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 ريدصت

 اهروطت ةريسمل ةيرشبلا اهب خرؤت يتلا روصعلا دحأ طفنلا رصع ىقبيس

 . بوعشلاو ممألا ةايح يف ةيعون ةلقن نم هلثمي امب ءاهئاقتراو اهمدقتو

 نيتلحرم نيب ًايلصفم ًاخيرات ةلود يأ يف طفنلا فاشتكا خيرات ىقبيسو

 .اهيف ةايحلا يحانم ىتش يف نيتفلتخم

 يف ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا؛ةمظاعتملا هتاريثأتو طفنلا لوانتو

 ديزملا ىلإ ةجاح يف انلزامو «ةيمهألا غلاب رمأ ةديدعلا تاساردلاب تيوكلا

 نم مدق ام مغرلا ىلع طفنلا نع ةيليلحتلاو ةيقيثوتلا تاساردلا هذه نم

 .لاجملا اذه يف ةميق تاسارد

 ام لكب ةينعملا هتلاسر نم ًاقالطنا «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرمو

 طفنلا) باتكلا اذه ئراقلل مدقي ءاهثارتو اهخيراتو تيوكلاب قلعتي

 لوانت يذلا ('م1911-1990" راوجلا لودب ةيسايسلا تيوكلا تاقالعو

 يه ؛ةمهم ةقيقح ديكأت فدهتسي يسايس روظنم نم هتاريثأتو طفنلا عوضوم

 اهتشاع يتلا ةيسايسلا ثادحألا نم ريثكلل ايوق ًاكرحم ناك طفنلا نأ

 نأ داك ام عماطملا نم راثأ هنأو ءاهيضارأ يف هفاشتكا ءدب ذنم تيوكلا

 ةيسايسلا اهتدايق ةكنحب تيوكلا نأو ءاهدوجوو اهلالقتساب فصعي

 ةرادإ يف حجنت نأو ثادحألا هذه زاتجت نأ ةغلاب ةبوعصب تعاطتسا

 .اهتاكرحم ىوقأ طفنلا ناك يتلا تامزألا
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 هدوهج يحانطلا دومحم دمحم.د باتكلا فلؤمل ركشي ْذإ زكرملاو

 نم هباتك يف همدقام لك قيثوت يف ةيملعلا هترباثم ىلع ينثي ْذِإو «ةميقلا

 زاربإ ىلإ دوقت ةيجهنم يف ئراقلا ىلإ اهميدقتو اهتايطعم ليلحتو تامولعم

 ءالجتسا ىلع نيسرادلاو نيثحابلل ًاعجشم كلذ نوكي نأ لمأيل «هتركف

 .تيوكلا خيرات نم ةديدع بناوج

 «««قيفوتلا يلو هللاو

 مينغلا فسوي هللادبع .د .أ

 ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم سيئر

 اا



 ةمدقم

 ديس دمحم هيبن ىلع هللا ىلصو «ءاقبلاو ةزعلاب درفتملا هلل دمحلا

 هدعبو «ءايبنألا متاخو ءايفصألا

 ؛ةديدع جحانم نم نيسرادلاو نيثحابلا تامامتهاب طفنلا عوضوم يظح

 وه ام اهنمو «ضرألا تانونكم نم ًانونكم هنوكل يجولويج وه ام اهنم
 تاقتشملاب ةينغ ةيلوأ ةدام وهو «ةدقعم ةيئايميك تالعافت جاتن وهف 3

 .ةثيدحلا تاعانصلا نم ريثك اهيلع موقت 2

 «تافلؤملا نم ديدعلا هل اودرفأف ًاريثك نييداصتقالا لاب طفنلا لغش دقو

 جاتنإلل ًانينقت مزلتستو بلطلاو ضرعلا نيناوقل عضخت ةيويح ةعلس هنوكل
 .راعسألل ًاطبضو

 ؛ةيمهألا نم ريبكلا ردقلا اذهب عوضوم ةسارد عامتجالا ءاملع تفي ملو

 تاعمتجملا ىلع ةقاطلل ردصم فاشتكا رثأ نأ لبق نم ثدحي مل ثيح

 ؛ةرخأتم وأ تناك ةمدقتم تاعمتجملا مومع ىلع طفنلا فاشتكا ريثأتك ةيرشبلا

 .ًاضيأ هتفاقثو هتحصو هئاذغو هتطشنأ يفو درفلا ةايح يف طفنلا رثأ دقلف

 تاعمتجم لعجو ؛ىرخأ ءافتخا يف مهسأو ةديدج ةيعامتجا تاقبط دجوأو

 .ومنلا اذه نم مرحت ىرخأو ءايراضحو ايدام ومنت

 فالتخاب تازايتمالاو دوقعلا ةسارد يف مهرود نيينوناقلل ناكو

 ةيدودحلا تافالخلا يف ميكحتلاو ميمأتلاو ةفصانملاو ةكراشملاك اهلاكشأ

 .ةيرحبلاو ةيربلا

 تاك



 ثيح طفنلاب ةقلعتملا تاساردلا يف ةحضاو ةمصب نييفارغجلل ناك امك

 يتلا راوجلا لود نيب تريثأ ةريثك تافالخ مسح يف ةمهم ةيعجرم اودع

 ةملك مهل تناكف ؛ةكرتشم ةيدودح قطانم يف ًارابآو ةيطفن ًالوقح كلتمت

 .كلت وأ ةلودلا هذهل رابآلا هذه ةيعبت يف مسحلا

 نع نوفشكي امدنع ًاضيأ ةيضقلا هذه يف مهرود نيخرؤملل ىقبيو
 يذلا ريبكلا رثألا نايبتل هدعبو طفنلا لبق ةيطفنلا لودلل يخيراتلا عضولا

 ىربكلا لودلا ضعب عامطأل ةيخيراتلا روذجلا نع فشكلا عم ءاهيف هثدحأ

 مهف يف رثألا ربكأ هل نوكي ام ؛ةجتنملا ىرغصلا لودلا يف ةكلهتسملا

 كلذكو «اهنيب كرتشم قافتا يأ دقع لبق رخآلاب اهضعب لودلا هذه تاقالع

 .هدعبو هئانثأ يف

 ةفاك مهتاساردب نوجوتي نيذلا ةسايسلا ءاملع رود يتأي اذه لك دعبو

 يف جرخيل ةساردلاو ليلحتلل اهعيمج اهنوعضخي نيح ةقباسلا تاساردلا

 سسأ تاذ جئاتنب جوتيو قبس ام لك عمجي نيصر ميق لمع ةياهنلا
 .ناكمإلا ردق ةيدايحو ةيعوضوم

 تاسارد امهلوأ ؛نيمسق ىلإ طفنلاب ةقلعتملا ةيسايسلا تاساردلا مسقنتو

 قلعتت تاسارد امهيناثو «لودلل ةيجراخلا تاسايسلا مسر يف طفنلا رودب قلعتت
 باتكلا اذه يف تلواح دقو .طفنلا رود ديدحت يف ةيسايسلا ةمظنألا هب موقت امب

 نأل ًاروسيم رمألا ناك دقو .نيجهنملا وأ نيبولسألا نيب ناكمإلا ردق عمجلا

 .ةيراق وأ ةيميلقإ لود ةعومجم سيلو طقف ةدحاو ةلود لوانت باتكلا

 نيناوقل عضخت ةيراجت ةعلس هفصوب طفنلا ةسارد نيب باتكلا قرف دقو

 طبترت ةيسايس ةعلس هفصوب هتساردو «كالهتسالاو قيوستلاو جاتنإلا طبض

 .ةيجيتارتسإلاو ةيعامتجالاو ةيفارغجلاو ةيخيراتلا لماوعلا نم ديدعلاب

 تا



 ةيداصتقالا تاقالعلا رهاظم نم رهظمك ةيلودلا ةراجتلا يف لخدي امنيبف

 .لمشأو عسوأو معأ لكشب ةيلودلا تاقالعلا جيسن يف لخدي هنإف ؛ةيلودلا

 نم يتيوكلا طفنلا ةسارد ىطختت نأ ىلع باتكلا اذه يف صرحلا ناك دقو

 هفصوب هتسارد ىلإ راعسألاو دوقعلاو تازايتمالاو تافاشتكالا روطت ثيح

 اهتاقالع ةغايصو مسر يفو «ةلودلا تيوكلا عضو يف ًارثؤم ًايسيئر ًارصنع
 .اههاجت ةيجراخلا اهتسايس ليكشتو ؛عمجأ ملاعلا لودو اهراوج لودب

 يف هنإف لوألا باتكلا فصن يف ايئاصحإ ايداصتقا ادب نإو عوضوم لاف

 نم ءزج عقاولا يف يه يتلا ءراوجلا لود تاقالع لوانتي يناثلا هفصن

 ىدعتت ثيح ؛خيراتلا ىلإ عوجرلا نود اهمهف ليحتسي ةيسايسلا ايفارغجلا

 كاكفلا ىحضي نيح لودلا تاقالعل يعيبطلا موهفملا راوجلا لود تاقالع

 هذه كارتشا عم ةصاخ ءاليحتسم ارمأ لودلا هذه نيب تاقالعلا هذه نم

 ةيشع نيب ادغ يذلا ءطفنلا لثم نم ريطخ يجيتارتسإ دروم يف لودلا
 لودلا عم اهتاعازن يف ايزكرمو .ءبوعشلا ةوق يف ايرهوج ارصنع اهاحضو

 .ةيلودلا اهتاقالع يف امساحو ؛ىرخألا

 لوصف ةثالث لوألا بابلا ىوح نيبابو لخدم يف باتكلا اذه ءاج دقو

 ءاهيلإ لصوتلا مت يتلا جئاتنلا مهأ تزجوأ ةمتاخب تليذ «ةعبرأ يناثلاو

 درفأ مث .باتكلا لوصف ةفاك يف تلجس يتلا جئاتنلل طقف تاراشإ يهو

 تادهاعملاو تاقافتالاو لوادجلاو طئارخلا نمضت قحالملاب صاخ مسق

 رداصملا ةمئاق هتلت ءضرعلاب ةريدجلا ةيخيراتلا ثادحألا تالجسو

 .عجارملاو

 ثيح نم ايلخادو ايميلقإو ايمللاع هتيمهأو طفنلا لوانت دقف لخدملا امأ

 فرعو ؛ضعبب اهضعب لودلا تاقالع يف رثؤت ةيسايسو ةيراجت ةعلس هنوك

 تدار



 بابلا ءاج مث ءاهيف طفنلا رودل ميدقتلا مث ءطفنلا لبق تيوكلا عاضوأب

 ريس طخ ضارعتسا مت هيفو ««تيوكلا طفن» ناونعب باتكلا نم لوألا

 تأدب نأ ذنم م1934 ماع يف اهزايتما تيوكلا حنم تقبس يتلا تاضوافملا

 يناثلا لصفلا ءاجو «بابلا نم لوألا لصفلا يف كلذو م1911 ماعلا يف

 م1961 -1934 نم ةرتفلا يف تمت يتلا تاقافتالاو تافوشكلل ضرعيل

 ىلعو طفنلا ىلع كلذ ريثأتو تيوكلا لالقتساب ثلاثلا لصفلا أدب مث

 ماع تيوكلل يقارعلا وزغلا ىلإ ًالوصو ماع لكشب ةيتيوكلا ةيطفنلا ةسايسلا

 م0

 تاقالعو طفنلا" :ب نونعو ءلوصف ةعبرأ يناثلا بابلا ىوح دقو

 طفنلا" ناونعب لوأ لصفب حتتفاو «"راوجلا لودب ةيسايسلا تيوكلا

 هبعل يذلا ريبكلا رودلا ىلع ديكأتلا هيف مت ' ةيتيوكلا ةيجراخلا ةسايسلاو
 ناونعب يناثلا لصفلا هعبتو ؛ةيجراخلا تيوكلا ةسايس مسر يف طفنلا

 ةفاك نيب طبرلا مت هيفو «'"قارعلاب ةيسايسلا تيوكلا تاقالعو طفنلا '
 «1961:1958 .1939 ماوعأ تيوكلا ىلع ةرطيسلا قارعلا تالواحم

 ببس هنأو طفنلا ىلإ تامزألا هذه ةفاك تعجرأ ثيح م1990 3

 .اهثودح يف يساسأو سيئر

 تيوكلا تاقالعو طفنلا' ناونعب بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا ءاجو

 ةيربلا ةيدودحلا تايوستلا ةفاك نيب طبرلا مت هيفو .'ةيدوعسلاب ةيسايسلا

 ءاوس «طفنلاو تيوكلا هاجت ةيسايسلا ةيدوعسلا فقاوملا بلغأو ةيرحبلاو
 .افالخ وأ اقافتا تدهش يتلا كلت

 تيوكلا تاقالع يف طفنلا رثأ لوانت عبار لصف لصفلا اذه التو

 اريبك ارود اهيف طفنلا بعل ةدع فقاوم يف رهظ ام وهو «ناريإب ةيسايسلا

 اد



 نم لك نابإ كلذو ءرخألاو امهدحأ نيب لدابتملا نيدلبلا كولس ةغايص يف

 مث م1988 -1980 ةيناريإلا ةيقارعلا برحلاو م1979 ةيمالسإلا ةروشلا

 .طفنلا ىلع اهبابسأ تماق يتلا ةيرحبلا ةيدودحلا نيدلبلا تافالخ

 نم ةقستم تءاج لوألا هباب يف باتكلا لوصف نأ ىلإ ةراشإلا تيقب

 اذهلو «يناثلا بابلا يف ققحتت مل ةزيملا هذه نأ ديب .فيكلاو مكلا ثيح

 لوانتت تاساردب ئلتمت داكت ةيبرعلاو ةيبنجألا ةبتكملا نإ ثيح ؛يملعلا هببس

 رقتفي تقو يف تامزأو تافالخ نم هتوح امو ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا

 عجارملا هذه لثم ىلإ ةيناريإلاو ةيدوعسلا ةيتيوكلا تاقالعلا يف نوثحابلا هيف

 .باتكلا ايانث يف هيلإ ةراشإلا تمت ام وهو ءاهفصن لداعي ام ىتح وأ

 يف تلثمت ةليصأ رداصم ىلع دمتعا دق باتكلا نأ يفني ال اذه نكل

 ىلع دمتعاو .ةروشنملا تيوكلا ةلود قئاثوو ةيناطيربلا ةيجراخلا قئاثو
 ةيبنجألاو ةيبرعلا تايرودلاو بتكلا يف ةدراولا تاءاصحإلاو تامولعملا

 مالعإلا ةرازوو طفنلا ةرازوو كباوألاو كبوألا يتمظنم تارادصإو

 ةريثك ةيبنجأو ةيبرع عجارم ىلع ًاضيأ باتكلا دمتعا امك .نيتيتيوكلا

 ثوحبلا زكرم ةبتكم نم تعمج ةعونتم ةيبنجأو ةيبرع تاساردو تايرودو

 ممألا ةبتكمو «تيوكلا ةعماجب ةيزكرملا ةبتكملاو «ةيتيوكلا تاساردلاو

 (كباوأ) طفنلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم ةبتكمو «تيوكلاب ةدحنملا

 «تيوكلا ةعماجب ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد زكرم ةبتكمو «تيوكلاب

 ةيكيرمألا ةرافسلا ةبتكمو «تيوكلاب طيطختلل يبرعلا دهعملا ةبتكمو

 ةرافسلاب يفاقثلا مسقلا ةبتكمو «ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلا ةبتكمو «ةرهاقلاب

 ةبتكمو «تورييبب ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم ةبتكمو «ةرهاقلا يف ةيتيوكلا

 تا



 ةيرصملا ةيعمجلا ةبتكمو «ةرهاقلاب ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلادهعم

 فييك ةيناركوألا ةمصاعلاب نيتينطولا نيتبتكملاو :ةيخيراتلا تاساردلل

 .ةصاخلاو ةماعلاو ةيميداكألا تابتكملا نم اهريغو .ءكسنم ةيسوراليبلاو

 يملعلا قيثوتلا بايغ وه اديدحت عوضوملا اذه رايتخا ءارو عفادلا لعلو

 ببس طفنلا نأ يهو ؛اهجراخو ملعلا سلاجم يف تحرط ام ًاريثك ةركفل

 ببسبا ةرابع تددر ةرم نم مكف ءاهناريجو تيوكلا نيب عازنلاو عارصلا

 ««قارعلا ملاعلا لود تيراح طفنلا ببسبو «تيوكلا قارعلا ازغ طفنلا

 نأب باجي ةيدوعسلا ةيتيوكلا تاقالعلا راسم يف ام زازتها نع لأسي امنيحو
 «قيثوت نود طفنلا ىلإ درت ةيناريإ ةيتيوك ةمزأ ثدحت امنيحو «ببسلا طفنلا

 ليلجلا يذاتسأ اهيلع ينعجشو ينديأ يتلا باتكلا اذه ةركف تءاج انه نم

 .هعجضم هللا درب -مساق ايركز نيدلا لامج روتكدلا ذاتسألا ملاعلا

 فسوي هللا دبع روتكدلا ذاتسألل ينانتماو يركش صلاخب مدقتأل ينإو

 هميدقتب لضفت ام ىلع ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم سيئر مينغلا

 ةميقلا هئارآب هدادعإ ةرتف ةليط لصاوتم يملع معد نم هبحاصلو باتكلل
 ثوحبلا زكرم تارادصإل مامضنالاب ًاريدج راص ىتح ةنيصرلا هتاظوحلمو

 .ةريخألا تاونسلا يف ةيبرعلا ةبتكملا ترثأ يتلا ةيتيوكلا تاساردلاو

 .باتكلا اذه دادعإ يف دهج نم هتلذب اميف تقفو دق نوكأ نأ لمآو

 .ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا وهو دصتقلا ءارو نم هللاو

 يحانطلا دومحم دمحم .د

 تا



 لخدم

 وه دوقولا بشخ ناك نأ دعبف «نامزألا ريغتب ةقاطلا رداصم تريغت

 نرقلا يف رهظ يذلا محفلا حبصأ م1850 ماع ىتح ةقاطلل يساسألا ردصملا
 ماع لولحب ةقاطلا كالهتسا عومجم نم 175 لكشي يداليملا رشع عباسلا

 لكشب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعبو .م1960و 1210 يماع نيب اميفو .مم0

 .©0يعيبطلا زاغلاو لورتبلل ًايجيردت ةسيئرلا هتناكم نع محفلا ىلخت صاخ

 ةيويح ماخ ةدام وه لب بسحف ةقاطلل مهألا ردصملا سيل طفنلاو

 ةزراب تامهاسم مدقي اهضعب أدب يتلا ةيئايميكلاو ةيعانصلا تاجتنملا فالآل

 .«20ةيئاذغلا تادادمإلا ةردن ىلع بلغتلل

 ةطساوب ةتيملا تاناويحلاو تاتابنلاو بلاحطلا اياقب للحت نم طفنلا نوكتيو

 يرارحلا جضنلاو ايرتكبلا لعفب رمختلاوه مانع 0:له00» ةدودحملا ةدسكألا

 اهللحت عنمل داوملا هذه نفد ةعرس ىلع ةيلمعلا هذه دمتعتو .لاع طغض تحت

 .©20ءاوهلا يف نيجسكألا ةرثك ببسب ضرألا حطس ىلع

 نطاب يف دجوي هتأشن ديدحت ىلع ايجولويجلا ءاملع عمجأ امك طفنلاو

 دوقعلا يف ةسارد :ةيبرعلا راطقألا يف طفنلا لالغتسال ينوناقلا ماظنلا ءناولع فسوي دمحم (1)

 .11ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م1982 :؛تيوكلا ةعماج :تيوكلا) «ةيلودلا ةيداصتقالا

 ركرم :تورييب) «صرفلاو رطاخملا -طفنلا رسج ىلع لدابتملا دامتعالا :ةقيتع دمحأ يلع (2)

 .25 ص ؛«ىلوألا ةعبطلا «(م1991 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد

 .2 ص:ىلوألا ةعبطلا ؛م2004 هتايساسأو طفنلا ءناخ فيطللا دبع سابع (3)

 كك 0-7



 تحت ةينوبركورديهلا داوملا نم تاعمجت لكش ىلع راحبلا قامعأو ضرألا

 .(17تاونسلا نييالب ربع سمشلا ةرارح ريثأتبو نيطلا تاقبط

 ىلع رصتقت قيضلا يراجتلا اهانعمب اهنكل «ةيعيبط ةروصب ضرألا نطاب يف
 مسا ةيزاغلا تابسرتلا ىلع قلطي امنيب ؛ماخلا تيزلا يأ ةلئاسلا تابسرتلا

 .*)يرجحلا محفلا مسا ةدماجلا تابسرتلا ىلعو ؛يعيبطلا زاغلا

 نيب حوارتي نمز لبق نوّكت دق ًايلاح فورعملا طفنلا نأ ءاملعلا دقتعيو

 ال روخصلا نيب ام ةبسرتملا ةيوضعلا داوملا مجح نأو «ةنس نويلم 0

 يطعت اهنإف طفن ىلإ داوملا هذه تلوحت اذإو ءرخصلا مجح نم 3 ىدعتي

 يلاوح يأ رخصلا نم بعكم رتموليك لكل طفن نط نويلم1,7 يلاوح
 .(©7رخصلا نم بعكم رتم لكل طفن نولاج فصن

 فيفخ اهنمو جزلو ليقث اهنمف «ماخلا تيزلل ةيعيبطلا صاوخلا فلتختو
 اذه لعلو «تيزلل يعونلا نزولا ةجرد فلتخت فالتخالا اذهل اعبتو ءقئارو

 ليماربلا ددع فلتخي ثيح ؛نطلاب سيلو ليمربلاب طفنلا سايق يف ببسلا وه
 ماخلا تيزلاف ءتيزلل يعونلا نزولا ةجرد فالتتخخاب نط لك يف ةدوجوملا

 يذلا تيزلا امأ «ليمارب ةينامث هنم نطلا يوحي 0,80 يعونلا هنزو غلبي يذلا

 .(3)ليمرب 6,6 هنم نطلا يواسيف 0,97 يعونلا هنزو غلبي

 عيزوتلاو رشنلل ناسيب :توريب) ؛يبرعلا طفنلا ىلع يلودلا عارصلا ءساجرب ظفاح (1)
 .22 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م2000 «مالعإلاو

 :ةرهاقلا) ءنسح فسوي دمحم :ميدقت «طفنلا مجعم :رظنا ةيطفنلا تاحلطصملا ةفاك حرشل (*)
 .(م2 «ةيبرعلا ةغللا عمجم

 .قباسلا عجرملا .ناخ فيطللا دبع سابع (2)

 :ةرهاقلا) ؛هدراوم -هناكس -هضرأ :يبرعلا نطولا .نورخآو ميكحلا دبع يحبص دمحم (3)

 .391 ص ؛ةسداسلا ةعبطلا «(م199 2 ؛ةيرصملا ولجنألا ةبتكم



 درو ثيح ءوطفن وأ طبن ةيلبابلا ةملكلا نم طفن ةملك لصأ ءاج امبرو

 ةنس 2000 ىلإ اهدهع عجري يتلا ةميدقلا ةيلبابلا صوصنلا يف حلطصملا اذه

 .21)داليملا لبق

 ةملكو ءضرألا فوج اهردصم لاعتشالل ةلباق ةدام لورتبلاو

 ينعتو! 18 ارتب امه لصألا يتينينال نيتملك نم ةقتشم#ءا10]ءانا) مويلورتب

 .«2) خصلا تيز اهانعم نوكي كلذبو «تيزلا ىنعت وو 0 7 مويلأو رخصلا

 هللا يبن نأ ةاروتلا يف ركذ ثيح خيراتلا رجف ذنم لورتبلا فرع دقو

 ركذو «هتنيفس يف قوقشلا دسو ءالطل راقلا مدختسا -مالسلا هيلع -حون

 قودنصلا ءالط يف راقلا تمدختسا -مالسلا هيلع -ىسوم مأ نأ اهب ًاضيأ

 نييروشألا نأ ركذو ءنوعرف نم ًافوخ ميلا يف هتقلأو هيف هتعضو يذلا

 همدختسا امك «دباعملا قوقش دسو ضارمألا جالع يف هومدختسا نيلبابلاو

 .(20ةينيطنطسقلا نع مهعافد ءانثأ يف نيملسملا دض مهبورح يف نامورلا

 يف قفدت امدنع م1830 ماع لورتبلا رئاشب ترهظ ثيدحلا رصعلا يفو

 ماع يفو «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف حلمت جارختسا ةلواحم ءانثأ

 لورتبلا جرختسا ماعب اهدعبو ءايسور يف لورتبلل نمكم فشتكا م6

 .«*)اينامور يف ةرم لوأل

 يلورتب فاشتكا لوأ ةيكيرمألا اينافلسنب ةيالوب ليفستت ةنيدم تدهشو

 :قوسد) ؛ةيملاعلاو ةيميلقإلا تاريغتملا ءوض يف يبرعلا جيلخلا نمأ هبجر يملح ىيحي (1)

 .15 ص «يناثلا ءزجلا م6 «ناميإلاو ملعلا ةبتكم

 .3 ص؛ىلوألا ةعبطلا «(م1968 هولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا) ,ملاعلا يف لورتبلا برح ؛يواربلا دشار (2)
 ؛(م1986 ءرشنلاو ةعابطلل نونفلا راد :ةدج) ؛لورتبلا قوس يف تاروطتلا ءرابلا دمحأ (3)

 .7ص ؛ىلوألا ةعبطلا
 .64 ص ؛ىلوألا ةعبطلا (م1988 ؛عيزوتلاو رشنلل ظفاح راد :ةدج) «لورتبلا تايداصتقا ,يلوخملا يحنق ديس (4)
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 ماعاارتم 23 قمع ىلع رثب لوأ رفحب كيرد نيودأ ماق امدنع يراجت

 رثبلا هذه ترفح دقو ءًايموي ليمرب 35 ىلإ 20 نم جاتنإ لدعممبو م9

 .(10هايملا رابآ اهب رفحت ىتلا ةقيرطلا سفنب

 ةرتفلا هذه تيمهمس ىتح (2)نيسوريكلا جاتنإ جاتنولا اذهب دصقي ناكو

 .(3)[«عووعمع مععنيسو ريكلا رصعب

 نم برقلاب ريركتلل ةافصم لوأ رلفكور سدنهملا ماقأ م1867 ماع يفو

 ةدحنملا تايالولاب وياهوأ ةيالوب دنالفيلك ةنيدم ىف كالهتسالا قاوسأ

 هذه يف هاكيرش ناكو ءايموي ًاليمرب 35 ةافصملا هذه جاتنإ غلبو «ةيكيرمألا

 .(*)اضيأ نييكيرمألا كرالكو زوردنأ نيسدنهملا ةافصملا

 رحبلا عاق نم لورتبلا جاتنإ أدب ةيكيرمألا اينروفيلاك ئطاوش ىلعو
 .مم 4 ماع كلذ ناكو

 ايلاطيإو ادنكو ايسور يف ًادوجوم لورتبلا حبصأ م1910 ماع ذنمو

 هدوجو كلذ التو «نيتنجرألاو كيسكملاو وريبو دنهلاو نابايلاو ايناملأو
 .(5!هلاعلا نادلب نم اهريغو م1912 ماع اليوزنف يف

 نادلبلا تناك ًاميدقو :ةسايسلا طويخب تجسن ةيلوأ ةدام طفنلاو

 .16 ص «(1979 «ةديدجلا ةفاقثلا راد :ةرهاقلا) ةيبرعلا ةيضقلاو جيلخلا لورتب هفيليساف يسكيلا (1)
 (2) زاد عون 0'ءموصمت, [طع ظممتمع هك 0ز1, ([مهلمض: لمطق ©ةللعت, 1956) م10

 (3) ©دماعو 1ةدوحت, 1ع 8عمومسنعك هأ 811001 عمماعمم 01, (لعنب الولع

 [2مملعرزءلع ل. طوعععم, 1962), 2. اال

 .قباسلا عجرملا ءرابلا قمح )4(

 لا دج



 خيرات يف ىرخأ ةيلوأ ةدام ةيأ ةيجيتارتسإلاو ةيداصتقالا هتيمهأ

 :11ةيرشبلا

 «تارايخلاو تايجيتارتسإلاو تاسايسلا لك اهلوح روحمتت ةعلس وهو

 مظعأو «ةينطولا ةدايسلل فدارمو «ةيندملا ىلإ لوصولل قيرطلا مويلا وهو
 .(2ةيلودلا ةراجتلا ىف ريغتم

 رارمتسا ىلع دعاسمو «ةجتنملا لودلا لالقتسال معاد ًاضيأ طفنلاو

 ةريغصلا تانايكلل لوحمو «ةيسايسلا اهتيمهأ دايدزاو لودلا ضعب كسامت

 .227لقثو نزو تاذ لود ىلإ

 ةيلاملا قاروألاو تالمعلا نم ربكألا طسقلا لكشت ةمخض تادئاع طفنللو

 .(©هلاعلا لود لكل تاعوفدملا نازيم لمجم يف رثؤتو «ةيدقنلا ةلويسلاو

 ملاعلا ىوتسم ىلع تاعانصلا عاونأ مخضأ يه ةيطفنلا تاعانصلاو

 يف درف نويلم 12 نع لقي ال ام فظوتو «(5)ةعلس فلأ 11 غلبت ثيح

 .6ةعساولا ةيعيزوتلاو ةيقيوستلاو ةيريركتلاو ةيجاتنإلاو ةيفاشكتسالا اهتاعاطق

 عوجلا يهو ملاعلا هجاوت ةلكشم مهأ لح يف دعاسي نأ طفنلل نكميو

 .7 ص ؛(م1981 ؛رشنلاو ةعابطلل يبرعلا زكرملا :ندنل) ؛لورتبلا ةيجيتارتسإ ءيمهف نيسح (1)
 -تامزألاو ةقاطلاو ةورثلا ردصم -ًايومنتو ًايركسعو ًاينمأو ًايجيتارتسإ طفنلا ءبيبح يناه (2)

 .13 ص ؛ىلوألا ةعبطلا ( م6 ءرشنلاو عيزوتلل تاعوبطملا ةكرش :توريب) يبرع رايخ
 ثوحبلا دهعم :ةرهاقلا) ؛يبرعلا عمتجملاو ةسايسلا يف هرثأو لورتبلا ؛داقعلا حالص (3)

 .108 ص «(م1973 «ةيبرعلا تاساردلاو
 ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) يبرعلا جيلخلل يميلقإلا ماظنلا ءسيردإ ديعسلا دمحم (4)

 .74 ؛ىلوألا ةعبطلا «(م2000 ؛ةيبرعلا
 داشرإلاو ةفاقشلا ةرازو :قشمد) ءبونجلاو لامشلا نيب راوحلا ؛يليبانزلا معنملا دبع (5)

 .386 ص ؛((م1981«يموقلا

 .قباسلا عجرملا ءسيردإ ديعسلا دمحم (6)

 تا



 كلذو ضرألا ناكس ددعل رمتسملا عافترالا ةجيتن ديازتملا يئاذغلا صقنلاو

 .(1)هقارحإ نم ًالدب ةيئاذغ داوم ىلإ هليوحتب

 ثيح ؛لمع يأ ةموظنم يف هلوخدب ةقاطلل ردصمك طفنلا ةيمهأ رهظتو

 .(2ةقاطلا نم ام ةيمك ىلإ هزاجنإل جاتحي ًايدام مأ ناك ًايركف لمع يأ نإ

 هنع ربع ام وهو ؛هاوتسم ىلإ ءاقترالا نع هلئادب زجعب طفنلا ةيمهأ دادزتو

 نم ئطخي) :هلوقب ينامي يكز دمحأ يدوعسلا ةيندعملا ةورثلاو لورتبلا ريزو
 محفلا نم ةيبعش رثكأ طفنلا ىقبيسف .ضفخنيس طفنلا ىلع بلطلا نأ دقتعي
 نم ًارطخو ةفلك لقأو محفلا نم فظنأ هنأل ةيسمشلا وأ ةيوونلا ةقاطلاو

 .(3)(ةمداق ةليوط ةرتفل طفنلل ليدب كانه نوكي نل هنإف اذل «ةيوونلا ةقاطلا

 وهو ««؟طفنلا نرقب -ةساردلا ةرتف وهو -نورشعلا نرقلا يمس دقلو

 ةقالمعلا جراوبلاو نفسلاو تارئاطلاو تارايسلا روطت دهش يذلا نرقلا

 ىلع رطيس هلضفب هنأل ؛ملاعلا كلمي طفنلا كلمي نم حبصأف ؛ةثيدحلا اهتائيهب

 لضفب هنإف كاذو اذه نم مهألاو «هتارايسب ربلاو هتارئاطب وجلاو هنفسب رحبلا

 تاعاطق يف مكحتيس طفنلا نم اهعمجي نأ نكمي يتلا ةيلايخلا تاورثلا

 .(5)ةلماك ةيداصتقا

 مولعلاو نوناقلا :باتك يف ثحب ؛ةيلودلا ةيسايسلاو يبرعلا لورتبلا ءنيدلا زع فوؤرلا دبع (1)
 م1 972 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا) «نيثحابلا نم ةعومجم :دادعإ .ةيسايسلا

 .5 75 ص «لوألا ءزجلا
 راطقألا ةمظنم :تيوكلا) ,م1982 -1972 :ةيبرعلا حلاصملاو طفنلا ؛هقيتع دمحأ يلع (2)

 .137 ص «(م1987 «لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا

 .تيوكلا ,م1987 ربوتكأ 18 10 ددعلا .16 دلجملا ءطفنلا ملاع (3)
 زكرم :ضايرلا) ؛يبرعلا جيلخلا طفن لبقتسمو يملاعلا طفنلا عارص «ينهجلا دوعسم ديع (4)

 .34 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م2000 «ةيجيتارتسإلا تاساردلاو ةقاطلل جيلخلا
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 دروملا هنأ ىلع نوعمجي ةساسلا داكيو ءىربك ةيسايس ةيمهأ طفنللو

 .(17هالسلا هساسأ ىلع ىنبي نأ بجي يذلا

 وأ هل ًابلط بورحلا هببسب موقت يذلا ةايح لا قايرتو لاسملا بهذلا وه طفنلاو
 !(2)هلثم ًايطفن ناك نإو ىتح هقيقش يبرعلا قيقشلا براح هيبسبو فءارو ًايعس

 لشرشت نوتسنو ذاختاب نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف ًايلاع طفنلا ةيمهأ تدادزاو

 كلذو «يناطيربلا لوطسألل دوقوك محفلل ًاليدب طفنلا دامتعاب م1910 ماع ًارارق

 .«ة)ءارزولل ًاسيئر حبصي نأ لبق ةيناطيربلا ةيرحبلل ًاريزو ناك ام تقو

 مهسأ نم 1 ءارشب ةيناطيربلا ةيرحبلا مساب م1914 ماع ماق مث

 سلجم يف ةوطخلا هذه ىلع ًابقعم لاقو ؛ةيسراف ولجنألا لورتبلا ةكرش

 اننأ مكغالبإ ينرسيو «ةمداق برحلا نإ ةداسلا اهيأ» :يناطيربلا ءارزولا

 .(6)4اهب ةصاخلا

 16يف اسنرفو ايناطيرب تعقو ىلوألا ةيملاعلا برحلا لاعتشا لظ يفو

 طفنلا ىلع ةيساسأ ةفصب تزكر ىتلا وكيب سكياس ةدهاعم م1916 ويام

 .(7طسوألا قرشلا ةقطنمل اهميسقت يف

 «يبرعلا ءامنإلا دهعم :توريب) ؛يبرعلا طفنلا ةيجيتارتسإ ىلإ لخدم «رينتلا ريمس (1)

 .12صء(م1

 ؛يبرعلا مالعإلل ءارهزلا :ةرهاقلا) ؛يبرعلا نمألا ةيجيتارتسإو جيلخلا ةمزأ ؛يليبارطلا سابع (2)
 .51 ص ؛ىلوألا ةعبطلا م1

 .28 ص ؛ىلوألا ةعبطلا ؛«(م1992 ءرشنلاو
 20 ص («قباسلا عجرملا «رابلا دمحأ )4

 ةلاكو :وكسوم) ءيداصتقالا لالقتسالا لكاشمو لورتبلا :ةيبرعلا نادلبلا ءيبوراش .رأ ليتن (5)
 .9-10 ص ؛(م1973 «رشنلل يتسوفون

 تاع



 ةيملاعلا برحلا ءانثأ يف يسنرفلا ءارزولا سيئر -وصنميلك فصو دقو

 طفنلا نم ةرطق لك نإ" :هلوقب برحلا هذه يف زرابلا طفنلا رود - ىلوألا

 .217" مدلا نم ةرطق يواست

 (2تيزلا برحب تفرع يتلا ةيناثلا برحلا بوشن ىتح طفنلا لظو
 مدقت عم ةصاخ يركسعلا عاطقلل ةبسنلاب ىربك ةيجيتارتسإ ةيمهأ لثمي
 .«ة)اهروطتو ةحلسألا

 تايالولا طفن ةصاخ يساسأ لكشب طفنلا ىلع برحلا هذه تدمتعاو

 اهتاجايتحا نم 90 يلاوحب برحلا ةلآ معد يذلا ةيكيرمألا ةدحنملا

 حبس دقل' :هلوقب رواهنزيإ يكيرمألا سيئرلا هنع ربع ام وهو ؛ةيطفنلا
 .(4)" طفنلا نم ةريحب ىلع رصنلا وحن ءافلحلا

 ءانثأ ىف نديإ يناطيربلا ءارزولا سيئر هدكأ يذلا هسفن ىنعملا وهو

 :كرشؤرح بردا دعب بيتيفوسلا داحتألا سيرل ةيناقلا ةيلاعلا: بوقت
 اننأل لورتبلاب قلعتي اميف ةظاظفلا دح ىلإ كعم ًاحيرص نوكأ نأ بجي '

 انتيمي نأ دحأل حمسن نلو «هنود شيعلا عيطتسن ال نحنف ؛هلجأ نم لتاقنس
 ,(5)*" قمح

 صوغلا نم ةايحلا لوحو «ةديدج ةيداصتقا ةدعاق طفنلا قلخ دقلو

 .34 ص ؛قباسلا عجرملا ءينهجلا دوعسم ديع (1)
 ةضهنلا ةبتكم :ةرهاقلا) ءطسوألا قرشلا يف لورتبلا برح «يواربلا دشار (2)

 .225 ص ؛«(م1953«ةيرصملا

 قوسلا ىوق نيب لعافت :نيرشعلاو يداحلا نرقلا علطم يف طفنلا ءيدمحأ ريمأ جناشوه (3)
 تاساردلل تارامإلا زكرم :يبظ وبأ) :4ددعلا ؛:ةيجيتارتسإ تاسارد ةلسلس «ةسايسلاو
 .49 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م1996 ؛ةيجيتارتسإلا ثوحبلاو

 .42 ص ؛قباسلا عجرملا ءينهجلا دوعسم ديع (4)
 .16 ص ؛(م1965 «ةيبرعلا لودلا ةعماجل ةماعلا ةنامألا :ةرهاقلا) ؛يبرعلا لورتبلا ليلد (5)
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 مث نمو ءيلود ىوتسم ىلع ريدصتلاو داريتسالا ىلإ ةعارزلاو يعرلاو
 .(")أدج مخض لكشب ملاعلا ىوتسم ىلع دارفألا لوخد تعفترا

 ينمأ عوضوم هنأ ىلع يملاعلا ديعصلا ىلع هسفن حرطي طفنلا أدب مث

 ماظنلا ىلع رثؤت هتاريغتم تحضأو .ءبسحف ًايداصتقا سيلو يملاعو

 «ةيلودلا ةسايسلا ةعيبطل يلعفلا دحلا وه طفنلا حبصأف «يملاعلا يداصتقالا

 .(©7طفنلا ملاع تاروطتب اطبترم مويلا ملاعلا نمأ ًاضيأ حبصأو

 لوح رقتست نإ امف ؛عمجأ ملاعلا رارقتسا يف رثؤت لورتبلا راعسأف

 ةأجف ظقيتسي ىتح «ةيلورتبلا ةرفولا ملح ىلع ملاعلا هيف ماني نيعم ىوتسم
 ءافولا نع ةزجاع تراص لورتبلا تادادمإ نأو ءرخبت ملحلا نأ دجيل

 ةمداص راعسألا زفقت مث نمو «هداتعا يذلا رعسلا دنع ملاعلا تاجايتحاب

 ىلعف ؛(8)3:هع آعدم حدفضلا ةزفقب ىمسي اميف ىلعأ ىوتسم ىلإ ملاعلل

 م1970و1960 نيبام ةرتفلا يف ليمربلا رعس ناك لاثملا ليبس

 1970 ىماع نيب اميف تارالود ةثالث حبصأ مث ءارالود 1,80يلاوح

 زهانو ءًارالود رشع ينثا ىلإ زفق اهسفن ةنسلا نم ربوتكأ يفو ,م1973و
 «م1980 ماع يأ ةنسب ةيناريإلا ةيمالسإلا ةروثلا بقع ًارالود نيعبرألا

 ماع ضفخنا تاينينامثلا نم لوألا فصنلا يف ًارالود 28 ىلإ لصو امنيبو

 رقتساو ءارالود 18 ىلإ دحاو ماعب اهدعب زفقو ءارالود 13ىلإ 6

 (1) 1200210 طدمصلعز/, 1ع ”1هنعادل 5داهنعو, ([مملهم: 0عمرعع ةلاعن ةهل آله

.2.225-6 ,(1970 

 نوؤش «ةيناريإلا ةيبرعلا تاقالعلا ةدقعو يجيلخلا ماظنلل ينمألا موهفملا ءنوهرم ليلجلا دبع (2)
 «قيثوتلاو ثوحبلاو ةيجيتارتسإلا تاساردلا زكرم :توريب) :50ددعلا ءطسوألا
 .47 -46 ص ؛(م1996 سرام

 .م2004 ربمتبس 4 ءرصم ؛مارهألا ةديرج ؛عدفضلا ةزفقو لورتبلا راعسأ ؛هللا دبع نيسح (3)

 ا



 ماع ىتح ًارالود 25 ىلإ عفترا ثيح م2000 ماع ىتح رعسلا اذه ىلع

 ىتح رمتسم عافترا يف وهو اهموي نمو ؛م2003 قارعلا ىلع برحلا
 حبارلا يه ةجتنملا لودلا نأ ينعي ال اذه نكل «رالود 100 لا زجاح ىطخت

 لودلا تناك امبرف سكعلا ىلعف هذه راعسألا عافترا ةلأسم نم ديحولا

 ةيطفنلا تاكرشلل اهيف ةرطيسلا تناك لحارم يف نيرساخلا ربكأ يه ةجتتملا

 قيوستلاو جاتنإلاو فاشكتسالا تايلمع اهراكتحاب اهتاموكحو ةيبنجألا

 .(1)هيمأتلا مث ةفصانملاو ةكراشملا لبق ام لحارم يهو

 هيلع دامتعالا نكمي ال بضان دروم وه طفنلا نأ دكؤن نأ ىقبيو
 دحاو ليمرب جارختساف «ةكلهتسملا وأ ةجتنملا لودلا لبق نم ءاوس ؛نانثمطاب

 .«2)آلبقتسم اهجارختسا نكمي يتلا ليماربلا ددع نم للقي

 اهتيمهأ رهظيو يبرعلا جيلخلا ةقطنم نم طفنلا ريغي نأ لبق

 اذه فصو ىلإ ضعبلا عفد ام ءطسوألا قرشلا ةقطنم نم ريغ ةيجيتارتسإلا

 نم ربكأ ودبت طسوألا قرشلا ةطيرخ لعج طفنلا نإ لوقلاب ريغتلا

 .(ة)اهمجح

 ةقطنم يف ثدح يذلا ميغتلا فصو يف نيخرؤملا ضعب غلاب دقو

 ءامغإلا دهعم :توريب) «يبرعلا يداصتقالا لماكتلاو جيلخلا يف ةيمنتلا جذوع «ىسيع بيجن ()

 .34 ص «ةيناثلا ةعبطلا م2 «يبرعلا

 (2) 8لهاهمسدعل 0. 1[سصهتطل, 8عزنمدل 01: اندتاب ةمل 12عتعامممتعلأا ا 1

 انك, [مصكادنعل طزنن ةدمدعد 11ءكمك, ([ م2008: ْثأ 5ةونب, 1986), 2. 9.

 «مولعلا راد ةسسؤم :تيوكلا) ؛ةيلودلا ةسايسلا يف ةلوج ؛نارخآو ميهاربإلا نسح (3)
 3 8ص «(م1 59178

 لاا 7ك



 رييغتلاب رييغتلا اذه نرق يذلا دحلا ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا هبشو يبرعلا جيلخلا

 يسنرفلا خرؤملا اذهف «مالسإلا روهظ ةجيتن ةقطنملا هذه يف ثدح يذلا

 خيرات ناك «ةريخألا رشع ةعبرألا نورقلا خيرات ربع» :لوقي مروك جروج

 ىلص دمحم يبنلا روهظ امه نيميظع نيرمأب ًاموكحم ةيبرعلا ةريزجلا هبش
 «عباسلا نرقلا يف ةكم يف نييديحوتلا ءايبنألا رخآ  ملسو هيلع هللا

 .(17«نيرشعلا نرقلا يف ةيطفنلا دراوملا مخضأ فاشتكاو

 ةيدودح تاعارص راثأو «ةيلود ةينوناق تاقالع طفنلا ريغ دقلف

 تافلاحت ككفو ةديدج تافلاحت قلخو «ةددعتم ةيلخاد تابالقناو تاروثو

 .(20يلاحلا تقولا ىتح كلذ لعفي لاز ام وهو «ةميدق

 نيرشعلا نرقلا تاينيثالث لئاوأ يف ةقطنملا هذه يف طفنلا رهظ امنيحف

 مل موسرملا ءزجلا نأ امك دعب مسر دق اهيف ةيسايسلا دودحلا مظعم نكي مل

 يف ريبكلا هرود طفنلا ىدأ كلذ ىلع ءانبو هدعب ةيئاهنلا هتلاح ذخأ دق نكي
 .(3)ةيسايسلا دودحلا ةداعإ وأ ةرولب

 ريغيل ةقطنملا هذه يف ةدوجوملا ةيسايسلا تانايكلا ىلع طفنلا ريثأت دتماو

 .«*اهب ةلعاف ةوقو يسيئر كرحمك رهظ نأ دعب دعصلا عيمج ىلع اهتاعمتجم

 (1) 0عمرععم هرم, ]ع طعمعطع- 0رتعملا 8عاقنع, 56م 1115 مرتع 000130181132

 (طويلوؤ: آه 26ةءوانا ماع اظ[دقمعتم, 1983), 5.

 6« 2 «ةفرعملا ملاع :ةيبرع رظن ةهجو :ةيلودلا تاقالعلاو طفنلا «يحيمرلا مناغ دمحم (2)

 .242 ص ؛(م1982 «بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا)
 :توريب) :12ددعلا ءطسوألا نوؤش «ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف دودحللا تاعازن ءنوهرم ليلجلا دبع (3)

 .47 ص ؛(م1992 «ربوتكأو ربمتبس ؛قيثوتلاو ثوحبلاو ةيجيتارتسإلا تاساردلا زكرم
 (4) الدمك' آمساقع, 1ع اممسل ةصل 2ءعمراع 01 طع خةعهطتدم 2عدتمكاناة: 2هرعمتك 01

 الع طلوننممك دعت ءعع, (ططتادلعامطتقن انممامعما ن0, 1977), 2.140.

 تا



 يموقلا اهلخدو ةلخادتملا اهتاقالعو ةقطنملا لود تاسايس هريثأت ىدعتو

 .(7)1ةيمويلا ثادحألا تايرجم ىلإ هريثأت لصيل اهتاينازيمو

 هفصو يجيلخلا يميلقإلا ماظنلا ىلع هتاورثو طفنلا ريثأت ةدش نمو

 .(©يجيلخلا ماظنلا نم الدب يطفنلا ماظنلاب مهضعب

 ماظنلا نأ رابتعا ىلع ءرخآلل ًاطرش امهدحأ حبصأو «ةدحاو ةقيقحل

 .(20ةيطفن ةرهاظ هرهوج يف يجيلخلا يميلقإلا

 .ةقطنملا يخرؤمو يركفم ضعب دنع ىدص دجت مل ةيؤرلا هذه نكل

 ال ةفاقثو ةراضحو بعش وه لب طقف ًاطفن سيل جيلخلا نأ نودكؤي ثيح

 .«*اهلهاجت نكمي
 ةقطنملا لودل تثدح يتلا ةريبكلا ةلقنلا نيفقثملا نم ريثك فصو دقو

 .(؟9ةيطفنلا ةبقحلا ةفاقث ىلإ ؤلؤللا ةفاقث تلوح اهنأب طفنلا روهظب

 كلتمت «ةيطفن لود يجيلخلا يميلقإلا ماظنلا لود نإف رمألا ةقيقح يفو

 ؛ةيميلقإلاو ةيلودلا تاقالعلا خيرات يف ةسارد :يبرعلا جيلخلا ليلد ءانهم رصن دمحم (1)
 .585 ص ؛(ت .د ؛ثيدحلا يعماجلا بتكملا :ةيردنكسإلا)

 تاقالعلا ىلع ةيطفنلا ةورثلا ريثأت ءريرحت :نيدلا ءاهب دمحأو دمحأ فسوي دمحأ (2)
 لبقتسملا راد :ةرهاقلا) :7مقر «ةليدبلا ةيبرعلا تالبقتسملا ةلسلس «ةيبرعلا ةيسايسلا
 45 ص ء(مم5 «يبرعلا

 «181 ددعلا «يبرعلا لبقتسملا «يجيلخلا يميلقإلا ماظنلاو طفنلا هللا دبع قلاخلا دبع (3)

 .8ص «(م1994 سرام ؛ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) «16ةنسلا
 :تيوكلا) «ةدحولاو ةيمنتلا ةيلاكشإ يف ةسارد :ًاطفن سيل جيلخلا ءيحيمرلا مناغ دمحم (4)

 .(م1983 «عيزوتلاو ةمجرتلاو رشنلل ةمظاك
 زكرم :توريب) ؛م1938-1971 يبرعلا جيلخلا يف ةيركفلا تارايتلا ءيديزلا ديفم (5)

 .64 ص .ةيناثلا ةعبطلا م3 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد



 «ملاعلا ىوتسم ىلع نآلا ىتح اهفاشتكا مت يتلا ةيطفنلا تاطايتحالا ربكأ

 ةرداق يهو «هنم ردق ربكأ ردصتو ءايراجت لوادتملا طفنلا نم ةيمك ربكأ عيبتو

 اذإ جيلخلا نكل «ةيطفنلا ملاعلا لود يقاب هجنتت امت رثكأ جتنت نأ ىلع اهنيب اميف

 ةطشنلا تاعارصلاب اضيأ ينغ هتاذ تقولا يف هنإف طفنلاب ًاينغ ناك

 .(1)ةنماكلاو

 اهنكل جيلخلا لود نيب طقف تسيل تالكشملا وأ تاعارصلا هذهو

 ىف ةيعامتجالا ضارمألا نم ديدع رهظ دقلف ءًاضيأ لودلا هذه لخاد

 داسفلاو ةطساولاو يعامتجالا قافنلاو ةعنقملا ةلاطبلاك ةقطنملا تاعمتجم

 .«20يرادإلا

 ةلماعلا طفنلا تاكرش ىف ءاوس ةيبنجألا ةدفاولا ةلامعلا تءاجو

 دئاوع رامثتساب تدج يتلا ىرخألا ةايحلا تالاجم رئاس يف وأ ةقطنملاب

 نم هتبلج اميف يبلس امهدحأ ؛نيفلتخم نيريثأتب ثيدحتلاو ةيمنتلا يف طفنلا

 يف لثمت يباجيإ رخآلاو «ةقطنملا يف ةتباثلا ميقلا ةموظنم بسانت ال تاداع

 ةفرعم يف ةيباجيإلا اهبناوجب تدافأ يتلا تاعمتجملا هذه ةراضح لقن

 .«2)اهتفاقثو اهمولع

 طفنلا تاورث نع ةمجانلا ةيعامتجالا تاريغتلا ةجيتن ترولبت امك

 .10ص (م8 « سرب ةقيقحلا :توريب) نمره قيضم «يناضمر هللا حور )00(

 ؛؟انب طفنلا لعف اذام تالاقم ةلسلس «يطفنلا رصعلا ضارمأ ءيميمتلا فلخ كلاملا دبع (2)
 .12-15ص ؛(م200 5ربوتكأ ؛مالعإلا ةرازو :تيوكلا) «264 ددعلا ؛تيوكلا ةلجم «10مقر
 (3) [1.عمر 11. 14ءانلكمم, "انلك 1[؟عمعاتمو 10 آ11عواعتو اناا ع 21عووانت عك" ,

 الع 3خعمط 0انأأ؟ ةقل اطع الان عوأب ءلتامر#ب 8. 1. 2ةلطقمست, (آم70013: ©2161 101

 مىدط ناك دننللعو- الملا عوأالا 01 اعتب 1958), 2. 208.
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 تاسايس تعضوو «ةميدقلا ميقلاو ةلاصألا تدكأ ةديدج ةيفاقث تارايت

 .227حالصإلاو ثيدحتلل ةنزاوتم

 نم ةصاخو ؛ةقطنملا جراخ نم ةيتآلا ةيفاقثلا تارايتلا تبعل امك

 وحن اهيعاسم يف جيلخلا لود ةدعاسم يف ًاريبك ًارود يبرعلا قرشملا

 .(22حالصإلا

 امدنع م1871 ماع ذنم جيلخلا طفنب يبنجألا مامتهالا أدب دقلو

 ةيجولويجلا ثوحبلا ضعبب مايقلا فدهب ةيناملأ ةثعب قارعلا ىلإ تلصو
 ىلع تلاوت مث «ةريفو تايمكب قارعلا يف طفنلا دوجو اهدعب تجتنتسا

 نم ةريحب ىلع موعي قارعلا نأ تدكأ ةيناملأ ةيجولويج تاثعب قارعلا

 .(3)طفنلا

 زايتما ىلع يناطيربلا رتيور سويلوج نورابلا لصح م1872 ماع يفو
 روطاربمإلا هل هحنم «دالبلا ءاجرأ لك يف ةيناريإلا نداعملا ةفاك لالغتسال

 ماع ىرخأ ةرم ددج مث يغلأ زايتمالا اذه نكل ءهاش نيدلا رصان يناريإلا

 .(«©تاونس رشع دعب يغلأف جئاتن ةيأ ققحي مل هنكل م9

 يف ةيمنتلا ةرادإ ةسارد ىلإ لخدم :ةيمنتلا ةلضعمو ةيطفنلا ةيطارقوريبلا ءنمحرلا دبع ةماسأ (1)
 سلجملا :تيوكلا) :57 مقر ؛ةفرعملا ملاع ةلسلس ءطفنلل ةجتتملا ةيبرعلا ةريزجلا راطقأ
 .111 ص ؛(م1982 .بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا

 زايتمالا دوقع ذنم ةيبرعلا جيلخلا لودب اهتقالعو طفنلا تاكرش .دادهش دمحم ميهاربإ (2)
 مسق «سمش نيع ةعماج «تانبلا ةيلك :ةرهاقلا) ءريتسجام ةلاسر م1973 ماع ىتح ىلوألا

 .403 ص ؛(م1984«خيراتلا
 ةيبرعلا تاساردلا دهعم :ةرهاقلا) «ةيبرعلا دالبلا يف لورتبلا ءيسوبعلا داوج دمحم (3)

 .4 ص 40 9 5 6«ةيملاعلا

 ةعاذإلا باتك «برعلا لورتبلا ءارزول ةيرسلا رضاحملا :لورتبلا برح «دمحم نسحم (4)

 .369 ص (م4 «نويزفيلتلاو ةعاذإلا ةلجم :ةرهاقلا) ؛نويزفيلتلاو

 اوما



 ةيناريإلا ةموكحلا نيب ناريإ يف يطفن زايتما لوأ ىلع عيقوتلا مت مث
 .(©7061901 ةنس يسراد مايلو يلارتسألا يناطيربلاو

 ؛م1928 ةنس نيرحبلا مث م1908 ماع ناريإ يف طفنلا فشتكا اهدعبو

 لود لقأ تناك نإو ««2)طفنلا اهيف فشتكي ةيبرع ةيجيلخ ةلود لوأ يهو

 .ًاداريإو ًاطايتحاو ًاجاتنإ يجيلخلا نواعتلا سلجم

 ةيبروألا تاكرشلا عارصل ًاناديم ةقطنملا تحبصأ خيراتلا اذه ذنمو

 .*!ةوارض اهدشأ يناطيربلا يكيرمألا عارصلا ناكو ءاهتاموكحو

 تفرع تاكرش ةعومجم ملاعلا تازايتما ةفاك ىلع ترطيس دقلو

 :227يهو .5عبعم !/ةزد5 رابكلا ةعبسلا وأ5ءنعد 5ذكاعم عبسلا تاقيقشلاب

 .«ةيكيرمأ» يسريجوين فوأ ليوأ درادناتس ةكرش -

 .«ةيكيرمأ» اينروفيلاك فوأ ليوأ درادناتس ةكرش -

 .«ةيكيرمأ» ليوأ ليبوم ةكرش -

 .«ةيكيرمأ ١ نيشيروبروك ليوأ فلاج ةكرش -

 (1) ةاعمطعم آمهعقع, 0ز1 ذم اع 11001 عممأب (آمملمم: 0ك الملا عيناإل

 طمعوو, 1968), 2.17-18.

