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المتوسط األبيض والبحر أوروبا  

 .Regards Croisés sur la Migration -للهجرة مخصصة إخبارية رسالة 2016 سبتمبر منذ) Iriv( يالتطوعالعمل  حول والمعلومات البحوث معهد نشر

إجراء  تم الذين المهاجرين بين جمعها تم التي الشهادات أساس على وبرلين باريس بين للمقارنة) 2018 مارس - 2016 سبتمبر( األولى األعداد تخصيص تم
 قضية معالجة حاليا في الرئيسي هدفهايكمن ". أوروبا في التنوع" عنوان ،2018سنة  منذ ،اإلخبارية رسالتنا حملت. األوروبيتين العاصمتين فيمعهم  مقابالت

 25 إلى 15 من( األوروبي التحادعضوية ال األخير األكبر التوسيع بعد 2004 سنة في وبالطبع 2000 سنة منذ األوروبي االتحاد اختاره الذي الشعار - التنوع
 ).األوروبي االتحاد في عضًوا

 السكان، إجمالي من % 70 من أكثر الخارج من القادمون سكانها يمثل التي) هولندا في( روتردام في المدرسة في التنوع على) 2018 نوفمبر( األول العدد ركز
 .األقسام في من التالميذ اجد بفئات متنوعة باريس مدارس اأيض تتمّيز. جديدة مناهج لتجربة وفرصة تحديا يمثل ما وهو

 ،جلّية األوروبي لالتحاد المسيحية اليهودية الجذور كانت إذا. اليهودية الجالية على التركيز مع والثقافي، الديني للتنوع) 2019 مارس( الثاني العدد تخصيص تم
 وسالونيك، باريس بين مقارنة العدد هذا اقترح". في التنوع  الوحدة" - األديان جميععلى  منفتحة حقيقية ثقافية بهوية اعلماني امشروع يعتبر األوروبي االتحاد فإن

 .الثانية العالمية الحرب خالل عصيبة يةتاريخ بكونهما عرفتا فترات تشتركان مدينتان وهما

 حيث خاص بشكل العلمانية البلدان فيأهمية  إذ يكتسي. وفرنسا سويسرا في التنوع عن بمقاالت األديان بين الحوار موضوع) 2019 نوفمبر( الثالث العدد تناول
 معظم في الماضي القرن خالل مدني سالم بإحالل" ةجمهوري" مقاربة تسمح. ديني معتقد أو انتماء أي من التحرر في الحق مع األديان جميع احترام يجب

 ).الثانية العالمية الحرب خالل ولكن( األوروبية مجتمعاتنا

 األمريكية، المتحدة الواليات في التنوع إدماج األولى المقالة حللت. الثقافات متعددة الدول في األديان بين حوارالو التعليم على) 2020 مارس( الرابع العدد وركز
 األرثوذكس والصرب والمسلمين اليهود بين السلمي التعايش مدينة سراييفو، مثال ثانٍ  مقال ذكر". العالمي والمحلي التنوع عقلية" تعزيز ضرورة على التأكيد مع

-1992( الدموية البلقان حرب خالل وحشية شهدت معاملة والتي" الجوانب متعددة تاريخية عالمية هوية" ذات البوسنة، أوروبية، دولة في الكاثوليك والكروات
 في للتنوع األول المقال تخصيص تم. متنوعة استراتيجياتب يتعلقان مقالينمن خالل  المتوسطحوض  في التنوع موضوع الخامس العدد هذا يتناول .)1995
من  والسياسية االقتصادية المصالح من متناقض مزيج - وآسيا فريقياوإ األوسط والشرق أوروبا بين طرق مفترق باعتباره المتوسط،حوض  من الشرقي الجزء

 التي المتنوعة االستراتيجيات على الثاني المقال زركّ . مختلطة مشاعر يثير مما األوروبي االتحاد من جانب كلية كفاءة عدم الوقت نفس وفي التضامن أجل أنشطة
 .األوسط الشرق في الرئيسية الفاعلة الجهات تنفذها

 يبني الذي هو باالنتماء الشعور هذا أن المؤكد من. القديمة العصور في(بحرنا)  ماري نوستروم اسم المتوسط األبيض البحر على هيرودوت اليوناني المؤرخ أطلق
 الجزء في أو) العربي المغرب( الجنوب في ،)البلقان( األدرياتيكي الجزء في ،)األوروبية المنطقة( الشمال في - المتوسطالمطلة على  البلدان جميع بين اجسر



