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 ءادهإ

 روصعلا ربع تيوكلا ءادهش ىلإ
 اذهل ءادف مهحاورأب اوُحَض نيذلا

 . .هئانبأو نطولا



 ريدصت

 نرقلا لالخ ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا خيرات يف ًاريبك ًازيح تامزألا تلغش

 وأ ةيخيرات ديناسأ ةيأ ىلإ ةدقتفملاو ةرربملا ريغ ةيقارعلا تاءاعدالا تلكشو «نيرشعلا

 نم همدقي ام - ماودلا ىلع - قارعلا دجي مل ثيح «تامزألا هذهل اسيئر اببس ةينوناق
 لصاوتملا هلخدتب تيوكلا هتراج عم تامزألا نم ريثكل هقالتخا اهب رربي ةعنقم بابسأ

 تقو يف «ةرتفلا كلت لالخ اهرارقتساو اهنمأل رمتسملا هذيدهتو ةيلخادلا اهنوؤش يف

 يف يقارعلا بعشلا قحل اهمارتحاو راوجلا قوقحل اهريدقت يف لثملا تيوكلا هيف تبرض

 .رارقلا ذخأ يف هتداق قحو رايتخالا

 يذلا يداصتقالاو يسايسلا معدلا لاكشأ ةفاك ميدقتب تماق كلذ قوفو اهنإ لب

 تارارقل لاثتمالاب ةلعتفملا تامزألا هذه لك تهجاوو «ةليوط دوقعل قارعلا هجاتحا

 اهومسب هلك اذه تجوتو ؛ةمزأ لك بقع قحلا اهل تداعأ يتلا يلودلاو يبرعلا عمتجملا

 تاحفص ىط يف ةقداصلا اهتبغرو مئادلا اهحماستو ةيبرعلا تباوثلاب اهكسمتو اهعفرتو

 ثدحلا ءاج ىتح ةرربم ريغ تاءاعداو ةسوردم ريغ تارارقب تدوس يتلا فالخلا

 تقو - ءاعمج ةيبرعلا ةمألا خيرات يف لب تيوكلا خيرات يف طقف سيل - ةحادف رثكألا

 تطقسأو تطقس ةيركسع لفاحجب هضرأ ازغو «هقيقش ىلع قيقشلا ىغبو ىغط نأ
 ردغلاب ةيبرعلا ديلا دتمت نأ ةلاحتساب ةليوط دوقعل ةخسار تلظ تاعانق روهش يق اهعم

 .ناودعلاو

 لوانتي "م19717-9757١ ةيتيوكلا ةيقارعلا تامزألا" انيديأ نيب يذلا باتكلاو

 كلملا اثمزأ ةروطخ اهرثكأ نم ناك دوقع ةعبرأ لالخ قارعلا اهلعشأ يتلا تامزألا مهأ

 يف هتبغر ةحارص قارعلا |مهيف نلعأ ناتللا م١11751١ مساق ميركلادبعو م1914 يزاغ
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 يتلا تامزألا نم امهريغو لطابلاو فئازلا يخيراتلا قحلا ىوعدب هيلإ تيوكلا مض

 نم ىعار يملع بولسأب يرسودلا يداه دهف حلاف ذاتسألا باتكلا دعم اهضرع

 عجارم نم ةيملع ةدام نم هعمج ام فيظوتو ضرع يف دايحلاو ةيعوضوملا مازتلا هلالخ

 لمألا لك انئراقلو ريدقتلا لك انم هلف اسوملمو احضاو ادهج اهيف لذب ةليصأ رداصمو

 .هديفيو هعفني ام لمعلا اذه يف دجي نأ يف

 ..ليبسلا ءاوس ىلإ يداها وهو قفوملا هللاو

 مينغلا فسوي هللا دبع  د.أ

 ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلازكرم سيئر

 ج 5[: ب



 ةمدقم

 كلذل ًارظنو «:ةصاخ ةيراجت ةيمهأ اهاطعأ ديرف يفارغج عقومي تيوكلا زاتمت

 امهريغو ايناطيربو ةينامثعلا ةلودلا لبق نم يلودلا سفانتلل احرسم تحبصأ دقف

 .م ١4919 ةنس ةيناطيربلا ةياحملا تحت تّعضو ىتح «لودلا نم

 ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلاو م١41١ ةنس قارعلا ةكلمم سيسأت ذنمو

 يتلا تامزألا سردي لمعلا اذه نإف كلذل دودحلا لوح ةدع لكاشمل ضرعتت

 نيدلبلا نيب تاقالعلا خيرات نم ًاريبك ًازيح تلغش يتلاو ؛نيفرطلا نيب تبشن

 لالخ امهنيب رتوتلاو ةيساسحلا تراثأو ءامهطباور ىلع ًابلس تسكعناو «نيتراججلا
 .رصاعملاو ثيدحلا اهخيرات

 يف تداس قارعلاو تيوكلا نيب ةبيطلا تالصلاو ءودهلا نإ لوقلا نكميو

 شرع لوألا لصيف كلملا يلوت فداص نيح «ىضاملا نرقلا نم تايتيرشعلا ةرتف

 «تيوكلا مكح حابصلا رباجلا دمحأ خيشلا اهيف ىلوت يتلا اهتاذ ةنسلا يف قارعلا

 دعب نيدلبلا نيب دودحلا ةلأسم ترقتسا (ى «نيمكاحلا نيب ةنيتم ةقادص تماقف

 ضعب ةيوست مت | «ةرمحملا ةيقافتا لشفل ًارظن تدقع يتلاو ريقعلا ةيقافتا عيقوت

 لالخ نم قارعلاو تيوكلا نيب ةلصافلا دودخلا نييعت مت ثيح ةقلاعلا لئاسملا

 تيوكلا مكاحو (ديعسلا يرون) كاذنآ قارعلا ءارزو سيئر نيب ةلدابتملا تاركذملا

 .(حايصلا رباجلا دمحأ) خيشلا

 فحصلا ةبلاطم عم ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا ترتوت نرقلا اذه تاينيثالث فو

 هجوتلاوذ ءاخإلا بزح اهسأر ىلعو ةيسايسلا بازحألا ضعب كلذكو ةيقارعلا

 ت4



 يف هتورذ رتوتلا لصوو «تيوكلا مضب "يمشاه لا نيساي" همعزتي يذلاو يموقلا

 .قارعلل تيوكلا مضب ةحارص بلاط امدنع يزاغ كلملا دهع نم ةريخألا تاونسلا

 م19" اوينوي 184 ف ما6 ةياحلا ةيقافتال ايناطيرب ءاغلإ رثإ ىلعو

 لالقتسا نأ مساق ميركلا دبع هئارزو سيئر نلعأ ؛تيوكلا لالقتسا اهنالعإو

 اهنأ ساسأ ىلع قارعلل تيوكلا مضب بلاط مث نمو ؛موعزم لالقتسا تيوكلا
 ."م١19471 ةمزأب" فرع اميف فقوملا مزأتو «ةرصبلل ةعبات ةعطاقم

 نييعت ذنم اديدحتو قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا تامزأ ثحبلا اذه عبتتيو

 يتلا لكاشملا ضعب ىلإ قرطتي مث «ريقعلا رمتؤم يف م477١ ماع نيدلبلا نيب دودحلا

 ةرصبلا يف ةدوجوملا حابصلا لآ كالمأ ءافعإ ةلكشمك ءاعم |ههتاقالع ىلع ترثأ

 ةردن ةلكشم كلذكو «قارعلا ىلإ تيوكلا نم بيرهتلا ةلكشمو «بئارضلا نم

 ىلإ ةفاضإلاب .برعلا طش نم نفسلاب اهلقن يف ريكفتلاو تيوكلا يف برشلا هايم

 مث ؛يبرعلا جيلخلا ىلع يقارع ءانيم ءاشنإو تيوكلا ىلإ ديدح ةكس طخ دم ةلكشم

 (لصيف نب يزاغ) كلملا ةوعدب تهتنا يتلاو ءم4١*947-9177١“ تاقالعلا ةمزأ

 رابتعا ىلع (م19171١ةمزأ) تيوكلاب مساق ميركلا دبع ةيلاطم مث .تيوكلا مضل

 .ةرصبلا ةيالو عبتي ءاضق تيوكلا نأ

 تارابتعا ةدعل لمعلا اذهل اعوضوم ةيقارعلا - ةيتيوكلا تامزألا انرتخا دقو

 :اهمهأ

 نرقلا يف أدب ثيح ءاهاريجو تيوكلا نيب يدودحلا فالخلا مّدق :ًالوأ
 ةنس ريقعلا ةيقافتا تعقو امدنع نيرشعلا نرقلا يف هملاعم تحضتاو رشع عساتلا

 .لمعلا اذه يف ةينعملا لودلل ةيلاح ا دودحلا تمسر اهرثأ ىلع يتلاو 7
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 نم هيوتحي ام لكو ميلقإلا ىلع ةلودلا ةدايسي دودحلا ةلكشم طابترا :ًايناث

 «طفنلاب ةينغ قطانم يه اهناريجو تيوكلا نيب اهيلع عزانتملا قطانملاف :تاريخ

 .ًاطايتحاو ًاجاتنإ

 ةقلعتملا ةيقارعلا ةيتيوكلا تامزألا تارربمو بابسأ ىلع فوقولا ةيمهأ :ًاثلاث

 .دودحلاب

 راوحلا دمتعت كشلا اهيلإ ىقري ال ةتباث ةيخيرات قئاقح خيسرت ةلواحم :ًاعبار

 قئاقحلا زاربإ يف ماهسإلاو ءاحلاساسأ ةقثوملا ةحيحصلا ةمولعملا ىلإ دنتسملا يملعلا

 .يتيوكلا دوجولا ةيضق لوح ةقثوملا

 ؛راهدزالاو مدقتلاو رارقتسالاب دودحلا ميس رت ةيلمع طابترا :ًاسماخ

 تاعارصلا ةرئاد نع ةقطنملا دعبي دودحلل ةيلع قفتملاو حضاولا ميسرتلاف

 .بورحلا حبشو تاعازنلاو

 ةقداص ةيملع ةيؤر ةرولب يف ماهسإلا يف عضاوتم رودب مايقلا يف ةبغرلا :ًاسداس
 ةيخيرات ةبقحل يميداكألاراطإلا عضو يلاتلابو«ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلا تامزأل

 .ةقداصلا قئاثولاو قئاقحلا ىلإ دنتست ةضيفتسم تاسارد ىلإ ةجاحب اهثادحأ تلظ

 قارعلا اهسأر ىلعو اهناريجو تيوكلا نيب دودحلا ميسرت ةلكشم لوحت :اعباس

 .تيوكلا مضب قارعلا لبق نم ةرمتسملا تابلاطملل ًارظن «ةيلود ةلكشم ىلإ

 ام لالخ قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا تامزأ جلاعي نأ ثحبلا اذه لواحيو

 ةلأسم تلاط ةديدع تاروطت ىلع كلذب ًادهاش :نمزلا نم دوقع ةعبرأ براقي
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 تامزأ نأشب ةيرهوج تالؤاست ةدع نع ةباجإلا ىلإ ثحبلا اذه فدبمو

 :يف لثمتت قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا

 ؟تيوكلا يف قارعلل ةيخيراتلا قوقحلا ةقيقح ام ١.

 مضل ةيلاتتملا ةيقارعلا تاموكحلا يعس ءارو ةيقيقحلا بابسألا ام .*

 ؟تيوكلا

 ؟قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا تامزأ تروطت فيك .*

 ؟ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلا ةلكشم هاجت ةرواجملا لودلا فقاوم ام 6

 ؟ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلا ةلكشم نع تضخعمت يتلا جئاتنلا ام .1

 ةزيكرلا دعي يذلاو يخيراتلا ثحبلا جهنم ىلع ثحبلا اذه يف اندمتعا دقو

 موقيو .يخيرات قلطنم نم قلطني لمعلا نأ ةصاخو «خيراتلا ملعل ةيساسألا

 نم ةيخيراتلا ةقيقحلا ىلإ لوصولا ىلإ فدهت تباوثو سسأ ىلع يخيراتلا جهنملا
 مازتلاو ىوهلاو ليملا نع عفرتلاو ةيملعلا ةداملا عمج يف ةقدلاو يرحتلا لالخ

 .ليلحتلا يف ةيعوضوملا

 تاهجو فالتخال ًارظن «ةنيابتمو ةعونتمو ةديدع رداصم ىلع ثحبلا دمتعاو

 اذل عوضوملل ةينمزلا ةرتفلل ةبسنلاب ثيدحلاو ميدقلا تمض ابنأ ا ءاهباتك رظن

 صيحمت لالخ نم ةينأتم حورب اهتجلاعم ةلواحمو اهلوانت يف ةقدلاو رذحلا بجوت

 لمعلا اذه يف انزكر دقلو «ةوجرملاو ةقيقدلا جئاتنلا ىلإ لوصولا ةيغب ءصوصنلا
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 دايحلاو «ةباتكلا يف ةيعوضوملا ىلع ديدشلا صرحلا عم ؛ةيمهألا تاذ رومألا ىلع

 .ةفلتخملا اياضقلا ةحجلاعم يف

 ةيتيوكلا دودحلا نييعت تامزأل ةيخيرات ةسارد ةباثمب ثحبلا اذه دعيو
 ةيادبلا ديدحت عجريو ,م١147١ ماع ىتحو م977١ ماع نم ةرتفلا لالخ ةيقارعلا

 نيب ريقعلا ةدهاعم عيقوتل م1477 ماع ريمسيد رهش يف اديدحتو م971١ ماعب

 تيوكلا نيب دودحلا لكاشم ةيوستل كلذو تيوكلاو قارعلاو دجن نع نيبودنم

 ماع ريقعلا ةيقافتا) ب تفرع ىيتلاو ةدهاعملا هذه رثإ ىلعو .دجنو قارعلاو

 ريقعلا ةيقافتا دعتو «ةيدجنلا ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلا ةلأسم ترقتسا (7

 .قارعلاو دجن عم تيوكلا دودح تمسر يتلا ةيمسرلا ةقيثولا

 أيهم ًاينمز ًالصاف دعي هنوكل ًارظن لمعلا اذه ةياهن ع١ 43١ ماع ريتخا دقو

 نالعإ مت تيوكلل ةبسنلابف ؛قارعلا بناج يف وأ اهتاذ تيوكلا بناج يف ءاوس
 ًارمتؤم (مساق ميركلا دبع) دقع كلذ رثإ ىلعو ,م1971١ وينوي ١9 يف اهالقتسا

 ةحارص بلاطو تيوكلا هيف مجاه دادغبب ةيقارعلا عافدلا ةرازو يف ايفحص

 عم الماكتم اًءزج لكشت ابنأو «ةرصبلل ةعبات ةعطاقم اهنأ امعاز «قارعلل اهمضب

 .تيوكلاب قارعلل ةيخيراتلا "قوقحلا" ةرابع ددري ذخأو قارعلا

 نع ماع خيراتب أدبت ةمتاخو لوصف ةسمخ ىلإ ثحبلا ميسقت مت دقو

 تامزأل يخيراتلا روطتلا لوانتن مث «ةيخيراتلا اهتأشنو ينارغجلا تيوكلا عقوم

 ةيعاتجإلاو ةيسايسلا اهعفاودو اهيابسأو اهلحارم«ةيقارعلا - ةيتيوكلا دودحلا

 (يزاغ كلملا دهع) تاينيثالثلاب ًارورم ريقعلا رمتؤم نم كلذو «ةيداصتقالاو
 .م١197 ماع يف مساق ميركلادبع نكرلا ميعزلا اهلعتفا يتلا ةمزألا ًاريخأو

 ا



 ديهمد

 .تيوكل و يف .٠

 .تيوكلا5 ةأشن ©



 :تيوكلا ةلودل يفارغجلا عقوملا

 ضرع يرئاد نيب ةيبرعلا ةريزجلا هبشل يلاشلا نكرلا ين تيوكلا ةلود عقت

 اقرش *58و 7: 6 لوط يطخ نيبو ءالامش ٠" وهو

 اهترارخ ةدشو ءاتشلا يف يبسنلا اهثفدب زيمتت يتلا ةيرادملا هبش ميلاقألا نم يهف

 .فيصلا يف

 نم اهدحي يذلا يبرعلا جيلخلل يبرغلا يلامشلا فرطلا تيوكلا ةلود لثمتو

 يك «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهدحتف يبرغلا بونجلاو بونجلا نم امأ ءقرشلا

 .ةيقارعلا ةيروهمجلا لامشلاو برغلا نم اهدحي

 ةئيبلا يطغُتو .(5مك )١8,٠٠٠ يلاوح تيوكلا ةلود ةحاسم غلبتو

 نم ةيقبتملا ةحاسملاو «دالبلا ةحاسم يلامجإ نم /45 نع لقي الام ةيوارحصلا

 تيوكلا ةلود لاهش ةيدودحلا قطانملا يف زكرمتتو ةعارزلل ةحلاص اهيضارأ

 برغلا ىلإ قرشلا نم تيوكلا ةلود يضارأ دادتما طسوتم ردقيو ءاهبونجو

 ىصقأو ةيلامشلا اهدودح ىلع عقوم ىصقأ نيب ةفاسملا غلبتو ءمك ١1١ يلاوحب

 .مك١١٠ يلاوح ةيبونجلا اهدودح ىلع عقوم

 يلاوح) اهنم ربكألا ءزجلا .مك 185 يلاوح تيوكلا ةلود دودح لوط غلبيو

 ةيروهمجو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم لك عم ةكرتشم ةيرب دودح (م

 .قارعلا



 هرزجلا لحاوس كلذ يف اهب مك 0٠١ يلاوح ةيتيوكلا لحاوسلا لوط غلبيو

 دتمتو «ةيلامشلا ةقطنملا :امه نيتيسيئر نيتقطنم ىلإ ةيلحاسلا ةقطنملا ميسقت نكميو

 ةقطنملا ءآلامش نايبوبو ةبرو يريزج لحاوسو رصق مأ ىلإ ضرألا سأر نم

 نم تيوكلا نوج دعيو ءابونج بيصيونلا لإ ضرألا سأر نم دنمتو ةيبونجلا
 ةينيط تاحطسم نم اهب دجوي امو ناريخلا ةقطنم امأ «ةيلامشلا ةقطنملا ملاعم مهأ

 .ةيبونجلا ةقطنملا لاعم مهأ نم يهف ةيخبسو

 ةهوعو اكليقو ناكسمو نايبوبو ةبرو :ةيلاتلا رزجلا تيوكلا ةلود مضتو

 .دارملا مأو هوراقو ربكو لمنلا مأو

 ةيناورفلاو يلوحو ةمصاعلا :يه تاظفاحم تس ىلإ تيوكلا ةلود مسقنتو

 .ءارهجلاو ريبكلا كرابمو يدمحألاو

 اهتيصخش زاربإ يف يبرعلا جيلخلا ىلع تيوكلا ةلود عقوم مهسأ دقو

 اهعقوم مهاس ثيح «ةعانصو ةراجت رحبلاب ايداصتقا اهطابتراو مدقلا ذنم ةيرحبلا

 ةيرحبلا قيرطلا ةياهم لكشُي يذلا ناكملا نوكت نأ يف يبرعلا جيلخلا لامش زيمتملا

 قطانم ىلإ ايقيرفأو ةيدئهلا ةراقلا يف ةيمسوملا علسلا جاتنإ قطانم زكرم نم ةهجتملا

 ةلصولا أدبت تيوكلا ةلود دنعف ءطسوتملا رحبلا تاهج ربع ابوروأ يف قيوستلا

 .ايدق يرحبلا قيرطلل ةلمكملا ةيربلا

 هقاوسأ ىلإ لورتبلا لقن ليهست يف عقوملا ةيمهأ يتأتف ثيدحلا رصعلا يف امأ

 ةلود ةيمهأ ىلإ ةفاضإ «تيزنارتلا ةراجتو ةيجراخلا ةراجتلا ةكرح يفو «ةيجراخلا
 .يوجلاو يرحبلا لقنلل طسوألا قرشلا يف ةمهم ةطحمك تيوكلا
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 :تيوكلا ةأشن

 ةقطنم يف ةصاخبو ءام ةنيدم روهظل ًاتباث ًاخيرات عضي نأ خرؤملا ىلع بعصي
 وه يذلا وحنلا ىلع ةيخيراتلا ثادحألا نيودتب مامتها اهناكسل نكي مل ةيوارحص

 نكت مل ةقطنملا هذه نإف كلذ عمو «ميدقلا اهنارمعب ةفورعملا قطانملا يف دوجوم

 بيرقلا قاطنلا يف نولوجتي نيذلا ةيدابلا لهأ وأ نيرقتسملا ناكسلا نم ةيلاخ

 ايسايس انايك دهشت مل ةقطنملا هذه نأ ريغ .اهلهانمو اهرابآ ىلع نوددرتيو اهنم

 امهريغو رساودلاو ةزنع ةليبق ىلإ ةيمتنملا رسألا نم ةعومجم لولح دعب الإ (ظنم

 نم ةبيرقلا رادهلا ةقطنم نم اورجاه «بوتعلا مسا اهيلع قلطأ يتلا «لئابقلا نم
 ثيح «تيوكلا ىلإ فاطملا مهب ىهتناو «ةفورعم ريغ بابسأل رساودلا يداو

 لقتسم ءاضق عم ىروشلا ىلع موقي ماظن يف دالبلا مكحل حابصلا لآ ةعيابم تمت

 صوغلاك ةحاتملا رحبلا دراوم نيب طبرلا ىلع موقي يذلا داصتقالا ةيمئتب ةيانعو

 ربكألا قوسلا تناك يتلا ةيدابلا تاجاح نيبو .يراجتلا رفسلاو ؤلؤللا ىلع

 .ةيقيرفأ يقرشو سرافو دنهلا نم رحبلا ربع ةبولجملا عئاضبلا فيرصتل

 نرقلا ةيادب نيب ام تيوكلا ىلإ بوتعلا اهيف لصو يتلا ةنسلا يف فلتخا دقو

 ماع نأ ىلإ ريشت ةثيدحلا ثوحبلا نأ ريغ ءرشع نماثلا نرقلا ةيادبو رشع عباسلا

 خيشلا اهثعب ةلاسر يف كلذ ءاج دقف .بوتعلا ءيجمل لجسملا خيراتلا وه م1

 «تيوكلا ةأشن نع هلاؤس ىلع ًادر اشاب نسحم ةرصبلا يلاو ىلإ حابصلا كرابم

 ةضور'" هباتك يف نامثع نب دمحم هبتك ام اهنم نئارقلا نم ةعومجم خيراتلا اذه ززعيو

 ندملا ةأشن خيراوت هيف ركذ يذلا "نينسلا ثداوحو دجن ءاملع رثآم نع نيرظانلا

 اهنمو ,م1717 /ه7١1١؟ ماع تسسأت دق تيوكلا نأ ركذف .دجن يف نادلبلاو

 م1857 ماع تيوكلا راز يذلا جيلخلا يف يسايسلا ميقملا ٍليب سيول هركذ ام
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 كلذ ةيادبو ءاماع ١5٠ ىلإ دوعي تيوكلا خيرات نأ هيف ركذ اهنع اريرقت بتكو
 .م 1711 ماع قفاوي

 يف ركذو ناولع نب ىضترم يروسلا ةلاحرلا تيوكلا راز م4١17 ماع ينو
 تيوكلا نأ *١87٠( مقر) ةينطولا نيلرب ةبتكم يف ةظوفحملا ةطوطخملا هتاركذم

 ةرفاو عئاضبلا نأو اهينابمو اهجاربأب اسحلا هبشت ةرهدزم ةدلب (نيرقلا ىمستو)

 ةلحرم ىلإ تلصو دق ةدلبلا هذه نأ يأ .اهرواجي امم صخرأ راعسأب اهقاوسأ يف

 ةرتف دعب الإ ققحتي ال رمأ وهو «راهدزالا كلذ اهل ققح نمألاو رارقتسالا نم

 .رشع عباسلا نرقلا ةيادب يف تدجو دق اهنأ ززعي ام ءاهتأشن نم ةليوط
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 لوألا لصفلا

 ىخيراتلاروطتلا

 ةيقارعلا - ةيتيوكلا دودحلا تامزأل

 (م1899ريانير ةيامحلا ةيقفافتا -

 (م٠ ا١ريمتبس) يناطيربلا حيرصتلا -

 (م191ويلوي) ةينامثعولجنألا ةيقافتإلا -



 لوألا لصفلا

 ةيقارعلا - ةيتيوكلا دودحلا تامزأل ىخيراتلاروطتلا

 :(م1695رياني) ةيامحلا ةيقافتا

 زيمتملا اهعقومل رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف تيوكلا ةيمهأ تزرب

 تيوكلا مكاح لصتا كلذل «يلودلا سفانتلل احرسم اهلعج امث ةيراجتلا اهتيمهأو

 قثي ال كرابم خيشلا ناكو «ةياحلا بلطل ىربكلا لودلاب (حابصلا كرابم) خيشلا

 هديدهت ىلع نولمعي اهعابتأ ناكف ءاهبلقتو اهفقاوم ريغتل ًارظن ةينايثعلا ةلودلاب
 مغرو «لوبنطسا يف ىوقلا ضعبو «ةرصبلا يلاوو ديشرلا نباو هيوخأ ءانبأ لثم
 بولسأ ذختا لب ةينامثعلا ةلودلا هاجت ءادعلا نلعيوأ ذختي مل ةحارلاو ةقثلا مدع

 اهتيامحو ايناطيرب ةدعاسم كرابم خيشلا بلط كلذ ىلع ءانبو :""”ةرياسملاو ةنداهملا

 تبنجت ايناطيرب نكلو ء«تيوكلا مض نم مهعنمو كارتألا ىلع ةصرفلا تيوفتل

 ملو ,تالكشملا يف طروتلا مدعب ةقلعتملا اهتسايس عم ايشمت خيشلا بلط ةباجإ

 ايناطيرب رايت نأ الإ ,رمألا ئداب يف بلطلا كلذل ةباجتسالا زيلجنإلا رهظي
 «01.)ديم لينولوكلا بتكف ؛كلذ دعب دنهلا ةموكح يف رهظ ةيابحلل ًاسمحتم

 ةبسنلاب تيوكلا ةيمهأ هيف نيب اريرقت «جيلخلا يف يناطيربلا يمايسلا ميقملا 4

 اهيلإ يناطيربلا ذوفنلا دم ةدئافو ؛ةيراجتلا اهتيمهأ ىلإ ةفاضإلاب ءيديدحلا طخلل

 ةيناطيربلا ةياحلا نأ ىلإ هريرقت يف ديم صلخو «قيقرلا ةراجتو ةنصرقلا عنم يف

 فقو دقو «"''جيلخلا يف ةيسايسلا ةيناطيربلا حلاصملا زيكرت ىنعت تيوكلا ىلع

 )١( ص «خيراتو ةراضح تيوكلا ,حابصلا ةفيلخ ةنوميم 22

  57مسد الاععمم (1ءاععممطتعز - 15 5عمم1 1:0,78/5113)2(
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 بناج ىلإو كرابم خيشلا بناج ىلإ جيلخلا ين نولماعلا نويناطيربلا نولوؤسملا

 ."ديم" لينولوكلا مهسأر ىلعو «ةيناطيربلا ةياحلا ىلع لوصحلا يف هتبغر

 يف نيتددرتم اتناك ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازوو دنهلا ةرازو نأ نم مغرلا ىلعو

 ةيناطيربلا تاقالعلا ىلع كلذ رثؤي نأ ةيشخ خيشلا ةبغرل ةباجتسالا نم |مهفقوم

 ةلودلا دض ةراثإ لماوع قلخل ةمئالم ريغ فورظلا ىرت تناك ايناطيربف «ةيناثعلا

 يف ةيناطيربلا ةيركسعلا تابجاولا ةرئاد عيسوت ديرت ال تناك اهنأ امك «ةينامثعلا
 1.050. ©6.) نوتلماه جروج دروللا كلذب نيدانملا سأر ىلع ناكو ؛جيلخلا ةقطنم

 «ةيجراخلا ريزو (150]59ان1إ9/) يروبسلاسو «يناطيربلا دنهلا ريزو 03

 ةباجتسالا مدع نم |مهفقوم نع اتعجارت ةيجراخلا ةرازوو دنهلا ةرازو نأ ريغ
 .2061/89/ ماع رخاوأ يف خيشلا ةبغرل

 تيوكلا عم قافتا دقعل هدييأت نع يروبسلاس برعأ م1459 رياني فو
 ترشتنا ةديدج ةعئاش نم ءاج كلذ ءارو نم عفادلا لعلو ءارس نكلو ءاروف

 ذوفنلا يوقلا ىسورلا ةيلاملا ريزو تياو تنوكلا نأ اهادؤم ةيناثعلا طاسوألا يف

 ."”ديدحلا ةكسلل طخ ءاشنإ زايتماب صاخلا تسنباك عورشم دناسي

 رارقلاب هغلبت «دنهلا يف كلملا بئان نوزريك ىلإ ةيقرب ندنل تاطلس تلسرأو

 ةيميلقإ تاءاعداوأ بلاطم ةيأ دض تيوكلا خيش نم دهعت ىلع لوصحلا ةرورضب

 هطخل تسنباك اهيلع لصحي دق يتلا تازايتمالا ىلع بترتت نأ نكمي ةيسور

 < يف نوزريك ىلإ ةصاخ ةلاسر يف ندنل يف نيلوؤسملا ذحأ ركذ اوأ :"””يديدحلا

 اذكهو «"اهيلع ذوحتسي اناونس ادخأ ديرت ال انئكلو تيوكلا ديرن آل انئإ" :رياني

 188 ص ؛ةريزجلا بونجو يبرعلا جيلخلا تارامآل ةيسايسلا عاضوألا ؛لفون ديس (1)
 ١859. ص «قباسلا عجرملا (1)

 .قباسلا عجرملا «لفوت ديس 022

226: 



 ىلإ اهعفد يذلاوه سورلا بناج نم ايناطيرب هترعشتسا يذلا رطخلا نأ ىرن
 ةيقافتالا دقع ىتح هنإف يناملألا رطخلا امأ ءتيوكلا خيش عم م14 ةيقافتا دقع

 .'''”جيلخلا يف اهح اصم ىلع رطخلا ايناطيرب هنم رعشتست لكشب رولبت دق نكي مل

 نوكت نأب ةيناطيربلا ةموكحلا نم دعو ىلع كلذ لباقم تيوكلا خيش لصح دقو
 دامتعالا راد ةئيزخ هل تمدقو .هتمدخل دادعتسا ىلع جيلخلا يف ةيناطيربلا رئاودلا

 ؛(ينيلرتسا هينج١١١٠) ةيبور١٠٠15٠ اهردق ةيلام ةنوعم رهشوب يف يناطيربلا

 لجأل جيلخلا يف ةيرحبلا تاوقلا لامعتسال دنحلا ةموكحل تايحالص تطعأ اك

 لذبب ايئاطيرب تدهعت (ى ؛'"”يجراخوزغل اهضرعت لاح يف تيوكلا نع عافدلا
 تمدقأ انيخ ةيتاطيربلا ةموكدلا نإف هيلعو «تيوكلا نع ةباينلاب ةيدولا اهيعاسم

 نايك عم قفتت تناك امنإ م1895 رياني 71 يف تيوكلا عم ةيامحلا ةيقافتا دقع ىلع

 ايناطيرب مدقت ملو «ةيناثعلا ةلودلا نع يخيراتلا هلالقتسا هلو ةتباثلا هتيصخش هل

 '"”تيوكلا عضول ةقيقد ةسارد دعب الإ قافتالا كلذ ماربإ ىلع

 اهيضارأ يف فرصتلا قوقح نع تيوكلا لزانتت مل «ةيقافتالا هذه بجومبو

 ةقبسملا ةقفاوملاوهو ءقوقحلا هذه ىلع ًاديق تدروأ امنإو «نيثوعبملا لابقتساو
 تيوكلا ةدايسل ةديقم ريغ ةيقافتالا هذه نوكت كلذبو «ةيناطيربلا ةموكحلا نم

 نيثوعبملا لابقتساوهو «يسايسلا ليثمتلا قح نم تيوكلا مرحت ال ابنأ اى ةيلخادلا
 .قحلا اذه ديقت انإو «نييسامولبدلا

 ؛هدج ءرشنلل ةماهيلا راد م415١ 18794 يبرعلا جيلخلا يف ةينارثعلا ةهجاوملا :يسنم رمع جارس هللا دبع )١(
 "١٠١9-5 1٠١.,. ص ضء؛م4

 :تادآلا ةيلك ,ةرهاقلا ةعماج ؛ م1545 195 ١ ةيناطيربلا ةيدوعسلا تاقالعلا :يطيقن دعسأ يزوف (؟)
 .77 ص م445١ «ةرهاقلا ؛(ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر

 ؛م158- 1١957٠ :ةيبرعلا ةيزيلجتإلا تاقالعلل ضرع ؛ةيبرعلا لودلاو ايناطيرب هزميلو نوتيس ف .م ()

 7١5. ص ؛م 1974 ؛ةرهاقلا .ةيرصملاولجنألا ةبتكم .ىفطصضم ميحرلا دبع دمحأ :ةمجرت

 د37



 م844١ ةنس قافتا عيقوت ىلإ تدأ يتلا فورظلا نزوريك دروللا فصو دقو

 ذوفنلل ةسفانم مجنتوأ «تابارطضا روثت نأ ىرخأ عاقب يف ىشخ دقو" :لاقف

 ءزجلا يفو ءانذوفن معدت يتلا تاديكأتلا ىلع لصحن نأ نيعت اذهلو ."يناطيربلا

 «ةلالجلا ةبحاص ةموكح نم تاييلعتب ءانلخدف يبرعلا جيلخلا نم يبرغلا يلامشلا

 نم هؤافلحووه طبتراف ءالقتسم لازي الوهو تيوكلا خيش عم تاضوافم يف
 ةيكلم لقني الأو ءبناجأ نييسايس نيثوعبم لبقتسي الأب ةيقافتا بجومب هدعب
 تارابتعا هتلمأ دق ظفحتلا اذهو .ىرخأ ةموكح ةيأ ىلإ هيضارأ نم ءزج يأ

 ىوق نم تاالواحمو ءانزازفتسال ةيناثعلا ةلودلا نم تالواحمو ؛ةصاخ ةيسايس

 و

 نوؤش يف لخددتلل ايناطيربل لاجملا تحتف م1649 ماع ةيقافتا نأ عقاولاو

 نم يرجي امل اهتبقارمو ةقطنملا هذه يف اهذوفن طلست مكحب قارعلا بوئجو دجن

 ةكرش ةصاخ ةفصب ةيقافتالا هذه تدناس ا(ى ءاهراوجب ةعقاولا دالبلا يف رومأ

 ذحخأ دق اهذوفن ناك يتلاو تارفلاو ةلجد يف ةيرهنلا ةحالملل "ةنزت»ءاد" شنيل

 يف يناطيربلا ذوفنلل نيكمت نم ةيقافتالا هذه هيلإ تدأ ام مغرلا ىلعو «يعادتلا يف

 فورظلا نمو ةيقافتالا صوصن نم انل حضتي هنأ الإ :جيلخلل ةيلامشلا ةقطنملا

 تبرست ام ناعرسو ©”.ةئراط فورظ ةيأ ةهجاومل تعضو ابأ اهب تطاحأ يتلا

 اهيلع صرح يتلا ةيرسلا نم مغرلاب كلذو اهماربإ روف م14 ماع ةيقافتا رابخأ

 جيلخلا يف يناطيربلا ذوفنلل ديدجلا دادتمالا اذهل ةينامثعلا ةلودلا تبرطضاف «نافرطلا

 ةئيرج ةسايسب ىداني" ناك يذلا - اشاب يدمح نييعت ةداعإب ًاروف تماقو ؛يرعلا

 (11)1عال اج: آد1مامدحقعإ/ آم اطغ 111001 طققأ: 2, 100,

 . ١16 ص «قباسلا عجرملا ؛«لفون ديس (1)
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 ةلودلا ىلع طغضت تذخأ ايناملأ نإ مث .2)ةرصبلل ًاماع ًايكاح - " تيوكلاوحن

 عورشمل ةبسنلاب تيوكلا ةيمهأ رهظتو .تيوكلا يف ينامثعلا ذوفنلا ةداعإل ةيناثعلا
 يف ةيلايربمإلا ةاعد نموهو "رئغاو فلدور" تاباتك نم يناملألا يديدحلا طخلا

 نسحل تيوكلا تذقنأ دقل" :لاق ثيح« 12ءانادءطع 1ه10مند] 7ءأأان28 هباتك

 رذع نع نوثحبي ةديدع تاونس ةليط اوناك نيذلا زيلجنإلا مهن نم ةيناث ةرم ظحلا

 ديدح طخ ديدمتب قلعتملا زايتمالا حئم مت دقل «نيمثلا أفرملا اذه مضل بسانم

 ةلأسم تحيبصأ دقلو «ندنل يف ةمهم تايصخش عجضم ضقأ يذلا رمألا دادغب

 اهمضل مزاللا رذعلا داجيإ يرورضلا نم حبصأو ةبهتلم ةيضق تيوكلا كالتما

 ببسب ناكملا اذه يف قوقحلا ضعب كلمت يتلا ايناملأ قبتست ثيحب نكمي ام عرسأب

 ةياهغ كلذ يفف زيلجنإلا يديأ يف تيوكلا تطقسو ثدح اذإو ,«يديدحلا طخلا

 77 دي لبضتي ءيش لكو دادغب ديدح طخ

 م1899 ةيقافتا بجومب ةيناطيربلا ةموكحلا تعاطتسا دقف لاح ةيأ ىلعو

 مامأ اهسفن ةيبوروألا لودلا تدجوو تيوكلا يف يبوروألا سفانتلا هجاوت نأ

 ةلودلل ةهجوم ةبرض صاخ هجو ىلع تناك ةيقافتالا هذه نأ ىلع ؛عقاو رمأ

 ذوفتلا دض ًاضيأ ةهجوم تناك اك .قارعلا يف اهحلاصمل اديدهتو ةينايثعلا

 ذإ م155١ * يلاتلا ماعلا يف ةيقافتالا كلت ةيمهأ ترهظ دقو .جيلخلا يف يناملألا

 ةيلحاس ةقطنم ءارشي موقت نأ يف ةينامثعلا ةلودلا نم دييأتب ايناملأ ةبغر ترهظ

 طخل ةياهن اهلعجل اعبرم اليم نيرشع ىلاوح اهتحاسم غلبت تيوكلا خيش نم

 :ةيسنل (0)
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 ضرغلا كلذ لجأ نم تيوكلا تراز ًالعفو «2حرتقملا دادغب - نيلرب ديدح

 يركسعلا قحلملا هقفاري ناكو."5[عمدن#وط" شرمتس رهلا ةسائرب ةيناملأ ةثعب

 كزابم خيشلا ىلع ريثأتلا ةرصبلا يلاو لواح دقو «ةناتسألا ةرافس يف يناملألا

 «ةمظاك ةقطنم يف يضارألا ضعب نع كلزانتلاو ةثعبلا بلاطمل بيجتسيل

 حنمي نأ ضفر «ىزيلجنإلا ذوفنلا ىلع ًادمتعم ىحضأ دق ناكو .هنكلو

 «شرمتس هيلإ اهمدق يتلا ايادحلا لوبق ضفر امك ء«ضارأ نم هتبلط ام ةثعبلا

 مكاتس كلرابنأ خيبقلا خم. قانا دقخي نيلجنالا مايق ريخب ايسور تحلط اد
 طابحإ ةيقافتالا كلت نأش نم نأل «ًاديدش ًاجاجتحا كلذ ىلع تجتحا «تيوكلا

 ديوزت ةطحمو تسنباك تنوكلا عورشمب ةقلعتملا كلت ًاصوصخ ءايسور ططخ

 نم ًادج نيئاتسم سورلا ناكو «"”تيوكلا يف اهؤاشنإ عقوتملا محفلاب نفسلا
 مهمامتها قاطن يف اهولخدأ دق مهمأو (يسال ءتيوكلا يف يناطيربلا ذوفنلا دايدزا

 ةرصبلاو دادغب نم لك يف مهالضنق أدبو «جيلخلا ىلع ةرطيسلل مهتالواحمو

 دئاوفلاب هعانقإل هدهج ةياغ امهالك لذبو «رخآلا ولت دحاولا كرابم خيشلا ةرايزب
 .”"اهتيامحو ايسور ةقادص نم اهينجي نأ نكمي يتلا ةميظعلا

 ىلع ًادرو ؛جيلخلا ىلع ةرطيسلاب اهططخم ذيفنتل ايسور بناج نم ةلواحم يفو
 يناريإلا بناجلا ىلع اهمامتها ايسور تزكر تيوكلا خيش عم زيلجنإلا ةيقافتا

 جيلخلا تارامإ يف يناطيربلا ذوفنلا روطت - رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات مساق ايركز لامج )١(
 «ةرهاقلا ؛يبرعلا ركفلا راد «يناثلا دلجملا م14 - 84٠ ةيلودلا ةيميلقإلا تاسفانملاو ةيبرعلا

 ,51717 17571 صضص ص ءم7

 جيلخلا تاسارد ةلجم .م 17*19 - 18/17 «يبرعلا جيلخلا يف يسورلا طاشنلا ءيصوصخلا سابع نيدلا ردب (1)

 1١١. ص :م 191/9148 ددعلا «ةيبرعلا ةريزجلاو

 لاوش ” ٠4149 ددعلا ؛ةرهاقلا ءمطقملا ةديرج ؛يزيلجنإ بتاك «تيوكلاو طسوألا قرشلا ةلأسم ()
 .م197 رياني ه ها
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 ىلع ةعقاولا رزجلاو سابع ردنب ءانيم ىلع ءاليتسالا تلواحو جيلخلا نم هجاوملا

 ةياهغ ةقطنملا هذه نم لعجت نأ ساسأ ىلع ؛'”يبرعلا جيلخلا لخدم زمره قيضم

 تسر م٠٠14 ماع رياربف يفو ءسراف ربع هئشنت نأ أططخم ناك ديدح ةكس طخل

 محف نط ةئايثالث اهدئاق بلطو سابع ردنب ءانيم يف ةيسورلا تاعردملا ىدحإ

 نل هنأب ةعردملا دئاق للعت دوقولا نم ةلومحلا هذه تلصو امدنعو «يابموب نم

 ءانيملا يف اهنم ًارسق كرتي نأ ءانيملا مكاح ىلع حرتقاو ةدحاو ةعفد اهلمح نم نكمتي

 يناطيربلا يسايسلا ميقملا بلط هسفن تقولا يف ءاهتياخل يمور سرح ءاقبإ عم

 نحش ةرورض ىلع رصتو بلطلا كلذ ضفرت نأ ةيسرافلا تاطلسلا ىلإ جيلخلا يف

 بلط ذئدنعو سابع ردنب ىلإ ةيناطيرب ةعردم لوصو كلذ عبتو .هعمجأب دوقولا

 مل سورلا نأ ريغ "'”ءانيملا نم روفلا ىلع ليحرلا يسورلا دئاقلا نم ءانيملا مكاح

 ةيبرحلا نفسلا تلصاوف ؛هيلع ريثأتلل كرابم خيشلا عم مهتالواحم لذب نع اوفقوتي

 تيوكلا ةرايزب 8078135 نيرايوب ةنيفسلا تماق ثيح .تيوكلل اهتارايز ةيسورلا

 «هنم الدب هاخأ لسرأف ءاهترايزل كرابم خيشلا اهدئاق اعدو ؛م1501“ ماع سرام يف

 ةدناسمبو اهيثوعبم لالخ نم كرابم خيشلا ىلإ باطخب ةيسورلا ةموكحلا تثعب

 ةدايزو هتخايش ناضل اهدادعتساو اهعم ةقادصلا تاقالع ىلإ ةدوعلا ىلإ هوعدت ءاسنرف

 «”تيوكلا يف ةيسنرفو ةيسور ةيلصنق سيسأت ىلإ هوعدتو ؛هل صصخملا بتارلا

 ناويدب يفاقثلا مسقلاب ةمجرتلا ةبتكم .لوألا ءزجلا هينارغجلاو يخيراتلا مسقلا ؛جيلخلا ليلد ؛رميرول .ج.ج(١)
 .61/6 ص م954١ ؛ةحودلا ءرطق مكاح

 (2) دز, ى.آل القتل. ةصل 6. 2 6همعطب 1ع تقصسطرت لمع ؟ةلوامركا و, ظفاتكا طهرعاوم هأنعإل (3

 -1919) الوأ. 111. م. 320,
 .بادآلا ةيلك ةلجم .يناثلا دلجملا يلودلا يسايسلا عارصلا ةرمث ةيتيوكلا ةلأسملا .حايصلا ةفيلخ ةثوميم (*)

 .44 ص ؛م ١9/4 :8 ددعلا ؛طويسأ ةعفاج «ةعماجلا ةعبطم
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 ةيقافتالا هذه نإ ثيح «فلتخم ةيقافتالا هذه دقع ىلع اهدر ناكف ايناملأ امأ

 عساتلا نرقلا رخاوأ يف ةيناملألا ةيزيلجنإلا تاقالعلا خيرات يف ثدح مهأ ربتعت

 ةياهنلا يه تيوكلا نأ ىلع موقت ايناملأ ةبغرف ."”نيرشعلا نرقلا لئاوأو رشع

 ماعلا يف ايناملأ تلصح دقو 1 '”حرتقملا نيلرب دادغب ديلح ةكس طخل ةوجرملا

 .طخلا اذه ءاشنإل يئثدبم زايتما ىلع م4

 ماع رياني 71 يف ةعقوملا ةيزيلجنإلا - ةيتيوكلا ةيقافتالا نإ لوقن نأ عيطتسن

 ذوفنلا ضيوقتو يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ايناطيرب ذوفن ةدايزل تءاج م49

 حابص نب كرايم خيشلا دهعت ةيقافتالا هذه لالخ نمو ءاهيف ةيناثعلا ةدايسلاو

 تيوكلا يف ةيبنجأ ةلود ةيأ بناج نم ًالثموأ ًاليكو لبقتسي الأب هرايتخاو هاضرب
 الو رجؤي الو عيبي الو لزانتي الأو ؛هيضارأ دودح لخاد رخآ ناكم يأ يف الو

 ةموكح ىلإ هيضارأ نم ءزج يأ رخآ ضرغ يألوأ كلمتلل يطعي الو نهري

 «ةيناطيربلا ةموكحلا نم ةقفاوم قياس ىلع لوصحلا ريغب ىرخأ ةلود ةيأ اياعروأ

 ايسور ةصاخ ءاهنع نالعإلا روف ىربكلا لودلا ءايتسا ةيقافتالا هذه دقع راثأف

 تيوكلا خيش نأ رابتعا ىلع «ةيقافتالا هذه تركنأ يتلا ةينامثعلا ةلودلاو ايناملأو

 عابتأ نم عبات هنأل «ةيبنجأ ةلود ةيأ عم ةيجراخ تايقافتا ةيأ دققع يف قحلا هل سيل

 ناطلسلا نع ليكو الإ وه امو ءاهناطلسل عضاخو اهرمأب رقأي ةيناثعلا ةلودلا

 دوعي |منإو اهنع لزانتلاوأ اهنهروأ اهعيب قح هل سيلو هيدي نيب يتلا يضارألا ىلع

 - ةيتيوكلا ةيقافتالا ةيناثعلا ةلودلا تفصوو «.ناطلسلا ةمظع ةدارإ ىلإ كلذ

 .ةيعرش تسيل اهمأب ةيزيلجنإلا

 (1رورباطعم (طعمموب): طتوامرو/ وع 7طتقتق. 2 1158 .01/١

 (2)عمماع (ظلك مل 81عدلل: "انك عزن, "طع 6 عهغ هز عك هل 82عطلمل هنآ ةزل م. 198.
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 يوأت يذلا نيكملا نكرلا ةيقافتالا هذه نم ايناطيرب تلعج «ىرخأ ةيحان نم

 تادهعتلا نم ديزملا ىلع هنم تلصح ثيح «تيوكلا مكاح عم اهلماعت ىدل هيلإ

 ايناطيرب زكرم ةيوقت يف رثألا ربكأ هل ناك امت «ةيقافتالا هذه دقعل ةيلاتلا ماوعألا يف

 يتلا تادهعتلا تءاج ثيح «تيوكلاب قلعتي رمأ لك يف ةينامثعلا ةلودلا مامأ

 هسفن نع ةلاصألاب هبناج نم مازتلا ةئيه ىلع تيوكلا مكاح نم اهيلع تلصح

 .ايناطيرب بناج نم ركذي مازتلا يأ اهلباقي نأ نود «هقالخأو هتثرو نع ةباينلابو

 «ةينامثعلا ةلودلا ةرئاث أدبت مل م1841 ةيقافتا ىلع ةبترتملا عاضوألا هذه ءازإ

 عازتلا ةراثإ اهمهأ نمو لئاسولا ةفاكب ةطلسلا نع كرابم خيشلا داعبإل تعسف

 نأ رابتعا ىلع نايبوبو ناوفسو رصق مأ لالتحاب تماقف .تيوكلا دودح لوح
 تدعاس دقو .دادغب ديدح ةكس طخ يضارأ قاطن يف ةلخاد حبصتس قطانملا هذه

 ةلودلا اهتلتحا يتلا ءازجألا دادرتسا ىلع م5٠14 ماع كرايم خيشلا ارتلجنإ

 .'"'"تيوكلل نيتعبات نايبوبو هبرو اتريزج تداعو ؛ةيناثعلا

 :(ما١١5ربمتبس) يناطيربلا حيرصتلا

 ترحبأ «ةرصبلا يف ةريبك ةاشم ةوق تزكرمت نأ دعبو م١110 سطسغأ يف

 رييب نتباكلا لبق نم اهناطبق غلبأ ثيح تيوكلا ءانيم ىلإ فاحز ةينامثعلا ةرخابلا

 هنأب ءانيملا يف لبق نموسرت تناك يتلا سويسرب ةيناطيربلا ةيبرحلا ةنيفسلا دئاق

 فرصتلا اذهل ةجيتنو «تيوكلا ىلإ لوزنلاب ةيناشع ةيركسع قرف ةيأل حمسي نل
 هيجوتب ندنل يف ةيناملآألا ةرافسلا كلذكو لوبنطسا نم لاخلا يف اشاب قيفوت ماق

 .قباسلا عجرملا :يطيقن دعسأ يزوف )١(
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 اهنيب «"”ةيناطيرب ةيمحم تيوكلا نم لعجت نأ تون دق ايناطيرب تناك اذإ امع ةلئسأ

 ىلإ رظنلاب هنأو ءَنيِلرب ةيقافتال اقرتخ دعي فرصتلا اذه لثم نأ اينالأ تحضوأ

 [ارمآ نو هي لمعلا انه نإج دهانغي ديد ةكبم طق هان تيزكلا نواصي مينا

 اذإ الإ تيوكلا يف ةيمحم ميقت نل ايناطيرب نأوه |مهنم لك ىلع درلا ناكو .ايئادع

 !”تيوكلا رومأ يف لخدتوأ كانه ىلإ هتاوق لسرأو يلاعلا بابلا اهرطضا

 هسفن تقولا يف تيرجأ «ةيناثٌعلا ةلودلاو تيوكلا نيب فقوملا مزأت ءازإ

 ديكأت رودص نع ترفسأ «ةينامثعلا ةلودلاو ايئاطيرب نيب ةيسامولبد تاثحابم

 اشاب "ولوبوثنأ" ىلإ ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو "نودزنال" دروللا لبق نم يمسر

 ؛تيوكلاب اهتقالع ريغت نل ةيناطيربلا ةموكحلا نأب يضقي ندنل يف ينامثعلا ريفسلا
 تاوق اهتيحان نم ةينامثعلا ةلودلا لسرت الأ طرشب ةيناطيرب ةيمحم ىلإ اهوحت نلو

 اهسفن ةيناثعلا ةلودلا لبق نم ءاوس دعت ثدح اذإ امأ ءتيوكلا ىلإ ةيركسع

 ميدقت ىلإ ةيناطيربلا ةموكحلا رطضيس كلذ نإف ديشرلا نبا اهفيلح ةطساوب وأ

 يف يناطيرب حيرصت رودص كلذ بقعأو «تيوكلا خيش ىلإ ةلماكلا اهتدئاسم

 '"”تيوكلا ين نهارلا عضولا ىلع ةظفاحملاب م1401 ربمتبس

 عضولاب ةيناثعلا ةلودلا فارتعا بوجو حيرصتلا اذه يف ايناطيرب تدكأو
 دقو ؛تيوكلا مكاحو ايناطيرب نيب ةمربملا ةيقافتالا يف ءاج [ب ةصاخو مئاقلا

 يناثعلا بناجلا نأ الإ .تيوكلل ناتعبات نايبوبو هبرو يتريزج نأ حيرصتلا ربتعا

 جمانربل هعمج متريرقت) ةيميلقإلا تاغازتلاو ةيخيراتلا تاءاغدالا - قارعلاو ثيوكلا «دليفوكس دراشتير (1)
 ؛تيوكلا ؛ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم ؛(ةيلودلا نوئشلل يكلملا دهعملل عباتلا طسوألا قرشلا

 4١. ص0
 .ةهسفن (0)

 «ةيئاثلا ةعبطلا ؛ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم.ةاسأملاو ةقيقحلا - تيوكلا ىلع ىقارعلا ناودعلا (")
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 ةلودلا لبق نم جيزرضتلا كلذل لصنتلاو ضفرلا كلذ عبت .حيرصتلا اذه ضفر

 صيلقت فدل. ةيزكسع تاوق لاسرإب م9١* ؟ يلاتلا ماعلا يف اهمايق «ةينارثعلا

 ايناملأ نأ حضاولا, نمو «نايبوبو هبروو ناوفسو رصق مأ ىلع تيوكلا خيش ذوفن

 يف |هب ةبالالشلا تيوككلا اتاعطاقم ىلع ةرطيسلا ىلإ ةيناثعلا ةلودلا تعفد يتلا يه

 هللادبع روخل ةقيمعلاو ةقيضلا جراخملا لالغتسال كلذو ؛ةيلحاسلا قطانملا كلذ

 تاطلسلا ترداب كلذ ىلع ادرو ؛''"”دادغي ديدح ةكس طخ ةياهن نوكتل ريبزلاو

 كلت دئاق دكأتو تيوكلا ئطاوش ىلإ ةيبرح ةنيفس لاسرإب جيلخلا يف ةيئاطيربلا

 يف بتكو ءاهركذ قبس يتلا عقاوملا يف ةيناشع ةيركسع تاوق دوجو نم ةنيفسلا

 «نايبوب ةريزج يف ةتباث قوقح اه تيوكلا نأ م1107 رياربف 78 يف خرؤملا هريرقت
 ."”تاكاهتنالا هذه ىلع يلاعلا بابلا ىدل اجاجتخا ايناطيرب تمدق امك

 :(م91١1 ويلوي) ةينامثع -ولجنألا ةيقافتالا

 تفدهتسا ةيركسع تاوق لاسرإب اهمايقو تيوكلل ةيناثعلا تاديدهتلا نإ

 ؛تيوكلا ىلع اهل ىواعد ةيأ تطقسأ دق م140١ ؟ ماع ةيتيوكلا يضارألا بالتسا

 تاضوافم يف لخدتل ايناطيرب عم اهتافالخ ةيوست ىلإ ةينامثعلا ةلودلا رطضا امت

 نيب تاضوافملا تدتماو ءامهنيب ةقلعتملا لئاسملا عيمج ىلع قافتالا لجأ نم اهعم

 يتلاو م411١ماع ةيقافتا دونب ىلع قافتالاب تهتناو ,م14117-م١1941 يماع

 ةيناثعلا ةلودلا قارتعا تنمضت دقو «"'ةيناثعلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالاب تفرع

 .ةيناطيربلا ةيتيوكلا ةيقافتالاب

 تاساردلا ةلسلس :م1417“ ماعل ةيكرتلا - ةيزيلجنالا ةيقافتالا يف تيوكلا ؛حابصلا ةفيلخ ل
 .؟5 ص م991١ ؛ةرهاقلا «ةيبرعلا تاسارذلاو ثوحبلا دهعم ؛ةصاخلا

3 



 يقح ميهاربإ" لبق نم ىلوألا فرحألاب ةينامثعلا - ةيزيلجنإلا ةيقافتالا تعقو
 ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو "يارج دراودإ" ريسلاو «ةيناثعلا ةيجراخلا ريزو "اشاب

 دودحلا ميسرتل ةلواحم لوأ ةيقافتالا هذه ربتعتو «"”01917”ويلوي "4 خيراتي كلذو

 تيوكلا نيب دودحلا اهيف تططخ ةبسانم لوأ دعت اى ءينرعلا جيلخلا ةقطنم يف

 لكشلا ذخأت ةقيثو لوأ ربتعت كلذب يهو «''”قارعلا يف ةينامثعلا ةلودلا تاكلتممو

 لوألا صخ ماسقأ ةسمخ ىلع ةيقافتالا هذه تلمتشا دقو .دودحلا ديدحتل يمسرلا

 ."'ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلل داوم رشع صيصخت مت دقو «تيوكلا اهنم

 ىلع .«تيوكلا خيرات يف تايقافتالا رهشأ نم ةدحاو ةيقافتالا هذه دعتو

 ةلودلا تفرتعا ثيح «اهيف ًارشابم ًافرط نكت ملو اهيلع عقوت مل اهنأ نم مغرلا

 ءاهم لمعي مل ةيقافتالا هذه نأ نم اضيأ مغرلا ىلعو «تيوكلا لالقتساب ةيناثعلا

 قارعلا نع ةينامثعلا ةدايسلا لاوزب تهتنا يتلا ىلوألا ةيملاعلا برحلا بوشنل ًارظن

 دعب ايف ًاساسأ تذختا اهنأ الإ م٠47١ ماع يناطيربلا بادتنالا تحت اهعضوو

 .”قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا طيطختل

 هتدبأ اريبك الهاست تيوكلاب صاخلاو ةيقافتالا نم لوألا مسقلا يف ظحالنو

 «ةيقافتالا اهتلوانت يتلا ىرخألا ماسقألاب سيق ام اذإ ةينامثعلا ةلودلا هاجت ايناطيرب

 جاجتحالاب الإ لباقي مل ؛تيوكلا نأشب ايناطيرب بناج نم لهاستلا اذه نأ ريغ

 (0)1ممت عمامم طع معو طع آتوناعل اكتمعلمصد ةسل ”[أنتلكعزن عومععاتمع اطع 7عوتدم 6نآك ةسل خل

 لوععما اعيمتامرلعق مزز.2 - 6.

