــى  ــئ تــراس افجــعار، شصــث ضان العــثف سط سمطغ
غئــثو عــع إزالــئ الاعثغــث سئــر تثطغــر جعاظئــه 
وتضمــظ طحــضطئ  وتثرغةغــئ.  بطرغصــئ خطغــئ 

اقظاخار الاثرغةغ شغ: 
الاــغ  لطمــثة  تعصــع  دون  الصاــال  •اجــامرار 
جاســاشرصعا التمطــئ. وعــثا غاظاصــخ طــع شرضغــئ 
أجاجــغئ لمفعــعم افطــظ الصعطــغ ا�جــرائغطغ: أن 
ــغ دبطعطاجــغ  ــا إذــار زطظ ــا دائًم إجــرائغض لثغع
طتــثود تتــئ تخرشعــا، والغــعم طــع صــعة وجــائض 
الاعاخــض اقجاماســغ شــإن لثغعــا إذــارا زطظغــا 

طتثودا لطرأي السام أغًدا.
الاصطغثغــئ  الفرضغــئ  طــع  أغدــا  •وغاظاصــخ 
الصائطــئ بأظــه سظــث اقظثــراط شــغ ظــجاع، غةــإ أن 
لاتصغــص  ا�جــرائغطغ طســاسًثا  الةغــح  غضــعن 
ــثي  ــث ال ــإ الاعثغ ــث جاظ ــظ جــرغسغظ: تتغغ عثشغ
وصعــر  إجــرائغض،  سطــى  خطــر  أضئــر  غحــضض 
افراضــغ المعمــئ، وإن ضاظــئ طتــثودة، بأجــرع 
طــا غمضــظ. وبعــثه الطرغصــئ تضســإ إجــرائغض إطــا 
ــعدة  ــع س ــئ لاســعغئ دبطعطاجــغئ تمظ ــئ صعغ ورص
الاعثغــث أو الســغطرة السمطغاتغــئ المططعبــئ لمظــع 
تســعغئ  إلــى  الاعخــض  غاــط  لــط  إذا  سعدتــه 

دبطعطاجغئ.   
٢٦
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شــغ سمطغــئ تــراس افجــعار، وسطــى الرغــط طــظ 
الظةــاح الثراطاتغضــغ وغغــر المســئعق شــغ تتثغــث 
طعصــع ضمغــئ ضئغــرة طــظ افعــثاف واساراضعــا 
وتثطغرعــا، شصــث اظاعــئ السمطغــئ دون أن تتصــص 
الدرورغغــظ  السســضرغغظ  العثشغــظ  إجــرائغض 

لطعثوء وافطظ التصغصغغظ، وعما: 
لارجــاظئ  الضاطــض  حــئه  أو  الضطــغ  •الاثطغــر 
الخعارغــت الاــغ تحــضض أضئــر خطــر سطــى جظــعب 

ووجط إجرائغض.
•اقجــاغقء سطــى افراضــغ الاــغ تدمــظ لةغــح 
الثشــاع ا�جــرائغطغ درجــئ سالغــئ طــظ الغصغــظ 

بسثم إسادة تحضغض الاعثغث. 
ــث  ــابصئ، شص ــات الس ــع السمطغ ــال ط ــا ضان الت وضم
اظاخــار  دون  افجــعار  تــراس  تمطــئ  اظاعــئ 
سســضري ٍإجــرائغطغ جــاتص واضــح ق لئــج شغــه 
العــثوء  اجــاسادة  ضمــان  حــأظه  طــظ  غضــعن 
العــثوء  غخئــح  وعضــثا،  �جــرائغض.  وافطــظ 
وافطــظ طسامثغــظ سطــى الخثشــئ والصــثر، أي 
سطــى طــثى الــردع الــثي ضان طــظ المفاــرض أن 

تشرجه السمطغئ شغ تماس"(٢٧).

٤-وصش �ذقق الظار بثون ضماظات:  
تعجعاتعــط  اخاــقف  سطــى  السغاجــغعن  اظاصــث 
واظاماءاتعــط وصــش إذــقق الظــار دون صغــث أو 
ــج أوف  ــئ تاغم ــر لختغف ــك تصرغ حــرط، رخــث ذل
إجــرائغض جــاء شغــه: "بســث طعاشصــئ إجــرائغض سطــى 
وصــش إذــقق الظــار طــع ترضــئ تمــاس، اظاصــث 
ــاف  ــش افذغ ــظ طثاط ــغغظ ط ــظ السغاج ــث ط السثغ
وبســخ المســآولغظ المتطغغــظ التضعطــئ بحــأن 
عــثه الثطــعة بســث جــاسات شصــط طــظ دخعلعــا 