"Avoir vingt ans dans vingt ans en Méditerranée" بعنوان 2000 عام صدر كتاب في. )األوسط الشرق( الشرقي 0F

 كان الذي ،ناير ساميألّفه  1
 على كالهما أصر ،)بلجيكا( الكاثوليكية لوفان جامعة في مدرس خضر، وبشارة السياسية، العلوم في اوباحث الوقت ذلك في األوروبي البرلمان في اعضو

شّدة ضعف  على خضر بشارة أّكد. والبيئة واالقتصاد التعليم بين تجمع مشتركة سياسية استراتيجية خالل من ةاألورو متوسطي الشراكة لتعزيز الملحة الضرورة
 التحادا أحد أهم شواغل تكون أن يجب منطقة في لالستثمار األوروبي والبنك) Mission Economic Development Agency( ميدا لبرنامج المخصص االستثمار
 .األوروبي

 الحضارة قلب الرئيسية، المنطقة هذه في شيء يتغير لم شبابها، خالل من المتوسط األبيض البحر بلدان مستقبل تناول الذي الكتاب هذا نشر من اعام عشرين بعد
 اتمام امتناسي األوروبي االتحاد يبدو .األوروبيةالدول  مناقشات عن غائبةمسألة  المتوسط األبيض البحر منطقةمسألة  تزال ال. الثقافات" بوتقة" األوروبية،

 .إيجابية أكثر مستقبل في ونأمل متفائلين فلنكن - عديدة جوانب من لماضيه

 التطوعي العمل حول والمعلومات البحوث معهد رئيس هالبا، بينيديكت
 والتجار (اليونان) والحرفيين للمهنيين اليوناني واالتحادجوانا بروفيري، باحثة بمعهد المؤسسات الصغرى 

 11/2020 - 5العدد  باريس، التطوعي، العمل حول والمعلومات البحوث معهد ©
  

                                                           
1 “Being 20 in 20 years in the Mediterranean Sea” with an Atlas edited by the Iriv, Marly Le Roi: INJEP, 2000 



 والنتائج والسياسات التصرف: المتوسط األبيض البحر منطقة في التنوع روح

 تنوعها من مهما جزءا االستراتيجي، الجغرافي الموقع هذا من تستمد،. وآسيا وإفريقيا األوسط والشرق أوروبا طرق مفترق على تاريخيا المتوسط شرق كان
 الناتو، حلف في عضوين دولتينباعتبارهما  وتركيا، اليونان تعمل. والسياسات االستراتيجيات صياغة في التعقيد وبالتالي الممّيز واالجتماعي االقتصادي
 من فسيفساء - واألردن وإسرائيل ولبنان ومصر وسوريا قبرص مثل األخرى، اإلقليمية الفاعلة الجهات تشكل بينما معقدة، ثنائية عالقات بناء على باستمرار
 )1. (والمتعددة الثنائية العالقاتمن  معقدة شبكة - السياسية الهويات

 تطوراتالو إقليمية كقضية والالجئين الهجرة أزمة وظهور البيئية األزمة وتفاقم فيروس كورونا جائحة نتيجة واالجتماعية االقتصادية األزمة اشتداد ذروة تزيد
 .المتوسط األبيض البحر شرق منطقة أهمية من اإلرهاب، شبح هيمنة مع ،ةعام االستقرار عدم إلى باإلضافة ونتائجها الطاقة قطاع في جديدةال

 بالنسبة االستقرار، لزعزعة للغاية اخطير عامال أصبح الذي - فقط وليس - المتوسط شرق في المتزايد التركي العدوان على التركيز إلى الحالية األحداث أدت
 بقضية يتعلق فيما المتوسط، وشرق إيجه بحر في اأيض ولكن ،غباقره  يناغورن أزمة ليبيا، حالة في موقفها من يتضح كما ،على حّد سواء لروسيا أو للغرب
 مصدر إن. أردوغان للرئيس الداخلية للسيطرة المطلقة الحاجة اأيض ولكن الطبيعية، الموارد استغالل مع ستنشأ التي والفرص ،)2( بها اليونان ومطالبات قبرص
 في إقليمية كقوة تلعبه أن تطمح الذي الدور هو الجديدة، العثمانية والمخططات العظمة أزمات األخيرة، السنوات في مظاهره تجلت الذي التركي، العدوان
 سنوات منذ التركية، الخارجية السياسة في مهمة فائدة يمثل األوسع األوسط للشرق الفرعي النظام في مهيمن دور بوجود االدعاءف ذلك، على عالوة) 3. (المنطقة
 )4(. الثمانينيات في أوزال حكومة