 .(4) مقر قحلملا رظنا (1)
 .7 55 ص :؛قباسلا عجرملا ءلفون ديس ()

 ةيبرعلا جيلخلا تارامإ يف ةيلخادلا عاضوألل رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات :مساق ايركز لامج (5)

 .179 ص م1417 :ةرهاقلا ءيبرعلا ركفلا راد ءشلاثلا دلجملا ءراوجلا تاقالعو

- 36 



 ريبسكش نتباكلا بناج نم ًاضيأ نكلو تيوكلا خيش بناج نم طقف سيل
 يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ىلإ قربأ يذلا هتيوكلا يف يناطيربلا ىسايسلا ليكولا

 لباقي نل تيوكلا يق يناثع لخدت يأ نأ نم هل ارذحم "سكوك يسريب" جيلخلا يف
 اذه ىلع اهتقفاوم ايناطيرب تقلع كلذل ."'"تيوكلا خيش بناج نم باحرتلاب

 اهتابقارم قح نع ةينامثعلا ةلودلا لزانتت نأ اهنم طورش ةدع ىلع تاذلاب مسقلا

 «دادغب - نيلرب ديدح ةكس ةيقافتال ةلودلا عيقوت ىلعو «"'ةيرصملا ضورقلا ىلع

 اهتدعاس دق تيوكلا يف ايناظيرب اهيلع تلصح يتلا تازايتمالا نأ ًاضيأ ظحالنو

 نود ًالاجم كانه دجت مل ةينائثعلا ةلودلا نإ ثيحب ؛تاثحابملا يف اهزكرم ميعدت ىلع

 ."”عقاولا رمألاب اهنم ًارارقإ تازايتمالا هذهب فارتعالا

 كلذكو نايبوبو هبرو يتريزجب بلاطي ناك كرابم خيشلا نأ مولعملا نمو

 ماع ةيقافتا تجرخأ دقو هترامإ دودح نمض اهنوك ناوفسو رصق مأ قطانم

 اذه نأ مغرو ؛(”ةرصبلا ةيالو ىلإ هترامإ دودح نم ناوفسو رصق مأ م1

 .©!هدالب دودح لخاد ينامثع دوجو يأ لوبق يف ًاريثك ددشت هنكل ءضضم

 ( ا زرةقطتتممإب (1ناتقي طع مصطزع 60ءانمدعمأف زم اطع فععطنالعد هك طع ظرلشنكاط: 0انانعمل مععمعإل اكان

 اذدنأ 1904 - 1949. 1 / 15/5/65 '1عاعوعمق'5 هدد هقمأا آلا/.11.1 ةاطقلععممعقت ظرحب ]كانت هنأ اه ولت

 موب 2[ 8ايذانتتع 24 مقتن 13

 .رصمب اهتقالعو تيوكلا ةيقافتا م1١4١" ويام 5 ءا//" 45 ددعلا :ةيرصملا مطقملا ةديرج (؟)
 ةعماج :(م1914١- 199) نيب ام ةرتفلا يف تيوكلا لوح يلودلا سفانتلا :يصوصخلا سابع نيدلا ردي (؟)

 ,١١ا/ ص ؛م ١944 ؛ةرهاقلا ؛(ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر ؛بادألا ةيلك :ةرهاقلا
 .(0) مقر قحلملا رظنا (؟)

 ؛م 19557 «تيوكلا .لالهلا ةبتكم راد ؛لوألا ءزجلا ؛يسايسل ا تيوكلا خيرات ؛لعزخ خيشلا فلخ نيسح (5)

 135 ض
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 ةلودلا نع تيوكلا لالقتسا ىلع تدكأ م1917 ةيقافتا نأ ظحاليو

 ةينامثعلا ةلودلا فارتعاب ايناطيربب تيوكلا طابترا نم تداز اهنأ امك «ةينامثعلا

 .ايناطيربو تيوكلا نيب تايقافتالاو تاطابترالا لكب
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 يناثلا لصفلا

 قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا نييعت ةمزأ

 (م197؟ريقعلارمتؤم)



 يناثلا لصفلا

 قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا نييعت ةمزأ

 (م197؟ريقعلارمتؤم)

 دودحلا نكت ملء١ 31757 ماعلا يف قارعلا شرع لوألا لصيف كلملا ىلوت امدنع

 لئابق اهنطقت يتلا ءارحصلا ربع دتمت تناك اهنإ لب ؛ملاعملا ةددحمو ةحضاو ةيقارعلا

 قارعلا نيب دودحلا ةيوست ايناطيرب تدارأف «مئاد عارص يفو ةرقتسم ريغ ةلقئتم

 زيزعلا دبع ناطلسلاو لصيف كلملا مضي عامتجا دقعل تعسف ؛تيوكلاو دجنو

 سكوك زعوأف ءسكوك ىبمريب هرضحي نأو .تيوكلا يف نوكي نأ ىلع دوعس لآ

 نباب عاتتجالل هوعدي لصيف كلملل ةباتكلل تيوكلا يف يسايسلا ليكولا روم ىلإ
 يف عامتجالا نوكي نأ ىلع هتقفاوم بلطيل رباجلا دمحأ خيشلا ىلإ ةباتكلاو .دوعس

 يف عامتجالا دقع ىلع هتقفاومب دمحأ خيشلا هباجأف امل بتكو روم لعفف ؛تيوكلا
 ال - قارعلا ىلإ لئابقلا ةرجه دايدزا ببسب متي مل عاتجالا كلذ نأ الإ .تيوكلا

 ىلع تاراغلا يف اهكارتشاو دجنل ةيداعملا لئابقلا عم اهجامدناو - رمش ةليبق (يس
 ىلإ زيزعلا دبع ناطلسلا بتكف «'”ةسكاعملا تاراغلاو تاراغلا ترثكف اهرئاشع

 ةموكح عطتست ملف «تايوهنملا درو ةازغلا برض اهيلإ بلطي ةيقارعلا ةموكحلا
 ."”ءىش يأ لمع قارعلا

 عفد دقو «ةيقارعلا رئاشعلا ىلع موجهلاب ناوخإلا ماق م1977 سرام يفو

 ىلإ ةفاضإلاب ءدجن نيبو هنيب دودحلا ديدحتب حاحلإبو ةبلاطملا ىلإ قارعلا موجحلا

 ,17١-17؟١ ص ص« قباسلا عجرملا (1)
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 دوعس نبا عماطم نم اهفوختوه هنالعإ ةيقارعلا ةموكحلا أشت مل مهم رخآ ببس

 ةعضاخ اهرئاشعبو اهلك ةيلامشلا ةيدابلا لعجو «ةيقارعلا رئاشعلاو يضارألا يف

 .©)هرمأ عوطو همكحو هذوفنل

 ىقبت نأ ساسأ ىلع دجن نيبو هنيب دودحلا ديدحتب ةدشبو قارعلا بلاط اذل

 ليجعتلاب يماسلا بودنملا ىلع حلأو «نيدلبلا نيب ًايعيبط ًازجاح ةيلاهشلا ةيدابلا
 ذخأ دعب نيدلبلا نيب دودحلل ًاتقؤم ًاطخ حرتقاو هلمأ بيخي مل يذلاو .كلذ يف

 نيب ًالصاف حبصيو هرابآلا نكامأ بسح طخلا اذه ريسي ؛هتموكح نم نذإلا
 ةلءاسملل ةضرع زواجتملا حبصي هل نيفرطلا دحأ زواجت ةلاح يفو «نيدلبلا رئاشع

 طخلاب (هلوبق دجنو قارعلا تدبأو «'”ةيناطيربلا تاوقلا لبق نم بيدأتلاو

 املع نيدلبلا رئاشع تطيحأو «ةيئاهخ ةفصب امهنيب دودحلا نييعت نيحل تقؤملا

 رئاشعلا هذه نأب الع ءاهبجومب لمعلاو اهب مازتلالل ةتقؤملاو ةحرتقملا دودحلاب
 قرف ال ةدحاو مهرظن يف ضرألاف :ةيدابلا يف دودحلا طخل ىنعم ًاموي فرعت مل

 نيدلبلا نيب لصفت ةيعيبط زجاوح دوجو مدعل ةصاخو «هبوتجو طخلا لاهش نيب

 ."”ةيمارتم لامر اهلك لب رابخألاو لابجلاك

 فورظلا اهيلإ تهجو يتلا تاداقتنالا مغر ةتقؤملا دودحلا طوطخ تدهم

 امك ءلمشأو معأ لكشب اهيلع فلتخملا لئاسملا ةشقاتمل ةرمحملا رمتؤم دقعل

 نع ةيقارعلا فحصلا فقوت اهنم «هداقعنالوجلا تأيه لماوع ةدع ًاضيأ ترفاوت

 .ةيسايسلا تاقالعلا يف ةسارد (م1970-19531) ةيدوعسلا - ةيقارعلا تاقالعلا ؛ينادوسلا نئسح قداص )١(

 .4* ص ؛دادغب ؛تاهولعملاو ثوحبلا زكرم

 917 ص «قباسلا عجرملا (؟)

 «بادآلا ةيلك ؛ةرهاقلا ةعماج م )1١954- 1١9817 ةيدوعسلا ةيقارعلا تاقالعلا ؛نادمح دمحأ ديعس لمحت (7؟)

 ء1١1-54١١5 ص ص ؛م 19417" ؛ةرهاقلا :(ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر
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 باحسنا مت كلذكو ؛موجه لا اذه نم هتئربتب اهضعب تماق لب .دوعس نبا ةمحاهم

 ةيقارعلا ةموكحلا تعنمو دجن يضارأ ىلإ ةيقارعلا يضارألا نم ناوخإلا تاوق

 خيشلا يلوت ىلإ ةفاضإلاب ,دودحلا طخ برق ةصاخو ةيدابلا يف رئاشعلا تاكرحت

 دكأ ةلاسرب سكوك يسريب ىلإ قربأ يذلاو تيوكلا يف مكحلا حابصلا رباجلا دمحأ

 خيشلا نمز هيلع تناك ام ىلإ ةيناطيربلا ةيتيوكلا تاقالعلا ةدوع يف هتبغر ىلع اهيف

 ةبسانم ةيناطيربلا ةموكحلا اهارت ةيوست ةيأ لوبقل هدادعتساب رقأو حابصلا كرابم

 .'""تيوكلاو قارعلاو دجن نيب دودحلا تالكشمل

 سكوك يسريب بلط ثيح «ةيناطيربلا ةموكحلا لاب دودحلا ثداوح تلغش
 .دودحلا ةلأسم يف ثحبلل دادغب ىلإ ادفو لسري نأ زيزعلا دبع ناطلسلا ىلإ

 تاريثأتلا ضعب عوقو نم ةيشخ بلطلا اذه ضفر زيزعلا دبع ناطلسلا نكلو

 ارمتؤم دقعي نأ سكوك يسريب حرتقا ذئدنع .هلسريس يذلا دفولا ىلع ةيسايسلا

 زيزعلا دبع ناطلسلا بحرف «ناتسبرع ريمأ لعزخ خيشلا رصق يف ةرمحملا يف
 ينو ."”صلخملا ميمحلا هقيدص لعزخ خيشلاب هنم ةقث حارتقالا اذهب دوعس لآ

 «سكوك ىسريب لبق نم لثمم ةرمحملا درو م147١؟وياما" /ه15١* ناضمر 5

 دمحأ دوعس لآ زيزعلا دبع ناطلسلا لثمتو «ةيقارعلا ةموكحلا لثمت تأشن حيبصو

 لو ؛ةرمحملا جراخ هرفسل ًارظن ذئموي لعزخ خيشلا بيغتو ءدوعس لآ ناينث نب
 ملورمتؤملا حتتفا م1577١ويام 5 /ه٠4١ ناضمر 5 موي يفو «رمتؤملا كلذ رضحي

 ناضمر موي يف هوعقو ًاقافتا نوبودنملا عضو دقف «دوفولا نيب تاثحابملا لطت

 .”7ةرمحملا ةدهاعمب فرع ؛م1977ويامد /ه*غ٠

 81 ص :(م 1548 -1815) :يبرعلا جيلخلا ؛مساق ايركز لامج )١(
 .178- ١78 ص ص ؛قياسلا عجرملا .لعزخ خيشلا فلخخ نبسح (؟)
 .ةسفن (1)
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 دق (م19717 ماعويام © يف ةدوقعملا ةرمحملا ةيقافتا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 ليهستو جحلا قيرط نيمأتو لئابقلا لاجر ةيعبتو دودحلا تالكشم يف تثحب

 ملاعم تحضوأ اهنأ اك "'لقنتلا ةيرحو «ةيكرمجلا موسرلاو ةيراجتلا تالدابملا

 ناطلسلا نأ الإ ءفارطألا لك اهيلع قفاوو «تيوكلاو قارعلاو دجن نيب دودحلا

 تفاضأو ءهتنبغ اهنإ" :ًالئاق هسفن ماعلا يف اهضقنيل داع دوعس لآ زيزعلا دبع

 تناك اك ءاسحإلاو دجن عم تيوكلا دودح تقبأ اهنأ | ءاهل نكي ملام قارعلل

 نم ريبك ءزج عاطتقا يف عمطي دوعس نبا ناك ثيح «"م ١917 ماع ةيقافتا يف هيلع

 ."”ةيقافتالا كلت بجومب تددح يتلا «تيوكلا يضارأ

 يف دقع رمتؤم مهأ دعي يذلا ريقعلا رمتؤم دقع ةرمحملا ةدهاعم لشفل ًارظنو

 ةيلودلا ةيصخشلا ررق هنأل كلذو «ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دعب جيلخلا ةقطنم

 مسر يذلا ةيخيراتلا ةيعجرملاوهو ءاهنيب هيف دودحلا سسأ عضوو «ةقطنملا راطقأل

 ةيصخشلا رقأ امك ,دجنو قارعلاو تيوكلا ةثالثلا تانايكلل ةيسايسلا ةطيرخلا

 اهنيب ايف ةيلودلا دودحلا سسأ عضوو «ةيلاحلا اهتانايك لكشو لودلا هذه ةيلودلا

 .'"'ةتباث ةروصب

 لحاس ىلع هيف دقعنا يذلا يدوعسلا ءائيملا نم همسا رمتؤملا اذه دمتسا دقلو

 يماسلا بودنملا سكوك يسريب نم ةوعدب م19477ربمفونا/ا/ يف يبرعلا جيلخلا

 ديدحت ةلأسم يف ةمج تابوعص رمتؤملا يف نوعمتجملا هجاو دقو «قارعلا يف يناطيربلا

 .515 ص.ما6ا/

 .88"5 ص ؛قياسلا عجرملا ,ةمكاحوبأ ىفطصم دمحأ (؟)
 .17/8 ص ءقباسلا عجرملا «راجنلا رداقلا دبع ىفطصم (")
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 اهذاختا نكمي دالبلا هذه نيب ةيعيبط زجاوح دوجو مدع بيسب دودحلا طيطختو

 .'ادودح

 ىلع ةنميهلاو ةرطيسلاب ايناطيرب تدرفنا ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دعبو

 تانايكلا هذه نيب يسايسلا عارصلا ايناطيرب قلقي ناكو «قارعلاو جيلخلا ةقطنم

 ةرقتسم ريغ ةقطنملا لعج امث ءاهلئابق نيب ةلدابتملا ةرمتسملا تاججحلاو دودحلا ىلع

 فدهلا نأ يف كشالو ؛"”تاعارصلاو تالكشملا هذه دح عضو ايناطيرب تدارأو

 امل دجنو تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا تالكشم ةيوست رمتؤملا دقع نم لوألا

 نم لك ىلع ناوخإلا اهب ماق بورحو تاوزغ نم اهيلع تافالخلا هببست تناك
 ثيح «نيدلبلا لئابق اهب تماق يتلا ةداضملا تاراغلا كلت مث ,تيوكلاو قارعلا

 ًاأسح ثالثلا لودلا نيب ةحضاو دودح ةماقإ ةرورض ىلع سكوك يسريب رصأ

 ًافوخ ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا قلقتو هقلقت تناك يتلا سجاوه لاو تافالخلل

 ةشقانمل ةفاضإ ؛"”قارعلاو جيلخلا لامش تاذلابو ةيبرعلا ةقطنملا يف اهح اصم ىلع

 اهرارقإو اهيلع دوعس نبا قيدصت مدعل ةرمحملا رمتؤم يف تثحب يتلا لئاسملا

 ابع ةيقارعلا رئاشعلا ضيوعتو ؛ةيثاهن ةروصب دودحلا ديدحت يهو ءاهيلع عيقوتلاو

 .م1977 سرام ةوزغ يف اهئم بهن

 ركذلا فنآ دوعس لآ زيزعلادبع ناطلسلا فقوم سكوك ىسريب ىأر املو
 فانئتسال ًايصخش هب عمتجي نأ ىلع مزعلا دقع «ةرمحملا' ةذهاغم صوصخب

 ةبتكم ؛(م1975- 191١ 5) نيبرحلا نيب تيوكلل يداصتقالاو يسايسلا روطتلا ءمساجلا رداقلا دبع ةاجن )١(

 .06 ص :؛م 1141/7 :ةرهاقلا ,يلوبدم

 . 116 ص ؛قباسلا عجرملا ؛راجنلا رداقلا دبع ىفطصم (؟)
 :ةرهاقلا هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطضم ةعبطفو ةبتكم «برعلا ةريزج يف اماع نوسخ :ةبهو ظفاح (')

 1 .118 صم
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 ررقف ءدجنو تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ديدحتو ةدهاعملا كلت يف ثحبلا

 لينولوكلا ىلإ لسرأو ."”ريقعلا يف دقعي رمتؤم ىلإ تيوكلاو دجنو قارعلا ةوعد
 زيزعلا دبع ناطلسلاب لاصتالل نيرحبلا يف يناطيربلا لاصتالا طباض نوسكيد

 نوسكيد لحف ."'"سكوك يسريب ريسلاب عامتجالل ريقعلا ىلإ مودقلاب هعانقإو
 دبع ناطلسلل ًالثمم ناك ىذلا) نيرحبلا يف يبيصقلا زيزعلا دبع راد يف هتجوزو

 ًائيش هليمتسيل ناطلسلا ةلسارمب نوسكيد ليتولوكلا أدب مث «(كانه زيزعلا

 ناطلسلا ناكو .سكوك يسريب ريسلاب هعارتجا ضرغل ريقعلا ىلإ مودقلاب ًائيشف
 دصقي امب نيقي ىلع نكي مل هنأل عامتجالا اذه تقو ديدحت يف لطاهي زيزعلا دبع

 ةقالع اذ نوكي عامتجالا اذه لعل هنأ هنهذ ىلإ ردابت مث ءعامتجالا اذه ءارو نم

 هعفاود نأ دوعس نبا ركذ ثيح ””هينبو نيسح كلملا نيبو هنيب ةدئاسلا لكاشملاب

 لوألا «نيرمأ يف هايإو رظنلاو ءسكوك ىيسريب عم رواشتلل يه رمتؤملل همودقو
 ةلأسم امأ ؛"لصوملا يف نآلا نوعماطلا كارتألا" يناثلاو "هدالوأو نيسح فيرشلا"

 ١9 خيرات ينو «“*”ناكملا اذه ىلإ انثيجم بجوتسي ال (هلحف ريفظلاو تارامعلا

 نوسكيد زيزعلا دبع ناطلسلا علبأ ,م1977 ربمفون ٠١ /ه5١"١117 لوألا عيبر

 م1977 ريمفون 1١ /ه١14 لوأ عيبر ٠" خيراتب ريقعلا ىلإ لصيس هئأب ًايطخ

 ريسلا نأب ملع هقيرط ينو ريقعلا ىلإ ًاهجوتم ءاسحإلا زيزعلا دبع ناطلسلا كرتف
 بلطيو هعم هحلاصيل تارامعلا خيش لاذهلا دهف هعم بحطصيس سكوك ىيسريب
 . وفعلا هل

 ,177 ص .قباسلا عجرملا ءلعزخ خيشلا فلخ نيسح (؟)
 .هسفن )3١(

 .قباسلا عجرملا ؛ةبهو ظفاح (5)
 .قباسلا عجرملا «لعزخ خيشلا فلخ نيسح (5)
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 هنم ىقلتو ناطلسلا مدقمب هملعي سكوك يسريب ىلإ قربأ دقف نوسكيد امأ

 «ةيتاطيربلا ةيكلملا ةيبرحلا رخاوبلا ىدحإ رهظ ىلع نيرحبلا ىلإ مدقيس هنأب ًاباوج
 دق هنأب ًاضيأ هل ركذو «ريقعلا ىلإ هتيشاح عم هرفس رمأ ربدي نأ هيلإ بلطيو

 روم رجيملاو ؛ةيقارعلا تالصاوملاو لاغشألا ريزو تأشن حيبص هعم بحطصا

 دهف خيشلاو «تيوكلا خيش لثميس يذلا تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا

 نم نيرخآ صاخشأ ضعبو ؛«ةزنع ةليبق نم تارامعلا ةريشع عرف سيئر لاذ
 قرطلاو رابآلا ةفرعم يف نييئاصخألاو نييسايسلا ضعبو نيفظوملاو ريسلا ةبيتك

 ."”هدخلاو يعرلا قطانمو

 خيراتب نيرحبلا ىلإ هيقفارمو سكوك ىسريب لقت تناك يتلا ةرخابلا تلصو

 قروز يف ريقعلا ىلإ اعيمج اوهجتاو ,م1977 ريمفون 18 /ه174 ١ يناثلا عيبر

 دبع ناطلسلا ناكو ءءاسم اهولصوف (ىبيصقلا زيزعلا دبع ىلإ دوعي) ىراخب

 ربمفون ١8 /ه١754١ يناثلا عيبر © خيراتب ريقعلا لصو دق دوعس لآ زيزعلا

 تقو يف هتطلس ىلع نيدرمتملا نم ناك يذلا ريبكلا دوعس هرهص هعمو م

 خرؤملاو رعاشلاو ليدنملا فيطللا دبعو هتخأل ًاجوز حبصأ مث تاقوألا نم

 نم فلؤملا هسرحو نيفظوملا نم ددعو يجولمدلا هللا دبعو يناحيرلا نيمأ ينانبللا

 امايبخ مضي بيهم ميخم يف لزنو ؛"ًاضيأ زلوه رجيملا هعمو لجر ةئامئالث ىلاوح
 نم قرشلا ىلإ ليم فصن يلاوح دعب ىلع لاكشألاو ماجحألا فلتخم نم ءاضيب

 لوصو زيزعلا دبع ناطلسلا غلي امدنعو «كرارجلا ىنبمو ميدقلا ريقعلا نصح

 ما ؛تيوكلا .شرتخلا حوتف :ةمحرت ؛لوألا ءزجلا ءابتاراجو تيوكلا ؛نوسكيذ ب دلوراه )١(

 ةرداكا
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 هتيشاح هعمو هلابقتسال فيصرلا ىلإ بهذ لحاسلا ىلإ سكوك يسريب ريسلا

 اهويكرف لويخلا مهعم تناكو مهب بيحرتلاو فويضلا ةاقالمل دنجلا ضعبو

 دوفولا تلزن «©"”مهلابقتسال ةدعملا ةميخلا دنع اولزنو ميخملا ىلإ ًاعيمج اوهجوتو
 ًاناكم نوكت نأل حلصت يبوروألا زارطلا نم ةميخ كانه تناكو «ةحيرم مايخ يف

 ناتميخ دوعس نبال تصصخو .هسفن تقولا يف ماعطلل ةفرغو رمتؤملا داقعنال

 ؛ماجتسالاو مونلل ىرخألاو «لابقتسالل امهادحإ ؛نوللا يواضيب ناترخاف

 يذلا لاذحلا دهف وه دحاو صخش ءانئتساب ًاقئال ًايكلم ًالابقتسا عيمجلا ليقتساو

 ةجاح ال هنأب هيلإ حملأ نأ رمألا غلبو لب ءهيف بوغرم ريغ رئاز هنأ حضاولا نم ناك

 اهحربي نأ ضفرو ءاهيف اعباق لظو ؛هتميخ يف فكتعا كلذلو ؛هتروشمو هئارآل

 ."””رمتؤملا لامعأ اهتدهش يتلا مايألا لاوط

 لآ يرونو وه هنأل ؛هعم هراضحإب أطخأ سكوك ىسريب نأ يف لادج الو

 نوعديو :ةزنع سوؤر ربكأ اممنأب ةعانق ىلع اناكو «ةزنع نم ةلورلا نم نالعش

 نم ناكو «هسفن دوعس نباو تيوكلا يف حابص لآ نم ىتح ًانأش ىلعأ مبخأ

 نأ «ةيبرعلا ةريزجلا هبش ديس نآلاوهو .دوعس لآ زيزعلا دبع دعسي الأ يعيبطلا

 هنم ىلعأ هنأ - اهنأش غلب امهم - يعدي ةليبق نم ًالجر رمتؤملا يف وأ هميخم يف ىري
 .” ينس فرشأو ةلزيم

 نم ًابودنم نكي مل ناينثلا دمحأ نإ لاقو دوعس نبا ملكتو هلامعأ رمتؤملا أدب
 مث .ةرمحملا ةدهاعم ىلع عيقوتلا ضفر اذهل «هرماوأ دض لمع ناينثلا نإو .هلبق

 ,5 1-41" 475 ص ص «قباسلا عجرملا .نوسكيد ب دلوراه (؟)

 17 ص «قباسلا عجرملا ؛ميهاربإلا يلع نسح (؟)
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 اهيفوجرن انثكلو .دصاقملا نم يفخ ام بودنملا ةرضح اي ىردن ال" ؛ًالئاق فدرأ

 ءاهيغبت ال لب :ةيوق ةموكح ىلإ حاترت ال رئاشعلا نأ نيقيلا ملع ملعن امكو ءريخلا
 مهيضرتسف ةفيعض تناك اذإ امأ ؛مهبدؤتو مهبرضت ةيوق تناك اذإ ةموكحلا نأل

 نومهفي ال سكوك يسريب ريسلا ةرضح اي رئاشعلاو «قارعلا يف مويلا لاح اوه (ى

 اهرهظ نوبكريو اهيف نومكحتي ىنسحلاب ةموكحلا مهتلماع اذإف .فيسلا الإ

 فيسلا دمغأ اذإو ءنودعتري فيسلا رهش اذإ امأو «بارخلا يواهم ىلإ اهنوقوسيو

 ."””تاشاعملا يضاقتب نوبلاطي كلذ لك قوفو نولتقيو نوبهني

 نع تاضوافملا تلجنا اهيفو ةيناثلا ةسلجلا تدقعنا يناثلا مويلا ينو

 كلت يف ةمحاتملا رئاشعلا لكاشم لحو دجنو تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا طيطخت

 ذخأ كانه نكي ملف ةعبتملا تامواسملل ًاعئار ًاجذومن تاثداحملا تلثم دقو«عاقبلا

 ناضرفي تقولا لاوط نافرطلا ناك دقف ةيادبلا ذنم عوضوملا لصأ يف ءاطعالو

 ريسلا ىقلأ ةيديلقت ةيبيحرت ًابطخ |مهنم لك ىقلأ نأ دعبف «ةبيرغ ةبيجع بلاطم
 نيب يدو لح ىلإ لوصولا يف هتموكح ةبغر نع اهيف برعأ ةملك سكوك يسريب

 ضرعي نأ قارعلا لثمم تأشن حيبص نم بلط مث «"”دجنو قارعلاو تيوكلا
 :لاقو تأشن حيبص ضهنف .دودحلل ًالداع ًاطخ هريتعي ايف قارعلا رظن ةهجو

 دعب ىلإ ًابونج دتمت قارعلا دودحو خيراتلا نيودت ءدب ذنمو ملاعلا هللا قلخ نأ ذنم"

 ىلإ ًابرغ دودحلا هذه يقتلتو هدوعس نبا ةمصاع ضايرلا ةنيدم نع ًاليم رشع ينثا
 فيطقلاو فوفه ا مضتل ًاقرشو عبنيو ةرونملا ةنيدملاو لئاح لمشتف رمحألا رحبلا

 نودب قارعلل ةحيحصلا دودحلا يه طقف هذهو هذه نأ هللا دهشيو .جيلخلا ىلع

 )١( ص :م 14884 :توريب ؛رشنلاو ةعابطلل يناحيرلا راد .ثيدحلا دجن خيرات ؛ىتاحيرلا نيمأ ١8".

 ص ؛قباسلا عجرملا ءلعزخ خيشلا فلخ نيسح (؟) 175
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 نكت مل تيوكلا نأكو ةدحاو ةملكب روم رجيم لا تيوكلا لثم هوفتي ملو «"عزانم

 277 قالطإلا ىلع رمتؤملا يف ةكرتشم
 اديهج ادهج لاتبتو رمكلا نمرخآ لع سلجيو أظيغ لعتِشُي دوغس نبا اكو

 ليخأ تح ةملكلا هل تيطغأ نأ امو .بقعيل: هرود ارظنتم هرغاشم لع ةرطيسلل

 ميهاربإ مايأ ذنم هنأ فرعأ ينكلو «ةقيلخلا نع ًائيش فرعأ تسل" :ًارداه حيصي

 لامش يصاعلا رهنو بلح ىلإ نادتمي ةيدابلا ملاعو دجن ضرأو ربكألا اثدج ليلخلا
 ةرصبلا ىتح تارفلا رهن نم ىنميلا ةفضلا ىلع ةعقاولا دالبلا لك نامضيو ايروس

 ىلإ لصوتلا نود ت 00 اا اوكا و فنا

 فيز هدب ادي

 يف ةنطاقلا لئابقلا نوؤشو دودحلا لوح ثحبلا فنؤتسا ةثلاثلا ةسلجلا يفو

 ريفظلاو تارامعلا يتليبقب قلعتي ًاريرقت زيزعلا دبع ناطلسلا مدقف «قطانملا كلت

 بوتكموهو ةرمحملا رمتؤم يف دوعسلا ناينثلا دمحأ هبودنمل اقباس هدعأ دق ناك

 اذإ" :هيف ءاج ام نمض نمو ةبوجأو ةلئسأ ةروص يف ةجرادلا ةيبرعلا ةغللاب

 نمو دوعس نبا مع ءانيأ نم ةزنعو «ةزنع نم اهنإ :لق تارامعلا ةليبق نع كولأس
 ريرقتلا كلذ هاوتحا ام ىلع سكوك يسريبو تأشن حيبص فقو املف "”'هاياع
 «ثارتكالا نم ًائيش رهظي ملف سكوك ىسريب امأ هيف ءاج ل تأشن حيبص متها

 انوكت نأ نالضفت ريفظلاو تارامعلا نإ" :هل ًالئاق زيزعلا دبع ناطلسلا ىلع درو

 ام مكلو مكاياعر نم نوكت نأ لضفت دقف ةيروس ةزنع امأ ؛قارعلا اياعر نم

 )١( نص «قباسلا عجرملا ,ميهاربإلا يلع نسح 18 .

 ) )1نص ؛قباسلا عجرملا «يناجيرلا نيمأ 7١١
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 كلت تمتخ اذهبو ."نييسنرفلا دي نم اهيلع اولوتست نأ متعطتسا اذإ نؤءاشت

 .'0ةسلجلا

 ىلع رمتؤملا لمحل ليحتسملا زيزعلا دبع ناطلسلا لذي ةعبارلا ةسلجلا لالخو

 فينصت ساسأ ىلع ةطراخلا ىلع يميكحت طخ نم ًالدب ةيرئاشع دودح علضو

 أدبف ءتيوكلاو قارعلا ىلإ بهذت يتلا كلتو دجن ىلإ بهذت ىتلا لئابقلا

 كلذلو هل ةعبات قارعلا يف نيدوجوملا ودبلا نم ةليبق ىه ريفظلا نأ" :ىلع رارصإلاب

 ىلع ةرطيسلا يف بغري هنأل ال تارفلا ىلإ دجن دودخ دتمت نأ يرورضلا نم هنإف

 رهن ىلإ ايونس لقتنت ىرخألا ةريثكلا ةيودبلا لئابقلاو ريفظلا نأل لب روكذملا رهنلا

 لهأل ةبسنلاب توموأ ةايح ةلأسم هنأل قحلا اذه نم مرحت نأ نكمي الو تارفلا

 ةسلج ىلإ عوضوملا اذه يف ثحبلا ليجأت بلط سكوك يسريب نكلو «" ةيدابلا

 تنمضت ةليوط ةصاخ ةسلجب دوعس لآ زيزعلا دبع ناطلسلا عم لوادت مث ىرخأ

 .'”رومألا نم ريثكلا

 ةسلجلا يف ىرج هيف هيأر سكوك ىسريب ىدبأ ةسماخلا ةسلجلا تدقع امدنعو

 ىرجي نأ نكمي الو بيرغ رمأوه زيزعلا دبع ناظلسلا هبلط ام نإ" :لاقو ةقباسلا

 هدادعتسا رهظأ حيرصتلا اذه هعامس روف زيزعلا دبع ناطلسلا امأ ."ةيناث ثحبلا هب

 نوكي ةيرئاشعلا دودحلل طخ ماقي نأ ةطيرش تارامعلاو ريفظلا يتليبق نع لختلل

 «لبقتسملا يف تابارطضالا مايق عنميو هل ةدئاعلا لئابقلا قوقح نمضيو ًالقعت رثكأ
 ذنم هنأل ةليبق لك اهكلمت يتلا يعارملاو رابآلل ماظن عضو لهسلا نم هنإ" :لاق مث

 ."7”" اهل تسيل يتلا كلت نم اهيعارمو اهرابآ فرعت ةليبق لكو ليلخلا ميهاربا مايأ

 .قياسلا عجرملا ءلعزخ خيشلا فلخ نيسح )١(

 .170/ ص «قباسلا عجرملا (1)
 ١. ؟ ؟ ص ؛قياسلا عجرملا .نوسكيد ب دلوراه (”)
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 :هباجأف "؟رابآلا هذه ةيكلم تابثإ عيطتسن فيك" :ًالئاق سكوك يسريب هلأسف

 تامصو دوجو نع ًالضف ؛راهنلا ءوضك كلذ نوفرعي ءارحصلا يلاهأ عيمج نإ"
 مه ةربخلا لهأ نإف كشلا ةلاح فو ؛ةيلخادلا رابآلا ناردج ىلع دهعلا ةميدق

 حيبص ىلإ همالك سكوك ىسريب ريسلا هجوف ."رمألا حيضوت نوعيطتسي نيذلا
 طيطخت يأب لبقي نل قارعلا نإ" :ًالئاق هباجأف كلذ يف هيأر ًاحضوتسم تأشن

 نأ لدجلا داكو «"””تارفلا رهن نم بونجلا ىلإ ليم يتئام نم لقأ هيطعي دودحلل

 ."'ةسلجلا ءاهنإ سكوك يبسريب نلعي ملول بلطلا اذه لوح روثي

 ربص دفن سداسلا مويلا يفو«ةجيتن ةيأ نود مايأ ةسمخ تاضوافملا ترمتسا

 ىلع تاضوافملا ترمتسا اذإ هنأ نيفرطلا غلبأو رمألا يف لخدتو ءسكوك يسريب

 يمريبلقف عابتجلالا كلذ يفو «ةئسم لبق قافتا يأ ىلإ الضوتي نل اهنإف لكشلا اذه

 هحارتقا يف ًاينايبص ًافرصت فرصت هنأب زيزعلا دبع ناطلسلا مهتاو هئازتا سكوك

 نأو ("”ةطراخلا ىلع مسري يميكحت طخ نم الدب ةيرئاشع دودح عضو بوجوب
 كلتو دجن ىلإ بهذت يتلا لئابقلا فينصت ساسأ ىلع ةيرئاشعلا دودحلا عضوت

 ىلع رمتؤملا سيئر سكوك يسريب ضرتعاف ؛ءتيوكلاو قارعلا ىلإ بهذت يتلا
 ةلكشم لحتل نكت مل ةيرئاشعلا دودحلاب ذخألا ةركف نأ رابتعا ىلع «ةركفلا هذه

 نم الدب لئابقلا ةيعبت ىلع فالخلا ىلإ لقتنيس عازنلا نآل دودحلا ىلع تافالخلا

 لك نع رظنلا فرصب هسفنب دودحلا ططخيس هنأ ةعطاق ةجهلب هغلبأو ءضرألا

 .(©9تارابتعالا

 )١( ص «ىباسلا عجرملا .لعزخ خيشلا فلخت نسح 1184 ,
 ص «قباسلا عجرملا :يناحيرلا نيمأ (؟) 5١5

 )( ص «قباسلا عجرملا .نوسكيد ب دلوراه 50 7.

 .هسفن (8)
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 دفو ةصاخ ةكراشملا دوفولل ةصرفلا ىطعأ دق ناك سكوك ىسريب نآودبيو

 ؛هتابلط يف امهنم لك غلابق ءمهلولحي | مهتابلط ضرعل ءدوعس نبا دقوو قارعلا

 ةياهنلا يف سكوك يسريب نكم ام ,تيوكلا باسح ىلع هدالب دودح عيسوت يفو

 .نيرمتؤملا عم فالخ يف لوخدلا نودو ءانع نود هرظن ةهجو ريرمت نم

 ربكأوهف هتوق جوأ دوعس نبا هيف غلب تقو يف ءاج رمتؤملا دقع نأ كشاالو

 يف ىداتلاب ةوقلا كلتو زكرملا كلذ هل حمسف «يبرعلا جيلخلاو ةريزجلا يف مكاح

 ؛دودحلل هطيطخت يف ةيلاثم نم هراهظإ سكوك لواح اب عنتقي ملو هتابلط يف ةغلابملا

 ةقطنملا يف يديلقتلا لئابقلا عضو ىلع هدامتعا ىلإ دودحلا هذهل هلوبق مدع عجريو

 نم كب حيبص رصأ دقف «دوعس نبا ىلع بلاطملا يف ةغلابملا رصتقت ملو «"”ةينعملا
 ىلإ ليم يتئام نم لقأ هيطعت دودحلل طيطخت يأب لبقت نل هدلب نأ ىلع هبناج
 ف تيوكلا لثمم روم رجيملا هوفت مدع كلذ ىلع هعجش امو ؛تارفلا نم بونجلا

 .ةملك ةيأب رمتؤملا

 اوناك نيذلا مه مهنأب رمتؤملا ىلع زيلجنإلا نيقرشملا نيخرؤملا ضعب مهتيو
 هتابلطب ةغلابملا يف رخآلا بناجلا بناج لك ريثي نأل ةكرتشملا دوفولا نوعفدي

 عم قالخ يف لوخدلا ءانع نود اهرظن ةهجو ريرمت نم ايناطيرب نيكمت ةيغب

 سكوك يسريب نكمتو «ًاريبك ًاحاجن ايناطيرب هب تققح بولسأوهو «'"نيرمتؤملا
 ةقدقملا يف هيكلو .«مكمللا وود وره ةروم اكو هةلوهست هءازآ هتطساوب لغني.نأ

 لمعتساف «هدالب ةحلصم هيف لثمت يذلا بناجلا ىلإ زاحنا ثيح دياحم ريغ مكح

 «ةفيطل تارابعب سكوك يسريب بطاخي ذخأو هءاهدو هملح زيزعلا دبع ناطلسلا

 )١( ص ؛قباسلا عجرملا .ياحيرلا نيمأ 1١5 ".
 ) )1نص «قباسلا عجرملا 718.
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 اهلك اهنع لب ىتكلمم فصن نع ىلختأ نأ دادعتسا ىلع ينإ":هل لاق ام نمض نمو
 ةلكشم لحل ءاشت ام ررقتل رمألا كل تكرت دق نآلا دعب ينأو ءكلذ تدرأ اذإ

 مسرو رمحأ ًاملق هديب ذخأو ةيبرعلا ةريزجلا ةطراخ سكوك حتف مث «27”دودحلا

 ابيرق نايزنع لبج ىتح يبرعلا جيلخلا نم دتمي الصاف اطخ اهيلع ةيهانتم ةقدب
 يضارألا نم ةريبك ةحاسم قارعلا طخلا اذه ىطعأ دقو ؛ندرألا يقرش دودح نم

 يلاوح نم تيوكلا مرح دق سكوك نوكي فرصتلا اذهبو اهتيكلم نمض نكت مل
 امهاسأ نيتقطنم ةطراخلا ىلع مسر مث ؛"”دجنو قارعلل اهاطعأو اهيضارأ يثلث

 ؛اهمرغو تيوكلا بونج ىلإ ناعقت ناتدياحم ناتقطنم امهو .(ةدياحملا قطانملا)

 «ةدياحملا قارعلا ةقطنم ةيئاثلاو «ةدياحملا تيوكلا ةقطنم ىلوألا ةقطنملا تيعدو

 لقتنت نأ ةفلتخملا ةيودبلا لئابقلا عيطتست ثيح «ةكرتشملا ةدايسلا تحت امههعضوو

 تيوكلا يضارأ تعجارت بيرغلا لحلا اذهل ةجيتنو ."”ةيرحب اهيشاوم ىعرتو

 .اليم نيسمخو ةثام اهب فرتعملا

 لصوتلا مت اهب هاملعيل رباجلا دمحأ خيشلا ىلإ روم رجيملاو سكوك يسريب بهذ

 يتلاو ايئاطيربل اهالوأ يتلا ةقثلل ةجيتن ةفينع هتمدص تناكف ريقعلا رمتؤم يف هيلإ
 .دجنو قارعلا حلاصل دمحأ خيشلا ةخيشم يثلث يلاوح سكوك عطتقا اهيلع ءانب

 .*'مهملا رمألا كلذ لثم يف رشتسي مل هنأل دمحأ خيشلا جتحاو

 هناريج سفن يف عرزي نأ دارأ هنأب رباجلا دمحأ خيشلل هلمع سكوك رربو

 . 8/8 ص «قباسلا عجرملا ميهاربإلا يلع نسح )١(
 .34 صء:قباسلا عجرملا (1)

 «ت.د ؛توريب ءيبرعلا باتكلا راد «ةيناثلا ةعبطلا ؛يبرعلا جيلخلا ىلع عارصلا :يميعنلا دمحم نمحرلا دبع (7)
 ١509 ض

 ؛م ١9/٠ ؛تيوكلا ءسبقلا راد عباطم ؛ىلوألا ةعبطلا ءاهدعب امو اهلبق ام ءارهجلا ةكرعم ءردبلا دلاخ ردب (5)

 ال” ص
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 ةيضرت لوا ناك فوك ادبي اكحو.:6تيوكتلا هات ايدو اووعش ءايوقألا

 ام ةحص انضرتفاولف ةعنقم نكت مل هذه هتجح نأل طقف تيوكلا مكاح رطاخ

 نوكيس نيأف «ةوقلاب تيوكلا يضارأ مض ىلع دجنو قارعلا ةردقم نم هيعدي

 يتلاو ,م18494١ ماع ةيقافتال ًاقفو اهب تمزتلا يتلا تيوكلا ةيام يف ايناطيرب رود

 نم ًالدب نيدتعملا درو اهيلع يجراخ دعت يأ نم تيوكلا ةيامح اهيلع بجوت

 لوصحلا نوديري ام ىلع ءاليتسالاو يدعتلا ىلع مهتردقم عقوتت نم ةمهم ليهست
 ؟تيوكلا ي ىضارأ نم هيلع

 اهتادهعت تضقنو حضاو لكشب اهبجاو يف ترصق دق ايناطيرب نوكت اذهمو

 دلب باسح ىلع ةيوق ةلودل مات مالستسا نع ةرابع كلذ ناكف «تيوكلا هاجت
 هربتعي نأو رباجلا دمحأ خيشلا طيطختلا اذه يضري الأ يعيبطلا نم ناكو ةريغص
 ًالدب هحاصمو هقوقح نع عفادت نأ اهنم رظتناو هتقث اهالوأ يتلا ايناظيرب نم [ملظ

 ءالو بسك ىلع تلمعف هءالو تنمض ابنأ درجمل اهيلع يدعغتلاو اهيف طيرفتلا نم
 :هباسح خإاع هنا ريح

 تددح يذلا رمتؤملا كلذ يف ًاقيقح ًاليثمت لثمي مل هنأ نبغلاب هروعش داز اميو

 روم رجيملا رمتؤملا يف تيوكلا لثمت ىلع ذخؤي ام ىلإ ةفاضإلاب «هدالب دودح هيف
 حلاصم نع عفادي ملف .تاثداحملا ةليط ةدحاو ةملكب قطنلا مدعو تمص نم

 .اهقوقحو تيوكلا

 خيشلا ءتيوكلا خيش * ريتعا دقف ءفارطألا عيمج ةيقافتالا تبضغأ دقو

 ا داب اا قيل ابل نا جو ةله ودق اغلا

 . ١ 8 8ص «تيوكلا «لسالسلا تاذ ؛ةيقئاثو ةسارد - ءارهجلا ةكرعم ءىصوصنخلا سابع نيدلا ردي (1)
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 ىلإ ةجاحلاب هروعشل ةجيتنو «عقاولا رمألاب اهيلع عقو هنأ الإ ؛هترامإ يضارأ يثلث

 اهزكرمب ظافتحالا يف ايناظيرب رمتست نأ ىلإ ىدأ ام اذه لعلو «هل ايناطيرب دييأت
 اوملظ دق هبعشو هنأ نم ًادكأتم يقب دمحأ خيشلا نكلو «"7”تيوكلا يف اهذوفتو

 تيوكلا نم مرح هنأ قارعلا ربتعا (نيب ءايناطيربب مهتقث عزعز امن ةيقافتالا كلت يف

 هتمرح ايناطيرب نأ ربتعا دقف دوعس نبا امأ ءاهب بلاطي ناك يتلا ةيرحبلا ذفانملاو

 .اهب بلاطي ناك ةريبك ضارأ نم

 ريقعلا ةيقافتا ىلع م1977 ربمسيد ١ يف دجنو قارعلاو تيوكلا تعقو

 "'م1917 ةطيرخ اهتمسر (ى دعت ملو تيوكلا دودح تصلقت اهبجومب يتلاو

 ؛نطابلا عم ةجوعلا يداو عطاقت نم" :يلي اك قارعلا عم تيوكلا دودح تحبصأو

 نمو ؛ناوفس ضرع بونج امامت عقت ةطقن ىلإ نطابلا لوط ىلع لاشلاوحن هنمو
 رزج لحاس ىلإ رصق مأو ماتس لبجو ناوفس رابآ بونجب ارام قرشلاوحن كانه

 اكليفو ناكسم رزجو ةيتيوكلا ةيدجنلا دودحلا لامش رحبلا لحاس ىلإ هبروو نايبوب
 ."”دودحلا كلت يف ةلخاد اهلكو مدارملا مأو هروراقو ربكو ةهوعو

 هلمأ ةفحجملا ةيوستلا هذه لبقي هلعجو دمحأ خيشلا ىلع ففخ امم نوكي دقو

 دقو ؛هنم تبلس يتلا يضارألا دادرتسا تاقوألا نم تقو يأ ين عيطتسي نأ يف

 ءاهتنا دعب هترايزل تيوكلاب هرورم دنع سكوك ىيبسريبل لمألا اذه نع برعأ

 ؛تابسانم ةدع يف نوسكيد لينولوكلل لمألا اذه نع حصفأ (ى «ريقعلا رمتؤم

 .0"هل اكلم ةدياحملا ةقطنملا ريتعي هنإ" :هلوق كلذ نمو

 . ١89 ص ؛قباسلا عجرملا ؛يميعنلا دمحم نمحرلا دبع )١(

 . (5) مقر قحلم رظنا (1)

 +١9-181. ص ص «قباسلا عجرملا ؛لعزخ خيشلا فلخ نيسح ()

 (4) () 1.0 371/16850.1آ01ءكعمسم :طماتانعدتل خععمأ اكبكا هنأ غم طهانانعدل 1 عونلعملا ص >تقونوم انل؟

 30" زانمع 3.
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 يف بغري ناك خيشلل تاينمأ ىوس نكت مل لاوقألا هذه نأ ةقيقحلاو

 رداقوه الف ءذيفنتلا عضوم اهعضو ىلع ارداق نكي مل عقاولا يف هنكلو اهقيقحت
 بسح اهرومأل نيذفنملاو نيريسملاو ةقطنملا ىلع نينميهملا زيلجنإلا نايصع ىلع

 يضارأ ىلع ءادتعا يأ ةهجاومل ةيركسعلا ةوقلا كلميوه الوءمهتابغرو مهحلاصم

 .تيوكلا

 هيلإ تهتنا ام ةيلوؤسم هدحو لمحتي سكوك ىبسريب نأ هيف كش ال امتو

 اذه عمو تايبلسوأ تايباجيإ ةيوستلا هذه تناك ءاوس ريقعلا ةيوست تاثداحم

 تءاجو دجنو قارعلا عم تيوكلا دودح تمسر يتلا ةيمسرلا ةقيث ةقيئولا دعت اهنإف

 رمتؤل ساسألا تربتعا يتلاو ؛م1417 ةيئارثعلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالل ًاديكأت

 تارامالا عفد نع رخأتي ال ناك يذلا يناطيربلا رودلا لضفب هلك كلذو .ريقعلا

 (''دودحلا ىلع عازنلا يف ةيجيلخلا

 ةلباسملا ةلكشم روهظ كلذ نمو «ةريثك تايبلس تزرفأ ريقعلا ةدهاعم نأ ريغ

 ازكرم تيوكلا تناك ثيح «“سانلا نم ةغامج نيب يراجتتلا لماعتلاو لدابتلا" يأ

 قارعلاو دجن لثم ةرواجملا راطقألا ةفاك نم نولباسملا اهيلإ رضحي ؛"”ةلباسملل

 :مهيلإ اهبرقل ًارظن تيوكلا زكرم داتري نم مهأ قارعلاو دجت يلاهأ ناكو ءايروسو

 مضي ةبلاطملل قارعلل ةصرفلا تطعأ رمتؤملا اذه جت هان نأ ًاضيأ تايبلسلا نمو

 .ليلقلا اهناكس ددعو اهتحاسم رغصل ًارظن هيضارأ ىلإ تيوكلا

 حلاصل اهيضارأ مظعم نم تيوكلا تمرح ريقعلا ةيقافتا نأ ظحاليو

 نم ةرغفلا يف نيتيماعلا نيبرحا نيب ام ثيوكلاو ةيدوعسلل ةيسايسلا دودحلا اياضق :يعيبر داؤق هللا دبع (1)
 .47 ص .«تد.ذ ةرهاقلا ؛يلوبدم ةبتكم ءاهراثآو م1954- 8

 ةيناسنالا تاساردلل نيع :ةيبرعلا ةريزحلا يف ةيبرعلا - ةيبرعلا دودحلا ءسؤرديعلا نسح دمخم (؟)

 08 ص :م 1947 ؛ىلوألا ةعبطلا . :ةرهاقلا ؛ةيغاتجالاو
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 يديأب تمسر دق تيوكلا ةطيرخ نأوه كلذ يف سيئرلا ببسلاو دجنو قارعلا

 ىلع دجنو قارعلا ءاضرإ ىلع صرح يذلا سكوك يسريب يناطيربلا ضوافملا
 اهتجهتنا يتلا تاهاجتالاو تاططخملا نع اهلغشل كلذو تيوكلا باسح

