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 الشجاح الؾطشية/ فمدظيؽ جامعة
 السمخص 

ُؼ أحَد الؾجؾه التاريخّية للعالقات الفلسطظنيّية الغرريّيطة طَتَرك   هذه دراسٌة ُتَرمِّ َْ فط  مرحلطة الّيلطال الُغ
وأعيطط   لالتيد،ططد  الؾجططَل الفلسططظنيِ  الغسططاََِّد للرلططِية الغرريّيططة فطط  عمططد اليغا ططة  وهططؾ مططا ،ت ّلطط  
لأشطططٍالا تاريخّيططططةا عططططّدا  أْعَمُرهطططا الططططدوُر الفلسططططظنيّ  النطططار  فطططط  ت ططططؾيؽ الطططؾع  اليلططططالّ  والف ططططرّ  

ّيطططة الغرريّيطططة ميطططذ شطططؾا،نِر ََّطططؾِكما  بُطططِؼ الُغْ َتَسطططناُت التططط  الغرريطططّ   ومسطططاَّدُا فلسطططظنؽ للير طططة الؾطي
حِرَرْتمطططا  يطططارا السياسطططّ  الغرريطططّ   وركطططيس حطططزط ان طططالا الطططؾطيّ  شتظطططؾان ا سطططتا  ع طططد الخطططال  

ّعطادا امطتالك الغعيط  الطذ  عاشطْتل ٜٚٗٔالظريس لفلسظنؽ  . والدراسُة فط   لطػ  َّّّغطا تسطع  ّلط  
ُغرَيِة تياكنما التاريخّ  عؽ ا لفّيطة الاالاطةو و لطػ مطؽ قطالل قطراوا م غؾعطةا  تلػ الغرحلة ع ر ّ الة

مؽ الؾباكِ  والغراسالِت والُغَذِ،راِت  اِت الّصلة لأشٍاِل الّدعؼ السطاِلَرِة تلطػ. وعليطلو تتخلطد الدراسطة  
ططططا ِ ططططمار َلْعططططِض مسططططاراِت العالقططططاِت الفلسططططظنيّية الغرريّيططططة  فطططط  مرحلططططة الؾ طططل التططططاريخّ  ميم ر

الّيلال الغََتَرك: َفَتْنَيُث ف  َدْوِر فلسظنؽ ف  ت ؾيؽ الؾع  الف رّ  واليلطالّ  الغرريطّ   أِوِر  بُطِؼ 
  َٜٚٗٔتْرططَرُأ أوجططل الططّدعؼ الفلسططظنيّ  للرلططّية الغرريّيططة مططؽ قططالل مراسططالت ع ططد الخططال  الظططريس 

 باَّيرا.
 لغرريية  عمد اليغا ة.ال لغات الغفتاحية: الدعؼ الفلسظني   الرلية ا
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Palestinian support for the Moroccan cause in the era of protection 
Dr. Ahmed Rasim Jamil Khouli  
Al-Najah National University / Palestine 
Abstract 
    This study attempts to investigate one of the aspects of Palestinian-
Moroccan relations during the colonial period, I mean specifically the 
Palestinian support for the Moroccan cause in the colonial period. This 
is evident in many historical forms, such as the Palestinian role in the 
formation of Moroccan struggle and intellectual consciousness, and 
Palestine's support for the Moroccan national movement since its 
inception.as well as the achievements made by the visit of Moroccan 
politician Abdel Khaleq Al-Tarris to Palestine 1947.In light of the 
foregoing, the study tries to acquire the meaning that this stage lived 
through, by reading a set of relevant documents, correspondence and 
notes. The study first examines the Palestinian role in the formation of 
Moroccan struggle consciousness, then secondly examines the aspects 
of Palestinian support for the Moroccan cause through visiting Al-Tarrais 
Palestine 1947 and related letters. 

key words: Palestinian support, The Moroccan case, Colonial period. 
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 تأسيس:
الطططططدول العريّيطططططة فططططط  اليكنطططططة ِ شطططططِػ فططططط  أّن النيطططططث فططططط  مفمطططططؾم اليلطططططال الغَطططططتَرك شطططططنؽ      

اِستعغارّية  شييؾ عام  وترّص  الدور الفلسطظنيّ  فط  ت طؾيؽ الطؾع  الف طرّ  واليلطالّ  الغرريطّ   
شييؾ قاص  ،تظِلب الؾقؾف عل  مرّدمات تغمندّ ة  تاريخّية  وسياسّية  وف رّية  واجتغاعّيطة عطّدا 

 شنؽ الغَرق العريّ  والغررط. ُتْ ِرُ  الفروقات ف  مفمؾم الؾع  الرؾمّ  والؾطي ّ 
ّّن مؾاجمة الغَرق العريّ  للدولة العاغاَّّية اليا عطة للّتتريطػ  فط  مرحلطة أولط   ومطا ليرمطا مطؽ     

ََّؾو الدولة الرظرّية ف  عمد اِستعغار  ف  مرحلة باَّية  أسطمؼ فط  شلطؾرا الطؾع  الرطؾمّ  شؾ طفل 
لارافّيطة  وبشطرا  وحطدا الّلرطة والَطعؾر والغصطالس لاليسطنة تيطز  ّلط  اِعتطراف لالذاتّيطة ا ىؾّية ثقافّيةة

أيةديؾلؾجيا للَعؾط العريّية ف  مؾاجمة الدولة العاغاَّّية  بؼ ما فتط  أن تيطِؾل الطؾع  الرطؾمّ  ّلط  
تططدعؾ ّلطط  وحططدا ا قظططار العريّيططة الغٍافيططة  ططّد اِسططتعغار. فططُ ا  اَّطط  الرؾمّيططاُت تعيطط   سياسةةّية

(  حنث تتصّؾر مؾ ؾعاِتما imagined communities  جغاعات متخِنلة )  أبشاءاٍت ذىشّية  "
  فطُّن الرؾمّيطة العريّيطة  اَّط  (ٔ)السياسّية الُغلف  علنما الرؾمّية شؾ طفما  ياَّطاتا سياسطّيةر ملغؾسطة"

تتصططّؾر مؾ ططؾَعما السياسططّ  مَططروعرا وحططدويقا ،لططؼر ا قظططار العريّيططة  ططّد اِسططتعغار  و ططّد الدولططة 
 ظرّية أ لا.الر

ويطططالّرغؼ مطططؽ  لطططػ  ّلطططل  فرطططد أسطططمؼ دعطططُؼ الطططدول اِسطططتعغارّية  ويطططرو  الصطططراعات شطططنؽ الّيخطططب     
العريّيططة الغيلّيططة علطط  ميططاط  َّفؾِ هططا الخاّ ططة  بُططِؼ متظّلنططات ال فططاا  ططّد اِسططتعغار  فطط  مرحلططة 

وطيّيطة ميلّيطة  والطّدفا   ِحرة  ف  تدعيؼ الدولة الرظرّيةو حنث ارتنط ال فاا للرورا شياو عاطفة
عطططؽ الغطططؾطؽ والتّطططراط انقليغطططّ   وتأ،نطططد اسطططترالل الدولطططة الرظرّيطططة. وِمطططؽ بَطططِؼو "ّّن تر نطططز الير طططات 
الؾطيّية العريّية أهدافما عل  اَّتزا  السيادا للدولة الرظرّية مؽ السطلظة اِسطتعغارّية لطؼ  ٍطؽ  يتطا  

 ان  ستدع  أ لا الدفا  عؽ مفمؾم الدولة الرظرّية  ّل  شياو عاطفة وطيّية ميلّية فيسب  ل ّيل 
 .(ٕ)وتأ،ند شرعّنتما  ولؾ لؼ  ٍؽ  لػ ف  وجل الدول الرظرّية العريّية ا قرى"

وعليلو ،ِتلس  ميذ ال دا ة  أّن الؾع  الرؾمّ  ف  الغَرق العريطّ  ََّطأ فط  تصطاُدما مطع الطؾع      
مططر لططؼ  ٍططؽ  ططذلػ لاليسططنة للغرططرط  ويغٍططؽ الرططؾل: ِّن الططؾطيّ  )الدولططة الرظرّيططة(  فطط  حططنؽ أّن ا 

العالقططة شططنؽ الرططؾمّ  والططؾطيّ  لططالغررط هطط  عالقططة ت ططاُور  وليسطط  عالقططة تيططافر  ومططَردر  لططػ ّلطط  
أسناط عّداو فالغررط  ميذ اَّطدحار الرومطان فيطل  ودقطؾل الفطاتينؽ العطرط  عطِد  سطتيد ّلط  تطاري  
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ي ة ترسيؼ استعغارّ    غا هط  اليطال فط  أقظطار الغَطرق العريطّ . سياسّ  مسترّد  أ  أَّّل ليس َّت
وفطط  عططّد اسططتغرار اسططترالل ال يططان الغرريططّ   ََّططأ و ططع قؾاُمططل أّن عرويططة الططنالد تتعططِز  ليغا طططة 
استراللما  وهؾ شعؾر  ان  لرط عل  شلدان الغررط قالل الغعارك الظاحية الت  قيَلط   طّد 

عصر اليد،ث  وعيدما سرط الغررط ف  قنلطة اِسطتعغار  لطؼ تيَطأ ال رترال وانسنان ف  ف ر ال
 ِّ و لطؼ  ٍؾَّطؾا ،يغطرون ّلط  الؾحطدا ّ أ،د،ؾلؾجيا وحدوّية ف  أوساط ماّرفيل وقيادِتلو و لطػ  ّن هطِء
لصططفتما وحططدا ال يططان الغرريططّ   ولّغططا  اَّطط  هططذه الؾحططدا مفرططؾدا لفعططد اِسططتعغار ا جي ططّ  )ميظرططة 

طا مطع معيط  الؾحطدا. فرَّسّية  ميظرة  ّسناَّّية  ميظرة دولّية(  فرطد أ طنس اِسطترالل الطؾطيّ  متال مر
 .(ٖ) وهٍذاو ََّأت أ،د،ؾلؾجيا وطيّية مدافعة عؽ استرالل الغررط  وعرويِتل ف  الؾق  َّفسل

  شؾ ططفل أ،ططد،ؾلؾجيا الةةؾعي القةةؾميّ وت يرنرططا لِلططْنسو ترتططرا م غؾعططة مططؽ النططاحانؽ التغننططَز شططنؽ     
  شؾ طططفل "وعطططَ  اَِّتسطططاط ّلططط  والةةةؾعي العروبةةةيّ اسطططّية وحدوّيطططة  ََّطططأت فططط  الغَطططرق العريطططّ   سي

اجتغاعّيطة  تت طاو  ّططار اَِّتغطاو ّلط  الغ طال الطؾطيّ .  -العروية لصطفتما رالظطة تاريخّيطة  برافّيطة
فتما   قطار  التيد،طد السياسطّ  لمطا  أ  لصطوعي اليؾّيةةهذا  عي   أ لا  أّن الؾع  العرويّ  هطؾ 

حكيرة برافّية وتاريخّية ِ  رّنطر اَِّرسطام ال يطاَّّ  السياسطّ  لل لطدان العريّيطة مطؽ حكيرطة وجؾِدهطا. ّّن 
الؾع  العرويّ   َطنل  هيطا  الطؾع  الطد،يّ  الطذ  ِ ،لتطزم الغ طال السياسطّ  مهيطاررا لطل  والطذ  ،يرطد 

 .(ٗ)السيادا مؽ حرد السياسة وال ررافيا ّل  حرد العرندا والارافة"
هٍذاو فلؾ عِرْفيا الير ة الؾطيّية لأَّّما حر ة ُتْيِتُج المؾّية الؾطيّية مؽ مٍّؾَّات برافّية وتاريخّية     

ولرؾّية تغيُيما الغعي   ولؾ اِتفْريا عل  أِن "المؾّية الؾطيّية تلتغس م غؾعة مرِ نطة مطؽ التصطّؾرات 
الغتؾا طع علنمطا   توالسلؾ يالغؾاقل الغتَالٍة  والخظاطات اندرا،ّية  والخصاكص العاطفّية  وا

والتطططط  ،تراسططططغما حططططاملؾ تلططططػ المؾّيططططة لَططططٍد جغططططاعّ   والتطططط  ُتَرِسططططُ  فططططنمؼ عططططؽ طريطططط  التيَطططط ة 
د لططدى الير ططة الؾطيّيططة  -و غططا سططنتأّ،د ِحرططا –  َلُرْليططا ّّن الططؾع  العرويططِ  (٘")اِجتغاعّيططة ٍّ قططد تَطط

اَِّتغططاو ّلطط  الغ ططال الططؾطيّ   وتططدفُع  مططؽ بَططِؼ  ّلطط  الغرريّيططة شؾ ططفل هؾّيططة برافّيططة تت ططاو  ّطططار 
اليلال الغَتَرك مَع لاق  ا قظار العريّية  مؽ جمة  وأ،د،ؾلؾجيا وطيّية للغراومة  طّد الغسطتعغر 
ا ورويطططّ   مطططؽ جمطططة أقطططرى. ا مطططر الطططذ  جعطططد العرويطططة تتطططداقد مطططع الؾطيّيطططة لصطططؾرا علطططؾّيةو 