تغج الاظفغث:
اقتفاصغــئ  الضظغســئ:  أسدــاء  بســخ  •صــال 

طترجئ، وق تشغر العاصع.
المظضعبــئ  جــثغروت  بطثغــئ  رئغــج  •وصــال 
بالخعارغــت: ق غفعــط جــئإ طعاشصــئ الئــقد سطــى 
وصــش إذــقق الظــار فظــه لــط غطــرأ تشغغــر تصغصــغ 
سطــى العضــع. لصــث ضاظــئ عظــاك إظةــازات، ولضــظ 
ــجان الصــعى.  ــر طغ ــثي غشغ عــثا لغــج بالحــغء ال
تمــاس. عجغمــئ  غرغــث  أتــث  ق  أظــه  غئــثو 

•وأســرب جثســعن جــاسر رئغــج تــجب افطــض 
الةثغــث ســظ أجــفه فظــه تســإ صعلــه: تاــى طــع 
أشدــض المثابــرات والصــعات الةعغــئ شــغ السالــط، 
تمضــظ ظاظغاعــع طــظ التخــعل طــظ تمــاس سطــى 

وصش إذقق الظار دون حروط.
•وصالــئ زسغمــئ تــجب السمــض طغــراف طغثائغطــغ: 
طــا عــع العــثف طــظ السمطغــئ؟ وصــش إذــقق الظــار؟ 
عــثا  خــقل  جــغاط  وطــاذا  العــثوء؟  تتصغــص 
الخمــئ؟ تــان العصــئ لطاعصــش ســظ ا�ظــضار: لصــث 
تخــرف الةغــح ا�جــرائغطغ بحــضض اتاراشــغ، 
وأظعــر الةمعــعر طروظــئ، واجــاثثم ظاظغاعــع ضض 

عثا لاصعغئ ظفسه.
الماطــرف  الغمغظــغ  الضظغســئ  سدــع  •وصــال 
إغامــار بــظ غفغــر: وصــش إذــقق الظــار المتــرج عــع 
اجاســقم خطغــر لقرعــاب وإطــقءات تمــاس. 
إجــرائغض  لثولــئ  بالظســئئ  لغطــئ خسئــئ  عــثه 

والردع ا�جرائغطغ"(٢٨).

المفاعغــط  طــظ  الضبغــر  ٥-جــصعط 
السغاجغئ ا�ٍجرائغطغئ:  

المفاعغــط  طــظ  الضبغــر  غــجة  تــرب  أجــصطئ 
والسغاجــات الاــغ ضاظــئ تتضــط تساطــض إجــرائغض 
طــع الفطســطغظغغظ جــعاء شــغ الثخــض المتاــض أو 
شــغ الدفــئ والصطــاع، أو الفطســطغظغغظ ضحــسإ 
إدارتعــا  أجــج  وضثلــك  وطصاوطــئ،  وجــططئ 
ذلــك  ترخــث  لاطعراتــه.  وتعصسعــا  لطخــراع 

ختغفئ الةغروزالغط بعجئ، شاصعل:
ــح الســططئ الفطســطغظغئ: أدت جغاجــئ  •"تعمغ
إجــرائغض تةــاه الســططئ الفطســطغظغئ إلــى جســض 
خطــئ،  ذي  غغــر  طــازن  أبــع  سئــاس  طتمــعد 
وخعرتــه سطــى أظــه خائــظ لحــسئه قجــامراره 
شــغ الاســاون طــع إجــرائغض دون أي طصاغدــئ 
ضئغــرة. وبــثقً طــظ إبئــات أن اقساــثال طفغــث، 
سطــى  باجــامرار  ا�جــرائغطغئ  السغاجــئ  سمطــئ 
ــك  ــأت بثل ــطغظغئ، وضاش ــططئ الفطس ــاف الس إضس

طصاتطغ تماس.
•اجــاراتغةغئ "شــرق تســث": والاــغ تفاــرض ســثم 
الشربغــئ  والدفــئ  غــجة  بغــظ  ترابــط  وجــعد 
ــئ  ــرت عــثه اقجــاراتغةغئ لتضعط وإجــرائغض. وش
الســقم. سمطغــئ  لاةظــإ  ذرغســئ  ظاظغاعــع 