 .ىلوألا ةجردلاب اهحلاصم اهيف تعار يتلاو ةقطنملا يف ةيناطيربلا ةموكحلا

 كلت ين تيوكلا نإف اذل ؛تايقافتاو تادهاعمب ةطيترملا فارطألل ةاعارم نودو

 ءاهدودح نم (؟مك 757) يلاوح يأ ًاليم نيسمحو ةئاموحن ترسخ ةيقافتالا

 قارعلا دودح طخو تيوكلا نم لك نيب دودحلا طيطخت ةيلمع تهجاو دقو

 ءاهيلع زكتري نأ نكمي ملاعم ىلإ ضرألا ةعيبط رقتفت ذِإ .ةغلاب تابوعص دجنو

 يتلا ريياعملل ًاقفو ررقتت مل دجنو قارعلاو تيوكلا نيب تررقت يتلا دودحلا نأ اك

 .لصتم ليوط طخ لكش يف تررقت امنإو «نأشلا اذه يف لئابقلا اهيلع تجرد
 عضو ىلإ ريقعلا يف لصوتلا نكمأل ةيلبقلا ريياعملل اقفو تمسر ذق تناكولو

 .تيوكلل لضفأ
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 ثلاثلا لصفلا

 ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا تامزأ

 (ماو88-19*)

 حابصلا لآ كالمأ -

 بيرهتلا -
 دايملا لفن -

 ديدح ةكس طخ دم -



 تلاثلا لصفلا

 ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا تامزأ

 (ماولث4 1١

 نيبو هئيب دودحلا ديكأتو ممألا ةبصع ىلإ همامضناو قارعلا لالقتسا نالعإب

 تيوكلا مكاح هراثأ ام اهزربأ لعلو «راثت نيدلبلا نيب تالكشملا تأديب تيوكلا

 ةلطاممو ؛برعلا طش ةقطنم يف اهكلتمي يتلا ليخنلا عرازم ليجست يف هقح لوح

 كلتب فارتعالا مدعب دده ناك قارعلا نإ لب ؛رمآألا كلذ ين ةيقارعلا تاطلسلا

 ناك يتلا عئاضبلا بيربت تايلمع فقو يف تيوكلا نواعت مدعب اعرذتم «ةيكلملا

 ةباقرلا ًاضيأ تالكشملا نمو :'"”يتيوكلاو يقارعلا نيفرطلا نم لك راجت اهب موقي

 هايملا لقنت تناك يتلا ةيتيوكلا نفسلا ىلع ةيقارعلا ةموكحلا اهتضرف يتلا ةديدشلا

 دادغب ديدح ةكس عورشم ةلكشم كانه تناك كلذ ىلإ ةقاضإ .برعلا طش نم

 مايق ببسب هذيفنت فقوت يذلاو عورشملا اذهل ةيابغ تيوكلا نوكت نأ ططخ يتلا

 .ىلوألا ةيملاغلا برحلا

 ةرتفلا هذه يف قارعلاو تيوكلا نيب تريثأ يتلا تامزألا بابسأ ليصفتو

 :ةيلاتلا طاقنلا يف

 :ةرصبلا يف حابصلا لآك المأ

 تيوكلا يف ةمكاحلا ةرسألل ةيعارزلا يضارألاو ليخنلا نيتاسب ةيكلم عجرت

 قيرط نع اهضعب ةيكلم مهيلإ تلقتنا ثيح «ىئامثعلا دهعلا ىلإ "حابصلا لآ"

 )١( رصاعملاو ثيدخلا ينرعلا جيلخلا خيرات .مساق ايركز لامج ١9١5 ص .قباسلا عجرملا م1988 ١75

 جو



 ًادروم لكشت نيتاسبلا هذه تراصو «ةبهلا قيرط نع رخآلا ضعبلاو ءارشلا

 لكشي دروملا كلذ ناكو «ةدرطم ةدايز يف اهتاذراو تحبصأو أيهم ًايذاصتقا

 ةنيدم ىوس هيف تيوكلا نكت مل تقو يف تيوكلا خويش ةورثل ىرقفلا دومعلا
 ."'اهيف طفنلا روهظ لبق كلذو «ةعساو ةبدجم ءارحص اهطيجحت «ةريقف ةيراجت

 يف ةينامثعلا تاطلسلا عم قافو ىلع (كرابم خيشلا) تيوكلا خيش نكي ملو

 اهضفرو همامأ تاطلسلا هذه فوقو ىلإ ىدأ ام زيلجنإلا عم هتقالع ببسب ةرصبلا

 هذه صخت ةريثك لكاشم نم تيوكلا خويش ىناع دقلو .يضارألا هذه ليجست

 ىلع اوطلست ام اريثك نيذلا ةيئادعلا نيينامثعلا ةالولا ةسايس ءارج نم كالمألا

 زواجتت نكت مل تقو يف «ةيلايخ بئارض اهيلع اوضرفو مهومواسو مهتايعاطقإ

 اضر بسك ىلإ خويشلا رطضا يذلا رمألا ؛تادراولا سمخ ةيمسرلا بئارضلا

 مدعل ةسيئرلا بابسألا نم نأ دكؤملا نمو ؛مهمل لاومألاو ايادهلا ميدقتو ةالولا

 هتظفاحموه اهل ءالولاب رمتسملا هرهاظتو ةينالع ةيناثعلا ةلودلا ىلع كرابم جورخ
 ."”ةرصبلا يف هكالمأ ىلع

 ىلع برحلا ةيناثعلا ةلودلا تنلعأو ىلوألا ةيملاعلا برحلا تبشن امدتعو
 ءاقبإب هدعو م١19١ 5 ربمفون ١ يف تيوكلا خيشل يناطيربلا غيلبتلا نمضت ايناطيرب

 ىلإ هفوقو لباقم يف بئارضلا نم ةافعموافلاو ةرصبلا يف هل ةعباتلا ليخنلا عرازم

 تاكلتمم ىلع ةبيرض ضرفت مل دعولا اذهب ءافوو «"”برحلا يف ايناطيرب بناج

 ماظنلا مايق يتحو ةيناطيربلا ةيركسعلا ةرادإلا دوجو لالخ قارعلا يف خيشلا

 .ةسفن ()

 (3) 1 0. 371 / 13038 آ100ع 5ءعىعاقتإل هأ داقمتع ©.0 ام 1:0. 165 1ةصانقتإل, 1928
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 قفاوي مل يقارعلا ناملربلا نأ ايناطيرب تأر امدنعو م977١ ماع قارعلا ين يكلملا

 ساسأ ىلع موقي ًاحارتقا تمدق «بئارضلا نم تيوكلا خويش عرازم ءافعإ ىلع

 ؛يقارعلا روتسدلا هل هلوخي امل اقبط ءاصاخ ًاميظنت لوألا لصيف كلملا ردصي نأ

 ةصاخلاو تيوكلا خيشل تحنم يتلا ةيناطيربلا تادهعتلا ءاظعإ هنأش نم نوكي

 ضفر لصيف كلملا نكلو «'”ةمات ةيحالص بئارضلا نم ليخنلا عرازم ءافعإب

 موقت الأب م٠147 ربمتبس يف ةرصبلا ةيفرصتم غالبإب ًايفتكم دهعتلا اذه رادصإ
 ىتح تيوكلا خيشب ةصاخلا تاكلتمملا ىلع بئارضلا ليصحت هنأش نم لمعب

 ."”نأشلا اذبم ةديدج تاييلعت رودص

 ىضقي بئارضلا نأشب اديدج ًاتوناق قارعلا ردصأ ,م١197١ ماعلا يفو

 ىضق كلذبو ٠١/« ةبسنب ةردصملاوأ ةعيبملا ليصاحملا ىلع بئارضلا ليصحتب

 لمشتل تدتما ةبيرضلا نإ مث ءهب عتمتي خيشلا ناك يذلا يبيرضلا ءافعإلا ىلع

 يضارألا ىلع رصتقت لو «ريدصتلل ةدعملاوأ قاوسألا يف ةعيبملا ثاجتنملا ةليصح

 نإف قارعلا يف نيميقملا ريغ كالملا نم خويشلا نوكل ةجيتن هنأ اك ءبسحف

 نم يصخشلا مهكالهتسال ردصت يتلا ليصاحملا ىلع ىتح ضرفت ةبيرضلا

 ةيقارعلا تاءارجإلا نأ ساسأ ىلع رباجلا دمحأ خيشلا جتحاف «تيوكلا ىلإ ةرصبلا

 يناطيربلا يسايسلا ليكولا ىلإ بلطو هل ةمدقملا ةيناطيربلا دوعولل اكاهتنا دعت

 :(”هقوقح ظفحب ةليفكلا تاءارجإلا ذاختال هتموكح ىدل طسوتلا تيوكلا يف

 ةموكحلا ىلإ هتموكح تاضارتعا قارعلا يف يناطيربلا ريفسلا غلبأ لعفلابو

 رمألاب ةيناطيربلادنهملا ةموكح تمتهاو ةيبيرضلا تاءارجإلا هذه ىلع ةيقارعلا

 ,188 ص م1440 - 1414 رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات مساق ايركز لامج )١(

 (2) 17:0 371719841 8رتانوار [8مدطققوزب 238080 م :عوزلعنعزن 2445 خانعانقا 5.

 (3) 80. 371 /16907, ةاعيمم. اقرب اطع مماناتعذل ىيعمأ طنا 21 هج. 1931, 2هعسص عتاب مم16-19.
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 ًاماظن قارعلا قبط نأ دعب ةينوناق ةنجل ىلع ةديدجلا ةبيرضلا عوضوم تضرعو
 تيوكلا خيشل يناطيربلا دعولا رودص دنع افورعم نكي م بئارضلل اديدج

 نم هبيصي امع خيشلل تاضيوعت عفدب ةمزلم تناك اذإ يف ةساردل م415١ ةنس

 كلذ يف ةررقملا بئارضلا لمشي م1914 ماعل يناطيربلا دهعتلا نأ مأ .ةراسخ

 ليخنلا نيتاسب لمشت ءافعإلاب تادهعتلا لهو ؟ينامثعلا ماظنلل ًاقفو طقف تقولا

 ةروصب عوضوملا ةسارد متت نأ ىلإو ؟اهليصاحم ىلإ اهادعتت مأ بسحف اهسفن

 موسرلا ءافيتسا ليجأت ةيقارعلا ةموكحلا ىلإ ةيناطيربلا ةموكحلا تبلط ةحضاو
 كرابم خيشلل مدقملا دهعتلا ةغيص ىلإ ةنجللا ترظن نأ دعبو «2”تقولا كلذ يف

 هرئاسخ نع تيوكلا خيش ةيناطيربلا ةموكحلا ضوعت نأ تررق ةيبرعلا ةغللاب
 ًاذيفنت ةبيرضلا ليصحت نم اهعنمت ةيقارعلا ةموكحلا عم ةيوست ىلإ لصوتلا نيح ىلإ
 ."”تيوكلا خيشل ايناطيرب اهتعطق يتلا دوعولل

 رمتسا ثيح؛ايونس يئيلرتسا هينج فلأ يلاوحب خيشلا رئاسخ تردق دقو

 يناطيربلا ريفسلا طوغض مغر اهتالصاحو هيضارأ ىلع ةبيرضلا ليصحت يف قارعلا

 رابك تالاصتاو «ةبيرضلا ليصحت نع لزانتلا ىلع اهلمحل ةيقارعلا ةموكحلا ىلع

 نأ الإ «نأشلا اذه لوح نييقارعلا نيلوئسملا عم ةرركتملا نييناطيربلا نيلوؤسملا

 نيبو هنيبوأ تيوكلا نيبو هنيب تادهاعم ةيأ دوجو مدع ةجحب كلذ ضفر قارعلا

 هسفن ربتعي قارعلا نأ اك خيشلا نم ةروكذملا ةبيرضلا ءافيتسا مدعب همزلت ايئاطيرب
 ."”تيوكلل ةيناطيربلا دوعولاب مزلم ريغ

 (2) 1:0. 371/1996, م. 11 محم عمةكقتتمم انو (ةتعقاتممل 1هؤوعؤ 20. 371/16907, هممتمم هأ' اطع أنك

 هال ععرج نأ الع كمال (29 الاةعاط - [1933)

 . ١77 صض ؛قباسلا عجرم ا راجنلا رداقلا دبع ىفطصم (؟*)
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 ىلع ىضق ًاديدج ايبيرض اماظن ةيقارعلا ةموكحلا تلخدأ م1977 ماع يفو

 ةليصح ةبيرض تلذبتسا ذإ ءتيوكلا خيش هب عتمتي ناك يذلا يبيرضلا ءافعإلا

 جاتنإ نأ كلذ ىنعمو «ضرألا ةبيرضب ريدصتلل ةدعملاوأ قاوسألا يف تاجتتنملا

 خيشلا جتحا دقو قارعلا يف ميقم ريغ هنأل ةبيرضلا نم يفعم ريغ تيوكلا خيش

 ةيقارعلا تاطلسلا هاجتا نأو ايئاطيرب هل اهتمدق يتلا دوعولاب اعرذتم رباجلا دمحأ
 ةموكحلا ترصأ |منيب ,دوعولا كلتل ًاكاهتنا دعي هعرازم جاتنإ ىلع بئارض ضرفل
 ."”ذوعولا كلتب اهمازتلا مدع ىلع ةيقارعلا

 تدهعت يتلاو خيشلل ةدئاعلا ليخنلا نيتاسب ىلع ةبيرضلا نأ ركذلاب ريدجلاو

 هذبب ايناطيرب مامتهال ةجيتنو «"”ةيبور فلأ ٠١ غلبت تناك اهنم هئافعإب ايناطيرب
 قبس ىتلا دوعولاب مازتلالا هنم ةبلاط "لوألا لصيف كلملا" عم اهتراثأ دقف ةلكشملا

 ْ ا[ ."'ةلكشملا هذه ءابنإل يصخشلا هلخدتي كلملا دعوف خيشلل ايناطيرب اهتمدقو

 _كاذتآ يقارعلا ءارزولا سيئر عم تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا اهشقان

 ةيناطيربلا ةرافسلا لامعأب مكاقلا ةقفرب هل هتلباقم ءانثأ يف "يناليكلا يلاع ديشر"

 خيش عم هفطاعت نع قارعلا ءارزو سيئر ربعف م1977 ويلوي ٠" يف دادغب يف

 ندنل نم ةيرس تامولعم ملتسا هنأ ىلإ راشأو «كالهتسالا ةبيرض لوح تيوكلا

 لزانتيو «تيوكلاو قارعلا نم لكل ةيضرم ةروصب لحيس عوضوملا نأب ديفت
 عفدب ةيناطيربلا ةموكحلا موقت نأ ىلع ةقباسلا تادئاعلا نم هيلاطم لك نع قارعلا

 .«!قارعلل لبقتسملا يف يضارألا تادئاع عيمج نع تيوكلا ىلع ةبترتملا موسرلا

 01 1 1 ] ] ] ]ز ] ذ ز ز ز ] ]ز]ز ] ]ذ
 (2) 50, 371/5220 71016 ]20طاخ 017171215 لو. 2, 2355. 8خلةمعاب 2911 1920. "ن1 عإلا

 (3) 20, 371/16922,81عمرم.150, انمع 1ةنوعااو زوز( م ؟هعلقمل ةانط [هرع طمدعتط]ع لتؤءانعذتمم يأكل

 5ءعاب وأ دامتع | ةاط لسصع 3.

 (4) 180,371 / 16852 2101ع هم طع 2لكهيدوتمم طعال ذم 8ةيكطلمل طعس ععزت 11. 1/16 ءادممعع 10" ةكاقتكم

 6 عتمتس هلق عع هغ [؟مطقموإل ةصل طوأ خععنأ اكبحادتا طعاك عمم 25اط ةطادلإت 3/ خانو 33.
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 انإو ةبيرضلا نم اهئافعإ ةلأسم ىلع ليخنلا عرازم ةلكشم رصتقت ملو

 ةعزانم ىلع نييقارعلا نينطاوملا عيجشت يهو ءىرخأ ةلكشم خيشلا تهجاو

 هتيتاسب ضعبل خيشلا ةيكلم ءاهنإب ةرصبلا مكاحم مايقو هيضارأل هتيكلم يف خيشلا

 مكاحملا رارق ىلع رباجلا دمحأ خيشلا ضرتعا دقو «"ةيغادفلاو ةيشابلا" يتقطنم يف

 ."”تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا ليكولا ىلإ هجاجتحا مدقو ةيقارعلا
 مكاحملا اهتثحب يتلاو .هعرازمل خيشلا ةيكلم يف كيكشنلا ةيضق ثناكو

 ماستقا نع مهعانتما نالعإل تاعاطقإلا هذه وحالف اهزهتنا ةصرف «ةيقارعلا

 يونسلا لوصحملا مالتسإل ءاج يذلا هليكو ىلع اوراثو خيشلا عم تالوصحملا

 مهمساب ةيعارزلا تاعاطقلا كلت ليوحتب اوبلاطو :م1917 ماع رومتلا نم

 تناك ةيقارعلا تاطلسلا نأودبيو .تيوكلا خيش نم اهب قحأ نويقارع مهرابتعاب

 دض نيحالفلا ةكرح نع تضاغت اهنأ كلذ خيشلا دض نيحالفلا ضيرحت ءارو

 تهجاو نأ دعب تءاج ابم تماق يتلا ةيلكشلا قيقحتلا تاءارجإ نأو خيشلا

 :ناشلا ذيب ةيناطيربلا ةموكلا نم أظوغض

 كالمأ ةيضق شقان ؛م ١9707 ماع يف ندنل ىلإ لوألا لصيف كلملا ةرايز دنعو

 هلخدتي لصيف كلملا دعوو «"يرفمه سيسنارف" ريسلا عم ةرصبلا يف تيوكلا خيش
 ءاهنإب مايقلا نم ةيقارعلا مكاحملا عنمو «هيضارأل خيشلا ةيكلم نامضل يصخشلا

 ةموكحلا يفت نأ يف هلمأ نع هتاذ تقولا يف برعأ هنكلو .هئيتاسبل خيشلا ةيكلم

 (1) 15 0.371 / 16907 اعدم زن فلععمملععز نلتنعتدل ة0ا15ه: غ0 طع [انعط ©هرصصتتسة له عت امو طع

 دانعللعط هذ عنا هنأ ةلل أطع 8ةقاتإلم عقمل عمك اةمل 2 2 31-27 وعاتسا ءمأ 6.

 (2) 150.371 /16909: ”[ةمقاقتتمم هآ ج اعانعر 110. 1غ /3/1085 15( ؟ةطأ اطقمت 24(1352غ5 لانأإل 1933)

 مدس لنك عععااعمعإل ةطعتلط هع فطمدعل 151 1ةطتع اه طع مماناتعدل نععمأ [كنة تأ
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 نأ ثبلت مل ةلكشملا نكلو «''”برعلا ماكحلل اهتمدق يتلا دوعولا ةفاكب ةيناطيربلا

 ىلإ يلاتلا ماعلا يف ةيقارعلا ةموكحلا تهجتا نيح ديقعتلا نم ربكأ ةجرد ىلإ تلصو
 ."”عرازملا كلت ىلع تيوكلا خيش ةيكلمب فارتعالا مدع

 هيضارأ يف خيشلا قوقح نع عافدلا نع ةيناطيربلا ةموكحلا فقوتت ملو

 ربمتبس يف "يزاغ كلملا" هنبا لصيف كلملا ةفيلخ عم اهثحب تداعأف ةرصبلاب

 ثحب كلذك .هدلاو اهمدق يتلا دوعولا ديكأت ريخألا داعأ ثيح ما 7

 عوضوملا تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا "101503 نوسكيد" لينولوكلا

 ذاختاب دعو يذلا "يناليكلا يلاع ديشر" قارعلا ءارزو سيئر عم هتلباقم يف هتاذ

 لحب هرمأل ةرصبلا فرصتمل قربي نأب كلذو عوضوملا لايخ ةيروف تاءارجإ

 يأ هبناج نم ذختي نل خيشلا نأ هغلبأو نوسكيد هركشف «لاحلا يف لاكشإلا
 ع لا ليو فارعطت

 اهيفظوم رابكو دادغب يف ةيناطيربلا ةرافسلا لامعأب مئاقلا عم نوسكيد عمتجا مث
 يذلا يمسرلا ليكوتلا ىلع روثعلا مت نأ دعب "ةيغادفلا ةعرزم" عوضوم اوثحبو

 بلطو ؛يضارألا ةيكلمب هتيقحأ رهظي يذلا رمألا ؛كرابم خيشلل هبجومب تعيب

 .(©ليكوتلا اذه نم ةخسنب ةرافسلا ديوزت نوسكيد ىلإ لامعألاب مئاقلا

 ءارزو سيئرو يزاغ كلملا هفلخو لوألا لصيف كلملا نم لك دوعو مغرو

 11١0, ض م1946 141 .رضاعملاو ثيدحلا يبزعلا جيلخلا خيرات ,مساق ايركز لامج )010

 .117” ص «قباسلا عجرملا )02020

 (3) 20, 371 / 16907: 8مناع 10 اع 1هرعلعم 5ءعوعاقتت' 10 اطع 601/1 0غ ]سنته لعاطلت, ةانطزععا

 0م معركاطتم هأ كطعتلل ه2 1[كيكلدت( لقتعد عققلعم هم اعقو. لو 5-179 نأ 3

 (4) 170, 371 / 16852: 7[هزع هم اطع لتكءانككتووق طغال ذص 8ةعلقل طعات عمم. 11. 115 هم مواتاتعوا

 حوععمأ 1كانككهتأ 281 لانازن - 310 خانع 33.
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 اهيلع نيحالفلا ةلكشم ءاهنإو هيضارأل خيشلا ةيكلم نامضو ةيضقلا ةيوستب قارعلا
 ترمتسا دقف ءدوعولا كلتب قارعلا مازتلا مدع تيثأ ددصلا كلذب ىرجام نأ الإ

 ةكرح ترمتساو ؛هيضارأ ةيكلم يف خيشلا ةعزانم اياضق يف رظنلا يف قارعلا مكاحم

 ىذغت يتلا هايملا دودس ةدملا هذه لالخ تلمهأ دقلو .م0*141 ماع ىتح نيحالفلا

 ةموكحلا تدعأو «تاناضيفلا ءارج راجشألا نم ريثكلا فلت يف ببست امث عرازملا

 ةيغادفلا يف خيشلا تاكلتمم نأ ساسأ ىلع ةلكشملا هذهب ةصاخلا اهتركذم ةيناطيربلا

 دهشو «كرابم خيشلا ىلإ م94١*/ ماع ين تعيبو «ريهزلا لآل ةعبات تناك ةيشابلاو

 ضعبو بيقنلا بلاط ديسلاو ةرمحملا مكاح لعزخ خيشلا نم لك عيبلا دقع ىلع

 ملام عيبلا دقعب فارتعالا تضفر ةيناثعلا تاطلسلا نكلو ءريهزلا ةرسأ ءاضعأ

 ةيناطيربلا ةموكحلا حئاصن ىلع ءانبو ةيناثعلا "ةيسنجلا" لوبقب كرابم خيشلا ردابي

 ىلعو ؛""”ارس ةرصبلا يف ةيناطيربلا ةيلصنقلا يف دقعلا لجسو كلذ خيشلا ضفر

 "وباطلا قاروأ ىلع ذوحتسي نأ كلاملا ىلع متحي ناك ينامثعلا نوناقلا نأ نم مغرلا

 عمو ؛تقولا كلذ يف ةيلعاف هل نكي مل نوناقلا اذه نأ الإ ًايغال عييلا ربتعا الإو

 نكي مل عيبلا نأ ىوعدب ريهز لآ ةثرو بناج نم دعب |ميف ةيضقلا تريثأ دقف كلذ

 :نيتمهم نيتيحان ىلع هبناج نم خيشلا ضرتعاو ًايعرش

 خيشلا دهع لالخ تاكلتمملا هذه يف نعطلا ةراثإل دحأ مدقتي مل هنأ :ىلوألا

 .اماع نيرشعو ةثالث ةبارق يأ ملاسو رباجو كرابم

 "2608" سيود رتسملا ىلإ كرابم خيشلا بلط م١41١ 0و يام يف هنأ :ةيناثلاو

 نأو ىباطلا قاروأ هل ردصي نأ «قارعلا يف ًايماس ًابودنم دعب |ميف حبصأ ىذلا

 )١( ص ؛ما91485- 1915 رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات ,مساق ايركز لامج 11/8.

 # .نييناثعلا نمز ضرألا ليجست ةرادإ ءوباطلا
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 خيش قوقح نإف كلذ ىلعو .همساب ًايمسر يضارألا هذه ليجست ىلع لمعي
 .27لدجلل ةلباق ريغ تاكلتمملا هذه يف تيوكلا

 عرازم لكاشم ديعصت يف يدو ريغ ًاكلسم كلست قارعلا ةموكح تناك امنيبو

 ةقيرطب ةلكشملا لحل ةيدو يعاسم رباجلا دمحأ خيشلا لذب حابصلا لآ ةرسأ ليخن

 نييقارعلا نيلوؤسملا عم رومألا ةيوستل م1915 ماع ةرصبلا ةرايزب ماقف «ةيوخأ

 لمعي هنأ نيبت يذلا يماحملا ليئاربج بوقعي هليكو لزع كانهو فقوملا ذاقنإل

 ىلع"دمحألا دمحم" خيشلا هنبا هنم الدب نيعو ةيقارعلا تاطلسلاو هنيب عاقيإلا ىلع

 ميظنتلا كلذ نم لمأو .'كالمألا ةرادإ يف "بيقنلا دماح" ديسلا هنواعي نأ

 ل ةيقارعلا ةموكحلا نكلو «ةيقارعلا تاطلسلا نيبو هنيب ةقالعلا نسحي نأ ديدجلا

 رباجلا دمحأ خيشلا نم عزتنتل ةثالث لماوع ىلإ م1975 ماع يف تدنتسا نأ ثبلت

 ,"7:يهو هيضارأ ضعب كالتما يف هتيقحأ

 تعزتنأ ضارأ نم ًاءزج ًاساسأ تناك عرازملا نم ةريبك تاحاسم نإ :ًالوأ
 تاحاسملا نأ كلذ ينعيو «ةقباسلا ةنس ةرشع سمخلا لالخ برعلا طش نم

 خيشلا بلاطي يتلاو ًايلاح ةعرزتملا تاحاسملا نم ريثكب لقأوباطلا ين ةلجسملا

 هل ةحلصتسم يضارأ رواجي يذلا كلاملا نِإف يقارعلا نوثاقلل ًاقبطو ءاهتيكلمب

 «ةحلصتسملا اهتلاح يف اهتميق ةموكحلل عقدي نأ طرشب همساب اهليجست يف قحلا

 .كلذب مقي مل رباجلا دمحأ خيشلا نكلو

 (1) 50. 371 /16039 وطمر [ةنكامرو' هز ةطعتلاط هل" اكدت ة ناو عقمل عمك 18هكاطنوتاط قع دطمرت 11 ذامج/ 01

 ةطعتالط نك 1كبجمتا ؟[م0لهعاطترتداطل ممممعتاجا هد اطغع ىامع 81 خعمط غمصح طع اتهتع هك مانكءاقفع 0

 لدنع 1932. خ[عمم, طزن 121ءكعووص ممانانعدل م ععفأب اكتنإاةلأ

 (2) 20, 371 / 18941 [8:مقعأ 5ىمسم كابا ةنأ آمنعا ا: ععمعع 5انصدضقتكا 15م ةعروام 5

 .17؟6ص م1945 ١9315 رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات .مساق ايركز لامج (؟)

 اعمق



 ءانيآلا ءالؤه دحأو كرابم خيشلا ءانبأ ءامسأب لجسموه ام كانه نإ :ًايناث

 مهبيصنب خيشلا ءابرقأ بلاطي نأ نم عنمي ال كلذ نكلو «يلاحلا خيشلا دلاووه

 .ةرصبلا مكاحم يف رظنلا ديق ةريثك اياضق كانه لعفلابو «يضارألا هذه نم

 يتلا ةعارزلا نع مهروجأ نيحالفلا نم ريثكل عفدي مل تيوكلا خيش نإ :ًاثلاث
 .تاكلتمملا هذه يف اهب نوموقي

 تاطلسلا نأ الإ لكاشملا هذه ةيوستل ةيدولا خيشلا ةلواحم نم مغرلابو

 دعب اهنأ ىتح اهتكلسو الإ هئيتاسي نأشب خيشلا ةقياضمل ةليسو كرتت مل ةيقارعلا
 هيضارأ ضعب كالتما يف هتيقحأ عازتنا ةلواحم ىلإ تداع ؛م1910 ماع هترايز

 ."!ةلوبقم ريغ تارربمب

 ًاصاخ امائتها تمتها دق ةيناطيربلاو ةيقارعلا ةفاحصلا نأ ركذلاب ريدجلاو
 افقوم ةيقارعلا فحصلا تفقو دقو «قارعلا يف تيوكلا خويش كالمأ ةلكشمب

 بلاطي تيوكلا خيش نأب ىحوي لكشب تايحاتتفالاو تالاقملا تجبدو اهل ًاتوانم

 دقو ءاهتقاط قوف ةيقارعلا ةنيزخلا لمحيوهو «قارعلا يف اهب هل قح ال تازايتماب
 مهتاو قارعلا ىلإ تيوكلا مضب يزاغ كلملا ةبلاطم ةرتف يف كلت ةلمحلا تدتشا

 هتاكلتمم نم دازف م5١4١ ةئس هل رداصلا يناطيربلا غالبلا لالغتساب تيوكلا خيش

 ىلع تناكف ةيناطيربلا فحصلا امأ,بئارضلا نم اهنم ديدجلا ءافعإب بلاطو

 ةلكشملا ةجلاعمب ةيناطيربلا ةموكحلا تبلاط دقف «ةيقارعلا ةفاحصلا نم ضيقنلا

 لالغتسا عنمو «ةفيعضلا ةرامإلا كلت لامآ طابحإ مدع ىلع لمعلاو ؛لدعلا حورب

 ."'ايناطيرب ةعمس باسح ىلع عوضوملا

 ١71 ص ؛ةيناطيربا ةياوحلا لظ يف :تيوكلا ءحابصلا ةفيلخ ةنوميم (1)
 . 18٠ ص ءقيباسلا عجرملا ؛راجتلا رداقلا دبع ىفطصم (؟)
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 ةموكحلا نمضت نأ ةيناطيربلا ةموكحلا تحرتقا ةلكشملا جالعل ةلواحم يفو

 هنم تعزتنا يتلا قطانملا ضعب ءانثتساب ةيغادفلا يضارأ يف خيشلا ةيقحأ ةيقارعلا

 يغبني | «ةيئاضق ماكحأ بجومب تعزتنا قطانملا هذه نأ رابتعا ىلع ةيشابلا يف

 تادهعت ردصت نأ اهيلعو ؛ةرخأتملا بئارضلاب بلاطت الأ ةيقارعلا ةموكحلا ىلع

 ةيأ يف رظنلا نم ةيقارعلا مكاحملا عنمت نأو .بئارض ةيأ ضرفت نل اهنأب ةيباتك

 هذه نكلو «”تيوكلا خيش تاكلتمم يف ام بيصنب ةبلاطملا فدهتست اياضق

 ةرداصم ىلإ ةيقارعلا تاطلسلا تدمعو «ذيفنتلا عضوم عضوت مل تاحارتقالا

 ليصحتلا فقو اهنيب اهيلع بئارضلا مكارت رثإ تاكلتمملا كلت نم ربكألا بناجلا

 ةيناطيربلا ةموكحلا عم مهافتلا متي ىتح"لوألا لصيف كلملا" نم رمأب ءاج

 ةمكارتم بئارض ةدملا كلت نع بئارضلا تربتعا ةيقارعلا ةموكحلا نكلو ءاهنأشب

 تبشن يتلا ةيروتسدلا ةمزألا ةصرف ةيقارعلا ةموكحلا تزهتناو «عفدلا ةقحتسم

 تربتعا ذإ هتاكلتمم نم خيشلا درجتل ؛م ١91 - ١474 يماع نيب تيوكلا يف

 رتوت نم داز ام اهيلع تلوتساو «ةماعلا عفانملا نم "حابصلا لآ" عرازم ضعي نأ

 ."”نيدلبلا نيب تاقالعلا

 ل ةرصبلا يف "حابصلا لآ" كالمأو ليخنلا عرازم نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 يضارأ يف طفنلا رجفت دعب كلذو «تيوكلا خيشل ةبسنلاب ةريبك ةميق تاذ دعت

 .تيوكلا

 :بيرهتلا

 ًاحرسم ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب ةيتيوكلا ةيقارعلا دودحلا ةقطنم تلظ

 (1) 20.371 / 1894] 8رتاتواب طمتطدموز' 8ةعلقل م ةزع ةديسنعا [[دمرع 28ا 1109 عصطفلت 1935.

 ,5"17ص .م886١- ١1915 رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات .مساق ايركز لامج (1)

 ب74



 ضخغب ديعب نمز ذنم اهوداتعا يتلا ةرمتسملا نييتيوكلاو نييقارعلا ودبلا تالقنتل

 دودحب مهمازلإ لهسلا نم نكي مل ثيح ءاحل نيعباتلا ةلودلا ةيوعر نع رظنلا

 ةدايس فرعت ريبزلا ةنيدمو تيوكلا ةنيدم نيب ةدتمملا ةقطنملا نكت ملو .ةنيعم

 نأ نوسكيد ركذيو «بهنلاو لتقلا ثداوح اهيف عقت تناك ام ًاريثكف «نوناقلا

 سرام يف ةيقارعلا كلام ينب ةليبقل عقو ام تاينيرشعلا يف ثداوحلا كلت زربأ

 ثيح .تيوكلا ةنيدم نم لايمأ ةعيس دعب ىلع ةميخم تناك امدنع م1974 ةئس

 /””اهمانغأ اهنم تبهخو حاورألا يف ةحداف رئاسخ اهتدبكو ريطملا ةليبق اهتمجاه

 دقو «دجن ىلإ رارفلا ىلع اهتربجأو ةريغملا ةليبقلا ةيناطيربلا تارئاطلا تدراطو

 اوعمجو ماعطلاب مهودمأو ىنسحلاب كلام ينب نم يقب نم تيوكلا يلاهأ لماع

 دايزلا ةليبق دي ىلع عقو دقف رخآلا ثداحلا امأ .قارعلا ىلإ مهوداعأو لاملا مهل

 نم لاجر |مهكلمي مانغألا نم نيعيطق ىلع اهسفن ةئسلا يف تلوتسا ثيح ةيقارعلا

 شيتفتلا طباض بولك نوج نتباكلا نكلو «عالطملا يف نيميحم اوناك ةيتيوك لئابق
 نأ دعب |مهباحصأ ىلإ نيعيطقلا ديعي نأ عاطتسا ةيبونجلا قارعلا ةيداب يف يناطيربلا

 ةطرشلا تذخأ دودحلا ةقطنم يف نمألا رارقإ ةعيرذ تحتو ."”باقعلا مهب لزنأ

 جتحا م979١ وينوي ١٠١ يف نكلو «ةيتيوكلا دودحلا لخاد يف لغوتت ةيقارعلا

 مت ذئدنعو ؛هغالبإ نود هيضارأ ةيقارعلا ةطرشلا تارايس لوخد ىلع دمحأ خيشلا

 نذإ ىلع لصحت نأ نود ةيتيوكلا يضارألا ةيقارعلا تاوقلا لخدت ال نأب قافتالا

 ."”تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا ليكولا قيرط نع خيشلا نم
 ىلع ءاضقلل |مهنيب اهيف نواعتلا ىلع قارعلاو تيوكلا نيب قافتالا مت مث

 )١( ص ؛قباسلا عجرملا .نوسكيد ب دلوراه ١5 7.

 صض هزاجنلا رداقلا دبع ىفطصم (؟) ١8١.
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 ةليبق اهب تماق ةوزغ اظبحي نأ نابناجلا عاطتساو ءامهيضارأ نيب ءارحصلا ثداوح

 ناك نواعتلا اذه نأودبي نكلو «ةرهجلا يف ةيتيوكلا رئاشعلا ىلع ةيقارعلا ريفظلا

 مغرلا ىلَعو «ةليوط ةرتف نيبناجلا تقلقأ ةدقعم ةلكشم ترهظ ذإ دمألا ريصق

 الإ «قارعلا ىلإ تيوكلا نم عئاضبلا بيرهت يف لثمتتو ةيداصتقا ةلكشملا نأ نم

 .27نيدلبلا تاقالع لع تسكعنا ةيسايس اراثآ تكرت ابنأ

 ًاريثك ةيقارعلا ةموكحلا لاب لغش دق تاينيرشعلا يف بيرهتلا رمأ نكي ملو
 تعقو نأ دعب نكلو ءرشابملا ايناطيرب مكحل تيوكلاو قارعلا نم لك عوضخل
 ةيقارعلا ةموكحلا تأدب م٠191 ةنس لالقتسالا ةدهاعم قارعلا عم ايناطيرب

 .اريبك امامها ةلكشملا تلوأف ءاهدودح ةبقارم يف ددشتت

 يف تطشن قارعلا ىلإ تيوكلا نم بيرهتلا ةراجت نأ ركذلاب ريدجلاو
 يف ةيتيوكلا ةيقارعلا دودحلا ةقطنم لعج يذلا رمألا نيرشعلا نرقلا تاينيثالث

 نيب ريبكلا قرفلا اهمهأ بابسأ ةدع ىلإ ةلكشملا هذه روهظ عجريو «ةيساسحلا ةياغ
 نأ ىرت يتلا لودلا نم قارعلا تناك دقف «"”نيدلبلا نم لك يف ةيكرمجلا موسرلا

 تيوكلا تناك انيب ؛ةلودلا لخد ةدايز وه ةيكرمجلا موسرلا نم يساسألا فدحلا

 ىلإ ةراجتلا بذجت ىكل ءدح ىنئدأ ىلإ ةيكرمجلا موسرلا ضيفخت بوجو ىرت

 .اهلخد ةدايز ىلإ يدؤي ام اهيناوم

 ةدروتسملاوأ ةردصملا عئاضبلا ىلع تيوكلا يف ةيكرمجلا موسرلا نأ دجن اذهل

 «/ ١ ٠١ ىلإ قارعلا يف موسرلا هذه تلصو يذلا تقولا يف 4/5 ىلع ديزت نكت مل

 .ا؟ ص «قباسلا عجرملا «راجنلا رداقلا دبع ىفطصم )١(

 ةعبطلا ؛ةعابطلل يراجتلا بتكملا هزغلا ديعسو رجاه ةدجت :ةمجرت «يبرعلا جيلخلا «يبيريب كاج ناج (؟)

 ١41" ١ صضءمإ5 .ىلوألا

 دج



 تايلمع ةدايز ىلع دعاس امك «نيدلبلا نيب بيرهتلا تايلمع راشتنا يف ببست امث

 زيمت دقف ءارحبو ارب اهب مايقلا ةلوهس قارعلاو تيوكلا نيب اهعاستاو بيرهتلا

 لهس ام برعلا طش بصم دنع لحض هنأب ةيقارعلا يضارألا نم يبونجلا مسقلا

 دجزيأل ماش يزاضسع نع ةرابغ يبق نيدلبلا خب ةيربلا ردع انآ ءاهدوبع
 لثمتي فيعض تايرود ماظن عبتت يتلاو «ةقرفتملا ةطرشلا زكارم نم ليلقلا الإ اهب

 بابسأ كانهف كلذ بناج ىلإو «ةلوهسب اهيدافت نكمي يتلا ةلوجتملا تارايسلا يف

 دوجو مدع اهنم «نيدلبلا نيب بيرهتلا تايلمع عاستا ىلع تدعاس ىرخأ

 نادلبلا ىلإ بيرهتلا عجش امم تيوكلا يف تادراولاو تارداصلا ةراجت ىلع دويق

 يراجتلا راصحلا نم يناعت تناك تيوكلا نأ امك .ةعفترملا كراجلا تاذ ةرواجملا

 داسك ةرتف يه ةرتفلا كلت نوك كلذ ىلإ فاضي ءدوعس نبا اهدض همكحأ يذلا

 .")اهداصتقا داعوهو جيلخلا يف ؤلؤللا

 اهتضبق ددشت قارعلا يف ةيكرمجلا تاطلسلا تذخأ ةلكشملا كلت جالعلو

 ىلع ىتح ديدشتلا اذه غلبو ءًارحبوأ ًارب قارعلاو تيوكلا نيب عقي لاصتا لك ىلع
 سرامت اهنأ ةجحب برعلا طش نم برشلا هايم لقنب ةلغتشملا ةيتيوكلا براوقلا
 تاييلعت ةرصبلا يف ةيقارعلا تاطلسلا تردصأ م1977 ماع ينو .بيرهتلا ةراجت

 زكرملا ىدل همودق نع نالعإلا تيوكلا نم يتأي براق لك ىلع اهاضتقمب تمتح

 لك نع *تانآ عست تغلب ةبيرض تضرف اى .وافلا يف ماقملا يكرمجلا يقارعلا

 تاءارجإلا هذه تناكو ءايرهش عفدي ناك رخآ غلبم ىلإ ةفاضإلاب اهب موقي ةلحر

 ."”تيوكلا ريمأ ءايتسا عضوم

 ا ا وا موب ماما تا
 .لالقتسالا لبق تيوكلا يف ةلمعتسم تناك يتلا ةلمعلا يهو ؛ةيدنهلا ةيبورلا نم ١7/١ يه :ةنآلا *
 ١12٠ ص .م1155- ١9١5 رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات ءمساق ايركز لامج (؟)
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 ىلع ةراجتلا كلت ءارو نم نوبرهملا اهينجي يتلا ةلئاطلا حابرألا تعجش

 :نيقيرط لالخ نم لقنت ةبرهملا ةراجتلا تناكو ؛هتدايزو بيرهتلا راشتنا

 برعلا طش ىلإ بهذت يتلا ةريغصلا نفسلا ةظساوب ؛رحبلا قيرط :ىلوألا قيرطلا

 ةصاخلا مهقرطب اهنولخديو ءاموسر ةداع قارعلا اهيلع ضرفت يتلا عئاضبلا ةلماح

 بشخو ءامو عئاضب نم تيوكلا جاتحت اب نودوعي مث كانه مهئاكرش ةدعاسمب

 .دوقوو

 ةطساوب بلغألاو «تارايسلا ةطساوب هنم ليلقلا لقنيو ًارب :ةيناثلا قيرطلاو

 ملو .ءاملاو الكل ًابلط ةيونسلا مهتالحر يف لحرلاودبلا اهلقني ريمحلاو لامجلا
 اهنأل ءانوناق ةروظحملا «ةراجتلا هذه ىلع قييضتلا ةيتيوكلا تاطلسلا لواحت

 ."”اهيلع دوعس نبا راصح ةهجاومل اهنم ةديفتسم

 ةيتيوكلا براوقلا ىلع اهديدشت يف ةيقارعلا ةموكحلا تاءارجإ تببس دقو

 اميسال برشلا هايم لوصو رخأت نم اهنع جتن امل هقيضو تيوكلا خيش ءايتسا
 تيوكلا نأ ًاركاذ ةيقارعلا تاءارجإلا هذه ىلع جتحا اذهل .فيصلا تاقوأ يف

 ضرتعي الوهف كلذلو :هايملا نم اهتجاح نم 48٠/ يف برعلا طش هايم ىلع دمتعت

 براوقلا ماغرإ ىلع ضرتعي هنكلو ةيقارعلا ةموكحلا اهتضرف يتلا بئارضلا ىلع
 «ةغلاب تابوعص هتع جتني ام اهدض رايتلا ناكول ىتحوافلا ىلإ باهذلا ىلع ةيتيوكلا

 ةموكحلا نأ الإ :"”وافلا يف ةيكرمجلا زكارملا ف تاعاس ةدع اهريخأت ىلإ ةفاضإلاب

 ةيفاك تانامض ميدقتب وه مقي ملام خيشلا بلاطم ذيفنت مدع نع ترذتعا ةيقارعلا

 .111 ص ةيناطيربلا ةيإحلا لظ يف تيوكلاءحابصلا ةفيلخ ةنوميم )١(
 (2) 1:0. 371 / 16008 ةعهطأوب 1932 11عطغ ه1 كانتا طمدتك أم لكقتا ةنعب 20م1 5أتقغ 151 ةعوط

 1/عمجم طل طع طنعط ءممحصتعوأممعت 10غ اعموس 10 اطع !/انمتكاعع هين 1"نمعنعم مك ةتتك, 18ةعلقل, 3010

 كانتع 22,

 نموا



 هذه نم دحلل ىرخأ تاءارجإ ذاختاب ةيقارعلا ةموكحلا تماقو «بيرهتلا فقول

 ةحلسم براوق تصصخف «يعيبط ريغ قاطن ىلع عستت تذخأ يتلا ةرهاظلا

 اك .هنم ةجراخلاو قارعلل ةمداقلا نفسلا ةبقارمل ةيقارعلا ةيميلقإلا هايملا بوجت

 عيسوت ىلإ نيبرهملا عفد ام ةيربلا دودحلا قطانم بوجت ةحلسم تارايس تصصخ
 .27فجتنلا ىتح تثدتما عسوأ ةحاسم ىلع مهتايلمع قاطن

 الإ ةيقارعلا ةموكحلا اهتذختا قش ةددشملا تاءارجإلا هذه نم مغرلا ىلعو

 ةيناطيربلا تاطلسلا ىلإ تأجل كلذل .بيرهتلا تايلمع فقو يف عفن دبت مل اهنأ

 سرام ١“ يفف «تايقافتاو تادهاعمب ايناطيرب عم ةطبترم تيوكلا نأ رابتعا ىلع

 ىلإ ةلاسر دادغب يف يناطيربلا ريفسلا "زيرفمه سيسنرف" ريسلا لسرأ م191١“ ماع

 مالعإ اهيف بلطي جيلخلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا "1071 لواف لينولوكلا"

 قارعلا ىلإ تيوكلا نم ةهجتملا عئاضبلا نفس عم قفري نأ يف ةلثمتملاو قارعلاو
 يسايسلا ليكولاوأ يقارع كرامج فظوم لبق نم اهيلع قدصم ةلومحلاب تانايب

 نفس تاكرحت ةبقارل برعلا طش لخدم دنع ةيراجت ةنيفس طبارت نأو «تيوكلا يف

 ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلا ىلع ةبقارم زكارم ءاشنإ ىلإ ةفاضإلاب "”عئاضبلا لقن

 ةراجتتلا هذه فاقيإ يف هنواعت ةلاح يف خيشلا نواعت نأ ةيقارعلا ةموكحلا دعوو

 ًاججحتم تاحارتقالا كلت ىلع قفاوي مل رباجلا دمحأ خيشلا نكلو .ةعورشملا ريغ

 ميقملا حرتقا كلذلو :ةيقارعلا تاطلسلا لبق نم هتاعطاقم ىلع ةعقاولا تايدعتلاب

 .1886 ص «قباسلا عجرملا :راجنلا رداقلا دبع ىفطصم )١(

 (2) مةكطاتممإل (1تانهر: طع خةعدطتع لمعادمص عما اه اطع ةععطللعو 8رتانمط طماناتعدل ةكععمعإل اعدال هنا

 1(1949-1904, 0. :1/15/5/128) اكد هنا آ مو كم عاتمو 8هعلعت آمعالعمأك,34-1933. آعااعت

 ممر دزع [فمعتو [1ادصحمطتإل5 ام وأ. [هننناع 31 1/[هع 1.
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 هيف كرتشي تيوكلا يف عامتجا دقع "1011 لواف لينولوكلا" جيلخلا يف يناطيربلا

 ةيقارعلا ةموكحلا نكلو «ةيقارعلا ةيكرمجلا تاطلسلا نع لثمبو «خيشلا عم هسفنب

 خيشلا ضفر نأ دعب هدقع ديفملا ريغ نم هنأ ساسأ ىلع حارتقالا اذه تضفر

 ."”هيلإ تمدق يتلا ةقباسلا تاحرتقملا

 ةيقارعلا دودحلا زكارم يف ةيكرمجلا ةباقرلا ديدشت ءازإ يعيبطلا نم ناكو

 ريزو حرتقا م1415 رياربف يفو «””تاءادتعا ثداوح ةدع عقت نأ ًارحبو ًارب
 نييتيوك نيلثمم نيب عاتتجا دقع دادغب يف يناطيربلا ريفسلا ىدل ةيقارعلا ةيجراخلا

 ةيميلقإلا هايملا دودح يف نافرطلا ثحابتي نأ كلذ ةياغ نوكي نأ ىلع "”نييقارعو

 نأ ةيناطيربلا ةموكحلا تحرتقاو «نيدلبلا نيب بيرهتلا تالكشمو قارعلل

 جيلخلا يف يمايسلا ميقملا لواف لينولوكلا نم لك رمتؤملا يف تيوكلا خيش لثمي

 قفاوي مل تيوكلا خيش نكلو «تيوكلا يف يناطيربلا ليكولا نوسكيد لينولوكلاو
 اوناك نيذلا راجتلا نم طغضب كلذو ءضوافتلل ةيفاكلا ةطلسلا هيلثمت ءاطعإ ىلع

 .(*”بيرهتلا تايلمع نم نوديفتسي

 ىلإ اههجو ةلاسر يف رمتؤملا لامعأ لودج دادغيب يف يناطيربلا ريفسلا ددح دقو

 :اهيف ءاج يقارعلا ةيجراخلا ريزو ديعسلا اشاب يرون

 نيب نواعتلا نأشب ةيقارعلا ةموكحلا اهعفرت يتلا تاحارتقالا يف رظنلا :ًالوأ

 )١( ص ؛م156١-١191١ رصاعملا ثيدحلا ٍيبرعلا جيلخلا خيزات ؛مساق ايركز لامج ١ ١5.