 عؽ استرالل ال يان الغرريّ  وسيادِتل. فالدفا  عؽ عروية النالد  هؾ دفا ٌ 
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طططا شطططنؽ العرويطططة      طططا شطططنؽ العرويطططة والؾطيّيطططة  فَُّّطططل لطططؼ  َطططمد تعار ر وب ا لطططؼ  َطططمد الغرطططرط تعار ر
  فرططد عّلطط  أّول   وانسططالم أ لططا  و لططػ  عططؾد ّلطط  قصؾ ططّية برافّيططة وتاريخّيططة واجتغاعّيططة متغّنططزا:

ارية سيّنؾن  عتيرؾن الغذهب الغال ّ ( تيفظ سيادا الدولة  وعيفة انسالم لالغررط تؾحندّ ة )فالغر
حت  ف  الغرحلة الغعا را. فعيدما حاول اِستعغار الفرَّسطّ  تيصطنر ال ريطر الغراريطة  وت ريطدهؼ 

ِّ ّلط   طرط هطذه  -مطع تظ نط  العطرف الغيلط ّ  –مؽ اليغطام الَطرع  انسطالمّ   لطؼ  ٍطؽ  سطع  ّ
  ّليططل الير ططة الؾطيّيططة الغرريّيططة  ميططذ ال دا ططة  لتخططؾ  معر تمططا ا داا التؾحندّ ططة  و لططػ مططا فظيطط

 ططّد "الغمنططر ال ريططرّ "  فلططؼ ،ل ططأ العططرط الغراريططة ّلطط  الططدفا  عططؽ أَّفسططمؼ لططالل ؾو ّلطط  أ،ططد،ؾلؾجيا 
 عططّدون ا قنططر اليا طية الظ يهّيططة للعرويططة  ومططا الفصططد  اعرويّيطة ميفصططلة عططؽ انسططالم  شطد  ططاَّؾ 

ةةةافططط  الفطططّ  الطططذ  َّصطططنل الغسطططتعغر.  شنيمغطططا سطططؾى السطططرؾط    رطططّدم الغرطططرط حالطططة مختلفطططة عطططؽ ثاني 
ا -الغَطرق لعطدم وجطؾد أقلّيطات غنطر ّسطالمّية   تفطرُ  الرالظطة الرؾمّيطة شطد الر مططؽ  -مسططييّية تيد،طدر

  لططؼ  َطمد الغرطرط  ططدامرا مطع الرؾمّيطة التر ّيطة  غططا شطمدها الغَطرق العريطط   ثالث ةاالرالظطة الد،يّيطة .
  ّ ا لؼ  ٍؽ هياك ما  ستفّز عروية أخير ا ل أ ّل  التغّنز شتعريف ما هؾ قؾمّ  لَخصّنتمؼ.حت  ،

الغرارية  ويدفعما ّل  التصريس شيفسما مسترّلة عغا ،طريط شمطا مطؽ ميطّددات  الطد،ؽ والؾطيّيطة  فرطد 
سططتعغار  ُوِجططد عامططد تططاريخّ  جد،ططد سططاعد علطط  تعزيططز ا ،ططد،ؾلؾجيا انسططالمّية لططالغررط  وهططؾ اِ

شد  – غا َُّغر ّليل لالغَرق لس ب وجؾد أقلّيات مسييّية -حنث لؼ ،يغر ّليل شؾ فل تيّد را قؾميقا
الغةةرا السةةرعسارّ  َُّغططر ّليططل شؾ ططفل تيططدِّ را وطييقططا ود،ييقططا  فططُ ا  ططان "اعقططر" فطط  الغَططرق  عيطط  

 .(ٙ)الغرا السديحيّ   فُّن "اعقر" ف  الغررط  ان  عي  اإلمبرياليّ 
ّّن التف نططططر فطططط  العرويططططة مططططؽ غنططططر انسططططالم  ططططان أمططططررا غنططططر مفمططططؾم لاليسططططنة للغراريططططة فتططططرا      

العَرييّيات والاالبنيّيات  شد ّّن معي  العروية لؼ  ٍؽ لنتيّدد ف  وع  الغرارية لانسالم فيسب  
تظططاش  فطط  وبَّّغططا ،تططداقد معططل أ لططا. وفطط  هططذا السططياق   رططؾل الغمططد  شيؾَّططة: "العرويططة مططا تططزال ت

أ هان الغرارية مع انسالم  لذلػ لؼ  فّرق الغرارية شنؽ مفمؾم  العروية وانسالم  وهذا اَِّظنا  
مخططاِلل لالَّظنططا  الططذ  سططاد ويسططؾد فطط  الغَططرق  ّ  ّّن وجططؾد أقلّيططات مسططييّية فطط  الغَططرق حططال 

َرق  ولؼ  ٍؽ لمطا أ  دون تظاش  الغفمؾمْنؽ  ولذاو ََّأت ف را "الد،ؽ هلل والؾطؽ لل غيع" ف  الغ
ططا عغططالر   ططدى فطط  الغرططرط  وحططنؽ  فّ ططر الغراريططة فطط  عغططد عريططّ    ططان  عيطط  لاليسططنة لمططؼ أ لر

 .(ٚ")ّسالميقا
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ا عطؽ       ّّن الؾع  العرويطّ  فط  الغرطرط  شؾ طفل وعيرطا تغتطز  فيطل العرويطة لانسطالم   طان لعنطدر
 طططة فططط  سطططؾريا ول يطططان  شطططد ّّن امتطططزا  ف طططرا ّدراك الت ريطططة الرؾمّيطططة الغعا طططرا فططط  الغَطططرق  قا

العرويطططة لانسطططالم فططط  وعططط  الغراريطططة  طططان   علمطططؼ  سطططترريؾن ف طططرا وجطططؾد عريطططّ  مسطططييّ .  رطططؾل 
الغمد  شيؾَّة: "لؼ  ٍؽ الغرريطّ  وقتمطا يأ  فتطرا العَطرييّيات والاالبنيّيطاتو  سطتؾعب تغامطا مسطألت  

اسطا علط  التَطّ ث لالطد،ؽ  والتظطّؾر الطذ  حطد  الؾطيّية والرؾمّية   ان وع  رجد الَار   عتغد أس
فيغططا لعططد فطط  الذهيّيططة السياسططّية  أّدى ّلطط  أن ،ططدرك الغراريططة حكيرططة الريططاط الرططؾمّ  ومسططألة وجططؾد 

 .(ٛ)عريّ  مسييّ !"
ويغٍؽ أن َّعِد امتزا  العروية لانسالم أحَد الغرجهّيات ا ساسّية الت  تغّنز الير طة الؾطيّيطة      

الغرريّيططة فطط  َّلططاِلما الططؾطيّ   ططّد الغسططتعغر ا ورويططّ   مططؽ جمططة  وفطط  تلططامِيما مططع الرلططا ا 
ؾطيّيططة العريّيططة فطط  الغَططرق  مططؽ جمططة أقططرى. و لططػ مططا ، ططدو جليقططا فطط  مططذّ رات  عغططاو الير ططة ال

الغرريّية وقظالاِتمؼ. ففط  تلطامؽ الير طة الؾطيّيطة الغرريّيطة مطع الرلطّية الفلسطظنيّية  َّغطر  عغطاو 
الير ة ّل  تلاميمؼ  اك شؾ فل واجنرا د،ييقطا ّسطالميقا  لالدرجطة ا ولط . مطؽ  لطػ  مطاالر  مطا جطاو 

ريس  فطط  الغططءتغر فطط  قظططاط  عططيؼ حططزط ان ططالا الططؾطيّ  لططالغررط  ا سططتا  ع ططد الخططال  الظطط
  عرططب تصططاعد قظططؾات ََّّططاو دولططة ،مؾدّ ططة فطط  ٖٜٛٔال رلغططاَّّ  العريططّ  الططذ  ُعرططد فطط  الرططاهرا 

يقؾل الظريس:"إنَّ عسمشا لفمدظيؽ نعربره مةؽ أوجةا الؾاجتةات الديشّيةة والدنيؾّيةةّ وأّن فلسظنؽ. 
ي يسكةةؽ بيةةا إنقةةاذ تزةةامؽ السدةةمسيؽ اليةةؾم فةةي القزةةّية الفمدةةظيشّية ىةةؾ الؾسةةيمة الؾحيةةد  الرةة

السؾقفّ ودفع كابؾس الزيق واأللؼ عؽ إخؾانشا حسا  بيت السقدسّ وقبمةة ،ّ وىة ا الرعةاون 
ىؾ ال   يمزم أن نغير بو في كّل قزّية مؽ قزايا الةتدد اإلسةدمّيةّ ألن أوروبةا لةؽ تكةيؼ لشةا 

أو تزةر إن فرتةت  وزنا ما دامت ل تجسعشا جامعة واسعة في الذعؾر والعسل يسكشيا أن تشفةع
 .(ٜ")الغروف الشفع أو الزرر

لالّرغؼ مؽ أّن عيطؾان الغطءتغر قطد  طان "الغطءتغر ال رلغطاَّّ  العريطّ " ولطيس "الغطءتغر ال رلغطاَّّ       
ِّ أّن  لػ لؼ ،ؾِجب عل   عيؼ حزط ان الا الؾطيّ  لطالغررط  أن  فصطد العرويطة  انسالمّ " ّ

لط  الرلطّية الفلسطظنيّية شؾ ططفما قلطّية قؾمّيطة تسطتفّز الَططعؾر عطؽ انسطالم فط  قظاِلطل  أو ،يغططر ّ
 لالعروية  فيسب  شد الَعؾر لالرالظة انسالمّية  ذلػ.
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 غٍطططؽ أن َّعطططّد العؾامطططد التططط  أشطططرَّا ّلنمطططا سطططالررا عؾامطططَد شينؾّيطططةر أسطططمغ  فططط  تَطططٍند الطططؾع       
لصططفتما حكيرططة تاريخّيططة وبرافّيططة   العرويططّ  لططدى الير ططة الؾطيّيططة الغرريّيططة  لغططا هططؾ وعطط  لالمؾّيططة 

قططار  التيد،طططد السياسطططّ  لمططا. ويان طططافة ّلططط  تلططػ العؾامطططد ال ينؾّيطططة السططالرة  بَطططِؼ عؾامطططد تاريخّيطططة 
وسطططياقّية أقطططرى أسطططمغ  فططط  مطططيالد الير طططة الؾطيّيطططة الغرريّيطططة فططط   طططيرِتما التيغيغّيطططة والسياسطططّية 

فططط  دور فلسطططظنؽ فططط  ت طططؾيؽ الطططؾع  الف طططرّ  اليد،اطططة. و لطططػ مطططا سطططيرُل عليطططل مطططؽ قطططالل النيطططث 
 واليلالّ  الغرريّ .

 أول: الدور الفمدظيشّي في تكؾيؽ الؾعي الفكرّ  والشزالّي السغربيّ 
َشطططِمَدت َّما طططة العَطططرييّيات ويدا طططة الاالبنيّيطططات مرحلطططة مطططيالد الير طططة الؾطيّيطططة الغرريّيطططة فططط       

 ططططيرتما السياسططططّية والتيغيغّيططططة اليد،اططططة  و لططططػ لعططططد فَططططد الاططططؾرا الغسططططّلية فطططط  الّريططططف وا طلططططس 
ِّ والصططيراو  واِعترططاد الططذ  سططاد لططدى رّواد الير ططة الؾطيّيططة لططأن ِ سطط ند لغراومططة الغسطططتعغر  ّ

لغؾاجمطططة أسطططناط التخّلطططل  وبجطططراو َّملطططة اقتصطططادّ ة وعلغّيطططة وبرافّيطططة. وفططط  هطططذا السطططياق  ،تيطططّد  
الغمد  شيؾَّة ف  مذّ راتل عؽ والده اليا  ع طد السطالم شيؾَّطة  أشط  الير طة الؾطيّيطة الغرريّيطة  ومطا 

دهؾر اقتصطادّ  : "اعترد والطد  أّن احطتالل الغرطرط َّطتج عطؽ تطفيقؾلقلَص ّليل ف  تلػ الغرحلة  
وعلغططّ  وبرططافّ   و ططان ،ططرى أّن الغرططرط لططؽ  سططا،ر التظططّؾر العططالغّ  ِّ شيملططة اقتصططادّ ة وعلغّيططة 
وبرافّية  لذلػ ارتأى  رورا مراومة السيظرا واِحتالل ا جي ّ  لغٍافية ا سناط الت  قادت ّل  

ططا ِّ شؾ ططع ا سططس السططليغة ِقتصططا د مرريططّ  وطيططّ   ويتلرططنؽ تلططػ السططيظرا. ولططؼ  ٍططؽ  لططػ متاحر
 .(ٓٔ)الغرارية العلؾم اليد،اة"

وفططط  الغرحلطططة  اِتمطططا  ت لطططَؾَر وعططط  سياسطططّ  جد،طططد أ،اطططر استَطططعارا لالياجطططة ّلططط  تعغنططط  ف طططرا       
ا مطؽ أشطٍال شيطاو المؾّيطة. ّّن المؾّيطة   غطا  -اِرتناط السياسّ  لالغَرق العريّ  لصفتل شٍالر جد،طدر

سطياقّ   وه "مطا ُتعظنيطا ف طرار عِغطؽ َّ طؾن  وعطؽ  يفّيطِة ارتناِطيطا لطاعقريؽ   هط  شيطاوٌ  -َّفمُغما هيطا
ُد الُظططُرَق ) ( التطط  َّتعامططد شمططا مططع اعقططريؽ الططذ،ؽ waysويالعططاَلِؼ الططذ  َّهططيُش فيططل  وهطط  مططا ُتَيططدِّ