 (2) 81ةلعماس 8. [بددعلا, [طغع 81001 [عممأ ةمل 5هدناط خعنقب 1ع 4 1003

 5عتعع, 23 0 ةممانقل 18لئانمم, (11/ةعطتنسعامم: داض ا عرس مموغ ظنطا1 ءقاتولب

 198و), م. 1.

 دمحم بلاط :رظنا جيلخلا ةقطنم تازايتما ىلع لوصحلل يناطيربلا يكيرمألا سفانتلا لوح (*:)

 هرشنلل ديشرلا راد :دادغب) ؛يبرعلا جيلخلا طفن ىلع يكيرمألا يناطيربلا سفانتلا ؛ميهو
 .(م1 92

 .18 -17 ص «قباسلا عجرملا .فيليساف يسكيلا (3)



 .«ةيكيرمأ» ليوأ وكاسكيت ةكرش -

 .«ةيناطيرب -ةيدنلوه» ليش شتاد لايور ةكرش -

 .«ةيناطيرب مويلورتب شيتيرب ةكرش -

 ةكرش ىلإ يسرج وين فوأ ليوأ درادناتس ةكرش مسا ريغت دعب اميفو

 .(17نورفيش ىلإ اينروفيلاك فوأ ليوأ درادناتسا ةكرشو .نوسكإ

 اهنأكو ةاواسملا مدق ىلع تاموكحلا ضوافت تاكرشلا هذه تناكو

 نم ربكأ تناك اهتاينازيم نإ لب ءلود اهنأكو دوقعلا عقوتو ءاهلثم تاموكح
 تاينيعبس لئاوأ يف تاكرشلا هذهب رمألا لصو دقلو «لودلا هذه تاينازيم

 :(2)اهدي يف حبصأ نأ ىلإ نيرشعلا نرقلا
 .ةيعويشلا ريغ لودلاو اكيرمأب ماخلا طفنلا جاتنإ نم 80 -

 .ملاعلا ريركت لماعم نم 70 -

 .ملاعلا ىوتسم ىلع لورتبلا تالقانل ةرشابملا ريغو ةرشابملا ةرادإلا نم /50 -

 .ملاعلا طفن تاعيبم نم 764 -

 .لاومأ سوؤر ينيلرتسإ هينج رايلم 50 -

 .«*ًايونس حابرأ يفاص ينيلرتسإ هينج رايلم 4 -

 .30 ,.29 ص «قباسلا عجرملا ءدمحم نسحم (2)

 ؛ملاعلا يف لورتبلا برح ؛يواربلا دشار :رظنا رابكلا عبسلا تاكرشلا لوح ديزملل (*)
 .ىلوألا ةعبطلا :(م1968 ؛ةيرصملا ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا)

 تا“



 :اهنم جيلخلاب قلعتت قئاقح ةعومجم ىقبتو
 «ملاعلا ةحاسم نم /4 يواسي امب «2مك نويلم 4,5 جيلخلا لود ةحاسم -

 نم 0 زواجتي ال اهطفن نم يجيلخلا نواعتلا سلجم لود كالهتسا -

 .«2ريدصتلل ضئاف يقابلاو «يطفنلا اهجاتنإ

 جاوختسالا فيلاكت ةلقو جارختسالا ةلوهسو ةرازغلاب جيلخلا طفن زيمتي -

 عقوم طسوتو (تيربكلا ةبسن نهافخنا) طفنلا ةدوجو رابآلا قمع ةلقو

 .يطايتحالا ةماخضو ملاعلل ةبسنلاب رابآلا

 ةقطنم اهنمو ؛طفتلل ةردصملا ةيبرعلا لودلل ةقاطلا كالهتسا يف ومنلا لدعم -

 م0 -1970 يماع نيب اميف /67 , 6 غلب ثيح صقانت يف «يبرعلا جيلخلا

 .(30ه2000 :1990نم /4و م0 ىلإ م1980 ماع نم /6 4و

 لكشب ةيجيلخلا طفنلا تاداريإ اهنمو ةيبرعلا طفنلا تاداريإ تعفترا -

 :(4)تغلب دقف «ءلهذم

 5 م2 ماع يف رالود رايلم 14 ب

 .ممم 4 ماع يف رالود رايلم 29-

 جيلخلا تاسارد ؛تايطعملاو بابسألا يف ةسارد :يبرعلا جيلخلا نمأ ءيزنعلا هللا دبع (1)

 «تيوكلا ةعماج «يملعلا رشنلا سلجم :تيوكلا) 1 ةنسلا 83 ددعلا «ةيبرعلا ةريزجلاو

 .220 ص ؛((م6 فيرخ

 -هتازاجنإ - هتاموقم :يبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم ءيدوعس ينغلا دبع دمحم (2)

 سلجم :تيوكلا) 8 ةنسلا 70 ددعلا :ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم ؛هتاقوعم

 .154 ص (م3 ويلوي «تيوكلا ةعماج -يملعلا رشنلا

دلجملا «يبرعلا نواعتلاو طفتلا ؛لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا يف ةقاطلا لكاشم ؛ميهاربإ ميهاربإ (3)
9» 

 .54 ص ؛(م1983-كباوأ -لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :تيوكلا) «4ددعلا

ءرصم ؛مارهألا ةديرج «لورتبلا ىلع ةينطولا ةدايسلاو ربوتكأ برح هللا دبع نيسح (4)
 9 

 .م2007 ربوتكأ

 سه ”ه



 .م1977 ماع يف رالود رايلم 91 -

 .مم9 ماع يف رالود رايلم 146 -

 .م0 ماع يف رالود رايلم 213 -

 ةمظنم جاتنإ يثلث طفنلا نم جيلخلا جاتنإ لَّثم تاينينامشلا لئاوأ يف -
 تلكش ثيح «7)ةيملاعلا قاوسألا يف عيبملا طفنلا ةيئمك فصنو «كبوألا

 -1980) ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا"ءانثأ يف ةيجيلخلا ةيطفنلاتاءاصحإلا
 ١ 2 :(2يليام(م8

 .ملاعلا طفن يطايتحا نم /60 *

 .طفنلل نابايلا ةجاح نم 790 *

 .ةكرتشملا ةيبروألا قوسلا لود كالهتسا نم 70 *

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا كالهتسا نم 22 *

 .عمجأ ملاعلا كالهتسا نم 20 *

 2 1 3 يف ةبسن جيلخلا طفن لكش 1985 ماع ًاديدحتو تاينينامثلا فضصعم ىف -

 .(3)ملاعلا طفن يلامجإ نم 4

 تغلب م1990 ةنس سطسغأ نم يناثلا يف تيوكلل يقارعلا وزغلا لبق -

 ًاملع 64 ملاعلا تاطايتحال جيلخلل لجسملا يطفنلا يطايتحالا ةبسن

 تاساردلا زكرم :توريب) ؛يبرعلا جيلخلا يف نمألاو طفنلا .نورخآو ديرف ديجملا دبع (1)
 .9 ص ؛ىلوألا ةعبطلا :(م198 2 ؛ةديدجلا قافآلا رادو ةيبرعلا

 .50-51 ص «قباسلا عجرملا .ينهجلا دوعسم ديع (2)
 (1)3ماعمهقن هدمت كذاملنكانعك .ظعممراب 8مععمعر ]ملمردقتتمو ملصتمتكات 101

 (83/ةعطتمعامم, 20: [ل.5 60ه: كىدوصعما ظوماتمو 0116ع, 1994), 9.

 ا



 ةدحتملا تايالولا يطايتحاو 76 غلب اهتقو يتيفوسلا داحتالا يطايتحا نأب

 .(1)طقف /3 ةيكيرمألا

 اهب ترم ةيطفن لحارم عبرأل ًاعبت تعونتو جيلخلا طفن تادئاع تفلتخا -

 م ةقطنملا

 نم ةصحو حبرلا نم ىندأ دح ىلع لصحت ةقطنملا تناك :م1950 -1930 *

 .نافلا طل تاناش ةنبرأ قاينألا ىقنو رق يزل اه يدنا ل اع ةعؤولا خاوزألا

 .ةجتتنملا ع يفاص فن ىلع تلصح: 07 -50 3 م
 هو 07 قعد

 غيزوتل ةديدجلا تايقافتالا دعب تادئاعلا تداز :م1973 - -1960 *

 :ةلئاهلا م3 روت ةؤف نم توداطشاو «كبوألا لظ يف تادئاعلا

 مث ؛ةيرعسلا ةروشلاو لماكلا ميمأتلا دعب تداز :م1990-1974 *

 .م198-1990 2نم ةيلاوتملا ةيرعسلا تامزألا بقع تراهنا

 :طفنلاو تيوكلا

 و ةعارزلا ىلع دامتعالا عيطتست ال ةقطنملا راطقأ رئاسك تيوكلا تناك

 .(3)ةيعيبطلا ةقطنملا فورظل كلذو ءايداصتقا ًادروم

 ئطاوش بوعش يقابك نوشيعي نويتيوكلا ناك طفنلا فاشتكا لبقف

 .(*)ةراجتلاو ةيعارشلا نفسلا ءانبو كامسألا ديص ىلع يبرعلا جيلخلا

 (1) ةمطم اكتمع, طع 0نآك الثدع, (ظمعاة مل: [ةيباممل, 1991), 2. 20

 تاساردلل نيع : :ةرهاقلا) ءرصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات ءسورديعلا نسح دمحم (2)

 .334 - 333 ص ؛ىلوألا ةعبطلا ؛(م1996 ؛ةيعامتجالاو ةيناسنإلا ثوحبلاو
 (3) 1[1ةكددم ىخلأ خل 8طعفطععمملب !كانتت هنأ ةسل طع ©ان]4 52065: 5دقلا 5265 همم

 اع [ماعممقتتمدقل كزداعمت, (آمهلمدت تمم [ةعاسصب 1984) 2.91

 ؛(م1962 ءرشنلاو ةعابطلل نيلكنارف ةسسؤم :ةرهاقلا) ؛يبرعلا ملاعلا ؛نيدلا زع ءالبن (4)
 .291 ص «ةيناثلا ةعبطلا

 تاك



 ةبذعلا هايملل دوجو الف «هيلإ اوهجتيل رحبلا ريغ يلاهألا دجي ملو

 تيوكلا ضرأ ةيحالص نع ليق امهمو ؛ةيوارحصلا يضارألا ةعارزل

 اهدروم نكل .كلذ قيقحت نود ًاقئاع ًامود تناك هايملا ةردن نإف ةعارزلل

 نفسلا ةطساوب يراجتلا لقنلا هيلإ فاضي ءؤلؤللا ناك يساسألا
 .* (1!ةيعارشلا

 هراوم ةيمنت يف ادعاس نيرخآ نيلماع ىتبس ام ىلإ فيضن نأ اننكميو

 قيمع جيلخ ىهتنم يف اهعوقو :امه طفنلا فاشتكا لبق ةيداصتقالا تيوكلا

 اهل ةيبرعلا ةريؤجلا لامش قطانم مادختسماو هةريبكلا نفسلا وسرل حلصي

 .(2يجراخلا ملاعلاب لاصتا ءانيم

 تانايكلا رئاس نأش كلذ يف اهنأش «تيوكلا ىدل حبصأ طفنلا روهظبو

 «ةرواجملا ىربكلا ىوقلا ةهجاوم ىلع ةردقلا ؛يجيلخلا يميلقإلا ماظنلاب

 .(3)ىرخأ ةهجاومل ةيميلقإ ةوقب ءامتحالا ىلإ ةجاح يف دعت ملو

 اهتردق ةدايز ىلع اهلالقتسا لبق ًاركبم طفنلا فاشتكا اهدعاس امك

 ةقطنملا هذه نم ايناطيرب تجرخ ثيح «ريوطتلاو يملعلا ثيدحتلا ىلع

 -1914 نيبرحلا نيب تيوكلل يداصتقالاو يسايسلا روطتلا «مساجلا رداقلا دبع ةاجن (1)
 .255 ص ؛3 م9

 :يريلام .ج .يلناتس .س :رظنا -طفنلا لبق نييتيوكلا ةايح -عسوتب عوضوملا اذه لوح (*)

 ةمجرت :م1947 -1907 تيوكلاو نيرحبلا يف بيبطلا تاركذم «طفنلا لبق تيوكلا
 .ةيناثلا ةعبطلا م07 ءرشنلل ساطرق راد :تيوكلا) «يحيمرلا مناغ دمحم :ميدقتو

 ىتح ةثيدحلا روصعلا ةيادب نم يبرعلا جيلخلا يف ةيسايسلا تارايتلا .داقعلا حالص (2)
 .175 ص ؛(م1991 ؛ةيرصملا ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا) ,م1990-1991ةمزأ

 (3) طونتل الثنمل, 1ع آ1معوسدللا»' ه4 5اهنعد: ى دنيز ه2 لع دمدقلا طوع ام

 ]ماعم هن ممقل 1؟عامقممك, (0:قمرل: ©1ةععململ 2ععوؤ, 1967),

 تنال ت



 نيلهؤملا دارفألا دادعإل دهاعملاو تاعماجلاو سرادملا ءاشنإب متهت نأ نود

 .(*)(1)جاتنإلاو ةرادإلا ءابعأب مايقلل

 ؛هتادئاعو تيوكلا طفن نم نكمم ردق ربكأ بسكب متهت ايناطيرب تناكو

 امهم ناك يذلا عاطقلا اذه ىلع ةلماكلا ةرطيسلا ةبوؤدلا اهتالواحم عم

 نم ةيطفنلا اهتاجايتحا نم /40 ذخأت تناك ثيح ءاهيلإ ةبسنلاب ًادج

 .(©0تيوكلا

 نإ' :اهلوقب ةلأسملا هذه ىلع ةيناطيربلا دئارجلا ىدحإ تقلع دقو

 ك0" تيوكلا لورتبب ريست ايناطيرب يف تارايس ثالث لك نم نيترايس

 ىلع يتأي ةريثك تابوعص هلك اذه ليبس يف ايناطيرب تهجاو دقو

 هذه يف -تيوكلا ىلإ تهجو يتلا ةيكيرمألا ططخلاو تاعورشملا اهسأر

 طفنلا فاشتكا ةادغ جيلخلا يف نخاسلا يناثلا ميلقإلا تدغ نأ دعب -ءانثألا

 .(*!نيرحبلا دعب اهب

 نأ ذنم ,يتيوكلا يموقلا لخدلل يساسألا ردصملا طفنلا ىحضأ دقو

 زكرم :توريب) «رايخلاو تايدحتلا :ةيبرعلا ةمألا لبقتسم :نورخآو بيسح نيدلا ريخخ (1)

 .122 ص ؛(م1988 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد

 نيدلا ردب رظنا .تيوكلا يف طفنلا فاشتكال ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاريثأتلا لوح ديزملل (*)

 -1913) يداصتقالاو يعامتجالا تيوكلا خيرات يف تاسارد ءىصوصخلا سابع

 م1972 (م1

 .18 ص ؛(م1965 ؛ةيبرعلا لودلا ةعماجل ةماعلا ةنامألا :ةرهاقلا) «يبرعلا لورتبلا ليلد (2)
 (3) طةنارن ظرمدعقؤ, آمولمق, 27 سمع 1961.

 :ةمجرت -, بقتسلا ةهجاومل ةيرورضلا ريبادتلا -لورتبلا رصع ةياهن ءنورخآو لبماك نيلوك (4)

 ةفاقشلل ينطولا سلجملا :تيوكلا) 7 مقر :«ةفرعملا ملاع ةلسلس ؛يلع سابع ناندع

 .161 ص ؛(م2004 ربمتبس «بادآلاو نونفلاو

 تا



 طفنلا لكشي ثيح .(17ه1946 وينوي يف طفن ةنحش لوأ تيوكلا تردص

 يطايتحا اهيدلو .طسوتملا يف يتيوكلا يموقلا لخدلا عابرأ ةثالث نم رثكأ

 ًايلحم طفنلا نم تيوكلا كالهتسا نأ امك .ماع 100 ل يفكي مخض

 .هكلتمت امب نروق اذإ اهتورث ىلع ًارطخ لكشي الو «ةياغلل فيعض

 وه طفنلا عاطقو .62تيوكلا تارداص نم 1/85 نم رثكأ طفنلا لثميو

 طفنلا جاتنإ نم دئاعلا لكشيو ءيتيوكلا داصتقالا ىلع رطيسملا عاطقلا

 .(3)ةلودلل ةماعلا ةينازيملا تادراو نم /95 ةبارق هقيوستو

 (م1966 -1946) ةنس نيرشع لالخ لورتبلا جاتنإ فعاضت دقو

 ىلإ م1953 ماع رانيد نويلم 60 نم تاداريإلا تزفقو ءافعض 180 رادقمي

 غلب يلايخ ىوتسم ىلإ مث ؛م1966 ماع رانيد نويلم 260 نم رثكأ

 .(*)(4)ع1974 رياني يف رانيد نويلم0

 .هجارختسا ةفلكت صخر اهمهأ ؛ةدع صئاصخب تيوكلا طفن زيمتيو

 ىلع تاينيعبسلا فصتنم -دحاولا ليمربلا جارختسا ةفلك تحوارت ثيح

 يف ًاتنس 50 هيف تغلب تقو يف ؛تانتنس 6 ىلإ 5 نيب ام -لاثملا ليبس

 يداصتقالا ءاغإلل يبرعلا قودنصلا :تيوكلا) «عبارلا ءزجلا «يبرعلا نطولا يف ةقاطلا ()

 .254 ص ؛(م1980 ؛'كباوأ ' لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنمو يعامتجالاو

 تاسارد ؛مظعألا ىوقلا عارصو ةدحولا تاموقم نيب جيلخلا ءيدوعس ينغلا دبع دمحم (2)
 ةعماج -يملعلا رشنلا سلجم :تيوكلا) «كةتسلا «20 ددعلا .ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا

 .9 ص ء(مم9 ربوتكأ ءتيوكلا

 .1 ص ؛«قباسلا عجرملا «بيبح يناه (3)

 راد :توريب) ؛يبرعلا جيلخلا يف يعامتجالا ريغتلاو لورتبلا ؛يحيمرلا مناغ دمحم (4)

 .39 ص «ةعبارلا ةعبطلا ؛(م1995,ديدجلا

 7 مقر «قحالملاب صاخلا مسقلاب .م1984 -5 طفنلا نم تيوكلا تادئاع لودج (#)



 (7لامشلا رحبو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف تارالود ةثالثو اليوزنف

 نم لوقحلا برقو «ةدحاولا رئبلا هجتنت ام ةرفوو لوقحلا ىنغو ةرازغلاو

 «بذاوج وأ عفاور ىلإ طفنلا جايتحا مدعو ««20ريدصتلاو نحشلا يناوم

 لقن يف ةبوعص ةيأ دجوت ال هنأ امك يتاذ ًاطغض ًاطوغضم جرخي ثيح
 رحبلا حطس نع تيوكلا حطس عفتري ثيح «يناوملا ىلإ رابآلا نم طفنلا

 الإ لكشت ال ثيحبو «ةدعابتم ةفيفخ تاجومت لكش ىلع ًايجيردت ًاعافترا
 ءمدق 400 وحنب هنع عفتريو لحاسلاب طفنلا لقح لصي ًادحاو ًاردحنم

 اهنم قفدتيف لحاسلا ىلإ ةدودمملا ةمخضلا بيبانألا ريبانص حتفت نأ يفكيف

 .(2)دوهجم لقأب رخاوبلا ىلإ طفنلا

 ايسآ ةقطنم اهلوأ ؛ملاعلا يف ةدع قطانم ىلإ يتيوكلا طفنلا هجتيو

 اهيلت ةينيتاللا اكيرمأ مث ةيبرغلا ابوروأ اهيلت ىصقألا قرشلاو ىطسولا

 لودلا سأر ىلعو ءايقيرفإو ابوروأ قرش مث طسوألا قرشلاو ةيلامشلا

 ادنلوهو ةيبونجلا ايروك مث ناوياتو نابايلا يتأت يتيوكلا طفنلل ةدروتسملا

 .«*اسنرفو ةدحتملا ةكلمملاو ةروفاغنسو ايزيلامو

 طفنلا دئاوع مدختست قرشلا يف ةيطفن ةلود لوأ تيوكلا تناك دقو

 ةبلطل ينطولا داحتالا :تيوكلا) .داحتالا ةلجم :يبرعلا جيلخلا يف ناريإ رود ىلإ ةرظن (1)
 .7 ص م6 سرام «تيوكلا

 ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا) «ةثيدحلا اهتضهنو تيوكلا ؛بيبح دمحم بيجنو بيبح دمحم زيزع (2)
 .50 ص ؛(( م3 «ةيرصملا

 52 ص ء(ت .د ؛يبرعلا باتكلا راد :ةرهاقلا) تيوكلا مايأ :؛يصابرشلا دمحأ )3)

 ةينوناق ةساردو ةيلبقتسم ةيؤر «ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم ؛بجر يملح ىيحي (4)

 .309 ص «ةيناثلا ةعبطلا (م8 «عيزوتلاو رشنلل ةبورعلا راد :تيوكلا) «ةيداصتقا ةيسايس

 تم



 ءابوروأ يف طفنلل عيزوت تاكبش ءارشب تماق ثيح «ًايجراخ رامثتسالا يف

 .(1)ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةيلورتب ةسدنه تاكرشو

 يف اهتارامثتساب ةزيمتم ةيلام ةيروطاربمإ ءانب يف تيوكلا تحجنو

 .2(2)ءيرجلا صنتقملاب تبقل ىتح ءاكيجلبو اسنرفو ايناملأو ايناطيرب

 دق يذلا مويلل دعتست نأ ىلإ هذه اهتسايس نم تيوكلا تفده دقو

 ,(*)(3)ءلدحو طفنلا ىلع دامتعالا نود شيعلل هيف رطضت

 ةسيئر لحارم عبرأب تيوكلا يف يفاشكتسالا طاشنلا رم دقلو

 :(*4(80) ره

 يتلا يهو ؛ةيجولويجلا تاحوسملا ةلحرم يهو:م1913-1935ةلحرم

 .ىلوألا ةيطفنلا تافاشتكالا تقبس

 لوقحلا مهأ تنمضتو «ةريبكلا تافاشتكالا ةلحرم :م196 193-0 5ةلحرم

 .اهريغو نيتضورلاو يدمحألاو ناقربلاك

 (1) طونتل ظوحساعع ةهمل 611م1 1هطعرتك, 8سنلغ طإن 011, (آمهلمم:

 2طعقو,1995), 2.99

 .277 -272 ص ؛«قباسلا عجرملا ءرضخ ةراشب (2)
 ىسوم ماهد تاعوبطم :ندنل) «ةنواطعلا ىسوم ماهد :ةمجرت ؛ةكلمملا «يسيل تربور (3)

 .380 ص م7 «ةنواطعلا

 :رظنا ةيجراخلا تيوكلا تارامثتسا لوح ليصفتلا نم ديزمل (*)
 الأ . [مسزدمت هل 2.60. 5201, طع 8عمومملإ' 01 1ءناتن هتان 10ءالعا0 م11 0

 [جهاعب زو: [ناعيتتةانمومل طظمدصعع, (آمملمم: 11ةعودتلاةلت, 1979).

 لوربتلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :تيوكلا) يبرعلا نطولا يف لورتبلا نع بيقنتلا (4)
 .148 .147 ص «ةيناثلا ةعبطلا «(م1989 .* كباوأ '

 .ةمداقلا ةثالثلا لوصفلا لخاد ليصفتلاب لحارملا ةفاك حرش يتأيس(**)

 سل 859-



 «رفحلاو ءايزيفويحلا تاينقت يف روطتلا ةرتف يهو:م1960-1975ةلحرم

 .ريدق مأو شيقانملا القح اهئانثأ يف فشتكاو

 تانيوكتلا رابتخا تدهش يتلا ةلحرملا يهو :م1976-1987ةلحرم

 اهل ةجيتن تعفتراو رتم5000-6000 قمع ىلإ تلصو يتلا ةقيمعلا

 .م1987 ماع ةياهن ليمرب رايلم9 4 , 5 ىلإ ةدكؤملا تاطايتحالا

 :*)يه عبرأ تاعومجم ىلإ تيوكلا لوقح مسقنتو

 زاوم دحاو روحم ىلع عقت ةيسيئر لوقح ةثالث لمشت :ةيلامشلا لوقحلا-

 ةرحبو ةيرباصلا لوقح هلوح نمو نيتضورلا لقح اهزكرمو ءلحاسلل
 .ةبرطمو

 لقح اهتاون ةرئاد ًاعيمج نوكتو ءاهرزغأو لوقحلا مدقأ :ةيبونجلا لوقحلا -

 .ريدق مأو شيقانملاو عوقملاو يدمحألا لوقح مضتو ناقربلا

 اهلوقح مهأ نم :ةيدوعسلاو تيوكلا نيب ةيربلا ةدياحملا ةقطنملا لوقح -

 .ةيبونجلا سراوفو ةيبونجلا ريدق مأو ةرفولا

 لوقح مضت :ةيدوعسلاو تيوكلا نيب ةيرحبلا ةدياحملا ةقطنملا لوقح -

 .(107ةردلاو توحلاو يجفخلا

 :يه لورتبلل فاصم ثالث تيوكلا كلتمتو

 .ًايموي ليمرب 300,000 اهتقاطو ؛م1949 ماع تئشنأ :يدمحألا ءانيم ةافصم -

 .2 مقر «قحالملاب يناوملاو لورتبلا يفاصمو ةيتيوكلا لورتبلا لوقح ةطيرخ رظنا (*)

 راد :ضايرلا) ؛ةيجولويج ةسارد -يبرعلا ملاعلا يف ةيندعملا ةورثلا ء.ضوع دمحأ ريمس (1)
 .267 - 265 ص .(( م6 «خيرملا

 ته



 .ًايموي ليمرب 100,000 اهتقاطو ؛م1958 ماع تئشنأ : هللا دبع ءانيم ةافصم -

 .ًايموي ليمرب 95 , 000 اهتقاطو ,م1968 ماع تئشنأ : ةبيعشلا ءانيم ةافصم -

 :(*)يه ةسيئر ةزهجأ نم تيوكلا يف طفنلا ةعانص تاسسؤم لكشتتو

 .لورتبلل ىلعألا سلجملا -

 .ةقاطلا ةرازو -

 .ةيتيوكلا لورتبلا ةسسؤم -

 .تيوكلا طفن ةكرش -

 .ةيتيوكلا ةينطولا لورتبلا ةكرش -
 .ةيلورتبلا تايواميكورتبلا ةعانص ةكرش -

 .ةيتيوكلا طفنلا تالقان ةكرش -

 .دوقولاب تارئاطلا ديوزتل ةيتيوكلا ةكرشلا -

 .ةيجراخلا ةيلورتبلا تافاشكتسالل ةيتيوكلا ةكرشلا -

 .جيلخلا طفنل ةيتيوكلا ةكرشلا -

 .(2761983 ماع ندنل يف تسسأ -ةيملاعلا ةيتيوكلا لورتبلا ةكرش -

 طاقن يف ةيتيوكلا ةيلورتبلا ةسايسلل ةماعلا حمالملا زجون نأ اننكميو

 :يه ةددحم

 -ةقاطلا ةرازو :تيوكلا) م2004 ماقرأو قئاقح :تيوكلا طفن :رظنا ديزملل (*)
 .(م2004«طفنلا

 (1) 11. ©قمءاتععاع, 1ع 6انلك آل/ثدعن ةعامطول (تقتكاك- (نهنكعو ةسل 1ةفنكع

 221ةعاج, ([ءاطن: 11.16 طسطانكطعيك هل طلوانطانام1, 1991), 2

 تنال



 .ةيموقلا حلاصملل ًاقفو اهيلع ةلودلا ةرطيس ديكأتب ةيلورتبلا ةورثلا ىلع ةظفاحملا -

 اهفازنتسا نود ةلوليحلاو «ةنكمم ةرتف لوطأل ةيلورتبلا دراوملا لالغتسا -

 .ةمداقلا لايجألا لبقتسم نامضل

 قيبطتو ءاهعيجشتو ةيفاشكتسالا تاطاشنلا عفدب يطفنلا يطايتحالا ةيمنت -
 .ةيجولويجلا تاحوسملا ءارجإب مئادلا مامتهالا عم «ةينقتلا بيلاسألا ثدحأ

 3 :1,5 نيب ام ةدعابتم تارتف يف حوارت «طفنلا جاتنإل فقس ديدحت -

 .ًايموي ليمرب نويلم

 هعفدي ام نيب نزاوتلا ققحي لكشب يلحملا ىوتسملا ىلع ةقاطلا ريعست -

 .هلخدو كلهتسمل 1

 .هقيوست مث هريركتو تيوكلا لخاد يطفنلا جاتنإلا نم ردق ربكأ عينصت -

 .فدهلا اذهل ًاقيقحت يفاصملا ءاشنإ يف عسوتلاو

 يف لالقتسالا بقع طفنلاب ةيتيوكلا ةموكحلا مامتهال ًاديكأتو

 يف امهتعمجو طفنلا ريزوو ةيجراخلا ريزو يبصنم تمض ؛م196 1وينوي

 نم 4يف هلمع أدب يذلا سماخلا يرازولا ليكشتلا يف ةدحاو ةبيقح

 دمحألا حابص خيشلا - كاذنآ - ةيجراخلا ريزو ناك ثيح ؛م196 5ربمسيد

 .«*0ةلاكولاب طفنلاو ةيلاملا ريزو هتاذ تقولا يف حابصلا رباجلا

 تأدب ذنم ةيلودلا ةطيرخلا ىلع تيوكلا زورب يف ًاببس طفنلا ناك دقلو

 ةروطتم ةبقاعتم لحارمب تيوكلا ترمو م6 ماع يراجت لكشب هريدصت

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن بقع تيوكلا تحبصأ نأ اهحمالم مهأ تناك

 ىتح م1965 ماع ذنم ةيتيوكلا طفنلا ةرازو اوسأرت نيذلا نييتيوكلا ءارزولا ءامسأ رظنا (*)
 .3 مقر «قحالملاب صاخلا ءزجلاب م0 ماع يقارعلا وزغلا

 - عهد



 ىوتسم ىلع لورتبلل نيردصملا مهأ دحأ م1946ماع ذنم ًاديدحتو

 قرشلا يف ينيلرتسإلا ةقطنمل يساسألا نصحلا تحبصأ مث .«1)ملاعلا
 ةيناطيربلا طفنلا تاكرش نم ةبستكملا لاومألا تايمك ةدايز ةجيتن طسوألا

 يف طسوألا برغلا اهنأب تفصوف .«2نيرشعلا نرقلا طساوأ اهيف ةلماعلا

 ةورثلا طوبه بقع اهيف ثداحلا بيهرلا مدقتلل ًاريوصت طسوألا قرشلا دالب

 ربكأ م1955 ماع تحبصأو .لورتبلاب اهيضارأ رجفت نع ةمجانلا ةديدجلا

 ربكأ عبار تاينيتسلا لئاوأ تحضأ مث .ة”طسوألا قرشلا يف لورتبلل جتنم

 ىلإ م1965 ماع تيوكلا يف درفلا لخد لصوو .(!ملاعلا يف طفنلل جتنم

 ةمدقتم ملاعلا ىوتسم ىلع لوألا زكرملا تلتحا ثيح ًايونس ًارالود 4

 ًارالود 2893 اهيف درفلا لخد غلب يتلا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلع

 .(5)ًارالود 1528 ارسيوسو

 ماع تيوكلا يف ًايونس طفنلا جاتنإ يف ةدايزلا ةبسن تغلب دقو

 ىلع ةيناثلا ةبترملا تلتحاف .269/7,6 ب اهتقو ردق ًايسايق امقر م6
 لصو يذلا يطفنلا يطايتحالا ثيح نم م1967 ماع ملاعلا ىوتسم

 طفنلا تالوخدم تغلب كلذل ةجيتنو .(77ليمرب رايلم 70 ىلإ اهتقو

 (1) طعزعع 81دمكألعال, مكر هنات الدصعسممل ه4 طع 0اناك, (59:لمعإل: 1116501

 1990), طزركأ طسطاتعطعل, 2. 8.

 (2) لمص اةلدعا مرجع, طع طعجهتم 6انآك ذم ادع 205 عونا, ([م00013,

 -1954مويلا تيوكلا ةديرج نم تافطتقم -تيوكلا يف طفنلا :بيطخلا دمحأ زيزعلا دبع (3)
 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا) «نينيعلا وبأ نسح :ةعجارمو ريرحت م1
 .228 ص ء.(م8

 (4) 3ةلعوب المولع 'ةسدعف, 30 زانهع,1961

 .م1967 ربوتكأ 31 ءرصم ؛مارهألا ةديرج (5)
 (6) 111/1 1مكامرو تضل مطعم 1ععاطب 1كناكمتأات 26م5مععاأ ةم0 1خعقلتأاإلا

 ([مملمم: 0ءمرعع خلاعم ةمل آتمستم آم[, 1972), 1يغ طنطانئاعل, 198.
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 ةيلاملا ةنسلا يف اهل ةبسن ىلعأ ةيتيوكلا ةيموكحلا تاداريإلا 7

 اهل ةبسن:ىئذأ تغلي اسير 3983و تقلب قبيح م1976 #5

 ءانثأ يف طفنلا جاتنإ فقوتل ةجيتن م1992 /1991 ماع 7

 نوت 1 تيوكلا تأوبت م7 ماع يفو ,217يقارعلا لالتحالا

 -ببسلاو ؛م1981 ماع ىتح ةيلاتتم ماوعأ ةعبرأ ترمتساو ملاعلا لود

 ماع تيوكلا ىلع يقارعلا ناودعلا لبقو «20©2طفنلا ىلإ دوعي -كش نود

 .(2!ملاعلا يطايتحا يلامجإ نم /12كلتمت تيوكلا تناك م0

 ةدع ملاعلا زه لازلزل ًازكرم تيوكلا نم طفنلا لعج قبس ام لكلو
 نيب هبيسب برحلا تماقو «(461990 ماع اهل يقارعلا وزغلا بقع روهش

 نود - هب بلاطملاو (تيوكلا) هكلام مه طفنلا اذه مهعمجي ةثالث فارطأ

 ةدحتملا تايالولا) هتميق فرعي يذلا ديفتسملاو - (قارعلا) قح هجو

 .(50(برغلاو ةيكيرمألا

 ةعبطلا ,م(1994) «تاسراممو ئدابم :تيوكلا يف يسايسلا ماظنلا ؛يريسأ يلع اضرلا دبع (1)

 .275 ص «ةيناثلا
 (2) 511. خيدتم, طماناتعمل هما 5نهنععزع ]ككانعك زم اذع طعوصزدم - خصطتمم ©نلكب 10

 .26 ص ؛«ثيدحتلا -ةسايسلا -خيراتلا :تيوكلا ءانهم رصن دمحم (3)

 تاسارد ةلسلس ؛ةعفان نسح :ةمجرت «ديدجلا يملاعلا ماظنلاو جيلخلا ةمزأ ءليس ليسرام (4)

 داعس راد عم نواعتلاب ةيئاغإلا تاساردلل نودلخ نبا زكرم :ةرهاقلا) ؛4مقر ؛جيلخلا ةمزأ

 .58 ص ؛ىلوألا ةعبطلا ؛(م1992 ؛ةرهاقلاو تيوكلاب حابصلا

ينسح دمحم باتكل ةيدقن ةسارد ؛يبرعلا ركفلاو جيلخلا برح ؛ديعس معدملا دبع (5)
 :لكيه ن

 .73 ص ؛«ىلوألا ةعبطلا ؛(م1993 ؛قورشلا راد :ةرهاقلا) ءرصنلاو ةوقلا ماهوأ جيلخلا برح

 7 فا





 لوألا بابلا

 تيوكلا طغن
 (م 1990 - 1911)

 زايتمإلا حنم ىلإ ضوافتلا نم :لوألا لصفلا -

 (م1934-10)

 لالقتسإلا ىلإ زايتمإلا حنم نم :يناثلا لصفلا -

 (م1966-1934)

 يقارعلا وزغلا ىلإ لالقتسإلا نم :ثلاثلا لصفلا -

 (م1991-1961)





 لوألا لصفلا

 زايتمالا حنم ىلإ ضوامتلا نم

 م 1934 - 1





 :تيب وكلا طفنب مامتهالا ةيادب

 طفنلا ةكرش ريدم اهب ثعب ةلاسر يف تيوكلا طفنب مامتها لوأ درو

 نم ثلاشلا يف جيلخلا يف يناطيربلا يسايسلا ميقملا ىلإ ةيسراف ولجنألا

 ةكرشلا يفظوم دحأ نع ارابخأ كانه نأ اهيف هربخي ؛م1911 ربمفون

 يعسلا ةرورضب طفنلل ةيدنلوهلا لش ةكرش عانقإل ًايلاح ىعسي نيقباسلا

 .2272تيوكلا يف طفنلا نع بيقنتلا زايتما ىلع لوصحلل

 كرابم اهخيش نم تيوكلا يف طفنلا نع بيقنتلل زايتما ىلع لوصحلا ةيناكمإ

 ىدم نع هنع ةباين هلأسي نأ بلطلا اذه قيقحت ةيناكمإ لاح يف هوجريو «حابصلا

 يف لاوحألا نأب يسايسلا ميقملا باجأف «بيقنت ةصخر ىلع لوصحلا ةيناكمإ
 .27بسانم ريغ ًارمأ بلطلا اذه ميدقت لعجي امم :بارطضالا ةغلاب ةقطنملا

 ةكرشلل ةيناطيربلا ةموكحلا نم حيرصت بلط ةباثمم باطخلا اذه َدعيو

 يمسرلا يناطيربلا درلا ءاجو «زايتمالا ىلع لوصحلا نأشب ضوافتلا يف

 .(3)ضفرلا ةباثمب

 ةيميلقإلا تاقالعلا روظنم نم هتايلاكشإو هروطت :يبرعلا جيلخلا نمأ ءيمجعلا دمحم رفاظ (1)

 .9 -178 ص ؛(م6 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) «ةيلودلاو

 لجس :يتيوكلا طفنلا زايتمال ىلوألا ةيقافتالا «ملوهزيشت ت.ه دلابيشترأ (2)

 م5 «مالعإلا ةرازو :تيوكلا) «ينغلا دبع متاح :ةمجرت ,م1911-1934تاضوافملا

 :ةيزيلجنإلا ةخسنلا رظناو 15ص

 طتعطماسمب خه. 81.1, 1ع كا دمنا 01 0م عقم ([مهم0ل6ه0: 1ةملع ©ةكؤر

1975(. 

 (3) ه,لقص 1هطلومم, ثعقط ©انلك 51305 (ةسكامملتق: 1ممعاإل طاومعأ

 طسطانعهننممق, 1996), 5عءءمول 18لنتانومم, 2. 128.

 سه وأ د



 حسم لوأب ةيكلملا ةيرحبلا ةثعبلا تماق م1912 يلاتلا ماعلا يفو

 ةيزاغ ةيطفن ةيحطس تابرست ىلع هلالخ ترثعو «تيوكلا يف يجولويج

 تيوكلا تاناكمإ مييقت فدهب حسملا اذه ناكو .27ناقربو هرحب يتقطنم يف
 .(20ةيطفنلا

 «غ1924 77 ماوعأ ةيجولويج تاحوسم ةدع ءارجإ كلذ التو

2 22204 

 بناج نم ةثيثح تالواحم ىلوألا ةيملاعلا برحلا لبق ام ةرتف تدهشو

 لورتبلا فاشتكا ىلع ضارعلا لامآلا اودقع نيذلا نييناطيربلا نييلامسأرلا

 مومعلا سلجم دهش م3 ويلوي فصتنم يفف ««*7تيوكلا ةرامإ يف

 يفو (5)طفنلا ىلإ ةديدشلا ايناطيرب ةجاح لوح ةبخاص تاشفقانم يناطيربلا

 «تيوكلا يف ةيويحلا حلاصملا ةفاك تركتحا دق ايناطيرب تناك ءانثألا هذه

 «تيوكلا يف هدوجو تايناكمإ ترهظ امنيحو «لورتبلا ىوس اهل قبتي ملو

 ةيقافتالاب ديقتلا نود هنأشب اهخيش نم دهعت ىلع لوصحلل ايناطيرب تعس
 .«©ةيكرتلا ةيزيلجنإلا

 .8 ص «(مالعإلا ةرازو :تيوكلا) م5 سطسغأ «26 2 ددعلا ؛تيوكلا ةلجم (1)
 لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :تيوكلا) ءيبرعلا نطولا يف لورتبلا نع بيقنتلا (2)

 .162 ص «ةثلاثلا ةعبطلا :.(م1996 ؛* كباوأ '

 .قباسلا عجرملا .تيوكلا ةلجم (3)

 00م2 ءرشنلاو عيزوتلل تاعوبطملا ةكرش :توربس) «يبرعلا جيلخلا ؛يجعلق يردق )4

 .568 ص «ةيناثلا ةعبطلا

 ءرصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات يف تاسارد .يصوصخلا سابع نيدلا ردب (5)
 .78 ص ؛«يناثلا ءزجلا ؛ىلوألا ةعبطلا ؛(م1988 ءلسالسلا تاذ :تيوكلا)

 ماعل ةيكرتلا ةيزيلجنإلا ةيقافتإلا يف تيوكلا .حابصلا يبذعلا ةفيلخ ةنوميم (6)
 تاساردلا ةلسلس ؛(م1992 :ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم :ةرهاقلا »م3
 .42 .41ص «54 مقر .ةصاخلا

 سم8



 ىلع عيقوتلل ةقطنملا ماكح ىلع طغضلا ةسايس يف ايناطيرب تأدبو

 .«')اهيضارأ يف طفنلا تازايتما راكتحا قح اهتطعأ تادهاعم

 ىلإ ةلاسر سكوك يسريبريسلا بتك م1913 ربوتكأ فصتتم يفف

 موقتس يتلا ديلس لاريمدألا ةثعب مودقب اهيف هغلبي حابصلا كرابم خيشلا

 .(2!هب يصوت وأ ةيناطيربلا ةموكحلا هراتخت ال صخش يأل

 ةلاسرب م1913 ربوتكأ 27 يف سكوك ةلاسر ىلع كرابم خيشلا درو

 بيقنتلا زايتما دقع حنمي الأب دهعت ثيح .«3)هتابلط ىلع اهيف قفاوي «ةيباجيإ

 نواعتلا متي الأو .«*ةيناطيربلا ةموكحلا هنيعت نمل الإ تيوكلا يف طفنلا نع

 .(50ةيناطيربلا ةموكحلا لبق نم هيلع قفاوملا صخشلا ءانثتساب صخش يأ عم

 مهنع لاق نيذلا تيوكلا ءانبأب ةدعاسملا كرابم خيشلا ضرع ًاضيأ هباطخ يفو

 .(©ناقربلا ةقطنم يف تيزلا ناكم دهاشي يكل ديلس لاريمدألا ةمدخ يف مهنإ

 .(7)ةقطنملا هذه يف طفنلا ناكم ىلإ نييناطيربلا داشرإب موقي نأب دهعتو

 (1) ادككدم طقصتلمم خل. ؟ةدلكمت, ع 606 5املعع زم دم [تمكتمطاع اعل 0[1معاعم

 طماتعإب آدلاعمدصتقك هؤ كمدقلل كامنعي, ([مدهلمد: خل 5دوز 80هماق,1994), 56,

 .68 ص :م2002 ؛ةراضحو خيرات تيوكلا ءيرهوجلا ناديز يقوشو يلعلا هللا دبع دمحأ (2)

 راد :ةرهاقلا) .م1945 -1914 تارامإلا خيراتل ةسارد -يبرعلا جيلخلا ؛مساق ايركز لامج (3)

 .449 ص ؛(م1993 «يبرعلا ركفلا
 .60ص «م1989 «تيوكلا يف ةيسايسلا تاسسؤملاو يروتسدلا ماظنلا .حلاصلا كلملا دبع نامثع (4)

 (5) 8ظعمزدسصتم دطخ دلع, طع 811لللع [8دكأت 0ز]1 ةصق طع 0رعهأ 8و عع ( عاتب

 المولع 1مملعمعاع خ. ظمعوعع, 1956), 5ءعمول 180 وو 4

 (6) 18ةكددم ثذلأ خل 8طءمطععمت, ادا هنأن 3 طومان ءدأ كا 4

 الملا عوازل, 1975) 7.