 . 32اكد هت 1م م:00ل:هروتع 8ةعله0 145 عاب 2818512181901 717817 10.371 )2(

  115اعموأ !1نمكتكاإل 10 [هرعلعم ةلكدمأو ام 11.5 5زع ظمصعأو [ةنهمطتععزا 17817 / 371 .8:0 )3(

 . 1934ظرتاممستع 1/12ز ءدازن'و خسطةكذقلمر“ 8ةعلد0 7خآ 1ةمانقسص

 ) )5ص ؛قباسلا عجرملا ؛مساق ايركز لامج 15 ١.
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 .قارعلاو تيوكلا نيب دودخلا هايم قطانم عضو ةسارد :ًايناث

 ةقطنم جراخ ةيقارعلا ةيكرمجلا رفخلا براوقب ةقلعتملا ىواكشلا ثحب :ًاثلاث
 .ةيتيوكلا دودحلا هايم ةقطنم لخادو ةيقارعلا دودحلا هايم

 نييتيوكلا سمت ىتلا دودحلا ثداوح ةجلاعمل ةيلمعلا لئاسولا يف رظنلا :اعبار

 ١"نييقارعلاو

 لثميل حرتقا يذلا ةيتيوكلا كرامجلا ريدم ىمسي ام نأ تيوكلا خيش حضوأو

 ةلود يلثمم عم رمتؤم يف هسفن طبضي نأ ًادبأ عيطتسي ال ًابتاك الإ سيل رمتؤملا يف تيوكلا
 نكت مل قارعلاو تيوكلا نيب بيرهتلا ةيلمع نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو «"””قارعلاك ةمظنم

 نييقارعلا اهيلإ تبطقتسا دق ةيلمعلا هذه نأ عقاولاف ءرخآلا نود بناج ىلع ةروصقم

 حابرألا تناك ثيح «قيرفت نود ءاوس دح ىلع نييدجنلاو نييناريإلاو نييتيوكلاو

 مهنيب ايف نواعتلل ًاعيمج ءالؤه ىرغأ يذلا فدهلا يه بيرهتلا اهققحي يتلا ةلئاطلا

 ."'ةيدوعسلا قيرط قلغ دعب ةصاخو

 تدمعت يتلاو اهيف غلابملا ةجردلا لثمي نكي مل "ةبرهملا" ةراجتلا مجح نأ امك

 ةيتيوكلا دودحلل قارعلا كاهتنا ريربت لجأ نم تيوكلا دض اهتراثإ ةيقارعلا ةياعدلا

 ىلإ تلضو يتلاو تايئيثالثلا لالخ هراج هاجت قارعلا اهم ماق يتلا تاسرامملا بناج ىلإ

 ام ةيقارعلا تاغلابملا كلت نمو «يداصتقالا هماظنب اهقاحلإو تيوكلا مضل ةبلاطملا دح

 غلبت عئاضب نأب 1/101316 كنوم ريسلا ةيزيلجنإلا ةيقارعلا كرامجلا ريدم حيرصت يف درو

 ؛م19177١ ماع لالخ تيوكلا نم قارغلا ىلإ تبره دق ينيلرتسإ هينج 1١٠٠٠ اهتميق

 .قباسلا عجرملا .مساق ايركز لامج )١(

 .1880 ص «قباسلا عجرملا «راجنلا رداقلا دبع ىفطصم ()
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 دمتعملا نأ الإ "7كرامجلا يف نيلماعلا دحأ ىلع رانلا قلطأ دق نييتيوكلا نيبرهملا دحأ نأو

 ينايسلا ميقملا ىلإ ةلاسرب ثعب دق "نوسكيد" لينولوكلا تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا

 ةيقارعلا كرامجلا ريدم تاحجيرصت اهيف دنفي م1978 سرام 4 يف جيلخلا يف يناطيربلا

 ريدم نأ ىلإ ًاريشم «تانايبلا كلت حيحصت لواحي ملاذإ هبجاوب ًارصقم نوكيس هنأب ًاركاذ
 ؛قارعلا ىلإ تيوكلا نم ةبرهملا عئاضبلا ةميقب قلعتي |ميف مهفلا ءاسأ دق ةيقارعلا كرامجلا

 سرد هنأ "نوسكيد" حضوأو هيفظوم دحأ ىلع رانلا قالطإ ةصق صخب اميف كلذكو

 ماقو ؛م197 7 ماعل ةقباسلا ثالثلا تاونسلا لالخ قارعلل ةموعزملا بيرهتلا ةيضق

 اصوصخو ؛ىلاشلاو يبرغلا اهدادتما لوط ىلع ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلل تارايز ةدعب

 ءاسؤرو خويش عم تابسانم ةدع يف رمألا شقانو ؛مانس لبجو ناوفسل ةرواجملا قطانملا

 نع ىرجت ةليلق بيربت تايلمع نأ رهظت ةلدأ ىلإ لصوتو «ةيتيوكلاو ةيقارعلا لئابقلا

 يضازألا ىلإ لقتنت ةيقارع ةيوعر لئابق ىلع ًابيرقت رصتقت تايلمعلا هذه نأو ؛ربلا قيرط
 نكميال اذه ىتحو ؛؟'عيبرلاو ءاتشلا لصف لالخ تاونس سم ىدم ىلع ةيتيوكلا

 ةلئاع لك اهلمحت يتلا تايمكلا ىلع رصتقي ثيح ؛ةملكلا ىتعمب بيربت هنأب هفصو

 عئاضبلاو تايمكلا كلت نأ نوسكيد دكؤيو «قارعلا يف اهنزانم ىلإ اهتدوع دنع اهعم

 يتلا ةثيمرلاو قفتنملا لئابق ةصاخو ؛ةيقارعلا لئابقلا نوكل اهسايق نكميو ةريبك تسيل
 ىوس تاالصاوملا لئاسو نم ةلئاع لك كلمت الو ءارقفلا ةاعرلا نم عئاضبلا لقنب موقت

 عئاضبلا لمحل فاك ناكم دجوي الف كلذل :ميخملا تاجاح لمحل داكلاب اهيفكي ام

 ةعقاولا ةديدعلا عرازملا ىلإ اهقيرط دجت ةبرهملا عئاضبلا نم ةليلق ةيمك دجوتو ءةبرهملا

 ةراجت نأ اهعمج نم نكمت يتلا ةلدإلا نم رهظي هنأو هبصم برق برعلا طش ةفض ىلع

 (1) 1 0. 371 / 16851 5مسص ©هامدعا 11.5.2 11ءومو. ©1514 10 "1118 2وأ. 1؟عقزلعما( زم طع

 ناك قا 1[ةععاط
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 ةيعارش نفسب تيوكلا نوروزي نويقارع نونطاوم اهنم ربكألا ءزجلاب موقي هذه بيرهتلا
 ”ىرخأ ةرم نودوعي مث عئاضبلا نورتشيو ةريغص

 تيوكلل زاحنم "نوسكيد" نأب نييناطيربلا نيلوؤسملا داقتعا نم مغرلابو

 مجحل يزيلجنإلا قارعلا كرامح ريدم تاريدقت نأ يف اوككشتي ل مهغأ عال

 هيفظوم دحأ لتقم نع هتياور نأو ءاهيف غلابم قارعلا ىلإ تيوكلا نم بيرهتلا

 ةريطخ تيوكلا نم عئاضبلا بيرهتل ةجيتن ةيقارعلا رئاسخلا تناكولف«ةقيقد ريغ
 ضيوعت ميدقتب ةيقارعلا ةموكحلا عانقإ لهسلا نم ناكل ةجردلا هذه ةيقيقحو

 يف حارتقالا ناك امك ةراجتلا هذه نم دحلا يف هنواعت لباقم يف خيشلل لوقعم

 ."”ليخنلا نيتاسب ةلأسمب صتخي

 يمشاهلا نيساي اهعفر ةركذم يف بيرهتلا قطانم ةيقارعلا ةموكحلا تددح دقو

 نأ ًاركاذ م147١ ماعويلوي يف يرفمه سيسنرف ىلإ "ينطولا ءاخإلا بزح سيئر"
 ةيرخب ةيناثلاو «(فجنلا)و (ريبزلا) نيب ةدتمم ةيرب ىلوألا ؟نيتقطنم يف زكرتي بيرهتلا

 ركسلاو ياشلا لمشت ةبرهملا عئاضبلا نأو «(برعلا طش)و (هللا دبع روخ) قيرط نع
 ةيكرمجلا هتادراو نم ةراسخ لمحت دق قارعلا نأو «تيربكلاو رياكسلا قروو غبتلاو

 اهبئاج نم ةيقارعلا ةموكحلا تذختا كلذك «””ايونس ينيلرتسإ هينج فلأ نيثالث تغلب
 هايملا يف ةحلسملا اهبراوق تطبارف ةعورشملا ريغ ةراجتلا هذه نم دحلل ةددشم تاءارجإ

 لاسرإ نع ًالضف «هنم ةجراخلاو قارعلا ىلإ ةلخادلا نفسلا ةكرح ةبقارمل ةيميلقإلا

 مهتايلمع ةقطنم عيسوت ىلإ نيبرهملا رطضا ام ؛دودحلا قطانم بوجت ةحلسم تارايس

 .197” ص ءقباسلا عجرملا )١(
 .185 ص؛قباسلا عجرملا ,راجنلا رداقلا دبع ىفطضم (؟)

 (3) 1:0, 371 / 16852 14ءررم طزن المكتس مدقق ام دع 1ممعتم [؟ةايصتماتا - عمد لعماتمل ث معتم 8

 الع هسداؤمرمعك ممولاتمم طعاكا عمو 1عمو ةمل كانا هنأ
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 تازواجتو تاءادتعا ثداوح عوقو ةباقرلا ديدشت نع جتن امك .فجنلا ىلإ تذتفا ىتح

 ."7ةيتيوكلا دودحلا ىلع

 نف تناك تاينيثالثلا يف تيوكلا مضل ةيقارعلا ططخلا روهظ نأ هيف كش ال اممو

 ضفر نم داز دقو .بيرهتلا ىلع ءاضقلل قارعلا عم نواعتلا ضفرل خيشلا عفاود مهأ

 كلذ نمو «قيدص راجك هعم لماعتلا يف ةيدولا ريغ قارعلا ةموكح فقاوم خيشلا

 لئابق نم بئارضلا ةيابحجل ةيتيوكلا دودحلا ماحتقاب ةرصبلا يف يحاونلا دحأ ريدم مايق

 ةيتيوكلا لئابقلا نم بئارضلا ةيابج نم هيفظوم ةيقارعلا تاطلسلا تعنم امدعب قفتنملا

 ."”قارعلا يف ةنطاقلا

 ةيقارعلا ةطرشلا ةبقارم بوجوب خيشلا بلطل بجتست مل ةيقارعلا ةموكتلا نأ امك
 رمش يتليبق نيب تابارطضا عوقو دعب قارعلل ةيبونجلا ءارحصلا يف ودبلا تاكرحتل
 ةازغلل ًاقلطنم تحبصأ قطانملا ضعب نأ ىتح ؛ناوفس برق نيتتطاقلا ريفظلاو

 ةريغصلا تاقرسلا ترركتو تيوكلا ىلع تاراغلا ترثك دقف ء«تيوكلا ىلع صوصللاو

 نم دودحلا ربع رمش نم صاخشأ ةعبس اهب ماق يتلا ةراغلا كلت كلذ نمو ؛لامجلل

 رشغ ةسمخ دعب ىلع نم ديربلا تارايس ىلع رانلا اوقلطأو ءم ”١47 ةويام 71 يف ناوفس

 «ةحلسملا ةيتيوكلا تارايسلا لبق نم نيريغملا طبض مت دقو «ةرهجلا نم لامشلا ىلإ ًاليم

 نيدلبلا تاقالع ىلع ًابلس رثؤت يتلا ثداوحلا نم دحلل ةددحم تاحارتقاب خيشلا مدقتو

 ."”ددصلا اذهب ىباجيإ نواعت يأ رهظي مل قارعلا نكلو «نيقيقشلا

 تاباصعلا نم دارفأ اهب موقي يتلا ثداوحلا كلت ىلع رمألا رصتقي ملو

 (1) 371-50 /17817 ا1مرزز 1125. اكلك منا 1م مم: :هردع, 183ع030. 1كنط 1عاب 2.

 (2) 1:0, 371/ 19958 ئممكادنتمم ه4 ]1عمعم مم اطع متاع نأ 1ءنالة نا غم اطع طوأ. خععمأ !؟نانقنا

 131نا1ةعقمت 1352, 200 ثا 1963.

 (3) 170. 371 / 18912 1اباكوتا اصاعأل ععمعع كاتستستقتتال 10: طع معمل 31-17 ممقز/ 1932 - ةععدعأ .
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 ىلع ةيقارعلا ةطرشلا تاوق اهب تماق تايدعتو تازواجت ىلإ هادعت امنإو لئابقلاو

 تايلمع ىلع ءاضقلل لمعلا ةجحب ةفينع بيلاسأ اهالخ تعبتا «ةيتيوكلا دودحلا

 قاقشلاو ةوفجلا ريثت ثداوحلا هذه نأ خيشلا دكأو «نيبرهملا ةدراطمو بيرهتلا

 ."”راوجلا نسحو ةقادصلا تاقالع فعضتو «نيدلبلا نيب

 ةيقارعلا ةموكحلا ىضاغتو تيوكلا ىلع ةيقارعلا ةفاحصلا تالمح تناك امك

 لئاسو يف قارعلا عم نواعتلا ضفري خيشلا تلعج يتلا بابسألا نم اهنع

 ةيأ زهتنت اهتداعك ةيقارعلا ةفاحصلا تناك دقف «هيلع ءاضقلاو بيرهتلا ةحفاكم

 ىلإ اهمض ىلإوعدتو «ةئيسلا تالمحلا تيوكلل هجوتل ثدحت ةصرفوأ ةلكشم

 تناك يتلا ةيموجه لا تالاقملا كلت نمو «"””رمألا اعد اذإ ةوقلا لامعتساب قارعلا

 تيوكلا مض ىلإ ةيعادلاو تيوكلا خيش ىلع ةيدادغبلا خركلا ةديرج اهرشنت
 ماحتلا ةرورض" ناوئنع تحت م1915 سطسغأ ١7 خيراتب ترشن ةلاقم «ةوقلاب

 تارييغت نأب ديفي ام ىلإ رظنلاب هنأ" :ىلإ اهيف تراشأ "قارعلا عم داحتا يف تيوكلا

 دق تايقربلا نم ديدعلا نأو ءتيوكلا ةرامإ يف ةريصق ةدم لالخ ثدحتس ةمهم

 عضي نأ ًاريخأ ررق دق ةيناطيربلا تارمعتسملا بتكم نأ ركذت دادغب ىلإ تلصو

 حبصأ دقف ؛هتموكح لكش ريغيو «هترطيس تحت ةيبرعلا دالبلا نم ءزجلا اذه

 ىلإ ةباجتسالا لجأ نم ةلجاع ةثيثح ًادوهج لذبت نأ ةيقارعلا ةموكحلا ىلع امازل

 هنأو قارعلا عم هديحوت ىلع حلي يذلاو «تيوكلا يف ىعاولا بابشلا بلاطم
 تاللصلاو ايازملا لاقملا دروأ نأ دعبو ."قارعلا ىلإ دلبلا اذه مض ةياهنلا يف متحتي

 قارعلا ىلإ تيوكلا مضب هنأ دكأ «قارعلا ىلإ تيوكلا مض ىلع لمعلا بجوت يتلا

 (1) 1:0. 371/18909 عا كمصت ممآ. ةوعمأ عانت هنأ. 810. 166. غم ممأ. 1؟عوزلعمأ 4كاط طتقز' 5.

 0 ص ؛قباسلا عجرملا «راجنلا رداقلا دبع ىفطصم (؟)
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 حدفأ نيتيضاملا نيتنسلا لالخ تلزنأ يتلا ءبيرهتلا تاليو نم ةريخألا صلختت

 .'ةيقارعلا ةراجتلاب رارضألا

 ىلع ةيقارعلا تاريثأتلاو طوغضلا دادزت نأ نم ةيناطيربلا ةموكحلا تفوخت

 اهتاعدابو بيرهتلا نم هيناعت ام ةجحب تيوكلا مضل لعفلاب ىعست نأو «خيشلا

 ًاراصح قارعلا ضرفي نأوأ «قارعلا ىلإ مامضنالاب يتيوكلا بابشلا نم ةبلاطم
 طش هايمب دوزتلا نم تيوكلا ريمأ قارعلا عنمت نأو ؛تيوكلا ىلع ًايداصتقا

 ماغرإو بيرهتلا ةلكشم لح يف طسوتلل ةيناطيربلا ةموكحلا تعس اذل ءبرعلا

 مهفت نم مغرلا ىلع كلذو «بيرهتلا ىلع ءاضقلل قارعلا عم نواعتلا ىلع خيشلا

 قارعلا عم نواعتلا مدع ىلإ خيشلا تعد يتلا بابسألل نييناطيربلا نيلوؤسملا

 نأشب قارعلا عم نواعتلا ضفر ىلع هبناج نم رصأ خيشلا نكلو «"”نأشلا كلذب

 طوغضلا هدحو ةجاوي هكرتتس اهنأب هل ايناطيرب ريذحت مغر ةراجتلا كلت فاقيإ
 يف َتْعَري ال هنأ ًانيبم ةيناطيربلا ةموكحلل رذتعي نأ الإ «ةيقارعلا تاءارجإلاو

 ءاههاجت دانعلا حورب ًاعوفدم اهتحيصن ضفري هنأ ةيناطيربلا ةموكحلا دقتعت نأ

 ؛"!لي اميف هتقفاوم مدع بابسأ رصحنت امنإو «قارعلا هاجت ةوادعلابوأ

 مايقلا هيلإ بلطتل ينوناق قح اهيدل سيل ةيقارعلا ةموكحلا نأب هملع :الوأ

 رمألا ناكول بيط راجك ةدعاسملا نم هعنمي ناك ام اذه نأ نم مغرلاب هديرت اب

 .انكمم

 راصحلا تاوق لالخ نموأ تيوكلا قيرط نع بيرهتلا فاقيإ مت ءاوس :ايناث
 (1) 1:0. 371/19967 ما عاع م1131 11ءالوودمعو 110.318 12260 1935-8-12 (اطع 2عءعووقتإل 01 اعان-

 ملغ امام متم النأاط اة.

 .187 ص ؛ةيناطيربلا ةياحلا لظ يف تيوكلا ؛حابصلا ةفيلخ ةنوميم (1)

 ١. 44ص ؛م158١- ١9415 رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات ءمساق ايركز لامج (؟)
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 ىوس هب تبنت ال يذلا ريغصلا هدلبل ةريبك ةراسخ كانه نوكيسف «ةيقارعلا

 هب ىرتشي يذلا لاملا ىلع لصحي ىكل ةراجتلا ىلع دمتعيوهف كلذل ءشئاشحلا
 اذإف .ةمسن فلأ ةئام مهددع غلابلا تيوكلا ناكسل دنهلا نم سبالملاو ماعطلا

 هبعش نإف ءاهراصحو ةيقارعلا ةموكحلا تاءارجإل ةجيتن ةراسخلا هذه تثدح ام

 ًاقفووه اهذختا:تاءازجإ نع ةراسلا تمجنول ايف هنأ ريغ ءاهدنع هولي نل
 :'”ىلي امك نوكتس كش الب ةجيتنلا نإف ةيقارعلا تاحرتقملل

 لمع نوكي ثيح «لخادلا عم اهتراجت لكل ةدكؤم ةروصب تيوكلا نادقف ١.

 .كلذل بيترتلا ديدجلا كراجلا ريدم

 قارعلل اهتيرح نع تلخت دق تيوكلا نأ ةيبرعلا دالبلا لك دقتعتس ."

 هجاوي هلعجيس ام ةنايخلاب هبعشو حابصلا لآ دارفأ نم خيشلا مهتيس .'"

 .ةريثك بعاصمو تالكشم

 ضفر يذلا تقولا يفف «قارعلل هسفن ملس خيشلا نأ دوعس نبا نظيس .4

 ريدم نييعت ىلع قفاو هنإف «تيزنارتلا موسر عمجيل هل لثمت نييعتل هبلط هيف

 .ةعساو تاطلسب عتمتي كرامج

 ءاهجولا نم ريثك ةرجه نئاخ هنأب هل هبعش رابتعاو ةراجتلا روهدت عبتيس .

 هتلئاع نإف هببسب ةراسخلا ثدحت ملول (نيب .تيوكلا نم نايعألاو راجتلاو

 .ةدشلا تاقوأ يف هنوديؤيس هبعشو

 لظ اهنيب .قارعلا عم نواعتيل خيشلا ىلع طغضت ةيناطيربلا ةموكحلا تلظو

 .16 - 817 ص ض ؛ةيئاطيربلا ةياحلا لظ يف تيوكلا ؛حابصلا ةفيلخ ةنوميم (1)
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 تاحرتقملا ضعبل ةجيتن ءاج هنأ ضفرلا اذه ًارسفم هضفر ىلع ًارصم خيشلا

 ةراسخلا رخآلا ضعبلا ىنعي |نيب «هدالب ةدايس نع لزانتلا ينعت يتلا ةيقارعلا

 .لخدلل ىساسألا ردصملا ىهو .هدالب ةراجتل ةلماكلا

 هل اهترقأ بيرهتلا عنمل هتيحان نم تاءارجإ ذختا قارعلا نأ نم مغرلا ىلعو

 «بيرهتلا تايلمع رارمتسا نم ىكتشي لظ هنأ الإ «نوناقلا دودح يف ايئاطيرب
 عفد امم «هتدايسو تيوكلا قوقح ىلع دعت اهحرطي يتلا لولحلا لك يف ناكو
 ىعاسم تلذبو قارعلل تباجتسا نأ دعب اه هضفر يف خيشلا ةدناسم ىلإ ايناطيرب

 ىلع طغضلا كلذ نمو «بيرهتلا ىلع ءاضقلاب ةليفكلا قرطلا ةفاك ذاختال ةثيثح

 نأ دعب اهفقوم تريغ اهنكلو .ددصلا اذهب ةيقارعلا ةموكحلا عم نواعتلل خيشلا

 ناكو ؛'"'ةيتيوكلا قوقحلا ىلع حضاو دعت نم قارعلا بلاطم هنع تنابأ ام تأر

 ديحوت اهنمو «قارعلا اهحرط ىتلا لولخلا ةفاكل هضفر يف خيشلا دناست نأ دبال

 كلذايئاطيرب تربتعاو «نيدلبلا نيب يكرمج داحتا مايقوأ ءتيوكلا نيبو هنيب كرامجلا

 تازواجت ةرثك نم تيوكلا تكتشا |منيب ؛هيضارأ ىلع ةيميلقإلا خيشلا قوقل ًاقرخ
 يفارتوت لكشت تلظ يتلاو «''”ةيميلقإلا اههايمو ةيتيوكلا دودحلل ةيقارعلا ةطرشلا

 .تيوكلا يف طفنلا فاشتكا دعب الإ هتنت مو نيدلبلا نيب تاقالعلا

 ًامود جلاعت قارعلاو تيوكلا نيب تأشن ينلا بيرهتلا ةلكشم تناك اذكهو

 يف غلابو اهدعصوأ قارعلا اهعنطصا يتلا لكاشملا ةيقب نأش اهنأش يدو ريغ لكشب

 تايحضتلا ميدقتب اهتبلاطم ىلاتلابو تيوكلا ىلع موللا ءاقلإو اهنم هررضت راهظإ

 .لباقم يأ مدقي نأ نود

 . 17١١-3١8 ص ص ؛قباسلا غجرملا ءراجنلا رداقلا دبع ىفطضم (؟)
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 كيبكمتا ةببلبم اراثآ قارعلا ىلإ تيوكلا نم بيرهتلا ةلكشم تكذ دق

 ركذلا ةفنآ بابسألا ىلإ ةفاضإلابق ؛نيدلبلا تاقالع ىلع حضاو لكشب ًابلس
 :يهو ىرخأ بابسأ كانه

 ىلع مهعجش ةريبك بساكم نم ةيبيرهتلا مهتايلمع ةجيتن نوبرهملا هققح ام ١.
 ."7هتدايزو بيرهتلا يف رارمتسالا

 تايلمع ىلع ءاضقلا ين اهنم ديفتسي نأ نكمملا نم ناك ةسايس قارعلا عبتي مل.”

 كلت ىلع هل ةيلاوملا لئابقلا عفدي نأ يهو ؛تيوكلا عم هدودح ىلع بيرهتلا

 مهعيجشتب نيبرهملا لع ضبقلا يف ةيمسرلا تاطلسلا عم نواعتلا ىلإ دودحلا

 عئاضبلا نم ًابيصن مهل لعجي نأ وأ .دجن يف لاح اوه ام «ةيرغملا تافاكملاب

 ."'اهترداصمو اهطبض متي يتلا

 .تقولا كلذ يف هيبناج

 نأوهو ."ةيرايتخالا ةعاضبلا" ماظنب فرعي داريتسالا يف ماظنل ةرصبلا راجت عابتا 5

 تقو يف ؛تيوكلا يف اهغيرفت رايتخا عم ةرصبلا ىلإ عئاضبلا ليمحت يرجي

 نأ دروتسملا رجاتلا دجو اذإو «ةيقارعلا قوسلا ةجاح دسل مت دق اهبلط ناك

 لقنتو تيوكلا ىلإ ةظحل رخآ يف ةعاضبلا لوحي قارعلا يف ةبسانم ريغ قوسلا

 ءاهنم ةفلتخم تالحم يف نفدتو ةيقارعلا ءارحصلا ىلإ ودبلا ةطساوب كانه نم

 ىلوألا ةعبطلا ٠ «ةرهاقلا ؛:ةيرصملاولجنألا ةبتكم ؛يبرعلا جيلخلا يف ةيسايسلا تارايتلا ,داقعلا حالص )١(
 117 صام6

 ١, صض ؛قباسلا عجرملا «مساجلا رداقلا دبع ةاجن (1)
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 جارخإل ةيرهنلا قارعلا رئاشع مادختساب نويقارعلا ندملا راجت ذئدعب موقيو

 ."”قاوسألا ىلإ اهلقنو عئاضبلا

 هتروص يذلا مجحلاب تسيل بيرهتلا ةلأسم نأ كلذ لك نم صلخنو

 رئاشعلا هلقنت ام يف لثمتي هنم ربكألا ءزجلا ناك دقف «ةبقاعتملا ةيقارعلا ةمظنألا

 نإف ءرخآلا ءزجلا امأ .مهتشيعم ضارغألو ةصاخلا مهتاجاحل نيدلبلا نيب لحرلا

 فقوو مهتعباتم يغبني نيذلا مه نويقارعلا راجتلاف «نيفرطلا ىلع عقي هقتاع

 نأ نكمي اذإ ةلكشملا هذه لحف كلذ عيطتست ةيقارعلا تاموكحلاو مهطاشت

 متو ءايسايس تلغتسا دق ةلأسملا هذه نأ ريغ .ةيقارعلا يضارألا لخاد يف مني

 .اط ىنعم ال ةغلابم يف اهديعصت

 :هايملا لقن

 نأ ةعيبطلا تءاش دقف ؛ةلحاقو ةبدجم ةيوارحص ةقطنم يف تيوكلا عقت

 هايم نأ ا «ةبذعلا هايملل دروم مهأ رابنألا نم ىرخألا جيلخلا تارامإو اهمرحت

 مهتشيعم يف تيوكلا لهأ دمتعا كلذل ءبرشلل حلصت ال ةحلام يبرعلا جيلخلا

 يتلا يهو كلذل ةدعم ةيضرأ تانازخ يف ءاتشلا لصف يف راطمألا هايم عيمجت ىلع

 عاقيلا هذه يف ناكسلا ةجاح دسي ةبذعلا هايملا رداصم نم ردصمك ةكْربلا ىمست

 رابآلا رفحب اوماق ا( ءراطمألا لصف ءاضقنا دعب اهمادختسال ةبدجملا ةيوا رحصلا

 ىلوحو «ةمسدلاو ةرقنلاو ةيليدعلاو ةيماشلا اهرهشأ دالبلا نم ةددعتم قطانم يف

 .2بعشلاو

 .ةةضء ما «ىلوألا ةعبطلا ؛ .توريب «ةايحلا ةبتكم تاروشنم ؛تيوكلا خيرات «ديشرلا زيزعلا دبع (؟)
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 ةلكشم اهرايثعا نكمي ال برعلا طش نم هايملا لقث ةلكشم نإف ةقيقحو

 ةجيتن اهيف هايملا ةردنل تيوكلا تهجاو ةلكشم يه امنإو قارعلاو تيوكلا نيب
 اهيف دجوي الو «ةبذعلا هايملا دراوم مهأ نم ةمورحم ةيوارحص ةقطنم يف اهعوقول

 ةبسنلاب جاتنإلا ةليلق يهو ام اعون ةبذع اهايم يوحت يتلا رابآلا ضعب ىوس
 مهلاعتسال ىلاهألا اهرفح يتلا تويبلا رابآ كلذ ىلإ فاضي .ناكسلا جايتحال

 بذعلا برشلا ءام داجيإ ةلواحم نأ يأ «"”حالمألا نم ةعفترم ةبسن اهبو «صاخلا

 نم ةبذعلا هايملا ىلع لوصحلا الإ ليبس الو «ةيدجم ريغ رابآلا ةطساوب تيوكلا يف

 ,7قارغلا

 رطملا هيف حشي يذلا فيصلا مسوم يف اميس ال «ةبذعلا هايملا يف ةردنلا هذه تدأ

 ىلإ نويتيوكلا عفدناف ؛ةيجراخ رداصم نم اهريفوت بوجو تعدتسا ةلكشم ىلإ

 ةرفوتملا لئاسولاب اهلقن ةلوهسل اضيأو اهيلإ برقألا برعلا طش نم هايملا بلج
 لوقن نأ اننكميو .ةيعارشلا براوقلا ىلع ةلومحملا تانازخلا يهو .نيحلا كلذ يف

 يف ةحضاو ةدايز ترهظ امدنع م4٠5١ ماع ىلاوح بيرقتلاب تناك ةيادبلا نإ

 لكشتل برعلا طش نم هايم بلج تيوكلا ىلع بجوتي ناكف ؛ناكسلا ددع
 طش هايم نم ىلغأ رابآلا هايم تناكو «دليلا ةجاحل سيئرلا ردصملا رابآلا هايم عم

 «ةفلتخملا تيوكلا قطانم ىلإ ريمحلا ةطساوب اهقطانم نم لقنت ىلوألا نأل ؛برعلا

 ىدل حبصأو «ةيعارشلا نفسلا مادختساب بلت تناكف برعلا طش هايم امأ

 تيوكلا خيش عاتبا كلذ ىلع ءانبو ؛كلذ يف نيصتخم ةذخاونو ةراحب تيوكلا
 ضعب نيب ءاملا لقثل لمعتست تناك «دنهلا نم عساو نازخ تاذ ةريبك ةنيفس

 )١( ص ؛قباسلا عجرملا 5١.

 ددعلا «ذادغب «لالقتسالا ةديرج (؟) ١6 71957 .ما57/ سرام
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 فيفختلا يف تمهاس دقو «(ديعس ةنيفسلا) مسا اهيلع قلطأ «ةيدنخلا تاعطاقملا

 ةطساوب لقنت برعلا طش هايم تناك املو «"©”تيوكلا ىلإ ءاملا لوصو-ةمزأ نم

 ام اذهو «حايرلا ىلع اهدامتعال ءريخأتلل ضرعتت تناك كلذل «ةيعارشلا براوقلا

 شطعو كابرإلا ببسي امن اهيلإ هايملا ريخأت ببسب ةمزأل ضرعتت تيوكلا لعج

 تيوكلا فرصل اهتالواحم يف ةمزألا هذه ةيئاطيربلا ةموكحلا تلغتساف «يلاهألا

 تعسف ؛ةيرورضلا ةيشيعملاو ةيويحلا اموؤش يف قارعلا اهتراج ىلع دامتعالا نع

 ةلكشمب تمتهاف ءأمات ًادامتعا اهدحو اهيلع دمتعت تيوكلا لغجل لئاسولا ةفاكب

 فلأ نوعبسو ةئام) هردق ًاضرق تيوكلا حنمب تماقو اهريفوت ةلواحمو «هايملا ةردن

 هلالغتسال كلذو ءايونس ناعفدي نيطسق ىلع ددسي نأ ىلع «دئاوف نودب (ةيبور

 نع ثحبلل ةيزاوترا رابآ رفحل ةيسرافلا ةيزيلجنإلا طفنلا ةكرش عم دقاعتلا يف

 .؟"”هايملا

 تددش دقف ؛ىرخأ تابوعصل برعلا طش نم هايملا لقن ةيلمع تضرعت

 .بيرهتلا ىلع ءاضقلا ةجحب ؛ةيتيوكلا نفسلا ىلع ةباقرلا ةيقارعلا تاطلسلا

 عست) موسرلا عفدو شيتفتلل يكرمجلاوافلا زكرمب رورملا نفسلا ىلع تضرفف

 تيبستف «تيوكلا ىلإ هايملاب ةلمحملا نفسلا لوصو رخأتل يدؤي ناك امم ؛(تانآ

 ةبسنلاب ةيويح دراوملا رثكأ يف نيومت ةلكشم قلخ يف دصق نع ةيقارعلا تاطلسلا

 عم نواعتلا ىلع خيشلا ماغرإ ىلإ كلذب فدب# اهنأ ةيعدم .تيوكلا ناكسل

 ؛م975١؟ «ىلوألا ةعبطلا ءقشمد :رشنلاو ةعابطلل ةبورعلا راد .تيوكلا تأدب انه نم ؛متاحلا هللا دبع (1)

 دنهل د ال
 (2) 15 0,371/2476 مرد !لهز2 0.1. 8 110, 458 10. 5ععوعاقتول ا6 اطع 6 هز هآ [هلنقب 1هءعزعم تع ممانان-

 نول آ2عمأ 200 آ2ءء. 14.

 (3) ةقااتمملل (ةنا1ه): 05: 0غ (1. 18: 1+ /15/5/160) ]كدا ه ن5 آكاقنعت كانمم]زا 42-1932. 1 تا عع هنت مان
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 تادادمإ نأشب ةيقارعلا تاطلسلا اهتقلخ يتلا تابوعصلا نإف ةقيقحلا يفو

 لواخت ةيناثعلا تاطلسلا تناك ام تقاف تيوكلا ىلإ برعلا طش نم ةلومحملا هايملا

 نم ًاصاصتقا م1844 ماع تيوكلا عم ةيناطيربلا ةياحلا ةيقافتا دقع دعب هعانطصا

 ةدعاسم بلط ىلإ ةيادبلا نم تيوكلا عفد ام اذه لعلو ءايناطيربل اهليمل ةريخألا
 هايملا داجيإ ةلكشمب اهمامتهاو ةريخألا ةباجتسا تناك نيح يف «نأشلا اذه ايناطيرب
 نع يقارعوأ ينامثع ريثأت يأ داعبإل ةداجلا اهتالواحم نع نيمجان تيوكلا ةيذغتل

 ماع ذنم ديدحتلابو ًاركبم ةلكشملا هذهب يناطيربلا مامتهالا رهظ دقو .تيوكلا

 دعب تصوأ «"”ضرغلا اذهل تيوكلا ىلإ ةيناطيرب ةثعب تهجوت نيح ما
 .تيوكلا يف ةبذع هايم دوجو تالامتحال رفحلا ةيناكمإب براجت ةدع ءارجإ

 يف تيوكلا يف برش هايم داجيإ ىلع لمعلاب يناطيربلا مامتهالا دادزاو

 نم هايملا لقن ةيلمع يف تابوعصلا ضعب ترهظ نيح نيرشعلا نرقلا تاينيثالث
 ةيتيوكلا ءاملا نفس ىلع ةباقرلا ددشت ةيقارعلا ةموكحلا تذخأ امدعب برعلا طش

 بيرهتلا عنم ىلإ ةيمارلا اهتلمخ نمض نفسلا كلت رورم تاءارجإ ديقعت نم ديزتو
 يذلا رباجلا دمحأ خيشلا ىلإ مهاوكشو ىلاهألا رمذت يف ببست امم .تيوكلا نم

 تاءارجإلا كلت ةلازإ ىلع قارعلا ةقفاوم مغرو «ةيقارعلا تاءارجإلا ىلع جتحا

 مل قارعلا نأ ريغ”ةيرهم عئاضب ةيتيوكلا براوقلا لمحت الأ خيشلا نمض ام اذإ
 هاوكش ميدقت ىلإ خيشلا عفد امم «قئاوعلا كلت ةلازإ ليبس يف ةوطخ ةيأ ىلع مدقي

 يتاذلا ءافتكالا ريفوت ىلع لمعلا ةرورضب اوحصن نيذلا نييناطيربلا نيلوؤسملا ىلإ

 0.5. 11 /آ2ع 0 دانتإل مخ 1كانتا قنا غم طرتم طع طععؤندس عاناك 14 ظلوا 7.

 ١98. ص «قباسلا عجرملا «حابصلا ةقيلخ ةنوميم(١)

 (2) 8:0. 371/160068 ممعمدميهةملاستسب 1 عاتأغ هأ طنا هنأ 10 لكدتا ؟/ةلعر [2مم1 دل ءا ةعقط (30) زدمع

,1932 
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 ةكرش عم ارس قافتالاب كلذو ءصوصخلا اذهب قارعلا نع ىنغتست ىتح هايملا نم

 .ةعفار تالآ بلجو ةديدج رابآ رفح تيوكلا طفن

 ماع ليربأ يف خيشلا عم تقفتاو تيوكلل ةيناطيرب ةثعب تمدق كلذل ًاذيفنتو
 قطانملا يفو ةرامإلا فارطأ يف ميس ال «هايملا دوجو رفحلا جئاتن تدكأ دقو .ما١

 نوعبسو ةئام) هردق ًاضرق تمدق دق ايناظيرب تناكو .اكليف ةريزج يفو ةدياحملا
 رابآ رفحل ةيسرافلا ةيناطيربلا طفنلا ةكرش عم دقاعتلا يف هلالغتسال (ةيبور فلأ

 عضوب م978١ ماع خيشلل ًاضرع ةكرشلا تمدقو ««''هايملا نع ثحبلل ةيزاوترا

 ناك ضرعلا نأ الإ «ةثعبلا اهيلإ تراشأ ىتلا نكامألا يف ءاملا جارختسال ةخضم

 .""خيشلا هضفرف ةجيتنلا نومضم ريغو فيلاكتلا عفترم

 ءاشنإب يضقي ًاعورشم ةيناطيربلا تاطلسلا ىلإ خيشلا مدق م3*197 ماع يفو

 ىلإ برعلا طش نم بيبانألا ربع ءاملا خضب موقت قارعلا عم نواعتلاب ةكرش

 عورشملا اذه ءارو نم ايازم ىلع لصحتس تيوكلا نأ خيشلا حضوأو «تيوكلا

 نم هايملا جارختسا عورشم نع اهينغيس ام ةكرشلا حابرأ نم ةبسنو زايتمالا موسرك

 ةموكحلا هيف تبحر يذلا تقولا يف .ةظهاب تاقفن اهفلكيس يذلاو ضرألا نطاب
 نود بذعلا ءاملاب تيوكلا ديوزت اهدادعتسا نع تبرعأو عورشملا اذهب ةيقارعلا

 ةيناطيربلا ةموكحلا ةقفاومب ظحي مل عورشملا اذه نكلو ءطرشوأ ديق نودو لباقم

 قارعلا ريثأت نم ديزي نأ هئأش نم نأل ؛"'نييتيوكلل ةبسنلاب هتيمهأ نم مغرلاب
 حلاصمل ديدهت نم كلذ نع جتني دق امو .تيوكلا يف يداصتقالاو يسايسلا

 (1) 1. 0. 2. /15/4/1004 ءموك 8مدمععام هآ همامتستمم 2همذطاع 2ع در حاسم دا وسلا

 (2) 1 0. 371/18909 8آواع نأ همومك عدماتمم دائاط 1دزوع [عمملع 1هلزمدعل آهئاط ؟/؟ةناعام 1. 2. 11

 1ع, 1935
 . ١87 ص ء:قباسلا عجرملا ؛متاحلا هللا دبع (1)
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 بجي هنأ ةيناطيربلا ةموكحلا تأرو ءيبرعلا جيلخلا يف مث نمو تيوكلا يف ايناطيرب

 بجي مث نمو «تيوكلا اهب عتمتت يتلا ةيجيتارتسإلا ةيمهألا رابتعالا يف ذخألا

 فاشتكاب مامتهالاو.جراخلا نم ءاملاب اهدادمإ ةلاح يف اهلالقتسا ىلع ةظفاحملا

 .2''ةيلحملا هايملا عيباني

 عضو هيف ةيقارعلا تاطلسلا تدمعت يذلا تقولا يف هنأ هابتنالا ريثي اممو

 دئازلا اهبيحرت ىدبت تناك «هايملا لقنب ةلغتشملا ةيتيوكلا نفسلا مامأ ليقارعلا

 .ةصاخ بيبانأ ربع كلذو لباقم الب برعلا طش نم هايملا خضب تيوكلل حامسلل
 تيوكلا طبر ىلإ ةفداهلا ةيقارعلا تاططخملا عم قفتي ناك كلذ نأ كش الو

 هتهجاو اف «ةيقارعلا ضورعلاب تيوكلا عدخنت ملو ءاههايم رداصم يف قارعلاب

 يف اهتراج ىلإ نانئمطالا مدع ىلإ اهوعدي باعص نم هايملا لقنب ةلغتشملا اهراوق

 ,"ةيئاملا اهدراوم نع ثحبلا ةلصاوم ىلإ اهعفدو هايملا لقنل ةتباث تاعورشم

 لقنت يتلا هايلا تحبصأ ؛ناكسلا ددع دايدزاو تيوكلا يف ةايحلا روطت عم نكل

 برعلا طش هايم لقنل عورشم حرط كلذل دالبلا ةجاح يفت ال نفسلا ةطساوب

 ."””رتموليك يتثئام لوطب بيبانألا ةطساوب تيوكلا ىلإ

 نييتيوكلا ةلزاغم يف ةيقارعلا قرطلا رخآ لَّثم عورشملا اذه نأ نوسكيد ركذيو

 برعلا طش هايم بحس نم اهنونجيس يتلا ةمجلا دئاوفلاب مهل حيولتلا قيرط نع

 يذلا رمألا رتموليك يتئام لوطبو ةصوب 77" هرطق بوبنأ ةطساوب تيوكلا ىلإ
 قئادح ىلإ ءارهجلاو تيوكلا ةنيدم راوجب ةلحاقلا يضارألا لوحي نأ هنأش نم

 (1) ةوطاتممز' (]هلتقز: 02: 01 (1. 1: 1خ /15/5/160) ااا ةنغأ5 الاطلعع 5نتورا 42-1932: 1ءانعم ودق

 ما 6.2 11/ 2ع 6هلسصل مخ كانا هت( ام مم اطع معدتقم عانلك 14 مما 1 7

 (2) 10.371 / 207741. 0. غ6 10. ابل ةنغ - اعمو :عاقئتممك (1كدكاةثأ هلع كانصمأإل) قاط صان. 7.

 .16 ص «قباسلا عجرملا ؛متاحلا هللا لبع (؟)
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 ضرألا ةعارز نولوتيس نيذلا نيحالفلا نإف كلذ مت اذإ هنأ نوفرعي مهو «ءانغ

 يضارألا نم ريبك ءزج ىلع نورطيسي كلذبو «قارعلا نم نوتأيس ةحلصتسملا

 تيوكلا ةموكح نيبو مهنيب عازن أشن اذإ مهتلود ةيامح يلاتلاب نوبلطيف «ةيتيوكلا
 .'"”العتفم ناكولو ىتح

 قارعلا نأ الإ عورشملا اذه ذيفنتل تيوكلاو ايناطيرب نيب تالسارملا تلدوبتو

 مأ ءانيم لخدم ىلع فارشإلل اهجاتحي يتلا هبرو ةريزج نع تيوكلا لزانتب بلاط
 ترهظأو ءاهرجؤت لب ةقطنملا هذه نع تيوكلا لزانتت الأ ايئاطيرب تحرتقاف ءرصق

 نأ الإ ."”ةيعيبطلا دودحلا نييعت ىلع كلذ لباقم يف قفاويس قارعلا نأب اهداقتعا

 ىدحإ عم دقاعتلا لضفو قباسلا قافتالا عورشم حارتقا ضفر تيوكلا خيش

 بنجي ىكل كلذو «خيوشلا يف رحبلا هايم ريطقتل ةطحم ةماقإل ةيبرغلا تاكرشلا
 ةضرع قافتا عورشم ىلع اهتشيعم رداصم نم ردصم مهأ يف دامتعالا رطخ هدالب

 نيب ةيسايسلا تاقالعلل ًاعبت كلذو «تاقوألا نم تقو يأ يف لاطبإلاو ضقنلل

 نيب فالخ يأ أشئي امدنع لبقتسملا يف ديدهتلل ًاحالس ذختي دق هنأ اك «نيدلبلا

 قياسلا ةيناطيربلا ةموكحلا فقوم ىلإ ةفاضإلاب اذه خيشلا فقومل ةجيتنو «نيدلبلا

 ."”عورشملا نع رظنلا فرص مت

 : دي دح ةكس طخ دم

 لحاس ىلع ءانيم ءاشنإو تيوكلا ىلإ ةرصبلا نم ديدح ةكس دم عورشم نإ

 ىلإ هجتت ةينلا تناك دقف ؛هعوضوم يف ًاديدج نكي مل طخلا ةيابن دنع يبرعلا جيلخلا

 )١( ص قباسلا عجرملا .نوسكيد ب دلوراه 771١ .

 ص ص ؛م19752 :؛توريب ؛يبرعلا باتكلا راد ؛ديعسلا يرون قارع ءنملغ رثلاو (؟) 5/8 ١-7971.
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 ءىداب يف عورشملا تضراع ايناطيرب نأ الإ يناثعلا مكحلا مايأ ذنم طخلا اذه دم

 ةلودلاو ايناطيرب نيب ةيئانث تاضوافم دعبو «هزايتما ىلع ايناملأ لوصحل رمألا

 تيوكلا ىلإ طخلا دم ىلع ايناطيرب تقفاو ايناملأو ايناطيرب نيب ىرخأو ةينامثعلا

 اههالتحا دعبو.«هذيفنت تفقوأ ىلوألا ةيملاعلا برخلا نكل ءاهيف ءانيم ءاشنإو

 قارعلا نكل ؛عورشملا ذيفنت يف ركفت مل اهتيامح ىلإ تيوكلا عوضخو قارعلل
 تالاصاوملاو لاغشألا ريزو تأشن حيبص غلبأ امنيح«م ١971 ربمسيد يف هراثأ

 ديدح ةكس طخ دم عورشمب مدقتلا ىوني هنأ دادغب يف يناطيربلا ريفسلا يقارعلا

 ."'هبلط تضفر ايناطيرب نكلو «تيوكلا ىلإ

 ءايحإ يف ىرخأ ةرم قارعلا ركف |نيح م918١ ةنس ىتح كلذك رمألا لظو

 ةيتيوكلا يضارألا ربع ريبزلا نم ديدح ةكس طخ دم ىلإ ةينلا تهجتا دقو ؛عورشملا

 ةوعدلا هذه تقالو «تيوكلا يف يبرعلا جيلخلا لحاس ىلع قارعلا هئشني ءانيم ىلإ

 ."””يقارعلا ناملربلا يف ًاريبك ًالوبق

 لثمملا قارعلا ةيجراخ ريزو ىديوسلا قيفوت حتاف ما سرام يفو

 كلذ ذيفنت يف عنامت ايئاطيرب تناك نإ 81018312 ناجرومرتسملا دادغب يف ٍيناطيربلا

 قارعلا دادعتسا هل دكأو .«؟هئاشنإ تاقفن قارعلا يطغي فوس يذلاو عورشملا

 هنأ راشأ امك.تاليهستلا كلت نع تيوكلا خيش اهبلطي تاضيوعت ةيأ ميدقتل

 لوحي ًايسايس ًاعنام ىرت ال ايناطيرب تناك اذإ خيشلا عم قافتا ىلإ لصوتلا نكمي
 ميدقتو تيوكلا فارشإ تحت عورشملا عضول قارعلا دادعتسا ىدبأو ؛كلذ نود

 .155 ض .:م1445- 1915 رصاعملاو ثدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات مساق ايركز لامج )١(

 (3) 0.0.727 - نأ. 9. طماز عدل 1<اباتنمنا 0 1عوزلعما ظايوطتتع 915اط آ0عع 1923.
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 فلل
 : هب ةرح ةيكرمج ةقطنم ةماقإ عم

 ءديدجلا عورشملا ذيفنت بلط يف هتموكح عافدنا يقارعلا ريزولا ررب دقو

 ةرمتسملا ةيناريإلا ةيقارعلا تافالخلاو برعلا طش يف مئادلا عضولا رتوت نأ ركذف

 نأو «ناريإ نع ًاديعب يبرعلا جيلخلا ىلع ءانيم ءاشنإ بلطل قارعلا عفدت يتلا يه

 رارضألا نم نمأم يف قارعلا حلاصم لعجي ةرشابم جيلخلا ىلع ءانيملا كلذ دوجو

 ."لبقم عازن يأ بوشن ةلاح يف اهبيصت دق يتلا

 ديدح ةكسل ماعلا ريدملاو ةرصبلا ءائيم ريدم 7130 دروو لينولوكلا نكلو

 ةماقإل بسانملا ناكملاوافلا نوكت نأ ىصوأو ؛يقارعلا حارتقالا ىلع ضرتعا قارعلا

 ةيقارعلا ةموكحلا عاتبت نأ حرتقاو ءاهل ديدحلا ةكسلا طخ دمي نأو حرتقملا ءانيملا

 ؛يشتاركووافلا نيب ةمئاد ةفصب لمعتل نط فالآ ةسمخ ةلومح تاذ نفس ثالث

 ًاددع هل بلجي فوس هنأل ةلئاط ًاحابرأ عورشملا كلذ نم قارعلا ينجي نأ عقوتو

 يف يناطيربلا ريفسلا ىلإ بلط دقو «قارعلاب ةينيدلا نكامألا ىلإ حاوسلا نم ًاريبك
 هداعبإو هحارتقاب ذخألل يديوسلا قيفوت عانقإل هعسو يف ام لك لذبي نأ دادغب
 ."”ةيناطيربلا ةموكحلا يأر لصي اثير ةيتيوكلا يضارألا نع

 تلسرأق ؛ةشقانملل لاع ىوتسم ىلع يقارعلا عورشملا ايناطيرب تحرط دقلو

 ناريطلاو برحلاو ةيرحبلاو دنهلا تارازو ىلإ هنم اروص ةيئاطيربلا ةيجراخلا ةرازو

 ريربتلا نأ دنها ةموكح يأر ناكو .هنأشب ةيليصفتلا ريراقتلا ميدقتو هتساردل

 (2) 1:0.. 371/2/1860, 815, 116 (317 / 1 / 38) طءاعدمم ا6 طع ؟زكعمانتتا 11ةانكشع (3 الدمع 1938).

 77١. ص :قباسلا عجرملا ءراجنلا رداقلا دبع ىفطصم (؟)

 - اع



 نكلو «ةلهو لوأل ًالوبقمودبي برعلا طش يف يناريإلا ديدهتلل ةبسنلاب يقارعلا
 «ناريإو قارعلا نيب برعلا طش ةلكشم ةيوست تمت نأ دعب هيف غلابم هنأ دكؤملا نم :

 0 ل ا ةقفاوملا نكمي ال اذهلو

 كلذ نم مغرلا ىلع هنأ الإ ءقارعلل ينفلا فارشإلا ديدحت ةبوعصلو تيوكلا

 ىديدح طخب تيوكلاب ةرصبلا لاصيإ لهسألا نم نوكي نايحألا ضعب يفف

 : قبض

 ةخيشملا نأ ةجحب عورشملا لع تضرتعا دقلف ةيناطيربلا ةيرحبلا ةرازو امأ

 طبترت نأ هيف بوغرملا ريغ نمو «ىقارعلا ذوفنلا تحت ًايشف ًائيش طقست فوس
 زايثما حنم بلطتي عورشملا ذيفنت نأ نع ًالضف «قارعلاب ًايداصتقا ةيناطيرب ةيمحم
 ىوافلا ءانيم ريجأت نأشب "دروو" عورشمل ةبسنلابو ."”ةيسايس ةغبص هل نوكي دق

 اذهو .برعلا طش ىلإ نفسلا لوخد نم ديزي هنأل ءايناطيربل ةريثك عفانم هيفف

 ةلاح يف امأ .ةحالملا موسر نم ديزي هنأل ريهطتلا تاقفن ليلقت يف يلاتلاب مهسي

 بحسي نأ دعي لقت فوس لقنلا ةكرح نإف برعلا طش جراخ يقارع ءانيم ءاشنإ

 يه ناريإ عججشي ةثأ انك «طفتلاب اه ةقالع ذل يتلا نفسلا نم ريثكلا ديدجلا ءانيملا

 دايحل ًارظن هنم ايناطيربل ةدئاف ال يذلا روبهاش ردنب يف ءانيم ءانب ىلع ىرخألا

 ."”ناريإ
 ةيجراخلا ةرازوو ةيئاطيربلا ةيرحبلا ةرازو ترذح صوصخلا اذه يفو

 ةراذو در ءاجتو .تامولملا ملح ىلإ ةيقارعلا ةموكتللا رظن تفل نه ةئاطيولا

 (1) 10.371/21860.1. 0. (ةممقا 1938).

 ," 57 ص ؛قباسلا عجرملا ؛دومحم نايلس دمحم (؟١)

 (3) 1 0. 371/21860 11.02976/38 خلمتعماات# ام اطع اتملعممءءنءاممت 01 داهلع 1, 0, 10 لانصع

,1938 
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 نم ةيرحبلا ةرازو باوج عم ًاقفتم يقارعلا عورشملا ةسارد دعب ةيناطيربلا برحلا

 ةيناريإلا رطاخملا روصت يف ةغلابماو تيوكلا يف يقارعلا ذوفنلا ةذايز لامتحا ثيح

 .2"2برعلا ظش يف

 تيوكلا يف يقارع ءانيم دوجو نأب اهدر ناكف ةيناطيربلا ناريطلا ةرازو امأ

 ديأ دقو «ةرصبلا ءانيم ىلإ ةفاضإلاب ةميق دئاوف هل نوكت دق ؛ةيبرحلا ةيحانلا نم

 ةبسنلاب ناريطلا ةرازو يأر جيلخلا يف يناطيربلا ميقملا "لواف هراشتير“ ريسلا

 وهو ؛تيوكلا يف يقارع ءانيم ءاشنإ نم ايناطيرب اهينجت نأ نكمي يتلا دئاوفلل

 اذه يدؤي الأ طرش ايناطيربل ةيبرح دئاوفو ءتيوكلا خيشل ةيداصتقا دئاوف ىري

 ٍلثمت نم ءانيملا ريدت ةئيه ءاشنإ حرتقاو .تيوكلا ةلود لخاد ةلود داجيإ ىلإ روطتلا
 ."'ةيناطيربلا ةموكحلاو خيشلاو ةيقارعلا ةموكحلا

 ةموكحلا غلبي نأ دادغب يف اهريفس ىلإ ةيناطيربلا ةموكحلا تزعوأ دقلو

 دعب ندنل يف ةقدب هتارابغ تعضو اصن .باوجلا ىلع اهحاحلإ ةلاح يف «ةيقارعلا

 نأ نكمي فيك روصتت ال كلملا ةلالج ةموكح" نأب ديفي «ريراقتلا عيمج ةسارد

 ساسملا نود تيوكلا يف يقارع ءانيم ءاشنإو قارعلا ديدح ةكس دم عورشم ريسي

 قارعلا ضغي نأ ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو تعقوتو ."تيوكلا خيش قوقحب
 ةنسل ةيناريإلا - ةيقارعلا ةدهاعملا ىلع قيدصتلا ةمزأ رورم دعب هبلط نع رظنلا
 .””اهبناوج عيمج نم ةيضقلا تشقون لولحلا لضفأ ىلإ لصوتللو م 7

 نع يقارعلا بناجلا ربع ثيح ةيناطيربلا ةيقارعلا تالاصتالا ترمتساو
 ءانيملا اذه نأ امك ءيبرعلا جيلخلا ىلع قارعلل يرحب ءانيم ءاشنإ يف ةحلملا ةبغرلا

 (]) 2:0, 371/21860,1102976/35 خلصتتعملاكب ام 10:10 ةكدمع 3.