 انطر مطؽ  َاِر ؾََّيا الغؾِقَل َّفَسل  والظررَق الت  َّختِلطُل شمطا عطؽ أول طػ الطذ،ؽ ِ  َطار ؾََّيا  وفط  
ا  مؽ قالِل اِقتالف"  .(ٔٔ)ا حيان    ر  تغننُز الُمؾّية  لٍَد أ،ار و ؾحر

ل  النعاات التعليغّية الغرريّية الغّت مة َّيؾ الغَرق )مصر  وفلسطظنؽ       وف  هذا السياق  شٍِ
ة قاّ طططة( ميططططذ َّما ططططة العَططططرييّيات  ّحطططدى الظططططرق ا ساسططططّية فطططط  شيطططاو المؾيططططة السياسططططّية والؾطيّيطططط



 الفلسطييّن للقضّية املغربّية يف عهد احلمايةالدعم 

 . أمحد راسم مجيل خوليد                                                                                                            
 

 166 

 

والعرويّية للير ة الؾطيّية الغرريّية. و غا سنت ِنُؽ ِحررا  فُّن معغؼ رجاِت الير ة الؾطيّية الذ،ؽ 
لؾا وعطططَنمؼ السياسطططّ   ٍّ قطططادوا العغطططد الطططؾطيّ  وال فطططاا  طططّد الغسطططتعغر   طططاَّؾا قطططد تلِرطططؾا تعلطططيغمؼ  وشططط

 والّيلالّ  والرؾمّ  ف  الغَرق. 
هطؾ أّن الطدور  -مؽ قالل الؾباك  والغذّ رات -ه الدراسة وِت ياَّل ّّن ما تسع  ّل  ترميغل هذ     

الفلسططططظنيّ  فطططط  دعططططؼ الرلططططّية الغرريّيططططة لططططؼ  رتصططططر علطططط  انفططططادا مططططؽ التططططرا  الاططططؾرّ  واليلططططالّ  
طا. ومططؽ جمطة باَّيططة   اَّطط   ّعططادا تَطٍند الططؾع  الف طرّ  والسياسططّ  أ لر الفلسطظنيّ   فيسططب  وبَّّغطا 

ططا فطط  الّتعريططف الير طة الصططيفّية اليَططظ ة التط  شططمدتما فلسططظنؽ فطط  تلطػ الفتططرا قططد ت طّؾأت دوررا ممغق
لالرلّية الغرريّية ف  ا وساط الفلسظنيّية والعريّية والدولّية. ومطؽ جمطة بالاطة  تعطّد فلسطظنؽ ّحطدى 
 طالكططع الططدول العريّيططة التطط  رافرطط  الير ططة الؾطيّيططة الغرريّيططة ميططذ شططؾا،نر ميالِدهططا  وأحّسطط  لأ مططة
الغرطططرط  وتلطططامي  معطططل علططط  الغسطططتؾيات الؾطيّيطططة والدشلؾماسطططّية  قاّ طططة فططط  مؾاجمطططة الغمنطططر 

 ال ريرّ .
ميططذ َّما ططة العَططرييّيات  تؾافططدت أفططؾا  مططؽ الظلنططة الغراريططة للدراسططة فطط  فلسططظنؽ  وقططد  اَّطط       

يّيطة مطؽ مصطر فط  تلطػ ا قنرا لالّيسنة للغرارية  أ،ار تؾافررا واَّس امرا مع شخصّنتمؼ الد،يّيطة والعر 
وهطؾ أحطد أفطراد النعاطة الغررييطة التط   –الفترا. وفط  هطذا السطياق  ،طرو  الغمطد  شيؾَّطة فط  مذ راتطل 

أسطناط تفلطند الغراريطة الدراسطة فط  فلسطظنؽ علط  الدراسطة فط   -ٕٜٛٔدرس  ف  مد،ية َّطاشلس 
ظنؽ  ولططيس مصططر  "أوّد أن أقططل قلططيال عيططد ا سططناط التطط  أّدت ّلطط  اقتيططار فلسطط فيقةةؾل:مصططر  

لت ؾن مٍاَّا لدراست   أَّا و مالكط  فط  النعاطة الغرريّيطة فط  مد،يطة َّطاشلس. فط  أواقطر العَطرييّيات  
اَّتَرت ف  مصر  قا ة داقد ا وساط الغتعّلغة  عاهرتان  أدتا لالغرارية للعزوف عؽ ّرسطال 

والارافطططة الفرعطططؾَّّنتؽ  أّمطططا  أشيطططاكمؼ للدراسطططة فططط  الرطططاهرا: الغطططاهرا ا ولططط  تغّالططط  فططط  الييطططنؽ لليعطططرا
الغططاهرا الااَّيططة  فمطط  مؾجططة انليططاد التطط  عّغطط  لعططض ا وسططاطة الغاّرفططة  و ططان ل تالططات ال اتططب 

 .(ٕٔ)الغصرّ  سالمة مؾس   والتّيار الذ  ارتنط لل دور ف   لػ"
الارافّيطة  قطد  ططان ،ّتلطس مّغطا ترطّدم  أّن الطؾع  العرويططّ  لطدى الغراريطة  لغطا هطؾ وعطط  لالمؾّيطة      

شؾ طططلةر فططط  تيد،طططد وجمطططة النعاطططة التعليغّيطططة ّلططط  فلسطططظنؽ. ّّن انسطططالم الطططذ   غتطططز  لالَخصططططّية 
الغرريّية  والَعؾر لالعروية الذ  ،تداقد ف  هؾّية تلػ الَخصّية مع الَعؾر لانسالم والؾطيّيطة  
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ُ  ا ر طان العردّ طة فرَ  علط  رجطاِت الير طة الؾطيّيطة الغرريّيطة أن تطدرَِّا أشياَوهطا  فط  مٍطان  عطزِّ
ُ ما.  والف رّية والؾطيّية للَخصّية الغرريّية  ِ ف  مٍان  رؾِّ

تلّر  أفراد النعاة الغرريّية ت ؾيَيمؼ  ف  مدرسة الي طاا فط  َّطاشلس  علط  أ،طد   نطار ا سطاتذا      
ططططر والسياسطططط ّ  قططططدر  طؾقططططان  الَططططاعر الططططؾطيّننؽ  والغفّ ططططريؽ الرططططؾمّننؽ الفلسططططظنيّننؽ  مططططيمؼ: الغف ِّ

وا ستا  ّشراليؼ طؾقطان  الغف ِّطر الرطؾمّ  والسياسطّ  أ،طرم  عنتطر  الغف ِّطر الرطؾمّ  والغطءّرم والغتطرجؼ 
دمحم عططزا درو ا  ا سططتا  والغفّ ططر دمحم علطط  درو ا  الَططي  والرا طط  ع ططد اليغنططد السططاكس. أّمططا أفططراُد 

ُد  تلططططػ النعاططططة الغرريّيططططة  فنططططرو  أحططططُد أسططططاتذتمؼ  دمحم عططططزا درو ا  فطططط  مذّ راِتططططل أسططططغاَوهؼ  وُيسطططط ِّ
مطططؽ تظطططؾان وغنرهطططا سطططنعة فتيطططان  هطططؼ الظّنطططب  ٕٜٛٔ"وجاوَّطططا فططط  سطططية  يقةةةؾل:اَّظناَعطططل عطططيمؼ. 

والغمد  ولدا اليا  دمحم ع د السالم شيؾَّطة  دمحمدمحم أفيطان وع طد السطالم شطؽ جلطؾن  دمحمدمحم ع طد السطالم 
 دمحم الخظنططب. وجططاو لعططد تر طط  الغدرسططة ّدريططس أقططؾ الفاسطط   دمحمدمحم ع ططد السططالم الخظنططب  دمحمدمحم

الظنب  وأحغد شؽ ع د الؾهاط  دمحمدمحم شؽ جلؾن  وع د هللا الخظنب  دمحمدمحم شؽ جالس  وع د ال طريؼ 
الفاس   دمحمدمحم اليسيس  وأحغد مد،ية  وأحغد شؽ ع ؾد  وع د ال ريؼ شيؾَّة  و اَّؾا ََّيظنؽ جاّد،ؽ 

جنطططططاتمؼ الد،يّيطططططة  مّغطططططا أ،سططططط مؼ ترطططططد،ر   وترطططططد،ر ا سطططططاتذا َّغيفطططططنؽ   ير طططططؾن علططططط  الكيطططططام شؾا
 .(ٖٔ)وميّ تمؼ"

النعاطططة  -فططط  مرحلطططة ِحرطططة -وفططط  الؾقطططع  لطططؼ ُ خظططط  الغسطططتعغر انسطططناَّّ  عيطططدما و طططل      
ن فييةةا جةةلد القةةاد  الةةؾطشّييؽ الحةةالّييؽ فةةي "التعليغّيطة الغرريّيططة السطالرة تلططػ لغد،يطة َّاشلسططنأَّما  تكةةؾَّ

و فالظّنططب شيؾَّططة  ططان مططؽ قططادا الير ططة الؾطيّيططة الغرريّيططة  وسططٍرتنر حططزط (ٗٔ)"خميفّيةةةالسشظقةةة ال
ان الا الطؾطيّ  فط  تظطؾان  ويالغاطد   طان شطكيرل الغمطد  شيؾَّطة سياسطيقا ودشلؾماسطيقا  ومطؽ قطادا 

لغدا  الير ة الؾطيّية الغرريّية  أّما شكيُرمغا ّدريس شيؾَّة  فعغد سفنررا للغررط ف  دمَ  وينروت
عامطططا  وتطططؾّل   لفتطططرا  ركاسطططة التَطططريفات الغل ّيطططة فططط  الريطططاط  وقطططد ترّلطططد دمحم الفاسططط  اليلفطططاو   ٕٔ

ميصططب و يططر ال ريططد  عرططب اسططترالل الغرططرط  وشططرد ميصططب سططفنر الغرططرط فطط  دول عططّدا  وقططد 
 تؾّل  ع د السالم شؽ جلطؾن  فط  مرحلطة ِحرطة  ميصطب السطٍرتنر العطام ليطزط ان طالا الطؾطي ّ 
ف  تظؾان  أّما دمحم ع د السالم الخظنب  فعغد أستا ا للتطاري  وال ررافيطا  بطؼ عغطد مطد،ررا لغطدارا 
دمحم الخططامس فططط  طي ططة  و طططان دمحم دمحم الخظنطططب علططؾرا فططط  الّل يطططة التيفنذّ ططة ليطططزط اِسطططترالل  
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شطططناط وعغططد ع ططد هللا الخظنطططب مططّدعيرا عاّمطططا لغيٍغططة طي طططة  و ططان أحغططد شطططؽ ع ططد الؾّهطططاط مططؽ 
 .(٘ٔ)الير ة الؾطيّية الغرريّية ف  الَغال

والاّلفُ  ف  ت طؾيِؽ النعاطة الغرريّيطة فط  َّطاشلس  هطؾ ط يعطة الت طؾيؽ الطذ   طاَّؾا ،تلِرؾَّطلو حنطث     
،طططان ت ؾييرطططا مت طططاِمالر  صطططرد الَخصطططّية  علغيقطططا  ومعرفيقطططا  ود،ييقطططا  وعروييقطططا  ووطييقطططا  وأقالقيقطططا  

ما  غٍؽ ترميؼ  ؾرتل التاريخّية مؽ قالل الؾباك  والغطذّ رات. فنطذ ُر ا سطتا  دمحم  وبَّساَّيقا. و لػ
انَّسططان اشططؽ عغلططل  -ٔعططزا دروا أّن مططؽ شططنؽ الغيا ططرات التطط   ططان ُ،لرنمططا فطط  مدرسططة الي ططاا: "

انقططالص  -ٚاِعتططراف لال غنططد   -ٙالغسططالغة  -٘الغططزاا  -ٗ رامططة الططيفس  -ٖالترتنططب  -ٕ
الصطططداقة ِو سطططّيغا فططط  الغطططدارا  -ٔٔاَِّترطططاد  -ٓٔالفيطططص  -ٜلصطططدر وال تالطططة اََّطططراا ا -ٛ

الغططرأا العريّيططة  -ٙٔالت امططد اِجتغططاعّ   -٘ٔالغاططد ا علطط   -ٗٔالترلنططد  -ٖٔانَّسططاَّّية  -ٕٔ
 .(ٙٔ)مد،ية العرط ف  ا َّدلس" -ٛٔالررآن ال ريؼ  -ٚٔ

يطططل أفطططراد النعاطططة الغرريّيطططة َلَنِتِلطططُس  أ لطططا  فططط  بُطططّؼ ّّن الطططؾع  الطططؾطيّ  والرطططؾمّ  الطططذ  ت طططّؾن ف     
ا ََّظة الت   اَّؾا  َطار ؾَّما داقطد الغدرسطة. مطؽ  لطػ  مطاالر  أَِّطل عيطدما اقتريط  السطية الدراسطية 