 -1913يداصتقالاو يعامتجالا تيوكلا خيرات يف تاسارد :يصوصخلا سابع نيدلا ردب(7)

 .17 ص م42 م1



 طفنلا نع بيقنتلا زايتماب دارفنالا نم ةيناطيربلا تاطلسلا تنكمت اذكهو

 .(17(تيزلا ةيقافتا) مساب اهنيح يف تفرع ةدهاعم لالخ نم تيوكلا يف

 ىلإ لعفلاب ةثعبلا تلصو تالسارملاو تاثحابملا هذه لك دعبو

 :م1913 ربمفون 15 ىلإ 11 نم ةرتفلا يف اهلمع ترشابو «تيوكلا

 .ةقطنملا تاذ يف تفزلا نم تاحشر دوجو اهريرقت يف تدكأو

 ةيناطيربلا طفنلا ةكرشل عبات يجولويج سدنهم ماق م1914 رياربف يفو

 ةيلاريمدألل يئاهنلا هريرقت ديلس مدق سرام 5 يفو .تيوكلاب عقوملا اذهل ةرايزب

 يف ةيلورتبلا لوقحلا ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا رطيست نأ هيف بلطب ةيناطيربلا
 .(2تيوكلا

 ةلقرع يف ببست م1914 ربوتكأ يف ىلوألا ةيملاعلا برحلا بوشن نكل
 .نأشلا اذهب اهذاختا ددصب ةيناطيربلا ةموكحلا تناك تاءارجإ ةيأ

 غيلبت باطخ يف كلذو ءاهل اهتيامحو تيوكلا لالقتساب تفرتعاف «نواعتلا

 خيشلا ىلإ جيلخلا يف يناطيربلا يسايسلا ميقملا ههجو م1914 ربمفون 2 خيراتب

 تيوكلا ةخيشم نأب اهفارتعاو ةيناطيربلا ةموكحلا رارقإ هيف هغلبي حابصلا كرابم
 .(2)ةيناطيربلا ةيامح لا تحت ةلقتسم ةموكح

 تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا ليكولا ىرجأ م1917 ماع علطم يفو

 ؛ةيلودلا تاقالعلا خيرات يف ةسارد :يبرعلا جيلخلا ءانهم رصن دمحمو يواربنلا ةيحتف (1)

 .438 ص «(ت .د «فراعملا ةأشنم :ةيردنكسإلا)

 .قباسلا عجرملا ءيرهوجلا ناديز يقوشو يلعلا هللا دبع دمحأ (2)

 .144 ص :(م2002.«ثيدحلا

 سه ق1 -



 لوصول عاضوألا ةئيهت صوصخب حابصلا كرابملا ملاس خيشلا عم تالاصتا

 تايلمع ةلصاومل ناريإ يف نادبع نم ةيسراف ولجنألا لورتبلا ةكرش سدنهم
 ماعلا سفن نم ربمسيد نم ثلاثلا يفو «تيوكلا يف طفنلا نع ثحبلا

 تيوكلاب عاضوألا ةساردل يلياد سدنهملا اهلثمم ةيناطيربلا ةموكحلا تلسرأ

 ىلإ يمسرلا هريرقت امهدعب عفر نيرهش هتمهم تقرغتساو «ةيفاك ةسارد
 .تيوكلا يف طفنلا دوجو هيف دكأ دقو هتموكح

 يتلا تاكرشلا ىلوأ يه ةيسراف ولجنألا لورتبلا ةكرش نأ ركذلاب ريدج
 .227061917 ةنس ذنم تيوكلا طفنب ًاحضاو ًامامتها تدبأ

 بيقنتلا زايتما ىلع لوصحلل ةئيثحلا اهتالواحم يف ةكرشلا ترمتساو
 ويام يف ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ىلإ ًابلط تمدقف «تيوكلا طفن نع

 .زايتمالا نأشب ضوافتلا يف اهمعدو اهتقفاوم ىلع لوصحلل م8

 اهبلطب ةرازولا ريكذت ةكرشلا تداعأف «ةعرسب رمألا ةرازولا مسحت ملو

 ماعلا نم ربمسيد يف اهتغلبأو ةرازولا تباجتساف ؛م1921 ويام يف كلذو

 قيرط نع كلذ متي نأ ىلع تيوكلا خيش عم تاضوافملا ءدب ةيناكمإب هسفن

 يف ةكرشلا لعفلاب معد يذلا جيلخلا يف يناطيربلا يسايسلا ميقملا

 .خيشلا عم اهتاضوافم

 رباجلا دمحأ خيشلا نكل «ةيلعفلا تاضوافملا تأدب م1923 رياني يفو

 ماعلا نم وينوي يف ةدوسم ةئيه ىلع هتمدق يذلا ةكرشلا ضرعب عنتقي مل
 يتلا طورشلا ىلع هتقفاوم مدع يناظيربلا يسايسلا ميقملا غلبأو هسفن

 (1) آعموددتتل 11هوءازن, طمع طاديب, (0عدن ظفتمتمت آل/ةللندم 8ءماطعو آنآ

192935 

 هس وال -



 نم هيلع عقاولا ريثأتلا ىلإ خيشلا ضفر مهضعب عجريو .ضرعلا اهنمضت
 يف طفنلا زايتما ىلع لوصحلاب ةياغلل ًاينعم ناك يذلا زملوه كنارف روجيملا

 .(©)تيوكلا

 ةحلصمل زايتمالا اذه زملوه لان -م1924 -ةرشابم يلاتلا ماعلا يفو

 رشابت نأ عطتست مل ةريغص ةيناطيرب ةكرش يهو ««7)ةماعلا ةيقرشلا ةكرشلا

 .(2زايتمالا اذه عيب ةلواحم يف تأدبو نأشلا اذه يف اهلمع

 مل اهنكل ةيناطيربلا لورتبلا تاكرش وحن امهراظنأ هتكرشو زملوه هجوو
 م1925 ماع رخاوأ تيوكلا خيش عم هتالاصتا رشاب اهدعبو ؛هيلإ تفتلت

 نع ثحب تايلمعب مايقلا يف م1926 سرام يف عرشو :م1926لئاوأو

 ةكرشلا هب موقت يذلا يجولويجلا حسملا عم ًانمازت تيوكلا يف هايملا

 دوجو نم ققحتي نأ اذه هفرصت نم زموه فدهتسا دقو «ةيسرافولجنألا
 .هايملا عوضوم عم هبواجتو خيشلا بناج بسكي نأو «طفنلا

 أدب ؛«جيلخلا يف طفنلا وبأ» مساب رهتشا ءلصألا يدنلزوين ةيسنجلا يناطيرب زملوه كنارف (*)

 محللا ءارشل ابابأ سيدأل بهذ اهنمو ءايقيرفأ بونج يف ةيذغتلل ًاسدنهم ةيلمعلا هتايح
 يف تاعقنتسملا ضعبو ةيراجلا نويعلاب طفن دوجو نع ًامالك عمس كانهو «يناطيربلا شيجلل

 ةسارد يف أدبف «ةرصبلا ىلإ يناطيربلا شيجلا هلقن اهدعبو «يبرع رجات قيرط نع نيرحبلا
 لقتناو م1911 ماع ذنم ناريإ يف طفنلا جتنت يتلا ةيسراف ولجنألا ةكرشلا طاشن ةبقارمو

 نع بيقنتلا زايتما ىلع هقيرط نع لصح يذلا صاخلا هبتكم حتتفا اهبو ؛نيرحبلا ىلإ اهدعب
 ةيدوعسلا نيب ةدياحملا ةقطنملا زايتما مث .دوعس لآ زيزعلا دبع نم ءاسحألا يف طفنلا

 نع بيقنتلا زايتما ىلع لوصحلا لبق ام تاضوافم يف ًاسيئرو ًامهم ًارود بعلو «تيوكلاو
 ةديرج «طفنلا وبأ ءيجحلا لصيف سنأ :رظنا زلوه كنارف نع ديزملل .تيوكلا يف طفنلا
 .م200 3رياني 3 ؛ةيدوعسلا «نطولا

 :توريب) ؛م1988 :م.ق 3200 رمتسم عارصو مئاد لعافت :جيلخلا ةصق ءرتاسلا دبع بيبل (1)
 .104 ص (م8 «يناجملا راد

 بابش ةسسؤم :ةيردنكسإلا) ءرصاعملاو ثيدحلا روطتلا :يبرعلا جيلخلا ءانهم رصن دمحم (2)

 .461 ص «(م1996 «ةعماجلا

 - ممل



 ضرع ميدقت ىلع همزع هغلبي تيوكلا خيشب لصتا م1928 ليربأ يفو

 ىلإ ترمتساو وينوي يف امهتاضوافم تأدبو «ةديدج طورشب ديدج
 خيشلا ىلع ايناطيرب تطغضو .ءيش نع رفست ملو م1928 سطسغأ

 .(22061913 21899 يتيقافتا ىلع ةدنتسم زلوه ضرع لبقي اليك دمحأ

 هجوت يتلا ةيكيرمألا تاكرشلل ًالثمم -ءانثألا هذه يف -زاوه ناك دقو 1

 نيب طيسوك حجنت نأ هتاضوافم تداكو «نييناطيربلا عم هلشف بقع اهيلإ

 طفن ةكرش يف ًالثمم يكيرمألا بناجلاو خيشلا يف ًالثم يثيوكلا بناجلا

 .(2!ةيكيرمألا ةمهاسملا جيلخلا

 رومألا نأ ادبو ؛دمحأ خيشلا عم م1930 سطسغأ تاضوافم دعبف

 أجاف نوسكيد تيوكلاب يناطيربلا يسايسلا ليكولا نكل هحلاصل ريست
 طرشب مازتلالا ةرورضب مهايإ هريكذتب م1930 ربمتبس يف نيضوافنملا
 اهفقوم رييغتل ةيناطيربلا ةموكحلاب لاصتالا زملوه لواحف «ةيناطيربلا ةيسنجلا

 عوضوملا اذه لحل لاصتالا ىوتسم داز ثادحألا هذه دعبو

 ةرازوو ةيناطيربلاو ةيكيرمألا ةيجراخلا يترازو ىلإ رمألا لصوف

 ةيجراخلا ريزو ءامسأ ترهظو «دنهلا ةرازوو ةيناطيربلا تارمعتسملا

 ساود' ديسلا ندنلب يكيرمألا ريفسلاو .نوسمش يرنه ةيكيرمألا

 ةدحتملا تايالولا تبلاطو .*نوترثأ' يكيرمألا لامعألاب مئاقلاو

 .قباسلا عجرملا ءرتاسلا دبع بيبل (1)

 ةيملاعلا ةكرشلا :توريب) ؛ةيفارغجلا ةيخيراتلا ةعوسوم لا ,دنوخلا دوعسم (2)

 .334 ص5 ءزجلا ؛«(م2004«تاعوسوملل

 تاو4 تع



 أدبف «تيوكلا يف حوتفملا بابلا ةسايس قيبطتب ايناطيرب ةيكيرمألا
 طرش فذح ىلإ ايناطيرب تهجتا ثيح ءريغتي يناطيربلا فقوملا

 .ةيناطيربلا ةيسنجلا

 يف نييناطيربلا باونلا ضري مل اذه ةيناطيربلا ةموكحلا كولس نكل
 «جيلخلإ يف ةيكيرمألا تاكرشلا عم لهاستلاب اهومهتا ثيح ء«مومعلا سلجم

 نوع عل ب اا يدرس

 نا .تاضوافملا ليجأت ىلإ دمعف «تاضوافملا ةي ةيادب ذنم اهل ضرعت

 ةرماغملل هدلب ضرعي مل ثيح «ةمكحلا ةياغ يف ناك اذه هفقوم نكل

 ةيكيرمألا ضورعلا رسخي نأ دري مل هتاذ تقولا يفو ايناطيرب باضغإب
 امو ءاهيف بناجألا رثاكت نم هدلب ىلع ىشخي خيشلا ناكو .ًايبسن لضفألا

 .(1)اهب ةيبنجألا تازايتمالا عاستا نم كلذ ىلع بترتي

 هتبغر امهلوأ ؛نامهم نالماع هبذاجت دق دمحأ خيشلا نأ رمألا ةقيقح

 امهيناثو «ءايوقألا هناريج تاءادتعا نم هيمحت يتلا ايناطيرب ةراثإ مدع يف

 صوصخب "زملوه' اهمدق يتلا ضورعلا نم ناكمإلا ردق ةدافتسالا

 .تيوكلل ةيكيرمألا تاكرشلا باذتجا

 يهو «لورتبلل جيلخلا ةكرش ناديملا تلخد م3 يلاتلا ماعلا يفو

 ناتكرشلا تأدبو .ةيبدألا هقوقح ةفاك زملوه اهيلإ لقن ةيكيرمأ ةكرش

 كانه نكي مل لئنيح .(20ةدح ىلع امهنم لك «تيوكلا طفن لوح ضوافتلا

 4 222 ص ؛يبرعلا عمتجملاو ةسايسلا يف هرثأو لورتبلا .داقعلا حالص (1)

 (2) ]ملم 154. ظادنعب طع عممام] ه4 01, (1]3عوب الهلع طةماطعم» 80015,
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 نم ةردابمب كلذ ءاجو «ةلأسملا ةيوستو نيتكرشلا نيب رحانتلا ءاهنإ نم دب

 ةدحتملا تايالولا راز ثيح «ةيسراف ولجنألا ةكرشلا سيئر '"نامداك " ديسلا

 نويكيرمألا درو «جيلخلا طفن ةكرش يلوؤسم عم ضوافتو «ةيكيرمألا
 دعبو .كرتشملا لمعلا ةرورض ىلع امهنيب اميف نافرطلا قفتاو «ةرايزلا

 ًايوس مدقتلاب يضقي قافتا ىلإ نانتكرشلا تلصوت ةرسع «تاضوأنفم'

 .«؟)هماستقا مث نمو نايتمألا" ىلع لوصحللا
 يه ؛ةديِبإ

 ايداصتقا اننرض نكي مل يسوم نيإ ءارسلا نأ ىلإ ةراشإلا جبل

 اهتاكرش اهادحإ تدناس تاموكح عارص ناك لب «نيتيراجت 2#

 تاكرسمل تولي هنأ ىلع نارتسالا ىلا اهجبارس عمن كلذ يه ةيش 5

 ذوفنلا هيف مدختسا ميلقإ يأ يف ذ ةاواسملا ساسأ ىلع لوخدلا قح تي

 تاللواحملا هذهل ىرخألا ةموكحلا تدصتو «يداصتقا زكرم ءانبل يناطيربلا

 .«2ميلقإلا اذه يف يوقلا يداصتقالا اهزكرم ميعدت يف ةبغار

 قافتالا اتررق تيوكلا طفن ىلع لوصحلل ًاعم ناتكرشلا مدقتت نأ لبقو

 تيوكلا طفن مسا تحت ةكرتشم ةكرش سيسأت ىلع م1934 رياربف يف

 كلتمت ء.مهس فلأ 200 ةميق ينيلرتسإ هينج 200,000 هردق لام سأرب

 .مهسألا ددع فصن ةكرش لك

 قانا # فاشكتسالل جيلخلا ةكرش كلتم ًاديدحت ةديلولا ةكرشلا تناكو

 يسراد ةكرشو :ةيكيرمألا جيلخلا طفن ةكرش نم عرف يهوات«م 0

 (1) ةعمطعم آمدعتع, 01 ذه اطع !814100لع عدكأت ]اك طزوعمالعجن ةمل 12عالعامزجتت عب

 (لممهلمد: 01010 [لملا عجنارن طعععجب 1954), 2. 11

 :ةمجرت «تالكشملاو لامآلا -يبرغلا ملاعلاو طسوألا قرشلا طفن .نورخآو روش .ه .ماس (2)
 .240 ص ؛(م1974 ءرشنلاو عبطلا رصم ةضهن راد :ةرهاقلا) ؛يواربلا دشار
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 موقت ًاضيأةيعرف ةكرش يهو «8'ةمدإل 8:«ماو,200» فاشكتسالل

 .(17ةيسراف ولجنألا ةكرشلل عالطتسالاب

 م1935 ماع ذنم تحبصأ ةيسراف ولجنألا ةكرشلا نأ ركذلاب ريدج

 يناريإلا هاشلا ةبغر ىلع ءانب كلذو «ةيناريإ ولجنألا ةكرشلا مساب فرعت

 مث ءسرافب ناريإ مسا هلادبتسا دعب مسالا اذهب اهتيمست يف 'يولهب اضر'

 ىلإ م1955 ربمفون 3 يف اديدحتو ميمأتلا باقعأ يف ةيناث اهمسسا ريغت

 . ىدحإ مسا وهو 81058 ءامداءانا» لورستسيلل ةيناطيرسبلا ةكرسشلا
 .«2)اهتاكرش

 تيوكلا طفن ةكرش يف ةيواسنملا ةيكيرمألا ةيناطيربلا ةكارشلا مغرو

 ةرطيسلا اهل نمضت يتلا قوقحلا نم ةعومجمب اهسفنل ايناطيرب تظفتحا
 نييكيرمألا لغوت وأ للست مدع نامضلو «آيداصتقا تيوكلا ىلع ةلماكلا

 :يف تانامضلا هذه تلثمتو ءاضيأ تيوكلاب

 .هيلإ اهتجاح تقو لورتبلا ىلع لوصحلا يف ايناطيرب ةيولوأ -

 ./,50 نع يبنجألا لامسأرلا اهيف ديزي ةيعرف تاعورشم ةيأ ةماقإ مدعب ةكرشلا دهعت -

 .يناطيربلا يسايسلا ليكولا قيرط نع الإ خيشلاب ةكرشلا لاصتا مدع -

 .نيفظوملا نييعت لبق يناطيربلا يسايسلا ليكولا يأر ذخأ -

 .(3ةيبنجأ ةئيه ةيأل اهتآشنم نع ةكرشلا لزانت مدع -

 ةبتكم :ةرهاقلا) ؛يطينشلا دومحم :ةمجرت «قرشلا يف رامعتسالاو لورتبلا «سكورب .م (1)
 .127 ص «(م1956 «ةثيدحلا ةرهاقلا
 (2) آ..2. 8ادعأا كانانمن, 011: خ ىانلإل زم 2وزننعع 2هاتانعخ, (آم00010: ]1

 هلل الذ دطقم آ112, 1955), 22. 138, 8

 .3 ص «قباسلا عجرملا «داقعلا حالص )03(

 ا



 ةيديهمتلا تاءارجإلا تأدب ةكرشلا سيسأت ىلع قافتالا مت نأ دعب

 كنارف روجيملا اهالوت رباجلا دمحأ خيشلا عم ةيئاهنلا تاثحابملا يف لوخدلل

 .نيتكرشلا ًالثم ملوهزيشت ه .أ ديسلاو زموه

 خيشلا ىلإ ةلاصرب تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا ليكولا ثعب اهدعبو
 .ةقفاوملاب درو خيشلا باجتساف ءاهعم ضوافتلا يف هتعنامم مدع اهيف رهظي

 يف نيتكرشلا يلثمت رباجلا دمحأ خيشلا لبقتسا لعفلابو

 هنكل ءاهيلع عيقوتلل ةيقافتالا صوصن نالمحي اناكو م1934 ربمسيد0

 يناطيربلا يسايسلا ليكولا نم ةيطخ ةقفاوم ىلع لصحي ىتح مهلهمتسا
 يف لعفلاب مت ام وهو ؛هفارشإ تحت نوكي نأ ىلع «ةيقافتالا ىلع عيقوتلل
 فارطألا تاعيقوت ىلع يسايسلا ليكولا دهش ثيح (*0ه1934 ربمسيد3
 ,(**)(1)ةنداغلا

 ًامدقم ةرامإلل عفدي نأ ةيقافتالا تنمضتو ماع 75 زايتمالا ةدم تناك دقو

 ىنيلرتسإ هينج 188000 عفد ىلع طورشلا تصن امك ؛ينيلرتسإ هينج 0

 -طفنلا -تيوكلا ىلع قفدتي اهيف ريخلا أدب يتلا ةنسلا هذهو رهشلا اذه يف هنأ بيجعلا نم (*)
 ءاهءارج تيوكلا لزانم لج تمده ؛ربمسيد نم عباسلا يف ةريزغ ًاراطمأ تيوكلا تدهش
 :تيوكلا) «36 مقر «يونسلا باتكلا ءتيوكلا :رظنا !!ةمادهلا ةنسب ةنسلا هذه تفرع ىتح
 .35 ص :(200 2مالعإلا ةرازوب ةمجرتلاو ثوحبلا ةرادإ

 (1])ركدمع ىل 8دقووست, 200غ 5(عمو ذص اطغع 5320, 1عنط هنأ ةصل طغت

 دلعاعططماسعئ,1700 غ0 2003, (1دلب هنأ: اطغع اعنا دناأ 8001 5طمم» ©

 آر, 2004) 1وأ لل, 2. 63.

 ةريغصلا ةريدتسملا اهتلواط ىلع ةيقافتالا هذه عيقوت تدهش يتلا ةفرغلا نأ تاقرافملا نم (**)
 ؛م1990 سطسغأ يف اهيلع يقارعلا ناودعلا ءارج تيوكلاب لح يذلا رامدلا نم ملست مل

 .قةرصتع ملل 8ةكوقتلت, 10.( :رظنا

 ا



 مجحل ًاعبت ةيراجت تايمكب طفنلا نع فشكلا متي امدنع ماعلا يف ىندأ دحجك
 .1()0)اتيإلا

 جارختسا ةيناكمإب تيوكلا طفن ةكرشل ناتسسؤملا ناتكرشلا تعتمت دقو

 .(2)رحلا جاتنإلا راعش تحت طرش وأ ديق نود طفنلا نم اهيلإ جاتحي ةيمك ةيأ

 اهب تعتمت يتلا ةزيملا هذه نم تيوكلا طفن ةكرش ولوؤسم قلقي ملو

 ةيبقاول عقوتملا مخضلا هيطايتحاو تيوكلا طفن ةرازغ رربم تحت ناتكرشلا

 .«3)دكوملا

 اهدرون نأ لبق اننكل .تاظحالملا نم ريثكلا ةيقافتالا هذه تلمح دقلو

 ةقطنملا يف ةرتفلا هذه لالخ ةحونمملا طفنلا تازايتما ةفاك نأ دكؤن نأ بجي

 الو لفغت يتلا رومألا هعم ودبت ًادح غلب ًادج حضاو ينوناق غارف اهباش دق

 .«*اهيف ركذت يتلا رومألا نم رثكأو مهأ تاقافتالا هذه يف ركذت

 صاخب امهدحأ ؛نيمسق ىلإ ةيقافتالا هذه نع تاظحالملا تمسقنا دقو

 :يهو تيوكلا صخي امب أدبنو ءاهخيشب صاخ رخآلاو «تيوكلاب

 .ةرامإلا يضارأ عيمج تلمش زايتمالا ةحاسم -

 .82 ص «يومنتو ًايركسعو ًاينمأو ايجيتارتسا طفنلا ءبيبح يناه (1)

 :رظنا ليصفتلاب ةيقافتالا هذه ضارعتسال (*)

 .1 ص م03 .طفنلا ةرازو :تيوكلا) ؛ةيطفن قئاثو -

 .287 ص :م1934 -1911 تاضوافملا لجس :يتيوكلا طفنلا زايتمال ىلوألا ةيقافتالا -

 .499 ص م1961 -1954 مويلا تيوكلا ةديرج نم تافطتقم :تيوكلا يف طفنلا -
 ؛(م1969«ةيملاعلا ةعبطملا :ةرهاقلا) ةيملاعلا قوسلا يف ماخلا يبرعلا لورتبلا هبهذ بحاص (2)

 .101 ص

 (3) آ..2. طاسعأا دنلغممد, 0م. 011, 2. 4

 «توريب «ةيناثلا ةنسلا «5 ددعلا «ةيبرع اياضق «ىلوألا ةيطفنلا تازايتمالا «نايزرترايب (4)
 .28 -5 ص (2م198 آ1ويام
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 تالصاومو تاطحمو قرط نم هديرت ام دييشت يف ةكرشلا ةيرح -

 ديق نود فتاه طوطخو لماعمو نحش ةفصرأو ئفارمو تاعدوتسمو

 ةيكرمج موسر ةيأ نود اهتايلمع ةمدخل ءاشت ام دروتستو ةكرشلا ردصت -

 :سفارنيق وأ

 .بئارضلاو موسرلا ةفاك نم ىفعم اهحابرأو ةكرشلا لخد -
 .ندنل يف ةلجسم نيعجارم ةسسؤم قيرط نع متي تاباسحلا قيقدت -

 متي يقابلاو «طقف ًايلحم كلهتستس يتلا ةيمكلل تيوكلا يف متي ريركتلا -

 .ايسآو ابوروأ يف ةكرشلا لماعمب جراخلا يف هريركت

 .227ةكرشلل يتيوك ريدم نييعت مدع -

 :يهف هسفن رباجلا دمحأ خيشلا صخت يتلا تاظحالملا صوصخب امأ

 .ةيفارغلتلاو ةيكلساللا ةكرشلا ةزهجأ ربع هلئاسر لقن مدع -

 .اهتايلمع رثأتت ال ىتح ةكرشلا اهئشنت يتلا يناوملا همادختسا مدع -

 لاح يف الإ ةكرشلا ةرادإ سلجم تاسلج روضح هبودنمل حامسلا مدع -

 .طقف خيشلاب ةقلعتملا رومألا ةشقانم

 تاءارجإ ةيأب وأ صاخ وأ ماع عيرشتب ءاوس ةيقافتالا ءاغلإ نم هعنم -

 .(27تناك ةليسو ةيأب وأ ىرخأ ةيرادإ

 تيوكلا زايتمال ةبراقم تازايتمال تيوكلل ةرواجملا لودلا لوبق لّكشو

 .٠ 29 ص ؛ةيبرعلا ةيضقلاو جيلخلا لورتب .فيليساف يسكيلا (1)

 .,.175 - 173 ص «قباسلا عجرملا .سورديعلا نسح دمحم (2)

 هه" -



 ةقفاوملل اهعفد تيوكلا ىلع ًاطغض ةلثامم فورظ يف شيعت يتلا يهو

 داسك ببسب ءانثألا هذه يف بعصلا يداصتقالا تيوكلا عضو ىلإ ةفاضإ

 ينابايلا ؤلؤللا روهظ بقع لاوط تاونسل اهيلع تشاع يتلا ؤلؤللا ةراجت
 .ملاعلا هحاستكاو يعانصلا

 زايتما ىلع لوصحلاب ةصاخلا تاضوافملا راسم نأ ركذلاب ريدجو
 ثيح «ةرواجملا راطقألا يف هلاثمأ نع ًافلتخم ناك تيوكلا طفن نع بيقنتلا

 نم ةانثتسم تيوكلا نوكل ىرخألا اهتاليثم ةبوعصب تاضوافملا نكت مل
 م1928 وينوي يف دنتسوأ ةنيدمب عامتجا دقع دقف ('”رمحألا طخلا ةيقافتا
 لالغتسا يف ىربكلا ةيراكتحالا تاكرشلا نواعت رارمتسا نامض لجأ نم
 هذه هتعقو قافتا نع عامتجالا اذه ضخمت دقو ءطسوألا قرشلا لورتب

 رمحألا طخلا قافتا هيلع قلطأ م1928 ويلوي 31 خيراتب ندنل يف تاكرشلا

 نم ةلود ةيأ عم درفنم لكشب زايتما دوقع ةيأ ماربإ مدعب تاكرشلا هذه مزلأ

 دوسألا رحبلا لامش نم دادتماب ةيبرعلا ةريزجلا لامشو يبرعلا جيلخلا لود

 جيلخلا ىلإ ًابرغ طسوتملا رحبلا نمو ءابونج رمحألا رحبلا ىلإ ًالامش
 .(2)اقرش يبرعلا

 .27 ص ؛«يبرعلا جيلخلا يف يعامتجالا ريغتلاو لورتبلا .يحيمرلا مناغ دمحم (1)

 .13 ص «لورتبلا قوس يف تاروطتلا ءرابلا دمحأ (2)
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 يناثلا لصفلا

 لالقتسالا ىلإ زايتمالا حنم نم
 م1961 - 4





 :ةيطفنلا تافاشتكالا ةيادب

 طفن ةكرش تأدب م1934 ربمسيد نم 3 يف زايتمالا دقع عيقوت بقع

 ذنم ةرشابم لمعلا تيوكلا يف طفنلا نع بيقنتلا يف قحلا ةبحاص تيوكلا

 تءاجف ءام دح ىلإ هتيادب يف ًالجترم لمعلا ناكو ؛م1935 ماع علطم

 .(17لامآلل ةبيخم جئاتنلا

 يذلا ريرقتلا بسحب لورتبلا دوجو تالامتحا تداز م5 وينوي يفو

 .تيوكلا طفن ةكرش ىلإ هاعفرو زدور فلارو سكوكرتيب نايجولويجلا هدعأ

 ةقطنم يف رفحلل لوألا مويلا ةيادب م1936 ويام نم 31 موي دهشو

 «ةديدش ةيلمر ةفصاع طسو رباجلا دمحأ خيشلا ثدحلا اذه دهشو «هرحب

 .ًابيرقت مدق 8000 قمعب رفحلا متو

 ؛هرحب ةقطنمب ةطيحملا قطانملا ةفاك ةيطغت م7 ءاتش دهش امك

 يف رفحلل يناثلا رقملا رايتخا ىلإ يفارغجلا حسملا دعب ةيلمعلا هذه تداقو

 .(2تيوكلا ةنيدم بونج ًاليم 28 دعب ىلع عقت يتلا ناقربلا ةقطنم

 35000رئبلا نم ًاروف قفدت ثيح ءرهاب حاجن نع رفحلا ةيلمع ترفسأو

 ؛م1938 رياربف نم 22 يف ةدشب هعافدناب اهيف طفنلا فاشتكا دكأتو .ليمرب

 هنماكم اهتقو تردقو ء؛ماعلا سفن نم ليربأ يف ةيراجت تايمكب رهظ مث

 .(2!ليمرب نويلم 700 يلاوحب

 .162 ص «لورتبلا رصع ةياهن :نورخآو ليبماك نلوك (1)

 (2) 5نعمعم آممهرفعب0ز] ذم اطع 8انلللع [ةمكأب آلك عمم ترن همم آذعج ءاممودعماب 2: 12

 .203 ص «ملاعلا يف لورتبلا برح «يواربلا دشار (3)

 تق



 هذهبو ةقطنملا هذه يف طفنلا فاشتكا بقع ريبك لافتحا ميقأ دقو

 .(17ةيراكذت ةيدهك طفنلا نم ةجاجز دمحأ خيشلا ءاطعإ هلالخ مت «ةيمكلا

 «ملاعلا يف ماخلا طفنلل نمكم ربكأ م1938 ماع فشتكملا ناقربلا لقح ربتعيو

 اليوزنفب ساراينوجال لقح هيلي ملاعلا لوقح ىوتسم ىلع جتنم لقح ربكأو
 هتحاسم يواضيب لقح وهو ءأرثب 386ةجتتملا هرابآ ددع غلبيو .ةيدوعسلاب راوغلاو

 .(2)جبتتملا تيوكلا طفن يلامجإ نم /80يلاوح مدقيو «2مك 0

 بلط ىلع رباجلا دمحأ خيشلا قفاو -م1938 - هتاذ ماعلا يف هنأ ركذي

 .(3يتيوكلا بعشلا عم طفنلا دئاوع ماستقا ةأشنلا ثيدح يباينلا سلجملا

 يفو «لعفلاب ترفح دق ةجتتنم رابآ ةعست تناك «1942 ويلوي ىتحو

 نم رمأب جاتنإلاو رفحلا تايلمع تفقوأ رهشلا كلذ نم رشع ثلاثلا مويلا

 ىلع ديزي ام فقوتلا رمتساو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ببسب يناطيربلا شيجلا
 .471946 يف ىرخأ ةرم تايلمعلا تديعأ ىتح تاونس عبرأ

 :(م1946 وينوي 30) طفن ةنحش لوأ ريدصت

 اهخيرات يف ةديدج ةلحرم تيوكلا تلخد م1946 وينوي نم 30 يف

 طفنلا روبنص ليغشتل ءدبلا ةراشإ رباجلا دمحأ خيشلا ىطعأ امدنع يطفنلا

 (1)آلزواعغ طلنعائمور, 1هرزون العمعج زم 1اكةبدنأ, ([مه06ه8: ثللعم ةهل الملأ,

.8 .2 ,(1971 

 .م1971 رياني 9 «تيوكلا «طفنلا ملاع ةلجم(2)

 (3) 13010 11. ظممتنع, 5طتكاتمع آننمعك ام اطع دهمل, اكدت هناك عاانقأا ع 100161

 رتاط آءقور, ([مملمد: 1.8. 1ةلسنذ 00. آن11), 1992), 2. 8.

 (4) 8عءمزدسصنم ذطس لعدم, 1ع 8510014 عممأ, 0ز] ةمل طع 0عوأ 015,

 م08



 .(17ةيتيوك ةيراجت طفن ةنحش لوأ ردصتل يدمحألا ءانيم ىلإ طفنلا هجوتيل

 ظقماندم !/1هوزلتعع 2)ةيناطيربلا ةلقانلا تانازخ يف طفنلا باسنا ثيح

 .(3)ةياغلا هذهل يدمحألا ءانيم يف وسرت ةلقان لوأ يهو

 يناطيربلا يسايسلا ميقملا هرضح ةبسانملا هذهب مخض لافتحا ميقأ دقو

 «تيوكلاب يناطيربلا يسايسلا ليكولاو "ياه .ر.و" لينولوكلا جيلخلاب

 ديسلاو «ةرصبلاب يكيرمألا لصنقلا بئان *تيدروب رتراك مايلو ' ديسلاو

 طفن ةكرشل ةيكيرمألاو ةيناطيربلا ةيريدملا لثمم "ليوثواس .ب.أ"
 .(40تيوكلا

 لوأ م1948 يف تيوكلا تدهش نيتنس وحنب خيراتلا اذه بقعو

 عاطقب نيلماعلا نم ةريبك دادعأ هيف تكراش ءاهخيرات يف يعانص بارضإ

 اذه مادو.(*”لضفأ ةينهم فورظ ريفوت يف مهبلاطم قيقحت فدهب ءطفنلا

 يف هباشم بارضإ ىلع لامعلا ءالؤه مدقأ مث .ًاموي رشع دحأ بارضإلا

 .(6)هتاذ ببسلل م0

 م1953 :1946 طقف تاونس عبس لالخو «هتاذ تقولا يفو هنكل

 (1) ةطصقل 8لتكامكد ةطن ؟1دلتسم, طع 8[هلععم 1ةنوامو هغ 1سسونا 1750-

 1965, ([مدهلمم: اسمع 00. آ11, 1983), زيغ ©سطآنوطعل, 2. 7

 (2) 1كدالدنا 011, ةعاق ةصل 11 عسمعو, 2004, 2. 23,

 .340 ص ؛(ت.د ؛ةيمومعلا ةعبطملا :قشمد) ء«تيوكلا تأدب انه نم ؛متاحلا دلاخ هللا دبع (3)

 ةعبطلا ((م2002 :لسالسلا تاذ :تيوكلا) ءاهتاراجو تيوكلا ءشرتخلا نسحملا دبع حوتف (4)

 .597 ص «ةيناثلا

 :م1952-1971 يبرعلا جيلخلا ىلع يرصانلا ركفلا ريثأت ءيوالجح بيبحلا نيدلا رون (5)

 .154 نص «ىلوألا ةعبطلا م03 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب)

 ةعبطلا «(م2000 «تامولعملل يبرعلا زكرملا :توريب) «م2000 -1900 نرقلل ةيبرع ةركاذ (6)

 .158 ص ؛ىلوألا

 د



 ناك نأ دعب ةجتنم ًارثب 319 ىلإ تيوكلاب ةجتتنملا طفنلا رابآ ددع لصو

 طفنلا جاتنإ تالدعم عافترا يف ةوقبو مهاس يذلا رمألا («77طقف رابآ ةعست

 تاحوسملا ةدايزل ةجيتن ةدايزلا يف رمتسا ظوحلم لكشب تيوكلاب ماخلا

 لصوأ ام .2يدعاصت لكشب ةجتتنملا رابآلا ددع عافتراو ةيجولويجلا

 ةمق أوبتتل نيرشعلا نرقلا تاينيعبسو تاينيتسو تاينيسمخ يف تيوكلا

 سمخلا نمض رمتستلو «ملاعلاو طسوألا قرشلاب ماخلا طفنلل ةجتتملا لودلا

 .«©لاوط تاونسل لئاوألا

 :(م1948 وينوي 28) ةدياحملا ةيدوعسلا ةيتيوكلا ةيربلا ةقطنملا زايتما

 ةيبرعلا ةكلمملاو تيوكلا نيب ةدياحملا ةقطنملا ءاشنإ يف ببسلا دوعي

 نيتلودلا نيب فالخ ثدح نيح «ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب ام ىلإ ةيدوعسلا

 ةيناطيرب ةياعرب تمت تاضوافم قيرط نع عازنلا اذه يوسو ءدودحلا ىلع
 ةقطنملا هذه تربتعا يتلاو .م1922 ربمسيد يف ريقعلا ةيقافتا نع ترمثأ

 قوقح اهيف نيبناجلا الكل ةدياحم ةقطنم نيتلودلا نيب اهيلع عزانتملا

 ,(**)ةيواستم

 تيوكلاو دجن امكاح سرامي نأ ىلع ةيقافتالا هذه تصن دقو

 «نيتلودلا نيب ةفصانم هلخد مسقي لورتبلا فاشتكا مت اذإو «ةيواستم ًاقوقح

 .570 -569 ص ؛يبرعلا جيلخلا .يجعلق يردق (1)
 .قباسلا عجرملا ؛يواربلا دشار (2)

 ماع ذنم ماخلا طفنلا نم يتيوكلا جاتنإلاب نيصاخ نيلودج قحالملاب صاخلا مسقلاب رظنا (*)
 .6 :5 4 ماقرأ تحت طفنلل ةجتتملا رابآلاب ًاصاخ ًالودج كلذكو م6

 بابلا نم ثلاثلا لصفلا يف ًايفاو ًاثيدح ةدياحملا ةقطنملا ةأشن فورظ نع ثيدحلا متيس (**)

 .باتكلا اذه نم يناثلا

 ا



 لك موقي ةطلتخم ةيفرع سلاجم ةطساوب يضاقتلا متي فالتخالا لاح يفو

 .«١)اهئاضعأ نم ددع نييعتب مكاح

 اينروفيلاك طفن ةكرشو ةيدوعسلا نيب ةعقوملا م1933 ةيقافتا بجومبو
 ةكرشلا هذه تيطعأ ةيدوعسلا يف طفنلا نع بيقنتلا زايتما اهحنمب ةصاخلا

 مقت مل اهنكل .ةدياحملا ةقطنملاب يدوعسلا ءزجلا طفن لالغتسا يف ةيولوألا

 ام ىتح زايتمالا اذه حنم ةيدوعسلا تأجرأف «ةقطنملا هذه يف ةمهملا هذهب

 آل عوزعرم 29عا76ع ةكرشل هوحنمف ؛م1948 ماع مهزايتما نييتيوكلا حنم دعب

 ةيناطيربلا لورتبلا تاكرش نيب فينع عارص دعب كلذو «ةيكيرمألا
 .ةيكيرمألاو

 ل ةقطنملا هذه يف دوجوملا اهطفن لالغتسا يف تيوكلا ريكفت دوعيو

 صاخلا زايتمالا حنم يف هتبغر نع تيوكلا خيش نلعأ نيح ؛م1946 ماع

 .(2)هدالم

 أدب نأشلا اذه يف ةيباجيإ تاوطخ ةيأ ذاختا يف عرشي نأ لبقو

 ضارتعا مدع نمضيل «تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا ليكولاب هتالاصتا

 .(20لعفلاب ققحت يذلا رمألا وهو ءعوضوملا اذه ىلع ايناطيرب

 صخش يأل دعو يأ هئاطعإ مدع زملوهل رباجلا دمحأ خيشلا دكأو

 امدنع هنأ ىلإ راشأو «ىلوألا ةجردلاب ًايراجت عوضوملا نوكل ةكرش وأ

 ةلجملا ؛ءاسحألا لحاوسو دجن يف يدوعسلا عسوتلا نم تيوكلا فقوم ؛مساق ايركز لامج (1)

 .ممم0 «ةرهاقلا ؛:ةيخيراتلا تاساردلل ةيرصملا ةيعمجلا ؛17دلجملا ؛ةيرصملا ةيخيراتلا

 .117 ص

 .36 ص ؛ةيبرعلا دالبلا يف لورتبلا ءيسوبعلا داوج دمحم (2)

 (3) 1[كدالدنا طماتاعمل ةععمعإل, ةيقطتع 1آ2:هعهبصعماك 1949-1899, ([] 1ع: ةعءاتاع

 8[1ل1همكر 1994), 7هآ]رسصتع 1112. 40.



 لبق هربخيس ةلوبقم قوقحو طورشبو رثكأ عفدتس يتلا ةكرشلا دجي
 .(1)زايتمالا | .٠

 لجأ نم مويريبوسو ريلكنسو اداريمأ ةكرشك ةديدع تاكرش تمدقتف

 .«20زايتمالا ىلع لوصحلا

 ءآيبسن ةريغص ةيكيرمأ تاكرش ينامث نم داحتا نوكت م1947 ماع يفو

 يمسو «ةيبرعلا يضارألا يف ةيلورتبلا تارامثتسالا ناديم لبق نم لخدت مل

 مصعتءدم آه0عمعملعمغ 01 ةلقتسملا ةيكيرمألا تيزلا ةكرش داحتالا اذه

 .(330همممدمزت (ةصنمس 011)

 نم 28 يف زايتمالا تحنمف «ءضورعلا لضفأ ةكرشلا هذه تمدقو

 .(ةنس60 ةدملو «عبرم ليم يفلأ ةحاسم لمش دقو «م1948 وينوي

 :يتآلا يف زايتمالا اذه بجومب ةيلاملا تيوكلا قوقح تلثمتو

 هردق ًايونس ًاراجيإو ءعيقوتلا دنع رالود 250,000 ةكرشلا عفدت -

 لك نع فصنو نيرالودو .طفنلا ىلع روثعلا ىتحرالود 625 0

 .هنيح يف طسوألا قرشلاب ةبسن ىلعأ يهو -نط

 .يعيبطلا زاغلا عيب نم ةيلامجإلا ةليصحلا ثلث ةكرشلا عفدت -

 اهنع عرفتتس يتلا اهمهسأ عومجم لصأ نم 15 ةكرشلا عفدت -

 (1) 1كندهنا طماتننعمل مععمعإل, آمع.0

 .207 ص «ملاعلا يف لورتبلا برح «يواربلا دشار (2)

 .36 ص ؛قباسلا عجرملا ءيسوبعلا داوج دمحم (3)

 (4) ال .5.1. ىل- 5ةطقطر, طع 011 8ءعمومتتل' 01 1؟اناتدنا, ([م20002: 1ععقق هنآ

 1[1ماعمممغنممدل 1117, 1980), زعموا هدطانواطعل, 2. 42.
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 ًآابيصن لمت مهسألا هذهو «لورتبلا نع بيقنتلا لامعأب مايقلل

 ةمهاسم ةيأ نود ةروكذملا ةعرفتملا ةكرشلا يف /15 ةبسنب ًايفاص

 .تيوكلا خيشل

 .يكيرمألا رالودلاب تاعوفدملا عيمج -

 جاتنإلا رشع نع هتقاط لقت ال ريركت لمعم ءاشنإب ةكرشلا مزتلت -

 ةكرشلا نم ةعرفتم ةكرشل ًاكلم لمعملا نوكي «نيفرطلا نيب ددحملا

 مهسأ عومجم نم 15 ةبسن خيشلل نوكت نأ ىلع ءةسن» 01 مألا
 .(1()9)ةعرفتملا ةكرشلا

 تأر يدوعسلاو يتيوكلا ةدياحملا ةقطنملا زايتما مسح نأ دعبو

 يف تلثمت «نيتكرشلا ةبقارمو ةقطنملا ةرادإل تابيترت عضو ةرورض ناتموكحلا

 نوكتو «نيتموكحلا نم نيبودنم مضي ةقطنملا ةرادإل كرتشم سلجم ءاشنإ

 ةكرشلا ةلود لك فلكت ثيح «يواستلاب هتاقفنو «بقاعتلاب هتاسلج ةسائر

 ريغ لمعب حمسي الو «تاقفنلا هذهب اهب صاخملا ءزجلا ىلع ةلماعلا

 .(2)يواستلابو ةرورضلل الإ نييتيوكلاو نييدوعسلا

 :(م1949 ربمتبس 22) اهب ةطيحملا هايملاو ةيتيوكلا رزجلا زايتما

 يف ًارارق تردصأ ءروهش ةثالث وحنب زايتمالا اذه تيوكلا حنمت نأ لبق

 .«3)اهيف اهقوقحو ةيميلقإلا اههايم دادتما هيف تددح م1949 وينوي نم 2

 .قباسلا عجرملا ؛يواربلا دشار (1)

 («) 10. ![0هع ]طعامتلك خطمدغ "[طند ةعهععمدعما آممأع 1دصونأ هانانعمل معمل,

 ميوطأع آ2هعنسصعماك 1899- 1949, ؟/0ل]سمع, 11, 22. 442: 467

 (2) ادت( طماتقعمل ةنوعمعإل, 0م. ©(, 2. 70.

 .152 ص ؛طسوألا قرشلا يف ةلودلاو لورتبلا «يكسوزنول جروج (3)

 سه اله ب



 ءفدسن» 011 ةكرشل حونمملا زايتمالا عيسوت اهرارقب ءارجإلا اذه تعبتأو

 ةفاسمل رزجلا هذهب ةطيحملا هايملا كلذكو «ربكو مدارملا مأو هوراق رزج لمشيل

 .(1)ةيرحب لايمأ ةثالث

 ربمتبس نم 2 يف رباجلا دمحأ خيشلا ةديدجلا ةيقافتالا عقو دقو

 م:716:12828 1206- اينروفيلاكب طفنلل ةلقتسملا ةيكيرمألا ةكرشلا عم م9

 ,20(0*(2وعملعوغ 011 ©هرصمةلإ' 0[ 3

 مأو هوراق يتريزج يف طفنلا نع بيقنتلا ةكرشلا قح نم حبصأو

 خيراتلا اذه ذنم ةيرحب لايمأ ةثالث ةفاسمل امهب ةطيحملا ةيميلقإلا هايملاو مدارملا

 نم12 خيراتب نكلو اهتاذ ةكرشلل اهزايتما حنم يتلا ربك ةريزج امهب تقحلو

 .(1949.)2 ربمسيد

 ةافصم لوأ تئشنأ - م1949 -اهتاذ ةنسلا يف هنأ ىلإ ريشن نأ يقب

 يف م1948 ماع تديش يتلاو ”يدمحألا ةئيدمب تيوكلاب طفنلا ريركتل

 دمحأ خيشلا نم اهمسا تذخأو «تيوكلاب طفنلل ًاجاتنإ قطانملا رثكأ

 (1) ال.5.1. خا 5ةطقط, آمع. 01

 (2) ميعوطتزوم 8وسصلممص طتعمانأعؤ, 5ةهننلأ ةيعهطتق- 1عنادتا آ1آ1, 1829- 1991

 [88لز60 طزنن عنعطممل 5ءطمقعال, (ان 1ك: ىععطنالع 8لتنممق, 1992), ا/هاسمصع

61 .2 ,10 

 (*)هو, 310:ع 7ءامتلاك خطمسغ 1ع خماتعاعو ه؟ 1طنك معمععمدعمأ آم01:

 - 1ع وت( طولت ءهل ىوعمعإت, ميوطتع 1هءانصتعماك, 1899- 1949, 0.2.2١

 - ميوطتوم 8مسمملقتإ) طلكماتاعك, 5ةانلث3 ةعوطتو- 1كنظوتأ 11, 1829-1991

 م2661: 9.

 .8 ص ؛«يبرعلا جيلخلا يف يعامتجالا ريغتلاو لورتبلا ءيحيمرلا مناغ دمحم (3)

 (4) 1كدتتهنا 0ز1: 1ةعاك ةمل 11 عسسعخ, 2004, 2. 4.

 بالثق



 هللا دبع خيشلا هعبتو م1950 رياني نم 29 يف يفوت ثيح .«7)هاركذل ًاديلخت

 .م1950 رياربف 25 يف تيوكلا يف مكحلا ديلاقم ملست يذلا حابصلا ملاسلا

 ةيناطيرب طوغضل همكح ةيادب ذنم ملاسلا هللا دبع خيشلا ضرعت دقو

 اهيلع تقفدت ىتلا تيوكلا نم ةيدام بساكم ىلع لوصحلا فدهب ةديدش

 ًارالود براقي ام حبرت ةيتيوكلا ةموكحلا تناك دقف .«2!ةرازغب طفنلا دئاوع

 .(3)هلمكأب تاينيسمخلا دقع لالخ عيبم طفن ليمرب لك نع

 اهمهأ نم لخدلا يف ةدايزلا هذه قيقحتل ةريثك بابسأ ترفاضت دقو

 نمو تافوشكلا ةدايزو -فيفط لدعمب ولو -راعسألا ةدايزو جاتنإلا ةدايز

 ةدافتسا ىتأي بابسألا هذه سأر ىلع نكل «ةجتتملا رابآلا ددع عافترا مث

 تدأو ىناريإلا جاتنإلاب تلح يتلا ةمزألا نم تاينيسمخلا لئاوأ تيوكلا

 ,(*يناريإلا طفنلا ميمأتل قدصم دمحم روتكدلا ةكرحل ةجيتن هرايهنا ىلإ

 .(2م1953 ىلإ1950 نم ةرتفلا يف ًابيرقت يناريإلا جاتنإلا عطقنا نيح

 نط800000 ناك نأ دعبف «يتيوكلا جاتنإلا عفر ةمزألا هذهل ةجيتنو

 يف عفترا مث ءنط نويلم 17 ىلإ م1950 ماع يف لصو 26701946 ماع

 .(م1949 رياربف .تيوكلا تيب :ةرهاقلا) 2 ددعلا «3ةنسلا «ةثعبلا ةلجم (1)

 .43 30 «18 ص ؛(م2004 ءلمألا ةبتكم :تيوكلا) م1950 تيوكلا ؛مينغلا فسوي بوقعي (2)
 ثوحبلا دهعم :ةرهاقلا) «يبرعلا لورتبلا ةيفارغج يف تارضاحم ءرصن ديسلا رصن (3)

 .127 ص ؛(م1968 «ةيبرعلا تاساردلاو

 (4) ©. طةصنع, طمقأ ةصل اخ1عوأ ه2 5سعت, (01010: 0 انما عقلا

 ممعوو,1998), 2. 4
 (5) عل ؟1هلاتلدزت, خيدطتم هتاطمانغ 5تلئممك, (امملمد: خل ددل 80015,2002),

 5ععمررل هنطاتعطعل, 2. 400.

 (6) 8دكددم ذلت خل 8طروطععمت, اكدت هنأ ةصل اطع 6نآك داهغ عد: ددحقلا 5(ةغغق ةصل

 اطع [منعممهنل موقت 5زةأ عتب 2. 94,



 يف طفنلل جتنم ربكأ تيوكلا تحضأف .نط نويلم 46,9 ىلإ 1954 ماع

 تدازو ««17ةيدوعسلا اهتقبس نيح 6 ماع ىتح اذكه ترمتساو جيلخلا

 «ةلئاه ةدايز -اهيلإ انرشأ يتلا - ةمزألا هذه ءارج ةيطفنلا تيوكلا تادئاع

 760000 تناك نأ دعب رالود نويلم 169 ىلإ م1953 ماع تلصو ثيح

 .(2061946 ماع يف طقف رالود

 :(م19 5 1ربمسيد 3) ةفصانملا ةيقافنا

 ؛جيلخلا بوعش دنع يموقلا يعولا ومن تاينيسمخلا لئاوأ ةرتف تدهش

 رايتلا اذه رهظ ًاديدحت تيوكلا يفو ءاهتاورث نم ةدافتسالا ىلإ علطتت تأدبف
 ىلع ذاوحتسالل ططخت ةيناطيربلا تاطلسلا هيف تناك تقو يف حوضوب

 .« )اهلك هتادئاع راكتحاو ءادج ديهز نمثب ماخلا طفنلا

 ةفصانملا ةيقافتا قيبطت ىلإ ةيطفنلا ملاعلا لود قبسأ اليوزنف تناك دقو

 ام وهو اهيضارأ ىلع ةلماعلا طفنلا تاكرشو اهتموكح نيب طفنلا دئاوع يف

 قرشلا يف طفنلل ةردصملا نادلبلا يف أدبملا اذه راشتنال ةيادب ناك

 .(*2طسوألا

 ةداجلا اهيعاسم تيوكلا تأدبو «57ة:ه:000. وكمارأ ةكرش عم ةفصانملاب

 (1) عل ؟1ةلانلمج“, آمع. 0.

 (2) [هوعدممتع 5هن0ل 7مطتقم, 1ع 81هلفمع ه4 طع 81هلعتم انآك داهاعؤ, (انمناعل

 [تمعلمست: 1اقعدو طععمو, 1998), 5هععمل طاتطاتقطعل, 2. 9.

 ةنسلا «12 ددعلا «ةيبرعلا ةفاقثلا ةلجم «يبرعلا جيلخلا يف ةيرصانلا ءيحيمرلا مناغ دمحم (3)

 .11ص ؛(م1971 ربوتكأ :ايبيل) ؛ىلوألا

 (4) [1ددكدم ىخ. ىلا عطوءوطععمب ]كنان هنأ: كل طولت عقل دانلإل, 2. 93.

 (5) 5( عمطعم آمدعتع, 0م. 01, 2. 0

 تزال ح



 طفن ةكرشل ًابلط ملاسلا هللا دبع خيشلا مدقف «هباشم قافتا ىلإ لوصولل

 تقفاو هسفن ماعلا نم ويلوي يفو ؛م1951 ليربأ يف دئاوعلا ةدايزل تيوكلا

 ةكرش ىلإ تيوكلا مكاح ثعب مث .«17ةفصانملا أدبم قيبطت ىلع ةكرشلا

 لامكتسا صوصخب م1951 ربمفون نم 22 يف ًاباطخ تيوكلا طفن

 .2(2ه1934 ربمسيد 23 ةيقافتا ليدعتو «ةفصانملا تاءارجإ

 ىرج ثيح «م1951 ربمسيد نم ثلاثلا يف ةفصانملا أدبم رقأ لعفلابو

 نيتكلاملا نيتكرشلل زايتمالا قوقح ليوحت يف لثمت م1934 ةيقافتا يف ليدعت

 ةيكلم قح يف فصنلا امهنم لكل نوكي نأ ىلع «تيوكلا طفن ةكرشل

 .ةئزجتلل لباقلا ريغ زايتمالا

 لوأ نم ءادتبا تيوكلا ىلع ةفصانملا أدبم قيبطت ىلع ليدعتلا صن امك

 :(3)اهزربأ ىرخأ ًاطاقن ليدعتلا اذه لاطو ؛م1951 ربمسيد

 .م2026 ماع يهتنتل ةنس 17 زايتمالا ةرتف دم -

 لزانتت نأ ىلع «زايتمالا قطانم نمض ةرومغملا رحبلا قطانم لوخد -

 قحب اهظافتحا عم «ةيتيوكلا رزجلا يف بيقنتلا يف اهقح نع ةكرشلا
 .اهرزج لحاوسو اهلحاوسو تيوكلا يضارأ يف بيقنتلا

 موسرم يف اهيلع صوصنملا لخدلا ةبيرضل يفاصلا ةكرشلا لخد عضخي -
 .يفاصلا لخدلا نم 5 ةغلابلا ةيتيوكلا لخدلا ةبيرض

 (1) ةنسمم ©. دكمتاط, !ءنسمتا 1950- 1965, ظءتامتم, طع خل. 5دطدط ةمل نأ
 (01ه0: 01010 آتمتا عيوتازرت 2ععوؤ, 1991), 22. 32-3

 (2) ةعقطتقم 8هايصلقمت طتومانأعو, 5ةنلتق ةعهطتوع 1نصسونا ] 1991-1829 , ل160

 طرت 1[؟نعاممل ةءطمقعأل, (ان 1: خععطتخع 8لئاتمهك, 1992)ب 7.

 .345 ص ؛عبارلا دلجملا ؛ىلوألا ةعبطلا :(199 6«؛يبرعلا

 اا



 يونس ينيلرتس 1 رش عف ًايونس ىنيلرتسإ هينج 45000 اهردق ةيلام ةناعإ تيوكلا طفن ةكرش عفدت -

 عم حابرألا يف ةفصانملا أدبم قيبطت رامث ينجت تيوكلا تأدب دقو

 يف ةلئاه ةدايز تثدح ثيح ءاهيضارأ ىلع ةلماعلا ةيلورتبلا تاكرشلا

 قافتالا اذه ىضتقمبف .«7)أدبملا قيبطتل لوألا ماعلا عم تحضتا لخدلا

 ماع ينيلرتسإ هينج نييالم ةثالث نم اهطفن نم تيوكلا حابرأ تعفترا

 دحاو ماع دعب يأ م1952 ماع ينيلرتسإ هينج نويلم نيتس ىلإ م9

 .«2)أدبملا قيبطت نم طقف

 ةيبرعلا ةحاسلا ىلع يرجي ام رثأتت ةيتيوكلا ةيلورتبلا ةسايسلا تذخأو
 يليئارسإلا يبرعلا عارصلا حوضوبو اهيف رثأ ثيح ؛ثادحأ نم ةيلودلاو

 اهطفن تادادمإ ءاهنإ 1953 ربمتبس يف تررق اهنأ دجنف «ءانثألا هذه يف

 .«2)افيح ةنيدمل ماخلا

 ههجو يذلا رصانلا دبع لامج يرصملا سيئرلا ءادنل ةباجتسا تثدح مث

 سيوسلا ةانق ليودتل يعاسلا ندنل رمتؤم داقعنا ىلع ًاجاجتحا ةيبرعلا نادلبلا ىلإ

 16 موي ًاماع ًابارضإ تيوكلاب طفنلا تاكرش لامع ذفن ثيح ءاهميمأت دعب

 .(©7تيوكلاب ةيويحلا قفارملا بلغأ بارضإلا اذه لمشو م1956 سطسغأ

 .421 ص :م1971 :1954 رصاعملا هخيراتل ةسارد :يبرعلا جيلخلا مساق ايركز لامج (1)

 .217 ص ءرصاعملاو ثيدحلا تيوكلا خيرات ءسورديعلا نسح دمحم (2)

 (3) [لمن 8زدلعع, 0ز1 ةمل طع خةعدط- آكهنلأ كمدكانعأ 1948- 1963 ,( عمن ظواقتلا

 حك دعدتلادم طععوم 1110, 1999), زعوأ ظنطاتقطعل, 2. 140.