ــطغظغئ،  ــئ الفطس ــثاث أن الععغ ــئ افت ــظ أبئا لض
ــغ  ــا، ع ــًغا لع ــا رئغس ــثس طضعًظ ــر الص ــغ تسائ الا
البقبــئ. الســاتات  غربــط  الــثي  الخمــس 
•اجــاراتغةغئ ســجل وإضســاف الفطســطغظغغظ: سئــر 
إصاطــئ تتالفــات طــع دول سربغــئ سطــى افذــراف 
والســعدان،  والمشــرب  والئترغــظ  ا�طــارات   –
السربغــئ  الممطضــئ  طــع  طئاحــر  غغــر  وبحــضض 
الفطســطغظغئ.  الصدغــئ  –وتةاعــض  الســسعدغئ 
وطــع ذلــك، شــإن المتــاوقت المســامرة لســجل 
وإضســاف الفطســطغظغغظ عــغ برطغــض الثغظاطغــئ 
الــثي غمضــظ أن غظفةــر بســععلئ، تاــى شــغ 
ظســئًغا. العادئــئ  الشربغــئ  الدفــئ 

•المفعــعم افعــط وعــع وجــعد تساغــح الغعــعدي 
السربــغ داخــض إجــرائغض: ضان السظــش افخغــر شــغ 
عــع  والســرب  الغعــعد  بغــظ  المثاططــئ  المــثن 
شــغ  الةــثور  سمغصــئ  اظصســاطات  ســظ  تسئغــر 
الحــصعق  تحــضطئ  ا�جــرائغطغ.  المةامــع 
افجاجــغئ شــغ المةامــع ا�جــرائغطغ طــظ خــقل 
والترطــان  وا�صخــاء  الامغغــج  طــظ  جــظعات 
وطثظعــط  إجــرائغض  شــغ  الســرب  لطمعاذظغــظ 

وصراعط" .

الــرأي  ضســإ  شــغ  إجــرائغض  ٦-شحــض 
السام السالمغ والثسط الثولغ: 

بعجــئ،  جغروزالغــط  لختغفــئ  اشاااتغــئ  شــغ 
بغظــئ الختغفــئ ضغــش خســرت إجــرائغض طسرضــئ 
الــرأي السالــط السالمــغ، شاصــعل: "لصــث خســرت 
إجــرائغض الثســط شــغ طتضمــئ الــرأي الســام الــثي 
تساذــش طــع الفطســطغظغغظ. شــغ الخــراع التالــغ، 
الصئــئ  خــعر  بفثــر  إجــرائغض  أظخــار  حــارك 
التثغثغــئ الاــغ تساــرض خعارغــت تمــاس صئــض 
افحــثاص  وإتــقف  صاــض  طــظ  غامضظــعا  أن 
والمماطــضات شــغ إجــرائغض، لضــظ ذشــى سطــى 
عــثا الفثــر، خــعر إجــرائغض وعــغ تســعي طئظــى 
إسقطغــا شــغ غــجة بــافرض أو طظــجق شــغ طثغــط 
ــا أجــفر  ــئ غــجة طم ــغ طثغظ ــظ ش الحــاذأ لقجؤغ
ســظ  غصــض  ق  طــا  طصاــض  ســظ 
١٠ أشــراد طــظ سائطــئ أبــع تطــإ طسزمعــط طــظ 
افذفــال. لــثا، ُغظزــر إلــى إجــرائغض سالمغــا سطــى 
الدتغـــئ.  ولغســـــــئ  المساـــــــثي  أظعــــــا 
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الصئــئ  ظزــام  لاأجــغج  العصــئ  تــان  لصــث 
التثغثغــئ لطثبطعطاجــغئ الساطــئ لطــرد والثشــاع 
سظ إجرائغض شغ طسرح الرأي السام السالمغ"(٣٠) .

الســام  الــرأي  باأبغــر  اقجــاعاظئ  غمضــظ  وق 
عــثه  شــغ  إجــرائغض  صــرارات  سطــى  السالمــغ 
التــرب، وطــظ بغظعــا الشــجو الئــري لطصطــاع طبطمــا 
دراجــئ  تصــعل  الســابصئ،  تروبعــا  شــغ  تــثث 
لمرضــج بغةغــظ الســادات لطثراجــات اقجــاراتغةغئ 
ــى الرغــط أظــه ق غعجــث  ــار إغــقن: "سط بةاطســئ ب
ــظ  ــرى ط ــإ دورة أخ ــرائغض لاةظ ــث �ج ــار جغ خغ
السظــش، إق أن اقتاــقل المآصــئ لطصطــاع �زالــئ 
الظاتغــئ  طــظ  لطشاغــئ  تمــاس جــغضعن طضطًفــا 
الثولــغ.  المظزــعر  طــظ  وطثّطــًرا  ا�ظســاظغئ 
شالترضــئ المطاصغــئ افعــثاف - الاــغ تــط إظحــاؤعا 
ــات  ــع افصطغ ــط جمغ ــعب أن تثس ــرة وج ــعل شض ت
الظــعع أو  المدطعــثة سرصغــئ أو صائمــئ سطــى 
ا�بظغــئ بسدعــا الئســخ، صــث اتادظــئ الصدغــئ 
شــغ  ضئغــرة  تحــعًدا  وتحــثت  الفطســطغظغئ، 
وأسطــئ  وبرغطاظغــا.  الماتــثة  العقغــات 
تغــاة  ترضــئ   ،(Black Lives Matter (BLM
الســعد طعمــئ - وعــغ جــجء طــظ تضاــض الاصاذــع، 
دشســئ ضئغــرة لطمزاعــرات المظاعدــئ �جــرائغض - 
أن  إلــى  خطخــئ  بعلغاضــع   طةطــئ  أن  لثرجــئ 
تــعل  افطرغضــغ  الثطــاب  غغــرت  صــث   BLM