أّن  )*(ف  مدرسة الي اا عل  اَِّتماو  طل ْ  م غؾعة مؽ  نار الظاّلط ّل  ا ستا  أ،رم  عنتر
ا ،ؾّقعؾَّطل  و ط ان مطؽ شطنؽ الظلنطة الغراريطة الطذ،ؽ وّقعطؾا علط  العمطد: الظنطب شيؾَّطة   َلع لمطؼ عمطدر

وأحغد ع د الؾهاط  والغمد  شيؾَّة  دمحمدمحم ع د ال ريؼ شؽ جّلؾن. وعيطد قطراوا العمطد  تّتلطس للرطار  
 :(ٚٔ)الِكَيُؼ الؾطيّية والد،يّية والرؾمّية وانَّساَّّية الت  ،تلّغيما. فغؽ شنؽ ما جاو فيل

 ياا الت  أحياها ه  أن أ،افس وأجاهد   ّن اليياا جماد  وال ماد حياا.الرا ة مؽ الي -
 اليياا ِ قيغة لما  ّن لؼ ت ؽ اليرّية وارفة الغالل. -
 اليرّية تتغّاد ف  اِسترالل التام الياجز و وال  ّد سلظة أجي ّية. -
 ،ّد مستعغر ف  أّ  قظر عريّ  هؾ عدّو  ا لّذ وقصغ  ا شّد. -
 غلؼ واِستهناد والرظرسة واِست داد.أمر  الذل وال -
ه. - ِّ  شرف  مرّدا  قد أقسر  ّد ش و ّ
ِّ أسطططع  لمطططذا  - ِّ  ٍطططؾن اِسطططترالل فططط  أّ طططام عغطططر   وبَّّغطططا الطططذ   لطططنُرَّ  أ ِ ُ لطططنرَّ  أ

طا مطؽ مُاطد ال مطاد الَطريف  وأّ طام ال فطاا  ِّ أور  أشياك  وأحفاد  منرابرطا قّيغر اِسترالل  وأ
 شرفرا عؽ أّ ام اليرّية. لليرّية ِ تردّ 
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وعيططدما أَّمطط  طططالط النعاططة الغرريّيططة دراسططَتمؼ فطط  مدرسططة الي ططاا  َّّغغطط  لمططؼ الغدرسططة حفلططة     
تخطّر  لالحتفططاو شمطؼ  ويعططؾدتمؼ ّلطط  أهلمطؼ فطط  الغرططرط. وعيطد قططراوا ال ططزو الطذ  قّصصططل ا سططتا  

الو  ط يعطططُة الترييطططة الؾطيّيطططة أ،طططرم  عنتطططر فططط  مذّ راتطططل  لؾ طططل م ريطططات اليفلطططة  تت طططّنؽ ليطططا  ل ططط
والرؾمّية الت  تلّراهطا ططاّلط النعاطة الغرريّيطة.  رطؾل: "،اَّط  حفلطة راكعطة تلطػ التط  دعط  ّلنمطا فرقطة 
قالد شؽ الؾلند شياشلس  لت ريؼ فتيان الغررط ف  مدرسة الي اا  لغياسنة عطزممؼ علط  العطؾدا ّلط  

ة الَططّنان الغسططلغنؽ لالغططدعّؾيؽ. وافتتيطط  مططرا،ش لعططد  يططاط بططال  سططيؾات  ا،تّغطط  قاعططة جغهّيطط
 اليفلة شيَند ال َاف  ومظلُعل: 

 (ٛٔ)أقدؼ الكذاف في ى ا الزمؽ    أن َيبيَع الروَح في ُحّا الؾطؽ"           
وفطط  تلططػ اليفلططة  أََّططدت فرقططة قالططد شططؽ الؾلنططد ا ََّططؾدا ا َّدلسططّية التطط  َّغغمططا لمططؼ الَططاعر    

 :(ٜٔ) ّشراليؼ طؾقان  والت  ُتْذ،   ف  ملامنيما  الؾع  الؾطيّ  والعرويّ   و ان مظلعما
 فرية السةةغرا لّيا لمةجياد        نحؽ أولى الشاس باألندلسِ               

 نحؽ أبشاء فراىا ابؽ زياد        وليا ترخُص غالي األنفسِ                    
ّّن ما هؾ جد،ر لالغالحغة  ليس الت ؾيؽ العلغّ  لظاّلط النعاة الغرريّية داقد أسؾار مدرسة     

الي اا فيسطب  وبَّّغطا ط يعطة ََّطاطمؼ الف طرّ  واِجتغطاعّ  داقطد الغ تغطع الفلسطظنيّ   مطؽ جمطة  
د لطد،مؼ عطؽ طريط  معا َطة اليطؾاد  التط   اَّط  ت طر  فط  فلسطظنؽ   والؾع  اليلال ّ  ٍّ الذ  تَط

 ومياولة َّرِلل  ِمؽ َبِؼ  ّل  لالدهؼ  مؽ جمة أقرى.
ففطط  تلطططػ الغرحلطططة  شططمدت فلسطططظنؽ حر طططة برافّيططة و طططيفّية ََّطططظة  حنططث  طططدر فنمطططا شطططنؽ      

تيّؾعططط  شطططنؽ   طططييفة  ٕٔٗعطططدد   نطططر مطططؽ الصطططيل والغ طططاّلت  شلطططَ   ٜٛٗٔو ٜٜٔٔعطططام  
ُ ُيلا سياسّية  وأدشّية  واقتصادّ ة  ود،يّية  وأقرى متعّددا الغؾ ؾعات. وتلػ عاهرا تغّنزت شما 

 .(ٕٓ)فلسظنؽ مؽ ال لدان الغ اورا
ل  الصيافة العريّية ف  فلسظنؽ وسنلة ممّغة مؽ الؾساكد ال غاهنرّية ف  التع نطر عطؽ  وعليلو شٍّ
الرأ  العام  وف  تٍَند الؾع  الؾطيّ  والرؾمّ  لل غمؾر. وقد ِحغ  ل ية شؾ الت  قدم  ّل  

 ورويّنطنؽ  أّن الفاّلحنؽ الفلسظنيّننؽ  اَّؾا أوع  سياسطيقا مطؽ  انطر مطؽ ا ٜٕٜٔفلسظنؽ لعد بؾرا 
لططالرغؼ مططؽ َّسططنة ا مّيططة التطط   اَّطط  غالنططة شنططيمؼ  ّ   ططاَّؾا   تغعططؾن حططؾل مططؽ  رططرأ لمططؼ ال راكططد  

 .(ٕٔ)  ٖٖٜٔوَّتي ة لذلػو و ع  حٍؾمة اَِّتداط قاَّؾَّرا  ارما  ّد الصيافة  ُط َِّ  سية 
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فلسظنؽ  عؽ طريط   ف  تلػ الغرحلة  أفاد طلنة النعاة الغرريّية مؽ الير ة الصيفّية الّيَظة ف 
تيغيططططة الططططؾع  الططططؾطيّ  والعرويططططّ  لططططد،مؼ  مططططؽ جمططططة  والّتعريططططف لالرلططططّية الغرريّيططططة فطططط  ا وسططططاط 
الفلسظنيّية مطؽ قطالل ال تالطة فط  لعطض الّصطيل التط   اَّط  تصطدر  مطؽ جمطة أقطرى. وفط  هطذا 

ا علطط  طلنططة السطياق  ،ططرو  الغمططد  شيؾَّططة فطط  مذ راِتططل حططال الصططيافة العريّيططة فطط  فلسططظنؽ  وأبرهطط
: "،اَّطط  هيططاك  ططيل  انططرا تصططدر فطط   افططا وحيفططا وعٍططا والرططدا  عطططّدا يقةةؾلالنعاططة الغرريّيططة. 

 ططيل ،ؾمّيططة متعططّددا اِّت اهططات   ّلمططا ت تططب فطط  الرلططا ا الؾطيّيططة  ولع طط  هططذه الصططيل دوررا 
اَّط  وسطنلة ممّغا ف  شلطؾرا الطؾع  الطؾطيّ  لطدى م غؾعتيطا  و ادت مطؽ ّ رطاد مَطاعرَّا الؾطيّيطة  و 

مططؽ الؾسططاكد التطط  َّّغطط  لططد،يا ّحسططاا اَِّتغططاو ل.مططة العريّيططة... وأتاحطط  ليططا الصططيل الفلسططظنيّية 
الغ ال لل تالة عؽ الرلا ا الغرريّية  و ّيا َّرؾم شيَر  ّد ا قنار الت  َّتؾّ طد شمطا مطؽ أهليطا فط  

منر ال ريطرّ "... الطذ  الغررط  وأ  ر أّن الصيل الفلسظنيّية  اَّ  أّول  يل تتيّد  عؽ "الغ
ّعالَّل لغاالة الَرارا ا ول  َِّظالق الير ة الؾطيّية الغرريّية"  .(ٕٕ)،ان 

د الّغمنططر     ٍّ ال ريطططرّ  )واسططغل ا  طططلّ  الغمنططر الغطططيّغؼ لسططنر العدالطططة فطط  الغيطططاط   ات  )**(شطط
ما،ؾ  ٙٔفرَّسّ  ،ؾم ا عراف ال ريرّية  والت  ِ تؾجد شما ميا،ؼ شرعّية( الذ  أ دره اِحتالل ال

حدبرا فارقرا ف  تاري  الغرطرط اليطد،ث  حنطث سطع  اِحطتالل  لغرتلطاه  ّلط  التفريط  شطنؽ  ٖٜٓٔ
الغرارية عل  أساا عرقّ  )عرط ويرير(  ف طان  مطؽ شطنؽ مطا َّطّص عليطل الّغمنطر  تعظنطُد أحٍطام 

رّية. فطُ ا  طان الغراريطة ق طد الَريعة انسالمّية لدى ال رير  وحّامؼ عل  اِحت ام ّل  أعرافمؼ ال ري
 طططدور الّغمنطططر لطططؼ  ٍؾَّطططؾا ،تعرفطططؾن ّلططط  عطططرويتمؼ لغعطططزل عطططؽ انسطططالم  فرطططد فصطططد الّغمنطططر شطططنؽ 
مسلغنؽ عرط ومسلغنؽ غنر عرط  ا مر دفع الير ة الؾطيّيطة الغرريّيطة ّلط  مياريِتطل ميطذ ليغطة 

العطرقْنؽ. وفط  هطذا السطياق  ،ء طد ّعالَّل ف  س ند ردم المّؾا الت  شطاو اِسطتعغاُر أن  يفَرهطا شطنؽ 
دمحم عاشد ال اشر  أّن الؾع  العرويّ  ف  الغَرق ّ ا  ان قد ََّأ ف  سياق تيّد  سياسطة التتريطػ 
لعرويطططة الغَطططرق  فطططُّن الطططؾع  العرويطططّ  فططط  الغرطططرط ََّطططأ فططط  سطططياق امتطططداد التيطططّد  اِسطططتعغارّ  

 .(ٖٕ)الغغِاد ف  السياسة ال ريرّية
يّنؾن مططططؽ أواكططططد الغتلططططامينؽ مططططع الغراريططططة  ططططّد الغمنططططر ال ريططططرّ   والغيططططّدد،ؽ ،ططططان الفلسططططظن     

لالسياسطططة اِسطططتعغارّية الفرَّسطططّية. وقطططد اّتخطططذ تلطططاميمؼ أشطططٍاِ عطططّدا  أعمُرهطططا احتلطططان ال غهّيطططات 
الغيلّيططة الرلططّية الغرريّيططة  وت ّيطط  العغططد  طططّد الغمنططر ال ريططرّ . لان ططافة ّلطط  رفططع الفلسطططظنيّننؽ 
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تيّدد لالغمنر ال ريطرّ   وسياسطات فرَّسطا اِسطتعغارّية فط  الغرطرط.  لعصنة ا مؼ شياَّاتا احت اجّية ر
مططؽ  لططػ  مططاال  مططا رفعططل أهططال  مد،يططة طططؾل رم  فطط  الططذ رى الااَّيططة لصططدور الغمنططر  ّلطط  ركططيس 

ف طان  جغهية ا مؼ مؽ شيان ،يّدد لسياسة الغمنر ال ريرّ   ويءّ د وحطدا الَطعؾر لطالؾع  العرويطّ .
 :(ٕٗ)ال يان

 سعاد  رئيس جسعية األمؼ بجشيف السحررم
لشا الذرف أن نرفع لحزرتكؼ  غزا ونقسة السدمسيؽ والعرا في قزاء بشي صةعا/ طةؾلكرمّ 
وأقزية فمدظيؽ عمى دوام اسرسرار الغيير ال   أصدرتو فرندا في مراكش قبل سشريؽّ والة   

د العربّيةةة اإلسةةدمّية الرةةي يحررميةةا ويجّميةةا يقزةةي برشرةةير السدةةمسيؽ السكيسةةيؽ فةةي تمةةػ الةةتد
العرا والسدمسؾنّ وإّن مؽ دواعي األسف الذديد أن ترتفةع أصةؾات الحرجةاج والسةرشكار مشة  

مايؾّ ولةؼ يرةِ  لكةل ىة ه األصةؾات السرتفعةة الرةي تعةرا  ٙٔصدور الغيير السذؤوم في يؾم 
ه الةةتدد السجرسعةةيؽ فةةي ىةة ا اليةةؾم عةةؽ وةةعؾر مديةةيؽ السدةةمسيؽ والعةةرا. لةة لػذ فةة ّن أىةةل ىةة 

األسةةؾد الةة   صةةدر بسثمةةو الغييةةر القاتةةي برشرةةير إخؾانشةةا عةةرا مةةراكش يرفعةةؾن احرجةةاجيؼ 
الذديد عمى ى ه األعسال السشافية لحرّية العقائد واألديان الري تحررميا جسيةع الةدول السرسّدنةةّ 

عةرا والسدةمسيؽ إلةى أن ُيمغةى مةايؾ يةؾم حةزن عةام لم ٙٔوإنشا سشرابع الحرجاج مّرخة يؽ يةؾم 
 ى ا الغيير السشافي ألبدط قؾاعد العدل والحق.