 ,7777 ؛قباسلا عجرملا .راجنلا رداقلا دبع ىفطصم (؟)
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 بناجلا در ناكو «تيوكلل نيتعباتلا نايبوبو هبرو يتريزج نم ريبك ءزج ىلإ جاتحي

 ضارأ ءاطعإ ررقيل هدحو تيوكلا خيش * رارق ىلإ دوعي بلطلا اذه نأ يناطيربلا

 ."”قارعلل تيوكلا يف

 ءوض يف قارعلا بلطمل ةيناطيربلا ةيجراخلاب نيلوؤسملا مهفت نم مغرلا ىلعو

 تأر ةيناطيربلا ةموكحلا نأ الإ .برعلا طش يف يناريإلا لخدتلا ةروطخ نم هفوخت

 ذوفنلا ةدايز ىلإ نايدؤيس يديدحلا طخلا عورشم ذيفنتو ءانيملا ةماقإ عورشم نأ
 لماكتم يسايس نايك ىلع ةظفاحملا بعصلا نم نالعجيسو تيوكلا يف يقارعلا

 ْ .©0ةرامإللل لقتسمو

 جيلخلا ىلع يقارع ءانيم ءاشنإ عورشمل ةيناطيربلا ةموكحلا ةضراعم تلئمو

 ةموكحلل اعفاد تيوكلا ىلإ ديدحلا ةكسلا طخ دمو ةيتيوكلا ىضارألا يف يبرعلا

 عم هنأ نع ةيناطيربلا ريراقتلا فلتخم فشكتو تيوتا مَع ةبلاطلا لإ ةيقارجلا

 ةيركسعلا هتدئافو تيوكلا يف يقارع ءانيم ءاشنإ ةيمهأل نييناطيربلا نيلوؤسملا كاردإ

 ىلع ةظفاحملا ىلع ايناطيرب تصرح دقف «قارعلاو تيوكلل ةيداصتقالاو ايناطيربل

 ةركف نع قارعلا فرص تلواح اذلو «ةيناطيربلا ةياحلا تحت تيوكلا لالقتسا

 نم ىلا,شلا ءزجلاوهو "ةنايتش روخ" يف ءانيم ءاشنإ حارتقاب تيوكلا يف ءانيم ءاشنإ

 ىسرم داجيإ ةرورض ىوس عورشملا اذه مامأ قئاع دجوي ال هنأو «هللا دبع روخ

 ةبرو نع تيوكلا لزانت ىلع لوصحلا نكمأ ام اذإ ةيتيوكلا ةبرو ةريزج يف نفسلل

 ."””ىرخأ عقاوم يف ةيقارعلا يضارألا ضعب اهحنم لباقم

 . ١71ا/ ص «قباسلا عجرملا ءراجنلا رداقلا دبع ىفطصم (؟)

 (3) 1 0.371 / 21859, 85841 . 8 ععمرل نأ ءممك عكداتمم تاط اطع آعدو !!انسنعاعتع 101 [0عاوم هك[ دنكت

 طعام ةغاطع 160. دغ6 211. نو 0ع. 4 8.
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 تيوكلا يف ءانيملا ءاشنإ لضف جيلخلا يف يسايسلا ميقملا نأ نم مغرلا ىلعو

 يف ءانيملا ءاشنإ ةركف تذبح ةيناطيربلا ةيجراخلا نأ الإ .هللا دبع روخ نم الدب

 ؛ةيتيوكلا يضارألا يف ءانيم ءاشنإ نم ةفلكت لقأو ةيحالص رثكأ هنأل هللا دبع روخ

 عم تيوكلاو قارعلا نيب ةيئاملا دودحلا تيبثتب تبلاط ةيقارعلا ةموكحلا نأ الإ

 ناك اذإ هنأ ةيناطيربلا ةموكحلا دز ناكو ؛قارعلا حلاصل اهب ليدعتلا ضعب ءارجإ

 بلطظع كلذ نإف قارخلا ىلإ ةلماك هلا دبع زوخ ةانق يرجع ةيكلم لقث ةوضقملا

 ."”هيضارأ نم ءازجألا كلت نع تيوكلا خيش نم الزأنت

 نود ةيقارعلا ىضارألا يف هعورشم قارعلا رصحي نأ ايناطيرب تأر اذكهو

 ذأ دقق اذل «يئاملا ىرجملا يف هقوقح نع لزانت يأب تيوكلا خيش بلاطي نأ

 ةموكحلا باوج اهل راشأ يتلا رصق مأ يف ءانيم ءاشنإ ررقو يناطيربلا يأرلاب قارعلا

 دقو ؛قارعلا يف يكلملا مكحلا ةليط قرو ىلع اربح ىقب عورشملا نكلو «ةيناطيربلا
 ."”وافلا ءائيم ءاشنإب هنع ضيعتسا

 (1) 1:0.371/24559.2 7. 1779/40 اطع طممعمطنلع اةعبشعممما تماممعأ مكمع طولئاتعمل عوالعمأا ذم

 اطع طعوتزقم عنلأ ام ءقةممع. 5عععاقتتلا ام اطع 607ءمسصعتلا هذ املنق ام طع 8حاعتتفا مك[ ةنكف

 12ءعمدتامعتا (7 ة[ةمعاطز) 1940.
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 عيارلا لصفلا

 م979١ يزاغ كلملا ةمزأ



 عبارلا لصفلا

 ما 5915 يزاغ كلملا ةمزأ

 ةبلاطم يه ةيخيراتلا قوقحلا ىوعدب تيوكلا مضب قارعلا ةبلاطم ةيادب نكت مل
 امنإو ءضعبلا دقتعي (ى (م 1974 - )١917 ماع نم همكح دتما يذلا يزاغ كلملا

 هتدجوأ يذلا "ثيدحلا قارعلاب"فرعي حبصأ ام روهظ عم تأدبو كلذ تقبس

 ؛ىلوألا ةيملاعلا برحلا نع تضخمت يتلا ةيلودلا فورظلا نم ةديفتسم ءايناطيرب

 تايوستي دوجولا نم اهتيروطاربمإ لاوز مث ةينامثعلا ةلودلا ةميزهبب تهتنا يتلاو

 لالخ فقاوملا نم ديدعلا يف مزأتلاب ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا تمستاو «برحلا

 .تيوكلا يف رباجلا دمحأ خيشلا مكح رصاع يذلا يزاغ كلملا دهع

 0061 47 ربمتبس يف قارعلا شرع ىلتعا يذلا يزاغ كلملا مكح لالخو

 ماقف فقوملا ةئدهت رباجلا دمحأ خيشلا لواحو ءتيوكلا دض ةديدج ةلمح تأدب

 مث لح ىلإ لضوتلا يف حجني مل هنكلو ؛كلملا ىقتلاو ,م ١475 ماع قارعلل ةرايزب
 دقو -ىَودَج نَوَد ىرخأ ةرم عوضوملا اهيف راثأ هسفن ماعلا يف ىرخأ ةرايزب ماق
 يفف .تيوكلا مضل ةرركتملا تالواحملاب م ١414 ىلإ 7*١141 نم تاونسلا تزيمت

 سرام 4 يف ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ىلإ دادغب يف يناطيربلا ريفسلا نم ةلاسر

 نأب ديعسلا يرون اهمدق نأ قبس يتلا تاديكأتلا نم مغرلا ىلع هنأ ركذ م

 ذخأ فقوملا نأ الإ تيوكلا نأشب ةيعسوت ططخ ةيأ امل تسيل ةيقارعلا ةموكحلا

 عم هل ثيدح يف - ديعسلا يرون لاق ؛هسفن ماعلا ينو «'"”رضاحلا تقولا يف ريغتي

 ؛ةيبرع قافآ ةبتكم «ىلوألا ةعبطلا ,يزاغ كلملا لتقم يف ةيخيراتلا ةيقووسملا «باطخلا يتنخ نينح هاجر )١(
 م ص ءتء.د .داذغب

 ١56. صءما456- ١913١5 رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات ؛مساق ايركز لامج (1)

- 103 - 



 يرحبلا قارعلا ءانيم نوكت نأ حلصت ال ةرصبلا نإ" :دادغب يف يناطيربلا ريفسلا

 ىلع لوصحلل تيوكلا عم قافتا ىلإ لوصولا نم دبال هنأو ءجراخلا ىلع سيئرلا

 اجيدنم تيوكلا ىري نأ لمأي يبرعك" :هنأ ًاددهم فاضأو ؛"جيلخلا ىلع رخآ ذفنم

 7"ةيقارعلا تاوقلا ةمواقم عيطتست ال ةرامإلا نأ ذإ قارعلا عم ًايملس

 مض ىلإ ًانلعوعدي قارعلا أدب امدنع ؛فقوملا روهدت م1918 ماع فو

 دادغبب روهزلا رصق يف ةصاخ ةعاذإ يزاغ كلملا اشنأ ماعلا اذه يفف ؛تيوكلا

 ؛هسفن ماعلا نم سرام يفو «تيوكلاب ةبلاطملا نأشب ةيقارعلا تاءاعدإلا ديدرتل

 ةيقارعلا ةموكحلا رظن ةهجو نم بسانملا لح ا نأب قارعلا ةيجراخ ريزو حرص

 نايبوبو هبرو رزجب قارعلا بلاط اى .'''رحبلا ىلع قارعلل ءانيم ريقوت يف نمكي

 ىوعدب تيوكلا مضي بلاط «تابلاطملا كلت يف قفخأ امدنعو «هللا دبع روخو

 .تيوكلا يف يخيراتلا قحلاو ةيبرعلا ةيموقلا ةدحولا

 قارعلا لزانت ببسي تقولا كلذ يف ةيقارعلا ةبلاطملا ديازت ضعبلا رسفيو

 نيب م 19771/ ماع ةيقافتإل ًاقفو ناريإل برعلا طش ىلع هتدايس نم ريبك بناج نع
 فاشتكا ببسب كلذكو «جيلخلا ىلع هل يعيبطلا ذفنملا تيوكلا هرابتعاو «نيدلبلا

 نكمي هنأ ىلع قارعلا هيلإ رظن يذلاو ةيتيوكلا ناقرب ةقطنم يف ريبك لكشب طفنلا

 قارعلا يف ةوعدلا تديازت ؛م ١974 ماع يفو ."”ةيداصتقالا هلكاشم نم هصلخي نأ

 تقرتخا امدنع يلعف لمع ىلإ تلوحتو تيوكلا دض ةيركسعلا ةوقلا مادختسال

 هىلوألا ةعبطلا «َتيَوكلا لسؤلَسلا تاذ«ةيناطيربلا ةيابخلا لظ يف تيوكلا :حابصلا ةفيلخ ةنوميم (1)
 .187 ص م14

 ثوحبلا دهعم ؛م 141/1 - ١455 رصاعملاو ثيدحلا هخيراتل ةسارد ؛يبرعلا جيلخلا ؛مساق ايركز لامج (1)

 . ١158 ص .م 191/4 ؛ةرهاقلا ؛ةيبرعلا تاساردلاو
 «تيوكلا ؛عيزوتلاو رشنلل حابصلا داعس راذ «حابصلا كرايم هللا دبع - جيلخلا رقص .حابصلا دمحم داعس ١)

 5١4 -5١6. ص ص م 19/8 .ىلوألا ةعيطلا
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 كيرحتب تماق ةيناطيربلا تاطلسلا نكلو «ةيتيوكلا دودحلا ةيقارعلا تاوقلا

 .ةيقارعلا تاوقلا عجارت ىلإ ىدأ امم دودحلا ةقطنم ىلإ اهتاوق نم قرف سمخ

 «يبرعلا يموقلا ءامتنالاب روعشلا يبرعلا نطولا يف داس تاينيثالثلا ةيادب يفف

 اهيلإوعدت «ةيبرعلا ةيودحولا تاراعشلاو راكفألا هذه لمحت بازحأ تماقو

 ءاخإلا بزحف «تاراعشلا هذه بازحألا تعفر قارعلا يفو ءاهقيقحت ىلع لمعتو

 نم ررحتلا ىلإ وعدي ناك فورعملا يموقلا يمشاحملا نيساي ةسائرب يقارعلا ينطولا

 عيمجل ةلماشلا ةيموقلا ةدحولا ىلإو «ةيبرعلا دالبلل لالقتسالا حنمو رامعتسالا

 ةيعقاوو ةيلمع تايلآ قيرط نعو «ةينوناقو ةيعرش دعاوق قفو هتانايكو هلود

 تاهجوتلا هذه نمض ةوقلاب مضلا أدبم نكي ملو ءيموقلا فدهلا اذه قيقحتل

 سمحت اذل «كاذنيح ةدحولل ةسمحتملا اهيوعشو ةيبرعلا دالبلا معت يتلا ةيموقلا

 ىلإو عدي يذلاو يقارعلا ينطولا ءاخإلا بزح هادبأ يذلا هاجتالل يزاغ كلملا

 ."'"ةيبرعلا ةدحولا راعش تحت قارعلا عم تيوكلا ةدحو

 ىوعد: تحت اديدج ًايسانس جبن عبتا «ءقارعلا مكح يزاغ كلملا يلوتبو

 لوحتلا اذه يف كلملا ةيصخش تبعلو «تيوكلا هاجت ةصاخو ؛«ةيبرعلا ةيموقلا

 ةروصب هجوتلا اذه طشنو «قارعلا ىلإ تيوكلا مض نأشب ءاعدالا يف ًاسيئر ًارود
 اءزج لثمت تناك تيوكلا نأ ساسأ ىلع .27 م1914 - ١973 يماع نيب ام ةريبك

 ىلإ تيوكلا مضب ةراشإ لوأ نأب 'ملع «ةينامثعلا ةلودلا دهع يف ةرصبلا ةيالو نم
 لودلا ديحوتل ًاغورشم حرط يذلا لصيف كلملا دهع يف ترهظ دق تناك قارعلا

 - 1977 ؛يجراخلاو يلخادلا نيلاجملا يف قارعلا ةسايس يف هرودو قزم كلل يرق رقديس يلتلا 3
 .4 ١ ص ؛م1941/ دادغي ؛ةيبرعلا ةظقيلا ةبتكم ما

 .187 ص ؛ةيناطيربلا ةياح ا لظ يف تيوكلا ؛حابصلا ةفيلخ ةنوميم (؟1)
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 رصتقي نأ نود لاحلا ةعيبطب تيوكلا لمشي عورشملا اذه ناكو «ةيويسآلا ةيبرعلا

 ."ةيويسآلا ةيبرعلا لودلا عيمج لمش لب اهدحو اهيلع

 نيرشعلا نرقلا نم تاينيثالثلا ةيادب ذنم تلمع دق ةيقارعلا ةفاحصلا تناكو

 تبتكف صيصا ميم ىوعدل يقارعلا يبعشلاو يسايسلا وجلا ةئيبت ىلع
 *" :لوقت ,م 191750 سطسغأ نم رشع نماثلا يف ةيعوبسألا خ خركلا ةديرج

 رو ا رع ا د تر

 نوؤش يف لخدت اهنأب اهترسف يتلا ةيتيوكلا ةيمسرلا تاهجلا نيبو «نييتيوكلاو

 ."””اهل دح عضوب ةيقارعلا ةموكحلا تبلاطف .ءتيوكلا

 ةوعدلل ةيقارعلا ةموكحلا دييأت ىلع لوصحلا ةيقارعلا فحصلا تلواحو

 لثم ةيقارعلا ةموكحلاو تيوكلا نيب رهظت تذخأ ىتلا لكاشملل اهديسجتب

 تيريت نع رهو ,”يقارعلا داصتقالا ىلع اهريثأت 4 يتلا بيرهتلا ةلكشم

 نأب ةفاحصلا اهترسف ىتلاو ءطسوألا تارفلا يف قارعلا رئاشع ىلإ ةحلسألا

 رذنت تذخأ رئاشعلا نأ املاط «ةيقارعلا ةموكحلا هجو يف لكاشملا ةراثإ اهنم ةياغلا

 ."*”ةطلسلا نع جورخلاب

 «قارعلا ىلإ تيوكلا مض ةوعد يمسر لكشب ةيقارعلا ةموكحلا تنبت دقو

 «ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو در ءاجو .فحصلا ىلع ةرصتقم كلذ لبق تناكو

 رظنلا ةهجو ضفرت اهنأ الإ ىقارعلا ريزولا اهمدق يتلا ةلدألا نم مغرلاب هنأب

 ةعبطلا ؛توريب ؛تاعوسوملل ةيبرعلا راذلا لالقتسالاو زيلجنإلاو لوألا لصيف كلملا «ةمعن مظاك (1)
 .7917 ص م1947 «ىلوألا

 .م 1916 سطسغأ ١7 «دادغب ,خركلا ةديرج(؟)
 .م 1917 ليربأ 5 ؛دادغب ؛لالقتسالا ةديرج (؟)

 .م8*191 ربمتبس 10 ؛دادغب دالبلا ةديرج (5)
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 ؛ممألا ةبصع هلوخد دنع دودحلاب فرتعا دق قارعلا نأ ساسأ ىلع «هذه ةيقارعلا

 تعنتماو :م1917 ماع يف تيوكلا مكاح عم اههدابت يتلا تاركذملا بجومب

 قيفوت عم ةيتيوكلا ةلأسملا نأشب تاثحابم ةيأ ءارجإ نع ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو

 ؛م١ 978 ماع ربوتكأ 5 يف ندنل ةرايزب ماق امدنع «قارعلا ةيجراخ ريزو يديوسلا

 اهتدايس دمي قارعلا ةموكح بلط يأ لبقت نل كلملا ةلالج ةموكح نأ هتغلبأو

 .""تيوكلا ىلع

 «قارعلا لالقتسا ذنم عطقنت مل تيوكلا مضل ةيقارعلا ةوعدلا نأ ةقيقحلاو

 «ليبسلا اذه يف اهتاططخم يف قارعلا تضمو ,م1917ماع ممألا ةبصع هلوخدو

 يذلا زكرملا ىوس كلذ ذيفنت نم اهعنمي ملو تيوكلا مضل اهتالواحم تلاوتو

 نبا ةهماجم نم قارعلا فوخت ىلإ ةفاضإلاب تيوكلا يف ايناطيرب هب عتمتت تناك
 :"0ةوقلاب ططخلا هذهل دوعس

 يف تاءادنلاو تالاقملا ةرثكب مما - 5 ماع نم ةرتفلا تزيمتو

 تناكو «قارعلا ىلإ تيوكلا مضب ةبلاطم ةيقارعلا مالعإلا لئاسوو فحصلا

 ةرصبلا يف ةطبار نيوكت ىلع يتيوكلا ةبيبشلا بزح تعجش دق ةيقارعلا ةموكحلا
 تناكو «ةروكذملا ةرتفلا لالخ اهطاشن تسرام "جيلخلا برع ةطبار" اهيلع قلطأ

 اهديب ذخألاو ىرخألا جيلخلا تارامإ ةدعاسمو «قارعلا ىلإ تيوكلا مضب يدانت

 .يبرعلا ملاعلا ىلإ اهرابخأ لقنو روطتلا ىلإ

 يذلا يمشاهملا نيساي ةسائرب ينطولا ءاخإلا بزح ةبلاطم انينثتسا اذإو

 يناطيربلا بادتنالا ءاهنإ دعب م 977١”ماع قارعلا عم تيوكلا ديحوت ةوعد قلطأ

 م1814 ليربأ 9 1791١ ددعلا :دادغب ؛لالقتسالا ةديرج (1)
 11/١. ص :م1457١ ٠ «ةيناثلا ةعبطلا :ةرهاقلا ؛لالقتسالا ىتح لالتحالا نم قارعلا ءزازبلا نمحرلا دبع (1)
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 كلت يه تيوكلا مضل ةيمسر ةيقارع ةبلاطم لوأ نإ لوقلا اننكمي «قارعلا ىلع
 ةيقارعلا فحصلا مايق ةوعدلا هذه مخز نم دازو «'”يزاغ كلملا اهقلطأ يتلا

 ءاشنإو «قارعلا ىلإ تيوكلا مضب يدانت قاطنلا ةعساو ةيئاعذ ةيمالعإ ةلمح نشب

 ازهتنم «دادغي يف هرصق نم هسفنب يزاغ كلملا اهرادأ يتلآ روهزلا رصق ةعاذإ

 سلجملا لح تبقعأ يتلا ةكرحلا رثإ تيوكلا يف تماق يتلا تابارطضالا ةصرف

 ."'م19179 سرام يف يعيرشتلا

 سلجملا ءاضعأو خيشلا نيب تثدح يتلا ةمزألا هذه لوحتت نأ دبال ناكو

 ةفاحصلا تلذبف ءامل دناسم ربكأ قارعلا يف تدجو ابنأو |ميسال ةينطو ةكرح ىلإ

 بيلأت ليبس يف ةريبك ًادوهج"ىكلملا رصقلا" روهزلا رصق ةعاذإو ةيقارعلا
 تيوكلا دض ةهجوملا ةيقارعلا ةياعدلا تدجوو «همكاح دض يتيوكلا بعشلا

 اوبلاطف ءسمحتملا يتتوكلا بابشلا نم ةليلق ةعومجم نم ةيغاصلا ناذآلا ضعب

 ةيقارعلا ةياعدلا قاوبأ ضعب تزهتناو ؛يرادإلا داسفلا ىلع ءاضقلاو حالصإلاب

 لئاسو تعدأو «حالضإلا يف مهبلاطم لالغتسا اولواحو «بابشلا ءالؤه سمحت

 ."””قارعلا ىلإ تيوكلا مضب نوبلاطي مهخأ ةيقارعلا مالعإلا

 مكاح ىلع ةرمتسملا ةيفحصلا تالمحلا ديعصتب ةيقارعلا فحصلا تماقو

 ددهو «تيوكلا مضل يعيرشتلا سلجملا ةمزأ ءانثأ يف رباجلا دمحأ خيشلا تيوكلا

 لئاسولا عطتست مل نإ كلذ رمألا بلطت اذإ ةيركسعلا ةوقلا لامعتساب يزاغ كلملا

 .*”هضلا اذه قيقحت ةيملسلا

 رفا ايا ا لد راب يلا يبق ل يرو كاسر دار ورع كيم 0
 .7 11” ص ما

 7١ ١. ص م94465١- 191١5 رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات ءمساق ايركز لامج (1)

 .(ريصملا ريرقتب نوبلاطي نويتيوكلا) م979١ رياربف ١7 «دادغب ؛نامزلا ةديرج (7)
 .م 1914 رياربف ا/ دادعب ؛لالقتسالا ةديرج ()
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 دض اهتالمح ديعصت يف ةفاحصو ةعاذإ نم ةيقارعلا مالعإلا لئاسو تطشن

 ةطلسلا ىلع جورخلا ىلع كانه ةيئطولا ةكرحلا ثحت تذخأو ؛تيوكلا مكاح

 ةديرج تيتكو «يناطيربلا ذوفتلا نم تيوكلا ريرحت ىلع لمعلاو «ةيعرشلا
 تيوكلا ذقني ىكل قارعلل تقولا ناح دق هنأ" :م ١414 ةنس دادغب يف لالقتسالا

 ةبيخم ةتبقاع نوكت نأ ىشخنو ًالظمودبي لبقتسملا نأو ءاهددهت يتلا راطخألا نم
 ءانيملاو ةنيمث ةرهوج دعت يتلا «ةرامإلا هذه نادقف مهيلع زعي نيذلا برعلا عيمجل

 نأو ءتيوكلا رارحأ هب موقي ام ىلإ باجعإب رظنن نأ يغبني اننإ .قارعلل يعيبطلا

 ةباجتسالا ىلإ تيوكلا مكاح ةديرجلا تعدو ؛'"””نوصلخم ناعجش مهف مهب قثن
 نيذلا حابصلا لآ ةرسأ ىلع دئاوف نم هل امل قارعلا ىلإ مامضنالاب نييتيوكلا بلاطمل

 .مهبصانمو مهتناكم اودقفي ملو ةرامإلا ءاشنإ ليبس يف اوحض

 مضل يزاغ كلملا تعفد يتلا عفاودلاو بابسألا صخلن نأ نكميو

 :يلي اميف تيوكلا

 ةرازغب زيمتي يذلا ؛م ١1978 ماع يف يتيوكلا ناقربلا لورتب لقح فاشتكا ١.

 لورتبلا ىلع ةرطيسلا يف ريكفتلل يزاغ كلملا عفد يطايتحالاو جاتنإلا

 يف يجيتارتسإلا اهعقومو ةيداصتقالا تيوكلا ةناكم نع كيهان .يتيوكلا

 ,"7ةقطنملا

 تالزانت ةدع قارعلا اهيف مدقو «نيفرطلا نيب برعلا طش هايم اهبجومب

 .قباسلا عجرملا نامزلا ةديرج )١(
 :م١/19 :قيناثلا ةعبطلا :تيوكلا ؛ةبقلا راد «ةرصتخملا ةيتيوكلا ةعوسوملا «ناديعسلا دمحم دمحأ (؟)

 .7 8١ص
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 لالتحال يعسلا ىلإ هجتا كلذل ءيرحبلا قانتخالا نم يناعي حبصأ «ناريإل

 هدقف ام ضوعيل «ةمات ةيرحب ةيرحبلا ذفانملا ىلع ةرطيسلا فدبم تيوكلا
3 

 ."7ةيقافتالا هذه فبجومب

 ةراثإ يف «ةعاذإو ةفاحص نم مالعالا لئاسو هتبعل يذلا ريبكلا رودلا .*

 .هاجتالا اذه يف ريسلل هعفدو يزاغ كلملا سامح

 اهمالآو هترسأ فورظل هترصاعمو يزاغ كلملا ةيصخش هب تزيمت ام .4

 ةجيتن ملألا هسفن يف دلوت يمشاهوهف «دعب ةسايسلا هكرعت مل باشوهو

 يتلا دوعولاب زيلجنإلا ءافو مدعو «زاجحلا يف نيسح كلملا هدج ةبكنل
 قلقيل هل سفنتم ريخ تيوكلا مض ةوعد يف دجوف «"”نوهاىم هل اهمدق

 تادهاعم لالخ نم «يبرعلا جيلخلا تارامإ ىلع اورطيس نيذلا زيلجنإلا

 .خويشلا ىلع اهوضرف يتلا ةياحلا

 يف ءانيم ءاشنإ لالخ نم ؛جيلخلا ىلع هل جرحم داجيإ يزاغ كلملا ةلواحم .د

 .””ديدح ةكس طخب طبتريو «قارعلا ةرطيس تحت نوكي تيوكلا

 لخاد ةيزانلا يزاغ كلملا ةسايسل ةضراعملا ةيسايسلا تامزألا دايدزا .5

 .يقارعلا بعشلا لبق نم هدض ماعلا ءايتسالاو .قارعلا

 نيب رقفلا دايدزاو «يقارعلا داصتقالل ةقئاخلا ةيداصتقالا ةمزألا دادتشا .

 مهدعوو .تيوكلا لالتحال يقارعلا بعشلا كلملا راثأ كلذل ءبعشلا

 .'''مهيلع اهتاريخ عيزوتب

 )١( م 19/6 .دادغب ؛ةيبرعلا ةظقيلا ةبتكم ءرصاعملاو ثيدحلا ناريإ خيرات يف تاسارد .دمحأ رهظم لاك ص157 

 )١( ص «قباسلا عجرملا راجنلا رداقلا دبع ىفطصم 15١.
 ,37 ص «قباسلا عجرملا جرف رفعج يفطل (1)
 , 57 ص ءقباسلا عجرملا (5)
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 رئاشع اهب تحلست يتلاو «قارعلا ىلإ ةحلسألا بيرهت يف تيوكلا ةمهاسم .8

 0 ةيقارعلا تاموكحلا ددبت ةوق تحبصأ ثيحب .طسوألا قارعلا

 يف ةلثمتملا حابصلا لآ ةرسأ تاكلتمم يف يصخشلا يزاغ كلملا عمط .4

 .اهترداصم يف هتبغرو ةرصبلاووافلا يف ىضارألاو نيتاسبلا

 ىلع يزاغ كلملا تعجش يتلا حورلا يهو ةيركسعلا ةيساحلا حورلا
 هتوعد نالعإ - 1

 ةيقارعلا ةموكحلل "بورج رهلا" دادغب يف ضوفملا يناملألا ريزولا عيجشت
 تاوطخوطخي قارعلا لعجيس كلذ نأب مهل هعانقإو .تيوكلا لالتحال

 تهجو يتلا ةيناطيربلا ةموكحلا ةظيفح راثأ امم هراهدزالاو يقرلا وحن ةزاتمم

 يساسألاومانيدلا هتربتعاو ضوفملا يناملألا ريزولا ىلإ ماهتالا عباصأ اهرودب

 ًارثأتم ناك يزاغ كلملا نأ نأشلا اذه يف ركذن نأ بجي اك ءرمألا اذهل
 ."'ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تقبس يتلا ةيزانلا ةياعدلاب

 يناليكلا ىللع ديشر مهنمو «ةوعدلا نم نييقارعلا ةساسلا ضعب فقوم نال

 .هتوعد يف يزاغ كلملا عافدنا يف رثألا ربكأ هل ناك امم.يكلملا ناويدلا سيئر

 لماشلا حالصإلاب بلاطت رباجلا دمحأ خيشلل تيوكلا يف ةيموق ةكرح مايق . ١

 1 ةماعلا ةحصلاو ميلعتلاو ءاضقلاو ةرادإلا يف

 )١( ص «قباسلا عجرملا ناديعسلا دمحم دمحأ 111.
 .قاشكلا راد ,دمحأ نسح :ةمجرت :م1467١ ىتح روصعلا مدقأ نم طسوألا قرشلاو ايناطيرب ؛درالوب ردير (7)

 186 ص ء؛ما959١:توريب

 .؟519 ص «قباسلا عجرملا (5)
 .15ص م٠49١ ؛ةرهاقلا ءيبرعلا ركفلا راد:تيوكلا خيرات رصتخم .ناحرفلا هللا دبع دشار (؟)
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 تيوكلا خيش ةعاذإلا تددهو «تيوكلا مضل ةيقارعلا ةياعدلا ترمتساو

 نوؤش يف ًالخدت دعي كلذ نأ خيشلا نلعأف .تيوكلا رارحأ ةقحالم نع فكلل
 ةبغم نم ةيقارعلا فحصلا هيف رذح هريتركس نم نايب ردصو «ةيلخادلا تيوكلا

 مدع بوجو ىلإ راشأو «ةروجأملا مالقألا باحصأ مجاهو تيوكلا دض اهعافدنا

 تيوكلا يف بغشلا ةراثإ تالواحم نع دعبلاو ةقيدص ةموكح نوؤش يف لخدتلا

 .'"”ةيعرشلا ةموكحلا دض

 ةداج ةلواحم ةيأ نع يزاغ كلملا فرصل ةيناطيربلا دوهجلا راطإ يفو

 تناك يتلا «كلملاب يناطيربلا ريفسلا تاعامتجا تلاوت ايركسع تيوكلاوزغل
 ءانيو هنأب كلملا ركذ ءسرام ١6 موي تمت يتنلا ةلباقملا يفو ءابيرقت ًايعوبسأ متت

 رصق ةعاذإ فقول تاءارجإلا ةفاك ذختا ديعسلا يرون هئارزو سيئر ةخيصن ىلع

 لئاسرلل بيجتسي نل هنأو «ةيجراخلا قارعلا تاقالح ىلإ تءاَسأ يتلا.روهزلا

 ."”دذصلا اذهب هلصت يتلا

 نأشب ةيناطيربلا تاحرتقملا لوبقل امهدادغتسا هئارزو سيئرو كلملا ىئدبأو

 ررضلا ثادحإ نأ" ريفسلا |(هباجأف ءاهخيش ةنداهمو تيوكلا عم رومألا ةيوست

 اههجو يتلا ةيذؤملا ةياعدلا ىلإ كلذب ريشي ريفسلا ناكو :"هحالصإ نم لهسأ
 ريفسلا ناكو ءتيوكلا دودحل ةيقارعلا ةطرشلا تازواجتو خيشلا دض ثلملا

 رياربف 7١ يفف :"”ةيتيوكلا ةلأسملا ةيوستب هدعوب ءافولا مدع راركت نم ارثأتم

 تالمحلا عوضوم هعم راثأو ءتكوش يجان قارعلا ةيجراخ ريزو ىقتلا ما

 (1) 20. 371/23181 ظماتكا ظممطدكوزل ام طع الاقعمادمأ طقفتتكدج ال10. 178 هت 20105 ثا 1939

 ١. 117 ص ؛قابسلا عجرملا «نملغ رتلاو ()

 (3) 1 0. 371/23180 7115. 58 لموت 2ءاعركمروب غم 10. 8الن مدقتعات 1939..
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 هتموكح ذختت نأب ريزولا هدعوف ةيلخادلا تيوكلا عاضوأب ةصاخلا ةيفحصلا

 ."7تالمحلا هذه نم دحلل ةمزاللا تاوطخلا

 هدوجو ءانثأ يف ديعسلا يرون ىلإ تقربأ هتموكح نأ يقارعلا ريزولا ركذو
 ثحل تيوكلا يف اهذوفن لغتست نأ ةيناطيربلا ةموكحلا ىلإ بلطي ىكل .ندنل يف

 ةلمحلا نأب يناطيربلا ريفسلا درف ."7ةرينتسم ةرادإ ةماقإو حالصإلا ىلع خيشلا

 يف قارعلا جارحإ ىلإ الإ يدؤت نل اهمضب ةبلاطملاو تيوكلل ةيداعملا ةيفحصلا

 .ةيناطيربلا ةموكحلا عم هتاقالع

 هتدوع بقع ديعسلا يرون يناطيربلا ريفسلا غلبأ ,م ١918 ماع رياربف 18 يفو

 امن هرذحو «ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا ىلإ ءىسي ام لك فقو ةرورضب ندنل نم

 تيوكلاوزغل ةيقارعلا ةموكحلا ىدل ةين دوجو نم ةيقارعلا فحصلا هيلإ تراشأ
 اريطخ ًالالخ] بيسي كلذ نأ هل ذكأو «ريطخ ثبع.كلذانأ لإ رانشأو ءايزكسع

 ةموكحلا عم ةصاخ تاقالعب طبترت ةريخألا نإ ثيح «تيوكلا يف مئاقلا عضولاب

 ةديدشلا ةباقرلا ضرفوأ ؛ةفرطتملا فحصلا ضعب قلغ بجاولا نمو «ةيناطيربلا
 .ةيفحصلا ةلمحلا ءارو مهمأب ناملألا يناطيربلا ريفسلا مهتاو «"”اهيلع

 نم ةيقارعلا فحصلا هيلإ تراشأ امب أجافت مل ةيناطيربلا ةموكحلا نأ ةقيقحلاو

 دق يناطيربلا يسايسلا ميقملا ناك لب .تيوكلاوزغل ةيبرح ةلمح هيجوت اهتموكح ةين

 فحصلا ةراشإ لبق يأ ؛م ١975 رياني ١٠١ يف هتموكح ىلإ ريرقت يف كلذ ىلإ راشأ

 .(تاونس ثالغب ةيقارعلا

 :1831 ص :م181// هةادغب ؛ةيبرع قافآ :تكوش يجان قاروأ تكوش يجان )١(
 (2) 8 0. 371/23180 دزع 11. 2ءاعزدمم 838030 0 10. 2156 عا. 9.

 (3) 1:0, 371/23180 2ن[عئؤورت [0 10. خلو. 151-48 ط1ةنعط 39.
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 ماع سرام يف ةيجراخلا ريزو يناطيربلا مومعلا سلجم بوجتسا دقو
 ةباجإلا يفو .تيوكلا دض ةيقارعلا ةياعدلا ءازإ ايناطيرب فقوم نأشب م4

 ربمفون يف تيوكلا خيش غيلبتب هتموكح مازتلا ريزولا رهظأ باوجتسالا اذه نع
 ةلجاع تالاصتا يرجت هتموكح نأو «ةلقتسم ةخيشم تيوكلا رابتعاب م5

 ةرافسلا تناكو ."”تيوكلا دض ةياعدلل دح عضول ةيقارعلا ةموكحلا عم

 اهنشت يتلا ةياعدلا دض تاجاجتحا ميدقت نع فكت ال دادغب يف ةيناطيربلا

 ةيقارعلا ةموكحلا ةبلاطم نع اضيأ فكت الو «نيتيقارعلا ةفاحصلاو ةعاذإلا

 سيئر" يناليكلا يلاع ديشر باجأو ؛ةيئاعدلا تالمحلا هذه فقو ىلع لمعلاب

 رماوأ دض ةياعدلا هذه نأب «تابلاطملاو تاجاجتحالا هذه ىلع "يكلملا ناويدلا

 فاقيإب تاديكأت ىطعأ اك ؛هيلإ تاجاجتحالا هذه غيلبتب دهعتو ءيزاغ كلملا
 ,'9ةيداعملا تالمحلا

 مسقلا نم روهزلا رصق ةعاذإ ىلع درلل ايناطيرب تهجتا .هسفن تقولا يفو
 تيوكلا دض ةيقارعلا ةياعدلا نأ ةدكؤم «ةيناطيربلا ةعاذإلا ةطحمب يبرعلا

 .”يبرعلا جيلخلا تارامإ ماكح نيب غلاب ًءايتسا تببس اهمكاحو

 ةياعدلا ىلع درلا يف ٌزراب ٌرود هل نوكي نأ رباجلا دمحأ خيشلا لواح هبناج نمو

 رشن ىلع ةيرصملا فحصلا عيجشت هيلإ بلطي ةرهاقلا يف هليكو ىلإ بتكف «ةيقارعلا
 عفد نأب كلذ ىلإ هقبس دق ناك ديعسلا يرون نكل «ةيقارعلا ةياعدلا دض تالاقم

 رذتعاف «ةيقارعلا تاياعدلا رشن لباقم ةيقرشلا ةفاحصلا ةلاكو ريدمل هيئج ىتئام

 (1) 50. 371/23180 1.0. ام 1:0, 15[ ا[ ةمعت 9.
 ١١7 ص «؛قباسلا عجرملا :ناحرفلا هللا دبع دشار (؟)
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 ديعسلا يرون نأ خيشلا ليكول نيبت امك «خيشلا بلط ىلإ ةباجتسالا نع ريخألا
 اهجهتنت يتلا ةسايسلا حلاصل طسوألا قرشلا فحص مظعم ءارش يف حجن

 .©تيوكلا مضل ةبسنلاب هتموكح

 نالمعت ةفاحصلاو "روهزلا رصق" ةعاذإ يف ةيقارعلا ةوعدلا ترمتسا دقو

 رثأ هل ناك امم «ةيموقلاو ةينطولا رعاشم مهيف ريثتو يتيوكلا بابشلا ةراثإ ىلع
 طبرو ما 84 سرام تابارطضا مايقو تيوكلا يف رومألا مزأت ةدايز يف ريبك

 قارتخا نيبوءسرام ٠١ خيراتب تثدح يتلا تابارطضالا كلت نيب نوبقارملا

 مهتاو «هتاذ رهشلا نم ١5 - 4 نيب ةرتفلا يف ةيتيوكلا دودحلل ةيقارعلا ةطرشلا

 ؛تيوكلا يف تابارطضالا عوقو ًازهتنم «قارتخالا ربد يذلاوه هنأب يزاغ كلملا

 مجابت نأ ىلع نييقارع نيلوؤسمو خيشلل نيئوانملا نيب اقافتا كانه نأ عيشأ اك

 دض لخادلا يف ابالقنا نوضراعملا ثدحي (نيبءةرهجلا ةحلسم ةيقارع تارايس

 ."!قارعلل اهمضو دالبلا ىلع ةرطيسلل خيشلا

 جتحاو «يزاغ كلملا ةلباقمي دادغب يف يناطيربلا ريفسلا ماق روطتلا اذه مامأو

 دودحلا طيطخت ىلإ ةدوعلاب بلاطو «تيوكلا دودحل ةيقارعلا تاوقلا قارتخا ىلع

 يرون قارعلا ءارزو سيئر عم ريفسلا تالياقم ترركتو :قارعلاو تيوكلا نيب
 ةطرشلا قارتخا ىلع هتموكح جاجتحا اهادحإ يف مدقو ؛تيوكلأ ْنأشب ديعسلا

 ء؛تقو عرسأب دودحلا طيطخت ىلإ ةدوعلاب بلاطو «ةيتيوكلا دودحلل ةيقارعلا

 ىوس فقوملا روطتل اريسفت دجي نأ عيطتسي ال هنأ ًانيبم ديعسلا يرون رذتعاف

 ."””تيوكلا مضب يزاغ كلملا ةبلاطم رارمتسا

 .؟75 ص «قباسلا عجرملا .ناديعسلا دمحم دمحأ )١(
 .18* ص :قباسلا عجرملا ء.مساجلا رداقلا دبع ةاجن (؟)

 .1871 ص ؛قباسلا عجرملا ءمساجلا رداقلا دبع ةاجن (7”)
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 ططخ ةيأ اهيدل تسيل ةيقارعلا ةموكحلا نأب ديعسلا يرون ىعدا انيبو

 زيلجنإلا بسكيل ةيتيوكلا ةلأسملا يف كلملا هاجتا دض هنأو «تيوكلا نأشب ةيمسر

 كلذ حضتيو ءيزاغ كلملا تاعلطت نع فلتخت نكت مل ةيعسوتلا هتاعلطت نإف

 رياربف ١8 خيراتب هعم هئاقل يف يناطيربلا ريفسلا ىلإ همدق يذلا دعولا لالخ نم

 ءايناطيرب ةحلصمو قارعلا ةحلصم نمضي اب فقوملا جلاعيس هنأب م8

 كلملا عنقيس هنأو «ةيتيوكلا ةيقارعلا تاقالعلل ءىسي ام لك فقو ىلع لمعيسو

 ريغتي ذخأ فقوملا نأ يعدي حاز هتاذ تقولا يفو :”'ةيمالعإلا تالمحلا فقوب

 «تيوكلا مضب ةيقارعلا ةموكحلا ءاضعأ ضعب بلاط ثيح تقولا كلذ يف

 هبرو يتريزج ىلع يقارع ءانيم ءاشنإل ةيقارعلا ةموكحلا تعلطت نيح كلذ ناكو

 نوكت يكل حلصت ال ةرصبلا نأب ةحارصب هيأر نع برعأو نيتيتيوكلا نايبوبو

 هنإف اذلءطسوتملا رحبلا عم تالصاوملا روطت لبقتسمل ةبسنلاب قارعلل امهم ءانيم
 ةراجتلل جرخم داجيإ اهنأش نم تيوكلا عم ةيقافتا ىلإ لوصولا بوجو ىري
 ."”جيلخلا ىلإ ةيقارعلا

 فحصلا ىلع رصتقت مل تيوكلا دض ةيئاعدلا تالمحلا نأ دجن اذهو

 نم مغرلا ىلع كلذو:ىرخألا ةيبرعلا فحصلا ءارش ىلإ تبهذ امنإو «ةيقارعلا
 يف فرطتت يتلا فحصلا قالغإب اهتيلوؤسم نم لصنتلا ةيقارعلا ةموكحلا ةلواحم

 ترمتسا دقف «ةردانو ةيروص تناك تاءارجإلا كلت نأ الإ :تيوكلا دض اهئادع

 .ىلوألا ةعبطلا ,دادغب ءنماضتلا راد ,ديعسلا يرونو ىكلملا ظالبلا نيب قالخلا ؛يرمعلا نيمأ يريخ )١(

 0 .38 ص مم
 «توريب .تاعوسوملل ةيبرعلا رادلا «ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم ديعسلا اشاب يرون ؛يبرعلا ىلوتملا دمحم نسحم (؟)

 .5717 ص م1487
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 ةموكحلا ةقفاوم دكؤي امم اهراعتساو اهتدش ىلع تيوكلا دض ةيثاعدلا تالمحلا

 .اه اهعيجشتو اهيلع ةيقارعلا

 اهتلواحم يف اهيلع دنتست زئاكرك ىرخأ بيلاسأ ةيقارعلا ةياعدلا تفاضأو

 كلذو «ةيدوعسلاو تيوكلا نيب كشلا عرز ةلواحم اهزربأ ناك ءتيوكلا مضل

 راعشإل «"ةلباسملا ةلكشم" نيدلبلا نيب ةمئاقلا ةيداصتقالا لكاشملا لالغتساب

 نع أردت يكل تيوكلل دبأل هنأو هدوعس نبا نم ًامداق ًارطخ كانه نأب نييتيوكلا

 ."0قارعلا دييأت ىلع لوصحلا نم رطخلا كلذ اهسفن

 .دوعس نبا قلق قارعلا ىلإ تيوكلا مضب يزاغ كلملا ةوعد تراثأ دقو

 تيوكلا مضب قارعلا مايق نأل ءبثك نع تاروطتلاو ثادحألا بقاري راصو

 تيوكلا عم ةقلعملا هلكاشم عينج لحب رداب كلذل .هتكلمت ددهيس اهعم داحتالا وأ

 رباجلا دمحأ خيشلا بناج ىلإ فقوو «يداصتقالا راصحلاو كرامجلا ةلكشم ةصاخ

 .("”ةيقارعلا تاءاعدالا دض هدئاسي

 ؛ما 91/8 :ةرهاقلا .برعلا لجس ةسسؤم ؛تيوكلا ةلود يف يداصتقالاو يسايسلا ماظنلا .يجعلق يردق 010

 .38 ص
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 سماخلا لصفلا

 ما١951 ةيقارعلا ةيتيوكلاةمزألا

 (م١95١ مساق ةمزأ)

 م951١ مساق ةمزأ لبق تيوكلا يف عاضوألا :ًالوأ

 ما١951 مساق ةمزأ لبق ةيقارعلاةيتيوكلا تاقالعلا :ايناث

 ما١951 مساق ةمزأ :اثلاث
 م1971 مساق ةمزأ نم ىلودلاو يبرعلا فقوملا :ًاعبار



 سماخلا لصفلا

 ما١971 ةيقارعلا ةيتيوكلا ةمزألا

 (ما١951 مساق ةمزأ)

 :م١1971 مساق ةمزأ لبق تيوكلا يف عاضوألا :الوأ

 يف ضهنتل مدقتلاو روطتلاوحن ةعساو تاوطخوطخت نأ تيوكلا تعاطتسا

 ةنامألا نم تيوكلا ةموكح تقلت م407١ ماع ربمفون رهش يفو ء«تالاجملا ىتش

 تاساردلا ةقلحل ةثلاثلا ةرودلا يف كارتشالل ةوعد ةيبرعلا لودلا ةعماجل ةماعلا

 نم ةرتفلا لالخ ةدحتملا ممألا ةئيه ةنواعمب قشمد يف ةيبرعلا لودلل ةيعامتجالا

 .'"فراعملا ريدم ةقلحلا هذه يف تيوكلا لثم دقو (م 19457 ربمسيد 8-5١

 ةيضايرلا ةرودلا يف كارتشالل ةيبرعلا ةعماجلا نم ةوعد تيوكلا تقلت اك

 عبرأ لك ماقت نأو ,م19517١ ماع رصم يف دقعت نأ ررقت يتلا ةيبرعلا لودلل

 لسري نأ ررقو ةوعدلا هذه عوضوم يتيوكلا فراعملا سلجم ثحب دقو ؛تاوئس
 ."''اهيف كارتشالا نود ةرودلا هذه رضحي نم

 ةثلاث ةوعد ًاضيأ م1407 ماع نم ربمفون رهش يف تيوكلا ةموكح تقلت امك

 سلجم ىأر دقو ءيبرعلا يفشكلا ركسعملا يف كارتشالل ةيبرعلا لودلا ةعماج نم

 نم ريبك بناج ىلع تحبصأ تيوكلا يف ةيفشكلا قرفلا نأ يتيوكلا فراعملا

 يبرعلا يفشكلا ركسعملا يف كارتشالا سلجملا ررق ساسألا اذه ىلعو ميظنتلا

 .47 ص ؛قباسلا عجرملا .يجعلق يردق 21(

 .718 ص ؛قباسلا عجرملا ؛نورخآو فيرش عيدب دمحم ةفإ
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 ةعماجل ةماعلا ةنامألا تعد ؛م9467١ ماع سرام يفو .ةيبرعلا ةعماجلل عباتلا

 عامتجا ىلإ ةرهاقلل هترايز ءانثأ يف حابصلا رباجلا هللا دبع خيشلا ةيبرعلا لودلا

 ."”ةعماجلا سلجم نع ةقثبنملا ةيعاتجالاو ةيفاقثلا ةنجللا

 ةعماج ىلإ مامضنالا يف ايدج تيوكلا تركف ؛م ١1404 ماع ربمتبس رهش يفو

 اذه يف ةعماجلل ماعلا نيمألا نيلوؤسملا ضعب حتافو ءالماك ًاوضع ةيبرعلا لودلا

 ىلإ ةيبرغملا ةكلمملاو سنوت نم لك تمضنا ةرتفلا كلت يف هنأ فورعملاو ءنأشلا

 اتلقتسا دق انوكت مل ثيح «تاسبالمو تاليوأتب مامضنالا اذه طيحأو «ةعماجلا

 ."”ماتلا لالقتسالا

 ذإ امع ملاسلا هللا دبع خيشلا نييفحصلا دحأ لأس «م ١1954 يلاتلا ماعلا ينو

 انك دقل" :الئاق درف «ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ ماضنالا ىلإ ةينلا تيوكلا ىدل تناك

 اننأل «ءانثتسا الب ةيبرعلا دالبلا عيمج عم نواعتن هللا ءاش نإ ًايئاد ىقبنسو انلز امو

 دودحلا مهنيب تقرف امهمو «ةدحاو ةرسأ يف ءاضعأ ةيبرعلا بوعشلا عينج ربتعن

 نأ بجي ام اذهو ءاضعب هضعب دشي يذلا دحاولا ناينبلا ةباثمب مهنإف عاضوألاو

 ."7"ديعبلاب سيل تقو يف كلذ ققحي نأ هتردق تلج هللا لأسنو ؛نوكي

 مقر ايريمأ اموسرم تيوكلا مكاح ردصأ م484١ ماع ربمسيد رهش يفو

 عيمج يف ةيئاضقلا تاصاصتخالا عيمجل الماش هلعجيو ءاضقلا مظني 24-84

 اياضقلا ضعب تناك نأ دعب ءتيوكلا ةدايس قاطن لخاد موقت يتلا تاعازنلا

 .ةيتيوك ريغ ةئيه مامأ رظنت

 40 ص :م1487 ريمفون ؛عباسلا ددعلا ؛تيوكلا ؛دئارلا ةلجم (1)
 , 5١8 نص «قباسلا عجرملا ءلفون ديس (؟)

 .(يبنتملاو نوتليهو ةيعويشلا نع ثدحتي تيوكلا مكاح) م1464 ريمفون ١7 :ةرهاقلا ءروصملا ةلجم (*)
 . 37” ص ؛قباسلا عجرملا ءيجعلق يردق (5)
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 يتيوكلا ىلعألا سلجملا ررق ,م٠147١ ليربأ نم نيرشعلاو سداسلا يفو

 ىلإ ًادفو تيوكلا تلسرأو «ةيبرعلا ةعماجلل تيوكلا مامضنا عوضوم ةشقانم

 يف يناطيربلا يسايسلا ليكولا عم عوضوملا اذه شقون دقو «ةيبرع لود عبس

 ةصاخ ,م1849 ةيقافتال اقبط "]هطص 8نءطصته24 دنومشتير نوج" تيوكلا

 ةيبرعلا لودلا ءارفس اهدامتعا مدع نم ةيقافتالا هذه ببسب تناع دق تيوكلا نأو

 ةشقانم ةحص دكؤي مل دنومشتير نأ الإ «ةيناطيربلا ةموكحلا ةقفاوم نود اهريغو

 جاتحي لازي ال ىلعألا سلجملا بلط نأو ةصاخ «هعم ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ ماضنالا

 ."”هيلع مكاحلا ةقفاوم ىلإ

 تيوكلا ريمأ حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا فثك م 0١ ماعلا لالخو

 يبعشلا ريمضلا يف يموقلا دملا ريثأت حضوي ام ؛مئادلا لالقتسالا نيمأتل هطوغض

 ."”اهلالقتسا نالعإل مكح ماظنو ًاعمتجم اهأيه |مب .تيوكلا يف ماعلا

 ةيناطيربلا ةسايسلا نأل .يدج لكشب ةيتيوكلا ةبلاطملا ايناطيرب تذخأ دقلو

 ؛ثيه دراودإ دعأ دقو «ةقطنملا مومع نم باحسنالاوحن هجتت تناك كاذنآ

 ةيرس ةركذم «ةيناطيربلا ةموكحلا يف ةيجراخلا نوؤشلا بتكم نع لوؤسملا

 يف ةلثمتملا تيوكلا ريمأ بلاطم هاجت هلمع بجي ام نأشب ةموكحلا اهتسرادت

 ًامامت ةلوؤسم تحبصضأ تيوكلا نأ ىلإ ريشي نايب رودص كلذ التو ؛لالقتسالا

 ."'ةيلودلا اهتاقالع ةرادإ نع

 «ت.د ؛توريب ؛يبرعلا باتكلا راد ؛ةثيدحلا هتضهنو يسايسلا هخيرات يف يبرعلا جيلخلا .ديعس نيمأ )١(
 .7١5ص

 .777 نص «قباسلا عجرملا ؛لفون ديس (؟1)
 (3) طلكدمل [ءولط. !؟اباكتا ةبانكع ؟عادلتمم زكتاط طع [لهناعل اتمعلمصت. 8.1). ء. (16) كمل 71032.61

 مما 1961 م. 102- 5.
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 عم ةيتيوكلا تاثداحملا نأ نع ةيناطيربلا ةيرسلا ةقيثولا تحضوأ دقو

 ةيتيوكلا تاقالعلا عوضومب قلعتي |ميف ةيباجيإ ةردابمب تهتنا ةيناطيربلا ةموكحلا
 ةموكحلا ىلع بجوتي ناك ثيح «بناجألا ءارفسلاب فارتعالاو «ةيجراخلا

 ذاختا لبق يتيوكلا ماعلا يأرلا ضبن سجو تيوكلا يف مدقتلا رياست نأ ةيناطيربلا

 ةصاخو ؛مكاحلا لقع يف رودي اب حوضولا نم ديزملا ىلع لوصحلاو ؛تارارق ةيأ

 يف تبلل ,م١197 ربمسيد ىتح دنومشتير نوجل ةلهم تيوكلا مكاح حنم عم
 ."”بئاجألا ءارفسلل تيوكلا لابقتسا عوضوم

 دئومشتير نوجو ملاسلا هللا دبع خيشلا تيوكلا مكاح تاثداحم تزكرتو

 تائيهلل تيوكلا مامضنا اهمعدل ةيناطيربلا ةموكحلل ركشلا ميدقت ١.
 .ةيلودلا

 .نيفرطلا نيب نواعتلا رارمتسا يف ةبغرلا .

 لصانقلا نييعت اهيف اب ءيجيردت لكشب اهرومأ يلوت يف تيوكلا ةبغر .*
 روطقلا لاجم يف ًاريبك اطوش تعظق اهتأو ةضاخ ثيوكلاب بناجألا

 ةدايسلا قوقح سرامت يكل ناوألا نآدق هنأو «ةيجراخلا اهتاقالعو ةيمنتلاو

 رارقلا عنص يف رود مهل نوكي نأ يف مهتبغر نع نويتيوكلا ربع دقو «ةيلعفلا

 ."'مهدالبل لالقتسالا قيقحتو «ةدايسلا قوقح ةسرامتو ؛يتيوكلا

 "16 77" سول مايلو جيلخلا يف يسايسلا اهميقمل ةيناطيربلا ةموكحلا تزعوأ

 (1) 1 0. 371/148948: [مسمد 8عقتتستمما ام هءععاوم 016ءع. اكدت هنا 1/1ةين 10. 1960, (1كبالةنا

 ةطماتأ]ل زمتم طع خعدط آعقواتع).

 .79 ص ؛قباسلا عجرملا ؛يجعلق يردق )3
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 ؛تيوكلا مكاح نيبو امهنيب رظنلا تاهجو بيرقتل تيوكلا يف يسايسلا اهليكوو
 ةرازو ةطاحإو «تيوكلا يف بناجألا لصانقلا لابقتسا ىلع ةقفاوملا متت ثيحب

 عضوب تيوكلا مكاح عانقإو ءعوضوملاب املع ةيناطيربلا ةقاطلا ةرازوو ةنازخلا

 .'7تيوكلا ءانبأ نم نييرادإلا بيردتل ةمزاللا تابيترتلا

 دنومشتير عم هتاثداحم يف "الملا ردب" ديسلا تيوكلا يف ةلودلا ريتركس ركذو

 نأو ءبوغرم ريغ رمأ نيتنس وأ ةئس ةدمل بناجألا ءارفسلا لابقتسا ريخأت نأ

 يف لثمتت ةيباجيإ ةجيتن هل نوكتل ةيناطيربلا ةموكحلا معد نأشب نومتهم نييتيوكلا
 «تاضوافملا ةعيبط كردي ينوناق راشتسم رايتخا ةرورضو .ةدحتملا ممألل اهم|مضنا

 بناجألا ءارفسلا لابقتسا ريخأتب مكاحلا عانقإل ةيناطيرب ةلواحم دوجو عم ةصاخ
 , ”اليلق

 ليثمتلاب بناجألا ءارفسلل حامسلا نأ يف لثمتي ةيناطيربلا ةموكحلا يأر ناكو

 يف لودلا نم ديدعلا ةبغر عم ةصاخ ءاريثك رخؤي الأ بجي تيوكلا يف يسامولبدلا

 ةيناطيربلا ةموكحلا تأرو ؛عوضوملا اذه يف عارسإلاب مكاحلا ةبغرلو ؛ليثمتلا اذه
 الو ةيرادإلا ةئيهلا اهيدل سيل تيوكلا نأ يف لثمتت اهرظن ةهجو نم ةلكشملا نأ

 امبرو «ةرئاد تلاز ام اهنوكل ءاهتسايس ريدت ةيجراخ ةرازو سيسأتل نيفظوملا

 «لبقتسملل ةاون اونوكيل يتيوكلا بابشلا بيردت ايناطيرب نم مكاحلا بلطي
 ةيجراخلا ةرازو ليكو عم كلذ ةشقانم يف ةديدش ةبغر ىدبأ تيوكلا مكاح نأو

 ."'مداقلا ربمسيد يف ةيناطيربلا

 (1) 20.371/148948: مرد ظيئاتكط 1عونلعمعزب ظدطعدتم,(لل.1+.آ[1هلمدعا عنزام 1هععتعم 01ءءر5ءعم

 10,1960, 5عم 160

 (2) 280. 371/148948:مصحج ( لل.1+ .8ءقبنمدمم )0 1هدعاعم هأقعع آكاناا ةنابك عرج 26,1960.