 رصم ىلع يئالثلا ناودعلا هاجت جيلخلا تارامإ يف ةيبعشلا لعفلا دودر ؛دادهش ميهاربإ (4)

 ةعماج «ةيعامتجالا مولعلاو تايناسنإلا ةيلك ةيلوح «ةيناطيربلا قئاثولا عقاو نم م19 5 6ماع

 .222 ص .م1992 «ةسماخلا ةنسلا 5 ددعلا ءرطق

 1 نع



 ناودعلا ىلع لعف درك تيوكلا يف ةيطفنلا تآشنملا ضعب تبرخ امك

 بيبانأ نويتيوكلا رجف ثيح .(17سيوسلا ةانق ميمأت دعب رصم ىلع يئالثلا

 .(©”رصمل ةرصن يدمحألا ءانيم يف طفنلا

 ءىرخأ ةيحان نم تيوكلا ىلع يئالثلا ناودعلا رثأ دقو

 فقوت ءارج /75 ةبسنب تيوكلا نم قفدتملا طفنلا ضفخنا ثيح

 سأر قيرط كلست نأ ىلإ تالقانلا رطضا امم «ةانقلاب ةحالملا

 تقؤم قالغإب تيوكلا طفن ةكرش تماقف .ءحلاصلا ءاجرلا
 ةانقلا لقنت ثيح .يدمحألاو عوقملاو ناقربلا يف اهرابآ بلغأل

 جاتنإلا غلب امدنعف ؛تيوكلا طفن نم “75 ةبارق ابوروأ ىلإ
 40 هنم ةانقلا قيرط نع لقن ءنط نويلم 54 وحن م1955ماع

 ندع يف ريركتلا لماعم ىلإ لقنيف جاتنإلا يقاب امأ ءنط نويلم
 جاتنإ رثأت امك ءىصقألا قرشلا ىلإ ةبهاذلا نفسلا هب دوزتل

 نأ دعب ًايموي نط 44000 لصوف يثالثلا ناودعلا ءارج تيوكلا

 .(ةةايموي نط 160000 ناك

 روضح يف ملاسلا هللا دبع خيشلا دهعت م1958 ماع رخاوأ يفو

 ليئارسإ ىلإ يتيوكلا طفنلا لوصو عنمب رصانلا دبع لامج سيئرلا
 .(؟)ًايئاهن

 جرختسملا طفنلا نم ةنحش لوأ تيوكلا تردص تاءارجإلا هذه لبقو

 .157 ص م2000 -1900 نرقلل ةيبرع ةركاذ (2)

 (3) ظمهمعازمل 1ةسصعك, [مولمن, 24 1101: كوتطع ا 956

 راد :ندنل) ؛ةيتيوكلا ةيناريإلا ةيقارعلا تاقالعلا امارد :داركألاو طفنلا ءديجم لامك (4)

 .17 ص ؛ةيناثلا ةعبطلا :(م1997.ةمكحلا

 تالا



 رياني نم13 ىف هللا دبع ءانيم قيرط نع نابايلا ىلإ ةدياحملا ةقطنملا نم
94 11)*»), 

 مث .تيوكلا لامش نيتضورلا ةقطنم يف طفنلا رهظ م1955 ماع يفو

 .«2ةيتيوكلا طفنلا تالقان ةكرش سيسأتب تيوكلا تماق

 :(م1958 ويلوي 5) ةدياحملا ةيدوعسلا ةيتيوكلا ةيرحبلا ةقطنملا زايتما

 نع بيقنتلل ازايتما تيوكلا تحنم م1958 ةنس ويام نم سماخلا يف

 ثيح .23)ةدياحملا ةقطنملاب ةرومغملا ةقطنملا نم عاشملا اهفصن يف لورتبلا

 ًاديدحتو .نابايلل ةكولمم ةكرش يهو طفنلل ةيبرعلا ةكرشلا زايتمالا اذه تلان

 ةيدوعسلاو تيوكلل 20و ؛0*2لورتبلل ةيراجتلا ةينابايلا ةكرشلل 0

 .(5)ةفصانم

 امو رحبلا عاق يف ةمسقملا ريغ ةيتيوكلا حلاصملا فصن دقعلا نمضتيو

 هايملل ةرواجملا يبرعلا جيلخلا راحب يلاعأ لفسأ عقي يذلا ةبرعلا تحت

 .(6)ةدياحملا ةقطنملل ةيميلقإلا

 .346 ص ؛عبارلا دلجملا ءرصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات مساق ايركز لامج (1)

 تبثم م1961 ىتح م1954 خيراتلا اذه ذنم ةلقتسملا ةيكيرمألا لورتبلا ةكرش جاتنإ (*)
 .7 مقر تحت قحالملاب

 (2) 1كداجهنا 0ز1, 1*ةعاق ةمل 11 عاننعك, 2004, 2.20, 5.

 .132 ص «(م1963 ربمفون «ةيبرعلا لودلا ةعماجب لورتبلا نوثش ةرادإ :ةرهاقلا) ؛يبرعلا لورتبلا(3)

 (4) ]هون الزءلععع, 1ع 1[كمعلممد» ه2 0ز1- طع 11100لع طمأن 1ا5 5ءمماع ةمل آا5

 مموبعر, (7]عوب الورع ©طوماعو 5عتطصعرو 5همق, 1974), 2. 148.

 .م198 6رياني 9 «توريب «ةايحلا ةديرج (5)

 ةيسايس ةيخيرات ةسارد «ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةيسايسلا دودحلا تالكشم :يفيفعلا يحتف (6)

 تاساردلل يميداكألا زكرملا :ةرهاقلا) :2مقر ءيجيتارتسالا جيلخلا فلم «ةينوناق
 .54 ص م0 «ةيجيتارتسإلا
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 ال تيوكلا ةصح نأ ىلع صنو ءاماع 44,5 ب زايتمالا ةدم تددحو

 يف 6 ةيدوعسلا ةصح تغلب امنئيب .قيوستلاو جاتنإلا نم /57 نع لقت

 .220171975 يأ ماعب تيوكلا لبق اهتاذ ةكرشلا عم هتعقو يذلا زايتمالا

 ربتعي فوس زايتمالا ةقطنم نم جتتنملا طفنلا نأ ىلع ًاضيأ قافتالا صن دقو

 يف ةفصانم ناكرتشي امهرابتعاب ةيدوعسلاو تيوكلا نيب يواستلاب ًاجتنم

 .ةدياحملا ةقطنملا يف ةيطفنلاو ةيعيبطلا دراوملا

 :(3)يه ىرخأ ًاطورش ةيقافتالا تنمضت دقو

 .ةرادإلا سلجم ءاضعأ ثلث ةيدوعسلاو تيوكلا نيعت -

 .ةكرشلاو نيتلودلا يلثم نم ةفلؤم ةنحجل قيرط نع ةكرشلا تاباسح ةبقارم -

 .ةيسايسلا نوؤشلا يف ةكرشلا لخدتت ال -

 .نيتلودلا يف لخدلا ةبيرض ةكرشلا ددست -

 .ةيداعملا لودلل اهجاتنإ ةكرشلا عيبت ال -

 .ًاعم قيوستلاو جاتنإلا ساسأ ىلع حابرألا ردقت -

 عبر لكشب رالود نويلم 1و5 ىلع ةكرشلا نم تيوكلا مكاح لصحي -

 لدعم ىلإ طفنلا لوصو دنع نييالم ةسمخو «طفنلا فاشتكا دنع يونس

 .ًايموي ليمرب 0

 :ةمجرت ؛ملاعلا ىلع ةرطيسلل ةوق هرابتعاب لورتبلا ىلع عارصلا ءاكشيست ناوطنأ (1)
 .15 ص ؛(م1965 ءرشنلاو ةعابطلل ةيموقلا رادلا :ةرهاقلا) ءزيزعلا دبع باهولادبع

 (2) 1ع 8عموممتقأب ظضفامتم, 0 1133 458.

 .3516350ص ؛«قباسلا عجرملا ءمساق ايركز لامج (3)

 ا



 قرشلا لود نم ةلود ةيأ تلصح اذإ ةيقافتالا دونب يف رظنلا ةكرشلا ديعت -

 .(17ةيدوعسلاو تيوكلل ةكرشلا هتطعأ امم لضفأ تازايتما ىلع طسوألا

 دعب ىلع م1960 رياربف يف رفحلا تأدب دق ةكرشلا نأ ركذلاب ريدجو

 جاتنإ يف رثب لوأ تحجنو «ةدياحملا ةقطنملا لحاس نم رحبلا لخاد ًاليم8

 ًادج ةيلاع ةروصب لورتبلا جارختسا يف لمعلا روطت مث ءآيموي ليمرب 0
 .(27تاونس عبرأ ىدعتت ال ةرتف يف ًارثب نيعبرأ تغلب

 ةيتيوك ماخ طفن ةلقان لوأ ةعانص م1958 ربمسيد 15 يف مت دقو

 سوؤرب تيوكلاب ةسسؤملا ةيتيوكلا طفنلا تالقان ةكرش نم ةيصوتب نابايلاب
 .نط نويلم 46 تغلب ةلومحب ةيتيوك لاومأ

 ؛يدمحألا ءانيم يلإ (ةمظاك) ةلقانلا تلصو م1959ويام نم عبارلا يفو

 .(37سيوسلا ةانق قيرط نع اهتلصو يتلا مادرتون ةئيدم ىلإ ةنحش لوأ لمحتل
 نأ ىلع طفنلا ةكرش عم تيوكلا تقفتا -م1959 - اهتاذ ةنسلا يفو

 .(47يدقن لباقم يأ نود طفنلا نم اهتاجايتحا فصن ىلع لصحت

 نيوضع لوخد تيوكلا طفن ةكرش خيرات يف ةرم لوألو م1960 ماع دهشو

 «ةيدوعسلا ةيتيوكلا ةدياحملا ةقطنملا لورتبو دوعس لآ زيزعلا دبع كلملا ءحابصلا ةفيلخ ةنوميم ()

 «تيوكلا ةعماج :تيوكلا) ,29 ددعلا ؛ةيناسنإلا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا ؛ةيقئاثو ةسارد

 .8 ص ء.(مم8

 بابش ةسسؤم :ةيردنكسإلا) «تارامإلاو لودلا :يبرعلا جيلخلا ءديسلا دومحم (2)
 .194 ص ؛(م2003.ةعماجلا

 .364 ص «قباسلا عجرملا ؛متاحلا دلاخ هللا دبع (3)

 .347 ص ءقباسلا عجرملا ؛مساق ايركز لامج (4)

 سه امملإ -



 خيشلا تيوكلا ريمأ نم رداصلا رمألا ىلع ءانب كلذو ءاهترادإ سلجم يف نييتيوك

 .2"ةرادإلا سلجمب تيوكلا ةموكح نع ةباين نييتيوك نيوضعك يديزملا

 طفن ةكرش يف ةيتيوك ةأرما لوأ نييعت هسفن ماعلا يف ًاضيأ مت امك

 ةيتيوكلا ةينطولا لورتبلا ةكرش تسسأت م1960 ربوتكأ لوأ يفو .«2تيوكلا

 تبتتكا مهس نويلم ىلإ ةمسقم يتيوك رانيد 7,500,000 هردق لامسأرب

 .©7تيوكلا ناكس عومجمل 40و «ةكرشلا لام سأر نم 60 ب ةموكحلا

 (*) :(0558© كيوأ) لورتبلل ةردصملا راطقألا ةمظنم

 دقعل ةيقارعلا ةموكحلا تعد طفنلا تاكرشل ةيفسعتلا تاسايسلل ةجيتن

 قارعلاو ناريإو ةيدوعسلا نع نولثمم هرضح عوضوملا اذه ثحبل دادغب يف رمتؤم

 .(*”ههحلاصم يمحت ةمظنم ءاشنإ ىلع قافتالا فدهب تيوكلاو اليوزنفو

 يف ةمخض تاضيفخت ءارجإ ىلع تمدقأ دق طفنلا تاكرش تناكو

 ؛ةجتتملا نادلبلا تاموكح ةراشتسا نود م1959 ماعل ةنلعملا راعسألا

 لودلاو ةيناطيربلا ةموكحلاب اهتقالعو تيوكلا خيرات رصتخم «ناحرفلا هللا دبع دشار (1)

 .147 ص ؛(م1960 «ةبورعلا راد :ةرهاقلا) :ةيبرعلا
 (2) 1كدالدتا 0ز1: 1ةعاك هصل 11 عسسعو, 2004, 2. 20.

 (3) 381.4. ةزاممع, 1ع 8ءمدملنسع 1014 هز 112.6 زم طع 0ز1 8و7 655,

 (8النمعطعمب آل آ), 2. 5.

 قوس يف تاروطتلا ؛رابلا دمحأ :رظنا اهتأشن فورظو اهنيناوقو ةمظنملا هذه لوح ديزملل(*)
 .55 :35 ص ؛ىلوألا ةعبطلا ؛«(م1986 ءرشنلاو ةعابطلل نونفلا راد :ةدج) ؛لورتبلا

 ددعلا ؛ةيجيلخ نوؤش ؛ةيجيلخلا ةيناريإلا تاقالعلا يف هرثأو لورتبلا ءراطعلا ميهاربإ نيسح (4)

 .6 6 ص ؛(م1999 ليربأ ؛ةيجيتارتسإلا تاساردلل جيلخلا زكرم :ةرهاقلا) ؛لوألا دلجملا «عبارلا

 - 4و



 اهتاداريإ لدعم ضافخنا ىلإ ىدأ يذلا رمألا ءلودلا هذه حلاصم ةلهاجتم

 0 طفتلا

 م0 ربمتبس نم رشاعلا يف دادغب ىف عامتجالا اذه دقع دقو

 ىلع سمخلا لودلا وبودنم اهدعب عقو ةعبرأ مايأ ةليط هتاسلج تدتماو

 اهتمظن «ةيلود ةعيبط تاذ ةيموكح ةمظنم يهو «؛كبوألا سيسأت ةقيثو

 ةيراتركس ىدل تلجسو «نيسسؤملا ءاضعألا لودلا نيب تدقع ةيقافتا

 يف كلذو «ةدحتملا ممألا قاثيم نم 102 ةداملا ماكحأ ىضتقمب ةدحتملا ممألا

 .(200196 2ربمفون 6

 :(37هه سيسأتلا ةقيثو ىلع نوعقوملاو

 .يليوزنفلا ةينوبركورديهلا داوملاو نداعملا ريزو زيريب ولباب ناوخ -

 .يدوعسلا طفنلا ريزو يقيرطلا هللا دبع -

 .كبوألل ريتركس لوأ «ناريإ لثمم ىناحور داؤف -

 .يقارعلا ةلاكولاب طفنلا ريزوو طيطختلا ريزو ينابيشلا تعلط -

 .تيوكلاب ةيلاملا ةرئاد ليكو رمع ديس دمحأ -

 .ةيلودلا تنرتنإلا ةكبش ىلع يتيوكلا يريمألا ناويدلل ينورتكلإلا يمسرلا عقوملا (1)
 انبانباتب .80..03 1 .اعالا .

 .قباسلا عجرملا ؛راطعلا ميهاربإ نيسح )2(

 راطقألا ةمظنم :تيوكلا) ريمألا باهولا دبع :ةمجرت ءرييغت ةادأ كباوألا ءروميس نايإ (3)

 .64 :53 ص ؛(م1980 ؛* كباوأ ' طفنلل ةردصملا ةيبرعلا

 ب



 رئازجلا مث يبظ وبأو رطقو ايبيلو ايسينودنأ ءاضعألا لودلل فيضأ دقو
 :2(2)يف كبوألل ةيسيئرلا فادهألا تلثمتو«*)1)دعب اميف

 .ءاضعألا لودلل ةيلورتبلا تاسايسلا ديحوتو قيسنت -

 .ءاضعألا لودلا حلاصم ةيامح لئاسولا لضفأ ريرقت -

 .ةنلعملا راعسألا ضيفختل ةيعامجلا ةمواقملا -

 .ءاضعألا لودلا حلاصم ةيمنت -

 .ةيملاعلا قاوسألا يف راعسألل رارقتسالا قيقحتب ةليفكلا لئاسولا عضو -

 .ةجتنملا دالبلل مظتنم لخد ىلع لوصحلا نامض -

 .ةكلهتسملا نادلبلل ةيافك تاذو ةيداصتقاو ةمظنم ةيلورتب تادادمإ ريفوت -

 .لورتبلا ةعانص يف نيرمثتسملا لام سأر ىلع دئاع ميدقت -

 تاكرشلا ةسايس لعفلاب تفقوت كبوألا ءاشنإل دودرم لوأ يفو

 .ةيلورتبلا داوملا نم تارداصلا راعسأ ضيفخت يف ةيراكتحالا

 :(م196 1 رياني 15) لش ةكرش زايتما

 ةكرش حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا حنم م1961 رياني نم 5 يل

 نم هجارختساو طفنلا نع بيقنتلل ًازايتما ةددحملا لورتبلا رامثتسال لش

 ةتس ةفاسمل رحبلا هايم تحت ةعقاولا ةينطابلا ةيضرألا ةقبطلاو رحبلا ضرأ

 .1 :240 ص «يبرغلا ملاعلاو طسوألا قرشلا طن روش فه .ماس (1)

 :1950 يماع نيب ام ةرتفلا يف كبوألا لود ضعب جاتنإ لودج قحالملاب صاخلا مسقلاب رظنا (*)

 .8 مقر تحت م2

 اللا .02.801 .أا8/ .ةيلودلا تنرتنإلا ةكبش يلع ىتيوكلا ىريمألا ناويدلل ىمسرلا عقوملا (2)

 تاجا كن



 ةروكذملا ةقطنملا نمض عقت يتلا ةيلمرلا زجاوحلاو رزجلا عم «ةيرحب لايمأ

 اذه دعيو .(1)(ربك -ةهوع -ناكسم -اكليف -نايبوب -ةبرو) رزج ءانثتساب

 لحاسلا ىلع ئطاشلل ةيذاحملا ةقطنملا يف زايتما ثلاث وه زايتمالا

 .22)يتيوكلا

 نم ةعرفتملا تاكرشلا ىدحإ يه تازايتمالا تحنم يتلا ةكرشلاو

 تيوكلا لش ةكرش مسا تحت تسسأو «ةيدنلوهلا لش شتد لايور ةعومجم

 .ليم 1500 يطغت ةحاسمب ءزايتمالل ًاماع 45 ةدم تحنمو لورتبلا ةيمنتل

 قافتا وهو ةيلاملا تاقافتالا عاونأ نم اديدج اعون زايتمالا نمضتو

 «ةكرشلا لخد نم /20 يف قحلا تيوكلا مكاحل ناكف ؛:ةكراشملا

 ةعباتلا ةيراجتلا كلاسملا قيرط نع هقوسي جتنملا طفنلا نم /20كلذكو
 .(3!لشل

 :(4يف ةيتيوكلا ةموكحلا قح لثمتو

 .ًايونس ماخلا طفنلا جاتنإ يفاص نم نطلا نع تانلش ةسمخ -

 جاتنإلا يفاص نم ليمرب لك نع جاتنإلا موي نلعملا رعسلا نم 5 -

 يذلا زاغلا ةميق نمو «ةيعيبطلا هتلاحب عابي يذلا زاغلا ةميق نم 125 -
 .تاجتتنملا ةعانص يف مدختسي

 ./,60 ىلإ حابرألا يف اهتصح عفترتل ةكرشلا لام سأر نم /620 ءارش -

 .73 ص ؛(ت .د «بيدألا ةعبطم :دادغب) ءاهرضاحو اهيضام تيوكلا ءرحلا .ن ميهاربإ (1)

 (2) [1ةكووم خذ. خا 8طووطععمت. [مع. 0.

 .269 ص ء«قباسلا عجرملا روش . ه .ماس (3)

 . 201 ص ؛قباسلا عجرملا ءيواربلا دشار (4)

3 



 اهسفنب مهراتختو «نييلود نيبساحمك مهب فرتعم نيعجارم ةئيه نييعت -

 .ةموكحلا نع ةباين ةكرشلا رتافد صحفل

 :(م196 1 وينوي 19) لالقتسالا وحن قيرطلاو طفنلا

 سمخ تيوكلا يف لمعت تناك نيرشعلا نرقلا تاينيتس علطم يف

 تايسنج نم تايرخألا عبرألاو ةينطو اهنم ةدحاو ؛(*)ةيطفن تاكرش

 تيوكلا نأ رهظي ام وهو .(ةيدنلوه -ةيناباي -ةيكيرمأ -ةيناطيرب) ةفلتخم
 هذه نم ةكرش ةيأل اهتحنم يتلا ةيطفنلا تازايتمالاب ةديقم ام ًاموي نكت مل

 ققحت ةيقافتا ةيأ ماربإ يف ةرح اهسفن تربتعا ثيح «؛تاكرشلا
 .(!)اهحلاصم

 لين يف تمقانس يتلا عفاودلا ىدحإ يه ةيلالقتسالا هذه لعلو

 ام وهو «يداصتقالا لقثلاو ةينطولا ةدارإلا بناج ىلإ اهلالقتسا تيوكلا

 ةلماشلا ةيمنتلا ةيلمع تأدبف «لورتبلا دئاوع تداز امنيح لعفلاب ققحت

 .راهدزالاو مدقتلا نم ةريبك ةجرد تيوكلا تغلب ثيح

 مدع دعب ةصاخ «لالقتسالا يف ريكفتلا لآ مدقتلا اذه اهداق دقو

 ءارجإب مايقلا يف اهتبغر يف تيوكلا ةموكحل ةيناطيربلا تاطلسلا ةعنامع

 ةدعاسملا كلذكو «ةلودلا تائيه ةفاك يف ةيلخادلا تاحالصإلا نم ريثكلا

 .(©ةيلودلا تاسسؤملا ةيوضعل مامضنالا يف

 اهتانايب ةفاكب سمخلا تاكرشلا يوحي ًالودج :9 مقر تحت قحالملاب صاخلا مسقلا يف رظنا (*)

 .م1961 ماع اهجاتنإو اهيف لمعت يتلا لوقحلاو
 خيرات ةلسلس «نيرشعلا نرقلا -ةيناطيربلا ةيامحلا لظ يف تيوكلا حابصلا ةفيلخ ةنوميم (1)

 0 ص .ةثلاثلا ةعبطلا م0 «نطولا عباطم :تيوكلا) «تيوكلا

 «رشنلاو ةعابطلل ةضهنلا راد :توريب) .«ةيسايسلا اهتانايك :ةيبرعلا ةريزجلا هبش «؛ةرودق ةيهاز (2)

 .1 ص ء(ت .د

 ترق دع



 ؛م1899رياني 23 ةدهاعم ءاغلإب ًايناطيرب تماق قبس ام لكل ًالامكتساو

 19 يف صوقنم ريغ ًالماك ًالالقتسا ةلقتسم ةلود تيوكلا تنلعأو

 .م196 آوينوي

 يف طفنلا جاتنإو فاشتكا روطت لحارم نم ةلحرم تمتتخا اذكهو

 ماع لالقتسالا لينب تمتتخاو م4 ماع زايتمالا حنمم تأدب تيوكلا

 تيوكلا طفنب قلعتت ىربك تاروطت تاونسلا هذه تلمح ثيح .م1

 طفنلا ىوق نم ىربك ةوق تيوكلا نم تلعج ًاعيبو ًاقيوستو ًاجاتنإو ًافاشتكا
 تيوكلا تحنم ثيح «ةيملاعلا قاوسألاب هعيبتو هجتنت ام لالخ نم ةيلودلا

 مث «ليوأ نيمأ ةكرشل م1949 ربمتبس 22 يف اهب ةطيحملا هايملاو رزجلا زايتما
 5 يف ةيدوعسلا عم ةدياحملا ةقطنملاب ةرومغملا ةقطنملا نم عاشملا فصنلا زايتما
 جارختسا زايتما مث «نابايلل ةكولمملا طفنلل ةيبرعلا ةكرشلل ,م1958 ويلوي

 ةديدج ةلحرم ىلإ تيوكلا اهدعب لقتنتل ءلش ةكرشل رحبلا ضرأ نم طفنلا

 يف اهلالخ تمهاسو «يطفنلا اهجاتنإو اهتافاشتكا نم اهيف روطت تذخأ

 قوسلا دعاوق طبض يف رثألا ربكأ اهل ناك يتلا كبوألا ةمظنم سيسأت

 عيبو ريعستو جاتنإ ةيلمع تمظن يتلا حئاوللاو نيناوقلا لالخ نم ةيملاعلا
 .ملاعلا لود ةفاكل طفنلا



 ثلاثلا لصفلا

 يقارعلا وزغلا ىلإ لالقتسالا نم

 م1990-1





 :(614151) ةيبرعلا ةيداصتقالا ةيمنتلل يتيوكلا قودنصلا

 م1961 وينوي 19 يف تيوكلا لالقتسا نع يمسرلا نالعإلا بقع

 اهتورثل ميكحلا مادختسالا ةيفيك يف ريكفتلا يف ةرشابم تيوكلا تعرش

 نم 31 يف تأشنأف ««)ةيداصتقالا اهتيسامولبد مئاعد ءاسرإل ةيطفنلا

 لام سأرب .ةيبرعلا ةيداصتقالا ةيمنتلل يتيوكلا قودنصلا م1961 ربمسيد

 رالود نويلم140 اهتقو لداعي ام يأ رانيد نويلم نوسمخ هردق يئدبم
 .(2)يكيرمأ

 دراوملا ىلع ةزكترم ةيجراخ ةسايس ليكشت يف ةدئار تيوكلا تناكو

 نادلبلل تادعاسملا حنمل ةأشنم ةيموق ةسسؤم لوأ قودنصلا ناكو «ةيطفنلا

 .(3)ةيمانلا

 ةيقارعلا ةيتيوكلا ةمزألا ءانثأ يف قودنصلا اذه يف ريكفتلا ءاج دقو

 وينوي يف لالقتسالا نع يمسرلا نالعإلا بقع تثدح يتلا

 يلاملا قيرفلا ةلوج دعب قودنصلا اذه سيسأت اهدعب ررقتفا* 1

 فيص ندرألاو نانبلو برغملاو سنوتو ايبيلو نادوسلاو رصم يف يتيوكلا

 رانيد يرايلم ل قودنصلا لام سأر عفترا م0 ماع يفو .(*)هءاعلا اذه

 (1) 84.5. ةعلنومت, طماتاعك ذم طع 0نآك, (8آعرب ططعاطن: الالعمك طسطاتعطتمع

 [1هنوع, ال/ .آد)), 11.

 ةرازوبةمجرتلاو ثوحبلا ةرادإ :تيوكلا) «36 مقر يونسلا باتكلا ؛تيوكلا (2)

 .38 ص :(م2002؛مالعإلا

 .131 ص ؛طفنلا رسج ىلع لدابتملا دامتعالا ةقيتع دمحأ يلع (3)

 .ليصفتلاب ًاقحال مساق ميركلا دبع ةمزأ مساب ةفورعملا ةيتيوكلا ةيقارعلا ةمزألا حرش متيس (*)

 (4) ةمطلنا- 1علج ةكوأت, اكلات دنا*5 1هرءعاوم طوانعزل: © دامنع آم آ8010 هان

 ع5, (5وم 1ءممعاوعم: الا عواتب] عنب 2:عوؤر1990) , 6.

 با



 لمشيل م1974 ماع هطاشن عيسوت مت مث .2'”رالود رايلم 6,7 يلاوح يأ

 .(2ةيبرع ريغ الود

 ةبارق م1984و1962 يماع نيب ام ةرتفلا يف قودنصلا قفنأ دقو

 .("”اضرق 280 ةميق يه رالود نويلم 3

 :(*!تاينيتسلا دقع لالخ يتيوكلا طفنلا

 «تاينيتسلا يف ةدئاسلا ةسايسلا يه تادئاعلا قيفنت ةسايس تناك

 قيفنت ةسايس ينعتو «تاينيسمخلا يف حابرألا ةفصانم ةسايس تداس نأ دعب

 ةلماعلا ةيطفنلا تاكرشلا لبق نم ةموكحلل مدقملا عيرلا بسحي نأ تادئاعلا

 نم همصخ متي الو ةكرشلل ةماعلا تاقفنلا نم ءزج هنأ ىلع اهيضارأ يف

 .(©حابرألا ةفصانم ةسايس بجومب ةموكحلا ىلإ ةدئاعلا حابرألا

 ؛ةيطفنلا نادلبلل ةبسنلاب عافدلا ةلحرم تاينيتسلا دقع لثم دقو

 كبوألا يتمظنم ءاشنإ لكشي ملو .«؟)ءودهلاب ةلحرملا هذه تمستاو

 .قباسلا عجرملا «ةقيتع دمحأ يلع (1)
 (2) ةطلسآ- 1عله ةعوأل, آمع. ©

 (3) 1هوءمط الث معطغ ”اهتمممسل, 1ع آنتمنغعل ةسل 1ع نادل دلك خ ©عوخنن' ةقل

 8عزممل, "1ع ظمصتعمتعك 0ءءوكتنممقل 2ةمععك 810: 11, (ةطم 7طقطت: 1ع [8صصن-

 ردنعو (نعماع» 105 ذانهنععتنع ةمل [عوعقمعا 1997), طزعوأ ظنطاتقطعلر 2. 20.

 ىتح تيوكلا طفن ةكرش يف ةيطفنلا رابآلا ةلاح حضوي ًالودج قحالملاب صاخلا مسقلاب رظنا (©)
 .10 مقر تحت :م1970 ماع لئاوأ

 .185 ص ؛ةيبرع رظن ةهجو ؛ةيلودلا تاقالعلاو طفنلا «يحيمرلا مناغ دمحم (4)

 :باتك ثوحب ةعومجم نمض ثيحب «ةيلودلا تاقالعلا يف طفنلا ءوشاعم رداقلا دبع (5)

 راطقألا ةمظنم :تيوكلا) :ةقيتع دمحأ يلع :ميدقت «يلورتبلا مالعإلا يف تارضاحم
 .139 ص ؛(م1985 ,*" كباوأ' لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا

 ا عا



 نم ةوطخ ناك هنإ لب .ءاضعألا لودلا بناج نم موجه يأ كباوألاو

 .ةينطولا حلاصملا نع عافدلا تاوطخ

 لكش ثيح ءاهلالقتسا دعب تيوكلل ةبسنلاب لورتبلا ةيمهأ تداز دقو
 نم تيوكلا تاداريإ ةبسن تغلب دقف «هل ًاعفاد ناك نأ دعب لالقتسالل ًامعاد

 تلكشو .«77/92 ةلودلل ةماعلا تاداريإلاب ةنراقم م1961 ةنس طفنلا

 ماعلل ةيتيوكلا تارداصلا عومجم نم 97,3 ةبسن ةيلورتبلا تارداصلا

 ,(«2(0) سفن

 م1961 ويلوي يف تلدع ثيح ءاهلالقتسا رامث ينجت تيوكلا تأدبو

 ىلع ًامازل حبصأ ثيحب م1948 ماع ةسن» 011 ةكرشل حونمملا زايتمالا

 ءطفنلا نم يفاصلا اهداريإ ىلع ةلودلا لخد ةبيرض عفدت نأ ةكرشلا

 جاتنإ لوصو دنع نلعملا رعسلا ةميق نم زايتما موسرك 12,5 كلذكو

 .(2)ًايونس نط 15 , 000ىلإ ةكرشلا

 تيوكلا لوصحب ىضقي رخآ ًاليدعت ةديدجلا ةيقافتالا تلمش امك

 نم 50 وأ ياس هلا راعسأ ساسأ ىلع ةكرشلا حابرأ نم 175 ىلع

 .(*7ىلعأ امهيأ ةنلعملا راعسألا ساسأ ىلع حابرألا

 «تالكشملاو لامآلا -يبرغلا ملاعلاو طسوألا قرشلا طفن ءنورخآو روش .ه .ماس (1)
211 

 (2) ةطولا ادق خل ءاطمرتعا, 1[سدتا 0زل, داهنع ةصل طواتاءمل آععئاتسماتلب

 (1] 16: 1اطهعد طمعمو, 2000), 1ةكأ طنطاتقطعل, 2. 4.

 1961 ماع ذنم ةيتيوكلا تارداصلا يلامجإ يف طفنلا ةكراشم بسن يوحي ًالودج رظنا (*)

 .11 مقر «قحالملاب صاخلا ءزجلاب م1984 ىتح

 .349 ص ؛عبارلا دلجملا ءرصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات ءمساق ايركز لامج (3)

 .209 ص «ملاعلا يف لورتبلا برح :يواربلا دشار (4)
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 ةكرشلا تنلعأ م1 ربمسيد يف ًاديدحتو ماعلا اذه ةياهن يفو

 لوألا ؛نيديدج نييقفأ نيرئثب تفشتكا اهنأ تيوكلا ىف ةلماعلا ةينابايلا

 .؟'ايموي اليمرب 4270 يناثلاو ءايموي اليمرب 7120 جتني

 ةبارق جاتنول تيوكلا لوصو لالقتسالل يلاتلا ماعلا دهش دقو

 .«2!ايموي ليمارب 1,957,906 لدعمب ليمرب نويلم715لا

 ةيتيوكلا ةينطولا لورتبلا ةكرشل ديدج زايتما حنم م1963 ماع يفو

 ةقطنم تطغ دقو «تيوكلاب صاخلاو ماعلا نيعاطقلل ةكولمملاو ًاثيدح ةأشنملا

 اهزايتما ضرأ نم تيوكلا طفن ةكرش اهنع تلخت يتلا ةقطنملا كلت زايتمالا

 .23061962 ويام يف تيوكلاب

 جاتنإلا يف ةدايز م1966 .1965 .1964 ةيلاتلا ماوعألا تدهشو

 ًالوصو 61 ةبسنب يتيوكلا جاتنإلا داز ثيح «تادئاعلا يف ةدايز يلاتلابو

 تغلبف ««اهتاذ ةرتفلا يف 30 ةبسنب دئاوعلا تدازو ,م1964 ماعلل

 ىلإ تداز .رالود نويلم 624 ةبارق يأ .«ةةرانييد: )و 0

 ثيح .«©61966 ماع رالود نويلم 672 ىلإو م1965 ماع رالود نويلم6

 .«ًايونس ليمرب نويلم 850 ىلع ديزي ام ىلإ ةيطفنلا تيوكلا تارداص تعفترا

 (1) 2ععمرلك ه4 اكنانلدتنا 1961- 1965, 8لز160 طالأ ةمئاق 1.2. 8انلعأأ, 181

 1532/1 , (1ن 1ع: 4معءالا) ع 18010135, 1997), 2. 5.

 .5 2 ص ءاهرضاحو اهيضام تيوكلا ءرحلا .ن.ميهاربإ (2)

 (3) [[دكذدم خذ. خل. 8طووطععمل, اعنا هنأت ف طماناتعمل دانلإل, 2.

 (4) ةوعونعاتمع. 5. [ةصدقعأ, اكناتتةنان 50ءادل (طمصعع ذم 1150م عهل 2و مععاتال عر

 (مل عجب 20: 5زمعادك الملا عملات ععوؤ, 1988), 2. 93.

 .76 ص «قباسلا عجرملا رحلا ميهاربإ (5)
 .8 ص ؛«قباسلا عجرملا ءرصن ديسلا رصن (6)

 (7) ةلزعطمادك 1ةللمد, 8511001ع [عمكأ 0ز] 8[كهمعز/ ةمل زاك ظسطسسع 12: معملل أن

 (1116: امامهم آنم110, 1975), 1ةعكأ ظانطاتولطعل, 2. 45.

 باق ت



 : (م1967 ويام) كبنيك - ليونابسيه زايتما

 يفاك0/70 لورتبلل ةيتيوكلا ةينطولا ةكرشلا تلخد م1967 ويام يف

 ةموكحلا اهكلمت ةكرش يهو «111ةمةضدذا ليونابسيه ةكرش عم ةيقافتا
 ثالث اهتسسأ دقو « 5مةمتؤأل 006131 0 ©:0انم ةينابسإلا

 ةينابسوللو /51 ةبسن ةيتيوكلا ةكرشلل لورتبلا ريركتل ةينابسإ تاكرش
 اذه يطغيو .بيقنتلا تافورصم ةفاك ةينابسإلا ةكرشلا لمحتتو/ 9

 «ةيتيوكلا ةرومغملا قطانملاو ةيربلا قطانملا نم 2مك 9262 ةحاسم قافتالا

 .«1)ةيفاضإ تاونس سمخ ىلإ اهدم نكمي ةنس 35 هتدمو

 نم 25 تنمض ةينابسإلا ةموكحلا نأ يف ةيقافتالا هذه ةيمهأ لثمتتو

 اهدحو لمحتتس تيوكلا نأ يأ «يتيوكلا ماخلا طفنلا نم اهقوس تاجايتحا

 .2!ةينابسإلا قوسلا تاجايتحا عبر نيمأتو ةيطغت ةيلوؤسم

 نم رداصلا يريمألا موسرملا ىلع ءانب ءتماق تيوكلا نأ ركذلاب ريدجو

 هايملا ديدحتب ؛م1967 ربمسيد 17 خيراتب حابصلا ملاسلا حابص خيشلا

 نيتداملا ىلع عالطالا دعب كلذو «آليم رشع ينثا ةفاسمب تيوكلل ةيميلقإلا

 ةقطنملا ديدحت ةيقافتاو «يتيوكلا روتسدلا نم نيتسلاو ةسماخلاو ىلوألا

 فينج ةيقافتاو 0065 ويلوي نم 7 يف ةعقوملا ةيدوعسلا عم ةدياحملا

 نم ةحونمملا زايتمالا دوقعو م1958 ليربأ نم 29 خيراتب ةرداصلا

 .«ة)اهيضارأ يف ةلماعلا ةيبنجألا طفنلا تاكرشل تيوكلا

 .269 ص «قباسلا عجرملا .نورخآو روش .ه .ماس (1)
 (2) [1ةكددم ذل. خل 8طروطععمت, 0م. ©, 2.96.

 .باتكلا اذه نم يناثلا بابلا نم ثلاثلا لصفلا يف ةيقافتالا هذه نع ًاليصفت ثيدحلا يتأيس (*)
 (3) 15 آمهو- اكادانا طلوماأع, ةكقطتقم ©6ءممماتان عت, ععنمدمل هع عماقتو

 دايلنعو, 8اماناتمم ه2 "طع آممو- 1كبدتا آمنعمقتتمدقل 8هسصلقصت هد امص

 هل 5عمن 1958- 1993, 8لتنعل طز: هنعطقتل 5طماتعال, ([01 ةععطناع

 18لن همك, 1994), ؟7هلسدع كب 2, 47.

 تبافلي



 07 وينوي) طفنلا ريدصت رظحو تيوكلا

 «ةتسلا مايألا برحب ةامسملا ةثلاثلا ةيبرعلا ةيليئارسإلا برحلا لاعتشا عم

 طفن ءارزو قفاو ثيح ؛موجهلا عدرل ًايسايس طفنلا مادختسا برعلا ررق

 ىلع م1967 وينوي نم 6 يف رئازجلاو ايبيلو قارعلاو ةيدوعسلاو تيوكلا
 ايناطيربو ةيكيرمألا ةدحنملا تايالولا ىلإ طفنلا ريدصت ىلع رظح ضرف

 ًايمسر تيوكلا تنلعأو .«1)ةيبرغلا ايناملأ امهيلتو ليئارسإل نيتمعادلا

 ترطضا مث .«20ليئارسإ دعاست يتلا لودلا ةفاكل طفنلا خض فقوب اهرارق

 مايأ ةعبرأ ةدمل ةيلك لورتبلا ريدصت فقو ىلإ اهيف نيلماعلا بارضإ دعب

 يتيوكلا لورتبلا ردصو ءاهدعب فنؤتسا لمعلا نكل .م1967وينوي 17-4

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ءانثتساب اهل ردصي ناك يتلا قاوسألا ةفاك ىلإ

 رهشلا اذه لالخ تيوكلا جاتنإ رارقلا اذه ءارج نم طبهف .«3)ايناطيربو

 تيوكلا رئاسخ تردقو .نيقباسلا نيرهشلا لالخ هيلع ناك امع 7/41 ةبسنب

 .«*ايموي رالود نويلملا ةبارقب اهنيح

 نم 29 يف دقعنملا موطرخلا رمتؤم يف ًاعيرس يغلأ دق رظحلا نكل

 طفنلا مادختسا ةركف ىلع برعلا ةداقلا عمجأ ثيح ؛(1967.)5 سطسغأ

 (1) طوننأ خهمتك, طع ةيهط 0ز] آل عدمم»و, (ةطع ]ط7طقطتت 1ع ظمحتعماعك 0ع 7

 ةئدنعوتع 5ةنلنعع همل .؟عدعممعط,1999), ذأ طمطاتوطعل, 2.4.

 (2) ©طمماكتوغأ طةدمقكممرممرفكأاب [15 1كبدتا 1[عادلتممك 1961- 1992: خم [لمعقدكال

 مععاداتممعطتم, »1110, آتهمسطاتكاعل, 12ءمدم دعما 04 1]ماع3ةمنههقل 0هانالعكر

 المنا عيونا هل آلا/ةلعؤ, 1997, 2. 114

 10 ص «قباسلا عجرم ا «بهذ بحاص (0

 .47 ص «لورتبلا برح ءدمحم نسحم (4)

 (5) طدلنأ ثدياك, 0م. 06
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 ةكلهتسملا لودلل هقفدت رارمتساب يأ ؛ةرشابم ريغ ةقيرطب نكل حالسك

 ًايركسع ليئارسإ عم ةهجاوملا لود دومص معدل هدئاوع نم ءزج عاطتقاو

 ايبيلو ةيدوعسلاو تيوكلا تمدق ثيح «لعفلاب ققحت ام وهو :«1)ًايسايسو

 امك .رالود نويلم 95 اهنم رصمل ناك «ندرألاو رصمل رالود نويلم5

 نويلم 55 تمدق امنيح ةينيطسلفلا ةيضقلا معدب اهمازتلا تيوكلا ترهظأ

 ىلإ اهطفن خض فانئتسا تيوكلا تررق م1967 ربمتبس نم 3 يفو

 لودلا ةفاك عم اذه يف ةكرتشم ءايناطيربو ةيكيرمألا ةدحنملا تايالولا

 .(2)هعفرتل تداع مث نيتلودلا ىلإ اهطفن خض تفقوأ دق تناك يتلا ةيبرعلا

 :(*082186(0© كباوأ) لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم

 ةيبرعلا ةكلمملاو تيوكلا ماه م8 ةنس رياني نم عساتلا يف

 ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم سيسأتب -كاذنآ -ةيبيللا ةكلمملاو ةيدوعسلا

 .(9!يلود عباط تاذ ةصصختم ةيعلس ةيميلقإ ةمظنم يهو .كباوأ -لورتبلل

 ريزو يقيتعلا نمحرلا دبع نم لك ةمظنملا هذه سيسأت ةقيثو ىلع عقو دقو

 تاساردلا ةسسؤم :توريب) ؛ةينيطسلفلا ةيضقلاو يبرعلا طفنلا ؛مرق جروج (1)

 .6 ص ؛(م1980«ةينيطسلفلا

 ؛م1977 -1965 تيوكلا ةلود ريمأ حابصلا ملاسلا حابص خيشلا ؛نامريج .ل .تربور (2)

 زكرملا :رشنو ةمجرت ؛(ت .د ؛ةيبرعلا تاساردلل ندنل زكرم :ندنل) ؛ةيسايس ةيصخش ةريس

 .236 ص م2 «تيوكلاب ةيجيتارتسإلا تاساردلل يسامولبدلا

 (*) هع خلل طءامتلك خطمنأ ؟طنك 0:عدمت عماتمم آمواع ةطلعأ 1عهلعع 1[ةهعطمال

 0مطاتع: خم آماعمسقتممقل 0عقمتتملتم» 10 8عمممسدتع ©00معمدننمو ةمل

 [مكاسستعما 10 [ععلمممل آمتعععدتتمدب (©ةمد: 8عوعع آعدسسلاب 1982).

 .101894 02.801 168 :يتيوكلا يريمألا ناويدلل يمسرلا عقوملا (3)
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 ةيندعملا ةورشلاو لورتبلا ريزو ينامب يكز دمحأو «يتيوكلا طفنلاو ةيلاملا

 .210يبيللا لورتبلا نوؤش ريزو ىسوم ةفيلخو .يدوعسلا

 ًارقم تيوكلا رايتخا متو «توريب يف ةمظنملا قاثيم ىلع عيقوتلا مت دقو

 تالاجم ةفاك يف اهئاضعأ نيب نواعتلا ةيامح ىلإ ةمظنملا هذه فدهتو .اهل

 نوكت اهتيوضعو ««20ةيلورتبلا تاعانصلاب ةقلعتملا ةيداصتقالا ةطشنألا

 دقو ءطفنلا ىلع ًابلاغو ًاسيئر ًادامتعا اهتايداصتقا دمتعت يتلا ةيبرعلا لودلل

 ةيوضع تلبق مث ءضفر هنكل اهسيسأت روف اهيلإ مامضنالل قارعلا يعد

 .(©م1970 ويام يف رطقو يبدو نيرحبلاو يبظ وبأو رئازجلا

 ةيوضعب ةصاخلا ةيقافتالا نم ةعباسلا ةداملا تلدع م1972 ماع يفو

 امهم ارناصم لورتإلا ةؤكي قرش ةيزه لوذلا ةيوضنلا حبتف متف ةئمظنلا
 رصم تمضناف «اقباس هب ًالومعم ناك امك ًاسيئر سيلو يموقلا اهلخدل

 .«*!قارعلاو ايروسو

 سرامتو ي*0ةيبرع لود رشع اهتيوضع يف نآلا ةملظنملا مصضن و

 ؛يرازولا سلجملا يه ةزهجأ ةعبرأ قيرط نع اهتاصاصتخاو اهتايلوؤسم
 .ةيئاضقلا ةئيهلاو «ةيبرعلا ةنامألاو ءيذيفنتلا بتكملاو

 :تيوكلا) ءاهنع ةقثبتملا تاكرشلاو لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم ءاشنإ ةيقافتا (1)

 ةعبطلا :.(1983 ؛*كباوأ' لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنمب ةينوناقلا ةرادإلا
 .5 ص(«ةيناثلا

 (2) ةزمتربءعاب [سودعتم, [35. طماتعإب ذم اطع 0انلك 1968- 1977 مكتعمدقلل 01

 مملوك 1مل, (1.مملمصو: [طمعم ظءعووب 1984), 2. 53.

 .171 ص «قباسلا عجرملا «روش نسي .ماس (3)

 ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا ةلسلس ؟نيأ ىلإ ..كباوألا ةمظنم :ةدومح لامك ورمع (4)
 .11ص (م53 «يمالسإلا ملاعلا تاسارد زكرم :اطلام) ؛9مقر

 يف م1982 :1973 نم ةيطفنلا اهتادئاعو كباوأب ءاضعألا ةيبرعلا لودلا لودج رظنا (*)
 00 مقر «قحالملا



 :يه 217تاكرش ةدع ةمظنملا هذه نع تقثبناو

 .لورتبلا لقنل ةيرحبلا ةيبرعلا ةكرشلا -

 .نفسلا حالصإو ءانبل ةيبرعلا ةكرشلا -

 .ةيلورتبلا تارامثتسالل ةيبرعلا ةكرشلا -

 .ةيلورتبلا تامدخلل ةيبرعلا ةكرشلا -

 .ةيسدنهلا تاراشتسالل ةيبرعلا ةكرشلا -

 .ةيئاميكلا تافظنملل ةيبرعلا ةكرشلا -

 .بيردتلل يبرعلا طفنلا دهعم ًاضيأ مضت امك -

 م1969 ماع ًاديدحتو تاينيتسلا دقع ةياهن يف هنأ ىلإ ريشن نأ ىقب

 هنإ ثيح «نط نويلم 150 غلب يذلا يبيللا جاتنإلا ةدايز نم تيوكلا تناع

 يذلا رمألا ءتجتتنأ امم رثكأ جتنت نأ تيوكلا رودقمب ناك ءارجإلا اذه نود

 7 .«2)ماعلا اذهل ةيطفنلا تيوكلا تادئاعب رضأ

 :تاينيعبسلا دقع لالخ يتيوكلا طفنلا

 لدابتملا ريثأتلاو «ةسايسلاب طفنلا لخادتل ًايلعف ًاجذومن دقعلا اذه لكش

 -اجاتنإ) اهماسقأ ةفاكب ةيلودلا طفنلا ةعانص ةموظنم تضرعت دقف ءامهنيب

 لوقلا اننكمي ىتح ءبلسو ًاباجيإ اهيف ترثأ ةفينع تازهل (اقيوست -اريركت
 نكمملا نم ناك دقعلا اذه لالخ طفنلل تثدح يتلا ةقحالتملا تاريغتلا نإ

 لئاوأ ةرتف تدهش دقف ؛رثكأ وأ نرق فصن لالخ اهل ضرعتي الأ
 .قباسلا عجرملا ءاهنع ةقثبنملا تاكرشلاو لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم ءاشنإ ةيقافتا(1)
 :ةرهاقلا) ؛يواربلا دشار :ةمجرت ءطفنلا ةمزأ ةيفلخ «ةيملاعلا ةوقلاو طفنلا ءلدوأ .ر .رتيب (2)

 .99 ص ؛(م1977 «ةيرصملا ولجنألا ةبتكم

 ها 1١.