الحرق افوجط"(٣١).

٧-الثسارة افخقصغئ:
شــغ  طعمــا  طضعظــا  افخقصــغ  الةاظــإ  غســث 
واجاــثاب  السالمــغ  الســام  الــرأي  طثاذئــئ 
أشســال  ســظ  المحــروسغئ  وجــتإ  المآغثغــظ 
ــرب،  ــارة لطت ــارته خس ــغ، وخس ــان الخعغعظ الضغ
غصــعل دوظغــض عارتمــان طثغــر طسعــث حــالعم 
الثولــغ:  الخسغــث  "سطــى  بالصــثس:  عارتمــان 
الخاروخغــئ  تمــاس  لعةمــات  الســثر  غطامــج 
واجــاعثاف المثظغغــظ ا�جــرائغطغغظ سطــى اسائــار 
أظعــا ضربــئ طحــروسئ ضــث الزالــط، بغظمــا ُغظزــر 
إلــى طتاولــئ إجــرائغض التــث طــظ عــثه الدربــات 
سطــى أظعــا طزعــر طــظ طزاعــر إجــاءة اجــاثثام 
لطصــعة. واقظاصــادان افخقصغــان افضبــر حــغعًسا 

فسمال إجرائغض شغ غجة عما:
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ــظ إجــرائغض  ــعى الحــثغث بغ ــجان الص ــقل طغ •اخا
ضطــغ  جغًحــا  إجــرائغض  تمطــك  إذ  وتمــاس: 
الصــثرة، وعــغ طتمغــئ طــظ خعارغــت تمــاس 
بصئــئ تثغثغــئ. صــث تضــعن تمــاس حــرغرة لضظعــا 
ــثه لغســئ طسرضــئ  ــثا، شع ــإ. ل ــغ الشال ساجــجة ش

سادلئ ضما غصعل الظصاد.
•ســثم الاظاجــإ الحــثغث شــغ ســثد شــغ الصاطــى 
بظســئئ تجغــث ســظ ١:١٠ لخالــح إجــرائغض. وسظــث 
بالمئاظــغ  لتــص  الــثي  الدــرر  طــثى  تصغغــط 
والئظغــئ الاتاغــئ شــإن الثطــض غادثــط. لثلــك، 
شــإن المظاصثغــظ غصعلــعن إن رد إجــرائغض افولــغ 
سطــى خعارغــت تمــاس صــث غضــعن حــرسًغا، إق أن 
ــئ،  ــرة ذعغط ــث شا ــئ طظ ــث اظاع ــرسغئ ص ــثه الح ع
وضض غــعم تســامر شغــه إجــرائغض شــغ تمطاعــا عــع 

دلغض إضاشغ سطى شراغعا افخقصغ.
ا�خــرون  غاشاضــى  أن  ظاعصــع  أن  غمضظظــا  ق 
الماظاجــإ إذا ضاظــعا  أخقصغــا ســظ ردظــا غغــر 
ــطغظغغظ  ــاة الفطس ــط بمساظ ــا ق ظعا ــثون أظظ غساص
وق ظاططــع تًصــا إلــى تــض جــطمغ وســادل لطخــراع 
ا�جــرائغطغ الفطســطغظغ. إن أتــث أضبــر السعاصــإ 
ا�جــرائغطغئ  الســقم  سمطغــئ  قظعغــار  تثطغــرًا 

الفطسطغظغئ:
ــإ  ــغ غة ــئ الا ــاظغئ المائادل ــئ ا�ظس ــجع الخف •ظ
ــث  ــثا الاةرغ ــئ. إن ع ــثه السمطغ ــظ ع ــب س أن تظا
طارجــثئ  تصغصــئ  خــار  صــث  ا�ظســاظغئ  طــظ 

بالفسض.
تــص  واتاــرام  قتادــان  اقجــاسثاد  •ســثم 
الطرشغــظ شــغ السغــح بترغــئ وضراطــئ، طمــا أدى 
إلــى تــثوث سمــى أخقصــغ إجــرائغطغ واضــح 
لطسغــان. وصــث صــثم الحــغت جــراح ضض افدلــئ 
ــجًا  ــظ تاش ــط غض ــع وإن ل ــك، شع ــى ذل ــئ سط القزط
لــرد تمــاس الصاتــض وق غدفــغ الحــرسغئ سطغــه، 
إق أظــه صــعض طخثاصغــئ إجــرائغض افخقصغــئ 
وصــعض صثرتعــا سطــى جــماع تةةعــا افخقصغــئ. 
وعــثا عــع أتــث افجــئاب الرئغســغئ لثســارة عــثه 

الترب"(٣٢). 