 ؛مارهألاب ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم ؛يبرعلا جيلخلا يف تيوكلا ةيضق «لعشألا هللا دبع (1)
 .7"ا/ ص :م ١41/8 ؛ةرهاقلا
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 ذخأي هدالب أدبت نأ تيوكلا مكاح رظن ةهجو تناك تاثداحملا لالخو

 اروطت دهشت تذخأ تيوكلا نأو ةصاخ «ةيجراخلا اهتاقالع هاجت اهتايلوؤسم

 ةيلودلا تائيهلل مامضنالاو ,بناجألا ءارفسلا دامتعا ةرورض اهيلع متحي ًاريبك

 ةيناطيربلا ةموكحلا ةيغر تاثداحملا نم تبثو «"'ةدحتملا ممألا ةئيه اهسأر ىلعو

 نأل .تقولا ضعبل تيوكلا يف بناجألاو برعلا ءارفسلا لابقتسا ريخأت يف

 ."”ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو نابايلاو دنهلاو ناتسكابو نانبلو قارعلاو ةدحتملا

 :يلي اميف ةيناطيربلا ةموكحلا فقوم حيضوت نكميو

 ةيجراخلا نوؤشلا نأ مغر «تيوكلا يف بناجألا ءارفسلا لوبقوحن ليملا ١.

 .م 149 ةيامحلا ةيقافتال ًاقبط اهتاصاصتخا نم

 لكاشملا ةجلاعم يف لثمتت تابوعص هجاوت اهلعجي دق ةيتيوكلا ةربخلا ةلق .؟

 هتدهش يذلا روطتلاب اهعانتقا مغر ةيجراخلا اهتاقالع ةرادإو ةيلخادلا

 .تيوكلا

 «تيوكلا مكاحو يناطيربلا ىسايسلا ليكولا نيب تاثداحملا تلمكتساو

 يناطيربلا يسايسلا ليكولا لسرأو «ةقباسلا تاثداحملا نم ةيدج رثكأ تناكو

 ةيقافتا ءاغلإل تيوكلا مكاح ةركذم تنمضت ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ىلإ ةلاسر

 تاقالعلا ىلع ظفاحت ةقادص ةدهاعم نمضتت ىرخأ ةيقافتاب اهادبتساو م84

 (1) .0.371/148948:5هرد (.15.173/ةلصتوا علام 1هءعاعم 016 ءءباكادال ةتابك عص1(26,1960هءعنعم 1 عاق

 اتمرتك 01 ]انا هنأ.

 (2) 1.0.371/148948: طمس (1خ.خ.8ءوسصمملا) اه 1هدءاوت 018ءباكتال هنا 5عم26.1960 ([كناة ناك

 110لعمعررل عمه ع).
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 ةيلخادلا اهنوؤش رييست ةيلوؤسم تيوكلا ليمحت عم «نيدلبلا نيب ةزيمتملا
 .2”ةيجراخلاو

 سول مايلوو تيوكلا مكاح نيب نيباتك لدابت مت ,م١191١وينوي 4 يفو

 ناباتكلا لكشيو «ةدحتملا ةكلمملا ةموكح نع ةباين جيلخلا يف يسايسلا ميقملا

 رخآلا فرطلا نيفرطلا دحأ رعشي ملام ًاذفان لظي نيتموكحلا نيب ًاقافتا ناروكذملا

 ,'"لقألا ىلع تاونس ثالغثب ءاغلإلا اذه قبسي راطخإب هئابنإ يف هتبغرب

 لالقتسا ىلع ايناطيربو تيوكلا نيب قافتالا مت قافتالا اذه لالخو

 71“ يف ةعقوملا ةيرسلا ةياحلا ةيقافتا تغلأ |مهنيب ةقادص ةيقافتا ماربإو «تيوكلا

 تحضأو «ءائبلاو مدقتلاوحت قالطنالاو لالقتسالا نالعإب ًاناذيإ .م16489 رياني
 نم لك يف نلعأو «””ةدايس تاذ ةلقتسم ةيبرع ةلود خيراتلا اذه ذنم تيوكلا

 ساسأ ىلع م 184 رياني٠ 1 ةيقافتا ءابنإو تيوكلا لالقتسا نع تيوكلاو ندنل

 ةقادصلا ىلع ىنبت ةديدج ةدهاعمب اهاديتساو ؛تيوكلا ةدايس عم ضراعتت اهخأ

 ."ةقادصلا" ةيقافتاب ايئاطيربو تيوكلا نيب ةديدجلا ةدهاعملا فرعتو «نواعتلاو

 .("ةدعاسملا" ةيقافتاب قارعلا اهفضو انيب

 ن0 داوم عبرأ ءايناطيرب نع ةياين ؛جيلخلا يف ىسايسلا

 ؛ةرهاقلا ءرصم ةضمن ةبتكم ؛يبرعلا جيلخلاو تيوكلا نع تاسارد هللا ظيف ناثعو يفطصم ديجملا دبع )١(
 545 صءم15

 .79/8 ص «قباسلا غجرملا ف

 , 45 نص «قباسلا عجرملا «لعشألا هللا دبع ()

 151١-:5517. نص ص ؛ةيئاطيربلا ةياحلا لظ يف تيوكلا :حابصلا ةفيلخ ةنوميم (4)
 .777" ص «قياسلا عجرملا .لفون ديس (5)
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 تيوكلا ةدايس عم قفتي ال هنوكل م1844 رياني 57 قافتا ىغلي ١.

 .اهالقتساو

 .ةقيثولا ةقادصلا حورب ةريسم نيدلبلا نيب ةقالعلا رمتست 3

 يف امههضعب عم نارواشتيس نيتموكحلا نإف ءابسانم كلذ نوكي امدنع ٠.

 .نيفرطلا مه يتلا رومألا

 ةكلمملا ةموكح دادعتسا ىلع رثؤي (ةقباسلا داوملا) جئاتنلا هذه يف ءيشال .4

 هذه لثم تيوكلا ةموكح تبلط اذإ تيوكلا ةموكح ةدعاسمل ةدحتملا

 .ةدعاسملا

 ءاغلإل ايناطيرب تعفد ةددعتم ةيلودو ةيبرعو ةيلحم ابابسأ نأب لوقلا نكميو

 :يهو لالقتسالا تيوكلا حنمو م184١ ةيقافتا

 ةنيعم فورظل تيوكلا عم اهتمربأ يتلا ةدهاعملا هذه ىلإ ةجاحلا ءافتنا :ًالوأ

 بابسألا كلت ءاهتناب تهتناو «ةيناثعلا عارطألا ين اهمهأ لثمت ةدودحم بابسألو
 ."فورظلاو

 لودلا عم ةبيطلا اهتاقالعو «ةثيدحلا ةلودلا تاموقمل تيوكلا لاكتسا :ايناث

 .مهدالب يف يمايسلا رارقلا عتص يف رود مهل نوكي نأ يف نييتيوكلا ةبغرو «ةرواجملا

 مهأ نم ناك طفنلا روهظ دعب ةقطنملا هتدهش يذلا يداصتقالا ريغتلا :ًاثلاث

 اهب اهكسمت مدعو ؛تيوكلا لالقتسا ايناطيرب نالعإ ةعرس ىلإ تدأ يتلا لماوعلا

 ةيطفن تازايتماو تاراكتحا دوقع ىلع ةيناطيربلا تاكرشلا لوصح يف اهنم المأ

 )١( صض ؛قباسلا عجرملا .هللا ظيف ناشعو يفطصم ديجملا دبع /59.
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 ؛يناطيربلا دوجولل ضفارلا ينطولا ررحتلا ةبغر هتاذ تقولا يف يبلتو ءاهيف

 رابعتسالاوأ «رشابملا ريغ رامعتسالا بولسأ سرامت نأ تلضف ايناطيرب نأ يأ
 .'"'يداصتقالا

 رامعتسالا ةيفصت ةسايس يف ءدبلاو ةيلودلا عاضوألا يف يسايسلا ريغتلا :ًاعبار

 تاذلابو راععتسالل ةداضملا ينطولا ررحتلا تاكرح رتاوتو م407١ ماعلا دعب

 ؛ةيدنهلا ةراقلا هبش يف اهتارمعتسم مهأل ايناطيرب نادقف ىلإ تدأ يتلاو «يناطيربلا

 تيوكلا ماكح عم اهحلاصم ناهض ىلع لمعتو اهتسايس نم ريغت ايناطيرب لعج
 نمضت نأ اهدهج ردق تلواح اذكهو ءاههاجت ةيهاركلا رعاشم ةراثإ مدعو

 رهظم جيلخلا تارامإ ضعب حئمق تذخأ م١97١ ماع ذنمف ؛ةقطنملا يف اهدوجو

 تناك دقو ءراتسلا اذه تحت ةقطنملا يف اهحاصم ىلع ظافحلل ةلقتسملا لودلا

 لود مومع مث نمو ًالوأ تيوكلا لالقتسا نالعإب م571١ وينوي 15 يف ةيادبلا
 ."”ةقطنملا

 تراس دق م١97١ لبق ةريخألا تاوئسلا لالخ تيوكلا نأ فورعملا نمو

 ةلمعلا رادصإو ءاضقلا لالقتساب تأدب يتلا ةدايسلا لايكتساوحن ةتباث ىطخب

 .ةيلودلاو ةيبرعلا تارمتؤملاو تامظنملا يف كارتشالاو ةينطولا

 «ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود عقاولا يف تيوكلا تحبصأ مدقت ام ىلع ًءاثبو

 نييواستم نيفرط نيب اهيلإ لصوتلا مت م197١ ١1وينوي 1 ةيقافتا نأ ركذلاب ريدجلاو

 اذلو ةلماكلا اهتدايسو تيوكلا لالقتساب ًاينوناق ًافارتعا ايئاطيرب تفرتعا نأ دعب

 م145١ رياني ١7 ةيقافتا ءاغلإ يف سيئرلا ببسلا نأ ىلوألا ةداملا يف ةيقافتالا تركذ

 .131- 131 ص ص ؛م141/1- 1446 رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات مساق ايركز لامج (17
 751١- 81/٠ ص ص ءقباَسلا عجرملا «داقعلا حالص (؟)
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 تيوكلا مامأ ادهم قيرطلا حبصأ كلذبو «تيوكلا ةدايسو لالقتسا عم ىفانتي هنأ

 ىلإ يمتنت ةلود حبصتل «ةدحتملا ممألا ةئيه باستنالاو ةيبرعلا ةعماجلا لوخدل

 ."”ةلقتسملا لودلا ةرسأ

 يف اهليجستل كرويوين ىلإ ةقادصلا ةيقافتا تلسرأ ؛م19471 وينوي 7١ يفو

 ىلع تيوكلا تأدبو ءايناطيربو تيوكلا نيب ةدهاعمو ةيقافتاك ةدحتملا ممألا

 ةعماج نم لك ىلإ مامهضنالا م١17١ وينوي 71 يف تبلطف ءابتدايس سرامت روفلا
 ."”ةدحتملا ممألاو ةيبرعلا لودلا

 عاقب فلتخم يف ًاعساو ًايباجيإ ًايبرع ىدص تيوكلا لالقتسا ثدحأ دقو

 يف ةيسايسلا تاقيلعتلاو تايقربلاو تاحيرصتلا تلاوت ثيح يبرعلا نطولا

 ؛تيوكلا لالقتسا ةكرابم ىلإ لودلا مظعم ترداب دقف .ءفحصلاو تاعاذإلا

 سيئرلا لسرأ ثيح «ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا تناك لودلا هذه سأر ىلعو

 بعش جاهتبا نع اهيف برعأ تيوكلا ريمأ ىلإ ةئنهبت ةيقرب رصانلا دبع لامج

 ."'تيوكلا لالقتساب هطابتغا ميظعو ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا

 عطق دقف «لبق نم اهدهشت مل ةداعسو ةجهبو ةحرف ةلاح تيوكلا تمعو

 حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا اههجو ةملك عيذيل ةداتعملا هجمارب تيوكلاويدار

 (!!:اهيف ءاج ؛ءاعمج ةيبرعلا ةمألاو هنطو ءانبأل

 هيف لقتنن يذلا مويلا اذه يف .بوبحملا ائنطو مايأ نم رغألا مويلا اذه يف"

 .17137 ص «قباسلا عجرملا ؛لفون ديس 000

 . 87 ص «قباسلا عجرملا .يجعلق يردق )000

 .م1931وينوي'٠ ؛17 5 ددعلا .تيوكلاع مويلا تيوكلا ةديرج 2

 1١١, صءم55 ؛توريب ءيبرعلا بتاكلا راد .:تيوكلا خيرات ىلع ءاوضأ .ءيجعلق يردق )0
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 ةحفص هجالبنا عم يوطنو «خيراتلا لحارم نم ىرخأ ةلحرم ىلإ ةلحرم نم

 هذه يف لثمتت ةديدج ةحفص حتفنل هيلع توطنا امو هلمحت ام لكب يضاملا نم

 ماتلا اهالقتسا تيوكلا اهبجومب تلان يتلاو «نآلا اهنوؤرقت يتلا ةيقافتالا

 ةقرشملا تاماستبالاو .حناوجلا المي رورسلاو ؛مويلا اذه يف .ةلماكلا اهتدايسو

 هركشنو هناحبس هدمحتل لجو زع ىلوملا ىلإ عوشخب انراصبأ عفرن .هوجولاولعت

 يف ةلثمت .ةموكحلا نيب قيثولا نواعتلا ناك دقلو ؛هب انيلع معنأو «هيلإ انقفو ام ىلع

 «ليمجلا ىزغملا نم ءصلخملا بعشلا نيبو ةمكاحلا ةرسألا ءانبأ نم نيلوؤسملا

 نواعتلا اذه لثم رارمتسا ىنقتأ ينلعجو «ىسفن يف ناسحتسالاو ةطبغلا عاشأ ام

 2 هراهدزاو همدقت ماوذو دلبلا ريخل

 :ًالئاق هتملك تيوكلا ريمأ متتخاو

 اهقالطنا تيوكلا أدبت نأ ,ديدج دهع باوبأ ىلع نحنو ءوجرن اننإف ًاماتخو"

 فتاكتب لمعلل «ةيبرعلا لودلا اهتاقيقش عم ةوخألاو ةقادصلا رصاوأ ةيوقتب

 ديدجلا عضولا نأ [ىءةيبرعلا ةمألا ينامأ قيقحتو :برعلا ريخ هيف ام ىلع رزآتو
 نم اهريغو ةدحتملا ممألا ةئيهو ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ ءامتنالا ىلع لمعلا انم بلطتي

 يلو هللاو .ناكمإلا يف كلذ ناك املك همالسو هنمأو ملاعلا ريخ لمعت يتلا تامظنملا

 0" ييقؤعلا
 ةعماجل مامضنالل بلطب تيوكلا تمدقت لالقتسالا نالعإل يلاتلا مويلا يفو

 .”ةيبرعلا لودلا

 .1::-1919 ص ص ءمإ7 «ةرهاقلا .برعلا لجس ةسسؤم ؛ةثيدحلا تيوكلا ةلود ؛ةدبع ميهاربإ )01

491 



 :يلي ام ظحالن نأ اننكمي ,م ١947١ وينوي ١4 ةيقافتا ىلإ رظنلابو

14 

١ 

 .مما6 ةيقاقتا حيرصو حضاوو ددحم لكشب ةديدجلا ةيقافتالا تعلا

 ."تيوكلا لالقتساو ةدايس" ىلع م197١ ١1وينوي ١4 ةيقافتا تدكأ

 لب ؛تيوكلا نوؤش يف يناطيربلا لخدتلل ةرغث ةيأ ةيقافتالا هذهم درت مل .

 ال تيوكلل اهميدقت ةيناطيربلا ةموكحلا مزتعت ةدعاسم ةيأ نأ تدكأ اهنإ

 ."”ةدعاسملا هذه تيوكلا ةموكح تبلط اذإ الإ منت

 الك يف نيلوؤسملا نيب ةيدوو ةليوط تاثحابم دعب تءاج ةيقافتالا نأ .

 اهلالقتساو اهتدايس تيوكلا حنم يف |مهيدل ةقداص ةبغر ىلع ءانبو نيدلبلا
 .(0)2نلماكلا

 ةيحالص رارمتسا نأشب يناطيربلا يسايسلا ميقملا ةركذم يف درو ام نأ :

 نإ بغرب خلا فرطلا نيفرطلا دحأ رعشي مل ام" وينوي ١4 ةيقافتا

 ًاديق نكي مل "لقألا ىلع تاونس ثالثب ءاغلإلا اذه قبسي راطخإب اهئاهنإ

 تاونسلا ةرتفب ديقتلا نود «دعب |مييف ةيقافتالا هذه ءاغلإ يف قالطالا ىلع

 .(9عردلغلا

 لودلا عي نم قاطنلا عساو اديب أت اهنالعإ روف ةيقافتالا هذه تيقل 9

 :ةيبرعلا

 ؛توريب ءرشنلل راهنلا راد م1957 - ١451١ ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا - تيوكلا ةمزأ ءساكود اثرام )01(

 .82 ص م1157

 لالقتسال يضفلا ليبويلا يف ةئيضم ةيخيرات تايفلخ" م1985 رياربف١٠ ؛توريب :راكفألا ةلجم (؟)
 .'تيوكلا

 .هسفن (')
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 يحانج دحأ دعت يتلا «يناطيربلا يسايسلا ميقملا ةركذم ةغايص نم حضني .

 ةلودلا ريزو" ثيه دراودإ تحنم ةيناطيربلا ةموكحلا نأ «ةيقافتالا

 يف هب بلاط نأ قبس ام ذيفنت يف ةعساو تايحالص "ةيجراخلا نوؤشلل

 ءاهالقتساو اهتدايس تيوكلا حنمب ةيناطيربلا ةموكحلل ةيرسلا هتاركذم
 تيوكلا ريمأل اهعفر يتلا هتركذم يف يناطيربلا يسايسلا ميقملا ركذ دقف

 ."ةيجراخلا نوؤشلل سيئرلا ةلودلا ريزو تاييلعت ىلع ءانب" كرحتتي هنأ

 ؛يئاهنلا هلكش ينوينوي ١ 4 قافتا غاص يذلاوه ثيه نإ رداصملا لوقتو

 ."هات لكشب تيوكلا لالقتسا هبجومب نلعأ يذلاو

 :ما١1551 مساق ةمزأ لبق ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا :ايناث

 دّيعسلا يرون اهرثإ ىلع لتق قارعلا يف ةروث تماق م1404 ماعويلوي ١5 يف

 ةروثلا مايقو هلتقم ناكف .يمشاملا داحتإلا ىلإ تيوكلا مض عورشم بحاص
 ماظنلا لدبتساو ؛هتاططخمب طابترالا نم تيوكلل ًاصيلختو داحتالا ةركفل ةيابن

 ."”قارعلا يف يكلملا ماظنلاب يروهمجلا

 يف ديدجلا يروهمجلا ماظنلاب هتلص قيثوتل هيعس يفو .,تاروطتلا هذه رثإ ىلع

 مدقيل ؛م50١/ ماع ربوتكأ يف دادغب ىلإ ةرايزب ملاسلا هللا دبع خيشلا ماق ؛قارعلا

 مساق ميركلا دبع ءاوللا راطملا يف هيلبقتسم سأر ىلع ناكو «ةروثلا لاجرل ةئنهتلا

 ."7"قارعلا ءارزو سيئر"

 717 ص :قباسلا عجرملا ,ساكود اثرام )١(

 .م971١ وينويا ٠ «ةرهاقلا رابخألا ةديرج (؟)
 ءرشنلل ديشرلا راد .م46/8١- *١967 ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيجراخلا قارعلا ةسايس ؛حاتفلا دبع قفان تركف قرف
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 دادغب ةرايزل خيشلل ةوعد مساق ميركلا دبع هجو ؛م٠157١ ماع سرام يفو

 يف ةيلصنق ءاشنإ يف قارعلا ةبغر ثحبلو «نيدلبلا نيب ةقلعملا اياضقلا ةساردل

 سرام 7 موي يف خيشلا رفاس امدنع م١ 471١ ماع يف امهنيب ءاقللا متو «"2”تيوكلا

 كولس مستا ةبسانملا هذه يفو ءرصق مأ يف ديدجلا ءانيملا حاتتفاب لافتحالا روضحل

 :لاقو روضحلا ىلع خيشلا صرحب داشأف ؛تيوكلا هاجت دولاب مساق ميركلا دبع

 نواعتلل ًالاجم نوكيس ديدجلا ءانيملا نإو :تيوكلا ىلإ يمتني قارعلا بعش نإ"
 ةعيرس قيرط ةماقإ ةعرسب نويقارعلا نولوؤسملا دعوو «"نيدلبلل كرتشملا عفنلاو

 ."”ةرصبلاو رصق مأ نيب قيرطلا ىلع ةيولوألا ال نوكت ناوفسو رصق مأ نيب

 :(م1971 مساق ةمزأ) تيوكلا مض مساق ميركلا دبع ةئواحم :ًاثلاث

 روهظ نود رميل م١117 وينوي ١9 يف نلعأ يذلا تيوكلا لالقتسا نكي مل
 ةدهاعم ىلع اهعيقوت نع خيراتلا اذه يف ايناطيرب نالعإ بقعف «ريطخو ريبك ثدح

 الإ :ةوطخلا كلت دييأت ىلإ ةيبرعلا لودلا نم ريثك ترداب تيوكلا عم لالقتسالا

 سيئر مساق ميركلا دبع لسرأو هيف فقوملا رجتفت دقف ًافلتخ ًافقوم ذختا قارعلا نأ

 ةقيرطب تغيص تيوكلا خيش ىلإ م١1971وينوي يف ةئنهت ةيقرب ةيقارعلا ةموكحلا

 ةيخيراتلا بلاطملا ةراثإ ىلإ دمع امنإو ءتيوكلا لالقتسا ىلإ ةراشإلا اهيف مدي مل

 :م1844 ةيقافتا ءاغلإب قارعلا بيحرت ةيقربلا تنمضت ذإ «تيوكلا يف قارعلل

 تناك يتلا ةينامثعلا ةلودلا ملع نود تدقع «ةيعرش ريغ ةيقافتا اهنأ ساسأ ىلع

 5١. 5ص «قباسلا عجرملا (؟)
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 ماقمئاق حابصلا كرابم خيشلاوه ةيقافتالا هذه دقع يذلا نأو ءاه ةعبات تيوكلا

 خيش مساق ميركلا دبع رذح ةيقربلا ةياهخ يفو «ةرصبلا ةيالول عباتلا تيوكلا

 .") ؟0ديدج رامعتسا لبقت نم تيوكلا

 ًارقؤم مساق ميركلا دبع دقع نيح يقارعلا فقوملا حضتا نأ ثبلي مو

 بلاط م1931 وينوي 75 دحألا موي عافدلا ةرازو يف مئادلا هرقم يف ًايفحص

 لكشت اهنأ يأ .ةرصبلل ةعبات ةعطاقم اهنأ ساسأ ىلع قارعلل تيوكلا مضب هيف

 نأ فاضأو «نيدلبلا نيب دودح دوجو مدع ىلإ راشأو «قارعلا عم ًالماكتم اءزج

 ةيالو عبتت [مئاد تئاك تيوكلاف موعزم لالقتسا ىوس نكي مل تيوكلا لالقتسا

 يتلا اهتيعبت مكحب قارعلل ةعبات يهف مث نمو ؛«ةيناثعلا ةلودلا دهع يف ةرصبلا

 نم ةقطنملا كلت ىلع ةدايسلا ثرو دق قارعلا نأ رابتعا ىلع ةيناثعلا ةلودلل تناك

 اهارجم ىلإ رومألا ةداعإ ىلع نواعتي نأ تيوكلا خيش ىلإ بلطو «ةينامثعلا ةلودلا
 «تيوكلا يف ىقارعلا بعشلا ةيامح تررق ةيقارعلا ةيروهمجلا نأ نلعأو .يعيبطلا

 تيوكلا ءاضقل ًاماقمئاق تيوكلا خيش نييعتب يروهمج موسرم رادصإ ددصب هنأو

 ةيخيراتلا قئاثولا نم ةيقارعلا ةموكحلا ىدل نأ دكأو «ةرصبلا ءاول عبتي فوس يذلا

 ةلودلا يضارأ عيمج ثري نأ قارعلل قحي كلذبو «ةرصبلل تيوكلا ةيعبت تبثي ام

 جراخ ةعقاولا ميلاقألا ىلع اهتدايس نع ايكرت تلزانت نأ دعب ةرصبلل ةعباتلا ةينامثعلا

 يف هقوقحب بلاطيس قارعلا نأو 22601977 ماع نازول ةدهاعم بجوميب اهيضارأ

 قطانمب ةبلاطملا ىلإ احيملت اذه ناكو «رمعتسملا اهعزتنا ىتلا ىضارألا نم ربش لك

 ريغ) هاروتكد ةلاسر ,م818١- ٠ ١46 ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيجراخلا قارعلا ةسايس :يسيبكلا ليضف ليلخ )١(
 .الا/" ص م417١ :ةرهاقلا ةعماج ؛ةيسايسلاو مولعلاو داصتقالا ةيلك «(ةروشنم

 .() مقر قحلملا رظنا (؟)
 ؛مارهألاب ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم ءيبرعلا جيلخلا يف دودحلا ةيضق «لعشألا هللا دبع (؟)

 ,1 7 ص م917١ «ةرهاقلاب
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 نل ةيقارعلا ةيروهمجلا نأب حرص اك ءرطقو ءاسحألاك ءتيوكلا بونج ىرخأ

 كلذب حرصي امدنع هنأ ًادكؤم ؛تيوكلا ضرأ نم ةعطق ةيأ نع ةلمنأ ديق لزانتت

 ."2لوقي ام ذيفنت ىلع ةماتلا ةردقلا هل نإف

 دبع حيرصتب نانبل ىلإ ةرايزب موقي ناك يذلا ملاسلا هللا دبع خيشلا ملع نأ امو

 ةفثكم تالاصتا يرجيل تيوكلا ىلإ داعو روفلا ىلع هترايز عطق ىتح مساق ميركلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لهاع عم ىرخأ تالاصتا ىرجأ اك ؛هتموكح ناكرأ عم

 تيوكلاو يدار عاذأ مساق تاحيرصتل يلاتلا مويلا يفو «هتاذ عوضوملا لوح دوعس كلملا

 ميركلا دبع هدقع يذلا يفحصلا رمتؤملا ريراقت ءابنألا تالاكو تدروأ" :هيف ءاجر بخ

 اهنأ نلعت تيوكلا نإف تامولعملا هذه تحص اذإو ءتيوكلا مضب هيف بلاطو مساق

 ,"”'اهتدايق معدي تيوكلا بعش فقي اهئارو نمو «ةدايس تاذ ةيبرع ةلود

 ءمساقل يفحصلا رمتؤملا يف درو ام ىلع هيف تدر انايب تيوكلا ةموكح تردصأ

 ةلودك اهنايكو اهيضارأ نع عافدلا ىلع اهميمصتو ؛هرارق اهراكنتسا هيف تنلعأو

 برق ةيقارعلا تاوقلا كرحت رثإ ىلع قارعلل ةمحاتملا دودحلا ىلع اهتاوق تعضوو

 تقولا ينو ؛ةعساو تادادعتسا اهذاختا عم تدشتحا ثيح «ةيتيوكلا دودحلا

 )١( ص :قباسلا عجرملا ؛حابصلا دمحم داعس 77 .

 7ددعلا ؛ةرهاقلا ؛ةيلودلا ةسايسلا ةلجم ؛قارعلاو تيوكلا نيب ةمزألا روذج «ناجرسلا دلاخ (؟) ٠١

 ص م1989 ربوتكأ 18.
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 اى ؛'"'تيوكلا يف ايناطيرب لثمم دومشتير نوج ريسلاو حابصلا ملاسلا هللا دبع

 بلط بابسأ يتيوكلا بعشلل هيف حرشي ىلعألا تيوكلا سلجم نع نايب ردص
 اتبل نيتللا ايناطيربو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةيركسعلا ةنوعملا تيوكلا

 نع هعافد يف تيوكلا شيج ةدعاسمل |هتاوق اتلسرأو روفلا ىلع يتيوكلا بلطلا
 ."”ةمزألا يهتنت املاح بحسنتس تاوقلا هذه نأ ىلع دكأو «نطولا

 تيوكلا نيب ةمزألا ةيقيقح" ناونعب اباتك ةيييوكلا ةموكحلا تردصأ اك

 قارعلا ةموكح نع ةرداصلا ةيمسرلا قئاثولا نم ةعومجم هيف ثدروأ "قارعلاو

 لمحي رخآلا ضعبلاو ءمساق ميركلا دبع عيقوت لمحي اهضعبو «ةفلتخم تاقوأ يف

 يف تيوكلا خيش ىلإ هتلاسر كلذ لاثمو ءداوج مشاه هتيجراخ ريزو عيقوت

 يهو «تيوكلا يف ةيقارع ةيلصنق حتف اهيف بلطي يتلا ءم1108 ربمسيد 4
 تالسارم بناج ىلإ .تيوكلا لالقتساب ينمض فارتعا ىلع يوطنت تالسارم

 نيب يفاقثلاو يداصتقالا نواعتلا تالاجم عيسوت يف قارعلا ةبغر تئمضت .ىرخأ

 ةدع ىلإ مامضنالا تيوكلا بلط ديأ قارعلا نأ |( ءامهنيب ةكرتشم تانايبو نيدلبلا

 .ةيلودلا اهتيصخشل ًالايكتسا ةيبرعو ةيلود تايظنم
 ىلإ تراشأ ثيح «لوألا اهنايب ةيتيوكلا رشنلاو تاعوبطملا ةرئاد تردصأ امك

 تركنتساو «ةيقارعلا عافدلا ةرازوب مساق ميركلا دبع هدقع يذلا يفحصلا رمتؤملا

 مدع تدكأو «ينامثعلا مكحلا نابإ قارعلل ةعبات اهرابتعاب تيوكلا مضب هتبلاطم

 عومجو نييتيوكلا نيلوؤسملا نأل كلذ ىلإ تيوكلا تأجل دقو .هتبلاطم ةيعورشم

 . 35 ض «قباسلا عجرملا .ساكود ائرام )010(

 .م1957 اوينوي + ؛تيوكلا ؛ماعلا يأرلا ةديرج (؟)
 .؟” ص ؛قباسلا عجرملا «ساكود اثرام 2(

27 



 تيوكلا لالقتسا نأ قارعلا نلعأ امدنع مهرمأ نم ةرغ نيح ىلع اوذخأ بعشلا

 ةهجاومل قالطإلا ىلع «نيدعتسم ريغو نيرداق ريغ مهسفنأ اودجوو .فيزم
 تقولا يفو .ةحضاولا ةينلعلا تاديدهتلاو «ةزفحتملا ةيقارعلا ةيركسعلا ةوقلا

 يقارعلا ديدهتلاب ةيبرعلا ةعماجلاو ةيبرعلا لودلا تيوكلا مكاح رطخأ هسفن
 ثحبل هسفن بلطلا قارعلا بلط نيب .نمألا سلجمل هئراط ةسلج دقع بلطو

 ملسلا ديدهت ىلإ يدؤي ام ؛«تيوكلا يف ةيناطيربلا تاوقلا لازنإ نع مجانلا ديدهتلا

 ةيقافتا هدقع يف مكاحلا يتيوكلا ىلعألا سلجملا ديأ نيح يفو ."”نييلودلا نمألاو

 لاسرإ يف ًاضيأ هتاوطخ ديأ دقف تيوكلا لالقتساب فرتعت ةيئاطيربلا ةموكحلا عم

 ًابرعم عضولا ةروطخ مهل تحضوأ يتلا اهئاسؤرو ةيبرعلا لودلا كولمل تايقربلا
 نع عافدلا ىلع سلجملل نايب ثحو «يتيوكلا فقوملل مهدييأت يف هلامآ نع

 اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف)ةميركلا ةيآلا ىلإ ادانتسا «"”مكاحلا ةدناسمو هنطو

 .* (نيقتملا عم هللا نإ هللا اوقتاو مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع

 ةعماجو نمألا سلجم ىلإ ةلدابتم ىواكشب تيوكلاو قارعلا نم لك مدقت

 ايناطيرب مهتي قارعلاو ءاهلالقتسا ددهم هنأب قارعلا مهتت تيوكلاف «ةيبرعلا لودلا

 ويلوي ؟ يف ةلجاع ةسلج نمألا سلجم دقع كلذ ىلع ءانبو «هيلع ًاناودعربدت اهنأب
 نم ةسلجلا تهتناو «ويلوي !/ ىلإ ةسلجلا هذه تلجأت تاشقانم دعبو م١0

 ةيبرعلا لودلا ةعماجل ةمهملا هذه كرتي نأ ىلإ سلجملا عفد ام «رارق رادصإ نود

 ."””ةمزألل لح داجيإ اهرودب تلواح يتلاو

 )١( ص «يبرعلا جيلخلا يف تيوكلا ةيضق «لعشألا هللا دبع 19.

 ) )0.ةشفث

 .198 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس #
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 بضعغلا نم ةفصاع تيوكلا تمع مساق ميركلا دبع تاحيرصت رثإ ىلعو

 ميدقتو «ءنطولا نع دوذلل هتاثف عيمجب يتيوكلا بعشلا بهو «يريهامجلا
 «قارعلا مكاحل ةلطايلا تاءاعدالا ضفرو «بجاولا ءادث ةيبلتو تايحضتلا

 لالقتساب سانلا فتهو ؛هدناستو مكاحلا ديؤت ةيبعش تارهاظم تيوكلا تدهشو

 .''”اهتدايسو تيوكلا

 ءريمألا ةايحو تيوكلا مساب ةفتاه عراوشلا ةبضاغلا ريهاجلا تألمو

 اهيف تكرتشاو ؛مايأ ٌةدع تارهاظملا ترمتساو ءمساق تاحيرصت اوركنتساو

 مالعأ اوعفرو «مكاحلا رصق لوح تيوكلا ءانبأ نم فالآلا دشتحاو «ءاسنلا

 :هتفقو ىلع يفولا بعشلا اهيف ركش ةملك تيوكلا ةلود ريمأ ىقلأو «تيوكلا

 نطولا نع عافدلل حالسلا لمحب نورهاظتملا بلاطو ؛ءوده لا مازتلاب مهبلاطو

 هتاءاعداو يقارعلا سيئرلا تاحيرصت مجاهت تاروشنم تعزوو «عماطم يأ دض

 ."”تبيوكلا ف

 نيعوطتملا نم فالآ ةثالث نم رثكأ هجوت نع ةيملاعلا ءابنألا تالاكو تراشأو

 تيوكلا مكاح نم رارقب دودحلا تقلغأو «حالسلاب نيلمحم دودح اوحن نييتيوكلا

 يلاهألا لمحت يتلا لقنلا تارايسب تيوكلا ةنيدم تمحدزاو «يقارعلا ديدهتلا دعب

 «تيوكلا قطانم عيمج يف نيعوطتملاو يلاهألا ىلع قدانبلا تعزوو .نيحلسملا

 هللا دبع خيشلا بقل ىلإ ةراشإ ين ""(حالس انطع ملاسوب اي) تارابع عيمجلا ددرو

 .(ماسوب) ملاسلا

 :م 197 ١وينوي 19 «تيوكلا ؛ماعلا يأرلا ةديرج (1)
 . م ١971١ ويلوي ١ ؛ةرهاقلا ؛مارهألا ةديرج (9)
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 مكاح تاءاعدا ىلع اعطاقو ًاحيرص ًادر ةيبعشلا تاكرحتلا هذه تءاج دقو

 تقولا يفو «قارعلا ىلإ تيوكلا مض نوديؤي ال نييتيوكلا نأ دكؤتلو «قارعلا

 .©"0نطولا ةمدخ يف ينافتلاو ةيتيوكلا ةدايقلل ىبعشلا ءالولا دكؤتل هسفن

 ضرعتسن «تيوكلا هيف مجاه يذلا مساق ميركلا دبع باطخ لالخ نمو

 غو اهددري ذخأ ىتلا طاقنلا مهأ

5 

17 

 نأو «تيوكلاب قارعلل ةيخيراتلا قوقحلا ةلوقم مساق ميركلا دبع ددر

 .ةيناثعلا ةلودلا عبتت يتلا يضارألا لكب بلاطيس قارعلا

 .قارعلاو تيوكلا نيب ام ةيبرعلا ةدحولاب مساق ميركلا دبع بلاط .

 «تيوكلا لالقتساب فرتعت ةيبنجأوأ ةيبرع ةلود لك مساق ميركلا دبعدده .

 .قارعلا نيبو اهنيب ةقالعلا عطقب ىسامولبدلا ليثمتلا اهعم لدابتتو

 ريطقتل ةثيدحلا تالآلا اهمادختسال تيوكلا مساق ميركلا دبع مجاه .

 .برعلا طش نم بيبانأ طخب اهدادمإ قارعلا بلط اهضفرو «هايملا

 ةيراجت ةيتيوك نفس ةرشغ ةرداصمب هرماوأ مساق ميركلا دبع ردصأ .

 .ةرصبلا ءانيم يف ةيسار تناك

 دودحلا ىلع ةطبارملاب ىقارعلا شيجلل هرماوأ مساق ميركلا دبع ردصأ .

 .تيوكلا ىلع موجهلل رفصلا ةعاسل اًدادعتسا ةيتيوكلا

 ةيقارع ةيمسر تاركذم عيزوتب هتيجراخ ريزو مساق ميركلا دبع رمأ

 )١( 77ص ؛تيوكلا ةلود يف يداصتقالاو يمايسلا ماظنلا ءيجعلق يردق 5.

 ؛توريب «يبرعلا باتكلا راد «ةيبرعلا ةيضقلاو قارعلا خيرات نف نرق فصن - ٍقاركذم .يديوسلا قيفوت (؟)

 صء م49 2853.
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 ةيبرعلا ةعماجلا يبودنم عيمج ىلإ ةرهافلا فب ةيقارغلا ةرافسلا قيرط نع

 .تيوكلا لالقتسا ىلغ قازعلا ضارتعا نمضتت

 - ةعاذإ - ةفاحص" ةيقارعلا مالعإلا لئاسو ةفاك مساق ميركلا دبع رمأ .8

 .تيوكلا دض يقارعلا بعشلا ةراثإب "نويزفلت

 ةرازو تعدتسا ؛رمتؤملا داقعنال يلاتلا مويلا يف يأ ؛ه١1971وينوي 1١ فو

 ةيمسر ةركذم مهتملسو «دادغب ىدل نييسامولبدلا نيلثمملا ةيقارعلا ةيجراخلا

 نع ةيمسر تاركذم تعزو امك «قارعلا نم أزجتي ال ءزج تيوكلا نأ اهيف دكؤت
 اهيف دكؤت ةيبرعلا لودلا ةعماج يف ءاضعألا لودلا ىلع ةرهاقلا يف اهترافس قيرط

 ىلإ دنتست ال م١1571١وينوي ١9 يف تيوكلا عم ايناطيرب اهتمربأ يتلا ةدهاعملا نأ

 ايناطيرب نأو «تيوكلا ىلع ةيناطيربلا ةيامحلل ًارارمتسا لثمت اهنأ امك «ةميلس سسأ
 تدمعت يذلا يلكشلا لالقتسالا نم ءاطغ تحت اهذوفن ىلع ةظفاحملا ىلع لمعت

 عبتت تناك اهنأو «قارعلا نم ءزج تيوكلا نأو «قارعلا نع تيوكلا لصف هيف

 ةيملاعلا برحلا عال دنا ىتحو «ينامثعلا مكحلا ءانثأ يف ةصاخ ليوط نمز ذنم ةرصبلا

 ىتشب لواح ةيداصتقاو ةيركسع تاياغ ليبس يف يناطيربلا رامعتسالا نأو «ىلوألا

 ءازجأ ىلع ةرطيسلاب كلذو ءرشع عبارلا نرقلا ذنم برعلا دالب يف لغلغتلا قرطلا

 ايس الو ءاهيف همادقأ زيكرت ىلع لمعلاب دنهلا قيرط نع ةيبرغلا لحاوسلا نم
 ةموكحلا تلمع كلذل .لحاوسلا كلت نم اءزج تيوكلا تناكو «يبرعلا جيلخلا

 ."'قارعلا نع اهلصفو ايجيردت تيوكلا ىلع اهترطيس دم ىلع ةيناطيربلا

 ارابخأ ءايثألا تالاكو لشعب رشن لغ تيوكلا ةموُكَد ةيراقركتم تدر

 )١( 8ص: م1-9148١1919/1 يبرعلا جيلخلاع مساق ايركز لامج .

 عا



 تيوكلا نأب ,ثلونوموكلا لود ةطبار ىلإ ماضنالا يف بغرت تيوكلا نأ اهدافم
 ءاهتدايس لامكتساوحن ةتباثلا اهتاوطخ دكؤتوءاليصفتو ةلمج ربخلا اذه بذكت

 تامظنملل مامضنالاو «ةينطولا ةلمعلا رادصإو ءءاضقلا لالقتساب اهتأدب يتلاو

 ةلقتسم ةيبرع ةلود تيوكلا نإ" :هيف ءاج انايب تردصأ امك .'”ةيبرعلاو ةيلودلا

 بعش اهئارو نمو ؛«تيوكلا ةموكح نأو ءًايلود اهب فرتعم ةلماك ةدايس تاذ
 .""اهتيامحو تيوكلا لالقتسا نع عافدلا ىلع ةممصم .هرسأب تيوكلا

 ئراط عامتجا دقعل ةوعدلا ىلع ةيادبلا يف يسامولبدلا تيوكلا طاشن زكرت

 امنيح اءوس تداذزا رومألا نكلو «تيوكلا ةمزأ ةشقانمل ةيبرعلا ةعماجللا سلجمل

 حلسم عازن ثودح ىلإ لصت تداك ىتح تيوكلا دض ةيقارعلا ةلمحلا تدعاصت

 قيرط نع ايناطيربو ةدحتملا تايالولا ةئدهت بولسأ قارعلا ذختاو «نيدلبلا نيب

 ”تيوكلا دض ةوقلا مادختسا يف ريكفتلا مدعو هاياون نسحب |مهيريفس غالبإ

 دودحلا ىلع اهتاوق نم ديزم عضوو «ئراوطلا ةلاح نالعإب تيوكلا تماقو

 ءالج ءاجرإ اهيلع بترت ايناطيرب عم تارواشم يف تيوكلا تلخدو «قارعلا عم

 يفو ءتقولا ضعب تيوكلا نع يناطيربلا لوطسألا تادحوو ةيناطيربلا تاوقلا

 كونبلا يف نييتيوكلا لاومأ ديمجتب ارارق ةيقارعلا ةموكحلا تردصأ ءانثألا كلت

 فرتعت يتلا لودلاب ةيسامولبدلا تاقالعلا عطقب هرارق قارعلا ذفنو «ةيقارعلا

 ندرألاو ناريإو ةدحتملا تايالولاو نائبل عم هتاقالع عطقف ؛تيوكلا ةموكحب

 .”سنوتو نابايلاو

 م 1١95 ١ويلوي 0 741 ددعلا .تيوكلا ؛مويلا تيوكلا ةديرج )١(

 ل لا وو ويا

 7 ماسلا حلل !تابصلا دمع داعم (4)
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 ةموكحلا تفعاض ةيتيوكلا دودحلا ىلع هتاوق قارعلا دشح دكأت [نيحو

 نامضل ةدحتملا ممألاو ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلإ مامضنالل اهدوهج نم ةيتيوكلا

 دونب ذيفنتب ءانثألا هذه يف ايناطيرب تماقو «ةينوناقلا ةقيرطلاب اهتيضق ةشقانم

 لودلا نم ديدهتل اهضرعت لاح يف اهمعدب تيوكلا لالقتسا بقعأ يذلا قافتالا

 ."""تيوكلا ىلإ ةيركسع ةوق لاسرإ تررقو «عضولا اذه لثم ًابسحت ةرواجملا

 تاوقلا تالماحو ةيئاطيرب ةيبرح نفس ةدع تكرحت كلذ ىلع ءانبو

 تيوكلا يف يناطيرب يدنج ٠ «لزن ويلوي نم لوألا يفو «تيوكلا هاجت ناريطلاو
 ةيناطيربلا تاوقلل ددع ىصقأ غلب دقو «''قارعلا عم دودحلا لاوظ ىلع اورشتناو

 176 جاتناف" ةيلمع يف ىدنج ٠٠٠5نم برقي ام تيوكلا يف ةطبارملا

 ةمحاتملا دودحلا لوط ىلع ةيقارعلا دودحلا نم لايمأ ةسمخ ةفاسم ىلإ تلغوت ثيح

 هتاذ ضرغلا لجأ نم جيلخلا ىلإ ةيتاطيربلا ليطاسألا ضعب تكرحتو نيدلبلل
 داجنتسالا ليحتسي هنأل ةيئاطيربلا تادعاسملا بلط هنأب" :تيوكلا مكاح حرصو

 "””برعلاب

 اهنأو مكاحلا هاجت اهتامازتلاو اهتادهعتب تيوكلل اهتدعاسم ايناطيرب ترسفو

 ىتح هئإ لوقلا نع ينغو «تيوكلا يف ديدجلا نايكلل يقيقح ديدهتل لعف ةدر

 ةريغص ةلود ىلع لمتحموأ نماك ديدهتب ساسحإلا نإف يقيقح ديدهت بايغ يف
 يداصتقالاو يسايسلا ةلودلا نايك ددبي نأ هنكمي تيوكلاك ملاسم عمتجمو

 .(تيوكلا هاجت ةينوناقلا ةيناطيربلا تامازتلالا ىلإ ةفاضإلاب

 1 ص «قباسلا عجرملا .ساكود اثرام )1(

 7” ص ؛قباسلا عجرملا (1)

 تاذ ؛(تايدحتو - تاقافخإ - تازاجنإ) ةرصاعملا ةيلودلا ةسايسلا يف تيوكلا ءىريسأ ىلع اضرلا دبع (؟)

 . 7/4 ص م449١ ؛ىلوألا ةعبطلا :تيوكلا ءلسالسلا
 .هسفن (5)
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 عم ةمزألا كلت لالخ هتسايس يف ضقانت دق قارعلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 لبق ىتح ةلقتسم ةلودك تيوكلا لماعي ناك ذإ ءاهثودح لبق تيوكلا ءازإ هتسايس

 تازاوج يف ًاحضاو كلذ رهظو ايناطيرب عم م1448 ةيقافتا تيوكلا يغلت نأ

 يف ايفارغجلاو خيراتلا بتك ترهظو «نيدلبلا نيب كرامجلا تاءارجإو رفسلا

 (ىك.تيوكلا اهنمو قارعلل ةرواجملا لودلا ىلإ ريشت يهو ةيقارعلا ميلعتلا دهاعم

 .©0نيدلبلا نيب لصافلا دودحلا طخ ةيفارغجلا طئارخلا تنمضت

 ةلودك تيوكلا بطاخي ناك ,م1977 ماع هلالقتسا ذنمو «قارعلا نأ اك

 ةروث رثإ ىلع رضاحلا يروهمجلا ماظنلا لادبتسا مغر كلذ ريغتي ملو ةلقتسم

 لك يف تيوكلا بطاخي ناك ثيح «قارعلا يف يكلملا مكحلاب م104١ ماعويلوي

 مساق ءاوللا تابتاكم يف انلو ءلصفنم نايك تاذ ةلقتسم ةلودك ةيمسرلا هتابتاكم

 تيوكلا مكاح ىلإ هجوملا باطخلا كلذ لاثمو .حضاولا ليلدلا هتيجراخ ريزوو

 خيشلاومسلا بحاص ةرضح ىلإ مساق ميركلا دبع نم باطخ" :هيف ءاج يذلا

 «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا دعب .هللا هظفح تيوكلا مكاح «حابصلا هللا دبع

 ؛م1908 سطسغأ ١7 قفاوملا ه1181 ماع مرحم "1 يف خرؤملا مكباتك تملست

 وأو «قارعلا وحن آهنع متبرعأ يتلا ةبيطلا ةيوخألا فطاوعلا مكومسل ركشأف

 ةتصتخملا تالا ىلإ تردص دق تاييلعتلا نأ رورسلا غلابب مكومس ىلإ يبأ نأ

 لفكي امن ةيئاذغلا داوملا ريدصتب حامسلاو انيدلب نيب لقنتلاو لقنلا ةيرح قالطإل
 مكضخشل برعأ ًاماتخخو داوملا هذه نم مهتاجايتحا دس تيوكلا يف انناوخإل

 سيئر مساق ميزكلا دبع نكرلا ميعزلا عيقوت «تاينمتلا بيطأ عم يتايحت قئاف نع
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 الإ موقي ال يراجتلاو يلصنقلا ليثمتلا نأ عقاولاو «"””ةيقارعلا ةيروهمجلا ءارزو

 .ةدايسلا تاذ لودلا نيب

 دبع ءاوللا بتاج نم ةئجافملا ةوطخلا هذه ريسفت لوح ءارآلا تفلتخا

 مض سيل كرحتلا اذه ءارو نم يقيقحلا فده لا نأ ىأر نم كانهف ءمساق ميركلا

 دقع ىلإ لوصولاوأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب طابترالا نم اهعنم نكلو تيوكلا

 ةيركسعلا ةوقلا مادختسا قارعلا ةين يف نكي مل هنأ ىأر نم كانهو ءاهعم ام داحتا

 تيوكلا يف ةيبعش ةروث موقت نأ يف نولمأي اوناك نييقارعلا نأل ؛مضلا اذه قيقحتل

 ."”قارعلاو تيوكلا نيب ةيجامدنالا ةيلمعلا هذه قيقحت ىلونت

 هجاوي مساق ميركلا دبع نأب ديفت ةيناطيربلا تارباخملا اهتقلت يتلاريراقتلا نأ

 ثيح :تيوكلاب ةبلاطملا ىلإ هتعفد قارعلا لخاد ةيسايسو ةيداصتقا تابوعص

 ميركلا دبع نلعأ انيحو 7 هيلج نويلم ٠/ هردق ًايلام ًازجع هتموكح هجاوت

 فقوملا الإ ثيدح نم اهلك ةيبرعلا رئاودلل نكي مل تيوكلا مضب هنايب مساق

 .تيوكلا لاللقتسا ءازإ مساق ميركلا دبع هب رهظ يذلا ءىجافملا

 نالعإ دعب تيوكلاب مساق ميركلا دبع بلاطي اذامل" ةيبرعلا رئاودلا تلءاستو

 نونلعي نويناطيربلا ناك امدنع اذهب بلاطي ملاذاملو «؟م 1844 ةيقافتا ءاغلإ ايناطيرب

 له ةيبرعلا رئاودلا تلءاستو ؛؟ مهل ةعبات اهنأو تيوكلا ىلع ةياحلا مهبناج نم

 ؛تيوكلا ؛تيوكلا ةفوكح هرشنلاو تاعوبطملا ةرثاد .م١197١ ماع قارغلاوؤ تيوكلا نيب ةهزألا ةقيقح )١(

 .١7ضء م0

 .84 - /1' ص ص ؛م151/ا/ :ةرهاقلا ءمولعلاو

 .م 195١ ويلوي 9 ؛ةرهاقلا .مارهألا ةديرج (؟)
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 رطضي ىتح نييناطيربلا عم قباس قافتاوه اذه ىلإ مساق ميركلا دبع عفد يذلا

 ؛هدالب ىلع مهتيامح ءاقب نييناطيربلا نم بلطي نأ ديدهتلا اذه ءازإ تيوكلا مكاح

 بسكيل قارعلا يف يلحملا كالهتسالا نايبلا اذهب دصق مساق ميركلا دبع نأ مأ

 دعيأوه ام ىلإ لؤاستلا يف ةيبرغلا رئاودلا ضعب تبهذو .00"؟ ًاييعش ادييأت هب

 ةيئويهصلاو رامعتسالا اهعنطصا ةكرح ةلأسملا نوكت ال اذامل" :تلاقف قمعأو

 تاعامتجا يف تاياغلاو لئاسولا داحتا نم ادب ام دعب يبرعلا فصلا ين ةقرفتلا قلخل

 ."””!؟يبرعلا عافدلا سلجم

 دقف ٍينوناقوأ يخيرات رربم يأ تيوكلا ىلع ةيقارعلا تاءاعدالل نكي مل املو

 ىلعو نيماع نم برقي ام ترمتسا يتلاو ءاهلعتفا يتلا ةمزألا لالخ قارعلا لشف
 يلودلا عمتجملا عنقي نأ يف ؛م9717١"ويام ىلإ م١157 وينوي ١9 نم ديدحتلا هجو

 نأ يهو ةيعقاو ةقيقح ريرقت نم رفم ال حبصأو.تيوكلا ىلع هتاءاعدا ةحصب

 تاغوسملا ىلإ ترقتفا ةفئاز تاءاعدا اهنوك دعتت مل تيوكلا ىلع ةيقارعلا بلاطملا

 ىلإ ةسئاي ةعزنوأ يصخش حومط درحبم الإ نكت مل اهعفاود نأ نع ًالضف ةينوناقلا
 .قارعلاب تملأ يتلا ةيلخادلا لكاشملا ببسب وأ ةماعزلا

 ترشن يتلا ةديدعلا ةيقارعلا بطخلاو تانايبلاو تاحيرصتلل انتسارد نمو

 تاءاعدالا بناج ىلإ تدنتسا ةيقارعلا بلاطملا نأ دجن ؛ةمزألا كلت عوقو لالخ

 :اهنيب نمو تيوكلا مض ريربتل مساق ميركلا دبع اهقاس يتلاو ةيخيراتلا

 هموجه ددش مث نمو «تيوكلا ىلإ ةبذعلا هايملا ليصوت يف قارعلا ةيغر ١.

 لالقتسا نم مساق فقوم يف رسلاوه ام) م١147 ويلوي 18 :ةرهاقلا ؛رابخألا ةديرج هللا فلخ يديتج )١(

 .(1؟ تيوكلا
 , "51/ «ةيناطيربلا ةياحلا لظ يف تيوكلا «حابضلا ةفيلخ ةنوميم (1)
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 هايم ىلع لوصحلل ةيعانصلا تافثكملا مهمادختسال تيوكلا ماكح ىلع

 عيب ةجيتن ةلئاط بساكم نم ةيبنجألا تاكرشلا هققحت امو «برشلا

 ةفلكت لقأ تيوكلا ىلإ برعلا طش نم هايملا لقن (ئيب ءريطقتلا تالآ

 وأ تيوكلل قارعلا مض رربت ال ةبغرلا هذه نأ يعيبطلا نمو ءاعفن رثكأو

 قيمعتل هدوهج قارعلا زكري نأ ىدجألا نم ناك اينإو ءاهيلع ءاليتسالا

 تيوكلل ةيويحلا بلاطملا طبر يف حاحلإلا نم ًالدب هب تيوكلا ةقث
 .""هاياون يف باترثت تيوكلا لعج ام «قارعلاب

 لمحي هنأ اهالخ نمودبي يتلا تاءاعدالا ضعب ريثي نأ قارعلا لواح ١.