 نم ةرتفلا ًاديدحتو «ةيطفنلا نادلبلل ةبسنلاب موجهلا ةلحرم تاينيعبسلا

 .(3761973 ربوتكأ 0

 مث م1970 ربمتبس 1 يف ايبيل ةيقافتاب أدب ؛ًايجيردتو ًايلحرم موجهلا ناكو
 نم 2 برغلا سلبارط ةيقافتاو م1 ربمفون نم15 يف نارهط ةيقافتا

 نم 13 ةيليمكتلا فينجو :م1972 رياني نم 0 ىلوألا فينجو ؛م197 1ليربأ

 .(22ه1973رياربف

 برحلا ةبحاصملا تارارقلا يف ةلثم ىربكلا ةيخيراتلا ةزفقلا تءاج مث

 ةفعاضمو يلكو يئزج رظح نم اهيف امب م1973 ربوتكأ نم سداسلا

 عضب ترمتسا يتلا ةرتفلا يهو ءراعسألل تابثو رظحلل ءاغلإ مث راعسألل

 ةروثلا لاعتشا ءارج دقعلا اذه ةياهن ىرخأ ةرم تداع نأ تشغبل ام تاونس

 ماظن يف ريغتلا اذه عبت امو «ةيناريإلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا مايق مث نمو ةيناريإلا

 تاسايسلا يف كش نود رثأ ةيطفنلا ناريإ ةسايس يف ريغت نم يناريإلا مكحلا

 :ثالث لحارم ىلإ دقعلا اذه ميسقت يقطنملا نم هنإف اذل ؛ةقطنملا لودل ةيطفنلا

 .م1973 ربوتكأ لبق ام -

 .م1973 ربوتكأ برح -

 ةيروهمجلا نالعإو ةيناريإلا ةروثلا مايق ىتح ؛م1973ربوتكأ برح دعب ام -

 .ةيناريإلا ةيمالسإلا

 :م197 3ربوتكأ لبق ام يتيوكلا طفنلا

 ثيح نم ملاعلا يف ةلود سداس تيوكلا تحضأ دقعلا اذه ةيادب عم

 رايلم 88, 300 هتاذ ماعلا يف اهطايتحا غلبو ..م1 ماع ًاديدحتو جاتنإلا

 .0 «قباسلا عجرملا ءوشاعم رداقلا دبع ()

 .2 1 ص «قباسلا عجرملا «يلوخ لا يحتف ديس (2)

- 1.5 



 اهدئاوع تغلب امك .يبرعلا يطايتحالا نم 18و 7 لداعي ام يأ ليمرب

 .(1)رالود رايلم 1,395 ةيطفنلا

 اهل ناك يتلا ةيلورتبلا تاقافتالا مهأ نم ةدحاو ماعلا اذه دهش دقو

 ىلع ةلماعلا تاكرشلاب ةيطفنلا نادلبلا تاقالع ةغايص ةداعإ يف رثألا ربكأ

 .م1971 رياربف نم 14 خيراتب ةعقوملا نارهط ةيقافتا يهو الأ اهيضارأ

 تيوكلا نيب ةقاشلا تاثحابملا نم نيرهش دعب ةيقافتالا هذه تعقو دقو

 اهب ةلماعلا لورتبلا تاكرشو ةهج نم يبظ وبأو رطقو ناريإو ةيدوعسلاو
 ذاختاب جيلخلا لود تاديدهت دعب ةيقافتالا هذه تءاجو ءىرخأ ةهج نم

 :(2يه ةمهم ًاطاقن ةيقافتالا هذه تنمضت دقو

 ./55 ىلإ 50 نم جاتنإلا ةبيرض عفر -

 .ةلداع سسأ ىلع دنتست اهلعجو لورتبلا تاجرد ىلع قورفلا ليدعت -

 .ةنلعملا راعسألا ىلع حنمت يتلا تاموصخلا ةفاك ءاغلإ -

 .ليمربلل ًاتننس 33 رادقمب جيلخلا لود يف ةنلعملا راعسألا ةدايز -

 مم 1 وينوي لوأ نم ًارابتعا تاتنس ةسمخ ةنلعملا راعسألا ةدايز -

 .م1975 .1973 يماعل رياني نم لوألا يف ًاتتس 33 ةنلعملا راعسألا ةدايز -

 (1) ددسن دطقتععأ, ةخعدط 0ز1 عوعصمزع ةمل اطعتع 101غ زم طع نسمع 0 7/1

 01 آحنلسدو , (8دعطلدمل: 18106 طدطاتعمنتمو, 1973), 2. 2

 .55 ص «لورتبلا قوس يف تاروطتلا ءرابلا دمحأ (2)

 تا



 .يدقنلا مخضتلا ةهجاول 5 اهردق ةيونس ةدايز -

 ./,55 دنع لخدلا ةبيرض ةبسن تابث -

 .(17تاموكحلا ةصح اذه ىلع ءانب تدازف «كبوألا تاحومسم ةبسن ءاغلإ -

 ايازملا هذه لضفب ةردصملا لودلا تاموكح تاداريإ تعئفترا لعفلابو

 ايبيلو «/75 اليوزنفو 0/60 يبرعلا جيلخلا يف ةدايزلا تغلبف «ةديدجلا

 امب اهلخد داز دقف تيوكلا امأ ./107 رئازجلاو 0/71 ايريجينو 0

 .(2)رالود نويلم 149 لداعي

 تاهجوت تفلتخاو «ةيسكع رومألا تحبصأ م1 ماع ةياهن عمو هنكل

 .هعفر سيلو جاتنإلا ديدحت يه ةدعاقلا تحبصأف «ةيتيوكلا ةيطفنلا ةسايسلا

 م1972 نم ًارابتعا تيوكلا طفن ةكرش جاتنإ ديدحتب ةموكحلا تماقف

 كلذو .ًايموي ليمرب نييالم ةثالث يمويلا جاتنإلا لدعم ىدعتي ال ثيحب

 فقس ديدحتب تبلاط يتيوكلا ةمألا سلجم يف تراد ةمهم تاشقانمل ةجيتن

 ام وهو «ةورثلا ىلع ظافحلل ةحضاو ةيطفن ةسايس عضوو «يطفنلا جاتنولل

 .(20ه1972 سرام يف لعفلاب مت

 عم ضوافتلا ةداعإ ىلع ةموكحلا زيفحت يف ًاضيأ ةمألا سلجم حجن امك

 .(7ةكرشلا مهسأ يف ةينطولا ةكراشملا ةبسنب قلعتي اميف تيوكلا طفن ةكرش

 زكرملا :ةرهاقلا) ؛يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةيكيرمألا ةيسايسلا «ناث لآ دمح ميحس ىنم (1)
 .185 184 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م2000 ؛ةيجيتارتسإلا تاساردلل يميداكألا

 .قباسلا عجرملا ءرابلا دمحأ (2)

 .قباسلا عجرملا «يحيمرلا مناغ دمحم )3(

 .314 ص «لوألا ءزجلا ؛(م2000.ثيدحلا

 ل



 :(م19 73 رياني 8 م1972 ربمسيد 20) حابرألا يف ةكراشملا اتيقافتا

 ةيقافتا ضايرلا يف تعقو «م197 2 ماع ربمسيد رهش نم نيرشعلا يف

 ةيحان نمو رطقو يبظ وبأو ةيدوعسلاو تيوكلا نيب حابرألا يف ةكراشملا

 نم تاكرشلا هذه تقفاو ثيح(*)ىرخأ ةيحان نم اهب ةلماعلا تاكرشلاو

 /,25ةبسن ىلع لوصحلا يف قحلا ةجتنم ةلود لكل نوكي نأ ىلع أدبملا ثيح

 .220ه1982 ماع /51 ىلإ لصتل ًايجيردت دادزت لاملا سأر نم

 طفنلا دئاوع ةدايزل ةجيتن ماعلا اذه يف تيوكلا يف درفلا لخد غلب دقو اذه

 ام وهو ءارالود 0 غلب ًادج ايلاع ىوتسم ةميدقلا تازايتمالا ليدعت دعب

 .(2قارعلا يف هليثم فاعضأ ةرشعو ةيدوعسلا يف هليثم فاعضأ ةعبس براقي

 عم ةكراشملا ةيقافتا تيوكلا تعفو م3 ماع رياني نم نماثلا يفو

 رثكأل ترمتسا ةليوط تاضوافم دعب كلذو ءاهيضارأ ىلع طفنلا تاكرش
 .(27تيوكلا يف تهتناو فينج يف تأدب «موي ةئامثالث نم

 :(م1973 وينوي 25) ةيطفنلا ةورثلا ىلع ةظفاحملا نوناق

 ريمأ ردصأ «ةورثلا هذه ةيامحل ةيمارلا ةيطفنلا تيوكلا ةسايسل ًاديكأت
 نأشب م1973 ةنسل 9 مقر نوناقلا حابصلا ملاسلا حابص خيشلا تيوكلا

 .6©ه1973 وينوي نم 25 يف كلذو «ةيطفنلا ةورثلا رداصم ىلع ةظفاحملا

 «يبرعلا طفنلا ميمأتو ةكراشملا أدبم .فينم نمحرلا دبع :رظنا ةيقافتالا هذه لوح ديزملل (*)

 .155-173 ص م3

 «ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم «راعسألا ىلع ضوافتلا أدبم ءناولع فسوي دمحم (1)

 .114 ص ؛(م1975 ربوتكأ «تيوكلا ةعماج :تيوكلا) «عبارلا ددعلا ؛ىلوألا ةنسلا
 طفنلا «1مقر «ةيداصتقالا ريراقتلا ةلسلس « «ةيبرعلا دالبلا روطتو طفنلا :لكيه زيزعلا دبع (2)

 .42 ص ؛(م6 «يبرعلا ءامتإلا دهعم :توريب) ؛يبرعلا

 .م2005 رياني 8 ءتيوكلا ءسبقلا ةديرج (3)

 .م2003 وينوي 25 «تيوكلا ؛نطولا ةديرج (4)

 هاو -



 ةظفاحملا أديل يميظنتلاو ينوناقلا راطإلا نوناقلا اذه ددح دقو

 نم كلذو ةيلورتبلا تايلمعلا ىلع يلعفلا ةلودلا فارشإ سركو ؛«ةيلورتبلا

 اذه قيبطت يرج دقو م1975 ماع تردص هب ةقحلم ةيقيبطت حئاول لالخ

 ريركتلاو فينصتلاو جاتنإلاو رفحلاو فاشكتسالا تايلمع ةفاك ىلع نوناقلا

 .(10كلذب ةقلعتملا تاطاشنلاو ريدصتلاو لقنلاو

 سلجم ديدحت رياني يف دهش دق - م1973 - ماعلا اذه نأ ركذلاب ريدج

 دكأ ثيح «ليئارسإ عم ةهجاوملل ًاحالس طفنلا مادختسا نم هفقوم ةمألا

 خض فاقيإ ةلأسم عضوت نأب ًارارق ذختا دق سلجملا نأ سلجملا ءاضعأ

 ةيبرعلا ةهجاوملا لود نيب ًايلعف لاتقلا بوشن لاح يف ذيفنتلا عضوم طفنلا

 .(2ليئارسإل ةديؤملا لودلل طفنلا خض ًاروف فقويس ثيح «ليئارسإو

 15 موي ةيبرغلا لودلا ىلإ لعفلاب اهطفن لقن فاقيإب تيوكلا تماق مث

 .(20قارعلاو ايبيلو رئازجلا عم ءارجإلا اذه

 ًارشؤم اذه تيوكلا فرصت ةيكيرمألا ةيسايسلا رئاودلا تربتعا دقو

 .(4)ربكأ ةروصب ًالبقتسم اهجاتنإ فقول اهدادعتسا ىلع

 :م1973 ريوتكأ برحو يتيوكلا طفنلا

 نم سداسلا برح ةديلو ايسايس احالس طفنلا مادختسا ةركف نكت مل

 لب تاونسب برحلا هذه لبق ةرم نم رثكأ اهحرط قبس نكل م1973 ربوتكأ

 .267 ص ؛«عبارلا ءزجلا «يبرعلا نطولا يف ةقاطلا (1)

 .141 ص ؛يبرعلا عمتجملاو ةسايسلا يف هرثأو لورتبلا ءداقعلا حالص (2)

 (3) 1عرمر» 1/هواجم, 1/1ةزمع طهاننعمل 89عماك اص آعقم, آ[20 ةمل اطع فههطتقم

 معمنمكناو 1943- 1990, (21عوب الورلع: 1ةعافمو 1ع, 1991), 2. 29.

 (4) 71عوب الورلع "1 مدعن, 16 11ةقنن'

 تالوكإ اخ



 ناك م1973 ربوتكأ يف ةركفلا هذه مادختسا نإف قحللو هنكل .دوقعبو

 هنيح يف فرع ام تحت ةيلمعلا هذه تمت ثيح «ًارثؤمو ًايلمع ًامادختسا

 .«*!لورتبلا ةيسامولبدب

 يبرعلا طفنلا مادختسا ةركف اهيف تحرط يتلا ىلوألا ةرملا دوعتو

 ةعماج سلجم ىلإ حارتقاب رصم تمدقت امدنع :م1946 ماع ىلإ ًايسايس

 ايروسب نادولب فيصمب ةمقلا ىوتسم ىلع ًاعمتجم ناك يذلا ةيبرعلا لودلا

 .ةينويهصلا تاباصعلا دناست ةلود ةيأل يبرعلا لورتبلا ريدصت عنمب يضقي

 لصف ةرورضب تدر -اهتقو ىوقألا يهو -ةجتنملا تاكرشلا نكل

 نوكل ذفن نإو ىتح يوق ريثأت اذ رارقلا نكي ملو ؛لورتبلا نع ةسايسلا

 ؛ملاعلا يف لورتبلل يسيئرلا ردصملا يه اهتقو ةيكيرمألا ةدحنملا تايالولا

 .رثؤم ريغو ًادج ًاليلق يبرعلا لورتبلا ناك امنيب

 م8 ماع نيطسلف برح ءانثأ يف ةيناث ةركفلا هذه تحرط مث

 .افيح ىلإ لصت يتلا بيبانألا يف هطفن خض قارعلا فقوأ لعفلابو

 لورتب لقن بيبانأ ريجفت مت يثالثلا ناودعلا بقعو م6 ماع يفو

 ناودعلا بقع ًاحوضو رثكألا مادختسالا ءاج مث .ةيقذاللا ءانيم ىلإ قارعلا

 .©0اليصفت هيلإ ةراشإلا تقبس ام وهو م1967 وينوي يف يليئارسإلا

 دوعت ةيسايس فادهأ قيقحتل لورتبلا مادختسا ينعي يسايس حلطصم لورتبلا ةيسامولبد (*)

 مادختسا الول اهيلإ لوصولا عيطتست تناك ام تاياغ اهل ققحتو هل ةجتنملا لودلا ىلع عفنلاب

 ةراد :ضايرلا) «ةينيطسلفلا ةيضقلاو لصيف كلملا «ةويلع ديسلا :رظنا ديزملل .دروملا اذه

 .(م198 2 ءزيزعلادبع كلملا

 .44 .43 ص «لورتبلا برح ءدمحم نسحم (1)

 كن اا



 طفنلا مادختسا لسلست لحارم يف ةحضاولا ةيخيراتلا ةطحملا نكل

 كلذو :م1973 ربوتكأ نم سداسلا برحل ىلوألا مايألا بقع تءاج ًاحالس

 كيوأ يف ءاضعألا لودلا نم جيلخلا لود يف طفنلا ءارزو عمتجا امنيح

 يف (ناريإ -رطق -ةدحنللا ةيبرعلا تارامإلا -قارعلا -ةيدوعسلا -تيوكلا)

 ةفعاضم يف ريكفتلا فدهب كلذو ««1”ربوتكأ نم 17 «16 يموي تيوكلا ةلود

 لودلا دض يطفن رظح نع نالعإلا كلذكو ««2)ماخلا طفنلا تائف ةفاك راغسأ

 .(©تاعامتجالا نم يناثلا مويلا يف مت ام وهو .(20ليئارسإل ةديؤملا

 عطقو راعسألا عفر نيب ةدحاو ةرم طبرلا ةركف نوعمتجملا دعبتسا دقو
 ملاعلا مامأ مهراهظإو مهل جارحإ نم ةركفلا هذه هببست دق امل ًايئاهن جاتنإلا

 ةيضق ةمدخ يف لمعلا سيلو حبرلا اهفده زازتبا ةيلمع يف نوكرتشم مهنأك

 .(5)ةلداع ةينطو

 طفنلا رعس ةدايز تاعامتجالا نم لوألا مويلا يف ءارزولا ررقف

 نارهطب ةررقم تناك تارالود ةثالث نم ليمربلا رعس عفتراف «/670ةبسنب

 .15تارالود: 51:12 ىلإ

 ةدقعنملا طفنلا راعسأ بذبذت يدحتو ةيبرعلا تايعاصتقالا ةودن لوح ريرقتا يقطضصم دنه (9)
 :ةرهاقلا) «لوألا دلجملا ؛عباسلا ددعلا ؛ةيجيلخ نوؤش ؛م1999 ويام 27 «26 يف ةرهاقلاب
 .30 ص ؛(م1999 ويلوي ؛ةيجيتارتسإلا تاساردلل جيلخلا زكرم

 (2) 000 0. ©11طهع, 111 111001 [ةممأ 011 1عءدلع همل 8عزنممل, ([مه2000: 1*ءةصلع

 © ةقؤر 1997), 2.

 رشنلل ناسيب :توريب) ؟انه ىلإ انلصو فيك :تابينخلا نم دوقع ؛نادمح نادمح (3)

 .616 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م199 5ءعيزوتلاو
 (4) 8ءمزدمتم 5طخ هلعممست, 1ع 1110016 عققأ, 2. 43.

 ةيخيراتلا هروذج :يبرعلا جيلخلاو يدنهلا طيحملا يف ىوقلا عارص «دارم ناندع دمحم (5)

 .5 27 ص ؛(1984 ءرشنلاو ةعابطلل قشمد راد :قشمد) «هداعبأو

 (6) ةصاطممز' ددمتمدمم, 1ع 5علعم 5زكاعرو, 1ع 6عمأ 011 20د مةصنعق ةننل ادع

 ال6010 عزت 31204, ([مملمد: 11000عع ةمل 5(هدعطغمم, 1975), 1لككأ

 منطاتعطعل, 2. 2.

 هه ١.رااع



 نم 5 ةبسنب جاتنإلا عطق ىلع برعلا ءارزولا قفاو يلاتلا مويلا يفو
 1:5 اهتاذ ةبسنلا عطقب ظافتحالا عم ؛م1973 ربمتبس رهش جاتنإ ىوتسم

 نم ليئارسإ باحسنا يف تصخلت يتلا مهفادهأ ققحتت ىتح يرهش لكشب

 مهقوقح نيينيطسلفلا ةداعتساو ؛م1967 وينوي يف اهتلتحا يتلا يضارألا

 .(17ةعورشملا

 نيب نوطنشاو يف عامتجا دقع م1973 ربوتكأ 17 هتاذ مويلا يفو

 سيئرلاو برغملاو رئازجلاو ةيدوعسلاو تيوكلا نم لك ةيجراخ ءارزو

 ىدبأ دقو ءبرعلا طفنلا ءارزو تارارق لوح هتيجراخ ريزوو نوسكين

 معدلا فقوو «مالسلا يف برعلا ةيغر فاقسلا رمع يدوعسلا ريزولا

 .«2)اهباحسنا ةرورض ىلع ديكأتلاو «ليئارسإل يكيرمألا

 عامتجالا اذه نم طقف نيموي دعب ملاعلا أجافو مهأجاف نوسكين نكل

 ام وهو «رالود يرايلم ةميقب ليئارسإل ةيكيرمأ ةيركسع ةحنم ميدقت هنالعإب
 هعامتجا موي يأ ةحنملا هذه نع نيموي وأ مويب نالعإلا لبق ًاعطق هرارقإ مت

 .(2!!ًابيرقت برعلا ءارزولاب

 مهجاتنإ ضيفخت ةيناكمإ برعلا طفنلا ءارزو ثحب رارقلا اذهل ًاعبتو
 نم عبارلا يف نالعإلاو تيوكلا يف ةيناث عامتجالا اوررق مث .«40910 ةبسنب

 (1) ا«دمنعا الععنم, 1ع طمع: 1ع عمزع 0دعمأ 10+ 0ز]1, 11همعزل ةمل 20 عاب

 (حلعرب المع كامصممو ةصل دطسكأع#, 1991), مغ 2سطاتمعل, 2. 607.

 نيع :ةرهاقلا) ؛ةيدوعسلا ةيجراخلا تاقالعلاو لصيف كلملا «يواحطلا ميكحلا ديع )02(

 .217 ص ؛(م2002 «ةيعامتجالاو ةيناسنإلا ثوحبلاو تاساردلل

 (3) آدهمنعا العيونم, 0م. 01, 2. 608.

 (4) 1ع آ2ةنازن ركآعوو, اكد هنا, 3 ك0: عددطعا 1973,

 تاو ح



 رهش جاتنإ ىوتسم نم 217/25 ىلإ لصتل ضفخلا ةبسن عفر نع ربمفون

 .«©ًايرهش ئ/5 لدعمب ةبسنلا دادزت نأ ىلع ربوتكأ

 /5ةبسن قيلعت اورقأو رياربف 18 موي انييف يف اوعمتجاو ءارزولا داع مث

 نماثلا يف تيوكلاب اوعمتجا مايأب اهدعبو .م1973 ربمسيد رهش جاتنإ نم

 ريغ لودلا ىلع رمتسيس جاتنإلا يف ضيفختلا نأ اوحضوأو ربمسيد نم

 جاتنإل ًاعبت م1974 رياني نم 1/5 ةبسنبو ادنلوهو ةدحتملا تايالولاك ةافعملا

 .223061973 ربمسيد

 عفر اوررقيل ربمسيد نم 25 «24 يف تيوكلا يف ءاضعألا عمتجاو

 م1974 رياني نم ًاءدب /,25 نم ًالدب /15 ةبسنلا حبصتل 10 ةبسنب جاتنإلا

 م4 تايادب عمو .اكيجلبو نابايلاك ةقيدصلا لودلا ضعب عم كلذو

 .(40ارالود 5 ىلإ لصوو رعسلا عفترا

 نم ةيبرع لود عبس تقفاو «بذجلاو دشلا نم روهش ةثالث ةبارق دعبو

 انييف عامتجا بقعو م1974 سرام نم 18 يف لورتبلل ةجتنم عست لصأ

 ذنم ةيكيرمألا ةدحتلملا تايالولا ىلع ضورفملا رظحلا عفر ىلع

 رصاعملا برعلا خيرات يف ةرتف لوطأ ىلع راتسلا لدسيل :م1973ربوتكأ

 (1) عمهزن [نءلنلع, طماتانعمل طمصعع هصل طع خمعدط 011 11ءدجمت, (

 آلملا عونا ه4 ©هلتكمرمتو 2ععوؤ, 1988). 2. 12

 دعبلا -ةيملاعلاو ةيميلقإلا تاريغتملا ءوض يف يبرعلا جيلخلا نمأ هبجر يملح ىيحي (2)

 زكرم :ةرهاقلا) 4 مقر «ةيميلقإو ةيلود اياضق ةلسلس :-يبرعلا جيلخلا نمأل يداصتقالا
 .17ص ؛«ىلوألا ةعبطلا «(م1997 ءرشنلاو بيردتلاو ثوحبلل ةسورحملا

 (3) 1طءهطتمج 1*. 1. دطتطقتم, 1ع ©ةقع ه4 1ع خعهط 0ز] ةمصطقنعم: ذل آعوعدل

 مصدلزبوزؤ ه1 خىخعمط 0ز]1 11ءعدمكسسع5ك, (8ءانات 1ع ]مكاتطناع 10 2هلععاتمع

 5ننلنعو, 1975), 2. 89 - 2,

 «15ةئسلا :ةيجيتارتسإ تاسارد ءقوسلا تايلآ ربع حيحصتلا :طفنلا راعسأ هللا دبع نيسح (4)
 .23 ص ؛(م2005 :مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) «154 ددعلا

 اا.



 تناك دقو ءروهش ةتسل تدتما يتلاو يسايس حالسك طفنلا اهيف مادختسا

 .7()*2)رظحلا عفر زارقل ناتضفارلا امه ايبيلو ايروس

 :(م1974 سرام - 1973 ربوتكأ) رظحلا ةرتف لالخ يتيوكلا رودلا

 لبق ام ذنم ةيليئارسإلا ةيبرعلا ةكرعملا يف طفنلا مادختسا تيوكلا تديأ

 حارتقا عفر ىلع يتيوكلا ةمألا سلجم قفاو امدنع كلذو ءاهلاعتشا

 عم ةبقترملا ةكرعملا يف حالسك يتيوكلا طفنلا مادختساب يضقي ةموكحلل

 تاكرش عم تيوكلا تاطابترا ةفاك ديمجت ىلإ حارتقالا اعد امك «ليئارسإ

 .«2)لاتقلا ءدب ةظحل ذنم ةيبرغلا لورتبلا

 ئراط عامتجا دقع ربوتكأ نم عساتلا يف ًاديدحتو ةكرعملا لاعتشا دعبو

 دهعلا يلو حابصلا رباجلا دمحألا رباج ةسائرب يتيوكلا ءارزولا سلجمل

 تاروطتلاو ةيبرعلا ةهبجلا ىلع كراعملا ءابنأ ةعباتمل ءارزولا سيئرو

 حابص ةيجراخلا ريزو دكأ يتيوكلا ءارزولا سلجم عامتجا دعبو.ةيسايسلا
 اهيضارأ ريرحتو اهسفن نع عافدلا ةيبرعلا لودلا قح نم نأ حابصلا دمحألا

 لودلا عيمجل ئراط عامتجا ىلإ تيوكلا تعد مث لئاسولا ىتشب ةلتحملا

 .ةكرعملا هذه يف لورتبلا رود ثحبل اهضرأ ىلع طفنلل ةجتتنملا ةيبرعلا

 (1) 1تالمر 11هوانمن, 0م. ©[, 2. 5

 اهدافم عامتجالا اذه صوصخب ةصق قبسألا ةيرصملا ةيجراخلا ريزو يمهف ليعامسإ يوري (*)

 يف لعفلاب برعلا لورتبلا ءارزو اهيلإ لصو يتلا ةيبيللا سلبارطب هدقع ضرتفملا نم ناك هنأ

 نم رظحلا عفر رارق ردصي نأ ضفر يفاذقلا رمعم يبيللا سيئرلا نكل ءسرام نم رشاعلا
 عامتجالا ةفاضتساب بحريل سرام 12 يف يفاذقلا داع مث «ةرهاقلا ىلإ ءارزولا هجتاف «هدالب
 اوررقف «هدالب نم رارقلا اذه رودصب حمسي نل هنأ اوكردأ برعلا ءارزولا نكل ءىرخأ ةرم

 مازحلا ةكرعم ؛ليوطلا دمحمو يماهتلا نسح :رظنا ديزملل .ةدياحم ةنيدمك انييف رايتخا

 .مم0 «لوألا يبهذلا

 .م1973 ربوتكأ 8 «توريب .راونألا ةديرج (2)
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 ءاضعأ نم ًاوضع 50 ةلمج نم 37 عقو ربوتكأ نم رشاعلا يفو

 نم اهتارخدم بحس ىلع ةموكحلا هيف نوشحي ًانايب يتيوكلا ناملربلا
 يف كلذكو ءاهيلإ لورتبلا تارداص يف رظنلا ةداعإو .ةدحتملا تايالولا

 ةيتيوكلا ةموكحلا تفلك مث .ةيتيوكلا لوقحلا يف ةيكيرمألا تاكرشلا ةبصنأ

 ةيدوعسلا لورتب ءارزوب لاصتالاب يقيتعلا نمحرلا دبع ةيلاملاو طفنلا ريزو

 اذهل ئراط عامتجا دقعل «؛تارامإلاو رطقو رئازجلاو ايبيلو قارعلاو
 .(17نأشلا

 ربوتكأ 17 «16 يموي تيوكلاب دقعنملا برعلا طفنلا ءارزو رمتؤم لالخو

 مدع بجي هنأب يقيتعلا نمحرلا دبع يتيوكلا ةيلاملاو طفنلا ريزو حرص

 دكأ امك ءسوطرطو سايناب يئانيم نم اهنحش فقوت يتلا تايمكلا ضيوعت
 .(2ةفيعضلا لودلاب رارضإلا مدع ةطيرش جاتنإلا ضفخ ىلع هتقفاوم

 ادنكل اهطفن ريدصت رظح تيوكلا تنلعأ ربوتكأ نم نيرشعلاو عباسلا يفو

 طفنلا ريدصت ترظح مايأ دعبو «”ليئارسإل ةديؤملا لودلا نم اهنوكل

 .(9هذه اهتارارقب ايقيرفأ بونجو لاغتربلا تقحلأ ربمفون ةياهن يفو «*ادنلوهل

 حابص خيشلا يتيوكلا ةيجراخلا ريزو دكأ م1974 ماع تايادب عمو

 تايالولا نع رظحلا عفر ليخت بعصلا نم هنأ ىلع رياني نم 21 يف دمحألا

 .(9سيوسلا ةانق نم ةيليئارسإلا تاوقلا باحسنا مغر ةيكيرمألا ةدحتملا

 .77:76 ص ء«قباسلا عجرملا ءليوطلا دمحمو يماهتلا نسح (1)

 .121 ص «قباسلا عجرملا ءدمحم نسحم (2)

 .م1973 ربوتكأ 28 ؛تيوكلا ؛ماعلا يأرلا ةديرج (3)
 .م1973 ربوتكأ 31 «تيوكلا ماعلا يأرلا ةديرج (4)
 .م1973 ربمفون 24 «تيوكلا رابخأ (5)

 (1)6ءلمع 1810ذاتؤن من, 0م. أ, 2. 134
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 ءاهنإ نع ثيدحلا نأ ىلع ةرشابم يلاتلا مويلا يف تيوكلا تدكأ مث

 اهسفن ىلع هتعطق يذلا دعولاب ةمزتلم تلازام اهنأل ؛هناوأل قباس رظحلا

 قوقحلا ةفاك ةداعتساو «ةلتحملا قطانملا نم يليئارسإلا باحسنالا صوصخب

 .«17نيينيطسلفلل ةيعرشلا

 دق تيوكلا نأب يقيتعلا حرص رظحلا عفر نع يبرعلا يمسرلا نالعإلا عمو
 .«2!ةيبرعلا ةهبجلا يف قاقشنا ثودح مدع يف ةبغر رظحلا اذه عفر ىلع تقفاو

 ةبصتغملا ةيبرعلا قوقحلا ةداعتساب كسمتملا اهفقوم يف تيوكلا ترمتساو

 لاجم كانه سيل هنأ ةيتيوكلا ةيجراخلا ريزو حرص ثيح ءرظحلا عفر دعب ام ىلإ
 اهلذبت يتلا دوهجلاب ةينانأ ضارغأل ىربكلا لودلا اهسرامت يتلا طوغضلا ةنراقمل

 ةبولسملا قوقحلا ةداعإو ناودعلا ةمواقمو لالتحالل دح عضول ةيبرعلا لودلا

 دروف دلاريج يكيرمألا سيئرلا تاحيرصت ىلع ًادر كلذو «نييعرشلا اهباحصأل

 اهيف نيدعوتم م1974 ربمتبس يف اهاقلطأ يتلا رجنسك يرنه هتيجراخ ريزوو

 ًاضيأ مهنيدعوتمو مهتارارقو مهتافرصتل ةيحض مهعوقوب طفنلل نيجتنملا برعلا
 .22)هذه مادصلا ةسايسل ةيثراكلا ةياهنلاب

 ثيح «ةمزألا هذه ببسب ضفخنا دق يتيوكلا جاتنإلا نأ ركذلاب ريدجو

 قوفي ناك نأ دعب 901974 ماع ليمرب نويلملا فصنو نينويلملا ةبارق غلب

 :م1975 -1784 طسوألا قرشلا عم ةيكيرمألا ةيسامولبدلا تاقالعلا ءنوسيرب . أ .ساموت (1)
 ةمجرتلاو تاساردلل سالط راد :قشمد) ءرشنلاو ةمجرتلاو تاساردلل سالط راد :ةمجرت

 .700 -699 ص «ىلوألا ةعبطلا «(م1985 ءرشنلاو

 .م1974 ليربأ 16 ءتيوكلا ء«سبقلا ةديرج (2)
 ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :تيوكلا) «ةيلودلاو ةيبرعلا تاقالعلاو طفنلا ؛ةمعط جروج (3)

 .42 ص «(م1979 ."كباوأ' لورتبلل

 راد :ةدج) :75 مقر ؛يدوعسلا باتكلا ةلسلس «يبرعلا لبقتسملاو لورتبلا :ةنمؤم زيزعلا دبع (4)
 .268 ص (م3 .ةماهت

 تفاوااج



 تيوكلا نإف هتاذ تقولا يفو هنكل 2201973 ماع ًايموي ليمرب نييالم ةثالث

 عافترا ءارج طفنلل ةجتنملا لودلا رئاسك ةلحرملا هذه نم تدافتسا دق

 ىلإ 2 ماع رالود رايلم 1,7 نم اهدئاوع تعفترا ثيح ءراعسألا

 .(261974 ماع رالود رايلم7 ,8

 لود ىلع اهطفن عيزوت ةطيرخ رييغتب تيوكلا تماق رظحلا ءاهتنا بقعو

 اهطفن ريدصت يف تأدبف «ةيقيوستلا ةيفارغجلا اهتسايس نم تريغ ثيح «ملاعلا

 .«3ناوياتو نانويلاو ليزاربلاو ةروفاغنسو ةيبونجلا ايروكو ايلارتسأ ىلإ

 سرام - م1973 ربوتكأ) يبرعلا طفنلا ريدصت رظح رارق لوح قئاقح

4 

 :يف تلثمت ةيرهوج طاقنو ةدع قئاقح نع ةرتفلا هذه تفشك

 يجيلخلا نمألاو ةسايسلاو طفنلا نيب قيثولا طابترالا ىلع ديكأتلا -

 لاجم يف ةمهم ةيخيرات ةقباس رظحلا رارق لكش ثيح ««*)*يلودلاو

 :7مقر ؛ةيجيتارتسإلا تاساردلا ةلسلس «ةقاطلاو طفنلا لئاسم ضعب «نورخآو اغأ نسح (1)

 .35 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م1982 ءرشنلاو تاساردلل ثلاثلا ملاعلا زكرم :ندنل)

 .100 ص «قباسلا عجرملا .ناولع فسوي دمحم (2)

 مولعلا ةيميداكأ :وكسوم) ,رصاعملا ملاعلا يف نويتيوكلاو تيوكلا ؛نارخآو فيياسيع .ف (3)
 .169 ص :(م2003 «قارشتسالا دهعم «ةيسورلا

 (4) 0معومرو . 1: 6هددع 111, 0ز1 81همهمعءعطتعو: 12هردعقأاتع ةنتل 5ءعءعسساو' نقلا 5

 زد اطع خعدط ©انآك دامنعو, (]عوب الولع ©هنصعأا 01 1*ممعاوم 1ظع]قل05 252ققر

.92 .2 ,(1944 

 لورتبلا راعسأ ىلع ترثأو تاينيعبسلا يف ترج يتلا ةيسايسلا ثادحألا مهأب ةمئاق رظنا (*)

 .قحالملاب 13مقر تحت
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 تاداسلا ةلوقم قدص برعلا تبثأف .«1>رظحلا ةءافكو ةيدج مييقت يف فالتخالا

 ةصرف اوردهأ مهنكل .كلذ كاردإ عيمجلا ىلعو «عنملاو حنملا ىلع نورداق مهنأب

 لودلا تمسقنا ثيح بوعشلاو تاموكحلا ىوتسم ىلع ةدحولا قيقحتل ةيخيرات

 :(*2(0) ثالث تاعومجم ىلإ فقوملا اذه عم اهيطاعت يف ةيبرعلا

 ةدودحم ةريغص لود يهو ؛نامعو نيرحبلاو رطقك راغصلا نوجتتملا #

 .طورش ةيأ امنود اهجاتنإ عيبل ةزهاج جاتنإلا
 جاتحتو ناكسلا ةريثك يهو «رئازجلاو قارعلاك ةريبك بسنب ةجتنم لود *

 .ةيداصتقالا اهتاعورشم ةمدخو ةيومنتلا اهجمارب يف دئاوعلا ىلإ

 ىلع ةرداق يهف اذل «نيليلق ناكس تاذ اهنكل ةمخض بسنب ةجتنم لود *

 .اهداصتقا ةمدخل دئاوعلا ىلإ اهتجاح مغر اهجاتنإ صيلقت

 ريدصت يف رمتساو هجاتنإ ضفخي ملف «هتيادب ذنم رظحلاب قارعلا مزتلي مل -

 .40/)23 ةبسنب ةداتعملا ةيمويلا هتالدعم ىلع داز هنإ لب .هطفن

 يضقي ةدحتملا تايالولا عم ًاقافتا تعقوو ضورفملا رظحلا ايبيل تكهتنا -

 .(*)[يموي ليمرب فلأ 600 ب اهديوزتب

 ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) «ةيبرعلا ةدحولاو طفنلا ءليضفلا دبع دومحم (1)

 .186 ص «ةثلاثلا ةعبطلا (م1981«ةيبرعلا

 (2) 8عمزوستم 5دطخ ةملعفمت, 0م. ©, 2. 4.

 .قحالملاب 14 مقر تحت ةمئاقب تبثم رظحلاو ضفخلا ةيلمع هاجت ةيطفنلا ةيبرعلا لودلا فقوم (*)

 -1915 ةيلخادلا هتاروطتو ةيجراخلا هتاقالع يف ةسارد :قارعلا ءنورخآو يئأ .و .ثيدأ (3)

 .298 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م1989 ؛تاعوسوملل ةيبرعلا رادلا :توريب) م5

 ةيخيرات ةسارد -يبرعلا جيلخلاو ةيكيرمألا ةدحنملا تايالولا ءيحانطلا دومحم دمحم (4)

 -113 ص ؛(م5 ءرشنلاو ةعابطلل يناملا راد :ةرهاقلا) 0 -1971 ةيسايس
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 ه١١6 -



 يف يبرعلا طفنلا حالس هققح يذلا رهابلا حاجنلاب ةيبرغلا رئاودلا تفرتعا -

 .(7ةيبرعلا كيكشتلا تالواحم مغر ليئارسإ عم ةيركسعلا ةهجاوملا

 يبرغلا يكذلا لماعتلل ًاجذومنو ًاسرد ةمزألا هذه انل تمدق -

 ىلع ةردقلاو :تاراشإلا مادختسا يف لثمت «تامزألا عم يكي نسال

 لكل ةفلتخمو ةصاخ ةلاسربو ءفرط نم رثكأ يلإ ةراشإلا هيجوت
 .(20فرط

 اذه ضرف نم ةجتنملا ةلودلا ةمخضلا ةيبرعلا ةيدقنلا تايطايتحالا تنكم -

 ولو امهريغو ادنلوهو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا هاجت هديعصتو رظحلا

 025 ىلإ 17:5 نم يجيردت لكشب

 م1973 ربوتكأ دعبو ءانثأ يف ةدحنملا تايالولا تاديدهت حلفت مل -

 .*(*![راركتو ًارارم اهتنلعأ يتلا طفنلا عبانم لالتحاب

 يف ةعيرسو ةعساو تازفقل قالطنا ةطقن م1973 ربوتكأ برح تناك -

 (1) مدناوب ؟عاعوجممط, آمولمم, 22 110: عتطعأت

 ةمجرتلل مارهألا زكرم :ةرهاقلا) ءريغتم ملاع يف تامزألا ةرادإ ءيرامعلا ىدشر سابع (2)

 .210 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م1975 ءرشنلاو

 جيلخلا تاسارد ةلجم ؛يبرعلا طفنلاو ةدحتملا تايالولا يف ةقاطلا ةمزأ ءيروزاع ريصن (3)

 (م1975 رياني .تيوكلا ةعماج :تيوكلا) ؛لوألا ددعلا ؛ىلوألا ةنسلا ؛ةيبرعلا ةريزجلاو

 .69 ص

 .56 ص (م3 «ةينطولا ةبتكملا :دادغب) ؛؟يبرعلا جيلخلا ةقطنم ددهي نم «ةفيلخ دمحم (4)

 دمحم :رظنا يبرعلا جيلخلا يف طفنلا عبانم لالتحاب ةيكيرمألا تاديدهتلا لوح ديزملل 0

 ةيسايس ةيخيرات ةسارد ؛يبرعلا جيلخلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ؛ىحانطلا دومحم

 .(ىلوألا ةعبطلا ؛م2005 ءرشنلاو ةعابطلل يندملا راد :ةرهاقلا) م1990 - 1

 تا



 ثيح «20/400 لا ةبارق يأ 387 ةبسن ىلإ تلصو «77طفنلا راعسأ

 اهلبق ليمربلل (اتنس نيسمخو ةعستو نيرالود) 2,59 نم رعسلا زفق

 .«3)اهدعب 11,65 ىلإ

 تداز ثيح .فاعضأ ةعبرأ ىلإ طفنلا نم ةيبرعلا لودلا تادئاع تعفترا -

 .م4 ماع ارايلم 5 ىلإ 2 ماع رالود رايلم 14 نم

 تأدبف «حيولتلاو ديدهتلا ةسايس نم لئاط ال هنأب ةيبرغلا لودلا تعنتقا -

 «البقتسم فقاوملا هذه لثم ةهجاوم هاجت ةينالقع رثكأ تاوطخ ذاختاب

 ةباثمب يهو ,م1974 رياربف يف ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو ءاشنإب تماقف

 تاءارجإ ذاختاب اهعيمج مزتلت ةلود 4 هتيوضع يف مضي ةقاطلل ىدتنم

 تامولعملا لدابتو «طفنلا لاجم يف ئراوطلا تالاح ةهجاومل ةكرتشم

 اسنرفو ايناطيربو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يتأتو «ةقاطلا لاجم يف

 ةلاكولا مضت ال امنيب ءءاضعألا لودلا سأر ىلع نابايلاو ايلاطيإو ايناملأو

 .ةيقيرفأ الو ةيطفن ريغ وأ ةيطفن ةيبرع ةلود ةيأ

 .ةريثك ةيمان لود عم ريبك يداصتقا نواعت قافآ رظحلا اذه حتف -

 جيلخلا تاسارد ةلجم ؛يلودلاو يميلقإلا هراطإ يف يجيلخلا نواعتلا سلجم «داقعلا حالص (1)
 خيراتلا ةدحو :يجيلخلا نواعتلا سلجم :ناونعب ةعبارلا ةيملعلا ةودنلا ؛:ةيبرعلا ةريزجلاو
 .202 ص؛(م1993 ربمفون :تيوكلا ةعماج) ؛يناثلا دلجملا ءكرتشملا لمعلا ةيمتحو ريصملاو

 - ثوحبلاو تاساردلاو تامولعملا زكرم :يبد) ؛ةيجيلخ اياضق ءيحيمرلا مناغ دمحم (2)
 .35 ص ؛(م1997- نايبلا

 ؛ىنطولا كالتمالاو ةكراشملا ةصق :يبرعلا جيلخلا يف طفنلا ةعانص «يراوكلا ةفيلخ يلع (3)
 .3 ص م4 ربمفون «27 ددعلا «تيوكلا ةلجم

 ددعلا :ةيجيلخ نوؤش «طفنلا راعسأ لبقتسمو ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو «نينسح يضار يلع (4)

 :(م1999 سطسغأ ؛ةيجيتارتسإلا تاساردلل جيلخلا زكرم :ةرهاقلا) لوألا دلجملا ءنماثلا

 .40- 36ص

 -/ا١١ا-



 م1979 - 1974 ةيناريإلا ةروثلا مايق ىتح رظحلا عفر نم يتيوكلا طفنلا

 29 يف تيوكلا قافتا وه -م1974 -ةنسلا هذه يف زربألا ثدحلا ناك

 .(17تيوكلا طفن ةكرش عم ةكراشملا ماظن ىلع رياني نم

 قوقحو تايلمع نم 0 قافتالا اذه بجومب تيوكلا تكلمت دقو

 ةموكحلا عفد عم «طفنلا نم اهتادوجومو ةيرحبلا اهبكارمو ةكرشلا قفارمو

 هذه ىلع ناملربلا قدص دقو 1ك رخل ضيوعتك انويلم 010 غلبم

 ةديدش ةضراعم دعب (3ه1974 ةنسل ةعست مقر نوناقلا بجومب ةيقافتالا

 تءاج دقو «لماكلا ميمأتلاب ءاضعألا بلاط ثيح 60 لا ةبسن دض

 ةعست عانتماو اهدض نيتوصو ةيقافتالا عم ًاتوص 32 ةيبلغأب بيوصتلا ةجيتن

 .(47تيوصتلا نع ًاوضع رشع

 ىرخأ ةكراشم ةيقافتا تيوكلا تعقو م1974 سطسغأ نم 25 يفو

 ةدودحملا ةيبرعلا تيزلا ةكرش عم نكلو ةقباسلا ةيقافتالا طورش سفنب

 قفارمو تايلمع ةفاك نم 760 اهبجومب تيوكلا تكلمتف «نابايلل ةكولمملا

 ةيربلا ةقطنملل ةمخاتملا ةدياحملا ةيرحبلا ةقطنملا يف لمعت يتلا ةكرشلا

 .(27ةيدوعسلا عم ةموسقملا

 ردنيسيرد فرصم لالخ نم ةنسلا هذه يف ترتشا دق تيوكلا تناكو

 (1)1تكلمع 81هواؤتم, 0م. 2.

 دوقعلا يف ةسارد :ةيبرعلا راطقألا يف طفنلا لالغتسال ينوناقلا ماظنلا ءناولع فسوي دمحم (2)
 .8 ص «ةيلودلا ةيداصتقالا

 .35 (م1986 "انوك* ةيتيوكلا ءابنألا ةلاكو :تيوكلا) «ةثيدحلا ةيتيوكلا ةضهنلا رصع نم ًاماع 25 ةريسم (3)
 .359 ص «قباسلا عجرملا هدمحم نسحم (4)

 (5) 10+ !1كمؤاجلم, 0م. 01ج 2. 7

 -11١8ا-



 كرام رايلم ةميقب ةيناملألا زنب رلميد ةكرش لام سأر نم 14,6 يناملألا

 .21)جراخلا يف ةيطفنلا دئاوعلا رامثتسا ةسايس نمض كلذو «يبرغ يناملأ

 2,94 لدعم ىلإ م1974 ماع لالخ يتيوكلا جاتنإلا لصو دقو اذه

 نم /21 تلثم ةبسنب ليمرب رايلم 64 غلب ىطايتحالاو .ًايموي ليمرب نويلم
 ةعبس ماعلا كلذ يف ةيطفنلا تادئاعلا تغلب امك .«20ةيبرعلا تاطايتحالا

 .(3)رالود تارايلم

 تيوكلاب ةيلورتبلا تاكرشلا ةطشنأ ىلع يموكحلا فارشإلا نم ديزملو
 ميمأتلا نم دحاو ماع لبق يأ ؛م1974 ماع لورتبلل ىلعألا سلجملا ئشنأ
 ءارزولا سيئر نم سلجملا اذه ةيوضع لكشتتو «طفنلا ةعانصل لماكلا

 داصتقالاو ةراجتلاو ةيلاملاو ةيجراخلاو لورتبلا ءارزو مه ءارزو ةتسو

 .ءارزولا سلجم نوؤشل ةلودلا ريزو ءارزولا سيئر بئانو طيطختلاو
 ةكولمملا ةطشنألا يلع فرشيو «يونس عبر لكشب سلجملا هذه عمتجيو

 .«*ةيتيوكلا لورتبلا ةسسؤمل

 فدهب ةيلورتبلا ةورثلا ىلع ةظفاحملا سلجم لكش م1975 ماع يفو

 نوؤشلا عم قيثو طابتراب هب ةقلعتملا حئاوللاو نوناقلا ذيفنت ىلع فارشإلا
 ريزول يرازولا رارقلا بجومب سلجملا اذه ئشنأ دقو .طفنلا ةرازوب ةينفلا

 .2561975 ربمسيد نم 31 يف طفنلا

 «ةيداصتقالا ريراقتلا ةلسلس .طفنلا لاثم -ةيبرغلا ةيعانصلا نادلبلا ةيجيتارتسإو ةيلوألا داوملا (1)

 .60 ص؛ىلوألا ةعبطلا «(م1976 ءيبرعلا ءامنإلا دهعم :توريب) «يبرعلا طفنلا 23 مقر
 (2) ةماطممإزل 11. ©هملععمتممب كانط ةنأن 1ععمال عززت ةمل 5ةعساجن خلع طع 6دلغ

 الون, (8]عوب الولع ال والعرب طوعوو, 1997), 2, 30,

 .(1976 «طيطختلا ةرازو :تيوكلا) «1974 ماعل يونسلا ةيئاصحإلا ةعومجملا (3)

 (4) ةكدط 0أ]1 هعمل دك طاعععأمل/, (طومو: خةعمط طءئماعسمت 1[ عيعقنعال ©عماعتب

.2 ,(2002 

 .42 ص ؛«ةئيدحلا ةيتيوكلا ةضهنلا رمع نم ًاماع 25 ةريسم (5)

 تت



 عم ةكراشملا ةيقافتا تيوكلا تعقو م5 رياربف نم لوألا يفو

 رادقمب تيوكلا جاتنإ ضفخنا ماعلا اذه لالخو .217تيوكلا طفن ةكرش

 (18,/)2 ,9 تغلب ضافخنا ةبسنب 1974 ماع يف هنع ليمرب نويلم 2

 رايلم 8:5 لك تادفاعلا تلصوو (7)9ليمرب نويلم 24 جاتنإلا غلبف

 .(2رالود

 تيوكلا تدقع ربمسيد نم لوألا يف ًاديدحتو ماعلا اذه ةياهن يفو

 طفن ةكرش عم -م1975 -هسفن ماعلا نم سرام ىلإ دوعي يعجر رثأب ًاقافتا

 .(57ةكرشلا يف اهحلاصم نم ةيقبتملا 40 لا ىلع هبجومب ترطيس تيوكلا

 ىلع ةيلضفألا ةيتيوكلا تالقانلا ءاطعإ عم .يراجت ساسأ ىلع ءاربخلاو

 .©!تيوكلا نم يرتشملا طفنلا نحش يف اهريغ

 تدان فصنو ماع ىلع ديزت ةدمل طفنلا راعسأ رارقتسا عمو

 دقعنملا كبوألا رمتؤم ءانثأ يف كلذو ءاهعفرو راعسألا كيرحتب تيوكلا

 عفر ةررقم هدعب تيوكلا تجرخ لعفلابو .مم 6 ربمسيد يف ةحودلاب

 ؛ةحودلا) جيلخلا ةقطنم -ةيبرعلا لودلل ةيلورتبلا تاعيرشتلا ةعوسوم ؛مالع دعس (1)

 .170 -169 ص .(( م7

 نع ةمألا سلجم مامأ يقيتعلا نمحرلا دبع ةيلاملا ريزو هاقلأ يذلا يلاملا نايبلا نم ذوخأم (2)

 «نطولا ةديرجب روشنملا تيوكلا ةلودل ه7 / 6 ةيلاملا ةنسلا ةينازيم عورشم

 .م1976 ويلوي 9 «تيوكلا

 «لسالسلا تاذ :تيوكلا) «يبرعلا جيلخلل ةيجيتارتسإلا ةيمهألا ءليفلا ديشر دمحم (3)
 .165صء(م8

 .198ص (م1 ؛يبرعلا ءامنإلا دهعم :توريب) يبرعلا طفنلا ةيجيتارتسإ ىلإ لخخدم «رينتلا ريمس (4)

 .354 ص «ةيلبقتسم ةيؤر «ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم ءبجر يملح ىيحي (5)

 .15 مقر قحلم «قحالملا رظنا ةيقافتالل لماكلا صنلل (*)

 اال.



 وينوي نم ةيفاضإ 5 مث ,م1977 ماع نم ةيادب 10 ةبسنب اهطفن راعسأ

 .«1)رارقلا اذهل ةديدشلا ةيدوعسلا ةضراعملا مغر 7

 طفنلا تاكرشل اهكلمت ةلسلس تيوكلا لامكتسا م1977 ماعلا دهشو

 .(2ه1977 ويلوي يف تاءارجإلا هذه تأدب ثيح ءاهيضارأ ىلع ةلماعلا

 ةكرش تايلمعو قفارمو تادوجومو لاومأو قوقح ةفاك كالتمال كلذو
 دقو .(27-ليونيمأ -ةموسقملا ةقطنملا يف ةلماعلا ةلقتسملا ةيكيرمألا تيزلا

 اذه يف تماق ثيح .(*م1977 ربمتبس 19 يف لماكلاب اهميمأت يف تحبجن

 ةدوقعملا ةيقافتالا ءاهنإب م1977ةنسل 124 نوناقلاب موسرم رادصإب خيراتلا

 تايقافتالاو م1948ماع اهل حونمملا زايتمالا ءاهنإو ؛ةكرشلا هذه عم

 اهيلإ راشملا ةكرشلل ةكولمملا قوقحلا ةفاك ةلودلا ىلإ لوؤت ثيح هل ةقحاللا

 .(5)ريركتلا قفارم اهيلإ ًافاضم ًاقباس

 ةديدجلا طفنلا ةيقافتا ليدعت ىلع تقفاو دق تناك تيوكلا نأ ركذلاب ريدج

 .89 مقر نوناقلا بجومب م1977 ويام 7 يف ةدياحملا ةقطنملا راحبب ةصاخلا

 ةكراشملا ةيقافتا ىلع ةقفاوملاب 90 مقر نوناقلا ردص هسفن خيراتلا يفو

 ةكرشو تيوكلا ةموكح نيب ةمربملا ةيطفنلا تآشنملاو قوقحلاو تايلمعلا يف

 .(6)ةدودحملا ةيبرعلا تيزلا

 ريراقتلا ةلسلس ؛م1973 ماع دعب ةيداصتقالا ةيطفنلا تاروطتلا دادعإ:نادمح لامك (1)

 .18 ص ؛(م1976 «يبرعلا ءامنإلا دهعم :توريب) ءيبرعلا طفنلا :2 مقر :ةيداصتقالا

 (2) 8عمزةسصتم كطخت ةلعقممست, 0م. ©, 2. 3

 .256 ص «عبارلا ءزجلا ءيبرعلا نطولا يف ةقاطلا (3)

 (4) خطانا اكةمصس خل 2ءكطقزتعا, 0م. ©, 2. 5.

 . 152 ص ؛ةيبرعلا راطقألا يف طفنلا لالغتسال يداصتقالا ماظنلا .ناولع فسوي دمحم(5)
 نيدلا ردب :فارشإ ؛نيدلا دعس ةمطاف :دادعإ :م1977 ماعل ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا قئاثو (6)

 ةعماج :تيوكلا) ؛ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم تاروشنم «يصوصخلا سابع

 333 ص ؛ىلوألا ةعبطلا 4 «تيروكلا

- 1151١ 



 بقع رييغت يأ امنود ةيطفنلا اهتسايس قيبطت يف تيوكلا ترمتساو
 حابص خيشلل ًافلخ مكحلا ديلاقم حابصلا رباجلا دمحألا رباج خيشلا يلوت

 نوناق م1978 ربوتكأ يف ردصف .(1701977 ماع يفوت يذلا حابصلا ملاسلا

 .«©2(0)ةيلورتبلا ةورثلا رداصم ىلع ةظفاحملا

 يف جاتنإلا تايلمعب مايقلا تيوكلا طفن ةكرش تأدب هتاذ ماعلا يفو

 ءاهنإ لبق ةلقتسملا ةيكيرمألا تيزلا ةكرش اهب موقت تناك يتلا ةموسقملا ةقطنملا

 (4ليمرب رايلم 68 , 530 تيوكلا يطايتحا غلب م1979 ماعلا يفو .«*)اهزايتما

 .ًايموي ليمرب نويلم 2,66 :2, 55 نيب ام حوارتي جاتنإلا ناك ثيح

 لود تاسايس ىلع ةيناريإلا ةروثلل ًاديدش ًاريثأت ةنسلا هذه تدهش دقو

 جاتنإلا رصقب ًارارق ينيموخلا هللا ةيآ ردصأ ثيح «كبوأ لودو جيلخلا

 بايغ ةجيتن لورتب ةمزأ تثدحف .طقف يلحملا كالهتسالا ىلع يناريإلا

 يفو .«؟)”اهجاتنإ ةدايز مدع اهمزع تنلعأ تيوكلا نكل «يناريإلا جاتنإلا

 20 يف حابصلا ةفيلخ اهطفن ريزو ناسل ىلع تنلعأ هسفن تقولا

 نم ةديفتسم .«؟”ليمربلل رالود 1,20 ب اهطفن رعس ةدايز م1979رياربف

 يف ليمربلل رالود 13,4 نم رعسلا زفق ثيح ةيملاعلا راعسألا عافترا

 مومغو ةننحولا تاحومط :م1971 -1968 يبرعلا جيلخلا قئاثو «سيرلا بيب ضاير (1)
 .1007 ص «ةثلاثلا ةعبطلا «(م2002 ءرشنلاو بتكلل سيرلا ضاير :ندنل) «لالقتسالا

 .م1978 ربوتكأ 16 «تيوكلا «ةسايسلا ةديرج (2)
 .16 مقر قحلم ؛قحالملاب صاخلا مسقلاب نوناقلل لماكلا صنلا علاط (*)

 (3) التوتك ى. 5ةزئتاعط, ةخمعهط 011 طهانعتعك زم 1ع 1970 5: 0مممرطنمتأإل 30

 ريعومموز طلت, ([مدلمد: تمور ؟[عاست, 1983), 2. 0.

 (4) ]كناتلا 011: 1ةعاق ةمل 11 عانتعو, 2004, 2. 27.