 مثل مختلفة، مجاالت في المتوسط، شرق دول طورتها التي المختلفة التعاون شبكات في المنطقة على للسيطرة الطموحة تركيا خطط تعترض التي العقبات تتمثل
 في وإيطاليا وفرنسا األمريكية المتحدة الواليات دعم مع الدولية، المنظمات وداخل المدنية والحماية والسياحة والزراعة والبحوث والتعليم المسلحة والقوات الطاقة

 عن فضال وقبرص، وإسرائيل اليونان بين شرق المتوسط أنابيب خط بشأن التاريخية االتفاقيةنذكر  النموذجية األمثلة ومن. الشراكات هذه عن الناتجة المبادرات
 )3. (ومصر إيطالياو يونانبين ال الخالصة االقتصادية المنطقة تحديد اتفاقيتي على المصادقة

 الدولية السيولة من واالستفادة" الناعمة القوة" سياسة باتباع ،أن تكون قوية في 2011 في العربية الثورات بداية مع نجحت قد تركيا أن من الرغم على وهكذا،
 ذلك أعقبت التي والصراعات االستقرار عدم حالة أظهرت األوروبي، واالتحاد وروسيا المتحدة الواليات تساهل بفضل اأيض ولكن االستقرار وعدم واإلقليمية

 )4. (سوريا في الحرب من ابدء للغاية، خطيرة مشاكل وخلقت السياسية، نجاحاتها حدود

 االتحاد مع تركيا عالقات مستوى علىثانيا و اسياسي ادعمه بهدف حدوده، داخلأّوال  ،من ناحيتين الالجئين قضية التركي النظام استغل اإلطار، هذا في
 الدول شجبمن خالل  اأيض ولكن أنقرةتجاه  المالية بااللتزامات الوفاء بعدم األوروبي االتحاد امتهم واقتصادية، سياسية مكاسب تحقيق بهدف األوروبي،
 )4. (العداء لإلسالم بسبب فيها األعضاء



 من صورة تقديم خالل من الالجئين قضية إدارة عن المسؤولية عن التخلي ،اقتصاديا والضعيف سياسيا المجزأ األوروبي، االتحاد يحاول أخرى، ناحية من
 يؤدي مما الدولي، الصعيد على خصبة أرضية جدو كراهيةخطاب و متطرفة يمينية وبأشكال للهجرة المناهضة سياساتها بتوضيح الدول بعض قيام مع االنقسام،

 .اإلنسان وحقوق المساواة احترام مع اتمام يتعارض ما وهو ،"االختالف" قبول وعدم عامة محافظ التوجه نحو تيار إلى

 يعدّ  موريا، في اإلنسانية الكارثة مثل ا،مسبق عنها أُعلن مأساة وقائع على الالحق أوروبا فعل كرد جاء الذي واللجوء، الهجرة بشأن الجديد الميثاق محتوى إن
 المهمة والسياسية االقتصادية المصالح تؤدي. الالجئين قضية إدارة في والفشل اإلرادة إلى الكبير االفتقار نهاية األمر وفي األوروبي التناقض على بارزا مثاال
 االتحادالخاص ب الرهائنالحتجاز  الغريبةبالحالة  المتعلق الوضع تعقيد زيادة إلى تركياب ألمانيا، مثل األوروبي، االتحاد في األعضاء الدول بعض تربط التي

 في السائدة الفوضوى ظروف مع لها، المجاورة الفرعية األنظمة في السلطة فراغ كما يعّزز. الالجئين قضية بشأن شديد ضغط مع تركيا، قبل من األوروبي
 )4. (التحرك على تركيا قدرة اإلقليمية، لنزاعاتا حلّ  في كبيرة مساهمة تقديم عن الدولي اإلحجام عن فضال األوسط، الشرق