 ةيبرعلا بوعشلا ذاقنإ قارعلا بجاو نم نأ اهنيب نم ةيمدقت تاهاجتا
 ًابناج نأ ًالهاجتم ءاهدراومل نيلغتسملا نم تيوكلا بعش اهتمدقم يفو

 عضوو عمتجملا ريوطتل قفني ناك تيوكلل يموقلا لخدلا نم اريبك

 .”ةفيدحلا ةلودلا سسأ

 .قارعلا ضرأ نم ةبيلسلا ءازجألا ريرحت ءاعدإ .“

 اهشيعي ناك ىتلا ىسآملا نع هفرصو هزئارغ ةراثإو ىقارعلا بعشلا ءاهإ .5

 .اهيلع يقارعلا ناطلسلا طسبو ؛ءتيوكلاوزغ ىلإ ةوعدلاب

 ققحتي الو «قارعلا اهتم يناعي ناك ىتلا ةئيسلا ةيداصتقالا ةلاحلا جالع .ه

 ."”ىنغلاو راهدزالا ىلإ رايبنالا نم قارعلا لقن ىلع لمعي امن

 )١1( ؛قباسلا عجرملا :متاحلا هللا دبع /181.

 , 197 ص «قباسلا عجرملا َناَرِبلا نمحرلا دبع (7)
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 يلاهأ نيب قيرفتلا نكمي ال هنأب تيوكلا مض ىلإ هتوعد قارعلا ررب .5
 ةمئاقلا تارهاصملاو ةيمويلا تالصلا مكحب ريبزلاو ةرصبلاو تيوكلا

 نأ دحأ عيطتسي الف تيوكلاو ةرصبلا يلاهأ عمتجا ام اذإ هنأو «مهنيب

 ةيبرعلا ةيمالسإلا بوعشلا نيب طباورلا لالغتسا نأو .مهنيب قرفي
 تضراعت اذإ ةصاخ طيسبتلاو ميمعتلا ليبق نموه نإ مضلا ريربتل

 مغرلا ىلعو ءاهريصم ريرقت يف اهقحوأ بوعشلل ةرحلا ةدارإلا عم

 هضفر نع نلعأ هنأ الإ طباورلا كلت ىلع مساق ميركلا دبع زيكرت نم
 تيوكلا ناكس ةيبلغأ نأب ًاللعتم تيوكلا يف يبعشلا ءاتفتسالا أدبل

 كلذ ىلع تدر ةيتيوكلا تانايبلا ضعب نأ نمو «ةدقاولا رصانعلا نم

 ةدحتملا ممألا فارشإ تحت ءاتفتسا ىرجي نأب يقارعلا ماظنلا يدحتب

 درفني |ىاح مساق ميركلا دبعي اضري ناك نإ يقارعلا بعتدلا هيف لأسي

 ."”دالبلا نوؤش يق يهنلاو رمألاب

 ناكو «نيينامثعلا مكح لاوط ةرصبلا ءاضقل ةعبات تناك تيوكلا نأ .

 هتطلس دمتسي وهف «ماقمئاق بقل هحنمي نامرفب نيعي تيوكلا خيش
 ماع ىتح كلذك لاحلا لظو «ةرصبلا يف ةيناثعلا تاطلسلا نم ةيرادإلا

 نم موي يف تيوكلا نكت ملف ءقدصلا ىلإ رقتفي لوق وهو."“"م 4
 .ةرصبلا ةيالول ةعبات مايألا

 هجو ىلع يناثعلا قارعلاوأ ةيناثعلا ةلودلل اثيرو هسفن قارعلا ريتغا .8

 ءايرادإ ةرصبلا ةيالو عبتت تناك يتلا قطانملا مضب هبلاطم يف ديدحتلا

 )١( ص ؛قباسلا عجرملا :ناديعسلادمحم دمحأ ٠9 7.

 ص ؛«قباسلا عجرملا (؟) 778.
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 امنإو «ةيبونجلا تيوكلا دودح ىلإ طقف سيل دتمت هتوعد نأ دجن اذهبو
 يف ًايرادإ ةرصبلا ةيالول نيتعبات اتثاك امهرابتعاب رطقو ءاسحإلا ىلإ ًاضيأ
 الثل ةحارص كلذ نع حصفي نأ أشي مل هنأ ريغ «ةيثامثعلا ةلودلا دهع

 يبرعلا جيلخلا راطقأو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا عم عارص يف كلذ هلخدي

 را ع يتبلال]

 رهاظملا دعتت مل مساق ميركلا دبع اهراثأ يتلا ةمزألا نأ نم مغرلا ىلغو

 يف العف ركفي ناك مساق ميركلا دبع نأ ىري نم كانه نإف «ةيمالعإلاوأ ةيئاعدلا

 ءاههجاوي ذخأ يتلا ةديدعلا تالكشملا ىوس همامأ ًالئاح فقي ملو .تيوكلاوزغ

 برخلا ىلإ نوكي ام برقأ ًالكش تذختاو لاهشلا يف داركألا ةروث تأدب ثيح

 دعتي ملو .تيوكلا دض حلسم ناودعب مايقلل ًايركسع ًاضئاف هل كرتي ملامم ؛ةيلهألا
 ."”دادغب ةعاذإ نم ةيركسعلا ىقيسوملا ثب نم رثكأ رمألا

 ناك يتلا ةريثكلا ةيلخادلا تالكشملا ىلإ ةمزألا هذه عجري نم كانهو

 داركألا ةلاسم يف مساق ميركلا دبع طروتو «ةرتفلا كلت يف قارعلا اههجاوي

 ىلإ ةلكشملا هذه ةراثإ نم يقارعلا ميعزلا فدهف :لامشلا يف ةيلهألا برحلا مايقو

 ماعلا ىأرلا ليوحتو «ةيلخادلا هلكاشم نع بلاطملا كلتب يقارعلا بعشلا لاغشإ

 بيغرت ىلإ اضيأ فده امك ؛ةيلخادلا لاوحألا ءوسو «لكاشملا هذه ةظحالم نع

 ةلاح يف هيلع نولصحيس اهب ؛مهعامطأ عابشإو «داركألا مهيف اب يقارعلا بعشلا

 هعم مهبرح نع داركألا لغشي كلذبو تاريخ نم قارعلا ىلإ تيوكلا مض
 ."”قارعلا لامش يف ةيرثكألا اهيف نونوكي يتلا قطانملاب لالقتسالاب مهتبلاطمو

 . ١8 ص «قباسلا عجرملا ءيناجرسلا دلاخ (1)

 . 85 ص ؛م1848-191/1 يبرعلا جيلخلا :مساق ايركز لامج (6)
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 ىلع سيلو «ةيخيراتلا قوقحلا ةجحب مضلا ساسأ ىلع ةيضقلا حرط لعلو

 دملا هيف دعاصتي ناك يذلا تقولا يف «ةيبرغلا ةدحولا ةكرح نم ءْرج اهنأ ساسأ

 .فرص يميلقإ ساسأ ىلع ةيعسوت ةوعد مساق ةوعد لعج «"””يبرعلا يموقلا

 .ةحيحصلا ةيموقلا هتهجوب يودحولا موهفملا نم تدرجت

 فقوم ىلع ئيسلا اهريثأت تيوكلا مضب ةمزألا هذه تكرت دقف لاح ةيأ ىلع

 امك ؛تاءاعدالا هذه ةيبنجألاو ةيبرعلا لودلا تركنتسا دقف ءمساق ميركلا دبع

 تقو يف تيوكلل يداعملا يقارعلا ميعزلا فقوم ةيملاعلا ةفخحصلا تركدتسا

 ةفاحصلا هتمهتاو .سيفنو لاغ لكب هيلإ تعس يذلا لالقتسالا ىلع اهوصح

 هرخآلاو نيحلا نيب همزالت تناك ةبونل ةيحض عقو هنأو «ناودعلاو رمآتلاب ةيبنجألا

 بعاصم يف ًاضيأ ةمزألا هذه هتعضوو «ةيبرعلا ةسايسلا طيحم نع لزعنا اهك
 ."”ةيبرغلا لودلا نم ريثك عم ةيسايس

 بعشلا لمحتو .هرظتني ناك امم ريثكلا ةوعدلا كلت ءارج نم قارعلا رسخ دقو

 تارغثلا نويقارعلا المي نأ ًادج يعيبطلا نم ناكو ءاهتاعبت ضضم ىلع يقارعلا

 عامتجالاو ةحصلاو ةفاقثلا لاجم ين جيلخلا قطانم يف راعتسالا اهفلخ يتلا

 تلضفو «نييقارعلاب نيعتست نأ لواحت مل يبرعلا جيلخلا راطقأ نأ امك ,داصتقالاو

 هذه دوارت تلظ يتلا كوكشلل «ةفلتخملا ىرخألا تايسنجلا نم ءاربخلا مهيلع

 .مهيلإ قارعلا ةرظن نم راطقألا

 )١( ص ؛«قباسلا عجرملا ءيلاغ سرطب سرطب ١١7.
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 : م951١ مساق ةمزأ نم يلودلاو ييرعلا فقوملا :ًاعبار

 :م١195مساق ةمزأ نم يبرعلا فقوملا-١

 تايعادت ةهجاوم يف ىماسألا رودلا اهل ناك ىتلا ةيبرعلا لعفلا دودر ترهظ

 ةيبرعلا ةيروهمجلا اهسأر ىلعو ةلعافلا ةيبرعلا لودلا فقاوم لالخ نم ةمزألا

 .ةيبرعلا ةلودلا ةعماجو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ةدحتملا

 نابإ تيوكلا يف ةيخيراتلا قارعلا قوقح لوخ مساق ميركلا دبع هراثأ ام نإ

 ديعصتلا نم عون هنأب ًايبرع هريسفت ىرج ةيقارعلا عافدلا ةرازوب يفحصلا هرمتؤم
 يئادعلا فقوملا ةيفلخ ىلع يبرعلا عراشلا دييأت باذتجا دصقب فقوملل يبسايسلا

 مكاح نهذ يف تلازام ةقحال تاوطخل دهمت ىلوأ ةوطخك يبنجألا رمعتسملل

 .قارعلا

 يتلا ةيتيوكلا - ةيقارعلا دودحلا ةمزأب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تمتها

 ةوقب ازاحنم اهفقوم ناكو :,م١1951وينوي 50 يف مساق ميركلا دبع اهراثأ

 يماعزلا اهعقوم اهنم ءلماوع ةدع نم كلذ عبنيو«ةيتيوكلا ةموكحلا فقومل
 ةيداصتقالاو ةيميلقإلا اهح اصمب ةمزألا ساسمل ةفاضإ ؛يجيلخلا عمتجملا طسو

 ةيبرعلا ةكلمملا لخدت تيوكلا خيش بلط ؛م١147 وينوي ١١ يفف «'''ةيطفنلاو

 يف هيلإ ةيقرب زيزعلا دبع نب دوعس كلملا لسرأف «لبسلا ةفاكب اهتياحل ةيدوعسلا
 ميعزلا هب لدأ ام ىلإ اهيف مترشأ يتلا مكومس ةيقرب تلوانت" :ًالئاق هتاذ مويلا

 ؛نحن امأ .فسؤمو بيجع فقوملا اذه نأ ةقيقحلاو ءمساق ميركلا دبع نكرلا

 دادعتسالا متأ ىلع نحنو اندهع نع عجارتن نلو ءارضلا يفو ءارسلا يف مكعمف

 .74 ص :م11/41- 559١ يبرعلا جيلخلا ,مساق ايركز لامج(١)
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 يصاقلا ىدل امولعم نوكي نأ بجيو «تيوكلا انتقيقش ددبي رطخ يأ ةهجاومل
 ."””سكعلابو ةدحاو دلب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو تيوكلا نأ ينادلاو

 ةيبرعلا لودلا ءاسؤرو كولم ىلإ ةلاسر دوعس كلملا هجو هسفن مويلا فو

 :اهيف ءاج

 ميركلا دبع ءاوللا نم رشن يذلا نايبلا يف فسألا يننوكراشت مكنأ دقتعأ"

 سمي امف تيوكلاب انطبري امل رظنلابو «ةلقتسملا تيوكلا ةلود ةقيقشلا نأشب مساق

 َقتْز يف اعيمج نواغتن نأ يف ريبك مأ ىلو «ةيدوتعسلا ةيرغلا ةكلمملا سمي تيوَكلا

 مهسفنأ برعلا الإ هنم ررضتي الو برعلا ءادعأ الإ هنم ديفتسي ال يذلا قتفلا اذه

 اذه بيصي يذلا ىذألا اذه نود لوحي يذلا ديدسلا مكيأرب انودوزت نأ ايجار

 نواعتلاب ةيبرعلا لودلا كولمو ءاسؤر دوعس كلملا بلاطو «'””قيقشلا دلبلا

 تاوق لاسرإب دوعس كلملا رمأو ,برعلا ءادعأ الإ ديفي ال يذلاو ءرشلا فاقيإل

 اهدقع قبس يتلا كرتشملا عافدلا ةيقافتا ىلإ ًادانتسا اهتدعاسمل تيوكلا ىلإ ةيدوعس

 .م19151/ ماع نيدلبلا نيب

 ةسائرب ةيئانثتسا ةسلج يدوعسلا ءارزولا سلجم دقع م947١ 1وينوي 71 يفو

 سيئر عامتجالا اذه ىلإ يعدو تيوكلا دض يقارعلا ديدهتلا ثحبل دوعس كلملا

 ءيركسعلا عضولا ةساردل تيوكلا ىلإ هدافيإ مت يذلاو ءيدوعسلا شيجلا ناكرأ

 ناكرألا سيئر ريرقت ىلع اهعالطا رثإ و .تيوكلا نم هتدوع دعب ًالصفم اريرقت مدقو
 ىعدتساو ؛ةيتيوكلا دودخلا هاجتاب بئاتك ةدع لاسرإ ةيدوعسلا ةموكحلا تررق

 ةعماجلا رودل ةنراقم ةسارد ؛يلودلا مالسلا ظفح يف ةيميلقإلا تامظنملا رود ءيماس نيمأ يماس يركف )١(

 ةيلك :ةرهاقلا ةعماج ؛(ةروشنم ريغ) «هاروتكد ةلاسر م1955 - 197١ ةيبرعلا لودلا تامظنمو ةيبرعلا

 1١١١, ص ؛م ١98٠9 ؛ةيسايسلا مولعلاو داصتقالا

 .م947١اويلوي؟8 «ةرهاقلا ؛مارهألا ةديرج (؟)
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 دبع ىلإ اهغيلبتل ةيهفش ةلاسر هغلبأو ضايرلا ىدل يقارعلا ريفسلا دوغس كلملا
 هاجت هنع ردص امل فسألاو نزحلاب قيمعلا هساسحإ نع اهيف اربعم ءمساق ميركلا

 ةيبرع ةلود ىلع ءادتعاو «يبرعلا فصلا قشل ةلواحوه ثدح ام نأو «تيوكلا

 لقعتلاو ةمكحلا دوست نأ مساق ميركلا دبع دشانو «يبنجألا مكحلا نم تررحت

 .'"'ةيبرعلا حلاصملا ىلع صرخلاو

 تلصو ةيدوعسلا تاوقلا نأ تيوكلا ةعاذإ تنلعأ ,م١1471وينوي ٠١ فو

 ةليلق تاعاس دعب كلذو تيوكلا ريمأ بلط ىلع ءانب ةيتيوكلا ي ىضارألا ىلإ لعفلاب

 دبع لامج سيئرلا ىلإ ةلاسرب دوعس كلملا ثعب ايك ,ةيناطيربلا تاوقلا لازنإ نم
 ةدناسملا تلوانتو «ةمزألا لوح تروحمت يدوعسلا ةيجراخلا ريزو اهلمح رصانلا

 ايباجيإ افقوم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تذختا دقو «تيوكلل ةيدوعسلا ةيركسعلا
 ثحبلو اهيف يركسعلا عضولا ةساردل تيوكلا ىلإ ايركسع ًادفو تلسرأ ذإ

 ديوزت ةيناكمإ عم ةيدوعسلا تاوقلل تيوكلا نم ةمدقملا ةيركسعلا تاليهستلا
 ."”ةيركسع تادعمب تيوكلل ةيدوعسلا

 ةكلمملا بلط ىلع ءانب ةيبرعلا لودلا ةعماج سلجم دقعنا م1947 اويلوي 5 ينو

 عامتجالا رضحي ملو «ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ تيوكلا مامضنا ثحبل ةيدوعسلا ةيبرعلا

 يتيوكلا بلطلا يف تبلا ةعرس ىلع يدوعسلا بودنملا رصأو «قارعلا لثم
 لودلا عيمج لالقتسالا اذهب تفرتعاو «هلالقتسا لان دلب نع رداص هنأ ًاصوصخ

 ءاضعالا بلغأ بلاط نيحو «تيوكلا مكاح ىلإ اهب تثعب تايقرب يف ةيبرعلا

 ال ىتح ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا بودنم ضفر يتيوكلا بلطلا يف تبلا ليجأتب

 )١( ص .قباسلا عجرملا ء.يماس نيمأ يماس يركف ١١7 .

 ؛ةرهاقلا ؛مارهألا ةفيحص (؟) *" يونيو1971١م:
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 اذ ةعماجلا نم باحسنالاب قارغلا ديدهت ءازإو ءافيوست دعيو ليجأتلا تعم ءاسي

 نم هدالب باحسناب رخآلاوه يدوعسلا بودنملا دده ءاهيف ًاوضع تيوكلا تلبق
 .""اهيف اوضع تيوكلا لبقت مل اذإ ةعماجلا

 اهدض ةلمحلا ديعصت نع ةمزألا نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا فقوم رفسأو

 تيوكلل ديؤملا اهفقوم نع لختت مل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نكلو ءقارعلا لبق نم
 نم ؛م١1951ويلوي 7١ موي ةيبرعلا ةعماجلا سلجم عامتجا يف ةوقب حضتا يذلاو

 ينطولا اهءارت يف اهقوقح لماك ىلع تيوكلا لوصح ةرورض ىلع رارصإلا ثيح
 تاوقلا ةدايق ءاول دقعنا كلذ ىلع ءانبو «ةيبرغلا ةعماجلا يف اهتيوضع لماكو

 فتقوملا رمتساو «تيوكلا نع عافدلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةكرتشملا ةيبرعلا

 ريغتب اهرازوأ ةمزألا تعضو ىتح «تيوكلا بناج ىلإ ةدشب فقي اتباث يدوعسلا
 .""دادغب يف مكاحلا ماظنلا

 درو تيوكلا ةمزأب اريبك اماتفا رصانلا دبع لامجج سيئرلا ىدبأ كلذكو

 يلإ تلمح يتلا مكومس ةيقرب تيقلت دقل" :ةيلاتلا ةيقربلاب تيوكلا خيش ةيقرب ىلع
 فقوموهو «ةيقارعلا ةيروهمجلا ةموكح نيبو مكتيب فقوملا تاروطت يف مكيأر

 متعلطا دق مكومس لعلو .قلقلاو ماتهالا نم ديزمب هتاروطت عباتن لازن الو انك
 يذلاو «ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةموكح نع ردص يذلا يمسرلا نايبلا ىلع

 اهمكحت نأ نكمي ال ةيبرعلا بوعشلا نيب تاقالعلا نأب يبأر هتمدقم يف ىوح

 تيوكلا لالقتسا ناك اذإو «ةيبرعلا ةمألل ليوطلا لاضنلا اهعنص يتلا ئدابملا ريغ

 ةيبعشلا ةدارإلا لثمي لالقتسالا اذه نأ رابتعاب تقولا اذه يف انيئعي يذلا رمألاوه

 .م 145 1ويلوي0 :ةرهاقلا مارهألا ةفيحص (1)
 .18 ص .يبرعلا جيلخلا يف تيوكلا ةيضق ؛لعشألا هللا دبع (1)
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 انتيانع يضتقي ام يه يبرعلا يبعشلا ريمضلا نم ةدمتسملا ئدابملا نإف ؛هلهأل ةرحلا

 لك دض اهترصنو اهنع عافدلل مئادلا دهجلا انم بلطتي امو .تاقوألا لك يف

 ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا بعش نأ اودكأتت نأ مكتلالج نم ديرأ ينإو ءراطخألا

 «7١"ئدابملا هذه ةمدخ يف هتايناكمإو هتاقاط لك امئاد عضي

 يف رصانلا دبع لامح سيئرلا لاق تيوكلا ةمزأ نم فقوملا صوصخيو

 ةظحللا نم" :١193١ويلوي 77 يف عساتلا ةروثلا ديعب ًالافتحا هاقلأ يذلا باطخلا
 بجي يتلا ميقلا انمهتي تناك انيأر انلق امل عوضوملا اذه يف هيإ ائيأر انلق انحإ ىلوألا

 ءيبرعلاو يبرعلا نيب ةقالعلا مكحت نأ بجي يتلا ئدابملا ءيبرعلا لاضنلا مكحت نأ

 اذهلو «ايميلقإ ًاعسوت نوكت نأ نكمي الو ةورث يف ًاعمط نوكت نأ نكمياال ميقلاو

 لبق اهائلعأ يللا ةيلصألا ئدابملا نم هدمتسن انكو انفقوم انلعأ ىلوألا ةظحللا ذنم

 تيوكلا بعش عمو قارعلا بعش عم تناك ًاعبط تقولا لوط انرطاوخ ؛هدك
 انددح اذهلو رامعتسالا الإ نوكي نل ةمزألا هذه نم ديفتسي يذلا نأ ىرن انكو

 قارعلا بعش ؛«ةدحاو ةيبرع ةمأ يف نييبرع نيبعش انمامأ «ةقيقد لوأ نم انفقوم
 كسمتن نأ الإ ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا نحن انقح نم نكي ملو تيوكلا بعشو

 ةمألا نماضت ىلع ًاظافح اضيأ امنإو اهدحو ئدابملا ىلع ًاظافح ال «ئدابملاب
 تاروانملا .تاروانملا ىلع موقي نأ نكمي ال هلك ةيبرعلا ةمألا لبقتسم «ةيبرعلا

 ساكتنال ةليسو تاروانملا نوكت دق نكلو ةيبرعلا ينامألا قيققحتل ةليسو تسيل

 زيلجنإلا ةدوعو رامعتسالا ةدوعل ًاببس تاروانملا نوكت دق ًاعبطو ةيبرعلا ينامألا
 نوكي نأ ىلع قفاوت نأ ةيروهمجلا هذهل نكمي ال «"تيوكلا يف لصح ام يز

 ةنسلا :تامالعتسالا ةحلصم :ثوحبلاو قئاثولا زكرم :قئاثولا ةرشن - ةيبرعلا ةيسايسلا فراعملا ةرئاد (1)
 ١"7, ص ؛م١95١ويلوي .ةرهاقلا ؛ةرشاعلا

 , 77ص ء قباسلا عجرملا (1)
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 [ئاد اننأ نينس نم نظأ انلعأ «ةيبرعلا بوعشلا نيب تاقالعلا يف اكح مضلا أدبم

 ساسألا اذه ءساسأ ةدحولل نكلو مضلا قطنم ضفرنو ةدحولا قطنم ديؤن

 صلختلاوه تقو لك يف ناك اعيمج انفذهو نآلا ًاعيمج انفده ءيبعشلا عامجإلاوه

 ًاعيمج انفده نوكي نأ بجي لالتحالا نم صلختلاو «لالتحالا نم «رامعتسالا نم

 نم زيلجنإلا جرخي نأ تيوكلا ىلإ زيلجنإلا عجر ام دعبو تيوكلا ةمزأ دعب نآلا
 ."نمآلا نئمطملا لقتسملا تيوكلا بعش ىقبيل تيوكلا

 يف تيوكلا مكاح ىلإ رصانلا دبع لامج سيئرلا نم ةئنهتلا ةيقربل ناكو
 ةكرابمو دييأت نم هتلمح امل تيوكلل ةنينأمطلا قلخ يف غلاب رثأ م147١ ١وينوي 11“

 ةمئاق ةيميلقإ بلاطم اهنأب تفصو يتلاو ةيقارعلا بلاطملا دض ًافوقوو اهالقتسال

 «ةيعامتجالا ةيبعشلا ةدارإلا ىلع ءانب ةلماشلا ةدحولا قطنم سيلو مضلا قطنم ىلع

 «77قارعلا ةهجاوم يف تيوكلل ايساسأ معاد فقوملا اذه حبصأو

 ؛يودحولا يبرعلا رايتلا معزتت تناك ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا نأ مغرو

 مضب مساق ميركلا دبع ةبلاطم يف تدجو ابأ الإ «ةيبرعلا ةدحولاب يدانتو

 سيئرلا داقتعا ىلإ ةفاضإلاب هتضراعف رايتلا كلذ عم امامت ضراعتي ام تيوكلا

 يعويشلا بزحلاو ةيتيفوسلا ةرطيسلا تحت عقاو مساق نأب رصانلا دبع لامج
 ىلع م197١ 1وينوي 18 يف ردص يمسر نايب يف ضرتعا دقف مث نمو «”"”يقارعلا

 :اهزربأ نم طاقن ةدع ىلع نايبلا دمتعاو ءتيوكلل قارعلا ديدهت

 ال ةيبرعلا بوعشلا نيب تاقالعلا نأب ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا نايإ -أ

 .ةديدج وأ ةميدق تايقافتا وأ تادهاعم اهمكحت

 .47 «قباسلا عجرملا ؛يللغ سرطب سرطب (؟)
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 ريغ ىلع ةمئاق ةدحولا يف ةيبرعلا بوعشلا ةكرح نوكت نأ عقوتت اهنأ -ب
 ببسب اهيلإ داقو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق ابوروأ داس يذلا يديلقتلا جذومنلا

 اهنإف كلذلو ؛ةميدق تادهاعم صوصن ىلع ةمئاقلا ةيميلقإلا بلاطملاب كسمتلا

 .ةلماشلا ةدحولا قطنم دييأتل دادعتسا ىلع تناك نإو مضلا قطنم لبقت ال

 امهنيب ةدحولا ىلإ ةوعدلا بابسأ نم ريثكلا ناكلمي تيوكلاو قارعلا نأ -ج
 .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا قئاثو نم ىقبأو قمعأوه امم

 مساق ميركلا دبع هديري يذلا مضلا نيب قرفت ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا نأ -د

 رايتخالاو ةدحولا ساسأ ىلع ماقملا يبعشلا عامجإلا نيبو ءضفري نأ يغبني اموهو

 .ةيبرع ضرأ يف ةيناطيرب تاوق دوجو ضفرت اهخأ اك ؛مرتحي نأ يغبني اموهو «رحلا

 شيجلا تادحو ضعب ىلإ رماوألا رودص لوح تامولعملا رتاوت عمو

 لوخ كلذك تامولعملا قفدت عمو «ةيتيوكلا دودحلا بوص كرحتلاب ىقارعلا

 ةدحتنملا ةيبرعلا ةيروهمجلا تردصأ «تيوكلاوحن يناطيربلا يركسعلا كرحتلا

 ةيقارعلا تاكرحتلا ءابنأ هيف تضفر يذلاو ,م١19471١ويئوي ٠١ يف يناثلا اهنايب

 ,؟اعت ةيئاظيربلاو

 نم ةرتفلا يف «ةيتيوكلا - ةيقارعلا ةمزألا ةشقانمل نمألا سلجم داقعنا عمو

 نأ متاح رداقلا دبع دمحم ةيرصملا ةيجراخلا ريزو نلعأ ؛م1471 ويلوي 7- ١

 ةسائرب ةدحتملا ممألا يف مئادلا اهدفو ترمأ ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةموكح

 عم ةدحتملا ممألا ىلإ مامضنالا تيوكلا بلط حارتقا ينبتب يفطل رمع ريفسلا

 ."زجانو ًامات ءالج تيوكلا نع ًاروف ةيناطيربلا تاوقلا ءالجب ةبلاظملا

 .ما1551اويلويا :ةرهاقلا ؛مارهألا ةديرج .ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلل يناثلا نايبلا )01(

 .م197 اويلوي ؛ةرهاقلا :مارهألا ةذيرج (؟)
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 لاشفإل ةيبرع طغض ةوق نيوكت يف حجن دق يرصملا سيئرلا نوكي اذهبو
 اذه نم مساق ميركلا دبع بارغتسا ىلإ كلذ ىدأو ءيقارعلا سيئرلا تاططخم

 نم ذختي نأ يقارعلا بعشلا تدشان ًآنايب ةيقارعلا ةيروهمجلا تردصأو .فقوملا

 م197١ ١ويلوي لئاوأ يف رخآ انايب تردصأو ءًادشرمو ًامهلم يبرعلا لاضنلا ئدابم

 ةقيثووأ ةدهاعم ةيأ ىلعو يصخشلا دجملا ىلعولعي ةيبرعلا ةمألا ريصم نأ هيف تدكأ

 |ئيب قارعلا ىلإ تيوكلا مض ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ضفر تيرغتساو ؛ةميدق
 ."”يبرعلا نطولا ةمارك نم ةدحولا نأ تدكأو ؛ةيبرعلا ةدحولاب بلاطت

 نم ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نوكت كلذبو
 .تيوكلا بناج ىلإ اهفوقوو اهتدناسم تنلعأ يتلا لودلا لئاوأ

 ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا لهاع نيسح كلملا نلعأو ؛ثادحألا تلاوتو

 لماكلا هدييأتو ءتيوكلا بوص ةيقارعلا ةيركسعلا تاكرحتلل هبجشو هراكنتسا
 ىلع ظافحلا لجأ نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهتذختا يتلا تاءارجإلا لكل

 تاوقلا نمض لعفلاب ةيندرألا ةحلسملا تاوقلا تكرتشا لب .تيوكلا لالقتسا

 ."”تيوكلا نع عافدلل اهاسرإ ةيبرعلا لودلا ةعماج تررق يتلا ةيبرعلا

 ثعب يتلا ةلاسرلا يف نيدلا ديمح دمحأ مامإلا هحضوأ دقف نميلا فقوم امأ

 لجأ نم ةكلمملا هتذختا ام لكل لماكلا هدييأت اهيف نلعأ يتلاو دوعس كلملا ىلإ اهب

 ."”قيقشلا تيوكلا لالقتسا ىلع ظافحلا

 )١( ص ؛قياسلا عجرملا .ساكود اثرام 0

 .م197 اوينوي؟ 8 ؛ةرهاقلا ,رابخألا ةديرج (؟)

 «تيوكلا ؛عيزوتلاو رشنلل ةبورعلا راد ةبتكم ءرصاعملا يلودلا عارصلاو يبرعلا جيلخلا ءبجر يملح ىبحي (؟)
 ,27" ص ما
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 كلذ يف ةينادوسلا ةيروهمجلا سيئر دوبع ميهاربإ قيرفلا فقوم فلتخي مو

 ثيوكلا قح ةيف ديأ اعاجش هفقوم ناك ثيح «نميلاو ندرألا فقوم نع تقولا

 وأ قطنم يأ ىلإ دنتست مل يتلا ةيقارعلا معازملا بجشو «ةدايسلاو لالقتسالا يف

 برعلا ءاقشألا نيب برحلا حبش داعبإب مساق ميركلا دبع ميعزلا بلاطو ءلقع
 ."عقاولاو ةحصلا نم امل ساسأ ال معازمو ججحب

 :ما١1951 مساق ةمزأ نم ةيبرعلا ةلودلا ةعماج فقوم

 لكوأو «ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ ماضنإلا بلطب اهالقتسا دعب تيوكلا ترداب

 يتيوكلا فراعملا ريدم ىلإ بلطلا اذه ميدقت ةمهم حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا

 نوؤشلل دعاسملا ماعلا نيمألا ىلإ هرودب هملس يذلا ءنيسح زيزعلا دبع /ديسلا

 ؛يتيوكلا بلطلاب ةنوسح قلاخلا دبع /ديسلا ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا

 .بلطلا اذه ثحبل م19471١ويلوي نم لوألا ةسلج ددحو

 ةعماجلل ماعلا نيمألا عم ثحب دق حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا ناكو

 ةقطنم يف هل ةيمسر ةمهم نمض م١47١ ليربأ يف تيوكلا هترايز ءانثأ يف ةيبرعلا

 ؛هسفن ماعلا نم وينوي ٠١ يفو «ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ هدالب ماضنا ةلأسم جيلخلا

 ةعماجل ماعلا نيمألا نلعأ م197١ ١وينوي ١4 يف يتيوكلا لالقتسالا نالعإ دعبو

 هب مدقتت بلط يأب ةعماجلا بيحرت ةنوسح قلاخلا دبع /ديسلا ةيبرعلا لودلا

 بلط نيسح زيزعلا دبع /ديسلا مدقوينوي 71 ينو ءاهيلإ مامضنالل تيوكلا

 )١( ؛ةرهاقلا ؛مارهألا ةديرج ؟يوليو١971م.
 )١( ةيبرعلا لودلا ةعماج ؛بيبل ىولس ١956-١977 ريغ) هاروتكد ةلاسزر ؛ةزاجتلا ةيلك :ةرهاقلا ةعماج :م

 ص ,ما9ا/ا ؛ةرهاقلا ؛(ةروشنم 1١١.
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 دقع ةعماجلا سلجم ررقو «ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ مامضنالا لجأ نم تيوكلا ةموكح

 ."”ةيبرعلا ةعماجلا يف اوضع تيوكلا لوبق ىلع ةقفاومللويلوي 5 يف ةسلج

 ةيبرعلا ةكلمملا ضفرو وينوي ١0 يف ةيتيوكلا - ةيقارعلا ةمزألا راجفنا دعبو

 ةئراط ةسلج دقع م947١ ١1وينوي 11 يف ةكلمملا تبلط ؛قارعلا بلاطم ةيدوعسلا

 ةعماجلا ةيوضع ىلإ تيوكلا ماهضناو «ةمزألا ثحبل ةيبرعلا لودلا ةعماجل
 ةكلمملا تمدقتويلوي نم لوألا يفو .بلطلا اذه نأش يف رارق ذختي ملو «ةيبرعلا

 يداع ريغ عامتجا دقع اهيف بلطت ةيبرعلا ةعماجلا ةنامأ ىلإ ةركذمب ةيناثلا ةرملل
 ةشقانمو «ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ تيوكلا مامضنا عوضوم ثحبل «ةعماجلا سلجمل

 يف ةيبرعلا ةعماجلا سلجم عمتجا لعفلابو «"'تيوكلا لالقتسال يقارعلا ديدهتلا
 ررقو «عوضوملا يف رارق ذاختا يف قفخأ هنكل ,م١1971١ويلوي 4 يف ةثراط ةسلج

 ةيبرعلا ةعماجلا ماع نيمأ يهتني (ثير ويلوي ١١ ءاعبرألا موي ىلإ ةسلجلا ليجأت

 ةئدب# لجأ نم عازنلا ةيوست ىلع لمعلاو ةمزألاب ةينعملا تاموكحلاب لاصتالا نم
 ىلإ رفسلل هتسائرب ةيبرعلا ةعماجلا نم ىوتسملا عيفر دفو ليكشت لالخ نم فقوملا

 /ديسلا ىلإ ةفاضإ ,دفولا لمش دقو «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو قارعلاو تيوكلا

 يف دفولا رفاسو .دعاسملا ماعلا نيمألا لفون ديس روتكدلا ؛ةنوسح قلاخلا دبع

 ءارزولا سيئر «نيترم «ةيبرعلا ةعماجلا ماع نيمأ ىقتلا ثيح دادغب ىلإ هسفن مويلا

 تيوكلا ىلإ لقتنا مث .داوج مشاه هتيجراخ ريزوو مساق ميركلا دبع يقارعلا

 نع برعأو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ كلذ دعب لقتناو ءاهمكاحب عمتجاو
 /ديسلا فاضأو «نيناجلا نيب ًابيرق رهظيس الخ .نأ هداقتعا نع ربو هلؤافت

 .87 ص «قباسلا عجرملا (1)
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 نيح يف برعلا نيب لاتق بوشن روصتأ نأ عيطتسأ ال" :ةنوسح قلاخلا دبع
 ىلإ ينوعدت ةريثك لماوع يدلو «يلاهشلا ميلقإلا دودح ىلع اهتاوق ليئارسإ دشحت
 تديأ ام ردقبو «"”البق هيلع تناك ام ىلإ تاقالعلا ةدوعو «ةمغلا عاشقنا عقوت

 هذه يف ةعماجلا ىلإ ماضنالل تيوكلا بلط ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تمعدو

 سلجم ماسقنا نع رفسأ امم بلطلا اذه ىلع هتاذ ردقلابو قارعلا ضرتعا .ةسلجلا

 .مامضنالا بلطل ضراعمو ديؤم نيب ام هسفن ىلع ةيبرعلا ةعماجلا

 يوني يتلا ةلوجلل ةصرفلا ةحاتإلويلوي ١١ ىلإ تاشقانملا تلجأت كلذ ءازإ

 ءامهنيب ةطاسولل تيوكلاو قارعلا نم لك ىلإ ةيبرعلا ةعماجلا نيمأ اهم مايقلا

 ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةئميه ةدايز ىلإ قارعلا باحسنا يدؤي نأ نم ًافوخو
 .(ةيبرعلا ةعماجلا ىلع

 تيوكلا ةموكح تمدق :م١1971١ويلوي ١١ يف ةيبرعلا ةعماجلا عامتجا يفو

 ةعماجلا ىلإ مامضنالا بلط ؛نيبلط تنمضت ةيسايسلا نوؤشلا ةنجل ىلإ ةركذم
 ريمأ دهعت (ى «يقارعلا ديدهتلا دض اهل ةيبرعلا لودلا ةدناسم بلطو ؛ةيبرعلا

 اهلحم لحت نأ ىلع تيوكلا نم ةيناطيربلا تاوقلا بحسب ةركذملا يف تيوكلا

 رمأي نأب دهعت .تيوكلا ريمأومس نأ" :يتآلا ىلع دهعتلا صن دقو «ةيبرع تاوق
 لودلا ةعماج لكشت امئيح تيوكلا نم ةيناطيربلا تاوقلا عيمج بحسب الاح

 ةيبنجألا تاوقلا لحم لحتل تيوكلا ىلإ اهلاسرإب ًالعف موقت ةيبرع تاوق ةيبرعلا

 ."”اهيلع موجه يأ دصو ؛تيوكلا لالقتسا ةنايصل كلذو ءًايلاح اهب ةدوجوملا

 )١( ؛ةرهاقلا :مارهألا ةديرج ؟يوليو١197١م.
 ) )1ص :قباسلا عجرملا بيبل ىولس 7١8.

 )"( :ةرهاقلا ءرابخألا ةديرج ١١ .م147 اويلوي
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 تاوقلا لحم لحت ةيبرع نمأ ةوق ليكشت ةيبرعلا ةعماجلا تررق كلذ دعبو

 اهتباجتسا مغر ةيناطيربلا ةموكحلا نأو ةصاخ تيوكلا يف ةمئاقلا ةيناطيربلا

 نيمألا فرشأ لعفلابو ءاهفقوم ءازإ ظفحتلا تمزتلا دق اهنأ الإ تيوكلا ةدناسمل

 ,«يدنج فالآ ةعبرأ اهماوق ةيبرع ةيلود ئراوط ةوق ءاشنإ ىلع ةعماجلل ماعلا

 عم ًاقافتا ماعلا نيمألا مربأ مث .يدوعس دئاق ىلإ ةوقلا هذه ءاول ةدايق تدقعناو

 يضارألا يف اهدوجو نابإ تاوقلا كلتل ينواعتلا زكرملا ديدحتل تيوكلا ةموكح

 ."7ةيتيوكلا

 نوؤشلا ةنخل تصوأ م١1971١ويلوي “١ يف ةيبرعلا ةعماجلا عاتجا يفو

 ٠١ يف ةيبرعلا ةعماجلا تردصأو «تيوكلا بلط لوبق ىلع ةقفاوملاب ةيسايسلا

 مامضنا ىلع ةيناثلا هترقف يف صن يذلا 70 /11/ا/ مقر رارقلا م١1571١ويلوي

 ةبسنلاب ايخيرات اموي مويلا كلذ ربتعاو «"''ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلإ تيوكلا

 دقف قارعلا يف امأ ءاههالقتسا معدو اهتيوضع ىلع سلجملا قفاو ثيح «تيوكلل
 ةيبرعلا لودلا ةعماج يف تيوكلا ةيوضع لوبق ىلع مساق ميركلا دبع لعف در ناك

 ةعماج ىدل قارعلا يلثمم بحس نأ كلذ معدل ةعماجلا اهتذختا يتلا تاءارجإلاو

 يتلا لودلا نم هئارفس لك بحسو «تيوكلا يبرعلا معدلا دقتناو ةيبرعلا لودلا

 ."”لودلا هذه ىلع طوغضلا نم ديزم قلخ فدبب تيوكلاب فرتعت

 9 5 علا تآييقلا ةدهاَعَم 8 تيوكلا مايضناب ةصاخ ةيقافتا تي تيوكلا

 )١( ص ؛يبرعلا جيلخلا يف تيوكلا ةيضق ؛لعشألا هللادبع 7.
 .85 ص «قباسلا عجرملا ؛يلاغ سرطب سرطب (؟)

 ديجملا دبع ؛ةمجرت «ةيلخادلا هتاروطتو ةيجراخلا هتاقالع يف ةسارد قارعلا ءزورئيب فيا ؛ىئاو ثيدأ (؟)

 .4768 ص ؛م ١9/9 ؛ىلوألا ةعبطلا .توريب ؛تاعوسوملل ةيبرعلا رادلا ««يبسيقلا
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 تاوق عضو نأشب ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا عم ىرخأ ةيقافتا مربأ انك

 ملع عفر يف تاوقلا كلت قحب تيوكلا فارتعاو ؛«تيوكلا يف ةيبرعلا نمألا

 لخاد كرحتلا ةيرحب ةقلعتملا ايازملاب اهعتمتو اهيضارأ لخاذ ةيبرعلا ةلودلا ةعماج

 ."”اهتاراطمو ةيئاملاو ةيربلا اهقرط مادختساو ءاهيضارأ

 ةئيهلا ءاشنإب ةصاخلا تارارقلا ضعب ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا نيمآلا ردصأو

 قودنصلا اذه ءاشنإ مت دقو ءاهليومتل قودنص ءاشنإو «تاوقلا هذحل ةيذيفنتلا

 تابيترتلا كلت ذاختا رثإ ىلعو "”ىفوألا بيصنلاب تيوكلا هيف تمهسأو لعفلاب

 .م١1971١ ربوتكأ ١١ يف لماكلاب ةيناطيربلا تاوقلا باحسنا تيوكلا ريمأ بلط

 لاسرإب اوبحرف .«تيوكلا يف مهتاوق ءاقبل نيسمحتم ريغ نويناطيربلا ةداقلا ناكو

 ةرورض ىلع ديكأتلا عم ؛ةيناطيربلا تاوقلا لحم لحتل تيوكلا ىلإ ةيبرع تاوق
 ."”البقتسم تيوكلا دض يقارع كرحت يأ دض ةينمأ تاطايتحا دوجو

 ًاباطخ تيوكلا ىلإ ةلسرملا تاوقلا ىلإ ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا نيمألا هجوو
 يذلا باطخلا دكأو ؛هيضارأ ةمالسو ؛«تيوكلا لالقتسا ىلع ةظفاحملاب هيف بلاط

 «يبرعلا انئطو نم مسق يف برع ةوخأ تيوكلا لهأ نأ ةيبرعلا تاوقلل هّهجو

 نيبيرقلا نيدلبلا ىلع ًافويض ةيقارعلا - ةيتيوكلا ةيبرعلا دودحلا ىلع نوفقت مكنإو

 .(قارعلاو تيوكلا نيب ةيعيبطلا ةيوخألا تاقالعلا ةدوعل ديهمتلا مكفدهو

 «ةيناطيربلا تاوقلا باحسنا لامتكا تيوكلا تنلعأ ,م1471 ربوتكأ ٠١ يفو

 41 ص «قباسلا عجزملا :ساكود ائرام (1)
 .م197 ١ربوتكأ ١١ ؛ةرغاقلا ؛مارهألا ةديرج (؟)
 . 88 نص ؛قياسلا عجرملا :يلاغ سرظب سرطب (؟)

 ,41 ص ؛قباسلا عجرملا (4)
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 ؛تيوكلا ةلودب فارتعالا ىلإ هسفن مويلا يف ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا تردابف

 .22ىرخألا ةيبرعلا ةعماجلا لود اهتعبتو ةدايس تاذ ةلقتسم ةلودك

 :ما١971١ مساق ةمزأ نم يلودلا فقوملا -7

 ؛يلودلا ماعلا يأرلا قارعلا اهراثأ يتلا ةيتيوكلا ةيقارعلا ةمزألا تلغش

 مخضلا عدوتسملا اهنأل رتوتلا نم ًاديزم لمتحت ال يبرعلا جيلخلا ةقطنم نأو ةصاخ

 ؛يبرعلا راطإلا يف الح امل دجت نأ تعاطتسا ةمزألا هذه نأ مغرو «يملاعلا طفنلل

 ةرئادلا ةدرابلا برحلا ببسب اهتجلاعم يف «ةدحتملا ممألاو نمألا سلجم لشف امنيب

 لحدتلا ديأو تيوكلا دئاس يذلا ةدحتملا تايالولا ةماعزب يبرغلا ءنيركسعملا نيب

 بناج ىلإ فقو يذلاو يتيفوسلا داحتالا ةماعزب يقرشلاو «يناطيربلا يركسعلا
 ةمهملا هذه كرت ىلإ هعفدو «رارق ذاختا نع نمألا سلجم زجع ىلإ ىدأ امم «قارعلا

 .ةيبرعلا لودلا ةعماجل

 نع ةباينلاب) ةيناطيربلا ةموكحلا تأدب امدنع ايلود فقوملا ذعاصت دقو

 ةموكحلا تردابف ءنمألا سلجم يف قارعلا دض ىوكش ميدقتب (تيوكلا
 نأ ساسأ ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا دض ىرخألا يه ىوكش ميدقت ىلإ ةيقارعلا

 هتمالسو قارعلا نمأ ضرعي تيوكلا يضارأ يف ةيناطيرب ةيركسع تاوق لوزن
 مل هنأ هاوكش يف قارعلا دكأو «هيلع ًايركسع ًاناودع ربدت ايناطيرب نأو «رطخلل
 ."ةيتيوكلا دودحلا ىلع طقف بهأت ةلاح يف تناك هتاوق نأو .فنعلا ىلإ أجلي

 تاديدهت نم تيوكلا ةيامح يف ًارثؤمو امهم ًارود بعلت نأ ايناطيرب تعاطتسا دقو
 تاءاعدا ةيناطيربلا ةموكحلا تبرغتساو «ةوقلاب اهالتحاب مساق ميركلا دبع

 ؛توريب ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ,برعلاو رصانلا دبع :ويلوي 1 ةزوك ةصق :شورح دخأ (1)
 . ١1/١ ص م1917 ؛ىلوألا ةعبطلا

 .م157اوينوي ٠١ :ةرهاقلا رابخألا ةديرج (1)
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 تاموكحلا فارتعا نم مغرلا ىلع «قارعلا نم ءزج تيوكلا نأب قارعلا مكاح

 ةبصعل قارعلا ماهضنا دنع ةصاخبو «ةلقتسم ةلود تيوكلاب ةقباسلا ةيقارعلا

 ةيناطيربلا نيتموكحلا نيب تارواشملا نم ديزملا عبتتسا ام :م ١9757 ةدحتملا ممألا

 اهريدقتو ؛«تيوكلا مكاحل اهمعد ايناطيرب تدكأو «ةيضقلا هذه لوح ةيتيوكلاو

 نم ١9 خيراتب تاركذملا لدابت نأ حضاولاو :"”تيوكلا لالقتسال يبرعلا معدلل

 نيتلود نيب قافتا ةباثمب ناك تيوكلاو ةيناطيربلا ةموكحلا نيب ؛م١1971وينوي

 ."”ةرورضلا دنع تيوكلا ةدعاسمب ةيناطيربلا ةموكحلا مزلي «نيتلقتسم

 قارعلا فارتعا دعب يتأي يقارعلا ءاعدالا نأ ةيناطيربلا ةموكحلا تفاضأو

 تالاصتالل يلودلا داحتالاك ةيلودلا تائيحلا ىلإ اهمامضضنا مغدو تيوكلاب

 ؛ما951اوينوي نم ١ يف ةيلودلا لمعلا ةمظنم يف تيوكلا ةيوضعو ,/ماإا4

 ديربلا داحتاو يئدملا ناريطلاو (وكسنويلا) ةيملاعلا ةحصلا تاميظنم يف كلذكو

 يرفمه ريسلا دادغب يف يناطيربلا ريفسلا حض وأو «29ةيلودلا ةحالملاو يملاعلا

 نأ ىلع دكأ هنأ ريغ ءتيوكلا يف بالقناب مايقلا عيجشت يوني قارعلا مكاح نأ

 ةلاح يف هنأو كلذب قارعلا مكاح عنتقي نأ يرورضلا نمو ةلقتسم ةلود تيوكلا

 تاوقلا نأو ءرثآلا قيمع هل نوكي فوس تيوكلا ىلع يقارع موجه يأ ثودح

 .”هوجهملا اذه ىلع ةوقب درت فوس ةيناطيربلا

 (1) 110 371/1/156846: 1عاإ/ هان 5ءععوعاقتإل 01 امنع ام 1010 ماعيمصلع 04 1816م هدول 8

 لانتعي 61

 (2) 2:0, 371/156846: [1هاندع هأ' 1هءلك. م ةعاتدسصعاممب نانععاتممو اءمرص 10 ةلععدملعع ام هرعاعم

 01عب 21

 (3) 1:0 371/1/156846: 1!عارب 83 5ععرعأويكا هؤ 5اقتع م امل خلعزئمصلعع هك [!:لزؤطم-هانعطب 28 طانقع.

161 

 (4) 1:0. 371/156864: مص 11.1.0 غم (طغ 1؟نآعغ نع اكاتتنةنأب 2511دع 1961 (1تدا نأ 6

 مققات1306ع) .

- 165 - 



 هللا دبع خيشلا تيوكلا ةلود ريمأ تطاحأ يتلا ةبعصلا فورظلا كلت نإ

 بلط ىوس ةمزألل نئمطم لح نع ثحبلا يف ًارايخ هل كرتت مل حابصلا ملاسلا

 ةدعاسملا كلت نأ ابو «يقارعلا ديدهتلا عنمل ةيناطيربلا ةموكحلا نم ةدعاسملا

 رخأتي وأ ددرتي نأ هيلع بعصلا نم ناك دقف ءيركسعلا بناجلا يف ةروصحم

 يتسجول لقنو دادعإو بيترت ىلإ جاتحت ةدعاسملا ةعيبط نأل ءلوطأ تقول

 .""ةعرسب تاوقلل راشتناو

 يسايسلا ليكولا ىلإ حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا لسرأ كلذ ىلع ءانبو

 تاكرحتلا ىلغ ءانب ةيناطيربلا ةدعاسملا اهيف بلطي ةلاسرب (دنومشتير نوج)

 ميقملا عم اهلدابت يتلا ةركذملا لالخ نم كلذو «تيوكلا دودح ىلع ةيقارعلا

 هتموكح غالبإب هبلاطو ؛م57١ ١وينوي ١9 خيراتب سول يبرعلا جيلخلا يف يسايسلا
 دنجت و .تاءارجإلا عيمج ذختتس ةيناطيربلا ةموكحلا نأ نم ةقث ىلع هنأو .كلذب

 تيوكلا يف يمايسلا ليكولا ثعبو ؛'''نيدتعملا عدرل اهيدل يتلا تاناكمإلا عينج

 لوصحلا تيوكلا ةلود ريمأ بلط تنمضت ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازول ةلاسرب

 ىلعألا سلجملل كلذ غالبإ يف ريمألا ةبغرو «ةيناطيربلا ةيركسعلا ةدعاسملا ىلع
 ."”يلاحلا تقولا يف نيتموكحلا نيب ًارس رمألا كلذ ىقبي نأ ىلع يتيوكلا

 ىلغ ةقفاوملاب ةيقارعلا تاديدهتلاو تاحيرصتلا ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا ثدرو

 ةصاخ ةقرف تاوقلا هذه عئالط تمضو .تقو عرسأ يف تيوكلا ىلإ تاوق لاسرإ

 نم لوألا حابص تيوكلا تلصو يتلا (كارولوب) ةكلملا ةلالج ةنيفس نم ةيرحب

 )١( ص ؛قباسلا عجرملا ء زورئيب فيا :يئاو ثيدأ 57 .
 ممل اكنانهتأ (الاع هنعطصممقل) اه عمععاوو 016هع (أمم 5ةهعمعألا :371/156874 .50 )2(

  30, 1ا«انال/هأ أ. زان ع

 + 30 1961 2.0 4[عمر0 اكاناننهتأ (ااع ؟نءطملممل) ام عهععاوو 010هعبزانان ع )3(
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 م1957 اوينوي 14 يف |ههنيب ةمربملا ةقادصلا قافتال اذيفنت كلذو ؛م١1971١ويلوي

 ةياحلو ءتيوكلا ددبي يجراخ رطخ يأ دصب ةيناطيربلا ةموكحلا هيف دهعتت يذلا

 .""ةيناطيربلا ةيلودلا لورتبلا ةكرش ةصاخبو ةقطنملا يف اهح اصم

 عم دودحلا دادتما ىلع اهتاوق دشحب ةيناطيربلا دوشحلا ىلع دادغب در لثمتو
 دوجولا نأو «ةقطنملا يف يلايربمإ لخدت وه يناطيربلا فرصتلا نإ ةلئاق تيوكلا

 اهتدناسمب ةيبرعلا لودلا تبلاطو «قارعلا نمأل رشابم ديدبت يبنجألا يركسعلا

 ممألا يف يقارعلا لثمملا فصوو «ةيبرعلا ةريزجلا هبش ريرحت يف اهفادهأ قيقحتل
 .©7"”ةيبرحلا نفسلا ةيسامولبدب" يناطيربلا يركسعلا بولسألا ةدحتملا

 ايناطيرب بودنم 541101016 1015477 نيد كيرتاب نلعأ :م١1571١ويلوي يفو

 نأ درجمب تيوكلا نم اهتاوق بحستس ةيناطيربلا ةموكحلا نأ ءنمألا سلجم يف
 :لاقو .تهتنا دق «هدالب ال ضرعتت يتلا ديدهتلا ةلاح نأ تيوكلا مكاح ىري

 ىلع موجه عقو ام اذإ طقف مدختستس تيوكلا ىلإ تلسرأ يتلا هدالب تاوق نإ"
 ةيدولا اهتقالغ ىلغ صالخإ لكب ىقبت نأ دوت ةيناطيربلا ةموكحلا نأو «تيوكلا

 ١ ."”””قارعلا بعشو قارعلا ةموكح عم

 نمز يف يقرشلاو يبرغلا نيركسعملا نيب سفانتلاو عارصلا مضخ يفو
 داحتالاب لثمتملاو يقرشلا ركسعملا باذتجا يف قارعلا حاجنو "ةدرابلا برحلا"

 تاديدهتلا ثحبل «ةدحنملا ممألا ىلإ ًابلط تيوكلا تمدق «هبناج ىلإ يتيفوسلا
 تارارق نأ رابتعالا يف ةذخآ ءايناث ةدحتملا ممألا ىلإ مامضنالاو ءالوأ ةيقارعلا

 )١( ص ؛«قياسلا عجرملا هزورئيب فيا ؛يئاو ثيدأ 00

  2. 1961( 25 1-2"مع ةلعألا ؟8معتع 113185 (ةآنآنال, )2(
 )( «ةرهاقلا .رابخألا ةديرج ”يوليو١ ١145م .
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 ناكسلل ماع ءاتفتسا ءارجإل ةوعدلاب ةداع نوكت ةهباشملا رومألا يف ةدحتملا ممألا

 «ميلقإلاوأ دلبلا ريصم ررقت يتلا يه ءاتفتسالا ةجيتنو ءاهفارشإ تحت نييلحملا

 ."”يلودلا عمتجملا نم هانمتت لب رارقلا اذه لثم رظتنت تيوكلا تناك امبرو

 ةضراعمل يجهجابلا ناندع ةدحتملا ممألا يف قارعلا لثمت عفد عقاولا اذه

 ءارجإ ًابرغتسم يبعش ءاتفتسا ءارجإ ةضراعمو «ةدحتملا ممألا ىلإ تيوكلا مامضنا

 هذه تقلخ يتلا يه ايناطيرب نأ ًاربتعم !!قارعلا نم ءزج يه ضرأ يف ءاتفتسا

 ."!!قارعلا عم قافتالا نود اههالقتسا تيوكلا حنمب ةلكشملا

 دض ىوكش ميدقت يف اهنع بونت يتلا ايئاطيرب يف ةلثم تيوكلا تأدب نيحو
 ةموكحلا ترداب «ةدحتملا ممألا ىلإ دعب تمضنا دق تيوكلا نكت مل ثيح «قارعلا

 ةيركسع تاوق لوزن نأ ساسأ ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا دض ىوكش ميدقتب ةيقارعلا
 مل قارعلا نأ ةدكؤم رطخلل اهتمالسو اهنمأ ضرعي تيوكلا يضارأ ين ةيناطيرب
 «ةيتيوكلا دودحلا ىلع بهأت ةلاح يف تناك ةيقارعلا تاوقلا نأو فنعلا ىلإ أجلي

 نيبناجلا ىوكش ثحبل م947١ ١1ويلوي 7-7 نم تاسلج ةدع نمألا سلجم دقعو

 تيوكلا ىوكشل سلجملا لوبق ىلع ًاضرتعم قارعلا ادبو يتيوكلاو يقارعلا
 .قاغبملا نم ؟ /76 ةذاملا بجومب ةلود تسيل اهنأ رابتغاب

 فقوملا حرشو روضحل اب يتيوكلا دفولل نمألا سلجم حمس ةيناثلا ةسلجلا ينو

 اهتدايس ذاقنإ يف تمهسأ ةيلود ةصرف تيوكلا ىطعأ امم ءءاضعألا مامأ يتيوكلا

 ( 1زوعطمقعال. [ةنعاطقتل: خعدطتمم 80ان50ةجلعق آدزومانأعو, ,١015 ]230 - اءاناقنا 11, 1940 - 1992, 0

 1010 ةععاتا ع 1992. مم. 208 - 09.