 ةماعلا ةيرصملا ةثيهلا :ةرهاقلا) «:ةبكرملا تامدصلاو لورتبلا ؛كلملا دبع ءاجر (5)

 .186 ص ؛(م1991:باتكلل

 (6) (0طمم]ندغ طدمقك ممم مىةكتأب 0م. 01, 2. 5.
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 نيعبرألا زجاح زوابت مث 0 رياني يف رالود 26 ىلإ م1979 رياني

 .(2©ه1980 ربمتبس ىف ًارالود

 :تاينينامثلا دقع لالخ يتيوكلا طفنلا

 انتعن اذإ نيغلابم نوكن ال دقو .طفنلا نرقب نيرشعلا نرقلا انتعن نأ قبس

 اذه نإ ذإ «هرربي ام فصولا اذهلو ءطفنلا دقعب نرقلا اذه نم عساتلا دقعلا

 .طفنلا نع نيثحابلا رابكلا لخدتب ايهتناو ءطفنلا امهدمأ لاطأو «طفنلا

 جيلخلا ةقطنم يف سورض برح تلعتشا دقعلا اذه ةيادب عمف

 برح وأ ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا مساب تفرع «نامث تاونسل ترمتسا

 وأ ةيقرعلاو ةيفارغجلاو ةيخيراتلا اهنم :ةدع بابسأ اهل ناكو «ىلوألا جيلخلا

 نابراحتملا نافرطلا نوكل اهب ًاريبك ًارود طفنلا بعلو «ةيبهذملاو ةيموقلا

 ًاضيأ راوجلا لود نإف كلذكو ؛ملاعلا ىوتسم ىلع نييمظع نيتيطفن نيتوق

 ةحاسلا نألو ءاضيأ ىمظع ةيطفن لود ديعب وأ بيرق نم برحلا اهتلاط يتلا

 ىلع ًايسيئر ًادروم لثمت ىربك ةيطفن ةقطنم يه برحلا هذه اهتدهش يتلا
 اهعقوم قيرط نع وأ ريفولا يطفنلا اهجاتنإ قيرط نع ءاوس ملاعلا ىوتسم
 .ةيطفنلا ملاعلا تاجايتحا لج هلالخ نم لقني يذلا ىجيتارتسإلا

 ىتح ىلوألا جيلخلا برح هتببس يذلا رامدلا نم قيفي ملاعلا دكي ملو

 راج ىلع مشاغ ناودع يف ةلثمت ىرخأ برحب برحلا هذه يفرط دحأ هتغاب

 (1) 1ع 0اناك 0060معيدنتمم» (0هدصعأا: 5ءعدمععا 10+ 5ءععسسضأرل ذم اطع طعجتمس ©6نأكر

 (111ءطلنعدم: []111 1155كاقماتمت 5ءاتءعؤ, 1985), 2. 4

 (2) 1ع 0ز1 8كةملعأ ص اطع 1995 5: 0هل1عمععق 102 طع ظاعتب 8م 80160 طال

 [خ0معرأ. 0. 1خععل, (ذ9م 1ممعاوعم: آ1/عوازعوب طرعوو, 1989), 2.9,

 تا



 يطفن يدتعملاو ال ملو ؛حضوأ ةروصبو ةيناث طفنلا رهظف ءقيقش يبرع

 نم مهنمو يطفنلا مهنم لحلا مهديب نم وأ ءاطسولاو يطفن هيلع ىدتعملاو

 تلعج ةعبس روهشل ملاعلا لغش دقو ؟رخآلا يطفنلا كلتمي اميف عماط وه

 .تيوكلا هزكرم ملاعلا زه لازلزل ًازكرم ةقطنملا هذه نم

 :(م1980) ةيتيوكلا لورتبلا ةسسؤم -

 بجومي ةيتيوكلا لورتبلا ةسسؤم ءاشنإب دقعلا اذه تيوكلا تلهتسا

 21061980 رياني نم 7 خيراتب رداصلاو م1980 ةنسل 6 مقر نوناقلا

 ينوناقلا اهرقمو «طفنلا ريزو اهيلع فرشي «ةلقتسم ةيرابتعا ةيصخشك

 .227جراخلاب تاليكوتو بتاكمو عورف ءاشنإ قح اهلو .تيوكلا

 طفنلا ةعانصب ةقلعتملا لامعألا ةفاكب مايقلا اهئاشنإ نم ضرغلاو

 ثاحبألاو تاساردلا دادعإو عناصملا ءاشنإو بيقنتلاو تافاشكتسالاك

 تاعانصلا ةكرشك تاكرشلا نم ديدعلا اهعبتيو .اهتيمنتو تاربخلا ميدقتو

 .*اهريغو ةيتيوكلا طفنلا تالقان ةكرشو ةينطولا ةيتيوكلا لورتبلا ةكرشو ةيواميكورتبلا

 ىلع «ةيفاشكتسا ةيلمع ةيأ نع -م1980 -ماعلا اذه يف نلعي ملو

 طفن ةكرش باسحل لمعت ةيضرأ تارافح ةسمخ صيصخت نم مغرلا
 دحاوو فاشكتسالا لامعأل اهنم ةعبرأ ؛قباسلا ماعلا ةياهن يف تيوكلا

 .(3)يريوطتلا رفحلا لامعأل

 (1) 8لدكن خمم 1ءانعسلا, اطع لكبكتدلا طءامماعنمت (0ممرهلتمم ةقل طع 1عم701015

 04 اع خلع ا3خئن10 لع“, ([.م0002: (ل0انهزتنزتت 1آ1!300ى, 1995), 2

 .38 ص ؛ةثيدحلا ةيتيوكلا ةضهنلا رمع نم ًاماع 25 ةريسم (2)

 .ءانثألا هذه يف ةيتيوكلا لورتبلا ةسسؤمل ةعباتلا تاكرشلا ةفاك ءامسأب ًاتبث قحالملاب 17 مقر تحت رظنأ (#

 رضاحلا -يبرعلا جيلخلا راطقأ يف زاغلاو طفنلا ةعانصو ةقاطلا ءيلعلا دمحم راتسلا دبع (3)

 .135 ص ؛(م1985 «ةرصبلا ةعماج :ةرصبلا)
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 ثيح ءاهطفن ريعست يف ةلدتعم ةسايس ءانثألا هذه يف تيوكلا تعبتا دقو

 كلذو «آنايحأ اهضفخ ىلإو لدتعم ىوتسم يف راعسألا تيبثت ىلإ ًاريثك تدمع
 لاعتشا عم اذه بكاوتو .(”7ةديدج قاوسأ نع ثحبلا يف اهتسايس راطإ يف
 ًارايهنا دهش م1981 ماعلا نكل م1980 ماع رخاوأ ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا ليتف

 .©نييتيوكلا نيططخملا تاعورشلل ًابكاوم رايهنالا اذه ءاجو ءرعسلا يف

 :(م1981) ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم -

 يف لثمت يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ًامهم ًايخيرات ًاثدح م1981 ماع دهش

 ترفاضت دقو .«7)ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم مايق نع نالعإلا

 اهثدابم ناريإ رشن ةهجاوم اهنم ناك ءسلجملا اذه ءاشنإل ةديدع بابسأ

 هنكل «ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا مايق مث ««*”ةروثلا ريدصتب فرع ام وأ ةيروثلا

 نم ناك ثيح «سلجملا اذه مايق يف طفنلا هبعل يذلا رودلا لافغإ نكمي ال

 دئاوفو طفنلا يدحت اهتهجاومل سلجملا ماق يتلا تايدحتلا نمض

 ,«*)(5)هلاومأ

 (1) طوسأ كنعر عمك, 011 ةصل طومان عد: 1ع هدا اللمع 0نلك, خ 111001 [ظمكأ 2ظمعجممح

 [خعممرب (ظضامتم: 1خهزندل آمكاتطساع هأ ][ماعمدماتهدمل خلاقتتك, 1992), 2

 (2) 1كنالدلاب عمم: 8541001 [عمكأ 8عقعمبعط امكاتاناع, الملا عوكل 01

 طعمصكإر | ؟؟ةملد, (5):لمعإت: مهدد [[علصتمب 1985), 2. 4

 (3) 5هلمعزن الا/الدمد, 1ع ©مصعانمع ©مهمدمهونانمو ةصل آزعععاتمو 0 00 180,

 1ع [منرماع5د 0ءءعوكزموقل طومعجعر 810: 18, (ةطم ط7«طقطت: 1ع طستتماعم 0ع

 10, دامهنععاع 5هيلنعع ةمل [عيعمععات,1988), زسغ ظسطاتمطعل, 2. 19.

 .157 ص ؛قباسلا عجرملا .يحانطلا دومحم دمحم (4)

 نواعتلا سلجم -ةيركسع -ةيداصتقا -ةيخيرات) «يبرعلا جيلخلا ةعوسوم «نوسحب ليلخ (5)

 .24ص ءلوألا ءزجلا ؛ىلوألا ةعبطلا «(م1997 «ةيبرعلا ةقادصلا راد :توريب) ؛(يجيلخلا

 18 مقر لودجب ةتبثم سلجملا ءاشنإ ليبق يجيلخلا نواعتلا سلجم لودل ةيطفنلا دئاوعلا(*)

 - ااه



 ةيداصتقالا هئاضعأ دراوم ةوق يف نمكي سلجملا ةوق ردصم نأ ىسنن الو

 ناريإ تاطايتحا ىلع ديزت يتلا ةمخضلا تاطايتحالا يف ةلثمتملا ةمخضلا

 يداصتقالا لماعلا ناك دقو .(171 :4 ةبسنب قارعلا تاطايتحاو «1 :5 ةبسنب

 تاموقم نم ًايساسأ ًاموقمو هئاضعأ نيب ًاكرتشم ًالماع طفنلا يف لثمدملا

 ىتح .«ثيدحتلاو ةيمنتلا لجأ نم تاحومطو لكاشم نم هببسي امب هئاشنإ
 .(27برعلا ءاينغألا يدانب سلجملا يمس

 صوصخب ةحضاو ةسايس ةيأ هلود ىدل نكت مل سلجملا اذه مايق لبقو

 ؛يملاعلا بلطلا مجحب ةنرتقم اهجاتنإ ةيمك تناك ثيح «طفنلا جاتنإ

 دويقلا ضعب عضو اهتالواحم لالخ نم ديحولا ءانثتسالا تيوكلا تلكشو

 جتنملا رود تبعل ام ًامود يتلا ةيدوعسلا ريغ كلذو ءاهب صاخلا جاتنإلا ىلع

 «يملاعلا جاتنإلا يف صقنلا دس فدهب ةعرسب اهجاتنإ ديزت ثيح ؛لمكملا

 .«*!(2)اهتدايز عنمتو راعسألا تابث ىلع ظفاحتف

 ثحب ؛رتوتلا ليطتسم :جيلخلا يف رارقتسالا مدع ةلاحل يسدنهلا لكشلا ءليب سميج (1)
 دنس لامج :دادعإ ءرارقتسالا نع ثحبلا :جيلخلاو ناريإ باتك ثوحب ةعومجم نمض

 «ىلوألا ةعبطلا «(ةيجيتارتسإلا ثوحبلاو تاساردلل تارامإلا زكرم :يبظوبأ) ءيديوسلا
 .146-147 ص

 ؛؟طارفنالا وحن مأ جامدنالا وحن هجوت :يجيلخلا نواعتلا سلجم ؛نمحرلا دبع ةماسأ (2)
 ليربأ «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) «218 ددعلا «يبرعلا لبقتسملا ةلجم

 .153صء(م7

 هتاقالع «ةنلعملا هفادهأ «هتايلآ :ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم «ةديرشلا يدهملا دبع (3)

 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م1995 ؛يلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا) «ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملاب
8. 

 سلجملا مايق ءانثأ يف ماخلا طفنلا نم ةيجيلخلا ةيبرعلا راطقألا جاتنإ حضوي الودج رظنا (*)
 . 19 مقر «قحالملاب صاخلا مسقلاب
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 :(م1988 - 1980) ةيناريإلا - ةيقارعلا برحلا ءانثأ يف يتيوكلا طفنلا

 ةيقارعلا برحلا رارمتسا عم «تيوكلل ةبسنلاب ًادج ًادقعم فقوملا حبصأ

 ةيلاملا اهتادعاسمل ًارظن اهيلع ريبك ىلام ءبع كانه ناك ثيح ؛ةيناريإلا

 ةيطايتحا تافاشتكا نع ترفسأ ةديدج تافوشكب مايقلا يف تأدبف .قارعلل

 اذه يف ةيطفنلا تيوكلا تادئاع تغلبو .«1”ريبكلا ناقرب لقح ىف ةديدج

 ذخأو «كبوألا ىف اهتصح ةدايز تبلط امك .(20رالود تارايلم ةرشع ماعلا

 دهش يذلا ماعلا وهو 22203 ماع رخاوأ ذفن ىتنح ًاعقو بلطلا اذه

 كلذك ماعلا اذه لجسو .«47شيقانملا لقح يف ةديدج ةيطايتحا تافاشتكا

 تارامثتسا تادئاع تقوفت نيح تيوكلا خيرات يف ةرم لوأل تثدح ةقباس

 .(57لورتبلا تارداص نم اهتريظن ىلع ةيجراخلا تيوكلا

 ريدق مأ يلقح يف ةديدج ةيطايتحا تافاشتكا م1984 ماع دهشو

 طفنلا تالقان ىلع ةيناريإلا تاءادتعالا ةيادب دهش امك .«©يلدبعلاو

 تيوكلا ىطايتحا لجسو .-اقحال ليصفتلاب حرشيس ام وهو -ةيتيوكلا

 نم 1/85 طفنلا لكش امنيب .(77(ليمرب رايلم 92,5) م1985 ماع يطفنلا

 .(8!ماعلا كلذ يف تيوكلا تارداص عومجم

 (1) ركبه نا 01: 1ةعاك ةمل 1 عانتعخ, 2004, 2. 28.

 (2) 81ةلعمام. 8. سددعلا, 1ع آلللمءل1ل 10لقن' 5عيتعع: طع 111001 دمأ ةصل

 كهاناط ةكزد 1989, (11ةعطتنمعامم: دامب ]ع طووغ ظيطاتعمنمم, 23,)1989 خم

 ماسقل ظلتنمم, 2. 101.

 (3) 1دالنهلا [8عممرأب آمع. 0

 (4) اكداننمتا 011: 1ةعاق هسل ا عسعو, آمع. ©.

 (3) 1ع 0انآك 000 معيدنتمو (0هدصعتل: عمم 10 5ع ذم الع طعطجتمم ©انلك, 2. 4.

 (6) ]لةدنانمتا 01: ةعاك ةمل 11 عادتعك, [مع. ©

 .246 ص «قباسلا عجرملا ؛ليفلا ديشر دمحم (7)

 (8) ةلمعمع ةلدماسدمالك, 1ع طعجتمم 0انلك !ععنمو زم 11 1 عدو 1طصخ عصا 5امطألت-

 ا ةمل 0قموع, (ةلعب الميلع الدلتا جنان طمعجو وأ خمدعتعم 10, 1996), 2. 4
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 يتيوكلا طفنلا جاتنإ يف ًاظوحلم ًاضافخنا م1986 ماع لجس دقو

 فقسل تيوكلا مارتحا ةجيتن اذه ناك ثيح ءآيموي ليمرب 47000 هرادقم

 نمو جاتنإلا ةيلمع يف مكحتلا فدهب كبوألا هتددح يذلا يملاعلا جاتنإلا

 بلغأ ضافخنالا اذه لمشو «بلطلاو ضرعلا نيب يلعف نزاوت قيقحت مث

 .27يجيلخلا نواعتلا سلجم لود

 لوحتلا مت ثيح «ةسايسلا هذهب مزتلت مل ةجتنملا ةيبرعلا لودلا نكل

 ةسايس ىلإ راعسألا ةيامح فدهب جاتنإلا ضيفختل نواعتلا ةسايس نم ًايبرع

 نع رظنلا ضغب يملاعلا قوسلا يف ةصح ربكأ ىلع لوصحلا وحن يعسلا
 نلعأ دقو .«2)ةسايسلا هذه ءارج نم فصنلا ىلإ ضفخنا يذلا رعسلا

 عبارلا يف يتيوكلا ءارزولا سلجمل دعاسملا ماعلا نيمألا دامحلا دمحأ دلاخ

 ًازجع دهشتس م1987 /1986 يلاملا ماعلا ةينازيم نأ م1986 سطسغأ نم

 ضفخ ررقتف «ةيطفنلا دئاوعلا ضافخنا ببسب رالود رايلم 4, 57هتميق

 .(20يلاتلاو يلاحلا نيماعلا يف /11 ةبسنب ماعلا جاتنإلا

 ضافخنا ببسب ىبنجأ لماع فلأ 30 نع ءانغتسالا ةموكحلا تررقو

 اهناريج نم ًالاح لضفأ تيوكلا تناك كلذ عمو .ماعلا اذهل طفنلا تادئاع

 تلكش جراخلاب اهتارامثتسا نأل ةجيتن لقأ ةبسنب ترثأت ثيح «نييطفنلا

 ةيعانصلا قوسلا يف ًاريبك ًارمثتسم تناك دقف «ةمزألا هذه يف نزاوت لماع

 ريركتل ىربك ةيبرغ تاكرش يف عساو قاطن ىلع رمثتست تناكف ةيملاعلا

 .183 ص «يجيلخلا نواعتلا سلجم لود نيب ىوقلا نزاوت ؛يناطحقلا مئاغ ةخيش (1)
 ةعومجمو ةيبرعلا لودلا ةعومجم نيب نواعتو ءاقل لماع طفنلا لاز امأ ءيدعسلا دمحأ(2)

 ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) «187 ددعلا ؛يبرعلا لبقتسملا ةلجم «؟ةيبروألا قوسلا

 .37 ص م04 ربمتبس («ةيبرعلا

 82 ص «قباسلا عجرملا «كلملا دبع ءاجر (3)
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 ةرشابم قاوسألا يف عيبلا نم يتأي اهحبر حبصأو :هقيوستو لورتبلا
 .(طقف ًاماخ هعيب نم سيلو نيكلهتسملل

 نيب راج باسح ربكأل ةكلام ةسايسلا هذهل ةجيتن تيوكلا تحضأو
 راية ننام نم رالوع راينا 38 ةراحسلا نيلي لوم

 يف ةرداصلا ةيئاصحإلا بسحب (ةقطنملاب ةيبنجألا تادوجوملا يفاص)

 .(2ه1987 ماعل ةيفرصملا ةيبرعلا ةسسؤملا نع م8

 يطايتحا نأ ةيطفنلا وسإ ةكرشل ةسارد تركذ م7 ليربأ يفو

 عفترا م1987و1977 نيب ام تاونس رشع لالخ فشتكملا يتيوكلا طفنلا

 .نط رايلم 13,041 ىلإ نط رايلم 9 , 745 نم /33, 8 لدعمب

 :مالعألا عفرو تالقانلا برحو يتيوكلا طفنلا

 ؛ينطولا اهنمأو تيوكلل ايقيقح اديدهت ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا تلكش
 تناك ثيح ؛ديدهتلل -طفنلا -ديحولا يداصتقالا اهدروم ضرعت ثيح

 اهمعدب ًاعوط ؛اهيف تيما نأ .فعب ةفرلا نارين ىمرم يف ةعقاو ةلود رثكأ

 وافلا ناريإ تلتحا نأ دعب اهركو برحلا تاونس ةليط قارعلل لصاوتملا

 سيئرلا فصو بسحب ناريإل ةرشابم ةيلامش ةراج تيوكلا تحضأف
 .22061986 ماع يئنماخ ىلع يناريإلا

 ةمجرتلل مارهألا زكرم :ةرهاقلا) ءرصنلاو ةوقلا ماهوأ جيلخلا برح ءلكيه نينسح دمحم (1)

 .256 ص ؛ىلوألا ةعبطلا :(م199 2 ءرشنلاو
 ةعابطلل ديدجلا يبرعلا زكرملا :توريب) ؛يبرعلا جيلخلا ىلع عارصلا ؛يميعنلا نمحرلا دبع (2)

 5 -44 ص .((م2 «رشنلاو

 «ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا نابإ طفنلا تالقان ليجست ةداعإو تيوكلا ؛نيهاشلا دجام ناميلس (3)

 لودل نواعتلا سلجمل ةماعلا ةنامألا :ضايرلا) «18 ددعلا ؛:ةسماخلا ةئسلا :نواعتلا ةلجم
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 تيوكلا لوخدب ًاناذيإ 1ةم1ع75 آلثد+ تالقانلا برح تءاج دقو

 ديدهتلل ةيطفنلا امهتالقان ضرعت دعب .ءبرحلا هذه يف ًارسق ةيدوعسلاو
 تيوكلا تالقان نكت ملو .21)يناريإلا بناجلا نم رشابملا ءادتعالاو

 اهتارئاطو اهتفصرأو اهيناوم تفدهتسا دقف ؛ديحولا ناريإ فده

 مل تيوكلا تالقان نأ امك (*”برحلا تاونس لالخ ةيطفنلا اهتآشنمو

 ةيدوعسلل ةكولمم نفس ىلع ءادتعالا مت دقف :ةفدهتسملا اهدحو نكت

 ىلع كلذو «ةدياحملا لودلا نم اهريغو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو رطقو

 5 ىلع ءادتعالا مت م1980 ماع يفف ؛ًاضيأ نييقارعلاو نييناريإلا يديأ

 امنيب .(22ه01986 ماع ةلقان 111و:م1984 ماع ةلقان71و «تالقان

 !! تمجوه امدنع تيوكلل ةبسنلاب ةورذلا ىلإ م1987 ماع ددعلا لصو

 .اهل ةعبات ةلقان

 ريزو دكأ ثيح «ناريإ عم فقوملا ديعصت مدع وحن تيوكلا تلام دقو
 تاقالع ىلع م1984 ليربأ يف نطنشاول هترايز ءانثأ يف يتيوكلا عافدلا

 رشابم موجه يأ ثودح ةيناكمإ ًادعبتسم «قارعلاو ناريإ عم ةبيطلا هدالب

 .(ة)اهدودح نع عافدلا تيوكلا دادعتسا ىلع هديكأت عم «تيوكلا ىلع

 ةبصق مأ ةيتيوكلا طفنلا ةلقان برض ىلع ويام نم 13 يف تمدقأ ناريإ نكل

 (1) لمؤم 0عزوطنمم, 01 زم آمدطاعل الا هنعس- نآأ الاثم 1980- 1991 , ([60012:

 85عءامعؤ, 1992), 9.

 ماع رخاوأ ىتح م1980 ماع ذنم تيوكلا ىلع ةيناريإلا تاءادتعالل لماكلا لجسلا رظنا (*)

 .20 مقر «قحالملاب صاخلا ءزجلاب 7

 (2) خطلنا 2علد ةوولت,0م. ن1 0.

 (3) ©1600إنقغ طومقكموم0 مر ةقأأاب 0م. (نأ1, 2. 5.
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 .(17لش ةكرش حلاصل ايناطيرب ىلإ طفنلا لقنل اهقيرط يف تناك يتلا

 .(2هرحب ةيتيوكلا ةلقانلا ناريإ تفصق مويب اهدعبو

 نمألا سلجم ىلإ هاوكش يجيلخلا نواعتلا سلجم عفر كلذل ةجيتنو
 ةيلخادلا ةيراجتلا تالقانلا ىلع ةيناريإلا تامجهلا دض م1984 ويام نم 21يف

 تالنتاقملل ًافده تيوكلا ترمتساو «ةةيتيوكلاو ةيدوعسلا ىناوملا نم ةيجراخلاو

 ةدحتملا ممألل يمسر بلطب تمدقت ثيح «ةيضقلا ليودتل اهرطضا ام ةيناريإلا

 رهش لالخ تيوكلا تبلط مث .«*)اهتالقان ةيامحل م6 ربمفون نم ثلاثلا يف

 .«*”هسفن بلطلا يتيفوسلا داحتالاو ةيكيرمألا ةدحنملا تايالولا نم م1986 ربمسيد

 ةدم لوطو ةمهملا ةبوعص ةجحب بلطلا تضفر ةدحتملا تايالولا نكل

 بلطلا ىلع هتقفاوم يتيفوسلا داحتالا نلعأ هسفن تقولا يفو .«6”اهذيفنت

 هبابسأ يتيفوسلا داحتالا وحن يتيوكلا هجوتلل ناكو .(2261987 رياربف يف

 ءاوجأ يف ألملا ىلع بلطلا ةشقانم مدعو ؛يكيرمألا ضفرلا اهنم ةديدعلا

 (1) ةمطم 0عزعطأمو, 0م. ©, 64

 .م1987 ربوتكأ 23 «تيوكلا ءسبقلا ةديرج (2)
 (3) ةطلسا عله ةعداأت, 0م. ©(, 2.7

 (4)رخمصمدكطتممالدم عطاععاتممحت, ةصل ك دل, آلأثهع مل طعومع ذم اطع بلك 1[>همدععاتع مانا عع

 هل [؟عوزمدمل !؟ءادتتممك مام 1ع 19905, ((]1< آمعم ظعحب 1991), 2 231

 (5) عانعمطءاط. ل. ©ةسصلعم, اتمئاعل 5امنعع دامماععتع طماتعب ”1هسومل الع ١1101

 طممأت ©عمانمل 2صصتقمل ةمل طع [عقادععتمع ه4 !كسودتا 1ةملعج, 1[ عيعمتعاط

 امن 1طع انمتاعل دامتعك همم اطع 111001 [ظدحأب [8لناعل ظربن ؟طهعطممع خستت

 مطسفلنت, (لعوب لعوعإزا دامنع اتمتع 04 اعجب ]عوعرب طععمو,1993) ب 7

 تاعوبطم :ندنل) .ةنواطعلا ىسوم مامد :ةمجرت .جيلخلا «كولوب نوج )6
 ماهد

 .82 ص «ىلوألا ةعبطلا «(م1988:ةناطعلا
 (7) دأل1 توولمل, اكس هتا: 1ع "[ممكطتككأمر) ه2 خص 0ز] ذاهب (ةلعربب الرع

 ال عوالنزعرب 2معوور, 1992), 2. 8.
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 ًاتقو بلطلا قارغتسا مدع كلذكو «ةفاحصلا يف رشني نل هنأ امك «ةيطارقميد

 .(17لعفلاب ققحت ام وهو هيلع ةقفاوملاو ةشقانملا يف ًاليوط

 ىلإ ةعوفدم «بلطلا ىلع تقفاوو تداع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نكل

 يف ةبغرلاو ©2)ةقطنملا يف يتيفوسلا ذوفنلا نم دحلا اهسأر ىلع ةريثك بابسأب اذه

 جروج ةيكيرمألا ةيجراخلا ريزو هفصو ام وهو ةقطنملا طفن يلع ذاوحتسالا
 .(30ةيداصتقالا برغلا ةحص يف يسيئر لماع هنأب م1987 ماع لئاوأ زتلوش

 تيوكلا نادقف نم تيشخ دق -ةدحنملا تايالولا يأ -اهنإف كلذك

 تارئاطلا يف لمعتسملا دوقولل يسيئرلا ردصملا لثمت يهف ؛ةيملاع ةيطفن ةوقك

 ريزو ريبعت دح ىلع -يبرعلا جيلخلا يف لمعت يتلا ةيكيرمألا نفسلاو
 .كاذنآ رجربنياو ربساك يكيرمألا عافدلا

 تاللقانلا ةيامح ىلع ةدحتملا تايالولا ةقفاوم نع يمس رلا نالعإلا ءاجو

 ةيجراخلا ريزو دعاسم يفروم دراشتير ناسل ىلع م1987 ويام نم 19 يف

 عفر ةداعإ ةيلمعب ًايلود مث اكيرمأ يف ةيلمعلا هذه تفرع دقو .ةيكيرمألا
 .«ىرخأ لود ىدل تالقانلا ليجست ةداعإ يى ت8 مالعألا

 (1) 2دممدع الل عزمطععع, 11 عطاتنمو 10, طعممعب دعنعم اعدك هل اطع 8ءعماقعما7,

 ([مملمو: 811 ءاددعا 1هيعمط ©0ه, 1990), 2.

 (2) 6عمروع [.عمع2ملزأن, خيدعرتعمم 2عئزلعماك ةصل اطع 111001 1ةةكاب (40:

 [داناع [نمأا؟ عوزاإب ©معمذ, 1990), .6 .١

 1833-1992 ؛يبرعلا جيلخلا يف يكيرمألا رودلا عسوت خيرات :جيلخلا سارح ءرملاب .أ .لكيام (3)
 .123 ص ؛ىلوألا ةعبطلا (م1995 ءرشنلاو ةمجرتلل مارهألا زكرم :ةرهاقلا) ءيكز ليبن :ةمجرت

 ؛يحانطلا دومحم دمحم :رظنا تيوكلا تالقان ةيامح يف يكيرمألا رودلا لوح ديزملل (*)
 :م1990 -1971 ةيسايس ةيخيرات ةسارد ؛يبرعلا جيلخلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 .ىلوألا ةعبطلا ؛(م2005 ءرشنلاو ةعابطلل يندملا راد :ةرهاقلا)

 اا



 ًاباطخ ناجير دلانور يكيرمألا سيئرلا هجو م1987 وينوي نم 15 يفو

 ريفوت يه جيلخلا يف ةدوجوملا ةيكيرمألا تاوقلا ةمهم نأ هيف دكأ هبعشل

 ويلوي نم نيرشعلا يفو .(يكيرمألا ملعلا عفرت يتلا نفسلل ةيامحلا
 دعس خيشلا ءارزولا سلجم سيئرو يتيوكلا دهعلا يلو نلعأ م1987ماع

 يتلا ةيتيوكلا نفسلا ىلع ةيكيرمألا مالعألا عفر نع حابصلا هللادبعلا

 ةيلمع يف ةصلاخ ةيكيرمأ حبصتل ةدحتملا تايالولا ئدل اهليجست داعيس

 .227تحب يراجت دعب تاذ

 يتلا تالقانلا ىلع مالعألا عفر ةيلمع ًايلعف تأدب يلاتلا مويلا يفو

 يد ةقطنم يف ةنيفس 11 اهددعو ةدحتملا تايالولا ىدل اهليجست ديعأ

 هذهل ةيبرعلا ءامسألا رييغت روفلا ىلع اهدعب متو .(2”نوتجنمليوب راوال
 لوط ىلع عقت ةريغص تادلب ءامسأ نم تذخأ ةيكيرمأ ءامسأ ىلإ تالقانلا

 .©*ةيلامشلا يسرجوين ةيالو يف راوال يد رهن

 بلط حابصلا رصان دوعس خيشلا نطنشاوب يتيوكلا ريفسلا رربو
 مات لكشب مئاق يتيوكلا داصتقالا نإ» :هلوقب هذه ةيبنجألا ةيامحلا تيوكلا

 انداصتقا نإف جيلخلا ربع رورملا هتالقان عطتست مل اذإو «طفنلا ريدصت ىلع

 نورطضم نحنف نذإ ؛هيلع ةدمتعملا لودلا تايداصتقا اذكو ؛يناعي فوس

 دق ةيناريإلا تامجهلا نأ ركذلاب ريدجو .«57«جيلخلا يف لقنلا ةيرح نامضل

 3 سوانا عزا يمال باب
 .م1987 ويلوي 23 «ندنل ءطسوألا قرشلا ةديرج (2)

 ؛نورخآو روبد دمحم :ةمجرت ءرصنو بارطضا :زتلوش جروج تاركذم ءزتلوش جروج (3)
 .412 ص ؛(م1994 :عيزوتلاو رشنلل ةيلهألا :ندرألا)

 ؛قحالملا مسقب اهتالومحو اهتائفو رشع ىدحإلا تالقانلل ةديدجلا ءامسألاب ةمئاق رظنا (*)

 .21مقر
 (5) 11 ةكطتمعأامر موا, 14 ةانعانكأ 7.

 تاو



 جرخت يتلا قراوزلا قيرط نع ؛م1987 ماع لالخ حضاو لكشب تدادزا

 رشابملا فصقلا ريغ رخآ بولسأل ناريإ تأجل مث ةيناريإلا سراف ةريزج نم
 .(0ةيتيوكلا يناوملا يف ماغلألا عرز وهو

 تارالودلا نم نييالملا تام يتيوكلا داصتقالا رئاسخخ تردق دقو

 لورتبلا ةسسؤم رئاسخ تردق لاثملا ليبس ىلعف «ةيناريإلا تاءادتعالا ءارج

 ماخلا طفنلا نم ةدوقفملا تايمكلا يف تلثمت «رالود نويلم 250 ب ةيتيوكلا

 نم ريخألا ماعلا لالخو .«2نحشلا بيبانأ فسن ءارج ةيلورتبلا تاجتتنملاو

 يفو .22)ليمرب رايلم 91,920 ب طفنلا نم يتيوكلا يطايتحالا ردق برحلا

 تيوكلا تذختا ناريإو قارعلا نيب رانلا قالطإ فقول ةرشابم يلاتلا مويلا

 .(40طفنلا نم اهجاتنإ ةدايزب ًارارق

 هتلثم يذلا ديدهتلاو برحلا سرد نم ًاديج تيوكلا تدافتسا دقو

 ةيداصتقالا اهتسايس ليدعت يف ةموكحلا تأدبف «ديحولا اهدروم ىلع

 ةعونتمو ةديدج لئاسو نع ثحبلا قيرط نع هدحو طفنلا ىلع ةدمتعملا

 .25)يلحملا اهداصتقا طيشنتل

 (1) 1مم تعاعطامم, 0م. ن1, 2. 3

 .13 ص ؛قباسلا عجرملا .نيهاشلا دجام ناميلس )2

 (3) ملدم 11 ءطقتنلك ةمل ةمطقم آلهئعطسح , خف طومان عمل 8عموممتإل هك طع 111001

 ]كومان 5ذزمنع ادم5ك ةهمل 8عمومروتع 1>ع9عاممرصعماب ((نهنتم: متع عقل

 [لملا عوتار زم عهنعم طعوؤ, 1991), 2. 9.

 :ةرهاقلا) ءريجتسم دمحم :ةمجرت ؛جيلخلا برحل يرسلا فلملا ءنارول كيرإو رجنيلاس رتيب (4)

 .6 ص .(مم171 «يلوبدم ةبتكم

 (1])5كنا منا 11 متعؤ, 19 ةررلل 1989.

 تا



 :(م1990) يقارعلا وزغلاو يتيوكلا طفنلا

 تيوكلل يقارعلا وزغلل يسايسلا هجولا نع ثيدحلا ددصب انه انسل

 طقف ضرعتتنس اننكل ءباتكلا اذه يف رخآ عضوم كلذلف هليلحتو هتساردو

 ةعبس روهش لالخ تيوكلا طفن ىلع تأرط يتلا تاريغتلاو تاروطتلل

 ليبق تيوكلل يطفنلا عضولاف ؛مساح ريرحتب تهتناو مشاغ وزغب تأدب

 طفنلا نم يتيوكلا يطايتحالا لصو ذإ زيمتلا ةياغ يف ناك ةرشابم وزغلا

 /9,3و يبرعلا ملاعلا يطايتحا نم /15 ,9 لداعي ام يأ نط نويلب 13 ىلإ

 .ملاعلا يطايتحا نم

 ىوتسملا ىلع يطايتحالا ثيح نم ةثلاثلا ةبترملا تيوكلا تلتحاو

 يطايتحا ربكأ ناقربلا لقح ىوح ثيح «قارعلاو ةيدوعسلا دعب يبرعلا
 نع ديزي ال ام يلحملا اهكالهتسا لكشو .ملاعلا يف دحاو لقح يف دوجوم

 .217/99 , 5 هتبسن ام ردص امنيب اهجاتنإ نم 0 5

 ًارالود 34 ىلإ لصوف طفنلا رعس ىلع هثودح روف وزغلا رثأ دقو

 ةمزألا هذه دعب جرخ دق طفنلا نإ انلق نإ بجع ال هنإف اذل ؛(20ليمربلل

 تامزأ دعب هرابتعا هل داعو ؛هتني مل هرصع نأ تبثأف «نيحبارلا ربكأ

 ةناكم هل نأ تبثو «ملاعلل ةبسنلاب ةيويح علسلا رثكأ هنأ دكأو ؛«تاينينامثلا

 شويجلا تشيج يتلا يهو ال ملو «ةناكم اهيهاضت ال ملاعلا لود ربكأ دنع

 .(3)؟؟هل ةيامحو هنع ًاعافد

 ؛452 ص ءهدراوم -هناكس -هضرأ :يبرعلا نطولا :نورخآو ميكحلا دبع يحبص دمحم (1)

453 

 .93 ص «هتايساسأو طفنلا ءناخ يلع فيطللا دبع سابع (2)

 :27 5 ددعلا ؛.يب .ءلا لبقتسملا ةلجم ؛ةيجيلخلا ةيبرعلا تاقالعلا ؛هللا دبع قلاخلا دبع (3)

 .24 -23 ص ((م1996 سرام «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب)

 - و١ -



 هببسيف «دحاو نآ يف حالسو فده طفنلا نأ ةمزألا هذه ترهظأو

 ءاهل هلالتحا ءانثأ يف قارعلا همدختسا امك ؛تيوكلا ىلع قارعلا تدتعا

 ىلإ تجاتحا ةمج رئاسخ تيوكلاب قحلأف «آلعتشم هكرت هجورخ دعب ىتحو

 27 يف وزغلا دعب ةرم لوألو ةيناث طفنلا ردصت نأ تعاطتسا ىتح روهش

 20 ذنم ةلعتشملا رابآلا ءافطإ تايلمع يف تأدب نأ دعب ,م1991 ويلوي

 .(3761991 سرام

 - راصتخاب - يقارعلا وزغلا ءارج ةيطفنلا تيوكلا رئاسخ زاجيإ نكميو
 :ةينآلا طاقنلا يف

 اهجايتحاو -روهش ةعبس -لالتحالا ةرتف لالخ ةيطفنلا تارداصلا عاطقنا -

 .(2!ةيعيبطلا اهتالدعمل دوعت يك نينس ىلإ

 .(ة)ايموي رالود نويلم 120 يلاوحب لعتشملا طفنلل ةيقوسلا ةميقلا تردق -

 .1080 لصأ نم ةيطفن رثب 800 يلاوح بيرخت -

 يهو ءًازكرم 26 اهددع غلابلا لورتبلا عيمجت زكارم فصن يلاوح ريمدت -

 تحت ضاوحأ يف اهخض ءانثأ يف ءاملاو زاغلاو طفنلا نيب لصفت يتلا

 .ضرألا

 .ةيتيوكلا بيبانألا طخ لوط ىلع خضلا ةيوقت تاطحم بيرخت -

 1 ص «2002 6 مقر «يونسلا باتكلا «تيوكلا 4قرل]

 (2) [هلمعرن الز لوممد, 0م. 01, 2. 4.

 جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لود يف ةقاطلا كالهتسا ديشرت ةيمهأ ؛يوبار ميهاربإ دمحم (3)

 نواعتلا سلجمل ةماعلا ةنامألا :ضايرلا) ,30 ددعلا «ةنماثلا ةنسلا ؛نواعتلا ةلجم ؛ةيبرعلا
 .21 ص ؛(م1993 وينوي ؛ةيبرعلا جيلخلا لودل

 تا[



 .ليمرب نويلم 1 اهتقاط غلابلاو ءاهعيمج طفنلا نيزخت تآشنم بيرخت -

 يدمحألا يف تيوكلا طفن ةكرشل ماعلا رقملا اهيف امب ةرادإلا زكارم ريمدت -

 .("”رالود نويلم 80 اهتميقو

 .ًايموي ليمرب نييالم

 .رالود رايلم 7 ىلإ تلصو مايأ 210 ةدمل جاتنإلا فقوت ةراسخ -

 رالود نييالم ةسمخ ىلإ فصنو نويلم نيب ام حوارتت رثبلا حالصإ ةفلكت -

 .رالود نويلم 850و 600 نيب ام حوارتي ام يأ ءاهقمع بسحب

 يطايتحا نم /155 يواسي ام يأ ليمرب رايلم 1,5 براقي ام ةراسخ -

 .(20ًابيرقت تيوكلا طفن

 هايملاو ةبرتلا تثول ثيح («ةيميلقإلاو ةيتيوكلا ةئيبلاب ةريطخ رارضأ قاحلإ -
 م < . - - رص م

 .(3()8)ةيربلا تاناويحلا تممسو يتابنلا ءاطغلاو ةيفوجلا

 :سنوت) ؛يلودلا ناهرلاو يداصتقالا دعبلا :جيلخلا برح «لاحنلا دمحمو بوجحم مازع (1)

 .99 -97 ص «(م1991 هللا دبع ميركلا دبع ةسسؤم
 ةسارد :تيوكلل يقارعلا وزغلل ةيداصتقالا راثآلا ءضايف هللا دبع يحتفو نامأ ناطلس مناغ (2)

 رشنلا سلجم :تيوكلا) .130 ةلاسرلا ,«19 مقر ؛بادآلا ةيلك ةيلوح ؛ةيليلحت ةيحسم

 .72671 ص ؛(م1999 ؛تيوكلا ةعماجب يملعلا

 ناودعلا مئارج ىدحإ ..ةيتيوكلا ةئيبلا ريمدتو طفنلا قدانخ :نورخآو مينغلا فسوي قوزرم (3)

 .13 ص (؛ةثلاثلا ةعبطلا م4 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا) «يقارعلا

 :رظنا تيوكلل يقارعلا وزغلل ةيئيبلا راثآلا لوح ديزملل (*)
 زكرم :تيوكلا) ء«تيوكلا ةلودب ةيرحبلا ةئيبلا يف يطفنلا ثولتلا ءنارخآو يلع رصان ةولول -

 .(م2001 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا
 ةظفاحملا يف ةيتيوكلا دوهجلاو ةيداصتقالاو ةئيبلا رارضألا :ةيقارعلا قئاثولا يف طفنلا رابآ ريمدت -

 فسوي هللا دبع :ةعجارمو فارشإ «نيصتخملا نم ةعومجم :دادعإ « «ةيطفنلا ةورثلا يلع

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1995 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا) «مينغلا

 تاو



 ًاجذومن لصفلا اذه يف تضرع يتلا نوثالثلا تاونسلا تلكش اذكهو

 نم هتنس ام لالخ نم طفنلل تيوكلا هتلوأ يذلا ريبكلا مامتهالل ًاحضاو

 اهرارمتساو كباوألا ةمظنم سيسأت يف ةلعافلا اهتاماهسإو «هتيامحل نيناوق

 نأ ىلإ اهلصوأ ام ءاههايم يفو اهيضارأ ىلع ةيلورتبلا تافوشكلا ريوطت يف
 يذلا رمألا ءلاوط تاونسل ملاعلا ىوتسم ىلع ةجتتملا لودلا ةمق أوبتت

 لود عم ةيجراخلا اهتسايس يف ةلعاف ةادأ اهطفن نم لعجت نأ نم اهنكم

 ةيداصتقالا ةيمنتلل يتيوكلا قودنصلا ءاشنإ نم ةيادب ؛اهريغو اهراوج

 ربوتكأو م1967 وينوي يبرحب ًارورمو م1961 ربمسيد يف ةيبرعلا

 ةيناثلاو م1988 -1980 ىلوألا جيلخلا يبرح ىلإ ًالوصوو م3

 يف ىربكلا ىوقلا ةفاك مامتهال ًازكرم تيوكلا نم اتلعج نيتللا م1

 .ملاعلا

<1 



 يناثلا بابلا

 طمنلا

 راوجلا لودب ةيسايسلا تيوكلا تاقالعو
 ( م1990 - 1911)

 ةيتيوكلا ةيجراخلا ةسايسلاو طفنلا :لوألا لصفلا -

 قارعلاب ةيسايسلا تيوكلا تاقالعو طفنلا :ىناثلا لصفلا -

 (م1911-1990) ا

 ةيدوعسلاب ةيسايسلا تيوكلا تاقالعو طفنلا :ثلاثلا لصفلا -

 (م1990-1911)

 ناريإب ةيسايسلا تيوكلا تاقالعو طفنلا :عبارلا لصفلا -

 (م1990-1913)



 «هيظي ع , لنج



 لوألا لصفلا

 ةيتيوكلا ةيجراخلا ةسايسلاو طّمنلا





 :(حمالمو تامسم) ةيتيوكلا ةيجراخلا ةسايسلا

 يتلا تاءارجإلاو تارارقلا ةعومجم) :اهنأب ةيجراخلا ةسايسلا فرعت

 قيقحت لجأ نم ىرخألا لودلا عم اهتاقالع ةسرامم يف ةلودلا اهذختت

 لالقتسالا ىلع ظافحلا ربتعيو «277(ةيموقلا اهحلاصم ةيامحو ءاهفادهأ

 ةيأل ةيجراخلا ةسايسلا فادهأ مهأ نم ةيداصتقالا حلاصملا ةيامحو نمألاو

 .(2)ةلود

 ةئيبلا ىلإ عوجرلا نود ةلود ةيأل ةيجراخلا ةسايسلا مهف نكمي الو

 ثيح «ةلودلا هذه اهيف دجوت يتلا مدلعاعططمادضمع [ماتتءمصمتع0غ ةرواجملا

 هذه تناكأ ءاوس -يميلقإلا ماظنلا ءاضعأ لودلا نم ةلود ةيأ ةطشنأ رثؤت

 ءاضعأ ىرخألا لودلل ةيجراخلا ةسايسلا يف -ةيناودع مأ ةيملس ةمظنألا

 لابح دش بوانتت تاراج ثالث نيب عقت تيوكلاف ؛(3!يميلقإلا ماظنلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يه جيلخلا ميلقإ يف اهذوفن ةعقر عسوتل ىوقلا

 ةيجراخلا تيوكلا ةسايس ةعيبط ىلع هرودب سكعنا ام وهو «ناريإو قارعلاو

 .(40لودلا هذه هاجت

 ؟تيوكلا يف لودلا هذه ىلع تأرط يتلا ةيسايسلا تاريغتلا ترثأ دقو

 ءيش ىلع تعمجأ يتلا ةبقاعتملا ةيقارعلا ةمظنألا نم تيوكلا تناع مكف

 :ندرألا) م1969 -49 ثلاثلا ملاعلاو ةيجراخلا نيصلا ةسايس ؛ةضف ميهاربإ دمحم (1)

 .18 ص ؛(م1980 ؛فاقوألا ةرازو

 ةبتكم :ةرهاقلا) :ةسايسلا ملع يف لخدملا .ىسيع يريخ دومحمو يلاغ سرطب سرطب (2)

 .354 ص ؛ةعباسلا ةعبطلا «(م2000 :ةيرصملا ولجنألا
 .13 ص ؛يبرعلا جيلخلل يميلقإلا ماظنلا ءسيردإ ديعسلا دمحم (3)

 م8-1971 ةيبرعلا جيلخلا مومه -طفنلاو تاحاولا تاعارص «سيرلا بيجن ضاير (4)

 .295 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م1973 ءراهنلا ةعبطم :توريب)

- ١# 



 ىتشب تيوكلا ديدهت وهو الأ ,ةيسايسلا اهتعيبط فالتخا مغر دحاو
 ًايلود ًاعازن ىحضأ ام ناعرس ًايبرع ًاعازن جتنأ يذلا رمألا ؛لئاسولا

 دقف «عازنلا اذه مقافت يف نايحألا ضعب يف مهسأ ًايلود ًالخدت جردتسا

 تلكشو أعم امهتاقالع نم ًاريبك ًازيح تيوكلا يف ةيقارعلا عامطألا تلغش

 .(1)اهملاعم نم ًايساسأ ًاملعم

 يف تلثمت ةثالثلا راطقألا هذه هاجت ةدحوم ةسايس تيوكلا تعبتا دقو

 ةثالثلا راطقألاو ؛(2)ةيدئاقعلا اهتمظنأ لويم نع رظنلا ضغب مئادلا نواعتلا

 هلود ىلإو .ذوفنلل ةحاس هرابتعاب جيلخلا ىلإ اهعيمج ترظن ةريبكلا

 ملو .(7باطقتسالل ًابصخ الاجم اهرابتعاب - ةحاسملا ثيح نم - ةريغصلا

 زاكترا عم ««*2؟ةمخضلا ةيطفنلا اهتاورث ىلإ ًامود دنتست ةئثالثلا راطقألاو ال

 اهكالتماب ميلقإلا يف ةلئاهلا ةيسايسويجلا اهتوقو ةيلاملا ةرفولا ىلع ةيدوعسلا

 جيلخلاب نييميلقإلا نيماظنلا يف ةيسايسلا تادحولا لك عم ةكرتشم ًادودح

 .نيمرحلا ةياعرب يونعملا موقملاو «ةريزجلا هبشو

 كلذو .ينمألاو يفارغميدلا اهذوفن تاموقم ىلع ناريإ تزكترا امنيب

 «ةيجراخلاو ةيلخادلا لماوعلا :ةيبرعلا ةيلهألا تاعازنلا ءنورخآو يراصنألا رباج دمحم (1)
 .126 ص ؛:ىلوألا ةعبطلا ((م1997 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :تورييب)

 ةسايسلا ؛ةدحتملا ممألا لالخ نم ةيجراخلا تيوكلا ةسايس يف جيلخلا .كرابم سايلإ ديلو (2)
 ؛مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) 6 ددعلا 25 ةنسلا ؛ةيلودلا
 .40 ص ؛(م1989 ليربأ

 ؛(م1997 ءراهنلا راد :توريب) ةدرابلا برحلا دعب جيلخلا نمأ ءنوهرم ديز ليلجلا دبع (3)
 .16 -15 ص «ىلوألا ةعبطلا

 ةيدوعسلاو تيوكلا جاتنإ ناحضوي 23 :22 يمقر تحت نيلودج قحالملا مسقب رظنا 2#(
 تارداص يف طفنلا ةبسنو «تايتينامثلا ىتح تاينيسمخلا نم طفنلا نم ناريإو قارعلاو
 .اهدراومو عبرألا لودلا

 تع



 ةلوقم حرطي يذلا يجولوديألا دعبلا ىلع قارعلا هيف دنتسا يذلا تقولا يف

 .210ناريإ هجو يف يموقلا سراحلاو يبرعلا نطولل يقرشلا حانجلا

 اهتاردق اهنكمت ال ثيح ءاذه ىوس رخآ رايخ تيوكلا ىدل نكي ملو
 ةيميلقإلا ىوقلا هذه ةهجاوم نم ةيعافدلا الو ةيرشبلا الو ةيفارغجلا

 اهتحاسمف «؛لوقن ام قدص ىلع ليلد ةحاسملا يف انبسحو «ىربكلا

 انويلم ناريإو :«2مك ينويلم ةيدوعسلا ةحاسم ىدعتت امنيب «2مك 8

 براقت ناكس دادعأب «2مك نويلم فصن قارعلاو .2مك نويلم فصنو
 ةينازيمبو ءبيترتلا ىلع ةمسن انويلم 16و انويلم5 2و انويلم 13و نينويلملا
 8,99و 13,57 و 1,55 يواست -م1988 ماع تاءاصحإ بسحب -عافد

 .(2كلذك بيترتلا اذه بسحب رالود رايلم 13,99و

 نم19 يف ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود تحبصأ ذنم تيوكلا تشاع دقلو

 ةيامح يف ةيديلقتلا ةيسامولبدلا غيصلا ىلع ةدمتعم (20ه01961 وينوي

 يف ةقئاوو ةنسحلا ةيبرعلا اياونلا ىلع ةدمتعمو «هنع دوذلاو اهلالقتسا

 وزغلا طقسأ نأ ىلإ ةيبرعلا ةيبرعلا تاقالعلا ىف ةوقلا ىلإ ءوجللا ةلاحتسا

 ةمظنألا لبق نم ةددهم لاوط تاونسل تلظ نأ دعب هذه اهتاعانق ةفاك

 اهدعاوق قيمعت يف ةدع لئاسو تيوكلا تفظو دقو .«*)ةبقاعتملا ةيقارعلا

 (2) مطهسامعلم قمع, !ءادسناك ؟؟هدعاوم ظماتعرب كنون كاملك ذه 80مل اناتعكب

 سدح ملا 8دطقسم, 1ع آععمل كنمطنك ه2 طع خيقطتقم دلك 5815,

 (ةمهلمه, 1968), 2. 250,
 «ةيعامتجالا مولعلا ةلجم ءرسحنا سامح ىلإ رثدنا دورب نم :نوطنشاوو تيوكلا نيب «ةراشب هللا دبع(4)

 .155-156ص «(م1998 فيرخ :تيوكلا ةعماج :تيوكلا) ؛ثلاثلا ددعلا :26 دلجملا

 هس العود



 ةيبرعلا ةيمنتلا تاعورشم يف ماهسإلا لالخ نم كلذو ءًايسامولبد ةيبرعلا

 .رشابملا يدقنلا معدلابو ةيمنتلا قودنص ربع

 ةيبرع ةرزاؤم نيمأت يف تازاجنإلا نم ريثكلا ةسايسلا هذه تققح دقو

 تدتشا يتلا ةيقارعلا طوغضلا عم يسايسلا تيوكلا لماعت يف ةيسايس

 دح ىلإ تدعاصتو :م1968 ماع مكحلل ثعبلا بزح لوصو دعب تدازو

 ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا لالخ عارذلا يلو لواطتلاو يلاعتلا ةسرامع

 .م1988 -0

 برحلا افرط غرفت ثيح «تيوكلا ةنأمط ىلإ برحلا هذه ءاهتتا دؤي ملو
 ىلع ةرطيسلا يف امهيتبغرو امهعماطم نيب ةروصحم تيوكلا تحضأو ءاهدعب
 ثيدحلا ةيبرعلا انتمأ خيرات يف ةحادف رثكألا ثدحلا ىلإ انلصو ىتح «ميلقإلا