    رى  دور الغمنر ال ريرّ   عرد ا ستا  أ،رم  عنتطر مطءتغررا شطع يقا ٕٖٜٔما،ؾ  ٙٔوف      
ف  مد،ية َّاشلس ف  َّاد  جغهّية العّغال  قظَب فيل ميّددا لالسياسة الفرَّسّية  وقظطب فيطل  طذلػ 

الظنطب شيؾَّطة  وآقطرون. وفط  قتطام الغطءتغر  اقتطرا ا سطتا  أ،طرم  عنتطر  طؾرا لل يطان الطذ  السطند 
سنرِسلؾَّل ّل  و يطر الخارجّيطة الفرَّسطّية  وبلط  الغكطيؼ العطام فط  الريطاط  وبلط  ركطيس عصطنة ا مطؼ. 

 :(ٕ٘)ال يان وقد وّقع عل  ال يان جغيع رجاِت َّاشلس  وعلغاِكما  ومغّال  أَّد،ِتما وجغهّياِتما. و ان
مايؾ ال   صدر فيةو الغييةر البربةرّ  السةؤّد  إلةى  ٙٔبسشاستة ذكرى  بيان نابمس تّد الّغيير

خةروج مديةةيؽ مةةؽ مدةةمسي البربةةر فةةي بةةدد السغةةرا مةةؽ حغيةةر  الذةةريعة اإلسةةدمّية وأحكاميةةاّ 
ا يرفةةةع السؾّقعةةةؾن احرجاجةةةاتيؼ عمةةةى ذلةةةػ الغييةةةرّ وعمةةةى الحسةةةدت الرتذةةةيرّية الرةةةي تدةةةاعدى

الدمظات في األوساط اإلسةدمّية فةي تمةػ الةتددّ ويدةرشكرون بذةد  ىة ا األسةمؾا السةرعسارّ  
الفغيةةع الةة   فيةةو عةةدوان صةةريي عمةةى الحرّيةةات الديشّيةةةّ والرقاليةةد الذةةر ّية اإلسةةدمّيةّ والةة   
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في يرشاقض مع القؾاعد السدنّية الحاتر ّ ويؤيدون إخؾانيؼ السدمسيؽ في بدد السغرا األقرى 
طما إلغاء الّغييرّ واحررام الحرّيات الديشّيةّ والرقاليد الذر ّيةّ والكّف عؽ الحسدت الرتذةيرّية 

 السسقؾتة.
وفططط  السطططياق َّفسطططل   اَّططط  جغهّيطططة الَطططّنان الغسطططلغنؽ  مطططؽ أولططط  ال غهّيطططات التططط  احتلطططي      

ّ . ويتيطّد  الغمطد  شيؾَّطة الرلّية الغرريّية  وت ّي  العغد  ّد الغمنر ال ريطرّ  فط  الغَطرق العريط
ف  مذّ راِتل عؽ ََّاط طلنة النعاة الغرريّية ف  فرو  ال غهّية ف  فلسظنؽ  والت  أدرج  الرلّية 

: "و طان ل غهيطة يقةؾلالغرريّية  وال فاا  ّد الغمنر ال ريرّ   غؽ شرَّامِ مطا الطؾطيّ  والعرويطّ . 
فلسطظنيّية  وأ  طر أّن  مالكط  الغراريطة ا ، طر الَّنان الغسلغنؽ فرو  ف  َّاشلس  وف  أهّؼ الغدن ال

مّيططط  سطططيقا درجطططؾا علططط  اِّتصطططال لال غهّيطططة  والتيطططّد  فططط  اجتغاعاتمطططا حطططؾل قلطططّية الغرطططرط...  
ومؾ طططؾ  الغمنطططر ال ريطططرّ ... ولطططؼ  ٍتفطططؾا شيطططاشلس  شطططد  ه طططؾا ّلططط  فطططرو  ال غهّيطططة فططط   افطططا وحيفطططا 

 .(ٕٙ)َاط ملاّد للغمنر ال ريرّ "والردا  وتيّؾل  مراّر ال غهّية ّل  مر ز َّ
وبْن  اَّطططط  الصططططيافة العريّيططططة فطططط  فلسططططظنؽ  وأشططططٍال الّتلططططامؽ التطططط  أعمرهططططا الفلسططططظنيّنؾن      

وجغهّيططاتمؼ ت ططاه الرلططّية الغرريّيططة قططد أِبرتططا فطط  تَططٍند الططؾعّ  الططؾطيّ  والرططؾمّ  لططدى طلنططة النعاططة 
الاؾرّ  الفلسظنيّ   ّد الغستعغر ال ريظاَّّ  قد أبّطر   الغرريّية  فغّغا ِ شّػ فيل   ذلػ  أّن الّترا 

لٍَد حاسؼ  ف  الؾع  السياسّ  والّيلالّ  الغرريّ  ف  تلػ الغرحلة. ،تيّد  الغمطد  شيؾَّطة عطؽ 
ططا  أبططر العغططد الفططداكّ  الفلسططظنيّ  فطط  تَططٍند الططؾع  اليلططالّ  الغرريططّ .  رططؾل: "،ططان تأّبرَّططا مزدوجر

ّ   فرططد رسططؼ ليططا معططالؼ طريطط   غٍططؽ أن َّسططلَ ل حططنؽ َّعططؾد ّلطط  الغرططرط  لالعغططد الفلسططظنيّ  الفططداك
ومؽ جمة باَّية  قل  شنييا ويطنؽ ّقؾتيطا الفلسطظنيّننؽ رياطرطا متنيرطا  واَّطدماجا  طامالر فط  الرلطّية... 
،ّيا َّتيّد  ف  م السيا الخا ة  وف  اجتغاعات عاّمة عؽ الرلّية الفلسظنيّية  وانحساا الذ  

َّيؽ الذ،ؽ درسيا ف  َّاشلس  أَّّيا مد،يؾن لفلسظنؽ شتعليغيا  وبرافتيا  ويالغَاعر الؾطيّية  ال ُميا  
التطط  تأّج طط  فطط  دواقليططا  لططذلػ آمّيططا لططأّن علنيططا واجنرططا  فططؾق مططا هططؾ مظلططؾط مططؽ اعقططريؽ ت ططاه 

 .(ٕٚ")الرلّية الفلسظنيّية
ة  رتصططر علطط  ال فططاا الفلسططظنيّ  لططؼ  ٍططؽ العغططد الفططداكّ  الفلسططظنيّ  الططذ  تططأبر لططل الغراريطط     

ِر عططّدا   الغراومططة اِجتغاعّيططة  وان ططرالات   الغسططّلس  ططّد الغسططتعغر ال ريظططاَّّ   شططد اّتخططذ أشططٍا
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والغراطعة اِقتصادّ ة  وان غان لعدالطة الرلطّية الؾطيّيطة ممغطا  اَّط  الُعطّدا متؾا طعة أمطام جنطؾ  
 .)***(الغستعغر

الدعؼ الفلسظنيّ  للرلّية الغرريّية ف  تلػ الغرحلة  لؼ  رتصر عل   َّخلص مّغا ترّدم ّل  أنّ      
شطططٍد انفططططادا مطططؽ التططططرا  الاططططؾرّ  واليلطططالّ  فيسططططب  شطططد اّتخططططذ شططططٍَد الّت طططؾيؽ العلغططططّ  والف ططططرّ  
والارطططافّ   مطططؽ جمطططة  والتلطططامؽ مطططع الير طططة الؾطيّيطططة الغرريّيطططة  ميطططذ شؾا،نرهطططا  مطططؽ قطططالل التيد،طططد 

رّية الفرَّسطططططّية والغمنطططططر ال ريطططططرّ   علططططط  الغسطططططتؾيات اِجتغاعّيطططططة والسياسطططططّية لالسياسطططططة اِسطططططتعغا
وانعالمّيطة  مططؽ جمططة باَّيططة  وتعغنط  الططؾع  العرويططّ  لططدى الير طة الؾطيّيططة الغرريّيططة شتيؾيِلططل مططؽ 
وعطط ا لالمؾّيطططة الارافّيطططة الغَطططتر ة ّلططط  وعططط  سياسطططّ  جعطططد الير طططة الؾطيّيطططة مَطططدودار ّلططط  الغَطططرق 

 ومرتنظةر لرلا اه  مؽ جمة بالاة. العريّ  
 : أوجو الدعؼ الفمدظيشّي لمقزّية السغربّية:ٜٚٗٔثانيا: الظريس في فمدظيؽ 

َّخّصص هذا ال زو مؽ الدراسطة للنيطث فط   يطارا السياسطّ  الغرريطّ   وركطيس حطزط ان طالا     
تط  لرنتمطا الرلطّية   وأوجطل الطدعؼ الٜٚٗٔالؾطيّ  شتظؾان ا ستا  ع طد الخطال  الظطريس لفلسطظنؽ 

 الغرريّية مؽ الفلسظنيّننؽ عرب تلػ الزيارا.
 طغؽ ال مطؾد الدشلؾماسطّية التط  ا طِظَلع  شمطا  ٜٚٗٔتيدر   يارا ا ستا  الظريس لفلسطظنؽ     

لالرلطّية الغرريّيطة علط  الغسطتؾى الطدولّ   -فط  تلطػ الغرحلطة -ا حزاط الؾطيّية الغرريّية للّتعريف 
ؼ الغّتيططدا  وجامعططة الططّدول العريّيططة  وعططدد مططؽ الططّدول العريّيططة. فطط  هططذا السططياق لططدى  ططّد مططؽ ا مطط

  والتططط  ٜٚٗٔالتطططاريخّ   ّ ن   اَّططط   يطططارا ا سطططتا  ع طططد الخطططال  الظطططريس لفلسطططظنؽ فططط  ،ؾلنطططؾ 
استررق  عَرا أّ ام  َ ِصُفما ف  مراسَلِتل انقؾاَّّية مع ا ستا  الظّنطب شيؾَّطة  ق طد مرادرِتطل الرطدا 

ا ّل  شنروت  متّ  "...وبعدذ فقبل مغادرتي ى ه التقاع السقّدسةّ أكرُا لػ ىة ه األسةظر : بقؾلو مر
السخررر  ألخبَرك أنشي عمةى سةفر. ففةي الدةاعة الؾاحةد  مةؽ ىة ا اليةؾمّ سةأترك القةدس طةائر ا 

ذلةػ إلى بيروت بعد أن قزيت بفمدظيؽ عذر  أّيام لؼ أَر في حياتي أّياما أكثر ازدحام ا مشياّ و 
 .(ٕٛ)ىؾ الدّر في الكرابة السخررر  إليكؼ"

،اَّطططط  ا ّ ططططام التطططط  قلططططاها ا سططططتا  الظططططريس فطططط  فلسططططظنؽ مزدحغططططةر لا عغططططال والتططططيّرالت      
طططُده  ِقظاشيقطططا  شطططٍُد مراسطططالِتل انقؾاَّّيطططة مطططع ا سطططتا  الظّنطططب  والغطططءتغرات والزيطططارات  و لطططػ مطططا ،ء ِّ

التلخيصطططّ   واِ،تفطططاو شطططذ ر ا عغطططال التططط  أجراهطططا مطططؽ دون شيؾَّطططةو حنطططث  رلطططُب علنمطططا الّظطططالع 
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الَخْؾ  ف  تفا نِلما  وِمْؽ َبِؼو َّ ده  وقد جعد ِمْؽ التأ،ند عل   لطػ الظطالع فط  ال تالطة  فاتيطةر 
لغراسالِتل. فنان افة ّل  الغراسلة الت  أشرَّا ّلنمطا سطالررا   طان ا سطتا  الظطّريس قطد  تطب مراسطلةر 

  خ ر فنما ا ستا  الظنب شيؾَّة لا عغال الت  قام شما فط  ا  طام ا ولط  مطؽ  يارتطل. أقرى ق َلما 
"...وبعدذ ف ّني أخرمس مؽ أوقةاتي السميةةة باألعسةال والرةشّقدت لحغةة قرةير  ألكرةا لةػ  :يقؾل

فيياّ وأنا تيف ى ه التدد السقّدسة الري قابمْرشا أحدؽ اسركتال وأكرمرشا أعغؼ إكةرامّ ولزةيق 
ا الذرح والّرعميق لؾقت آخر"  .(ٜٕ)الؾقتّ أكرفي برمخيص ما عسمرو أو سأعسمو قريت ا تارك 

َّزل ا ستا  الظريس  يفرا عل  المن طة العريّيطة العليطا لفلسطظنؽ  حنطث ت ّفلط  شت طاليف ّقامتطل     
 –اعتططذر فطط  الططد ار الفلسططظنيّية طططؾال مططّدا َّزولططل فنمططا.  ار الرططدا  ويافططا  وَّططاشلس  وينطط  ليططؼ  و 