 «دادغب ؛رشنلل ديشرلا راد ؛م1477 - ١954 ةيتيوكلا ةيقارعلا تاقالعلا ءمساج ركش فانملا دبع (؟)
 .7١١1؟ ص ما 04

 ٠6١. ص «قباسلا عجرملا .يعيبر داؤف هللا دبع (7”)
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 لحل ًاعورشم ايناطيرب تمدقو ءاهمضل ةيقارعلا تالواحملا طابحإو اهالقتساو

 «تيوكلا لالقتساو ةدايس مارتحا ىلإ قارعلا هيف تعد نمألا سلجم مامأ ةمزألا

 مث .""ايملس عازنلا ةيوستل لخدتلاب ةيبرعلا لودلا ةعماج اضيأ هيف تبلاطو

 ةيناطيربلا ةموكحلا نإ" :التاق يتيفوسلا بودنملا ىلع درو ايناطيرب بودنم ثدحت

 يتلا ديدهتلا ةلاح نأ تيوكلا مكاح ىري نأ درجمب تيوكلا نم اهتاوق بحستس

 ىلع ءاتب مت تيوكلا ىلإ ةيناطيربلا تاوقلا لاسرإ نأو تهتنا دق هدالب اه ضرعتت

 ديدهت يأ لكشت ال اهنأ امك ؛ةيئاودع تاين ةيأ رمضن ال اهنأو ءاهمكاح نم بلط
 ةيلوؤسملاب تيوكلا ةلود تعلطضا ؛ةيضاملا ةرتفلا يف هنأ" :فاضأو ."قارعلل

 ةموكح نم لماك معد عم ةصاخلا ةيلودلا اهتاقالع ةرادإو ةماقإ نع ةماتلا

 ةلقتسم ةلودك ةيلودلا تامظنملا نم ددع يف ىضاملا يف تكرتشاو «ةكلملا ةلالج

 تدقتعاو :م143 ١وينوي ١4 يف :تيوكلا لالقتسا نلعأ اذه ىلعو «ةدايس تاذ

 كلذلو «ةيبرعلا لودلا ةصاخ «لودلا عينج اهلبقت فوس ةوطخلا هذه نأ ايناطيرب

 ةشهدلاب «ديدهتلاب هدر لب هتيوكلا لالقتسال قارعلا لوبق مدع رابخأ انليقتسا
 ."7"ةمدصلاو

 نع تريثأ يتلا تاعئاشلا ًايفان ةدحتملا ممألا يف يقارعلا بودنملا ثدحتو

 ًايدنج كرحي مل قارعلا نأ نلعأو دودحلا نم برقلاب ةيقارعلا تاوقلا دشح

 ةتتاودعلا لايعألا رييدت وه ايناظيرب .ىوكش نم ضرغلا نإ" :لاقو ءادخاو

 لئاسولا ىلإ أجلتس ابنأ ًارارم تنلعأ قارعلا ةموكح نإ" :فاضأو «"ةرفاسلا

 ةديرف ءاقرخ ةلواحمب اهمايقب تأطخأ ايئاطيرب نأو «عازنلا ةيوستل ةيملسلا

 .ماوكا ويلويا“" «ةرهاقلا ؛مارهألا ةديرج )غ0(

 .9 89-5 ص ص «قباسلا عجرملا ءيعيبر داؤف هللا دبع (1)
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 اهترماغم نأو ءتيوكلا مكاح ةءابع ءارو يفتخت يهو «ةعنقم ريغو ءاهعون نم

 هدالب ةحلصم نيب عمجي نأ لواح (ى ."سيوسلا يف اهتارماغم هبشت تيوكلا يف

 ضرألا ىلع يبتجأ دوجو يأل ضفارلا ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةحلصمو

 ةيناطيربلا تاوقلا باحسنا ىلإ هيفوعدي بلطب مدقتلا اهبودنم نم بلطف «ةيبرعلا

 تيوكلا نوؤش يف لخدتلا مدع ىلإ قارعلاوعدت ةرقف ةفاضإ ةطيرش تيوكلا نم

 ."0ةيلخادلا

 نأ لبق يتيوكلا لثمملا سولج يقارعلا لثمملا ضفر ؛م1١”١5ويلوي © يفو

 ةمزألا لحل ناعورشم ةسلجلا يف حرطو .ةدحتملا ممألا يف ًاوضع تيوكلا حبصت

 يناطيربلا عورشملاوعديو «ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلاو ايناطيرب نم لك امهم تمدقت

 فارطألاوعدي اى ءاهيضارأ ةدحوو تيوكلا لالقتسا مارتحا ىلإ لودلا عيمج

 تيوكلا يف عضولا ءاقبو «ةقطنملا يف ءودهلاو مالسلا ظفح ىلع لمعلا ىلإ ةينعملا

 ًايملس عازنلا ةيوستل لختدتلاب ةيبرعلا ةغماجلا بلاطيو ؛نمألا سلجم رظن تحت

 دقف «ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا هب تمدقت يذلا عورشملا امأ .تقو برقأ يف

 ايناطيرب بحست نأو «ةيملسلا لئاسولاب تيوكلا ةمزأ لح نوكي نأب يضقي ناك

 ثحبل م19” ١ويلوي !/ ةعمجلا موي ىلإ ةسلجلا تلجأتو ءتيوكلا نم ًاروف اهناوق
 ."'"مهيلع عارتقالاو نيعورشملا

 /ديسلا يتيوكلا بودنملا حرط .هتامهم مامأ نمألا سلجم عضول ةلواحم ينو

 هنأل ءاهذاختا سلجملا ديري يتلا ةيلاتلا ةوطخلا نع ًالاؤس نيسح زيزعلا دبع
 رعشت نأ عيطتست ال تيوكلا نأ |ميس الو ءاقلعم عوضوملا كرتي نأ هل زوجي ال

 .م1957 اويلوي"" «ةرهاقلا ءرابخألا ةديرج )١(
 .م197اويلوي ١ ؛ةرهاقلا ؛مارهألا ةديرج (؟)
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 ىلإ بلطت اهنإف هيلع ءانبو «ةلقتسم ةلودك اهب فارتعالا ىلع لصحت ىتح نامألاب
 لاقو «''”اهب فارتعالاو اهلالقتسا معدي صوصخلا اذهب ًارارق ذختي نأ سلجملا

 ماع ذنم ةيلودلا تامظنملا نم ديدعلا يف اهوبق تيوكلا لالقتسا دكؤي ام نإ

 داحتاو «ةيلودلا لمعلا ةمظنمو «ناريطلاو «يملاعلا ديربلاو ءوكسنويلاك م 4

 تاوقلا باحسنا بلطت نل تيوكلا نأ دكأو «ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا

 يأ عنمل ةدحتملا ممألا نم ةيفاك تانامض ىلع لصحت ىتح اهيضارأ نم ةيناطيربلا

 ."'اهيلع يقارع موجه

 نيعورشملا ىلع عارتقالل ةسلج نمألا سلجم دقع :م١1971ويلويا/ يفو

 وتيفلا) ضفرلا قح ةيفلخ ىلع مساح رارق ذاختا يف حجئي مل هنأ الإ .هيلإ نيمدقملا

 لصفلا نع ًازجاع نمألا سلجم فقو كلذبو ءعورشملا لطبأف يتيفوسلا 0810

 نع عانتمالا ىلإ تيوكلا يف عضولاب نيمتهملا لك سلجملا سيئر اعدو «عازنلا يف
 .«رطخ فقوملا ةذايز اهنأش نم تاوطخ ةيأ ذاختا

 نكلو «تيوكلا ةمزأ لوح هتاشقانم نمألا سلجم متتخا م97١1 ١ويلوي 8 فو

 تهجو «ةيقارعلا تاديدهتلا دص يف يلودلا عمتجملا لشف عمو ءلحل لصوتلا نود

 هدشانت نمألا سلجم ىلإ ءادن يونسلا اهعامتجا لالخ ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجا

 ةماعلا ةيعمجلا تقفاوو «ةيلودلا لدعلا ةمكحم ىلإ تيوكلا ةمزأ ةلأسم ةلاحإ هيف

 ممألل ةعبات ةوق قتاع ىلع تيوكلا نمأ نع ةيلوؤسملا ءاقلإب رارق عورشم ىلع
 عورشملا بلاطو «عازنلا فارطأ عيمج هلبقت لح ىلإ لوصولا متي |ثير ةدحتملا

 )١( ص ؛قباسلا عجرملا ءمساج ركش فانملا دبع ١١8,

 )( ص «قباسلا عجرملا 515

 )*( ص ؛م١191/1- 19156 رصاعملاو ثيدحلا هخيراتل ةسارد يبرعلا جيلخلا ءمساق ايركز لامج 6.
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 تيوكلاب ةدوجوملا اهتاوق عضول دادعتسا ىلع نوكت نأب ةيناطيربلا ةموكحلا
 ىلعو «ذيفنتلا زيح ىلإ جرخي مل عورشملا اذه نكل ؛”ةدحتملا ممألا فرصت تحت

 كلذبو «ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلع ةيضقلا ضرع ىلإ تيوكلا تعفدنا كلذ رثإ

 يف ًارثؤمو امهم ًارود تبعل يتلا ةيبرعلا ةعماجلا ةقورأ ىلإ تيوكلا ةمزأ تلقتنا
 يردذجلا لحلا ةجرد ىلإ لصي ملرودلا اذه ناك نإو ؛يتيوكلا يقارعلا عازنلا ةئدبت

 .ةيبرعلا لودلا ةعماج ةيوضع ىلع تيوكلا تلصح هلالخ نمو هنأ الإ ةمزألل

 لكشب ةيبرعلا ةقطنملل ةيجيتارتسالا ةيمهألا كردي يذلا يتيفوسلا داحتالا امأ

 يجيتارتسالاو مهملا عقوملا ىلإ ةفاضإلابف ءصاخ لكشب يبرعلا جيلخلا ةقطنملو ماع

 هلك ملاعلا هابتنا تبذج ةلئاه ةيعيبط دراوم نم ةقطنملا هيوتحت امو .يداصتقالاو

 دعتو ؛بونجلا ةهج نم ةياحلا هل ققحت يتيفوسلا داحتالل ةبسنلاب ةقطنملاف اهيلإ

 .يدنهلا طيحملاو يبرعلا جيلخلا يف ةئفادلا هايملا ىلإ لوصولل ةيعيبط ًاقيرط كلذك

 يف ةيررحتلا تاكرخلا ةدناسم نم اهنكمُي ىمظغ ةوقك لضفأ ًاعضو هل ققحتو
 ."”اهيف هل سفانملا يبرغلا دوجولا صيلقتو ءةقطنملا

 لبق يتيوكلا لثمملا سولج يقارعلا لثمملا ضفر امدنع هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 «يتيفوسلا داحتالا بودنم كلذ يف هديأ ةدحتملا ممألا يف ًاوضع تيوكلا حبصت نأ

 دوجو مدع يتيفوسلا بودنملا دكأو .تيوصتلا نع لود رشع تعنتما نيح يف

 م هنأ يأ «"'اهنم ةيناطيربلا تاوقلا باحسناب بلاطو ؛تيوكلا يف ةيقارع تاوق

 ٠ ين ىرخأ ةسلج يف توص يذلا يتيفوسلا داحتالا الإ هضارتعا يف قارعلا ديؤي

 )١( ؛ةرهاقلا ؛ مارهألا ةديرج ١7 يوليو١”19م.
 .”7 ص « قباسلا عجرملا هبجر يملح ىبحي (؟)

 .هسفن (؟)
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 ةدهاعم نأو ءاهالقتسا لمكتست مل اهنأ ةجحب ةدحتملا ممألا يف اهوبق دضويلوي

 ضقنلا قح يتيفوسلا داحتالا مدختساو .يبنجأ يسايس ذوفنل اهتعضخأ مم١0

 ةماعلا هتسايس نم اذه يتيفوسلا داحتالا فقوم قلطنيو «عورشملا لشفأو (وتيفلا)

 هحلاصم مدخي كلذ نأل تيوكلاب هتبلاطم يف ماتلا هدييأتب تمستا يتلا قارعلا هاجت

 ةئفادلا جيلخلا هايم ىلإ لوصولا يف عمطي هنإ ثيح ؛يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف اضيأ

 .(قارعلاك هعم ةيوق تاقالعب طبترت ةلود ةرطيس لظ تحت

 ايناطيرب ىلع ةفينع ةلمح تنشف «ةمزألا ةيتيفوسلا فحصلا تلغتسا دقو

 امهح اصم قيقحتل ةمزألا نالغتسي |مهنأب اهتفصوو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو
 ًازازفتسا الإ تسيل تيوكلا يف ةيناطيربلا ةيركسعلا ةيلمعلا نإ :تلاقو ةقطنملا يف

 داحتالا نأ ركذيو :"”طسوألا قرشلا يف مالسلل اديدهتو ةيبرعلا بوعشلل

 نكلو «ةرتفل ةدحتملا ممألا ةمظنم ىلإ تيوكلا مامضنا ةلقرع نم نكمت يتيفوسلا
 يف تيوكلا ةيوضع ىلع ةقفاوملا ىلإ يتيفوسلا داحتالا عراس ةمزألا تهتنا امدنع

 ."”ةدحتملا ممألا

 قزأملا حضتا م145١'١وينوي يف ةيتيوكلا - ةيقارعلا ةمزألا عالدنا عمو

 ولف م1967 ماع سيوسلا ةمزأ دعب طسوألا قرشلا يف يكيرمألا يجيتارتسالا

 رعاشملا تبهأل رصم ىلع اهناودع يف ايناطيرب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تديأ
 ايناطيرب زكرم ضوقيسف ةيموقلا تاكرحلا تديأ نإو .برغلل ةضهانملا ةيناودعلا

 حضاولا ليدبلا ناك ؛كلذلو ءاهنع عافدلا نع ةلوؤسملا ةوقلا يهو «ةقطنملا يف

 )١( ص :؛قباسلا عجرملا .موساج ركش فانملا دبع 58.

 )( ص ؛قباسلا عجرملا 5 17.
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 طسوألا قرشلا يف ربكأ ًارود اهسفن يه يدؤت نأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل

 ؛مهفلا اذه ءوض ينو .كلذك يركسع رود امنإو طقف يمايس رود درجم سيل

 روهدتملا عضولا ةقيقح رعشتسا نأ دعبو «سيوسلا ةمزأ دعب هسفن رواهنزيأ دجو
 ةياحل لئاسولا لضفأوه يكيرمألا يركسعلا وأ يسايسلا لخدتلا نأ «ةقطنملا يف

 ىدأ امم اهتسايس مييقت ديعت نطنشاو تأدب ءتقولا كلذ ذنمو «ةيبرغلا حلاصملا

 عالطضالا ىلع ةرداق ةصاخ ةعيبط تاذ تادحو ءاشنإب ةحلسملا اهتاوق ريوطت ىلإ

 ."”طسوألا قرشلا يف قاطنلا ةعساو ةيركسع تايلمعب

 لحت نأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ةصرفلا تحيتأ ؛ةمزألا دعاصت عمو

 م197١ ١وينوي 77 يف تنلعأف ءرواهنزيأ أدبم ذيفنت يف أدبت نأو ءايناطيرب لحم

 ةرازو يف يمسرلا ثدحتملا دكأو «ةدايس تاذ ةلقتسم ةلودك تيوكلا عم اهنأ

 ةيمسر ةيسامولبد تاقالغ ةماقإ تبلط ام اذإ تيوكلا" :نأ ةيكيرمألا ةيجراخلا

 نإ لاقو ."””نطنشاو نم ًابواجت دجت فوس اهنإف :ةيكيرمألا ةدحنملا تايالولا عم
 ةيوضع ىلإ اهمامضناب صاخلا تيوكلا بلط ًامات ًادييأت ديؤتس ةدحتملا تايالولا
 يتلا هتملك ىلع صرحيس قارعلا نأ دقتعت اكيرمأ نأ فاضأ"و «ةدحتملا ممألا

 ."ةيملسلا ريغ لئاسولا مادختسا مدع يف ةيكيرمألا ةموكحلل هتموكح اهتغلبأ

 هتاءاعدال ديدرت الإ يه ام ةديدجلا مساق ميركلا دبع تاحيرصت نإ" :كلذك لاقو

 ةدحتملا تايالولا تديأ دقو «"””ديعسلا يرون اهيلإ هقبس تاءاعدا يهو «ةقباسلا

 هنأش نم ءارجإ يأ ةمواقمل تيوكلا ىلإ اهتاوق لاسرإب ةيناطيربلا ةوطخلا ةيكيرمألا

 ةدحتملا تايالولا ةقالع :رصاعملاو ثيدحلا خيراتلا يق ةيكيرمألا - ةيبرعلا تاقالعلا .خيشلا يمينغ تفأر )١(
 ٠١. ١ص ؛17 مقر ءسمش نيع ةعماج ؛طسوألا قرشلا ثوحب زكرم «ةرهاقلا ؛يبرعلا جيلخلا راطقأب

 .54 ص ؛قباسلا عجرملا بجر يملح ىيحي (1)
 .م١971١ويلوي١ «ةرهاقلا :مارهألا ةديرج (")
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 لب ؛ةقطنملا هذه يف ثدحت ئراوط ةيأ ةبقارملو «هتمرب طسوألا قرشلا طروي نأ

 ةلاح يف ةدئاسم نم بولطموفه ام ايناطيرب ىلإ مدقت نأ ىلع تقفاو نطنشاو نإ

 ."7يقارع موجه يأ ثودح

 معادلاو تيوكلل ديؤملا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا فقوم ىلع بترت دقلو

 ترمتسا نطنشاو ىلع ءاوعش ةيمالعإ ةلمح قارعلا نش نأ يناطيربلا لخدتلل

 ءوس ىلإ ىدأ امم ؛تيوكلا نم ةيئاطيربلا تاوقلا باحسنا دعب ىتح ًاليوط
 .''|امهنيب تاقالعلا

 نم ًاريثك نأ تيوكلا ةمزأ هاجت يلودلاو يبرعلا فقوملا لمأت نم انل حضنيو

 ممألا ىلإ اهماضنا تديأو تيوكلا بناج ىلإ تفقو ةيبنجألاو ةيبرعلا لودلا
 يف ًاوضع اهوبق ىلإ ةفاضإ ؛ةلودلل ةبولطملا تاموقملا عيمج رفاوت ةدكؤم «ةدحتملا

 .ةذايس تاذ ةلقتسم ةلودك ةيبرعلا لودلا ةعماج

 ىتح تيوكلاو قارعلا نيب ةمزألا بوشن ىلع ةليلق روهش يضمت دكت ملو
 مل تيوكلا ىلإ تلصو يتلا ةيبرعلا تاوقلا نأ ةجردل ًايجيردت اهتدح فخت تأدب

 )١( ص ؛قباسلا عجرملا .خيشلا يمينغ تفأر ”٠٠ 1
 )١( يام” 6 ؛ةرهاقلا .مارهألا ةديرج و١451م,
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 ةمئاخلا

 ؛ةيبرعلا ةقطنملا نم مهم ءزج برعلا ةريزج هبشو يبرعلا جيلخلا ةقطنم دعت
 تحت اهعوقو مكحب ةلقتسملا تانايكلاو دودحلا فرعت ةيبرعلا ةقطنملا نكت ملف

 ميلاقألا نيعت ةيرادإ دودح كانه تناك ثيح «ةيناثعلا ةيروطاربمإلا مكح

 دودحلل ديحولا لكشلا ناكو «ةثيدحلا ةلودلا لكش اهل نكي مل يتلا تايالولاو

 «ةيسرافلاو ةينامثعلا نيتيروطاربمإلا نيب لصفي يذلاوه ةقطنملا هفرعت تناك يذلا

 .|مهنيب تامادص عوقو نود ةلوليحلل كلذو

 سأر ىلع اهعقوم مكحب ةيراجتلاو ةيجيتارتسالا تيوكلا ةيمهأل ًارظنو
 اسنرفو ايناطيرب لثم نم ىربكلا لودلا سفانتل ًالاجم تحبصأ دقف ؛يبرعلا جيلخلا
 علطت ايئاطيرب تهجاو رشع عساتلا نرقلا رخاوأ عمو «ةيناثعلا ةلودلاو ايسورو

 يف ايئاطيرب تحجنو «تيوكلا عقوم نم ةدافتسالاوحن ايسورو اسنرف نم لك
 ًاروطتمو ًارمتسم ناك تيوكلا لوح يناطيربلا - ينامثعلا سفانتلا نكل ءامهداعيإ
 ةلود يه ةيناثعلا ةلودلاف :ةريثك ماوعأ ىدف ىلع لاكشألا نم ديدعلا ذختا ثيح

 ةيمالسإلا دالبلا لك ىلع ةدايسلاو فارشإلا قح اهل نأ ىرتو «ةيمالسإلا ةفالخلا

 لثمي هنأ ساسأ ىلع يبرعلا جيلخلا ىلإ ترظن ايناطيرب نأ نيح يف .تيوكلا اهنمو

 هيف ماظنلاو نمآلا نع ةلوؤسملاو ةيعارلا اهسفن تبصنو ادحاو ًايساينم انايك

 م1898 ةيناطيربلا ةياحلا تحت تيوكلا عضو مت يلودلا سفانتلا اذه لظ يفو

 لنمو ,م197 ١ةنس "ثيدحلا قارعلا" ب ىمسي ام ايناطيرب تعنص لباقملا يفو

 امه تيوكلا هتراج باسح ىلع هتكلمت عيسوتل قارعلا ىعس قارعلا ةكلم سيسأت
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 ثيدحلا امهخيرات لالخ امهنيب رتوتلا ىلإ ىدأ امك نيدلبلا نيب تاقالعلا ىلع ًابلسرثأ

 .رصاعملاو

 تيوكلا مضل قارعلا ماكح ىدل ايوق ًاعفاد تيوكلا يف طفنلا روهظ لكشو
 ةفاحصلا كلذكو روهزلا رصق هتعاذإ رخس يذلا يزاغ كلملا مهسأر ىلعو

 .تيوكلا مض ةركفل جيورتلل

 روطتلاو مدقتلا نم ةيلاع ةجرد تيوكلا غولبو تيوكلا يف ةايحلا روطت عمو

 ةياحلا نم صلختلاو لالقتسالا ىلع لوصحلل دج لكب تعس راهدزالاو

 يف ةعقوملا ةقادصلا ةدهاعم بجومب كلذ احل مت لعفلابو ةيئاطيربلا ةيعبتلاو

 يف تيوكلا لخدأ لالقتسالا اذه نأ ريغ ءايناطيرب نيبو اهنيب م9١” 1وينوي4

 دبع نلعأ ثيح «تيوكلاو قارعلا نيب تاقالعلا مزأت لحارم نم ىرخأ ةلحرم

 ىلإ تيوكلا مضب بلاطو قارعلا نم أزجتي ال ءزج تيوكلا نأ مساق ميركلا
 ةيساموليدلا اهتوق لك تيوكلا تدشح نأ دعب ققحتت مل يتلا ةلأسملا يهو «قارعلا

 يف اهقح ةرصانمل عمجأ ملاعلا لودو يبرعلا ملاعلا لود عم ةبيطلا اهتاقالع يف ةلثمملا

 .لالقتسالا
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 قحالملا



 )١( مقر قحلم

 رشع عساتلا نرقلا يف ةموسرملا طئارخلا لئاوأ نم يهو م 181/نيلرب ءرتير لراك يناملألا ةطيرخ

 لحاوسلاووافلا لوخد ةطيرخلا هذه يف حضاولا نمو ًاحضاو ًاديدحت تيوكلا عقوم تددح يتلا
 .نيرقلا مساب تيوكلا ترهظ دقو «تيوكلا دودح نمض يبرعلا جيلخلل ةيقرشلا ةيلامشلا

 ./”ص :م ٠١ ”تيوكلا «ةيخيراتلا طئارخلا يف ةءارق :تيوكلا :مينغلا فسوي هللادبع .د :ردصملا

52 
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 ةيسايسلا تادحولا نع لقتسم نولب تزيم تيوكلا نأ اهيف ظحاليو ,فيرجلاب ةطيرخ

 .نايبوبو هبرو يتريزج ىلع ةلمتشم ةيلاشلا تيوكلا دودحودبتو «ةقطنملا يف ىرخألا

 زكرم .ةيلودلا ةدارإلاو يخيراتلا قحلا-ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلا ميسرت «نيصتخملا نم ةنحخل :ردصملا

 .737؟صءم64 «تيوكلا «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا
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 دادتما نيبت ةديرف ةطيرخ يهو «ندنل يف ةظوفحم رشع عساتلا نرقلا رخاوأ ىلإ دوعت ةطيرخ
 مساب ةنيدملا تيوكلا تركذ دقو ءاهرواج امع فلتخي نولب ةنولم يهو ءاهرزجو تيوكلا

 «يتيوكلا ذوفنلا قطانم دادتما عم دتمم ضيرع طخب تبتكف ةلودلا تيوكلا امأ «نيرقلا
 .هدادتماو تيوكلا نايكل احضاو ارشؤم يطعت ابنأ الإ ةقدلا ىلإ رقتفت ذإ ةطيرخلاو

 .74 صم ٠٠١ ”تيوكلا «ةيخيراتلا طئارخلا يفةءارق .تيوكلا :مينغلا فسوي هللادبع :ردصملا
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 (1) مقر قحلم

 يتلا 4 ةقطنملا م1417 ةنسل ةينامثعلا ةيناطيربلا ةيقافتالاب ةقحلملا تيوكلا ةطيرخ
 اكليفو ناكسمو نايبوبو هبرو رزج اهعبتتو يتاذلا لالقتسالا اهيف تيوكلا خيش سراهي
 لخدتو 8 ةقطنملا امأ «(ةيقافتالا نم ةسماخلا ةداملا) هوراقو ربكو اهوعو مدارملا مأو

 خيشل ةعبات اهرابتعا ىلع ةسداسلا ةداملا صنت يتلا لئابقلا اهيف شيعت يتلا قطانملا اهيف
 .تيوكلا خيش ةياردو ملع نودب اهب يرادإ لمع يأ ةينامثعلا ةلودلا رشابت الو .تيوكلا

 .18صء:م١111 «ةرهاقلا ءادودحو ًادوجو تيوكلا ءنيصتخملا نم ةنجل :ردصملا
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 .نيتيتيوكلا نايبوبو هبرو يتريزج عقوم حضوت ةطيرخ

 .97ص :م199/ :تيوكلا ؛عاطألا هجاوت تيوكلا«مينغلا فسوي بوقعي :ردصملا
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 عجارملاورداصملاةمئاق



 :رداصملا :ًالوأ

 ةيناطيربلا قتاثولا -أ

 :ةروشنم ريغ ةيناطيرب قئاثو -

 :(" 1ه:ءئوئص 011ع "1.0 )ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو فيشرأ قئاثو ١-

 :5.0 ةيئاطيربلا ةيجراخلا ةرازوب ةيناثعلا ةلودلا تافلم نم قئاثو -أ

0./371/38 1 

2 10/371 

9 / 1]0./371 

 ظ20/571/ 7

6 // 371 / .10 

 [آخ371/.0/ 4

120/3710 

9 10/371 

 1آ371/.0/ 9
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13 1000601000 

 1آ10.75/ 2

10.852 

4 100 

108/74 

 :ةيناظيربلا ةيجراخلا ةرازول )91/١( ةيجراخلا تالسارملا ةلسلس قئاثو -ب

10007109 

 [آ71/.0/ 0

110.717 

6 10.371 

 ظ0188(2

1941 /1]0./371 

 ظ2ظ01010

 ظ2ظ01 1 2

 آظ20/71/2



10/371 9 110.18 

0.0/11 38 10.371 

 [آظخ1/1//0 1ظ200/ 771/0

 1آ0 0714 ]خ06

 1كظ20/71 8 10/3714

10./371 / 4 

 :ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازول (41) تالسارملا ةلسلس قئاثو - جا

7 391/ .5:0 
1000101 

 (" 1ملذ2 01456 "1.0) دنهل ا يف ايناطيرب ةموكح تالجس قئاثو - ؟

4 1 / 1.0.1 

 1.0. مم]111د1 ةمل ةعءعرعأ ]1 طلهتتثلم 01. 8. 1

 ةيبرعلا قئاثولا - ب

 .توريب «(قئاثو ةعومجم) قارعلاو تيوكلا نيب ةمزألا ةقيقح .تيوكلا ةموكح ه

 م11

 :ةيبرعلا عجارملا :ًايناث

 ةيبرعلا ةسسؤملا ءبرعلاو رصانلا دبع -ويلوي 7 ةروث ةضق ءشورمح دمحأ »

 .م 1915 :توريب ءرشئنلاو تاساردلل
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 .ما967١. ةرهاقلا «يبرعلا باتكلا راد .تيوكلا مايأ ءيصابرشلا دمحأ

 «تيوكلا «ءسبقلا راد ءةرصتخملا ةيتيوكلا ةعوسوملا .ناديعسلا دمحم دحأ

 .ما١11

 ؛ةيلخادلا هتاروطتو ةيجراخلا هتاقالع يف ةسارد :قارعلا ءزورنيب فيا ءيئاو ثيدأ

 .م١/19١ «توريب .تاعوسوملل ةيبرعلا رادلا ءىسيقلا ديجملا دبع :ةمجرت

 تاذ «(م19738 - 11/6:) ثيدحلا تيوكلا خيرات «ةمكاحوبأ ىفطصم دمحأ

 .م٠:1985تيوكلا ءلسالسلا

 .م ١48 5 «توريب ءرشنلاو ةعابطلل يناحيرلا راد ؛ثيدحلا دجن خيرات «يناحيرلا نيمأ

 ؛يبرعلا باتكلا راد «ةثيدحلا هتضبنو يسايسلا هخيرات يف يبرعلا جيلخلا ؛ديعس نيمأ

 .(ت.د) «توريب

 «لسالسلا تاذ «ةيقئاثو ةسارد م ءارهجلا ةكرعم ؛ىصوصضخملا سابع نيدلا ردب

 .(ت.د) «تيوكلا

 :تيوكلا «سبقلا راد ءاهدعب امو اهلبق ام ءارهجلا ةكرعم «ردبلا دلاخ ردب

 .م

 .ماا/7 .ةرهاقلا ؛ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا

 :ةمجرت ما ىتح روصعلا مدقأ نم طسوألا قرشلاو ايناطيرب ءردير درالوب

 باتكلا راد «ةيبرعلا ةيضقلاو قارعلا خيرات نم نرق فصن .يديوسلا قيفوت
 .م1959 «توريب ؛يبرعلا

 يراجتلا بتكملا هزغلا ديعسو رجاه ةدجن :ةمجرت «يبرعلا جيلخلا «يبريب كاج ناج

 .ماأ5 «ةعابطلل
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 بحاص بتكمب ةمجرتلا مسق :دادعإ«يخيراتلا مسقلا«جيلخلا ليلد ء«رميرول .جءج

 .م197/ «ةحودلا ءرشنلاو ةعابطلل مولعلا راد ةسسؤم ءرطق ةلود ريمأومسلا

 ماقال - 6 (رصاعملا هخيراتل ةسارد) يبرعلا جيلخلا «مساق ايركز لاج

 .ماوا/4 .ةرهاقلا .ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم

 «ةرهاقلا .ءسمش نيع ةعماجءم 19446 - ١91١5 يبرعلا جيلخلا « تت بج

 يناطيربلا ذوفنلا روطت - رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات يبس

 .م 1975 ةنس ةرهاقلا ؛يرعلا ركفلا

 يف ةيلخادلا عاضوألا) رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات وسنن

 ؛(م1445١ - 191١ 5 نيبرحلا نيب ام ةرتف راوجلا تاقالعو ةيبرعلا جيلخلا تارامإ
 .م٠/9١ ةرهاقلا ءيبرعلا ركفلا راد

 «ةرهاقلا «ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم «برعلا ةريزج يف ًاماع نوسمخ ؛ةبهو ظفاح
 م١0

 .دادغب«ةيلهألا ةبتكملا ءاهرضاحو اهيضام تيوكلا ؛دومحم نايلس نسح

 م4

 .م ١91/7 تيوكلا «نايبلا راد ؛ةيسايس ةسارد تيوكلا «ميهاربإلا ىلع نسح

 .ما1 ؛توريب .باتكلا راد ءيسايسلا تيوكلا خيرات ءلعزخ خيشلا فلخ نيسح

 .تيوكلا .«تيوكلا لالتحال نيتيقارعلا نيترماغملا ليصافت «فلخلا يحاض دلاخ

 .ما65

 .م191/4 .دادغب ءديعسلا يرونو يكلملا طالبلا نيب فالخلا ءيرمعلا نيمأ يريخ

 .ما199*:ةرهاقلا .تيوكلا خيرات رصتخم «ناحرفلا هللا دبع دشار
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 «داذغب ؛ةيبرع قافا ءيزاغ كلملا لتقم ٍِق ةيخحنراتلا ةيلوؤسملا :«باطخلا نيسح ءاجر

 تدر

 «ةيميلقإلا تاعازنلاو ةيخيراتلا تاءاعدإلا :قارعلاو تيوكلا «دليفوكس دراشتير

 .م117

 ما - ةيقارعلا ةسايسلا ف هروذدو يمشاهلا نيساي ؛ىبسيقلا يماس

 .ماوالك «دادغي

 .م19/9 «توريب ؛عيزوتلاو

 ثوحبلا دهعم «ةريزجلا بونجو جيلخلا تارامإل ةيسايسلا عاضوألا ءلفون ديس

 م15 «ةرهاقلا ءرصم ةضهن «ةيبرعلا تاساردلاو

 .م ١965 «ةرهاقلا «تيوكلا خيرات نم ؛نالمشلا قوزرم فيس

 ةسارد م1911 - 181٠ ةيدوعسلا - ةيقارعلا تاقالعلا ؛ينادوسلا نسح قداص
 .م 1/6 «دادغب «ةيسايسلا تاقالعلا يف

 ؛هدج ءاهرضاحو اهيضام يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا خيرات ءراتخملا نيدلا حالص

 و2 دخل

 1 يب ٍ 2 «ةيرصملاولجنألا ةبتكم ءىرعلا جيلخلا ىف ةيسايسلا تارايتلا .داقعلا حالص
 .ما9/5«ةرهاقلا

 .م1994 ؛ةرهاقلا «ةيرصملاولجنألا ةبتكم ءرصاعملا يبرعلا قرشملا نس

 تاساردلاو ثوحبلا زكرم ؛ةميدقلا طئارخلا يف تيوكلا ؛نودعسلا لداع

 .م١١15 «تيوكلا ؛ةيتيوكلا

 .م19574 :تيوكلا ؛لمألا ةبتكم تاروشنم .دلاخوني .يبهولا ميركلا دبع
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 .(ت.د) .دادغب ءثيدحلا قارعلا خيرات ءينسحلا قزارلا دبع

 .م977١ «توريب «نافرعلا ةعبطم ؛ةيقارعلا تارازولا خيرات قيس

 .م٠957١* :ةرهاقلا «لالقتسالا ىتح لالتحالا نم قارعلا ءزازبلا نمحرلا دبع

 .(ت.د) ؛ةيناثلا ةعبطلا ؛يبرعلا جيلخلا ىلع عارصلا «يميعنلا دمحم نمحرلا دبع

 - تازاجنإ) ةرصاعملا ةيلودلا ةيسايسلا يف تيوكلا ؛يريسأ يلع اضرلا دبع

 م 084|١ «تيوكلا ؛لسالسلا تاذ ؛(تايدحتو يي تاقافخإ

 ,م5 «؛توريب «ةايحلا ةبتكم ,«تيوكلا خيرات «ديشرلا زيزعلا دبع

 «ةرهاقلا «يبرعلا باتكلا راد .ثيدحلا برعلا خيرات «راون ناهيلس زيزعلا دبع

 ,ما

 اهتقالعو تيوكلا - تيوكلا خيرات يف تاسارد ءروصنملا دمحم زيزعلا دبع

 .م ١91/١ .ةرهاقلا ءيناملا ةعبطم م١ - ١4895 ةرصبلاو ناتسبرعب

 ةيسايسلا تاساردلا زكرم «يبرعلا جيلخلا يف دودحلا ةيضق «لعشألا هللا دبع

 .م191/8 .ةرهاقلا مارهألاب ةيجيتارتسالاو

 .م191/8 «ةرهاقلا ءمارهألاب ةيجيتارتسالاو

 .مما14 دج ءم4

 نيرحلا نيب ام تيوكلاو ةيدوعسلل ةيسايسلا دودحلا اياضق «ىعيبر داؤف هللا دبغ

 .(ت.د) :ةرهاقلا ءيلوبدم ةبتكم ءاهراثآو م915١ ١914 ةرتفلا يف نيتيملاعلا

 تاساردلاو ثوحبلا زكرم .تيوكلا خيرات يف ةراتخم ثوحب «مينغلا فسوي هللادبع

 .م1١٠1/ «تيوكلا «ةيتيوكلا
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 تاساردلاو ثوحبلا زكرم «ةيخيراتلا طئارخلا يف ةءارق تيوكلا يسع
 ما“ ١ 5 «تيوكلا «ةيتيوكلا

 ةبتكم ءيبرعلا جيلخلاو تيوكلا نع تاسارد «هللا ظيف ناثعو ىفطصم ديجملا دبع

 ,م15 «ةرهاقلا ءرضخم ةضبن

 .ما 91/1" ةرهاقلا ؛ةثيدحلا اهتضبنو تيوكلا ءبيبح بيجنو بيبح زيزع

 .ما و1/7 ؛تيوكلا «ةثيدحلا تيوكلا ةلود «ةدبع ميهاربإ يلع

 «تيوكلا ءرشنلل ساطرق راد .«تيوكلا يف يسايسلا روطتلل لخدم «راجنلا مناغ

 .مما5

 - 194651 ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيجراخلا قارعلا ةسايس «حاتفلا دبع قفان تركف
 .ما١1 «دادغب ؛ديشرلا راذ ما

 .م15 «توريب ؛تيوكلا خيرات ىلع ءاوضأ ؛يجعلق يردق

 3 .م 116 .ةرهاقلا «تيوكلا ةلود يف يداصتقالاو يسايسلا ماظنلا ؛ بد حْيوََح

 «ةيبرعلا ةظقيلا ةبتكم ءرصاعملاو ثيدحلا ناريا خيرات يف تاسارد .دمحأ رهظم لامك

 .ما6 «دادغب

 يلخادلا نيلاجملا ِق قارعلا ةسايس ف هرودو يزاغ كلملا «جرف رفعج يفطل

 .م9/41١/ فادغب «ةيبرعلا ةظقيلا ةبتكم م1947 ١977 ىجراخلاو

 ةيبرعلا ةيزيلجنإلا تاقالعلل ضرع - ةيبرعلا لودلاو ايناطيرب ءزميلو نوتيس ف .م
 ؛ةيرصملاولجنألا ةبتكم «يفطصم ميحرلا ديع دمحأ :ةمجرت ءما1948-

 .م1953١/ ؛ةرهاقلا

 .م177١- ١951١ ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا .تيوكلا ةمزأ ,ساكود اثرام

 ؛ةرهاقلا «ةثيدحلا ةيبرعلا ةضهنلا يف ةيخيرات تاسارد ؛نورخآو فيرش عيدب دمحم

 .ماأ
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 باثكلا راد «ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيبرعلا - ةيبرعلا دودحلا «سروديعلا نسح دمحم

 .م1985 ؛ثيدحلا

 «تيوكلا «ةيبرعلا ةريزجلا خيرات ف ةيناهبتلا ةفحتلا «يناهبنلا ةقيلخ نب دمحم

 .مما060 مها

 دم يف ب يونرسلا نحب قابلت ةيمرإك .ةغيوكلا ةلونلا قاكيتلا 'ىبكزلا ءيونرشلا حلاة نع دي
 .م191/5 ؛ةرهاقلا :ةيرصملاولجنألا ةبتكم

 ةئيرعلا ناذلا «ةياهنلا ق] ةيلدبلاب نمت ديعببلا انقاي قررت ةيقوتلل فضع عيبتع
 .عا 9/7 .توريب ؛تاعوسوملل

 .ما 16 ؛داذغب «يبرعلا جيلخلا تاسارد زكرم «يبرعلا

 .م1987 «توريب ؛تاعوسوملل ةيبرعلا رادلا :ةيسايسلا قارعلا ةعوسوم

 .م99١/ ؛تيوكلا ,خيراتو ةراضح تيوكلا «حابصلا ةفيلخ ةنوميم

 دهعم م1117 ماعل ةينارثعلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا ف تَيؤكلا .يجح د حس بحت

 .م19957«ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا

 «تيوكلا «لسالسلا تاذ «ةيناطيربلا ةياحلا لظ ف تيوكلا عسي و يسبب

 .م14

 .م 191/1 ةنس ؛دادغي .,تكوش يجان قاروأ .تكوش يجان

 نيبرحلا نيب تيوكلل يداصتقالاو ىمايسلا روطتلا ءمساجلا رداقلا دبع ةاجن

 .م191/ ةنس ؛ةرهاقلا م1914 --4

 «ةرهاقلا «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد «مج رثم «يبرعلا ملاعلا «نيدلا زع ءالجن

 .ماو61/
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 .م ١15

 .م9585١ ءتوريب ؛ديعسلا يرون قارع :نملغرتلاو

 .٠ ؛ةرهاقلا (اذوادحإو ادوجو تيوكلا .نيصتخملا نم ةنجل 15١امم.

 ةدارإلاو ىخيراتلا قحلا - ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلا ميسرت .نيصتخملا نم ةنجل .

 ,.مما14 «تيوكلا«ةيتيوكلا تاساردلاو ثوخبلا زكرم «ةيلودلا

 «تيوكلا ؛ةبورعلا راد ءرصاعملا يلودلا عارصلاو ٍيبرعلا جيلخلا ءبجر يملح ىيحي .

 .ما 48

 تاساردلاو ثوحبلا زكرم «عامطألا هجاوت تيوكلا «ميثغلا فسوي بوقعي *«

 .مما1 «تيوكلا ؛ةيتيوكلا

 ؛تيوكلا ةموكح ةعبطم .تيوكلا خيرات نم تاحفص :يعانقلا يسيغ نب فسوي

 :ةيبنجألا عجارملا :ًاثلاث

 مدطاتممال ااناتدب طع ةعوطنع آدهءابصتعمأك اذ اطع خعءطللع5 01 اطع

 قراند 20111ءدل خمععموعأل لكتنتت“ةلا 1904 1949, ١5-1573

 '1عاعورومال عود ءدمأ. 7.11.1 5طقلعع5معقتل مخ. اكاتاا هلا 10 دات 7

 جما, م1 11

 10ءوعداتتإل 0ع1210, !طتعع [لصسعق اص 838020, آ.0م2002 1961, 1151

 مان

 رمز وزتن لل ءادتأع !عت م اان ظلعم 8ةعات020 اذن 2 8[ طططت

 1936, خ10. 546, مما ل عمة
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 18.1.5, آد1ءاىممت '[ظع خ4عوط 01 طع آ0عقعزأب 5ععمجل عل16101. آ02-

001 

 1ك عا 5: طدام1همدفعإن زد 11 1/11001ع 265غ

 1111552102. 11. 21 8ةطقتت1د: طع ةعقطأةتت (نانآ]1 05

 ]كات هنأ م0ه1112د1 ثععدعإلا ىكقطتع 1006 ا1126215 1899 - 1949, 01.
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 :ةيعماجلا لئاسرلا :ًاعبار
 جيلخلا تارامإب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تاقالع «ةنوسح ريمألا دبع ماستبا ٠

 هاروتكد ةلاسر ءسمش نيع ةعماج «بادآلا ةيلك .(م1911١- 1977) يبرعلا

 .ما15 .ةرهاقلا «(ةروشنم ريغ)

 م يبرعلا جيلخلا يف ايناطيرب رم ايإ (154 193 انردلا جيلخلا ف ايتاظيرب ةسايس ء رماح معتملا دبع دمغة انإ'
 .م9/84١ «ةرهاقلا «(ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر ؛ةرهاقلا ةعماج .بادآلا ةيلك

 نيب ام ةرتفلا يف تيوكلا لوح يلودلا سفانتلا ءيصوصخلا ىلع سابع نيدلا ردب

 «(ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر «ةرهاقلا ةعماج .بادآلا ةيلك ,م1415- 4

 .مما15 .ةرهاقلا

 ةسارد - يبرعلا يموقلا نمألا ىلع دودحلا اياضق ريثأت «ةعمج نب يلع نب ةعمج ٠

 «قارعلا / تيوكلاو - نامع ةنطلس / نميلا نم لك نيب دودحلا يعازن ةلاح
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 .م60١٠١1 ؛ةرهاقلا .(ةروشنم ريغ) هاروتكد

 ؛م1-٠948١1471/8 ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيجراخلا قارعلا ةسايس «يسيبكلا ليضف ليلخ

 .:(ةروشنم ريبغ) هاروتكد ةلاسر «ةيساسلا مولعلاو داصتقالا ةيلك ؛ةزهاقلا ةعماج

 .م1

 ةلاسر :ةرهاقلا ةعماج م1157 -[6 ةيبرعلا لودلا ةعماج اسيل ىولس

 ,ما١91/1 :(ةروشنم ريغ) هاروتكد

 دهعم :(م١181/1 - ١ا!/6:) اهروطتو اهؤوشن تيوكلا :يدمحلا حلاف يربص

 .م٠1915* «دادغب (ةروشنم ريغ)

 ةيجراخلا قارعلا ةسايسو لوألا يزاغ كلملا :ىبلش دمحأ ليلجلا دبع ديمحلا دبع

 ريتسجام ةلاسر «رهزألا ةعماج ؛ةيبرعلا ةغللا ةيلك «(م 194756 - )١9757 هدهع يف

 .م919١؟ ؛ةرهاقلا «(ةروشنمريغ)

 ؛(ةروشنم ريغ) هاروتكد ةلاسر ءسمش نيع ةعماج «بادآلا ةيلك (17

 .مما4 ؛ةرهاقلا

 م51 «ةيتيوكلا ةيقارعلا ةمزألل ةيخيراتلا روذجلا :يقيفعلا ميلحلا دبع دمحم يحتقف

 .م 14965 «ةرهاقلا «(ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر «قيزاقزلا ةعماج ءبادآلا ةيلك

 ةقطتم يف ةيسايسلا دودحلل ةيخيراتلا سسألا :يفيفعلا ميلحلا دبع دمحم يحتف

 ريغ) ؛هاروتكد ةلاسر ؛قيزاقزلا ةعماج ؛بادآلا ةيلك «ةيبرعلا ةريزجلا ةبشو جيلخلا

 .م1999 «ةرهاقلا (ةروشنم

 ةسارد -يلودلا مالسلا ظفح يف ةيميلقإلا تامظنملا رود «يماس نيمأ يماس يركف
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 ةعماج ما6 --5 ةيبرعلا لودلا تايظنمو ةيبرعلا ةعماجلا رودل ةنراقم

 .م٠918١ .(ةروشنم ريغ) هاروتكد ةلاسر «ةرهاقلا

 ةيلك «(م )١ ١9-١19575 ةيناطيربلا - ةيدوعسلا تاقالعلا ءيطيقن دعسأ يزوف

 .م9/7١ «ةرهاقلا «(ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر «ةرهاقلا ةعماج .بادآلا

 ةسارد) ةرواجملا لودلاو تيوكلا نيب دودحلا تاعازن ءىمزاحلا كربم ناعمج كربم

 تاساردلاو ثوحبلا مسق «ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم «(ةينوناق («ةيسايس

 .ما ٠١8 «ةرهاقلا ؛«(ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر «ةيسايسلا

 ةيلك :م1967 - 1١975 ةيدوعسلا ةيقارعلا تاقالعلا ؛نادمح دمحأ ديعس دمحم

 .م ١9/17 «ةرهاقلا «(ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر ؛ةرهاقلا ةعماج «بادآلا

 «سمش نيع ةعماج .بادآلا ةيلك .(م1974 -1911) جيلخلاو برعلا طش

 .ما177 .ةرهاقلا :(ةروشنم ريغ) «هاروتكد ةلاسر

 نيب ةرتفلا يف ةيناطيربلا ةيتيوكلا ةيسايسلا تاقالعلا ؛حابصلا ةفيلخ ةنوميم

 ريغ) هاروتكد ةلاسر .بادآلا ةيلك ءسمش نيع ةعماج «(م1451-197)

 .ما65 «ةرهاقلا .(ةروشنم

 ةعماج (م19174 - )1١895 ةيدجنلا - ةيتيوكلا تاقالعلا هت سس

 .م19/7* «ةرهاقلا «(ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر «بادآلا ةيلك ءسمش نيع

 :ثوحبلا :اسماخ

 ليربأ «ةسماخلا ةئسلا ءرشع نماثلا ددعلا «ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم

 .ما
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 ؛ةيلودلا ةيسايسلا ةلجم «تيوكلاو قارعلا نيب ةمزألا روذج «يناجرسلا دلاخ ه
 .م٠94١ ربوتكأ ء7١٠١ ددعلا ؛ةرهاقلا

 :ثيدحلا تيوكلا خيرات يف ةماه ةيسايس ةرهاظ لالقتسالا «حابصلا ةفيلخ ةنوميه

 .م ١1991 ويام ءصاخ ددع «ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم

 جيلخلا تاسارد ةلجم «تيوكلا يف ةيقارعلا عابطألا خيرات هس .

 .م5314١ :(صاخ ددع) ا/ 4 ددعلا ؛ةيبرعلا ةريزجلاو

 ةيلك ةلجم ؛يلودلا يسايسلا عارصلا ةرمث ةيتيوكلا ةلأسملا يسن .

 .م9١/ ؛نماثلا ددعلا ءطويسأ ةعماج -بادآلا

 تايرودلا؛اسداس

 :دئارجلا :ًالوأ

 .ةرهاقلا ءرابخألا .

 .دادغب ءلالقتسالا

 .توريب ءحالصإلا 6

 .ةرهاقلا ؛مارهألا ٠

 .دادغب ىدالبلا ٠

 .تيوكلا ؛ماعلا يأرلا 3

 .دادغب «نامزلا ٠

 .ثيوكلا ءسبقلا

 .تيوكلا ؛مويلا تيوكلا 93

 .ةرهاقلا ؛مطقملا .٠
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 :تالجملا :ًايناث

 .تووريب «راكفألا

 .تيوكلا ءدئارلا

 .ةرهاقلا .روصملا

 :ةزهاقلا انملا
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 ا و ل عد هال دج توا نم هنعمل هدنة: هق اجو ءادهإ

 1 ريدصت

 111 قم وخلا: كلا كنان حطم ةعأقو ةوانع هونت ع قع 222 2و2و2 24 عود دعا نايم لاو سلة ةمدقم

 0 1 1 ز ز ز 1 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ]ز | ] ديهمت

 0 رس عع تيوكلا ةلودل يفارغجلا عقوملا

 11 و و تجمعا وب تيوكلا ةأشن

 0000 ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلا تامزأل يخيراتلا روطتلا :لوألا لصفلا

 00001 1 (م 1891 رياني) ةياحلا ةيقافتا -

 د نم اك (م٠91١ ١ ريمتبس) يناطيربلا حيرصتلا -

 01 1 1 (م1917 ويلوي) ةينامعولجنألا ةيقافتالا -

 "9.. (م 191757 ريقعلا رمتؤم) قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا نييعت ةمزأ :يناثلا لصفلا

 هذ م918١ - “١918 ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا تامزأ :ثلاثلا لصفلا

 0 ا ا ةرصبلا يف حابصلا لآ كالمأ -

 0 و ار بيرهتلا -

 ا 1 جس د هوو هايملا لقن -

 01 م د د ديدح ةكس طخ دم -

 01 ا وسلا ما 919 يزاغ كلملا ةمزأ :عبارلا لصفلا

 ا (م١1971 مساق ةمزأ) م١47١ ةيقارعلا ةيتيوكلا ةمزألا :سماخلا لصفلا

 0 م١155 مساق ةمزأ لبق تيوكلا يف عاضوألا :ًالوأ

 ا م1971 مساق ةمزأ لبق ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا : ًايناث
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 7 (م١1971 مساق ةمزأ) تيوكلا مض مساق ميركلادبع ةلواحم :اثلاث

 سن م١97١ مساق ةمزأ نم يلودلاو يبرعلا فقوملا :ًاعبار

 111111111 م١97١ مساق ةمزأ نم يبرعلا فقوملا - ١

 م م971١ مساق ةمزأ نم يلودلا فقوملا - ؟
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