 ؛م1990ماع سطسغأ نم يناثلا يف تيوكلل يقارعلا وزغلا وهو رصاعملاو

 لقنل وأ م7 ةسكن اهمجحو اهلكش يف قوفت ةثراك هنأب فصو يذلاو

 .(17ةينيطسلفلا ةيروسلا ةيرصملا 67 نم نرق عبر دعب ةيبرع 67اهنإ

 نرقلا فصتنم ىلإ دتمت اهناريج لك قبست ةيجراخ ةسايس تيوكللو
 ةرواجملا ةيبروألا ىوقلا عم ةقالع تأدب امدنع كلذو «يداليملا رشع نماثلا

 يف ةيدنلوهلا ةرمعتسملا نيبو اهنيب تاقالع تماق دقف ؛ءانثألا هذه يف اهل

 نزواهبنك نورابلا اهمكاح طبترا نيح ؛م1752 ماع ذنم جرخ ةريزج

 .(2رباج نب لوألا حابص خيشلا عم ةقيثو تاقالعب

 زكرم :توريب) ,يبرعلا نطولا ىلع اهتايعادتو جيلخلا ةمزأ ةودن :برح يلازغلا ةماسأ (1)
 .163 ص هقيناثلا ةعبطلا «(م1997 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد

 :تيوكلا) «ةاسأملاو ةيقيقحلا تيوكلا ىلع يقارعلا ناودعلا ءنورخآو مينغلا فسوي هللا دبع (2)

 . 22 ص «ةيناثلا ةعبطلا ( م4 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم

 تا[



 م1756ماع نورابلا بلطو ءاهئانيم ىلع ددرتت ةيدنلوهلا نفسلا تناكو

 خيش عم ةرشابم تاقالع ةماقإ ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش يف هئاسؤر نم

 ترمتساو .هتنيدمب ةراملا نفسلل هتلماعم نسح ىلعو هيلع ىنثأو «تيوكلا

 «نيرشعلا نرقلا لئاوأ ىتح ةيراجت ةغبص تاذ ةيجراخلا تيوكلا ةسايس

 لالقتسالا ققحت ىتح رومألا تايضتقم ريغتل ًاعبت اهحمالم تريغت ثيح
 21 ماع

 ملاسلا حابص خيشلا هتاذ ماعلا يف اهئاشنإ دنع ةيجراخلا ةرازو سأرتو

 ملاعلا لود بلغأ يف امك دهعلا ةثيدح ةسايسلا هذه تناكو ؛حابصلا

 يبرعلا جيلخلا ىلع اهعوقو ثيح نم ةيفارغجلا اهتعيبطب ةرثأتمو «ثلاغلا
 .ةريبك ةيميلقإ ىوق ثالث نيبو

 ؛ةيبرعلا لودلا عم نواعتلا ىلع موقي روحم لوح ةسايسلا هذه رودتو

 ًاخيراتو ًابعش ةطبترم «يبرعلا نطولا نم أزجتي ال ءزج اهنأب اهنم ًاناعيإ

 ةيسايسلا اهطباور ةيوقتو ميعدت ىلع ًامود ةصيرح يهو .هب ًاريصمو

 .22)ةيبرعلا ةعماجلا راطإ لخاد ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو

 ءاقبلا يه رواحم ةثالث يف ةيتيوكلا ةيجراخلا ةسايسلا فادهأ صخلتتو

 مالسلاو نمألا ةمدخو ؛:ةيمنتلاو روطتلاو ؛ءيموقلا نمألا زيزعتو

 .(30)نييلودلا

 تاذ :تيوكلا) ؛يبرعلا جيلخلا لودو تيوكلا ةراضح هزيزعلا دبع ينيسحلا دمحم (2)

 .79 ص «ةيناثلا ةعبطلا ؛.(م1975 ؛لسالسلا

 ريغ ريتسجام ةلاسر ؛م1-1991 ةيجراخلا تيوكلا ةسايس ءسيهيودلا دومح دمحأ (3)

 .85 ص «م199 2 «ةيندرألا ةعماجلا :ةروشنم

 -/0غ١ -



 «ةيداصتقالاو ةيلاملا تادعاسملا يه ةدع لئاسوب فادهألا هذه ققحتتو

 .ةيركسعلا تادعاسملاو «ةديمحلا يعاسملاو ةطاسولاو

 ًاحنم م1973و 1961 نيب ام ةرتفلا يف طقف تيوكلا تمدق دقو

 نم ىلعأ لدعملا اذهو ءاهتينازيم نم /20 : 10 نيب ام ةعونتم بسنب

 ديزت ال ةبسنب ددحتت يتلا اهيلع فراعتملا وأ اهب حوصنملا ةيلودلا بسنلا

 حنملا نم /0,75 وأ ءاهرداصم قفدت يلامجإ نم ةحناملا لودلل 1 نع

 لودلا ةمئاق يف ةعباسلا ةبترملا لتحت تيوكلا لعج ام وهو ؛ةيمسرلا

 ةيعويشلا ريغ ةحناملا لودلا ىوتسم ىلع ةسداسلاو «ملاعلا يف ةحناملا

 .اسنرفو نابايلاو ايناملأو ايناطيربو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا دعب
 ةلودلا فادهأ قيقحتل ةلعاف ةليسو ةيلاملا تاونقلا تحبصأ اذكهو
 .(1)ةيجراخلا

 دمتعت بلغألا يف اهنإ ثيح «ةنمآ ريغ ةليسو ةيلاملا تادعاسملا نكل

 نوهرم تاقالعلا رارمتساو «ريغتم دئاع يذ نمآ ريغ بضان دروم ىلع

 هذه ددهي يذلا رمألا ءىلعأ نكي مل نإ هتاذ ىوتسملاب تادعاسملا رارمتساب

 .هعاطقنا وأ معدلا صقانتب تاقالعلا

 ىلع ةيباجيإلا اهلالظب ةحجانلا ةيتيوكلا ةيطارقميدلا ةبرجتلا تقلأ دقو

 مهسفنأ ىلإ نويتيوكلا رظن ثيح ءاهناريج هاجت ةيجراخلا تيوكلا ةسايس
 سلجم لود لخاد ديحولا يباينلا يطارقميدلا مكحلا باحصأ مهنأل رخفب

 .(©اصاخ ًاعباط ةيجراخلا تيوكلا ةسايس ىلع ىفضأ امن .يجيلخلا نواعتلا

 (1) عمطعرت 5(عمطعمك, طع ةعمطاو لعرب ظممانعت, ([آ 6000: 1[عصماع دكرصتالت

.3 .2 ,(1976 

 ةسس ؤم :توريب) :جيلخلاو تيوكلا :يلودلا ماظنلاو ةريغصلا لودلا «ميهاربإلا يلع نسح )2(

 .141 ص ؛(م1982 ؛ةيبرعلا ثاحبألا

 -8غ١4-



 يف مئادلا تيوكلا لثمم رايتخا يف ةلأسملا هذهل ةيباجيإلا جئاتنلا ترهظ دقو

 جيلخلا لودل نواعتلا سلجمل ماع نيمأ لوأ ةراشب هللا دبع ةدحتملا ممألا

 .(1761981 ويام يف ةيبرعلا

 ءوجللا ىلإ رطضت ام ًاريثك اهنأ ظحلي ةيجراخلا تيوكلا ةسايسل عبنتملا نكل

 :(2)امه نيتيساسأ نيتطقن يف زكرتي يذلا هببس اذهلو ءاهتيامحل ةيبنجألا ةدعاسملل

 ذنم هب اهل لبق ال يذلاو ءاهناريج لبق نم اهل لصاوتملا يركسعلا ديدهتلا -

 .اهلالقتسا دعب ىتحو اهلالقتسا لبق ام

 ةدعاسملا لوبقب الإ اهقيقحت وأ اهنيمأت عيطتست ال ةدع فادهأ تيوكلل -

 .ملاعلا لود نم ريثك نأش اهنأش ةيبنجألا

 :راوجلا لودب تيوكلا تاقالعو طفنلا

 ناديم يف شاقنلا نم ريثي ةيرشبلل ةيويح ماخ ةدامك طفنلا لازام

 ةيسايسلا لماوعلا هيف رثؤتو .داصتقالا ناديم يف هريشي امم رثكأ ةسايسلا

 يه هراعسأو جاتنإلا ةيمكف «ةيداصتقالا لماوعلا نم عسوأو ريقأ لكشب

 دعاوق ةيكيناكيمم ةقالع ىندأ اهل سيلو «ىلوألا ةجردلاب ةيسايس تارارق

 .(3)ةفورعملا ةيكيسالكلا قوسلا

 لودلل ةيجراخلا تاسايسلا لكشي اذه اننامز يف طفنلا حبصأ دقلو

 «ةيبرعلا ةريزجلاو يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةيروتسدلاو ةيسايسلا مظنلا ءدمحم مساج دمحم (1)

 تاساردلا ةبعش :ةرصبلا) :77 مقر «:ةصاخلا ةلسلسلا «يبرعلا جيلخلا تاسارد زكرم تاروشنم
 .136 ص ؛(م1984 «ةرصبلا ةعماجب يبرعلا جيلخلا تاسارد زكرمب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا

 تاسارد زكرم :توريب) ؛يبرعلا نطولا يف يبنجألا يركسعلا دوجولا ءملسم دمحأ تعلط (2)

 .70 ص «ةيناثلا ةعبطلا «(م198 8 ؛ةيبرعلا ةدحولا

 .6 ص (؛ةيبرع رظن ةهجو :ةيلودلا تاقالعلاو طفنلا «يحيمرلا مناغ دمحم (3)

 كك



 عقوم نم لماعتت نأ ضرتفي ىلوألاف ؛(77ةكلهتسملا وأ ةجتنملا تناكأ ءاوس

 ماظتناو نامأب هيلع لصحت يك ةيناثلا هيف لهاستت يذلا تقولا يف ىوقألا

 طبترتو «نيياحألا نم ريثك يف ذشت ةدعاقلا هذه نكل ؛ةلوقعم راعسأبو

 تاسايسلا لضفأ ديدحت يف ةلودلا ةيرحو ةيعيبطلا دراوملا ىلع ةدايسلا

 .(27يوق يسايس معد نمو ةدارإلا ةيرح نم هب عتمتت ام ىدمب اهلالقتسال
 نم ةيبرغلا ىوقلا نكمتتو ءاهتوق ةجتنملا لودلا دقفت لماوعلا هذه نود نمو

 .(37عضولا اذه قفو اهتاسايس لكشتتو ءاهب رومألا تاردقم ىلع ةرطيسلا

 لودب ةطاحم ىلوألا ةجردلا نم ةيطفن ةلود فورعم وه امك تيوكلاف

 لهسي ةقيقحلا هذه كاردإو ,//100 ةبسنب يطفن يميلقإ ماظن يف ًاضيأ ةيطفن

 لودب اهتاقالعو ماع لكشب ةيجيلخلا ةيتيوكلا تاقالعلا ةعيبط مهف انيلع

 تناك لاثملا ليبس ىلعف ؛صاخ لكشب (ناريإ -ةيدوعسلا -قارعلا) اهراوج

 دنع دعابتت ءاديدحت ةيتيوكلا تسيلو ءماع لكشب ةيبرعلا ةيناريإلا تاقالعلا

 طفنلا يهو الأ ةدحاو ةطقن دنع يقتلت داكت وأ براقنتتو طاقنلا نم ريثك

 تاضوافملا ةدئام ىلع مهئاقتلا تالواحم تلشف ةرم مكف .هتاسايسو

 هجوت نع تضخمت ةريثك تاعامتجا مهتمض يذلا تقولا يف ةيسايسلا

 .لاثملا ليبس ىلع كبوألا ةمظنم راطإ يف دحاو فقومو دحاو

 ةسايس تلكش دق عبرألا لودلا هذه نإ انلق اذإ نيغلابم نوكن نلو

 ربَمسيد 1 ءرصم «مارهألا ةديرج :ةيجراخلا تاسايسلا لكشي لورتبلا ؛خيشلا قراط (1)
 .7 ص م2

 م0 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) ؛يبرعلا طفنلا لبقتسم هللا دبع نيسح )02(

 .15 ص ؛ىلوألا ةعبطلا
 ةضهنلا راد :ةرهاقلا) ؛:ةيسايس ةيداصتقا ةسارد :يبرعلا لورتبلا ؛هللا دبع نيسح (3)

 .233 ص «(م2003.ةيبرعلا

 - اه.



 ثالثلا لودلاف ؛ةبسانم نم رثكأ يف اهتطيرخ مسرو عمجأ ملاعلا يف طفنلا

 ماوعأ ملاعلا اهدهش يتلا ةقاطلل عبرألا تامزألا يف ةيسيئر ًافارطأ تناك

212019909631 

 اهطفن ميمأت لجأ نم لودلا هذه هتضاخ يذلا عارصلا ىوتسم ىلعو

 عم ةلود لك عارص يف رثؤت ًاعيمج اهتاسايس تناك هب لالقتسالاو
 اهطفن ناريإ تمتأ امدنعف ؛ًاباجيإو ًابلس اهيضارأ ىلع ةلماعلا تاكرشلا

 تيوكلا جاتنإ عفر هطفن قارعلا ممأ امدنعو «تيوكلا جاتنإ عفر

 جاتنإلا عفر تيوكلا جاتنإ ضفخنا امدنع ةيلات ةلحرم يفو «ةيدوعسلاو
 ناك اهطفن ميمأت يف حجنت ةلود ةيأ تناك امدنعو هنكل ((2يدوخسلا

 ًارورمو ناريإ نم ًاءدب ميمأتلا وحن مهتلحر يف نيرخآلا ىلع دوعي عفنلا

 ةيدوعسلاو تيوكلا يعس نكل ؛تيوكلا ىلإ ًالوصوو ةيدوعسلاو قارعلاب
 يباجيإلا راوحلا ربع مت دقف «قارعلاو ناريإ نع ًافلتخم ناك ميمأتلا ىلإ

 ةدحنملا تايالولاو ايناطيربب ةرقتسملا تاقالعلل ًارظن .تاضوافملاو

 .(93)ةيكريمألا

 :ةيرحبلاو ةيربلا ةيتيوكلا دودحلا ميسرتو طفنلا
 تاالكشملا ًاميدق ةيبرعلا ةريزجلا هبشو يبرعلا جيلخلا ةقطنم فرعت مل

 ضعب دوجو عنمي مل اذه نكل ءنآلا هيلع فراعتلا ىنعملاب ةيدودحلا

 اهنكل ؛ىعرملاو ءاملا نع ًاثحب اهتالقنتو لئابقلا ةكرح نع ةمجانلا تالكشملا

 نمض ثحب ؛دامح ليلخ :ةمجرت ءيضاملا نم سورد :ةيملاعلا ةقاطلاو جيلخلا ءزنفيتس لوب (1)

 :يبظ وبأ) ؛يديوسلا دنس لامج :ميدقت «تاديدهتو تايدحت :جيلخلا يف ةقاطلا باتك ثوحب

 .21 ص ءىلوألا ةعبطلا ؛(م1997 «ةيجيتارتسإلا ثوحبلاو تاساردلل تارامإلا زكرم

 تاذ :تيوكلا) م1 -1921 ةيناريإلا ةيبرعلا تاقالعلا ءسورديعلا نسح دمحم (2)

 .540 ص :( م5 «لسالسلا

 (3) طعم 1. 00علا, 01 آقلورلل طوس, ([16: طعدوننم ظمأ 1981), ةزدنط 1ةنانوم, 2, 94

-١61 



 يف ةقطنملا هذه يف طفنلا رهظ امنيحو .ًادج ةقيض رطأ يفو ةدودحم تناك

 دق اهيف ةيسايسلا دودحلا مظعم نكي مل نيرشعلا نرقلا نم لوألا عبرلا

 .ةيئاهنلا هتلاح ذخأ دق نكي مل موسرملا ءزجلا نأ امك ءدعب مسر

 نم ةفورعم نكت مل دودحلا نأشب تاعزانم تريثأ طفنلا روهظ عمو

 تاكرشلا لوخد عم رهظت تالكشملا هذه تأدبو ؛ةقطنملا هذه يف لبق

 ىلإ تدتما لب طقف ربلا ىلع تالكشملا رصتقت مل ثيح «ةقطنملا ةيطفنلا

 تالكشم ذئنيح ترهظف ءرحبلا عاق يف لورتبلا فشتكا نأ دعب اضيأ رحبلا

 طفنلا ىدأ كلذ ىلع ًاسيسأتو «(7)اهدادتماو ةيميلقإلا هايملاب قلعتت ةديدج

 هرود يدؤي رمتساو «ةيسايسلا دودحلا ةرولب ةداعإ وأ ةرولب يف رثؤملا هرود
 ىلع هروطتو يدودحلا ثدحلا راسم يف يجيتارتسإ لماعك كلذ دعب

 .(2!يميلقإلا كولسلا ىوتسم

 ىلع اهطيطخت مث ةقطنملا هذه تانايك نيب دودحلا نييعت ةلأسم تحضأو

 تالكشملل ةراثإ اهرثكأو تانايكلا هذه هجاوت يتلا رومألا دقعأ نم ةعيبطلا

 طفنلا روهظ لامتحا درجم ناك نايحألا ضعب يفو هنإ لب «(*؛طفنلا ببسب
 ناك نيح م1922 ريقعلا رمتؤم يف ثدح امك ؛دودحلا هذه نييعت يف ًاساسأ

 عمزملا ةديدجلا ةيدودحلا طوطخلا هذه نأ نيضوافملا عيمج ىدل ًاموهفم

 .(4!ًريقف حبصيس نمو ةلئاهلا ةورثلا كلتمي نم ددحت فوس اهمسر

 .346 ص «ةيناثلا ةعبطلا .(م1998 «ةيعامتجالاو ةيناسنإلا ثوحبلاو
 .48 ص ؛ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف دودحلا تاعازن ءنوهرم ديز ليلجلا دبع (2)
 ءزجلا «(م1974 :ةيرصملا ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا) يبرعلا جيلخلا ضوح ؛يلوتم دمحم (3)

 .556 ص ؛يناثلا

 ةبتكم :ضايرلا) .يرابلا ضوع :ةمجرت ؛يبرعلا طفنلا تارماغم ؛يبليف نوج تناس يراه (4)

 .106 ص ؛«(م2000 «ناكيبعلا

 ام:



 خيراتب ةقطنملا هذه يف دودحلا تالكشمل خرؤن نأ اننكمي هنإف كلذل

 .اهيف طفنلا نع بيقنتلاو فشكلا

 نإ ثيح «ةيربلا اهتريظن نم دقعأ ةيرحبلا ةيدودحلا تالكشملا دعتو

 فرجلا ديدحت ةبوعص ىلإ يدؤي يذلا رمألا ءًادج ةلحض ةيبرعلا جيلخلا هايم

 رتم ةئامثالث نع اهقمع لقي يتلا لودلا ئطاوش ربتعتو «ةلود لكل يراقلا

 ةيرظن بسحب كلذو ءيرصح لكشب اهلالغتسا ةلودلا هذهل قحي ًايراق ًافرج

 هذه نم فعاضي امو .(261945 ماع ةرداصلا ةيكيرمألا يراقلا فرجلا

 هايم يف ةرثانتملا ةريغصلا رزجلا نم ديدعلا دوجو اهديقعتو ةلكشملا

 ,(2ادلخلا

 ىميلقإلا ماظنلا اذه نش ةدئاسلا يفارغجلا رارقتسالا مدع ةلاح عجرتو

 يعامتجالا عقاولا عم لودلل ةموسرملا دودحلا قفاوت مدع ىلإ يجيلخلا

 دودحلا عوضوم لظ ام اويكو (2)ةيجيلخلا تاعمتجملا يف يرشبلاو

 حير تحازأ املك ًاددجتم هسأرب لطي دامرلا تحت رمجلاك ًانماك اهميسرتو

 .«*!ديدج نم هتبهلأ هقوف ةدكارلا دامرلا ةقبط ةفصاعلا تافالخلا

 ةمزأ ىتح ةئيدحلا روصعلا ةيادب نم يبرعلا جيلخلا يف ةيسايسلا تارايتلا داقعلا حالص (1)

 .347 ص :م1991-0
 عمالعم 2/1. اعهنصإل, 0ذ1 ةصل عمون انع5 أه :باتك ةعجارمو ضرع ؛يناهفصألا هيبن (2)

 :ىلوألا ةنسلا ؛ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجمي روشنم 1ع تاون انآ[ ثحعد

 .143 ص :(م1975 رياني ,تيوكلا ةعماج :تيوكلا) «لوألا ددعلا
 ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) ؛يبرعلا جيلخلا يف دودحلا ةيضق ؛لعشألا هللا دبع (3)

 .23 ص :(م1978 .مارهألاب ةيجيتارتسإلاو
 ةرتفلا يف قارعلاو تيوكلا نيب ةيسايسلا تاقالعلا خيرات ؛يزنعلا داوع فيان دمحم (4)

 .11 ص :((م2001 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا) م1973 -17

 - هال



 يخيراتلا اهنم ةديدع داعبأ ةقطنملا هذه يف ةيدودحلا تاعازنللو

 يداصتقالاو يركسعلاو يفارغجلا اهنمو يبهذملاو يعامتجالاو يسايسلاو

 .ًاقحال ليصفتلاب حرشيس ام وهو .طفنلا يف ًالثم

 يف هنإ لب ءًاديقعت رومألا ديزتل ضعب عم اهضعب داعبألا هذه كباشتتو

 يدودح عازن ةراثإ ىلإ نيتلود نيب يدودح عازن يدؤي دق نايحألا ضعب

 ؛ثلاث فرط عم رخآ عازن مسح اذه امهعازن رخؤي وأ ةثلاث ةلود عم رخآ

 تايوستلا تضهجأو ةيقارعلا ةيتيوكلا ةيدودحلا تافالخلا تلقرع ةرم مكف

 .(007؟ناريإو تيوكلا نيب ةيرحبلا ةيدودحلا

 ةيوست مدع اهبابسأ نم ناك ةيقارعلا ةيتيوكلا تالكشملا ةفاك نأ امك

 نم ناك م1939 ماع يزاغ كلملا ةمزأف ؛ةيناريإلا ةيقارعلا تامزألا

 بعشلا طخسو م1937 ةنس ةدقعنملا ةيناريإلا ةيقارعلا ةيقافتالا اهبابسأ

 اهبابسأ نم ناك م1961 ماع مساق ميركلا دبع ةمزأو ءاهيلع يقارعلا

 ةتماصلا ةمزأو ءاهدر ىلع ةردقلا مدعو قارعلل ةيدودحلا ناريإ تاكاهتنا

 ؛مهتموكح دض قارعلا داركأل ناريإ ةراثتسا بقع تثدح م1973 ماع

 سورضلا ةيناريإلا ةيقارعلا برحلل ًاجاتن تناك م1990 ةمزأ نإف ًاماتخو

 قارعلا داصتقال رامد نم هتفلخ امو م1988 ىلإ 1980 ماع نم ةدتمملا

 .«*هئايحإل تيوكلا ىوس دجي مل

 ماظنلا يف ةدوجوملا ةيدودحلا تالكشملا ةفاك لح نإ لوقلا ةصالخو

 لبقتسملا ةلجم «نييناريإلاو برعلا نيب ةيميلقإلاو ةيدودحلا تافالخلا ؛هداز دهتجم زوريب (1)
 .110 ص ؛(م1996 /4 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) ؛206 ددعلا ؛يبرعلا

 .باتكلا نم يلاتلا لصفلا يف ليصفتلاب تامزألا هذه ةفاك حرش متيس (*)

 8ه١6-



 يذ لك يطعت يتلا يلودلا نوناقلا ئدابل عضخي نأ دبال يجيلخلا يميلقإلا

 فارتعالا عازنلا يفرط دحأل قبس دق ناك اذإ ةصاخو «ىبأ مأ ءاش هقح قح

 ةيتيوكلا ةمزألا يف لاحلا وه امك ءيمسر لكشب رخآلا فرطلا دودحب

 هروذج نم هلصأتستو اهلوح لدجلا مسحت ةيلود نيناوقل عضخت يتلا ةيقارعلا
 آلان هتزوح يف ام لكل أدبمو «هدهلهنإل 3[ةطزاذ(إ' دودحلا رارقتسا أدبمك

 قالغإ أدبمو «5انطوءوانعاتا 080ان6أ قحاللا كولسلا أدبمو 55

 .(*)18ة(مممعا ةجحلا

 قحلا :ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلا ميسرت :رظنا اهمادختسا قباوسو ئدابملا هذه لوح ديزملل (*)

 .(م2 :ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا) «ةيلودلا ةدارإلاو يخيراتلا

 - و١ -





 يناثلا لصفلا

 طعمنلا

 قارعلاب ةيسايسلا تيوكلا تاقفالعو

 ( م1990 - 1911)
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 :عارصلل ةيخيراتلا روذجلا ؛قارعلاو تيوكلا

 مهنع هتزيم ةوق رصانع نييجيلخلا هناريجب ةنراقملاب قارعلل تعمتجا

 ةوقلاو يفارجوميدلا لقثلا يه ةعباتتم دوقعل مههاجت هتاسايس تلكشو

 ةلودلل ليوطلا خيراتلاو يجاتنإلا لكيهلا عونتو ةيرشبلا ةوقلاو ةيركسعلا

 نيعب ذخألا عم .(17ةيسابعلا ةفالخلل ًارقم دادغب تناك نأ ذنم ةيزكرملا

 ام ذنم طفنلا اهيف فشتكا يتلا ةيبرعلا لودلا لئاوأ نم قارعلا نأ رابتعالا

 .(2)ىلوألا ةيملاعلا برحلا لبق

 تالكشملا نم ًاريثك ىناع دق يطفنلا هئارث نم مغرلا ىلع قارعلا نكل
 ةيجراخلا هتسايس تاددحم ليكشت يف ترثأ يتلا ةيداصتقالا تامزألاو

 ةرضاح ًامود تيوكلا تناك دقف ؛(2”صاخ لكشب تيوكلا هاجتو ماع لكشب

 ؛4)اذه انتقو ىتح ثيدحلا قارعلا ءوشن ذنم ةيقارعلا ةيسايسلا ةيلقعلا يف

 لبق ءاوس يركسعلا ديدهتلل ًامئاد ًاردصم تيوكلل ةبسنلاب قارعلا حبصأو
 .(5)هدعب وأ لالقتسالا

 فصن لالخ انل لجس دق خيراتلا نأ دجن ًاعم نيدلبلا تاقالع ةساردبو

 تناك ةرم لك يفو «تيوكلا مضل ماكح ةثالثل تالواحم ثالث طقف نرق

 ةيداصتقالا اهتاناكمإ نيب ةوجفلا :يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ؛يبكارملا معنملا دبع ديسلا (1)
 «يلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا) ءيبرعلا يموقلا نمألا ىلع كلذ رثأو ةيسايسلا اهتاردقو
 .85 ص ؛ىلوألا ةعبطلا (م98

 .فلؤملل ةظوفحم قوقحلا :توريب) ءطسوألا قرشلا يف لورتبلا خيرات ءراطعلا داوج (2)

 .21 ص (م32
 نيب دودحلا ميسرت نع يتيوكلا ةمألا سلجمب تاساردلاو ثوحبلا ةرادإ اهتدعأ ةسارد نم (3)

 .م1997 ليربأ 17 :«تيوكلا ؛ماعلا يأرلا ةديرج اهترشن اهناريجو تيوكلا
 ؛56 ددعلا ؛:ةيعامتجا نوؤش ةلجم ءدودحلا ةيضق :قارعلاو تيوكلا ءاربغلا مظان قيفش (4)

 .60 ص م7 «نييعامتجالا ةيعمج :ةقراشلا)

 «ةيقارعلا تاءاعدإلاو ةيعوضوملا قئاقحلا :ًادودحو ًادوجو تيوكلا «نورخآو مينغلا هللا دبع (5)

 .90 ص ؛ىلوألا ةعبطلا ؛.(م1991 ءطسوألا قرشلا ثوحب زكرم :ةرهاقلا)
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 تابغرو ةيصخش ًاعامطأ اهءارو يفخت ةقارب تاراعش تحت متت ةلواحملا
 .(1)ةرطيسلاو عسوتلل

 يف هلبق ام وأ م1921 ماع نم ءادتبا ةلقتسم ةلود زرب نأ ذنم قارعلاف

 هكولم تاباطخ يف لختي وأ لزانتي مل ينوناقلاو يسايسلا هليكشت تايادب
 ةلود ىلإ تمض ضارأ ةيأ عاجرتسا يف ةيخيراتلا قوقحلا أدبم نع هئاسؤرو

 هتداق تاديكأت نم مغرلا ىلع ؛تارامإ اهيضارأ ىلع تلكشت وأ ىرخأ
 .(2قارعلا اهمربأ يتلا تادهاعملاو تاقافتالاب كسمتلا ىلع

 ةرابع قارعلا اهيلإ هجو املط يتلا لودلا سأر ىلع تيوكلا تناك دقو

 عم ميقتسي ال رمأ ءاعدالا اذه نكل ءاهيف هعامطأ ًارربم «ةيخيراتلا قوقحلا»

 نيعب ذخألا عم ءًايبرعو ًايلود اهب فرتعم ةلقتسم ةلود تيوكلا 5 عقاو

 بئاجعلا قودنص حتف ىلإ يدؤيس ةيخيراتلا قوقحلا فلم حتف نأ رابتعالا

 .(20هيلقإلا اذه يف

 ًايسفنو ًايسايسو ًايدام تيوكلا زازتبا ىلع ًاريثك نويقارعلا بأد دقلو
 يهو «دودحلا ةلكشم ةراثإو تيوكلا عالتباب ديدهتلا نع يضاغتلا ءاقل

 تناك ثيح ؛«4)اهعابتا ىلع ةبقاعتملا ةيقارعلا تارادإلا تصرح ةيجيتارتسإ

 خيراتلا قئاقح ءوض يف تيوكلا يف ةيسايسلا قارعلا ىوعد ؛هللا دبع يسرم دمحم (1)

 :ىلوألا ةعبطلا :(م1990 ءعيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل قرشلا راد :ةحودلا) ؛يلودلا نوناقلاو
 .71 ص

 :103 ددعلا ؛ةيلودلا ةسايسلا ةلجم :يقارعلا كولسلا فادهأو تاددحم ؛ميهاربإ دمحأ (2)

 .87 ص ؛(م1991 رياني ؛مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا)

 ؛يبرعلا لبقتسملا ةلجم ءاههاجت ةيكيرمألا ةسايسلاو اهروذج :جيلخلا ةمزأ ءشرطألا دمحم (3)
 .21 ص «(م1992 رياني :ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) «155 ددعلا

 :ةرهاقلا) ؛يجيتارتسإلا رييختلا بورحو ةيسايسلا تاعازنلا :يبرعلا جيلخلا :يفيفعلا يحتف )4(

 .121 ص ؛ىلوألا ةعبطلا ؛(م2003 ءرشنلاو ةمجرتلل مارهألا زكرم

 تا



 ةزيكرو ةيرهوج ةيضق قارعلا عم اهدودح ةيضق يف ىرت ًامود تيوكلا

 .امهنيب ةكرتشم تاثداحم ةيأل ةيساسأ

 دودحلا عضوم مسح بدجتو رومألا فيوست ةسايس نويقارعلا عبتا دقو

 مادص يقارعلا سيئرلا دجنف .277ةيلورتب قطانم ةيدودحلا قطانملا نوك ببسب
 دودحلا ةيضق لح ىلإ جاتحن اذامل' :هلوقب ةسايسلا هذه ىلع قلعي نيسح

 ةنيدم ىلإ دتمت اندودحو .دادغب ىلإ دتمت ةيتيوكلا دودحلا نإ ؟تيوكلا عم

 دبع دمحأ يقارعلا ةلودلا ريزو لاق ةبارغ رثكأ حيرصت يفو .(2)" تيوكلا

 ربمسيد يف ةيتيوكلا يضارألا لخاد قارعلا لغوت ًارربم يراوجلا راتسلا

 دمي نأ ثدحي دقف ءدحاو لزنم يف ناشيعي ناقيقش كانه ناك اذإ' : : 4

 .(2)" رخآلا بناج ىلإ هلجر امهدحأ

 وه رامعتسالا نأب تيوكلا ىلع اهتاءاعدا رربت قارعلا تناك ام ًاريثكو

 دمع نع لهاجتي وأ لهجي -قارعلا يأ -هنكل ءتيوكلا دودح عضو يذلا

 سكياس ةيقافتا يف قارعلا دودح عضو يذلا وه ًاضيأ رامعتسالا نأ ةقيقح

 اذه ممألا ةبصع ترقأ كلذ دعبو «ةيبرعلا دالبلا ميسقتل م1916 وكيب

 نيياحألا ضعب يفو ««*”ةدحتملا ممألا ةمظنم دعب اميف هتدمتعاو «ميسقتلا

 ؛ةيقارعلا ةرصبلا ةيالول ةعبات تناك تيوكلا نأ ةركفل جورت قارعلا تناك

 ةرتفلا يف قارعلاو تيوكلا نيب ةيسايسلا تاقالعلا خيرات ؛يزنعلا داوع فيان دمحم (1)

 . 26 ص :م1973-1

 (2) ةلث 81هطقمتمتعل خل وصلت, [مكمكتمم: 52للممسص [1ةسدععزماو 1[ عاوم 01 "1 عت“

 اكان, ([ ممله: 1كادالهنا !؟عيعدمتط ةصل 4خلك يانكتمع ©0.آ112,1992), 5.

 .م4 ربمسيد 9 «توريب ءراهنلا ةديرج (3)

 .39 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م199 2 ؛يبرعلا عارشلا ةسسؤم
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 ناس رمتؤم دعب تدقع يتلا رفيس ةدهاعم يف تيوكلا عضو هدنفي اذه نكل

 ةينامثعلا ةلودلا تلخت ثيح «132 ةداملل اهتعضخأ يتلا م1920 ومير

 يف اهقوقح لك نع ءافلحلا لودل ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ةموزهملا
 .(")ابوروأ جراخ ةعقاولا يضارألا

 يف لثمتت يتلا نيتلودلا نيب ةديجلا ةيعامتجالا تاقالعلا مغرو

 نإف ةغللاو ىبرقلاو راوجلاو بستلا تافقالاععو نيبعشلا نيب ةميدقلا طباورلا

 مكحلا ةمظنأ تناك ثيح «نيدلبلا نيب ًارتوت رثكألا يه ةيسايسلا تاقالعلا

 قطان ةبلاطملا نم تيوكلا يف اهعامطأو اهبلاطم يف لقنتت ةيقارعلا

 .اهسفن تيوكلاب ةبلاطملا ىلإ ةيدودح

 ثيح «تاضقانتلا نم اديدع تيوكلا هاجت قارعلا ةسايس تلمح دقو

 ليثمتلا لدابتيو تيوكلا لالقتساب فرتعي قارعلاب مكاحلا ماظنلا ناك

 ام وهو «لماكلاب اهلالتحاو اهوزغ ىلإ لوحتي مث ءاهعم يسامولبدلا
 .(2261990 .1963 يماع نيب ام ةرتفلا يف ثدح

 ماع ىلإ ةرصبلا ةيالوو تيوكلا نيب دودحلا طيطختل ةلواحم لوأ دوعتو

 ةيناطيربلا تالواحملا ترمتساو (3)ةيناطيربلا ةموكحلا دي ىلع كلذو م4

 ةيقافتالا تعقو ثيح م1913 ىلإ1904 نم تاونسلا لالخ كلذ دعب

 ؛(م199 1«رشنلل انيس :ةرهاقلا) :ةورثلاو نمألا ةلأسم :تيوكلا ىلع عارصلا «لاله اضر (1)
 .19 ص «ىلوألا ةعبطلا

 ءرشنلل ساطرق راد :تيوكلا) ء«تيوكلا خيرات يف ثاحبأ ءيميمتلا فلخ كلاملا دبع (2)

 .155 ص «ةيناثلا ةعبطلا .( م9

 باتكلا راد :تيوكلا) :ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيبرعلا ةيبرعلا دودحلا .سورديعلا نسح دمحم (3)

 .118 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م2002 «ثيدحلا
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 ةيبرعلا ةريزجلا قرش تانايك عيمج اهب ترثأت يتلا ةينامثعلا ةيناطيربلا

 .«1اهبونجو

 بجومب قافتالا حلاصل اهيضارأ نم اريبك ًاءزج تيوكلا ترسخ دقو

 يتلا ةيقافتالا هذه نم هئايتسا نع كرابم خيشلا برعأو «ةيقافتالا هذه

 ةيكلم تدكأ تقولا كلذ يف اهنكل «2)ناوفسو رصق مأ تيوكلا تدقفأ

 ةموكح قيرط نع ةيناث تدكأت يتلاو «237تيوكلل نايبوبو ةبرو يتريزج

 .«*2هدارملا مأو وراقو رّبُك رزج عم م1928ماعلا يف دنهلا

 يتيوكلا عازنلا يف ىربك ةيمهأ - نايبوبو ةبرو - نيتريزجلا نيتاهلو

 دودحلا طيطخت ةنحجل تمسح نيح نيرشعلا نرقلا لئاوأ ىلإ دوعت يقارعلا

 نايبوب ةريزج رابتعا تررقو عازنلا م1907 ماع دنهلا ةموكح اهتلكش يتلا

 اهل تيوكلا ةيكلم تدكأت دقف ةبرو ةريزج امأ «تيوكلا ةرامإل ةعضاخ

 نرقلا ةليط نيتريزجلا نيتاه لوح عازنلا رمتساو .50ه1913ةيقافتا بجومب

 ةرات امهراجئتساب هتبلاطمو «ةرات امهل هتيكلم قارعلا ءاعدا نيب ام نيرشعلا

 زكرم :ةرهاقلا) «ةيلودلا ةسايسلا ةلجم «تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا عازن «داقعلا حالص قفل

 .110 ص ؛(م1973 ويلوي ؛مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا

 ةديرجب ترشنو يتيوكلا ةمألا سلجمب تاساردلاو ثوحبلا ةرادإ اهتدعأ يتلا ةساردلا نم (2)

 .م1991 ليربأ 17 «تيوكلا ؛ماعلا يأرلا

 ةلسلس م1913 ماعل ةيكرتلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا يف تيوكلا «حابصلا يبذعلا ةفيلخ ةنوميم(3)

 .37 ص ؛(م1992 «ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم :ةرهاقلا) 4 مقر ؛ةصاخلا تاساردلا

 (4) ةعوطاقم 8داسصلمما طلقماتنأعك, 5ةنلن3 ةعوطتو- 1سسدنأ 11, 1829- 1991 ,

 ظلتعل مزن: .؟نعطقممل 5طمقعال, (آن 1ع: مععاتاع 8لننممق, 1992), لسع

.60928 .11,2 

 .339 «338 ص «يناثلا دلجملا ءرصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات ءمساق ايركز لامج(5)

- 



 ةيقارعلا لحاوسلا نم دحاو يرحب ليم ةفاسم ىلع ةبرو عقت ثيح .ىرخأ
 لئاسرلا تدكأ دقو .«*ا1)هنم ةيرحب لايمأ ةسمخ ةفاسم ىلع نايبوبو

 تيوكلا ةيكلم امهنيب دودحلا نأشب م1932 ماع نيتلودلا نيب ةلدابتملا

 .يمسر لكشب قارعلا فارتعاب نيتريزجلل

 ناهذأ ىلع نيتريزجلا نيتاه يف طفنلا دوجو ةيلامتحا ترطيس دقو

 ةرطيسلا يف نوبغري مهنأ نونلعي اوذخأ مهنكل .دوقعلا هذه ةليط نييقارعلا

 .(20ةيناريإلا عامطألا نم جيلخلا ةيامح لجأ نم امهيلع

 دعاوق ءانبب مهل حامسلاب نييتيوكلا نويقارعلا بلاط نايحألا ضعب يفو

 .(3)يرحبلا مهلوطسأ كيرحتب مهل حمست «نيتريزجلا نيتاه يف ةيركسع

 هعورشم يقارعلا ةيجراخلا ريزو يلامجلا لضاف مدق م1949 ماع يفو

 يك ايناطيرب ىلإ ههجوت ءانثأ يف هللا دبع ريمألل قارعلا دودح عيسوتل
 .(©9قارعلل نيتريزجلا مض ةلأسم كانه ثحبي

 دمحأ خيشلاب ىدأ يذلا رمألا :250يلاتلا ماعلا يف بلطلا قارعلا رركو

 ءاهتالكشمو اهروطتو اهتأشن :يبرعلا نطولا يف ةيلودلا دودحلا ؛ينايرسلا دومحم دمحم (1)
 .250 ص :(م2001 ؛ةينمألا مولعلل ةيبرعلا فيان ةيميداكأ :ضايرلا)

 يبرعلا جيلخلا لود ةيفارغج ءيرهوجلا يرسي :رظنا نايبوبو ةبرو يتريزج لوح ديزملل (*)
 .60-61 ص ؛(م2001 ؛ةعماجلا بابش ةسسؤم :ةيردنكسإلا) ءيمالسإلا قرشملاو

 .121 ص ؛يبرعلا عمتجملاو ةسايسلا يف هرثأو لورتبلا ءداقعلا حالص (2)
 (3) 3[لطمعا [؟ةمصقلممب آس اطع 513003 014 520031, ”1ةموادنعل 8ز: ]دلعا ذل

 0عللعمز , (31عوب 2نلهمل: 0رععم 2مدع, 1999), 5*1 منطانوارعل, 2. 193.

 ةسسؤملا :توريب) م1958 -1941 ةيموقلا يبرعلا قرشلا اياضقو قارعلا ءناسورلا حودمم (4)
 .167 ص ؛(م1979 ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا

 :ةيسايسلا لماوعلاو ةيخيراتلا ةيفلخلا يف ةسارد :يبرعلا جيلخلا ةمزأ ؛يرامسلا هللا دبع دهف (5)

 .5 2 ص :84 مقر «((م1992 «ةفاقثلاو ثارتلل ينطولا ناجرهملا تارادصإ :ضايرلا)

 ا



 ايناطيرب ىلع هيضارأ يف ةلماعلا طفنلا تاكرشو وه طغضي نأ ىلإ رباجلا

 تدعأ لعئفلابو *)(61951)1 رياني يف ةيدودحلا ةلأسملا هذه لحب عيرستلل

 .م1951 ربمسيد يف قارعلل هتمدقو دودحلا ةيوستل ًاعورشم ةيناطيربلا ةموكحلا

 ةلآض ةيضق تريثأ نيتريزجلا نيتاه ةيكلم ىلع عازنلا مضخ يفو

 ثيح «نيتريزجلا نيتاه هاجت هعامطأو قارعلا كولس ريربتل يقارعلا لحاسلا

 هلو ءًادج ريغص هباب نكل عساو جارج لثم اهنأب مهدلب نويقارعلا فصو

 .«2!هعيسوت يف قحلا لك

 سيل يتلا ةقلغملا ةلودلاب قارعلا فصو ىلإ مهضعبب لصو رمألا نإ لب

 ةيراجتلاو ةيداصتقالا هتاجايتحا عم بسانتي ال يذلا رمألا ءلحاوس ةيأ اهيدل

 .(3)تيوكلا عم ةيدودحلا هتمزأ ببس وه اذهو «ةديازتملا ةيركسعلاو

 ىلإ دتمي ًايرحب ًاذفنم كلتمي قارعلا نأل ةيقيقح ريغ تاءاعدا هذه لكو

 ةيراجتو ةيركسع تامادختساب حمسي ام وهو «بيرقت ًارتم وليك نيعبس ةفاسم
 235 ىلإ لصيل ةيرحبلا ةهجاولا هذه لوط دادزيو .«*ةدودحم ريغ

 برعلا طش لثم رحبلاب ةلصتملا ةيئاملا تارمملا اهيلإ انفضأ ام اذإ ًارتموليك

 .(50ريبزلا روخو (ةرصبلا ءانيم ىلإ)

 بتكلل سيرلا ضاير :ندنل) :ةيناطيربلا قئاثولا يف تيوكلا ءيمظعألا ديلو (1)

 .217 -214 ص («(م1991«رشنلاو

 .24 مقر تحت قحالملاب تيوكلاب يناطيربلا ليكولل رباجلا دمحأ خيشلا ةلاسر رظنا (*)

 .197 ص «قباسلا عجرملا ءيزنعلا داوع فيان دمحم (2)

 .3 ص ؛«يبرعلا جيلخلل يميلقإلا ماظنلا «سيردإ ديعسلا دمحم (3)

 «ةفرعملا ملاع ةلسلس ؛م1990 ىلإ 1921 نم ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا ؛يميمتلا فلخ كلاما دبع (4)
 -لعملا دودرو عئاقولا -تامدقللا :تيوكلل يقارعلا وزغلا :ناونعب ةيثحب ةودن «195 مقر

 .57 -56 ص ؛(م1995 سرام «بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا)ء * تايعادتلا
 ثوحبلا زكرم :تيوكلا) ؛ةيرحبلا قارعلا ذفانم ؛(ريدصت) مينغلا فسوي هللادبع (5)

 .79 ص :(م1994 «ةيتيوكلا تاساردلاو

- ١" 



 ؛هناريج لحاوس نيب رغصألا وه لعفلاب يقارعلا لحاسلا نوكي دقو
 «1152ناريإو ,مك1120 ةيدوعسلاو ءمك 416 اهلحاس لوط غلبي تيوكلاف

 .(1)ءادختسالل حلاص ريغ هنأ ينعي ال هلك اذه نكل

 تيوكلا نم لك عم يراقلا هفرج ديدحتب قارعلا ماق م1959 ماع يفو

 تومآ نوريشوك نتباكلا يجيورنلا يفارغوديهلا دعأ امدنع كلذو «ناريإو

 ةيقارعلا ةيميلقإلا هايملا تددح ةطيرخ ةيقارعلا طفنلا ةرازو بلط ىلع ءانب

 وه طسولا طخ ناك ةطيرخلا هذه قفوو «ةيمسر ةقيثو قارعلا اهدمتعاو
 .(©قارعلاو تيوكلا نيب يرحبلا دحلا

 ريسيتل كلذو م1960 ذنم هايملا يف هبناج قيمعت ىلع قارعلا لمع دقو

 نيعبسلا دح دنع فقوتت ال ةيرحبلا قارعلا ةهجاوو .ةريبكلا نفسلا رورم

 ةفاسملاو ريبزلا روخ هل انفضأ اذإ مك 235 ىلإ لصتل ديزت اهنإ لب ًارتم وليك

 .(37.ك140 ىلإ لصت يتلا ةرصبلا ءانيمو برعلا طش لخدم نيب

 ديش ثيح «ًاديج ًارامثتسا ةيرحبلا ةهجاولا هذه قارعلا رمثتسا دقو

 ؛(ريبزلا روخ -رصق مأ -ةرصبلا) ةيراجت اهنم ةثالث .ناوم ةتس اهيلع

 .«0(ةقفقلا روخ وأ ركبلا -ةيمعلا روخ -وافلا) ةيطفن ىرخألاو
 مقر ؛تاسارد ةلسلس «ةيسايسلا ايفارغجلا ةسارد :يبرعلا جيلخلا ؛يتيهلا سراف يربص (1)

 .370 ص «ةيناثلا ةعبطلا «(م1981 «مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو تاروشنم :قارعلا) «2

 .م2000 ويلوي 20 «تيوكلا «سبقلا ةديرج (2)

 ؛يقارعلا ناودعلا ةهجاوم يف يتيوكلا قحلا :تومت ال قئاثو ءبراحم دمح هللا دبع (3)

 .123 -122 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م2000 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا)
 عجرملا «ةيرحبلا قارعلا ذفانم :ًاضيأ رظناو «.123 ص «قباسلا عجرملا .براحم هللا دبع (4)

 .قباسلا

 هب[



 ريدصتل ادج ةيفاك يهو «ءايونس نط نويلم 1725 ةيطفنلا يناوملا هذه ةقاطو

 .217نط نويلم 170 -140 نيب ام يونسلا هجاتنإ حوارتي يذلا قارعلا طفن

 ةيأ مامأ ةرثع رجح فقت نيدلبلا نيب ةيدودحلا تالكشملا تلظ دقو

 بيرهتلاك ةدع تالكشم ًاضيأ اهمامأ فقت تناك ام ًاريثكو «ةيئاهن ةيوست

 .(2)[ريخأ طفنلا مث وافلاو ةرصبلا يف حابصلا لآ تاكلتمتو دودحلا ربع

 عم هدودحب قارعلا فرتعا امدنع ةيخيرات ةقباس دهش م1932 ماع نكل

 يف ءاج امب رقأ يذلا ديعسلا يرون هئارزو سيئر ةيلوؤسم ىلع كلذو «تيوكلا

 خرؤملا هباطخ يف كلذو ««2)اهرزج ةفاكل تيوكلا ةيكلم دكأو ؛م1913 ةيقافتا

 .؟*0قارعلا يف يناطيربلا يماسلا بودنملا ىلإ هجوملاو م1932 ويلوي نم 1

 راطخإ نأشب م1932 ويلوي 30 خيراتب تيوكلا يف يناطيربلا دمتعملا ىلإ

 وهو .اهيلع هتقفاوم بلط مث نمو قارعلا عم هدالب دودحب تيوكلا مكاح

 رباجلا دمحأ خيشلا نلعأ امدنع م1932 سطسغأ 0 يف لعفلاب متام

 .«40ديعسلا يرون ةلاسر يف تءاج امك دودحلا هذه ىلع هتقفاوم

 .124 ص ؛قياسلا عجرم ا «براحم دمح هللادبع (1)

 .169 ص ؛يبرعلا جيلخلا ىلع عارصلا ؛يميعنلا نمحرلا دبع (2)

 (3) زدنا طماتاءدل ةععمعإل, ةعقطتع 2هعسستعلا 1899- 1949, ([]1 ممعطتاع

 8ظلتانممك, 1994), ؟/هلسمع 9, 2. 3.

 ةيبرعلا نيتغللاب قارعلاب يناطيربلا يماسلا بودنملل ديعسلا يرون ةلاسر صن رظنا (*)

 .25 مقرب قحالملا مسقب ةيزيلجغإلاو
 يخيراتلا 4! :ة.ةارعلا ةيتيوكلا دودحلا ميسرت ؛:ةعجارمو فارشإ :مينغلا فسوي هللا دبع(4)

 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا) ؛نيصتخملا نم ةنجل :دادعإ «ةيلودلا ةدارإلاو

 .162 ص ؛ةثلاثلا ةعبطلا ء(م1 ؟ظ94

 ت1



 يف تيوكلا يف يناطيربلا دمتعملا تالسارملا هذه دكأ نيمويب اهدعبو

 .جيلخلا يف يناطيربلا ميقملل هتلاسر

 ًاباطخ هجو ممألا ةبصع ةيوضع بسكل قارعلا يعس قيرط يفو
 دنومراد كيرإ ريسلا ةبصعلا ماع نيمأ ىلإ م1932 ربمتبس 7 يف ًايمسر

 يهو تيوكلا مهنمض نمو اهناريج رئاس عم قارعلا دودح حوضو هيف دكأ
 ىلإ جاتحت تلازام يتلا ةيروسلا ةيقارعلا دودحلا سكع مات ةحضاو دودح
 .(197شاقنلا ضعب

 دودحلا عوضوم رارقتساب هفارتعال ةرشابم يلاتلا ماعلا يفو قارعلا نكل

 نيساي ناسل ىلع كلذو «قارعلا عم تيوكلا ديحوتب بلاط تيوكلا عم

 قارعلا لالقتسا دعب يقارعلا ينطولا ءاخإلا بزح سيئر يمشاهلا

 3 ماع يناطيربلا بادتنالا نم اهصلختو

 يف قارعلا ىلإ تيوكلا مض ةيضق ريشيل م1934 ماع يف داع مث

 يذلا رمألا .نكت مل تافارتعالاو تالسارملا هذه نأكو ؛ةيموقلا هتفاحص
 ةغلاب ةلأسملا هذه ىلإ نييناطيربلا هابتنا تفلل رباجلا دمحأ خيشلا عفد

 خرؤملاو تيوكلاب يناطيربلا يسايسلا ليكولل هباطخ يف كلذو ؛ةروطخلا
 .(3)ه1934رياربف نم عساتلاب

 مضل ةرركتم تالواحم م1939و1936 نيبام ةرتفلا تدهشو

 ريتسجام ةلاسر ؛م1939 -1920 ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا :«يرهشلا رصان لعشم دوعس (1)

 .ت .د «قيزاقزلا ةعماج بادآلا ةيلك خيراتلا مسق «ةروشنم ريغ

 جيلخلا تاسارد ةلجم ؛تيوكلا يف ةيقارعلا عامطألا خيرات ءحابصلا يبذعلا ةفيلخ ةنوميم (2)

 راثآ نع يملاعلا رمتؤملا ثوحب نم لوألا دلجملا :19 ةنسلا ,74 ددعلا ؛ةيبرعلا ةريزجلاو
 .139 ص ؛(م1994 ويلوي «تيوكلا ةعماج :تيوكلا) «تيوكلا ةلود ىلع يقارعلا ناودعلا

 (3) ]عيدنا طماناعمل مععمعإل, ميوطتع آ2هعانصت عا 1899- 1949, ([1] 1: ةىعالال

 [ريل1ممق, 1994), ؟/هاسسصتع 6, 2. 2 .