٨-خسارة ترب افشضار والتصائص: 
غسائــر دوظغــض عارتمــان أن خســارة إجــرائغض 
ــر  ــط آخ ــص عــع جــئإ طع ــضار والتصائ لتــرب افش
لثســارتعا التــرب ضــث غــجة، شغصــعل: "عظــاك 
جــئإ آخــر أضبــر أعمغــئ لعجغماظــا، وعــع أظظــا شــغ 
طظثرذغــظ  لســظا  الفطســطغظغغظ  طــع  خراسظــا 
ــراع  ــغ خ ــظ ش ــضري، ولض ــراع سس ــغ خ ــط ش شص
أشــضار ورواغــات: عــض لظــا التــص شــغ افرض ؟ 
وإذا ضان افطــر ضثلــك شمــا عــغ افرض؟ طــظ 
الخــراع  ســظ  المســآول  طــظ  ؟  أوقً  ضان عظــا 
ــص الرئغســغ لطســقم ؟  ــظ عــع السائ المســامر؟ ط
ــثأ ضض  ــظ ب ــرة ؟ وط ــرب افخغ ــثأ عــثه الت ــظ ب ط
تــرب ؟ وشــغ ضض تالــئ عظــاك تصائــص صــث تضــعن 
ــثا  ــجاع ل شــغ بســخ أو طسزــط التــاقت طتــض ظ
قبــث طــظ ســرض أدلــئ وجــماع الحــععد. لصــث تــط 
ظــجع الحــرسغئ ظتــظ الغعــعد وا�جــرائغطغغظ لفاــرة 
ذعغطــئ لثرجــئ أظظــا ق ظســاطغع الاعصــش ســظ 
طظاصحــئ صدغاظــا بالتصائــص. المحــضطئ عــغ أظظــا 
وظصــثم  الثاذؤــئ  الصدغــئ  شــغ  ا�ن  ظةــادل 

التصائص الاغ لط تسث طعمئ:
•شتصغصــئ أن تمــاس ترغثظــا صاطــى وترضــئ 
سطــى عــثه التــرب افخغــرة، ق تدفــغ الحــرسغئ 

سطى ضض رد إجرائغطغ.
طساغغــر  رشدــعا  الفطســطغظغغظ  أن  •وتصغصــئ 
ــك العصــئ  ــث ذل ــث تفســر طظ ــعن لطســقم ص ضطغظا
ــظ،  ــض الثولاغ ــع ت ــثم ظت ــراز تص ــثم إت ــئإ س ج
ــرر الاعجــع اقجــاغطاظغ ا�جــرائغطغ  لضظعــا ق تئ
وق تئــرر اجــاتالئ ا�ن وق شــغ المســاصئض، وق 

تئرر ضثلك اجامرار الامغغج ضث الفطسطغظغغظ. 
الفطســطغظغغظ رشدــعا ضض تــض  •وتصغصــئ أن 
جــطمغ طظــث سام ١٩٤٧، ق غتســظ الاخــعر السام 
إلــى جــقم  تســسى  تســث  لــط  إجــرائغض  بــأن 

سادل، وق غتسظ اسامادعا سطى صعتعا.
 لطفــعز شــغ جــعق طفاــعح لفشــضار، شإظظــا ظتاــاج 
إلــى اجــاغساب أظظــا ق ظســاطغع الاتضــط شــغ 

السعق. شعع جعق طفاعح بتضط الاسرغش"(٣٣).