عؽ دعؾات تلّراهطا لزيطارا عٍطا  وحيفطا  وغطّزا  وأرييطا  والخلنطد  وططؾل رم  و طفد   -للن  الؾق 
طططا –. وال طططد،ر لالطططّذ،ر (ٖٓ)ومطططدن أقطططرى غنرهطططا أّن  يطططارا  -لفمطططؼ لعطططض الغ ريطططات التططط  سطططتِرُد ِحرر

يطدا ل يطة قاّ طة ا ستا  الظريس لفلسظنؽ  اَّ  قد تزامي  مع ّرسال ال غهّية العاّمة ل.مطؼ الغت
للنيطططث فططط  و طططهّية فلسطططظنؽ  وقطططد جؾِيَمططط  تلططططػ الّل يطططة لطططالّرفض  وب طططراط عطططاّم شطططغد الغططططدن 
ّعطططالن  الفلسططظنيّية  ّلمططا   اَّطط  قططد دعططط  ّليططل المن ططة العريّيططة العليططاو و لطططػ لعططدم تلططّغؽ ممّغتمططا 

 استرالل فلسظنؽ.
تغؾر لغؾجة ا ظرالات حاّدا   -والردا قاّ ة –ف   لػ السياق التاريخّ    اَّ  فلسظنؽ      

و ططان ّشططعاعما الف ططرّ  وانعالمططّ  والدشلؾماسططّ    نططرراو ا مططر الططذ   ططان  عيطط   لالّيسططنة للير ططة 
ا للّتعريف لالرلّية الغرريّية ف  ا وساط  الؾطيّية الغرريّية  ميفذرا ِقظاشيقا وبعالميقا ودشلؾماسيقا واسعر

 ة. الفلسظنيّية والعريّية والدوليّ 
وف   ؾو الؾباك  الخاّ ة شزيارا الظريس لفلسظنؽ   غٍؽ أن َّؾّ   الغٍتسنات التط  حّررتمطا      

ّعالمّيطة  ودشلؾماسطّية  واقتصطادّ ة: فعلط     السدةرؾى اإلعدمةيّ  يارتل لغد،ية الردا ّل  مٍتسنات 
 اعةو و لػ مطا أتاحتطل حغن  الرلّية الغرريّية شدعا ة واسعة ف  الصيافة الدولّية  والغيلّية  وان

عؾامُد عّدا  أْعَمُرها الغءتغر الصيفّ  الذ  عردتل المن ة العريّية العليا ف  الغٍتب العريّ   و لػ 
ف  عّد مراطعة الّل ية الخاّ ة لالنيث ف  و هّية فلسظنؽ  حنث حلر الغءتغر ما ،زيد علط  

لظطريس فيطل شياَّرطا أبطار فيطل الرلطّية أريعنؽ  يفيقا مؽ مختلل الغلد والييد  وقد قظب ا سطتا  ا
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الغرريّية  وقطد تُطرجَؼ ّلط  الّلرطة اَِّ لنزّيطة  بُطّؼ تلّرط  عكَنطل أسط لة عطّدا مطؽ الؾ طاِت ا جي ّيطة حطؾل 
 الرلّية الغرريّية. وف  هذا الّسياق   ٍتُب ا ستا  الظريس للظنب شيؾَّة عؽ أهغّية الغءتغر: 

ي األوساط الدياسةّية السحمّيةة واألجشبّيةةّ وقةد ُأخبةرت بعةُد أن "وقد أحدث الجرساع تأثيرا كبيرا ف
بعَض مراسمي الؾكالت وّجيؾا برقّيات عؽ السةؤتسرّ فجةاءتيؼ برقّيةات مةؽ وكةالتيؼ تدةرزيُدىؼ 
مؽ األختارّ وتؤّكد ليؼ اىرساميا بكل ما يرُد في ىة ا السؾتةؾعّ وىة ا مةا يتّذةر بشجةاح مررةاِبع 

 .(ٖٔ)َلشاّ ويذّجعشا عمى السزي في سبيمشا"في جيادناّ ويقّؾ  تفاؤ 
وبلططططط  جاَّطططططب الغطططططءتغر الصطططططيفّ  السطططططاش   قطططططّدم ا سطططططتا  الظطططططّريس تصطططططريياتا عطططططّدا لل راكطططططد     

  لان ططططافة ّلطططط  حططططد،اْنِؽ (ٕٖ)الفلسططططظنيّية    ريططططدا "الؾحططططدا"  وجريططططدا "الططططدفا "  وم لططططة "الرافلططططة"
حالةةة لغيّظططة ّلْيططل أن ُ،لرطط  ميا ططرتْنؽ عططؽ "سطط ّلْتمغا معططل ميّظططة الَططرق ا دَّطط   حنططث طل طط  ا

 .(ٖٖ)"الحالة الجرسا ية في السغرا"  وأقرى عؽ "الرعميؼ في السغرا
ّّن اعتيططاو الصططيافة العريّيططة وا جي ّيططة فطط  فلسططظنؽ لالرلططّية الغرريّيططة  ططان  عيطط  ال انططر فطط       

تع  طة الطرأ  العطام  و طريرا مطؽ تلػ الغرحلةو فالصيافة  اَّ  وسطنلة مطؽ الؾسطاكد ال غاهنرّيطة فط  
 روط التيَ ة اِجتغاعّية  وشٍالر مؽ أشٍال التؾعية لاليّس الؾطيّ  والرؾمّ  الغَترك  َّاليطػ 
عططؽ الّتعريططف لالرلططية الغرريّيططة  اِتمططا  وأبططره علطط  ّحسططاا الغراريططة أَّفسططمؼ. وفطط  هططذا السططياق  

: "و ّيطا َّرسطد  طيفرا يقةؾلػ الغرحلطة. ،تيّد  الغمد  شيؾَّة ف  مذ راتل عؽ أبر الصيافة فط  تلط
أو قصا ات مؽ الصيل  ويٍغّيات   نرا ّلط  جيطؾط الغرطرط  وقطد ِ ،تصطّؾر مطدى تطأبنر هطذه 
الصطططيل أو الرصا طططات فططط  تع  طططة الطططرأ  العطططام  حطططنؽ  ظطططالع الغراريطططة مطططا  ٍتطططب عطططؽ تعّسطططل 

هططذه أشططياو قططد ت ططدو ومغارسططات اِسططتعغار الفرَّسططّ  فطط  الغرططرط  فطط   ططيل عريّيططة أو أجي ّيططة. 
حاليطططا لسطططيظة  ول يمطططا فططط   لطططػ الؾقططط  تعيططط  ال انطططر! وأقطططّد هطططذا ال انطططر  أّن اليطططاا  اَّططط  تيطططّس 

 .(ٖٗ)شت اوط العالؼ الخارجّ  مع قلّية الؾطيّننؽ الغرارية"
ططا لالّيسططنة للرلططّية       ّعالميقططا ممغر لان طافة ّلطط  مططا ترططّدم  حّررط   يططارا ا سططتا  الظططّريس مٍتسطنرا 

الغرريّيططة  وأعيطط   لالتيد،ططد  ّ  ططاد عيصططر مرريططّ  فطط  الغٍتططب العريططّ  لالرططدا  للّدعا ططة للرلططّية 
ط ان ططالا الغرريّيططة  والتعريططف شمططا. وحططؾل هططذه اليرظططة   ٍتططب ا سططتا  الظططريس فطط  ترريططره ليططز 

"نغةةر ا ألّن القةةدس مةةؽ أىةةّؼ مراكةةز الدياسةةة فةةي الذةةر  األدنةةىّ الططؾطيّ  حططؾل  يارتططل فلسططظنؽ: 
فّكرنةةا فةةي إيجةةاد عشرةةر مةةؽ عشاصةةرنا ىشةةاك ليدةةرظيع أن يقةةؾم بالدعايةةة لقزةةّيرشاّ والترةةال 
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و لمقةدس عاّمةة خيةر  مراسةميياّ واإلوةراف عمةى الييةةات ا لسغربّيةة بالرحافة األجشبّية الري ُتؾجِّ
الري تركشاىا ترأّسس في التدد الفمدظيشّية. وقد درسشا السدةألة ىشةاّ والعكتةة الكبةر تخّظيشاىةاّ 
وىي العكتة السادّيةّ فديكؾن ى ا الذخص نائت ا عؽ مكرا القاىر  في السكرا العربّيّ وتكةؾن 

 .(ٖ٘)أجرتو مشوّ ولعّل الخيار سيقع عمى رويد إدريس"
ّعالمّيططة  فططَاّؼ ّن  اَّطط  الغٍتسططن      ات السططالرة التطط  حّررمططا وجططؾد ا سططتا  الظططريس فطط  الرططدا 

ططؽ وجططؾد ل يططة الّتيرنطط  فطط  الرططدا السدةةرؾى الدبمؾماسةةيّ مٍتسططنات أقططرى دشلؾماسططّية  فعلطط   ٍّ   م
ا سطططتاَ  الظطططريس مطططؽ اِّتصطططال شرجطططال الصطططيافة  ويعطططض ميطططدوي  الطططّدول. وبْن لطططؼ ،تؾا طططد مطططع 

مرا لَعؾر الفلسظنيّننؽ  ومسا،را لررار المن ة العريّية العليا لغراطعِتما.  سّ د الّل ية  مناشرار  احترا
ا سططتا  الظططريس فطط  ترريططره ليططزط ان ططالا الططؾطيّ  حططؾل  يارتططل لفلسططظنؽ الغٍسططب الدشلؾماسططّ  

ا ألنشةةا زّودنةةا الظّيبةةيؽ مةةشيؼ  الططذ  حّررططل للّتعريططف لالرلططّية الغرريّيططة: "وقةةد كةةان الترةةال مفيةةد 
وياء كثير  عؽ قزّيرشاّ وىؤلء وعدوا بالسداعد ّ فسشدوا اليشد الرزم بة ْطدع حكؾمرةو عمةى بأ

وجية نغرناّ وأّكد أّن اليشد لؽ تكؾن إّل في صّفشاّ ومشدوا إيةران قةال إّن دولرةو سةركؾن معشةا 
ومشةدوا بدون قيد ول ورطّ واسردعانا لزيار  إيران مؽ أجل الدعايةّ والّترةال بكبةراء الدولةةّ 

يؾغددفيا أعيةر اسةرعدادا أكبةر لسدةاعدتشاّ ومشةدوا البيةرو أبةدى تعاطفةا كبيةرا وصةارحشا بةأّن 
العرساد يمزم أن يكؾن عمى الداخلّ وأّن السغرا إذا كان حّقا يريد حرّيروّ فيمزم أن يزّحي مؽ 

اية في أمريكا أجمياّ أما العرساد عمى "األونؾ" وحدىا فقطّ ل ُيجد ّ وعرتت عميو فكر  الدع
 .(ٖٙ)الّدتيشّية فاسرحدشيا"

  السدةةرؾى القررةةاد أّمططا الغٍتسططنات التطط  حّررمططا وجططؾد ا سططتا  الظططريس فطط  الرططدا  علطط      
ف ان مؽ شنؽ الَخصّيات الفلسظنيّية الت  استلافْتل ف  الردا ع د اليغند شؾمان  ركيس ال يطػ 

ة العريّيططة  وقططد اّتفطط  اِسططتا  الظططريس معمغططا العريطط   وحلغطط  لاشططا ركططيس م لططس ّدارا شيططػ ا ّمطط
شؾجطؾط تأسططيس فطرو  لل ي ططْنؽ فطط  الغرطرط  وقططد وَعططَداه لُ فطاد ميططدوط لدراسططة اليالطة  واِّتفططاق مططع 

 .(ٖٚ)رجاِت الغال وا عغال الغرريّية
لطططؼ ترتصطططر ّقامطططة ا سطططتا  الظطططريس فططط  فلسطططظنؽ علططط  مد،يطططة الرطططدا  فيسطططب  وبَّّغطططا تلّرططط       
ت مؽ جمات مختلفة للّتعريف لالرلّية الغرريّية ف  مدن فلسظنيّية أقرى. مؽ شنيما  الطدعؾا دعؾا

َم ا سططتا  الظططريس  التطط  تلّراهططا مططؽ المن ططة العريّيططة العليططا ليلططؾر مططءتغر الَططناط فطط   افططا  وقططد ُقططدِّ
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ْمُت لمسؤتسرّ فارتجْمُت خللغءتغر لليد،ث عؽ الرلّية الغرريّية.  رطؾل:  ظابا طةؾيد تحةّدثت "...ُقدِّ
فيو عؽ القزّيريؽّ القزّية الفمدظيشّية والقزّية السغربّيةّ وكانت قاعة سيشسا الحسراء السكرّغة 
بسةةا يزيةةد عمةةى ألفةةي وةةخص تيرةةّز بالّررةةفيق واليرةةاف لمسغةةراّ والسمةةػّ واألميةةر عبةةد الكةةريؼّ 

اّ وُرفَعةت تحّيةات لمسمةػ والجياد الؾطشّيّ وفي نيايةة السةؤتسرّ اتدِخة ت قةرارات فةي وةأن السغةر 
 .(ٖٛ)وعبد الكريؼ"