 استفزازاتها، من الرغم على والتي، تركيا، تجاه الدول األخرىو أوروبا قبل من" المتساوية المسافات سياسة" تفسير اأيض يمكن أعاله، المذكورة لمعاييرل ااعتبار
 اقتصادية ألسباب واألمريكيين، األوروبيين تحرك عدم مع ،بطيئة كعقوبات الثمن، من األدنى الحد اآلن حتى دفعتبأنها  والعملي، الرمزي المستويين على

 )2. (االقتصادية العقوبات وهو" القوي سالحهم" وجيواستراتيجية،

 نص أن من الرغم على وهكذا،. األوروبي االتحاد داخل المصالح لتضارب أبرز مثال كورسيكا، في اختتم الذي ،ياألورو متوسط MED7 مؤتمر يعد
 الخالصة االقتصادية والمنطقة اليوناني القاري الجرف مسائل( وقبرص ليونانل دعمتقديم ال هابين من أخرى اأمور بوضوح يبّين) أجاكسيو إعالن( االستنتاجات

 التي الدول إلى نتميانت - مشاركتان دولتان وهما - وإسبانيا مالطا أن عن التغاضي ينبغي ال ذلك، ومع ،ينالتركي واالنحراف االستفزاز مواجهة في ،)القبرصية
 .أنقرة على صارمة عقوبات فرض وعارضت الماضية الفترة في متساوية مسافة على حافظت

 مصالح مع إيطاليا مصالح تتماشى بينما حفتر، قوات فرنسا تدعم حيث ا،أيض ذو دالالتيعّد  الليبية األهلية الحرب تجاه وإيطاليا لفرنسا المختلف الموقف أن كما
 أنقرة نظر وجهات بين القائم واالتفاق األوروبي االتحاد في األعضاء للدول السياسي التماسك على تأثيرات من ذلك على يترتب ما مع والسراج، طرابلس حكومة

 )1( إيطاليا مثل ،األروربي االتحاد في الكبرى الدول وأحد

 مع التعامل في فعال غير األوروبي االتحاد اأيض جعلت التضامن، حساب على القائمة الرئيسية والسياسية االقتصادية المصالح أن ناحية، من ،اعتبرنا إذا ،اختام
 بشكل التركية الليرة سعر انخفاض مع يهتز، التركي االقتصاد أن حقيقة أخرى، ناحية ومن الماضي في المالية، األزمة مثل أخرى، مجاالت في الصعبة المواقف
 إذا ما أو" جديد حضارات صراع" ةنشأ خطر هناك كان إذا ما حول ،بالغي يكن لم إن االستفزازي، السؤال حتما نواجه فإننا أردوغان، شعبية وتراجع تاريخي

 .العالمي الرأسمالي النظام سياق في المصالح، في تضارب هناك كان

 11/2020، والتجار (اليونان) والحرفيين للمهنيين اليوناني جوانا بروفيري، باحثة بمعهد المؤسسات الصغرى واالتحاد
  



 المتوسط األبيض البحر في متنوعة استراتيجيات -) 1( نوستروم ماري

. مختلفة ديانات أو بلدان إلى ينتمون الذين واألشخاص الثقافات من العديد بين للتبادل مساحة ادائم كان قدو. األوروبية الحضارة قلب المتوسط األبيض البحريعّد 
 قوارب متن على األوسط الشرق أو إفريقيا من القادمين المهاجرين من الكثير فيه ُيقتل امكان وأصبح الهجرة بأزمة الماضية السنوات في ارتبط نهأل مخز ألمر إنه

 الثورات من وهي مجموعة –" العربي الربيع" بـ يسمى ما أّدى. بالبشر االتجار شبكات في أعضاء أمناء، غير أشخاص بواسطة البحر إلى دفعونيُ  أو رخيصة
 عام ربيع في عام بشكل بدأت والتي والبحرين ومصر وليبيا وسوريا والمغرب تونس ذلك في بما اإلسالمية، الدول من العديد شملت التي للديمقراطية المؤيدة
 دولإلى  لُّوح بها سلبية إشارة 2013 عام سوريا في العسكري للقتال األمريكية الرئاسة رفض كان. المنطقة في االضطرابات من الكثير ظهور إلى - )2( 2011
 بين من ألسوأ،يتجه نحو ا رئيسي، دور لعب لبدء ومستعدة في الخلف فيةتمخ كانت وروبية،األ دولال معاألمريكية  المتحدة الواليات مثل قوية ليست أخرى،
 ).3( رئيسية إنسانية كارثة إلى سوريا في وإيران وتركيا روسيا يضم الذي التحالف أدى -) األكراد مثل( حقوقهم عن تدافع التي األقليات أو نالمحليي السكان