ومــا  الحــرب  خالصــة  خامســا: 
نظــر  وجهــة  مــن  بعدهــا 

إسرائيلية
الــثي  الفــت  طــظ  الثــروج  إجــرائغض  تتــاول   
أدخطاعــا شغــه تمــاس أبظــاء تربعــا طــع غــجة، وأن 
أرجــاعا  الاــغ  الةثغــثة  لطمسادلــئ  تاخــثى 
التــرب، وأن تسمــض سطــى  شــغ عــثه  تمــاس 
تتةغمعــا سســضرغا وجغاجــغا. وشــغ عــثا ا�ذــار 
غصــثم الطــعاء اتاغــاط غسصــعب أطغــثرور الرئغــج 
ا�جــرائغطغ  الصعطــغ  افطــظ  لةعــاز  افجــئص 
شــت  طــظ  لطثــروج  الاعخغــات  طــظ  طةمعســئ 

تماس واجاسادة الردع المفصعد، شغصعل: 
•"إذا لــط غادــح شــغ الصرغــإ الساجــض أن تمــاس 
لــط تتصــص حــغًؤا شــغ الصــثس، شــإن حــعغاعا بــق 
حــك جــاجداد لطصاــال شــغ المــرة الصادطــئ، و 
تصثغــط ظفســعا سطــى أظعــا طثاشــع ســظ المخالــح 

الفطسطغظغئ افخرى.
•غةــإ سطــى إجــرائغض أن تسمــض سطــى اجــاسادة 
عالــئ أظعــا ق ُتصعــر، والاــغ تسامــث سطغعــا طضاظاعــا 
شــغ المظطصــئ. لصــث شصــثت إجــرائغض بسدــا طــظ 
تطــك المضاظــئ ظاغةــئ لطظاائــب المرئغــئ لسمطغــئ 

تراس افجعار.
ــرد  ــثأ ال ــظ طئ ــغ س ــرائغض الاثط ــى إج ــإ سط •غة
سطــى  الــرد  ســادًة  غادمــظ  والــثي  الظســئغ، 
الظغــران طــع تةظــإ إخابــئ افعــثاف. عــثا الظعــب 
ــك،  ــظ ذل ــثقً ط ــاس. ب ــئ تم ــغ طخطت ــإ ش غخ
ــعة،  ــرد بص ــح ا�جــرائغطغ أن غ ــى الةغ غةــإ سط
طــع السطــط أظــه طــظ المرجــح أن تــرد تمــاس 
بإذــقق الخعارغــت لفاــرة ذعغطــئ. سظثعــا شصــط 
غمضــظ �جــرائغض أن تعضــح أظعــا طســاسثة لثشــع 
عــثا البمــظ لاتصغــص ردع تصغصــغ. ذالمــا أن 
المثاذــرة  شــغ  راغئــئ  غغــر  تئــثو  إجــرائغض 
طــظ ردسعــا،  بالمعاجعــئ، شــإن تمــاس، بــثقً 

جافعط أظعا ردسئ الةغح ا�جرائغطغ.
•شــغ المفاوضــات الاــغ تةــري بمســاسثة طخــر 
طــظ أجــض تســعغئ طــع غــجة، غةــإ سطــى إجــرائغض 
لــظ تســمح بإســادة تســطغح  أظعــا  أن تعضــح 
ــثوا  ــك، جــاعاجه إجــرائغض س ــاس. خــقف ذل تم
ــع  ــث بد ــئ بس ــئ المصئط ــغ السمطغ ــر ش ــعى بضبغ أص

جظعات طظ ا�ن.

ــقق  ــش إذ ــث وص ــا بس ــرائغض، إط ــئ �ج •إذا أتغت
ــى  ــار أو اتفــاق تفاوضــغ، شرخــئ لطصدــاء سط الظ
ــار طســآولغ تمــاس أو الةعــاد ا�جــقطغ أو  ضئ
طظحــآت تخظغــع الثخائــر شــغ غــجة، شــإن خظــاع 
ــغ أن  ــض ش ــا غامب ــاًرا خسًئ ــرار جــغعاجععن خغ الص
غضعظــعا عــط أول طــظ غضســر وصــش إذــقق الظــار، 
طمــا جــغآدي سطــى افرجــح إلــى جعلــئ أخــرى 
ــك طــظ  ــش طــع طــا غخاتــإ ذل ــئ طــظ السظ ذعغط
عةــعم سطــى إجــرائغض شــغ الســاتئ الثولغــئ. 
وطــع ذلــك، شــإن اقطاظــاع ســظ السمــض جــغمضظ 
تمــاس طــظ إســادة تســطغتعا، وغدــع إجــرائغض 
شــغ طعصــش خســإ شــغ المــرة الصادطــئ الاــغ 
غظثلــع شغعــا الصاــال. جــاضعن طســألئ العةــعم 
ا�جــرائغطغئ  لطصغــادة  صــرار  أخســإ  العصائــغ 