ومططؽ شططنؽ الططدعؾات التطط  تلّراهططا ا سططتا  الظططريس   ططذلػ  دعؾتططل لزيططارا مد،يططة َّططاشلس  حنططث      
"وكانةت حفمةة أقام  لل الغد،ية حفلة ت ريؼ   نرا   صطُفما فط  مراسطلتل مطع ا سطتا  الظنطب شيؾَّطة: 

ريؽ وخسديؽ مةؽ أ يةان السديشةة ووجياِئيةاّ ورجةال مسراز  لمغايةّ حزرىا ما بيؽ مائريؽ ومائ
الفكرّ وأصاِرُحػ أّنشي لؼ أَر طؾل مّد  إقةامري فةي الذةر  مجسؾعةة مسرةاز  كية ه مجرسعةة فةي 

 .(ٜٖ)مكان واحد"
وفططط  أبيطططاو تلطططػ الزيطططارا  قطططّدم ا سطططتا  الظطططريس عر طططا دشلؾماسطططيقا للرلطططّية الغرريّيطططة فططط  دار      

شطططارك لطططالغءتغر اليسطططاكّ  فططط  َّطططاشلس  ف تطططب قظالرطططا لالييالطططة عطططؽ َّسطططاو  انقطططؾان الغسطططلغنؽ   غطططا
 . (ٓٗ)الغررط تلْتل اعَّسة هيد الفتياَّ 

عطؽ الّلرطاو الطذ  جغطع ا سطتا   ٕٜٛٔلؼ  ف  تذّ ر أفطراد النعاطة الغرريّيطة التط  وفطدت َّطاشلس      
الظريس شنعض رجطاِت الف طر الطذ،ؽ دّرسطؾا أفطراد النعاطة   السطّند قطدر  طؾقطان  الطذ   طان ،تطذّ ر 

ى أفرادها جندا  وييتفظ لمؼ لأجغطد الطذ ريات. وفط  هطذا السطياق   ٍتطب ا سطتا  الظطريس فط  ّحطد
"ل يسكشةػ .  رطؾل: ٕٜٛٔمراسالتل انقؾاَّّية مع ا ستا  الظنب شيؾَّة  أحد أفطراد النعاطة الغرريّيطة 

أن تررّؾر مقدار سؤاليؼ عؽ أفةراد التعثةة القديسةةّ وعشةػ بالخرةؾمّ وىةؼ ية كرونيؼ أحدةؽ 
جةديرون  ذكرّ ويحسمؾن لكؼ تقدير ا وحتًّةاّ والحةّق أقةؾل يةا عزيةز  إذا قمةت لةػ إّن الفمدةظيشّييؽ

 .(ٔٗ)بالحّاّ وإّنشي أوعر ىشا كأّنشي في بيري"
د لطططدى  ّّٜٚٗٔن مططا تءّ طططده  يططارا ا سطططتا  الظططريس لفلسطططظنؽ      ٍّ أّن الططؾع  العرويطططّ  الططذ  تَططط

الير ة الؾطيّية الغرريّية هؾ وع  سياسّ  جد،د أ،ار استَعارا لالياجة ّل  تعغنط  ف طرا اِرتنطاط 
ا مططؽ أشططٍال شيططاو المؾّيططة. ّّن  لططػ الططؾع  السياسططّ  السياسططّ  لالغَططرق العريططّ  ل صططفتل شططٍالر جد،ططدر

ا لطططالّتخظيط  مطططؽ الغرطططرط  لتلطططػ الزيطططارا  مطططروررا لغ رياِتمطططا  ال د،طططد هطططؾ مطططا  غٍطططؽ استخالُ طططل شطططدور
وأحدابما ف  الطد ار الفلسطظنيّية  اَّتمطاور لٍلغطة الَطٍر التط   ت مطا ا سطتا  الظطريس  هطد فلسطظنؽ  
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"إّن مةا إلخةؾاني الفمدةظيشّييؽ مةؽ جسيةل األخةد ّ ولظيةف الدةجاياّ وفةرط  عمطا:والت   ان مظل
الكرمّ وصد  الذعؾر بؾحةد  العةراّ ووجةؾا تةزاورىؼّ وتعةاونيؼّ وإخةاِئيؼ جعمشةي أحةّس عشةد 
حمؾلي ى ه الةديار أّنةي حممةت أرتةيّ وزرت أىمةيّ فقةد لقيةت حّقةا مةؽ كةّل طتقةات ىة ه األمةة 

يافةّ وفرط ُلظف ورعايةّ وما كشت أعرفو عؽ ى ه األّمة التاسمة لؼ الكريسة ُحدؽ اسركتال وت
 .(ٕٗ)يزّود بسا واىدُتو إّل مرانة وقّؾ "

 
 الخاتسة     

حاول  الدراسُة دراسَة أحِد الؾجؾه التاريخّيطة للعالقطات الفلسطظنيّية الغرريّيطة فط  مرحلطة اليلطال     
  الفمدظيشّي السداِند لمقزيَّة السغربّية فةي عيةد الحسايةةالؾجو الغَترك  حنث سع  ّل  تطرميؼ 

شؾساطة ما تؾّفَرْت عليل مؽ وباك  ومذّ رات ومراسالت تّتِصد شتلػ العالقة ف  تلػ الغرحلة. وقد 
قُلص  الدراسطة ّلط  َّتطاكَج عطِدا  أعمُرهطا أّن الغطءرَِّم للير طة الؾطيّيطة الغرريّيطة ِ  غٍيطل الترا ط  

طططا  عططؽ دور فلسطططظنؽ ططا  وبحساسر فطط  ت طططؾيؽ وعطط  الير طططة اليلططالّ  والعرويطططّ   ل عِلططل أ،اطططر تيغيغر
لالياجططة ّلطط  ف ططرا اِرتنططاط السياسططّ  لالغَططرق العريططّ . مططؽ جمططة  وأّن فلسططظنؽ  مططؽ جمططة باَّيططة  
تلطططامي  مطططع الير طططة الؾطيّيطططة الغرريّيطططة  ميطططذ شؾا،نرهطططا  مطططؽ قطططالل النعاطططات التعليغّيطططة  والتيد،طططد 

ِسطططططتعغارّية الفرَّسطططططّية  والغمنطططططر ال ريطططططرّ   علططططط  الغسطططططتؾيات اِجتغاعّيطططططة والسياسطططططّية لالسياسطططططة ا
 وانعالمّية والدشلؾماسّية.

 
 اليؾامةش

(1)Wodak. Ruth, And others, The discursive construction of national identity, 
Edinburgh, Edinburgh University Press, (second ed), 2009, p3. 

  ٗ  الدوحة  الغر ز العري  ل.ليا  ودراسة السياسات  طالسحشة العربية: الدولة تد األمةشرهان  غلنؾن  ( ٕ)
 .٘ٚ  صٕ٘ٔٓ

: محاولةة ٜٙٛٔ-ٜٚٗٔالحركةة الؾطشيةة السغربيةة والسدةألة القؾميةة ( ُ،يغر: ع د انلطل  شلرزيطز  وآقطرون  ٖ)
 .ٛٔ-ٚٔ  صٕٜٜٔ  ٔط   شنروت  مر ز دراسات الؾحدا العريية في الرأريخ

 .ٚٔ  صالسرجع نفدو(ٗ)
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(5)Wodak. Ruth, And others, The discursive construction of national identity, 
P4. 

: محاولةة ٜٙٛٔ-ٜٚٗٔالحركةة الؾطشيةة السغربيةة والسدةألة القؾميةة ُ،يغر: ع د انلطل  شلرزيطز  وآقطرون  ( ٙ)
 .ٕٙ-ٖٕ  صفي الرأريخ

  ٜٜٛٔ ٔ  جطططدا  الَطططر ة السطططعؾد ة ل.ليطططا  والتسطططؾي   طالسغةةةرا.. الدةةةشؾات الحرجةةةة  ( الغمطططد   شيؾَّطططةٚ)
 .ٕٕ-ٕٔص
 .ٖ٘  صالسغرا.. الدشؾات الحرجة( الغمد   شيؾَّة  ٛ)
  الريططاط  : ممةةف وثةةائقيّ ٜٜٗٔ -ٖٜٚٔالقزةةية السغربيةةة فةةي الخةةارج أَّططس  الفياللطط  )تخططريج وتيسططن (  ( ٜ)

 .ٖٕ٘  صٙٛ  الؾبيرة رقؼ:ٜٕٔٓ  ٔمنؽ وأعلاو جيش التيرير  طالغيدويية السامية لردماو الغراو 
 .ٓٔ  صالسغرا.. الدشؾات الحرجةالغمد   شيؾَّة  (ٓٔ)

(11)Baker. Paul, And Sibonile Ellece, Key terms in discourse analysis, New York, 
Continum, 2011 P58. 

 .ٕٔ  صالسغرا.. الدشؾات الحرجة(الغمد   شيؾَّة  ٕٔ)
  الغ لطططد ا ول  ٖٜٜٔ  ٔ  شنطططروت  دار الرطططرط انسطططالم   طمةةة كرات ز عةةةز  دروز دمحم عطططزا  درو ا   (ٖٔ)

 .ٖٚ٘ص
م لطة الؾبطاك  الؾطنيطة  ّ ٜٛٗٔفبراير  ٜبعض الؾثائق الخاصة بحؾادث تظؾان ليؾم (دمحم شؽ عزو   حٍيؼ ٗٔ)

 .ٖٗٔ  ص ٜٛٛٔ  تظؾان  مظالع الساحد  ٔالعدد: 
 .٘ٔ-ٗٔ  صالسغرا.. الدشؾات الحرجةلغمد   شيؾَّة  ُ،يغر: ا( ٘ٔ)
 .ٕٕ٘  الغ لد ا ول  صم كرات ز عز  دروز دمحم عزا  درو ا  (ٙٔ)

)*( ال د،ر لالذ ر أَّّل عيد مظالعة مذّ رات ا ستا  أ،طرم  عنتطر  َّ طُد فنمطا أّن ططاّلط النعاطة الغرريّيطة قطد ارتنظطؾا 
عالقططات انقؾاَّّيططة الصطططافية  فمططؾ ِ ،يفططّػ عطططؽ انشططادا شمططؼ ويطططأقالقمؼ  لططل  وارتططنط شمططؼ  لطططأوب  مططا  ٍططؾن مطططؽ ال

  ويِصططُل شططكيَرل َٖٕٗفَيِصططُل الظنططب شيؾَّططة لأَّّططل "الظالططب الغرريططّ  اليالططل... ويتيّلطط  شططروا ّسططالمّية  ططادقة" ص
  رّيطة فط  َّطاشلس . وعيطدما ُفِرَ ط  عليطل انقامطة الٜٕٔالغمد  شيؾَّة لأَّل "ِمؽ أ    َمطؽ رأ،طُ  ِمطؽ ا حطدا " ص

  تلّر  ا ستا  أ،رم  عنتر شرقّيات ومراسالت مؽ جمات عّدا  مؽ شنيمطا رسطالة تلّراهطا مطؽ أفطراد النعاطة ٖٜٓٔسية 
الغرريّية.  رؾل: "و ان مطؽ أشلط  مطا أبّطر فط  َّفسط  مطؽ رسطاكد  رسطالة تلّرنُتمطا مطؽ أعلطاو النعاطة الغرريّيطة لغدرسطة 

  وفداو الؾطؽ ما ت ّ دتؼ مطؽ اعِم  وتيّغلطتؼ مطؽ  طيؾف اِ طظماد. وبَّّيطا لاسطؼ الي اا  جاو فنما: ف  س ند هللا
الد،ؽ والؾطيّية  َّيّن  فيٍؼ روا ال ماد وانقالص  ُبّؼ َّرفع نقؾت ؼ تميىَتيا  وَّعرط ل ؼ عؽ سرورَّا آملطنؽ مطي ؼ 

وييصططر ؼ وي ططا يٍؼ. النعاططة الغرريّيططة أن تططزدادوا بناترططا وتلططيية فطط  سطط ند هللا والططؾطؽ الغفططّدى  دمحمهللا وحططده  عنططي ؼ 
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لغدرسطة الي طاا: الظنطب شيؾَّطة  دمحم الفاسط   ع طد السطالم شطؽ جلطؾن  دمحم دمحم الخظنطب  دمحم ع طد السطالم الخظنطب  
 الغمد  شيؾَّة". 
  شنططروت  الغءسسططة العرييططة للدراسططات ٖٜ٘ٔ-ٜٜٓٔبةةؾاكير الشزةةال: مةةؽ مةة كرات أكةةرم زعيرةةر أ،ططرم   عنتططر  

 .ٔ٘ٔ  صٜٜٗٔ  ٔواليَر  ط
 .ٖٔ٘-ٕٔ٘  صالسردر نفدو ( ُ،يغر:ٚٔ)
 .ٜٕٔ  صٖٜ٘ٔ-ٜٜٓٔبؾاكير الشزال: مؽ م كرات أكرم زعيرر ( أ،رم   عنتر  ٛٔ)
 .ٜٕٔ  صالسردر نفدو( ٜٔ)
 :الرحافة العربّية( ُ،يغر:الغؾسؾعة الفلسظنيية  ٕٓ)

https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9
%81%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/?fbclid=IwAR2B9
4R2-cTNTeX18w4gcRun3dcF7aCit8baA2JqakmYHzOP6WK5wkFh14I 

 (.ٕٕٓٓ-ٛٓ-ٕٔتاري  الزيارا: ) 
 .السرجع نفدو( ُ،يغر  ٕٔ)
 .ٜٔ  صالسغرا.. الدشؾات الحرجة( الغمد   شيؾَّة  ٕٕ)

لس قاَّؾَّّ  متداول ف  الغررط   عي  الصّػ أو ال تاط الذ   رؾم لُ طداره ملطػ الغرطرط )**( الغمنر" هؾ مصظ
 لصفتل سلظة عليا  وومّاال أسغ  ل.ّمة  ويراشلل ف  الغَرق مصظلس "الغرسؾم".