 البحر شرق منطقة في األمن انعداممن  حالة تفاقم إلى أدت التي" األزرق وطنال" وإستراتيجيتها تركيا الذي تشكله القوي التهديد من الرغم على ،2020 عام في
. األوسط الشرق في السالم عملية في المضيئة النقاط بعض هناك كانت ،والفاسد الظالم الحكم من اعام 30 من يقرب ما بعد لبنان وانهيار ،)4( المتوسط األبيض

. واألردن مصر مع الهش" البارد السالم"مجرد  والبحرين اإلمارات مع إسرائيل - الجديد األوسط الشرق مواثيق تتعّدى" بوليسي، فورين مجلة تهشرن لمقال وفقا
 من الرغم على المنطقة في اضعيف أو بارزا غيابه كان األوروبي االتحاد أن للدهشة والمثير) 5". ( الفلسطينيين مع الصراع إنهاء في المساعدة حتى يمكنهم

 مرة - المنطقة في الرئيسي حليفه مع بناءة بطريقة األوروبي االتحاد يتصرف لم. األوسط الشرق في السالم بعملية وانشغاله اهتمامه بشأن المتكررة تصريحاته
 الشرق في لسياسته والمخصص األوروبي االتحاد صممه الذي اإللكتروني الموقع زيارة عندجلّيا  واالنشغال االهتمام عدم يبدو. لماضيه إهماال أكثر أخرى

 )6. (ةالرمزيذو الداللة  العام هذا منذ يكن لم شيًئا أنّ كما لو  2016 عام في األخبار آخر تُنشر دفق – األوسط

 قبرص، أو اليونان ضد ةالعدواني أردوغان حكومة تصرفات من سلسلة بعد - تركيا مع األوروبي االتحاد نفذها التي اإلستراتيجية تعتبر األول، المقام في
 برنامج في عضوا تركيا تزال الفي حين  للغاية، مربكة )فرنسا خاصة( األوروبية الدول من العديد ضد التركي الرئيسالصادر عن  العدواني تصريحالو
 من هاخروج بسبب المتحدة، المملكة فيه تزال ال وقت في للغاية مزعج أمر هذاإّن . الحياة مدى والتعلم التعليم تعزيز إلى يهدف الذي األوروبي راسموسيإ

 تركيا ضد األوروبي لالتحاد الرسمي الرفض أن يبدو. أوروبا في الرئيسي البرنامج هذا في مشاركتها مستقبل بشأن واضحة غيرذات رؤية  األوروبي، االتحاد
 من النقيض على ،رئيسها أن يبدو. التركية الحكومة تتوخاها التي العدوانية االستراتيجية الحّد من إلى يؤّدي لم 2020 سبتمبر في األوروبي المجلس انعقاد بعد
 انهيار بعد) 1920( سيفر معاهدة أقّرتها التي البحرية والحدود خريطةال مخالفة خالل من المتوسط األبيض البحر في الحدود تعيين إلعادة للغاية متحّمس ،ذلك

 ).4( األولى العالمية الحرب خالل العثمانية اإلمبراطورية

 البالد قسمت التي السياسية األحزاب فساد عالنية استنكرت التي الوحيدة الدولة فرنسا كانتإذ . األخرى الرئيسية لبنان المفاجأة في األوروبي االتحاد صمتيعّد 
 للدولة الرسمي واإلفالس 2019 خريف خالل االجتماعية همخلفياتو همأديان على اختالف اللبنانيين احتجاج من الرغم على. 1990 عام األهلية الحرب نهاية منذ

 الذي االنفجار كان. المنطقة في للسالم جوهري وتهديد شاملة كارثة إلى بالبالد أدى الذي السياسي التحالف تدعم تزال ال األوروبية الدول من العديدفإن  اللبنانية،