بسئإ اقظسضاجات السطئغئ لدئط الظفج.
ــثه  ــظ ع ــغ أي ط ــض أن تثاف ــر المتام ــظ غغ •ط
المسدــقت شــغ أي وصــئ صرغــإ، ولــظ أتفاجــأ إذا 
ــث سحــر  ــجن ظفــج افجــؤطئ بس ــثس ت ــئ الص ضاظ
بــأن  غةــادل  طــظ  عظــاك  ا�ن.  طــظ  جــظعات 
واصارتــعا  تتمطــه،  غمضــظ  ق  التالــغ  العضــع 
طتــاوقت دراطاتغضغــئ لاشغغــر العضــع الراعــظ: 
ــث  ــضرغئ أح ــراءات سس ــاذ إج ــقل اتث ــظ خ ــا ط إط
لاتصغــص الظخــر، أو طتاولــئ اجــاسادة جــغطرة 
طظــح  أو  غــجة،  سطــى  الفطســطغظغئ  الســططئ 
تمــاس اطاغــازات اصاخادغــئ طعمــئ. طــظ غغــر 
المرجــح أن تظةــح طبــض عــثه اقصاراتــات شــغ 

المساصئض المظزعر. 
طظزمــئ  افرجــح،  سطــى  تمــاس،  •جــازض 
إرعابغــئ تســسى إلــى تثطغــر إجــرائغض بالضاطــض، 
شــغ  اقجــامرار  إجــرائغض  سطــى  وجــغاسغظ 

اجاثثام الصعة قتاعائعا وردسعا"(٣٤).
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سادسا: استنتاجات وتوصيات
 ظثطــص طمــا جــئص أظــه جاســسى إجــرائغض إلــى 
تقشــى آبــار وظاائــب العجغمــئ اقجــاراتغةغئ الاــغ 
طظغــئ بعــا شــغ عــثه التــرب، وتتةغــط تمــاس 
تسعغــخ  طــظ  وطظسعــا  وسســضرغا،  جغاجــغا 
طثجوظعــا طــظ افجــطتئ وإســادة إخــقح طــا دطــر 

طظ أظفاق، وذلك سئر العجائض الاالغئ:

التــثة  الاخسغــث طظثفــخ  ١-اتئــاع جغاجــغئ 
ضث أي سمض طصاوم ولع ضان بالعظا تارصا. 

٢-اجاعثاف صغادات المصاوطئ.
٣-ربــط ا�سمــار والمســاسثات ا�ظســاظغئ بســعدة 
الســططئ الفطســطغظغئ إلــى إدارة الصطــاع وجســض 

ا�سمار تتئ إحراف دولغ وأطمغ وإصطغمغ.
ــط  ــادي ورب ــقم اقصاخ ــئ الس ــض جغاج ٤-تفسغ
تتســغظ افوضــاع المسغحــغئ وا�ظســاظغئ شــغ 
افرض  سطــى  الفسطــغ  العــثوء  بمــثى  الصطــاع 
ــروط  ــى ح ــاس سط ــططئ تم ــئ ج ــثى وطعاشص وط

السثو �سادة ا�سمار.
لاتســغظ وجــه  ٥-تمــقت دسائغــئ وإسقطغــئ 
إجــرائغض ورطــغ المصاوطــئ با�رعــاب وتعثغــث 
الثاخــض  أو  غــجة  شــغ  جــعاء  المثظغغــظ  تغــاة 

المتاض. 
٦-إجعــاض الاتــرضات الحــسئغئ الفطســطغظغئ شــغ 
الدفــئ سئــر زغــادة الاظســغص افطظــغ طــع جــططئ 
سئــاس واساصــال الصغــادات المآبــرة شــغ الدفــئ 
أو تخفغاعــا سئــر الاظســغص افطظــغ طبطمــا تــثث 

طع الظاحط ظجار بظات. 
إجعــاض  إلــى  بصــعة  إجــرائغض  ٧-جاســسى 
أرجــاعا  الاــغ  بالصــثس  غــجة  ربــط  طسادلــئ 
تمــاس شــغ عــثه الةعلــئ؛ فن شغعــا ضــرب أتــث 
الخعغعظــغ  لطمحــروع  الرئغســغئ  افجــج 
السغاجــغئ  الساخــئ  الصــثس  باسائــار  الماسطــص 
ــاضات  ــش اقظاع ــظ تاعص ــثا، ل ــان. ل ــئ لطضغ والثغظغ
تاعصــش  ولــظ  افصخــى  بتــص  الغععدغــئ 
ولضظعــا  بالصــثس،  اقجــاغطان  طحــروسات 

جاضعن بعتغرة أصض وجغاجئ الثطع خطعة. 