يقغةةةةة الةةةةؾعي العروبةةةةي فةةةةي السغةةةةرا: مدةةةةاىسة فةةةةي نقةةةةد الدؾسةةةةيؾلؾجيا ( ُ،يغططططر: دمحم عاشططططد  ال ططططاشر   ٖٕ)
  شنططروت  مر ططز دراسططات الؾحططدا العرييططة  تظةةؾر الةةؾعي القةةؾمي فةةي السغةةرا العربةةيؽ  تططاط:    ططغالسةةرعسارية

 .ٖٚ  صٜٙٛٔ  ٔط
  ٔ  العطدد: ٔ  م لطة أمطد  الغ لطد:تزامؽ العالؼ اإلسدمي مع السغاربة تد الغيير البربةر ّ (دمحم معطروف  ٕٗ)

 .ٓ٘ٔ  صٕٜٜٔ
 .ٗٓٗ  صٖٜ٘ٔ-ٜٜٓٔيرر بؾاكير الشزال: مؽ م كرات أكرم زع( أ،رم   عنتر  ٕ٘)

ّعطالن شيطان  ا  أّن الّغمنر ال ريرّ  قد جرى النيث ف  مخاطِره  رسغيقا ف  فلسظنؽ  ق د  ومؽ ال د،ر لالّذ،ر  أ لر
  والططذ  دعططا ّليططل مفتطط  ٖٜٔٔد سططغ ر  َّٚٔططاشلس  ططد الغمنططر  ففطط  الغططءتغر انسططالمّ  الططذ  ُعرططد لالرططدا فطط  

 شيؾَّة  وا سطتا  دمحم الغٍط  اليا طرّ . ويطالرغؼ مطؽ فلسظنؽ اليا  أمنؽ اليسني   مِاد الغررط  ّد مؽ اليا  دمحم
أّن هططططدف الغططططءتغر  ططططان ّبططططارا الططططرأ  العططططام انسططططالمّ  لرلططططّية فلسططططظنؽ  وتططططأليف ج مططططة ّسططططالمّية فطططط  مؾاجمططططة 
الصمنؾَّّية  ِّّ أّن  لػ لطؼ  يطْد دون مياقَطة قلطا ا العطالؼ انسطالمّ  ا قطرى  وفط   لطػ الغطءتغر  جطرى اليطد،ث 

 ر الغمنر ال ريرّ   واستي ار السياسة الفرَّسّية ف  سؾريا ول يان والغررط. عؽ مخاط

https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/?fbclid=IwAR2B94R2-cTNTeX18w4gcRun3dcF7aCit8baA2JqakmYHzOP6WK5wkFh14I
https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/?fbclid=IwAR2B94R2-cTNTeX18w4gcRun3dcF7aCit8baA2JqakmYHzOP6WK5wkFh14I
https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/?fbclid=IwAR2B94R2-cTNTeX18w4gcRun3dcF7aCit8baA2JqakmYHzOP6WK5wkFh14I
https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/?fbclid=IwAR2B94R2-cTNTeX18w4gcRun3dcF7aCit8baA2JqakmYHzOP6WK5wkFh14I
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 .ٖ٘ٚ-ٕٖٚ  صالسردر نفدوُ،يغر: 
 .ٖ٘  صالسغرا.. الدشؾات الحرجة( الغمد   شيؾَّة  ٕٙ)
 .ٓ٘  صالسردر نفدو( ٕٚ)

،رويطل الغمطد  شيؾَّطة مطا  -علط  سط ند الغاطال ِ اليصطر -)***( مؽ  لػ التأّبر لأشٍال الغراومطة التط    رَّاهطا 
ف  مذ راتل مؽ تأّبِره لغراطعة أهد َّاشلس  ف  تلػ الفترا  لَر ة ال مرياو الصمنؾَّّية "روتي طر""  حنطث رفطض أهطد 
الغد،يطططة أن تطططدقد ال مريطططاو مطططد،يتمؼ   ن تلطططػ الَطططر ة  اَّططط  تغتلطططػ حطططّ  امتيطططا  تؾ يطططع ال مريطططاو فططط   طططّد الغطططدن 

َّّطططارا الفطططؾاَّيس  وشطططراو الغؾّلطططدات ال مرياكّيطططة  فنتيطططّد  عطططؽ اَّظناِعطططل مطططؽ تلطططػ الفلسطططظنيّية  وآبطططروا اِعتغطططاد علططط  
: "اَّظنع ف  مخّنلتط  أن شطر ة "روتي طر"" شطر ة  طمنؾَّّية   طب مراطعتمطا  وأسطتظيع الرطؾل ّن هطذه  الغراطعة قاكالر

ططا حططنؽ الغراطعططة عططز ت فطط  َّفسطط  الططروا الؾطيّيططة  وروا الغراومططة لالسططتعغار  والؾجططؾد ا جي ططّ   ف رططد  يطط   افعر
عا َ  ال فاا الغسّلس ف  تظؾان  مغّاال فط  بطؾرا الريطف  وفط  َّطاشلس  شطدأت أسطتؾعب أّن ال فطاا  غٍطؽ أن  أقطذ 

  السرةةدر نفدةةوأشططٍاِ مختلفططة  ويتغّاططد فطط  مراومططة اقتصططادّ ة واجتغاعّيططة وبَّسططاَّّية  ّلطط  جاَّططب ال فططاا الغسططّلس". 
  ٜٕٜٔا  الططذ  ت ططّؾن لططدى أفططراد النعاططة الغرريّيططة مططؽ بططؾرا ال ططراق . وفطط  سططياق آقططر   سططّ د اَِّظنططٛٔ-ٚٔص

والت   اَّ  عنارا عطؽ اشطتنا،ات عييفطة شطنؽ الفلسطظنيّننؽ والير طة الصطمنؾَّّية ّبطر تطزامؽ حطداد النمطؾد علط  قطراط 
ستفزا  مَاعر الميٍد مع احتفاِت الغسلغنؽ لالغؾلد الي ؾّ  الَريف  وما قام  لل حر ة "شنتار" الصمنؾَّّية مؽ ا

الغسلغنؽ ف  الردا شمتافمؼ "اليطاكط ليطا"  وبََّطادهؼ ََّطند الير طة الصطمنؾَّّيةو ا مطر الطذ   اد التطؾّتر فط  الرطدا  
واَّترطططد ّلططط  مطططدن فلسطططظنيّية أقطططرى  ولطططؼ تسطططتظع سطططلظات اَِّتطططداط ال ريظطططاَّّ  ّ رطططاف الاطططؾرا ِّّ لغسطططاعدا الرطططّؾات 

ة: "تر طط  بططؾرا ال ططراق لططد،يا قياعططة مفادهططا  أَّططل لططيس  ططروريقا أن تتططؾافر ال ريظاَّّيططة فطط  مصططر.  رططؾل الغمططد  شيؾَّطط
 .ٜٗ  صالسردر نفدوعل  جيش حت  تستظيع مؾاجمة جيش اِحتالل. ويدأت تَّدَّا ف را العغد الفداكّ ". 

  الؾبيرططة : ممةةف وثةةائقيّ ٜٜٗٔ -ٖٜٚٔالقزةةية السغربيةةة فةةي الخةةارج (أَّططس  الفيالل  )تخططريج وتيسططن (  ٕٛ) 
 .ٕٗٚ  صٜٗقؼ: ر 
 .ٕٕٚ  صٖٜ  الؾبيرة رقؼ: السردر نفدو( ٜٕ)
 .ٕٛٚ-ٕٚٚ  صٜٚ  الؾبيرة رقؼ: السردر نفدو( ٖٓ)
  الؾبيرطة : ممةف وثةائقيّ ٜٜٗٔ -ٖٜٚٔالقزةية السغربيةة فةي الخةارج ( أَّس  الفيالل   )تخريج وتيسطن (  ٖٔ)

 .ٕٙ٘-ٕ٘٘  صٛٛرقؼ: 
 .ٜٕٚص  ٜٙ  الؾبيرة رقؼ: السردر نفدو( ُ،يغر: ٕٖ)
 .ٕٙ٘  صٛٛ  الؾبيرة رقؼ: السردر نفدو( ُ،يغر: ٖٖ)
 .ٖٖ  صالسغرا.. الدشؾات الحرجة( الغمد   شيؾَّة  ٖٗ)
  الؾبيرطة : ممةف وثةائقيّ ٜٜٗٔ -ٖٜٚٔالقزةية السغربيةة فةي الخةارج ( أَّس  الفيالل   )تخريج وتيسطن (  ٖ٘)

 .ٕٔٛ  صٜٙرقؼ: 
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  الؾبيرطة : ممةف وثةائقيّ ٜٜٗٔ -ٖٜٚٔالسغربية فةي الخةارج أنسّ الفيدليّ )تخريج وتشديق(ّ القزية (ٖٙ)
 .ٕٓٛ  صٜٙرقؼ: 

 .ٕٓٛ  صٜٙ  الؾبيرة رقؼ: السردر نفدو( ُ،يغر:ٖٚ)
 .ٜٕٚ-ٕٛٚ  صٜٙ  الؾبيرة رقؼ: السردر نفدو( ٖٛ)
 .ٕ٘٘  صٛٛ  الؾبيرة رقؼ: السردر نفدو( ٜٖ)
  : ممةف وثةائقيّ ٜٜٗٔ -ٖٜٚٔالسغربية في الخارج أنسّ الفيدليّ )تخريج وتشديق(ّ القزية ( ُ،يغر: ٓٗ)

 .ٕ٘٘  صٛٛالؾبيرة رقؼ: 
 .ٖٕٚ  صٖٜ  الؾبيرة رقؼ: السردر نفدو( ٔٗ)
 .ٕٙٚ  صٜ٘  الؾبيرة رقؼ: السردر نفدو( ٕٗ)
 

 قائسة السرادر والسراجع
: ٜٙٛٔ-ٜٚٗٔالحركةةة الؾطشيةةة السغربيةةة والسدةةألة القؾميةةة ططط شلرزيططز  ع ططد انلططل  وآقططرون  ٔ

 .ٕٜٜٔ  ٔ  شنروت  مر ز دراسات الؾحدا العريية  طمحاولة في الرأريخ
  ٔ  جدا  الَطر ة السطعؾد ة ل.ليطا  والتسطؾي   طالسغرا.. الدشؾات الحرجةط شيؾَّة  الغمد   ٕ

ٜٜٔٛ. 
يقغةةة الةةؾعي العروبةةي فةةي السغةةرا: مدةةاىسة فةةي نقةةد الدؾسةةيؾلؾجيا ططط ال ططاشر   دمحم عاشططد  ٖ

  شنططروت  مر ططز دراسططات تظةةؾر الةةؾعي القةةؾمي فةةي السغةةرا العربةةيط:    ططغؽ  تططاالسةةرعسارية
 .ٜٙٛٔ  ٔالؾحدا العريية  ط

  م لطة ٜٛٗٔفبرايةر  ٜبعةض الؾثةائق الخاصةة بحةؾادث تظةؾان ليةؾم ط حٍيؼ  دمحم شؽ عزو   ٗ
 .ٜٛٛٔ  تظؾان  مظالع الساحد  ٔالؾباك  الؾطنية  العدد: 

 .ٖٜٜٔ  ٔ  شنروت  دار الررط انسالم   طوز م كرات ز عز  در ط درو ا  دمحم عزا  ٘
  شنططروت  الغءسسططة ٖٜ٘ٔ-ٜٜٓٔبةةؾاكير الشزةةال: مةةؽ مةة كرات أكةةرم زعيرةةر طط  عنتططر  أ،ططرم  ٙ

 .ٜٜٗٔ  ٔالعريية للدراسات واليَر  ط
  الدوحطة  الغر طز العريط  ل.ليطا  ودراسطة السحشةة العربيةة: الدولةة تةد األمةةط غلنؾن  شرهان  ٚ

 .ٕ٘ٔٓ  ٗالسياسات  ط
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: ممةةةف ٜٜٗٔ -ٖٜٚٔالقزةةةية السغربيةةةة فةةةي الخةةةارج طططط الفياللططط   أَّطططس )تخطططريج وتيسطططن (  ٛ
 .ٜٕٔٓ  ٔ  الرياط  الغيدويية السامية لردماو الغراومنؽ وأعلاو جيش التيرير  طوثائقيّ 

  م لطططة أمطططد  تزةةةامؽ العةةةالؼ اإلسةةةدمي مةةةع السغاربةةةة تةةةد الغييةةةر البربةةةر ّ طططط معطططروف  دمحم  ٜ
 .ٕٜٜٔ  ٔدد:   العٔالغ لد:

10-Baker. Paul, And SibonileEllece, Key terms in discourse analysis, 
New York,Continum, 2011. 
11-Wodak. Ruth, And others, The discursive construction of national 
identity, Edinburgh, Edinburgh University Press, (second ed), 2009. 