) هللا حزب الشيعي، الحزب( الحكومي لالئتالف السياسيين الشركاء أحد قبل من للميناء النزيهة وغير الكارثية اإلدارة بسبب بيروت، في 2020 أوت في وقع
) عون ميشال بقيادة المسيحي الحزبخاصة ( التحالف أطراف جميع من الكثيرة الصادرة الكاذبة األخبارأّن  كما. متوقعة كارثة تندرج ضمن واقعة ختامية مجرد
 بهذه" التقليدية األحزاب" من دعم أي يتوقعوا ال أن اللبنانيين على يجب. القضية لمعالجة النزيهة غير الطريقة على آخر دليال كانت االنفجار، مصدر حول

 .الوضع مع لتعاملا الظالمة في الطريقة

 وجيرانها إسرائيل بين البناء االقتصادي التعاون من سنوات لعدة نظرا والبحرين، اإلمارات العربية المتحدة مع إسرائيل معاهدات تتلق لم ا،آخر وليس اأخير
 اإلمارات العربية المتحدةو إسرائيل بين اإلبراهيمي تفاقاال باسم المعروفة االتفاقية على اإلمضاء تم. األوروبي االتحاد من توقعه ينبغي كان الذي الدعم العرب،

 رسمية اتفاقية ووقعت إسرائيل مع عالقاتها بتطبيع البحرين قامت. األمريكية المتحدة الواليات رعاية تحت ،2020 سبتمبر 15 في واشنطنب األبيض البيت في
اإلمضاء على  منذ األوسط الشرق في حاسمة خطوة العرب وجيرانها إسرائيل بين الموقعة االتفاقيات هذه كانت). 7( 2020 أكتوبر 18 األحد يوم المنامة في

 فرنسا( أوروبية دول خمس أصدرته ومشترك جديد بيان في الوحيد األوروبي االتحاد فعل ردّ  تمّثل. 1994 سنة واألردن 1979 سنة مصر مع السالم اتفاقية
 كانت. الغربية الضفة مستوطنات في الجديدة المنازل آالف لبناء خطط على إسرائيل موافقة أدانت ،2020 أكتوبر في) المتحدة والمملكة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا
 مع 1957 سنة منذ بالتحديد تمثلت األوروبي االتحادروح  أن حيث أوروبا فياإلنذار  اجرس قرعتقد  جديرة بأن تعتبر األوسط الشرق في على المحك العملية
 الحروب منذ( األوروبية الدول بين االقتتال من قرون بعد أوروبا في جديدة حرب أي تفادي أجل من أعضائه بين والتزام اقتصادي رابط بناء في روما معاهدة

كال  " - والبحرين واإلمارات العربية المتحدة إسرائيل أجرتها التي السالم عملية دفعت التي البناء التعاون روح نفس إنها). عشر التاسع القرن في النابليونية
"السالم البارد" الضعيف    تتعّدىالنطاق: من خالل تطبيع العالقـات والتركيز على األعمال والتجارة والسفر، فـإن اتفـاقيات" السالم الدافئ "هذه    من حيثالصفقتين ثوريتان  

بتمهيد الطريق لتغيير بحري في العالقـات العربية اإلسرائيلية فحسب، بل    يةالذي أقـامته مصر واألردن مع الدولة اليهودية منذ عقود. لم تكتف الصفقـات اإلماراتية والبحرين
 )5". ( الصراع اإلسرائيلي الفـلسطيني  بين الجانبين:  تعقيدالقضية األكثر  ل نهائي ا فرصة جديدة لحلّ أيضإنها قد تقدم  

 قد األوروبي؟ لالتحاد بالنسبة جوهرية قضية احق تعدّ  هل. بالتأكيد متوازن وغير عادل غير األوسط الشرق في السالم عملية بشأن األوروبي االتحاد انشغال يبدو
 وبحسب. المنطقة في واألول ينالرئيسي حلفائها أحد نفذها التي الناجحة االستراتيجيةب مدفوعة األوروبية الدبلوماسية تكون ربما. الشكوك بعض لدينا تكون

 مع العالقات تطبيع لىإ في طريقها السودانو) 8"( أسابيع في غضون" بحري حدودي اتفاق إلى يتوصال أن ولبنان سرائيلإل يمكن " هفإنّ  ،"هآرتس" صحيفة
 امصدر اأيض هذايعّد . الماضية السنوات في الصراعات من العديد واجهت منطقة في البناءة والروح المرونة على تحثّ  أخرى أمثلة بالفعل هذه). 9( إسرائيل

 .ادائم والصمود الشجاعة تسود أن يجب ،وجالوت داوود بين القديم الصراع في كما لإللهام ارئيسي
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