شــغ ضــعء طــا جــئص، وشــغ ضــعء طــا تصصــه 
الحــسإ الفطســطغظغ وطصاوطاــه الئاجــطئ وجمــعع 
ــاز  ــظ إظة ــه ط ــط ضط ــغ السال ــه ش ــظ طس الماساذفغ
ضئغــر، شإظــه غةــإ سطــى الحــسإ الفطســطغظغ 
العجغمــئ  عــثه  غســابمر  أن  ضان  أغظمــا 
جراتعــا  إجــرائغض  تطســص  الاــغ  اقجــاراتغةغئ 
الغــعم. وسطغــه أغدــا أن غســابمر الــرأي الســام 
السالمــغ الثاســط لــه والــثي أســاد بصــعة الســآال 
طحــروسغئ  إجــرائغض:  طحــروسغئ  طــثى  تــعل 
صغاطعــا، وطحــروسغئ بصائعــا باسائارعــا ظزــام 
شخــض سظخــري. وشــغ عــثا ا�ذــار ظثضــر بئســخ 

افطعر:

ــئ  ــات المصاوط ــعر وشسالغ ــاثاطئ خ ــض واج •تفسغ
شطســطغظ  أرجــاء  ضاشــئ  لاحــمض  الحــسئغئ 
اقظاعــاضات  لمعاجعــئ  الحــاات  وشطســطغظغغ 
وجغاجــئ  واقجــاغطان،  بالصــثس،  المســامرة 
ــى  ــئ إل ــئ الشربغ ــغ تصســط الدف ــات الا الضاظاعظ
١٦٥ طظطصــئ طسجولــئ، وضثلــك جغاجــئ التخــار 
ــات  الضاطــض لطصطــاع، وغةــإ أن تاظاجــإ الفسالغ
الةارغــئ  وافتــثاث  طظطصــئ  ضض  ظــروف  طــع 

والمآبرة شغعا. 

ــغ تةــري  ــثة لفتــثاث الا ــئ جغ ــئ إسقطغ •تشطغ
الةغــث  اقجــاثثام  اجــامرار  طــع  افرض  سطــى 
والفســال لعجــائض الاعاخــض اقجاماســغ سطــى 

غرار طا تثث شغ الترب افخغرة.
المةامــع  تــرضات  طــع  المســامر  •الاعاخــض 
وترجــغت  السالمــغ،  الظطــاق  سطــى  المثظــغ 
ــا  طخططتــات طعمــئ شــغ الثطــاب ا�سقطــغ لع
ــح  ــغ ضمخطط ــام الشرب ــرأي الس ــى ال ــا سط تأبغرع
وا�بــادة  السظخــري  والامغغــج  افبارتاعغــث 

الةماسغئ.

الفطســطغظغ  بالععلعضعجــئ  السالــط  •تثضغــر 
رأجــعا  وسطــى  الضئــرى  الــثول  ضاظــئ  الــثي 
برغطاظغــا جــئئا شــغ تثوبــه، واسائــار ذضــرى 
الظضئــئ عــع غــعم الععلعضســئ الفطســطغظغ، طــع 
ــثول بثشــع تسعغدــات لطحــسإ  ــئ عــثه ال ططالئ
الفطســطغظغ ســظ جــظعات الطةــعء والحــاات دون 

الافرغط شغ تص السعدة. 
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•وضثلــك تثضغــر السالــط دوطــا بةرائــط إجــرائغض 
طــظ طتــع وإبــادة الصــرى الفطســطغظغئ باسائارعــا 
جرائــط ضــث ا�ظســاظغئ ق تســصط بالاصــادم ذئصــا 

لطصاظعن الثولغ.

الخعاغظــئ صدائغــا  التــرب  •طقتصــئ طةرطــغ 
طــظ  تدــرروا  لمــظ  باسعغدــات  والمطالئــئ 
المثظغغــظ الفطســطغظغغظ جــعاء طــظ جــراء التخــار 
أو جرائــط التــرب شــغ الةعلــئ التالغــئ والةــعقت 

السابصئ.

•سمــض دســعة سالمغــئ �تغــاء اسائــار الخعغعظغــئ 
سصــإ  إلشــاؤه  تــط  والــثي  سظخرغــئ  ترضــئ 

"اتفاصغئ أوجطع".

لمظاةــات  السالمغــئ  المصاذســئ  •تظحــغط 
المساعذظات.

لرشــع  الصطــاع  طــع  سالمــغ  تداطــظ  •غــعم 
التخــار سظــه، والاأضغــث سطــى أن صطــاع غــجة 

طازال تتئ اقتاقل ا�جرائغطغ.

•إشحــال طتــاوقت سئــاس لطســغطرة سطــى صطــاع 
غجة أو اسائاره إصطغما طامردا.

•ططالئــئ السالــط بسصــث اظاثابــات قخاغــار جــططئ 
ــط  ــثث باج ــرغسغ لطات ــج تح ــطغظغئ وطةط شطس

الحسإ الفطسطغظغ بثغق سظ جططئ داغاعن. 
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