 تاع



 يك تيوكلا مضب ةيقارعلا ةموكحلا ءاضعأ بلاط دقف «قارعلا ىلإ تيوكلا

 ىلإ بلط ميدقتب لعفلاب ةيقارعلا ةيجراخلا ريزو ماق مث «قارعلل ءانيم نوكت
 .20ه61937 ماع قارعلا ىلإ تيوكلا مضل ةيناطيربلا ةموكحلا

 عم رومألا ديعصت ةسايس وحن قارعلا هجتا ةيلاتلا دوقعلا لالخو

 تيوكلا نم عئاضبلا بيرهت ةلأسم ةراثإ يف تلئثمت ةدع بيلاسأب تيوكلا

 لوصحلا وحن يعسلاو «ةيدودحلا تافالخلا ةيوست نع عانتمالاو «قارعلا ىلإ

 ةراثإو ةيلخادلا اهنوؤش يف لخدتلاو ءتيوكلاب ةيسايس تازايتما ىلع

 .«©اهيلع ةرطيسلاب ةبلاطملاو رزجلا ةلكشم

 راسم يف ةزراب تامالع ةباثب دعت سمخ تاطحم دنع خيراتلا فقيو

 يموجه عباط تاذ اهلكو «نيرشعلا نرقلا لالخ ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا

 ديحولا ببسلا نكي مل نإ ءاهل ًاسيئر ًاببس طفنلا لثم يتيوك يعافدو يقارع
 :يهو اهضعب يف

 .م1939 ماع يزاغ كلملا ةمزأ -

 .م1958 ماع يمشاهلا داحتالا ىلإ تيوكلا مامضناب ديعسلا يرون ةبلاطم -

 .م1961 ماع مساق ميركلا دبع ةمزأ -

 .م1973 ماع ةتماصلا ةمزأ -

 .تيوكلل يقارعلا وزغلا ب فرع ام وأ م1990 ماع ةمزأ -

 .169 ص «قباسلا عجرملا ؛يميعنلا نمحرلا دبع (1)
 تاساردلاو ثوحبلا زكرم :ةمجرت ؛«تيوكلاو قارعلا طباور ؛ينادلو يرفعج رغصأ (2)

 ةيجراخلا ةرازول عباتلا ةيلودلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم :نارهط) م1 «ةيتيوكلا

 .25 4 ص م0 «ةيناريإلا
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 :تيوكلا طفنو م1939 ماع يزاغ كللملا ةمزأ

 تددج م1938 ماع يف يأ ًابيرقت ماع نم لقأب ةمزألا هذه راثت نأ لبق

 يف بلطلا اذه رركتو «تيوكلا مضب اهبلاطم ةيقارعلا ةيجراخلا ةرازو
 روهزلا رصق ةعاذإ مساب ةفورعملاو يزاغ كلملل ةعباتلا ةيصخشلا ةعاذإلا
 ,1نرع نه رككأ

 اهتاذ ةيضقلا ةيناطيربلا ةيجراخلا عم ةيقارعلا ةيجراخلا ريزو راثأو
 .«*رحبلا ىلع اهذفنمو قارعلا نم مزالتم ءزج تيوكلا نأ ىوعدب

 سفنب عوضوملا سفن يقارعلا ناملربلا لوانت ةزيجو ةرتفب اهدعبو

 .(20تاهجوتلا

 تاكرحتل زاوم كرحت يف هتيجراخ ريزوو يزاغ كلملا لواح دقو

 ىهو «تيوكلا هاجت امهعيراشم قيقحتل ةيلخاد ةمزأ الغتسي نأ ةيناملرب

 يف هسيسأت دعب تبشن يتلاو ءيعيرشتلا سلجملا ةمزأب ةفورعملا ةمزألا

 قلعتي اميف ةيناطيربلا تاطلسلا عم سلجملا فالخ ببسب 1938 ويلوي

 خيش اهدقعي يتلا تايقافتالاو تادهاعملا يف رظنلا يف سلجملا قحب

 ءاهيلع سلجملا ةقفاوم دعب الإ تاقافتالا هذه يرست الأو .تيوكلا

 نم لقأ يضم لبق هلحب ماقف رباجلا دمحأ خيشلاب سلجملا ةقالع تمزأتف

 .30 ص «ةيناثلا ةعبطلا «(م1990 «عيزوتلاو رشنلل ةيرصملا رادلا :صربق) «تيوكلا لايتغا ءرون نميأ (1)

 يديوسلا قيفوت ةيقارعلا ةيجراخلا ريزو ةلاسر 26 مقر تحت قحالملاب صاخلا ءزجلاب رظنا (*)

 ناملربلا يف ةيجراخلا نوؤشلل ةلودلا ريزو بئان رلتب .ر ديسلل ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب
 .م1938 ربمتبس 28 ب ةخرؤملاو «يناطيربلا

 (2) دزا1 ©ةيوامل, 0ز1 ةمل طماتاعو ام ا©ع انا 1[نلعت5 ةمل 11ءيعءطقمأك اص لكنا ةنأ

 هلل 0ةنقع, (عدمحط ل ععن ©ةمدطقلل عع انملا عروأاط' 2ععوج, 1990), 52.

 - االمد



 ىلع موجه نشل ةصرفلا ةمزألا هذه تحاتأف «ةسيسأت ىلع روهش ةّتس

 نأ نالعإو ؛هيلع ةيتيوكلا ةضراعملا ةراثإ مث نمو «تيوكلاب مكاحلا ماظنلا

 .'''مهاد رطخ يف قارعلل يعيبطلا ءانيملا تيوكلا

 تيوكلل يعيرشتلا سلجملا نأ نلعت نأ ىلإ دادغب ةعاذإب رمألا لصوو

 ءاضعأ ةعبرأ عانتماو تاوصألا ةيبلغأب قارعلل تيوكلا مض هلح لبق نلعأ

 ءاوللا) مسا تيوكلا ىلع ةيقارعلا ةعاذإلا تقلطأ مث .(«2تيوصتلا نع طقف

 ,02/(ينارسلا 73 لا

 يف ىعدتساف «تيوكلا وزغ يف ريكفتلا ىلإ يزاغ كلملا اعد اذه لك

 امك ؛تيوكلا وزغب هفلكو يزوف نيسح قيرفلا هناكرأ سيئر م1939 رياربف

 تحت ةيرادإلا تاناكمإلا ةفاك عضي نأ هرمأو ةرصبلا ءاول فرصتمب لصتا

 تكوش يجان ءارزولا سيئر بئان يعد مث ؛تيوكلا وزغل شيجلا فرصت

 يكلملا ناويدلا سيئرو شيجلا ناكرأ سيئر دجوف ؛يكلملا طالبلا ىلإ

 ًارظن تيوكلا مض ةبوعصب هوعنقأو كلملا ىلإ ًاعيمج اولخد ثيح ءامهريغو
 .(*ةيناطيربلا ةيامحلا تحت اهعوقول

 لظ ملحلا اذه نكل ءاهنيح يف ةلجاعلا تيوكلا وزغ ةركف تضهجأ اذكهو

 تاءاعدإلاو ةيعوضوملا قئاقحلا :ًادودحو ًادوجو تيوكلا «(فارشإ) :مينغلا فسوي هللا دبع (1)

 تيوكلا ةسسؤم :تيوكلا) «ةيتيوكلا قئاثولا ةسارد عورشمل ةيملعلا ةنجللا دادعإ ةيقارعلا
 .97 ص ؛ةيناثلا ةعبطلا «(م1991 ؛يملعلا مدقتلل

 .قباسلا عجرملا ءيميعنلا نمحرلا دبع (2)

 .22 ص ؛مد ةرطقب طفن ةرطق ...اننيب جيلخلا .نادمح نادمح (3)

 تيوكلا ىلع يقارعلا ماظنلا قلطأو ؛هسفن خيراتلا داعأ ًابيرقت نرق فصنب ةثداحلا هذه دعب (*)

 .ةرشع ةعساتلا ةظفاحملاب تيمس ثيح «فيصوتلا اذه سفن

 .235 ص ءرصاعملاو ثيدحلا تيوكلا خيرات ءسورديعلا نسح دمحم (4)

- ١/1 



 ليربأ نم 4 ءاثالثلا ءاسم ةرايس ثداح ىف هتافو موي ىلإ كلملا دواري
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 ذاختا اهساسأ ىلع مت ةيفلخ ةيأ ةفرعم ًادج بعصلا نم هنإف ةقيقحو

 ةيقطنملا ةيحانلا نمف ؛قارعلا ىلإ تيوكلا مضب ةبلاطملاب اذه هرارق يزاغ

 دقف «كاذنآ اهب ةطيحملا فورظلل يعاولا كاردإلا مدعب ةوعدلا تمستا

 ًايعقاو ًاقيرط ذختت ملو «ةسوردم سسأ ةيأ ىلع مقت ملو ؛ءءاجرع تدلو

 اهرجيس ناك هنإف هيلع تدنتسا يذلا يخيراتلا ساسألا صوصخب امأ

 نأ قبس ةينامثع ةيرادإ تادحو امهنوكل رطقو ءاسحإلاب ةبلاطملا ىلإ كلذك

 .(2ةليوط ًانمز ةرصبلا ةيالو تعبت

 صيلختل ةيموق ةينطو ةوعد اهنوكب ةوعدلا هذهل جيورتلا نأ امك
 ناك هسفن قارعلا نأل ؛لوبقم ريغ حرط ةيناطيربلا ةرطيسلا نم تيوكلا

 قفارملاو تارازولاو رئاودلا ةفاك يوحت ثيح ءايناطيرب كلف يف رودي

 ةيبعشلا اتدعاق كانهو «نييناطيربلا نيراشتسملا نم اديدع ةيقارعلا ةيموكحلا

 .(3)قارعلا ضرأ ىلع ناطبارت ناتيناطيربلا ةينابحلاو

 ةرماغملا وحن ةحناجلا يزاغ كلملا ةيصخشب ةلواحملا هذه طبر نأ امك

 .83 ص «ثيدحتلا -ةيسايسلا -خيراتلا :تيوكلا ءانهم رصن دمحم (1)

 «يبرعلا جيلخلاب ةيلودلا قارعلا تاقالعل يسايسلا خيراتلا «راجنلا رداقلا دبع ىفطصم )02(

 ةعماجب جيلخلا تاسارد زكرم تاروشنم :ةرصبلا) .يلودلا خيراتلا يف ةيقئاثو ةسارد

 .283 ص ((م198 5؛ةرصبلا

 ص ؛ةيخيرات ةسارد :تيوكلا يف ةثيدحلا ةضهنلا دئار رباجلا دمحأ ؛ملاسلا ناطلس ةياده (3)

24. 

 -كالا١ا -



 فقومل ًاسيكر اعفادو اببس هلوبق لهسلا نم سيل رمأ ةماعزلا يف ةبغرلاو
 .رثكأ سيل ازفحم ايوناث الماع هلوبق نكمي هنأ ديب ءاذهك

 هذه رظنلا ةهجولو . طفنلا وهو لوبقمو يقطنم ريسفت مامأ نحنف نذإ

 ؛ملاعلا يف جتنم لقح ربكأ وهو ,م1938 ماع يف ناقربلا لقح فاشتكا -

 ىظحت نأ عقوتملا ةيطفنلا ةورشلا هاجت ةيقارعلا ةموكحلا باعل لاسأ

 اهتامامتهاو اهعامطأ نم دازو ءاهمضب بلاطت يك اهارغأو ءاهب تيوكلا

 .(1)اهب

 نم يناعي ناك يذلا قارعلل ًالح -ناقربلا لقح -زنكلا اذه فاشتكا لثم -

 هتطلس ىلع ترطيس ثيح م1 -6 ةرتفلا يف ةيلام تاقئاض

 ضعب ليومت تلواح يتلا ةيركسعلا تاموكحلا نم ةعومجم ةيسايسلا

 بيقنتلل ةلواحم ترج م6 ماع يف هنأ امك ي(2)وي ةيئاشنإلا عيراشملا

 اهنأشب قافتالا متي ملو ؛حاجنلا اهل بتكي مل ةرصبلا يف لورتبلا نع
 نم اهريغ نود تازايتمالاب راثئتسالا يف ايناطيرب ةسايس ببسب
 يقارعلا ءارزولا سيئر مايألا هذه يف لواحو «ةيكيرمألا تاكرشلا

 ةيناطيربلا طفنلا ءامنإ ةكرش نم ضرق ىلع لوصحلا ناميلس تمكح

 .لشف هنكل

 ؛ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم ةيخيرات ةيؤر :ةيتيوكلا ةيقارعلا ةمزألا مساق ايركز لامج (1)
 .300 ص (م1992 ؛تيوكلا ةعماجب يملعلا رشنلا سلجم :تيوكلا) «17 ةئسلا ءصاخ ددع

 مولعلا ةلجم ؛ةيقارعلا تاءاعدالاو ةيسايسلا تيوكلا ةأشن «ىزنعلا لعشم هللا دبع (2)

 «تيوكلا ةعماجب يملعلا رشتلا سلجم :تيوكلا) «24 دلجملا «يناثلا ددعلا ؛ةيعامتجالا

 .24 ص ((م1996 فيص

 تالق تح



 اذه ىلإ قارعلا ريزغلا جاتنإلا يذ مخضلا لقحلا اذه فاشتكا عفد -

 لوصحلا ينعت هيلع ةرطيسلا نإ ثيح «تيوكلا هاجت يناودعلا كولسلا

 بقع ةيسايسلا قارعلا تالكشم لحت نأ اهنأش نم ةلئاط لاومأ ىلع

 .ناريإ عم م1937 ةيقافتاب برعلا طش هتراسخ

 نم ًاجورخ ةدعاولا رئاشبلا يذ تيوكلا طفن ىلع ةيقارعلا ةرطيسلا لثمت -

 تيوكلا ضفر دعب يداصتقالا هماظنل تيوكلا عاضخإ يف هلشف قزأم

 .21)هعم يكرمج داحتا ةماقإ

 يعيرشتلا سلجملا لخاد تأدب «ةيطفن ةمزأ اهساسأ يف م1939 ةمزأ -

 ةعجارم يف رظنلاب سلجملا ءاضعأ بلاط امنيح م1938 ماع يتيوكلا

 ةلماعلا طفنلا تاكرش عم تيوكلا خيش اهدقعي يتلا تاقافتالا ةفاك

 يذلا رمألا ءاهيلع سلجملا ةقفاوم ذخأ نود اهنايرس مدعو «هيضارأ ىلع

 يف لخدت دق قارعلا نأ ضرف ول هنأ ينعي اذهو .(2سلجملا لحب لجع
 نأ ينعي اذهف ؛يعيرشتلا سلجملا ةمزأ لحل ةيلخادلا تيوكلا نوؤش

 .ةئاملاب 100ةبسنب يطفن اهساسأ ةلكشم لحل لخدتت دق قارعلا

 تفقو ام تيوكلا طفن الولف ؛طفنلل ةمزألا هذه ءاهنإ يف لضفلا دوعي -

 ذخأ ىلع قارعلا أرجتل اذه اهفقوم الولو ءتيوكلا بناجب ايناطيرب
 ةيناطيربلا ةيامحلا نكل «لعفلاب اهازغو اهوحن ةيباجيإ رثكأ تاوطخ

 لوألا ماقملا يف طفنلل ةيامح يهو «نييقارعلا عامطأل تدصت تيوكلل

 هيف مت تقو يف ةمزألا هذه نع فرطلا ايناطيرب ضغت نأ لقعي الف

 .(3ملاعلا يف يطفن لقح ربكأ فاشتكا

 .25 ص «قباسلا عجرملا ءيزنعلا لعشم هللادبع (1)
 .97 ص ءادودحو ًادوجو تيوكلا (2)

 .496 ص

 - اال



 وحن ههجوت يف يزاغ كلملل ًاعفاد ناك طفنلا نأ ىلإ صلخن قبس اممو

 ةيناطيربلا ةيامحلل هتاذ تقولا يف ًاعفاد ناكو «تيوكلا ىلع ةرطيسلا

 يف دمخأ طفنلاو كرح طفنلاف نذإ ءاههاجت نييقارعلا حامج حبكو تيوكلل

 .هببسي تهتناو تماق ةمزأ

 :تيوكلا طفنو م1958 ماع ديعسلا ىرون ةمزأ

 اهخيرات يف ةديدج ةلحرم وحن م1946 ماع ذنم تيوكلا تقلطنا

 طفنلا ريدصت تأدب امنيح كلذو ءاهل ةلئاه ةيراضح ةلقن تلثم رصاعلملا

 لخاد ةيطفنلا تافاشتكالا هيف تداز يذلا هتاذ تقولا يف يراجت لكشب

 ةيناطيربلا طفنلا تاكرشل اهتحنم ىتلا ةيطفنلا اهتازايتما سدح ءاهيضارأ

 طفنلل يملاعلا جاتنإلا ةمق اهثوبت ىلإ ىدأ يذلا رمألا «ةينابايلاو ةيكيرمألاو

 .ةلئاه ةروصب ةيطفنلا اهدئاوع ةدايز مث نمو ءلاوط تاونسل

 قارعلا مُهَلَتَم نيذلا ءايوقألا اهناريجل ًاعمطم تيوكلا نم لعج اذه لك

 .ءانثألا هذه يف هدحو

 ىلع ةرداق نكت مل ديعسلا يرون ةسائرب كاذنآ قارعلا ةموكح نكل

 لبق اهلشف تبث نأ دعب تيوكلا يف قارعلل ةيخيراتلا قوقحلا ىواعد ءايحإ
 هفصو اننكمي رخآ بولسأ ىلإ تأجلف ءيزاغ كلملا مكح ءانثأ يف كلذ

 هضفر ديعسلا يرون ةموكحلا سيئر نلعأ ثيح «رشابملا ريغ مضلا بولسأب
 مض نأشب يقارعلا ناملربلا يف باونلا اهمدق يتلا تاحارتقالا عيمج ةدشبو

 ةبلاطملا هل ىنستي يك ًالوأ اهلالقتسا يف هتبغرب كلذ ًارربم «قارعلل تيوكلا

 سلجم سيئر ةياور بسحب كلذو «يمشاهلا يبرعلا داحتالا ىلإ اهمضب

 .(17هنك ليلخ ديسلا م1958 ماع يقارعلا باونلا

 .296 ص :«(م1966 ءرشنلاو ةعابطلل يناحيرلا راد :توريب) ؛هدغو هسمأ :قارعلا ؛هنك ليلخ (1)

 هلا١ا -



 فرع ندرألا عم ًاداحتا ماقأ قارعلا نأ اهدافم ةصق داحتالا اذهلو

 قارعلاو تيوكلا تاقالع هيف تناك تقو يف «يمشاهلا يبرعلا داحتالاب

 رصم ةسايسل ةداضم ةسايس مسر يف ديعسلا يرون ةبغر ببسب ةمزأتم
 تأدبف ءسيوسلا ةانق ميمأت دعب تيوكلا يف اهادص تقال يتلا ةيررحتلا

 .*(1)هتاططخمو هتاحيرصت يف رهظت تيوكلا يف هعامطأ

 «ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا مايق ايروسو رصم نالعإ اءوس رمألا دازو
 هنكل .داحتالا ىلإ اهمضو تيوكلا عوضوم ديدج نم ريثي ديعسلا يرون أدبف
 داحتالا اذه دض هبلغأ فقي ناك يذلا يبرعلا رايتلا ببسب حاجنلا قلي مل

 .«©اهسفن تيوكلا ةضراعم ببسبو «ندرألاو قارعلا نيب هوبشملا

 خيشلا يقارعلا ءارزولا سيئر بئان يديوسلا قيفوت ىقتلا نأ ثدح دقف

 ضرعو ؛«ةرشابم داحتالا سيسأت بقع م1958 ماع حابصلا ملاسلا هللا دبع

 .(67ضفرلاب تلبوق هذه هتركف نكل «داحتالا ىلإ مامضنالا ةركف هيلع

 ىتح داحتالا ىلإ تيوكلا مضل ةدشب سمحت دق قارعلا نأ رمألا ةقيقحو

 ميدقت ىلإ قارعلاب رمألا لصوو «ةيلاملا هئابعأو هتاقفن لمحت يف كراشت

 مامضنا ةيقافتا ةدوسم تصن ثيح «تيوكلا ىلإ تاءارغإلا نم ديدع

 نايكب فرتعت يمشاهلا يبرعلا داحتالا ةموكح نأ ىلع داحتالا ىلإ تيوكلا

 . م1961 وينوي 20 ءرصم ؛مارهألا ةديرج (1)
 (*) ممر خلورع 7عامتاو ةخطونأ ؟طنك آتمنم» آمدأع 11. 1ةطصقمب 1ع 81ةلكضع 01

 لع ناك الكوع 0معنمك ه/ 1عكسسدنا آمدع- كامملتمع 1!عمتامرتمل 1آنز5ماناع زا

 1مم, (1] 1<: 1(معه طوعوج, 1997), زبك( ظنطاتخا» عل.

 ناردب ةكرش :ةرهاقلا) «تيوكلا ةثراكو مادصو قارعلا خيرات ءزوزع دمحم قاحسإ وبأ (2)
 .22 ص ؛(م1991 ؛عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 راد :توريب) ؛ةيبرعلا ةيضقلاو قارعلا خيرات نم نرق فصن :يتاركذم .يديوسلا قيفوت (3)

 .584 ص ؛ىلوألا ةعبطلا ؛(م1969 ؛يبرعلا بتاكلا

 تح



 اهركنأ املاط يتلا ةلأسملا يهو ءاهيف مكحلا ماظنبو ةلقتسملا تيوكلا ةرامإ

 .اهب فارتعالا ضفرو قارعلا

 تيوكلا يف ةيقارعلا عامطألا لوصف نم لصفلا اذه ىلع راتسلا لدسأو

 تيوكلا ريمأ هأنه يذلا مساق ميركلا دبع ةسائرب م1958 ويلوي 14 ةروث مايقب

 .220يكلملا ماظنلا ىلع اهئاضقو هتروث حاجنب ملاسلا هللا دبع خيشلا

 بابسألل كلذو «يتيوكلا طفنلا ىلإ ًاضيأ ةمزألا هذه ثودح عجرنو

 :ةيلاتلا

 هيطايتحاو ريزغلا هجاتنإب تيوكلا طفن نأ ىلع نيثحابلا بلغأ قافتا -

 ةرامإلا مضب ديعسلا يرون بلاطم ءارو يساسألا عفادلا لكش ريفولا

 .(22ندرألا عم داحتالا ىلإ

 هذه يف ًاقلطم نييتيوكلا لاب هريغ وأ قارعلا عم داحتالا ةركف لغشت مل -

 ريوطت يف ةمخضلا مهطفن تادئاع نم ةدافإلا وحن اوهجتا ثيح «ءانثألا

 ةركفلا هذه تجار يذلا تقولا يف كلذو «يتيوكلا عمتجملاو داصتقالا

 .(3)هعمتجم فايطأ ةفاك ىدل ًالوبق تقالو قارعلا ىف

 داحتالا راهدزا يف تيوكلا ةورث ةيمهأل ديجلا ديعسلا يرون كاردإ -

 .(*!هنأشب ءاقترالاو

 .14 ص «قباسلا عجرملا ءرون نميأ (1)
 مت ريرقت «ةيميلقإلا تاعازنلاو ةيخيراتلا تاءاعدالا :قارعلاو تيوكلا ءدليفوكس دراشتير (2)

 ؛ةيلودلا نوؤشلل يناطيربلا يكلملا دهعملل عباتلا طسوألا قرشلا جمانرب حلاصل هعمج

 .68 ص ء م3 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :ةمجرت

 .574 ص ؛قباسلا عجرملا ءيديوسلا قيفوت (3)

 :توريب) «ةيريصملا هنوؤش يف تاعلاطمو ءارآ :ثيدحلا قارعلا ءيلامجلا لضاف دمحم (4)

 . 32 ص .(( م9

 اا



 ةيسايق ماقرأبو ءانثألا هذه يف تيوكلا يف ةيلورتبلا تافاشتكالا ةدايز -

 .(1)اهريغو ًالثم نيتضورلا ةقطنم تافاشتكاك «ةرشبم تارشؤمو

 ءانيم ربع يقارعلا لورتبلا خض عورشمل م1957 ماع تيوكلا ريمأ ضفر -

 نيب ةيدودحلا تافالخلا ةيوستب ةلأسملا هذه طبر ثيح .ءيدمحألا

 ,(20ثدحي مل ام وهو «نيدلبلا

 ةرتفلا يف قارعلا يف اهتاليثمو ةيطفنلا تيوكلا تادئاع نيب ريبكلا قرافلا -

 تادئاع تغلب ثيح ءهذه ديعسلا يرون ةمزأ تقبس يتلا ةريصقلا

 م7 ماع اهثلث ةبارقو م6 ماع تيوكلا تادئاع يثلث قارعلا

 يأ ضرف ةلواحمل ًايوق ًاعفاد لكش يذلا رمألا م1958 ماع اهفصنو

 .«©)(3)تيوكلا ىلع ةيقارعلا ةرطيسلا لاكشأ نم لكش

 :تيوكلا طفنو م1961 ماع مساق ميركلا دبع ةمزأ

 يكلملا ماظنلا طاقسإو م1958 ويلوي 14 يف ةيقارعلا ةروثلا مايق بقع

 ماظنلا هيف ركف ءيش لوأ ناك .ءيروهمجلا ماظنلل ةيسيئرلا مئاعدلا ءاسرإو

 .«9تيوكلاب قارعلا طباورو تالص قيثوت وه ديدجلا يقارعلا

 ربمسيد 29 خيراتب اهريزو اههجو ةلاسر يف ةيقارعلا ةيجراخلا تبلطو

 (1) ا[ناوتنا 0ز1: 1ةعاق ةمل 11 عاسسعق, 2004, 2. 5.

 .31 ص «قباسلا عجرملا ءرون نميأ (2)

 .46 ص ؛ملاعلا يف لورتبلا برح «يواربلا دشار (3)

 ةيطفنلا قارعلاو تيوكلا تادئاع حضوي ًالودج قحالملاب صاخلا مسقلاب 27 مقر تحت رظنا (*)
 .م1965و 6 يماع نيب ام ةرتفلا يف

 (4) [نمعزأ [[ةهنن, 0م. 05

 - اا



 ةيقارع ةيلصنق حتفب حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا نم نذإلا م8
 .(1)تيوكلاب

 ال اذهك اًبلط نأ ةيلودلا ةيسامولبدلا ىوتسم ىلع هيلع فراعتملا نمو

 ةلودلا ءارجآ نيب يلو ةلقعسم ئرشأ ةلود نم ةلقتسم ةلودل الإ مدقي

 تيوكلا رابتعاب ًاحيرص ًافارتعا هتايط يف لمح بلطلا اذه نأ يأ «ةدحاولا

 ةيبرعلا ةلودلاب باطخلا تاذ يف ًاديدحت تفصو امك وأ «ةلقتسم ةلود

 .(2!ةزيزعلا ةراجلاو

 نيتلودلا نيب اديدج ًاديج ًارشؤمو ةبيط ةرداب هنيح يف دع يذلا رمألا
 تاقالعلا نم زيمتم دهع ةيادبل خرؤيو «ةميدقلا عامطألا تايركذ وحمي

 .لالقتسالاب فارتعالاو مارتحالا ىلع مئاق ةكرتشملا

 لب ةيبرعلا بوعشلاو تيوكلا بعشو هبعش أجاف مساق ميركلا دبع نكل

 اهلالقتسا تيوكلا نالعإ بقع ةبارغلا ةياغ يف فرصتب عمجأ ملاعلا بوعشو

 وينوي 25موي ًايللاع ًايفحص ًارمتؤم دقع امدنع كلذو م1961 وينوي 19 ىف

 ىلإ تيوكلا مضل ةمزاللا ريبادتلا ذاختال هليبس ىف هنأ هيف نلعأ 01

 الو تناك تيوكلا نأل ؛هلصأ ىلإ ءزجلا اذه مض هريبعت دح ىلع وأ «قارعلا
 .22”ةرصبلا ةيالول ةعبات تناك اهنوكل قارعلا نم أزجتي ال ًاءزج فلؤت لازت

 ثوحبلا زكرم :تيوكلا) «ةاسأملاو ةقيقحلا :تيوكلا ىلع يقارعلا ناودعلا ءيضوعلا ميرم (1)

 .5 2 ص «ةعبارلا ةعبطلا «(م2000 «ةيتيوكلا تاساردلاو
 (2) ةيدطتمم ظحسصلمو طلعماناعد: آ[عقو- اكدمتا 1992-1941, لنعمل رن عامل

 معطمأعال, (ان 1ع: ىءارتعرع 18لئاتهدك, 1992), ا/هاسصدع 5, 2.110, 1312 8

 (*) هع 815مع طعامتلك ةطمنأ 1طلك همك عمعع آمماعع ةعطتمم 18001 ةنح

 طلوماناعو: آءمو-اكلةنا 1992-1941, [8لئاعل 8: هنعطقمل 5ءطماعالب ([.1

 مرعالعلع طلتاموك, 1992), ؟؟ه]سمدع 5, 22 172: 177, 17126 (مل).

 قافتالا نأشب م1961 وينوي 6 خيراتب ةيقارعلا ةيجراخلا نع رداصلا يمسرلا نايبلا (3)
 35 مقر ةيداعلا ةيبرعلا ةعماجلا سلجم ةرود تاعامتجا رضاحم «يتيوكلا يناطيربلا

 1 ص ء(تءد «ةيبرعلا لودلا ةعماج :ةرهاقلا)

 ت1



 م1899 ةيقافتاب ًالصأ فرتعت مل قارعلا نأ يفحصلا هرمتؤم يف دكأو

 .«1)اهلالقتسا تيوكلا تلان اهئاغلإ ساسأ ىلع يتلا

 «ةموهفملا ريغ ةيقافتالا هذه لاطبإ رورسلا نم ديزمب هغلب دق هنإ لاقو

 مكاح حابصلا كرابم خيشلا عم قافتالا ينوناق ريغ لكشب تنمضت يتلاو

 وأ قارعلا يف هناوخإ ةفرعم نود ةرصبلا ميلقإل ذئنيح ةعباتلا تيوكلا

 دميس هنإ مساق فاضأو ««2تقولا اذه يف قارعلا يف ةيعرشلا تاطلسلا

 ةظفاحم مكاح وه تيوكلا ريمأ نأو ءتيوكلا بونجل قارعلا دودح
 .(3)ةيقارعلا تيوكلا

 ريمأ نييعت ىلع صنت ةحئال ةيقارعلا ةيموكحلا تردصأ لعفلابو

 هتددهو «تيوكلا ةعطاقمل ًامكاح حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا تيوكلا

 فوس قارعلا نأ اهدعب نلعأو ««*0ةيزكرملا اهتطلس ىلع درمت اذإ باقعلاب

 .(57تيوكلا لالقتساب فرتعت ةلود ةيأب ةيسامولبدلا هتاقالع عطقي

 يف تأدبو «عقوتملا ناودعلا اذه ىلع درلل اهلمكأب تيوكلا تبه دقو

 اهيلوؤسم ناسل ىلعو اهقئاثو رشن قيرط نع ةيقارعلا تاءاعدالا دينفت

 :تيوكلا ىلع يقارعلا ناودعلا -يبرعلا جيلخلا يف يلودلا عارصلا .نسح دمحم ميهاربإ (1)
 ةيناسنإلا ثوحبلاو تاساردلل نيع :ةرهاقلا) :ةيلودلاو ةيبرعلا جئاتنلاو داعبألا

 .29 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م1996«ةيعامتجالاو

 (2) حاكتمتممب ةمربمع, !دتا 1990-1945: خم ةمعام- خصعمعمم عممععاتااعب
 ([مولمد: 1مملع ©ةموؤ, 1998). 2. 93.

 .73 ص ؛جيلخلا كولوب نوج (3)
 ثوحبلا دهعم :ةرهاقلا) ؛ةيلحملا تاعزانملا ةيوستو ةيبرعلا ةعماجلا «يلاغ سرطب سرطب )4(

 .8 2 ص (م7 «ةيبرعلا تاساردلاو

 .306 ص ؛قباسلا عجرملا «راجنلا رداقلا دبع ىفطصم (5)

 -امء



 ةضهانملا ةيبعشلا تارمتؤملا يف ةلثمتملا ةيبعشلا لعفلا دودر كلذكو
 .«*0قارعلل

 قئاثوو ةمهم طئارخ ترهظأ تيوكلا ةموكح اهتدعأ ةسارد يفو

 عم نواعتلاو تيوكلا لالقتساب قارعلا اهيف رقأ نيتلودلا نيب ةلدابتم لئاسرو

 تامظنملا ديدعل تيوكلا مامضنا قئاثو ًاضيأ ةساردلا تنمضتو ءاهتموكح

 ,(**)ةيلودلا

 ةيلامشلا اهدودح ىلع اهشيج تاعاطق تيوكلا ترشن هتاذ تقولا يفو

 .(17قارعلا عم

 ملاسلا هللا دبع خيشلا بلطف ؛ةيضقلا ليودت يف تيوكلا تأدب مث

 كلذو .«20تيوكلاب مساق ةبلاطم نم طقف مايأ ةسمخ دعب ايناطيرب ةدعاسم

 تيوكلاب يناطيربلا يسايسلا ليكولا دنومشتير ريسلا ىلإ اههجو ةلاسر يف
 :اهيف ءاج ويلوي لوأ خيراتب

 ةيقارعلا ةموكحلا لبق نم ذختت يتلا ةيركسعلا تاكرحتلا ىلع ءانب هنإ'

 انه نم «متاحلا دلاخ هللا دبع :رظنا تيوكلاب ةيمسرلاو ةيبعشلا لعفلا دودر لوح ديزملل (*)

 .ةيناثلا ةعبطلا «(م1980 «سبقلا راد ةعبطم :تيوكلا) «تيوكلا تأدب

 (**) 50ه المع لعامتلك خطو "[طنك 5ةنلزب آلا طنعط اللدع 16مل: 1ةسدنات آصون

 تقععج, ةمل طبطاتعطعل ظرنن طممتمع ةصل طسطاتعطتمع 12ءمومد عما, 601 تمد علا

 ه1 ]كتادتا, ةنوانكأ 1961, آمداع ةهدطتمم 8هسصلمج طتومناعع: آمو- 1ءدسدنا

 1941- 1992, 8لتاعل ظرن: نعمت 5ءدمقعالم, (ا.1: ةععطتحع 18لئاهمك, 1992),

 امماسدع د, ط7 301: 333, 81ك 2

 ؛تيوكلا) ؛1999 -1949 يتيوكلا شيجلا خيرات ءيمجعلا رفاظو ناديوسلا دمحم رباص (1)

 .109 ص (م9

 :ةيتيوكلا ةيقارعلا دودحلا ؛ةيجيتارتسويجو ةيفارغج رظن ةهجو :دودحلا :ليفلا ديشر دمحم (2)
 .192 ص ؛(م1999 :«بتكلل جيلخلا زكرم) «ةرمتسملا جيلخلا برحل رخآلا هجولا

- 1١81١ 



 بلطب مدقتلا تررق «يتيوكلا نمألا ددهت يتلاو «ةيتيوكلا دودحلا هاجت

 تاوقلا تردقو .«17"ًايركسع انتدعاسم لجأ نم ةلالجلا ةبحاص ةموكحل

 دودح ىلع ةرصبلا برق اوعمجت يدنج فلأ نيعستب اهتقو ةيقارعلا
 مساق فقوم هنيح يف ةيناطيربلا ةيسايسلا رئاودلا تفصو دقو .«2تيوكلا

 ةنميه رارمتسا دض نييتيوكلل يموق لطبك هسفنل جوري نأ ديري هنأب

 .«2”ةيناطيربلا ةيلايربمإلا

 بجومب تيوكلا نع عافدلل ةيركسع تاوق ايناطيرب تلسرأ ًاروفو
 .(هتاذ ماعلا يف ةعقوملاو امهنيب ةكرتشملا ةقادصلاو نواعتلا ةيقافتا

 دكأ م1961 ويلوي نم سماخلا يف نمألا سلجم مامأ هباطخ يفو

 تيوكلا نأ نمألا سلجم مامأ تيوكلا لثمم نيسح زيزعلا دبع ديسلا

 اذه لبق ةدايس تاذ ةلود تناك ثيح «م1961 ةيقافتا لبق ام لدم ةلقست

 تيوكلا تدناس ام ًاريثكو ءرمألا اذهب تدهش قارعلا ةموكح نأو «خيراتلا

 .ةيلودلا تامظنملا نم ديدعل اهمامضنا نأشب

 نواعتلا روسج دم وحن ثيثحلا هيعسب اذه ىلع داز قارعلا نإ لب

 نم نايب ردص ًاموي نيرشعب ةمزألا ليتف لاعتشا لبقو «تيوكلا عم يراجتلا

 تاثحابملا حاجنب ءادعس نيبناجلا نإ' :هيف ءاج ةيقارعلاو ةيتيوكلا نيتموكحلا

 (1) 8عزستم دس دف, 1ع اءيسدنا امعالعماب !اتفللع اةتمكأ ةكادنتك, 016
 المرزع كهدمعتا 0, 1110ل1ع عمكاعم خلأدتتك, دصانقتإل 1962), 2. 0

 (2) هديب الزءلعب 1ع 1نمعلمسص هغ 0زل- 1ع 81100لع عممأت ]لك !ءمماع ةمل اك
 مموزنبعت, 22

 (3) ميدطتمم 1830هنسلممصت طلعمنأ عد: [مو-اكب منا 1941- 1992, 2. 158, 816 3/3.

 .قباسلا عجرملا ؛يميعنلا نمحرلا دبع (4)

 - ام



 ةيداصتقالاو ةيراجتلا طباورلابو «نيتقيقشلا نيتمألا نيب ةزيمتملا تاقالعلابو
 .217" يبرعلا نمألا اهنمضي يتلا ةكرتشملا

 يعامجلا يبرعلا فقوملا يف ماسقنا ثدح دقف يبرعلا نمألا ركذ ىلعو

 ةرذح تاباجإ تيوكلا تقلت ثيح ؛ةمزألا هذه هاجت مساح فقوم ذخأ يف

 .(2!قارعلا عم اهتمزأ يف ًايبرع ًامعد اهبلط بقع ةيبرعلا لودلا نم

 تيوكلا بلط ةشقانمل ةيبرعلا ةعماجلا سلجم عمتجا ةزيجو ةرتف دعبو

 .(”)يقارعلا ضارتعالا نم مغرلا ىلع سلجملا قفاوف «ةعماجلا ىلإ اهمامضنا

 .(*7ةدحتملا ممألا ىلإ مامضنالا نأشب تيوكلا بلط ةيبرعلا لودلا تديأو

 ةمزألا هذه هاجت ةيدج رثكأ فقوم ذاختا ىف ةيبرعلا لودلا تأدبو

 نم ةيبرغةوق ليكشت مك: «تيوكلا ةيامدت ةيناطيزي تاؤق لوضو دعب ةضاع
 لحم لحتل ندرألاو سنوتو نادوسلاو ةيدوعسلاو ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا

 يف تيوكلا ىلإ تاوقلا هذه تلصوو «لعفلاب ةدوجوملا ةيناطيربلا تاوقلا
 .25)ه196 1ربمتبس

 يدنج رخآ باحسنا نع ًايمسر نلعأ ربوتكأ نم رشاعلا موي يفو

 (1) ةيدطتحم طهنملدمب طلكماناعو: آ[ءمو- ![كنسوتأا 1941- 1992, آ/هاسموع 5,2.

 :توريب) «207 ددعلا ؛يبرعلا لبقتسملا ةلجم «ةيبرعلا ةيبرعلا تاعازنلا هدمحأ فسوي دمحأ (2)

 .106 ص ؛(م1996 ويام ؛ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم

 (3) 5.8. ةسنم, طماتاعمل ثمل دمهنععتع 1كددعك ذه اطع طعدتدم- ةعهطتمم ©ناكب

 (5ءمالقملب [هزلدامو آنصناعل, 1984), 2, 2

 تاسارد زكرم :توريب) ,م1990-2005 ريراقت -قئاثو -تايموي :قارعلا ىلع برحلا (4)

 .146 ص ؛ىلوألا ةعبطلا :(م2007 «ةيبرعلا ةدحولا

 يبرعلا جيلخلا لود يف اهرثأو ةيناريإلا ةيدوعسلا تاقالعلا ءيواحطلا رماع ميكحلا دبع (5)

 ةعبطلا ؛(م2004 :ءناكيبعلا ةبتكم :ضايرلا) م1951-1981 /ه1401-1

 .95صءىلوألا

 تتا رياعاد



 طخ داجيإ ىلع ةيبرعلا تاوقلا تلمعو .«17ةيتيوكلا يضارألا نم يناطيرب

 ةعماجلا دودح طخك هنع ملكتت دودحلا تايبدأ تذخأ ديدج يدودح

 .(2)ةيبرعلا

 نم اهلاعشإ مساق دواع ىتح يبرعلا لخدتلاب أدهت ةفصاعلا تداك امو

 مضت مل اذإ طسوألا قرشلا يف سورض برح لاعشاإب هديدهتب ديدج

 هنأو .(”هضرأ ىلع ةطبارملا تاوقلا ةفاك هنم جرخت ملو قارعلا ىلإ تيوكلا

2.201 

 سلجم سيئر ةلسارمب اهتيجراخ ريزو قيرط نع تيوكلا تماق اهنيحو

 مضب مساق تاديدهت ددجت ىلإ ةراشإلل ربمسيد نم عبارلا موي يلودلا نمألا

 .«57ةوقلاب تيوكلا

 «(ةيناطيربلا ةيلايربمإلا) اهامس ام هاجت هماهس هيجوت ا مس اق رمتساو

 ةلاكول هثيدح ضرعم يف كلذو «تيوكلا يف قارعلا قح ىلع ديكأتلا يفو

 .(6761962 ةنس رياني نم لوألا يف ةيقارعلا ءابنألا

 باتكلا راد :توريب) ؛ةثيدحلا هتضهنو يسايسلا هخيرات يف يبرعلا جيلخلا «ديعس نيمأ (1)
 0 ص .(تءد :يبرعلا

 3 39 ص «قباسلا عجرملا «ليفلا ديشر لمحم )02

 .مم1 ربمسيد 5 ءرصم ؛مارهألا ةديرج (3)

 (4) ميوطزموم ظحسسلممج' طلممداعد: آ[مو-اكبالهنا 1941- 1992, الماسدع 5, 2.

.8 /1083 327,816 

 (5) ميوطتمم 8هيسلقم طلوماناعد: آ[ةمعلكانالة نا, آمع. 01

 (6) جععمرلك ه2 ]بلدنا 1961- 1965, (1962), 8لئاعل ظل: خمتام آط. انتل عاب

 (1] 1ع: خيعطتاع 18لن66همك, 1997). 2. 562, 816 3/7.
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 نم نماثلا بالقنا ىتح لاونملا اذه سفن ىلع ريست رومألا ترمتساو

 مالسلا دبع نلعأو مساق ةسايسل نوضهانملا هب ماق يذلا م1963 رياربف

 .27ةيقارعلا ةعاذإلا راد نم ةروثلا مايق نع فراع

 يركسع يفرع سلجم لكشو «هينواعمو وه هيلع ضبقلا ءاقلإ متو
 مت ام وهو .(©7صاصرلاب ًايمر مادعإلاب مهيلع همكح ردصأو مهتمكاحمل

 .2361963 رياربف نم عساتلا موي لعفلاب

 ةيتيوكلا تاقالعلا خيرات تاحفص نم ةحفصلا هذه نوكت مساق مادعإبو

 :يهو ضرعلاب ةريدجلا تاظوحلملا نم ددع ىقبي نكلو .ءتيوط دق ةيقارعلا

 «ينوناق دنس وأ رربم يأ تيوكلا ىلع يقارعلا ءاعدالا اذهل نكي مل -

 .ملاعلا مامأ هبلاطمل ةيعرش ةيأ قارعلا دقفأ يذلا رمألا

 فقوم هنأب قارعلا فقوم ريوصت يف رمألا ةيادب يف ةيقارعلا ةيسامولبدلا تحبن -
 .(رمألا اذه فيز فشكتا ام ناعرس نكل «يناطيربلا رامعتسالا دض

 يرس قافتا ىلإ ةمزألا هذه تعجرأ يتلا ةيرمآتلا راكفألا ضعب تحرط -

 ةجاحلا ةدواعم ىلإ هحاجنل ةجيتن تيوكلا رطضت ايناطيربو مساق نيب
 .(«5(0)اهتيامحل ايناطيربل

 ةيبرعلا رادلا :دادغب) .هعرصم -هتمكاحم -هتريس :فراع مالسلا دبع ءيزوف دمحأ (1)

 .7 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م1989ءرشنلل
 «ةيتيوكلا ةيقارعلا تاقالعلا خيرات نم تاحفص -م1961 ماع تيوكلا ةمزأ ؛ةطلز هللا دبع (2)

 . 300 ص «ةيناثلا ةعبطلا ؛.(م1994 «ثيدحلا باتكلا راد :تيوكلا)

 .م 2008 رياربف 9 ءرصم ؛مويلا يرصملا ةديرج (3)
 ءروتسدلا ةديرج :م1990 ةمزأو م1961 ةمزأ نيب ام تيوكلاو قارعلا «ةيدوبأ دعس (4)

 .20ص :م1990 سطسغأ8 «ندرألا
 .132 ص «ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيبرعلا ةيبرعلا دودحلا ءسورديعلا نسح دمحم (5)

 ىلع ةيخيرات تاءارق ؛قزر بيبل نانوي :رظنا خيراتلل يرمآتلا ريسفتلا ةيرظن لوح ديزملل (*)
 .116 9 ص ص :(م5 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا) «جيلخلا برح شماه

 - امو



 ةدعاسمب اهلالقتسا ىلع تيوكلا لوصح نأش نم هليلقتو قارعلا صاقتنا -

 كلا نغلا ةديسعولا كسلا تيوكلا نآل ؛ةلوبقم ريش رأآ ايناظيرب
 يف ًامئاد ةئيدم ةريغصلا لودلاف ؛ىمظع ةلود ةدعاسمب اهلالقتسا
 .(27ىربك ىوق ةيامحل وأ .ىوقلا نازيمل امإ اهلالقتسا

 دودحلا ةعانص يف هدحو رامعتسالا ماهتا يف قيفوتلا قارعلا بناج -

 نكمي الو ةيمهألا نم ةريبك ةجرد ىلع ةيبرعلا ةيبرعلا دودحلاف «ةقطنملاب
 تناك امهم خيراتلا ةعانص رصانع نم دحاو رصنعل ةجيتن نوكت نأ
 اهنكل «يبرعلا ملاعلل يبروألا رامعتسالا مجحب ناك ول ىتح هتيمهأ

 ةثالث اهنم جرختسن نأ نكمي يتلا ةكباشتملا طويخلا نم ةعومجمل ةجيتن

 لالخ ءايحتسا ىلع ولو ةينطولا تانايكلا روهظ يه ةيساسأ طوطخ
 «ةينامثعلا ةيروطاربمإلا رايهناو ءرشع عساتلا لئاوأو رشع نماثلا نرقلا

 .(2)هعنصي امم رثكأ ًاعقاو ررقيل ءاج يذلا يبروألا رامعتسالا مث

 تفقو ةيقارعلا بازحألا بلغأ لقنل وأ ةفاك نأ ةظحالملاب ًاريدج ناك -

 ءازإ اهفقاوم تنيابت نإو «ةوقلاب تيوكلا مض ةسايس دض ًادحاو ًافص
 طرشب مضلا عم ناك يذلا يطارقميدلا ينطولا بزحلاك «ةبلاطملا ةلادع

 ةدارإل ًاقفو مضلاب بلاط يذلا يعويشلا بزحلاو ؛يبرع دييأتب متي نأ
 داري ةيصخش عفاودب ةبلاطملا هذه بازحألا يقاب تطبر امنيب «نيبعشلا
 .«2!رايهنالا ىلع كشوي مكح يف حورلا ثعب اهب

 تيوكلاو قارعلا نيب م1961 وينوي يف ثدح ام نيب نوريثكلا طبر -

 (1) طدم5د 810:ععماطملل, طمائاتعمل ةصمنع 1لدعممك, (]عب الورع فخلكعل ثع

 اكعممأ, 1967), 2. 0.

 .27 ص ؛قباسلا عجرملاءقزر بيبل نانوي (2)

 مالعإلل ءارهزلا :ةرهاقلا) ءيخيراتلا نازيملا يف جيلخلا برح ؛ناضمر ميظعلا دبع (3)

 .26 -25 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م1999:يبرعلا

-1١41- 



 ريثأت اودكأ ثيح «مساق ةمزأب ةمزألا تيمس ىتح مساق صخشو

 هتيصخش يف مساق اهشاع يتلا ةيعامتجالا ةيفلخلاو ةيسفنلا لماوعلا

 .217هتافرصتو هكولسو

 ةمزألا هذه ليتف لاعشإ يف رود طفنلل ناك له يهو مهألا ةطقنلل يتأنو

 ؟ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا امارد يف حوضوب روهظلا يف ًامئاد اندوع املثم

 يف هزاجيإ نكمي ام وهو . هدنسيو همعدي ام اذه انيأرلو , معن ًاعطق ةباجإلاو
 : يه ةدودحم طاقن

 عم م1958 ويلوي 14 ةروث مايقو ةيقارعلا ةيكلملا ةموكحلا طوقس نمازت -

 ةيطفنلا ىوقلا ةمئاق تيوكلا ءالتعاو «يتيوكلا طفنلا يطايتحا عافترا

 .(27ىربكلا ةيملاعلا

 ,20قارعلا جاتنإ فعض ىلإ م1958 ماع تيوكلا جاتنإ لوصو -

 يذلا رمألا .«*7ه1960 ماع يملاعلا يطايتحالا عبر ةبارق ىلإ اهيطايتحاو

 «ةيجراخلا اهتاسايس يف ةيسيئر ةادأك يتيوكلا طفنلا زورب يف مهاس

 ىلع ًارثؤم ًالكش اهذاختاو رانيدلا ةيسامولبدب هنيح يف يمس ام روهظو
 .257يميلقإلا ديعصلا

 نيرويغلا برعلا ةداقلا ضعب دسح ةلئاهلا ةيطفنلا تيوكلا ةورث تراثأ -

 ةبتكم :تيوكلا) ءمساق ميركلا دبعو تيوكلا ؟نايسنلا يتأي نيأ نم ؛مينغلا بوقعي (1)
 .27 ص :(م2001«لمألا

 «(م1963«توريب) «خيراتلاو ةقيقحلا نازيم يف تيوكلا ءديشرلا زيزعلا دبع بوقعي (2)

 .42 ص

 .46 :45 ص ءقباسلا عجرملا ءينادلو يرفعج رغصأ (3)
 .68 ص ؛قباسلا عجرملا ؛دليفوكس دراشتير (4)
 راد :توريب) ,.1963 -1961 ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا :تيوكلا ةمزأ ءساكود اثرام (5)

 .69 ص ؛(م1973 ءراهنلا

 - امال



 عسوتلا قيرط نع ةيموقلاو ةينطولا مهفادهأ قيقحت اولواح نيذلا
 ةيادب ذنم فده ثيح .«17مهل جذومن قدصأ مساق ناكو ءيميلقإلا

 ةمزألا نم جورخلا هتلواحمو ««2تيوكلا نم لاومألا زازتبا ىلإ ةمزألا

 ىلع ةرطيسلاب الإ يتأي ال رمأ وهو «هدالب اهب رمت يتلا ةلئاهلا ةيداصتقالا

 لاح يف -ةيطفنلا تيوكلا تادئاع نإ ثيح .ةيطفنلا تيوكلا دراوم

 ًامامت ةرياغم لاح ىلإ لاح نم قارعلا لقنت نأب ةريدج -اهيلع ةرطيسلا

 تاعورشم ليومتل ةيطفنلا قارعلا تادئاع ةيافك مدع لظ يف ةصاخ

 ًامود نييقارعلا ةعانق مدع عم ةيفاضإ تادئاع ىلإ هتجاحو «ةيمنتلا

 يذلا رمألا ءاهناكس ددعو اهيضارأ ةحاسم عم تيوكلا دراوم بسانتب

 .(3)ههل ًامئاد ًاعمطم اهلعج

 بسحب - كلذ ةعجرم ةدحتملا ممألل تيوكلا مامضنا قارعلا تضراع -

 .ةلود لكشت طفنلا رابآ نم ةعومجم اهنأ ىلإ -ةئيهلاب اهبودنم حيرصت

 ةيطفنلا تاكرشلا عم مادصلا مث نمو اهطفن ميمأت ىلع قارعلا مادقإ -

 .«©اهلورتبل ًاليدب يتيوكلا لورتبلا مادختسا نم اهفوخو «ىربكلا

 .25)يتيوكلا طفنلا مادختساب ءقدصم ةبرجت لشف راركت نم فوخلا -

 قطانملا ىلع ةرطيسلا هل نمضت ةيوست ىلإ لوصولا يف مساق ةبغر -

 (1) 5ةزنف 1مففس, 2عمضانعمم امو: ى 5هسفرن ذم آمو طمانانعك ةنممع اطع
 [عمانأاتمم ه2 1958, ([مدهلمم: 01010 الملا عيولات' 2معمؤ, 1969), 2. 9.

 (2) انرتعا آ«دمم, آ[23و آنم0ع (0ةكدعم»: ف ظهانانعمل ؟انذامرإل 1958- 1963, (2]ءالا

 الورع طءوعوعع, 1989), 2, 2.

 .29 ص «قباسلا عجرملا «يزنعلا لعشم هللا دبع )3(

 .161ص «ىلوألا ةعبطلا (م71 «ديدجلا قرشلا راد :ةرهاقلا) .ناخدو لورتب «يزوف دمحأ (4)

 .0 ص «قباسلا عجرملا «ساكوداثرام )5(

 ا



 نل اذه نكل ؛تيوكلا ىلع ةلماكلا ةرطيسلا نود طفنلاب ةينغلا ةيدودحلا

 ةيبرحلا تارباخملا ءالمع هيلإ لصو يذلا ليلحتلا وهو «ةوقلاب الإ متي

 .217قارعلا يف ةيرصملا

 «ةمزألا ءاهتنا دعب ام ىتح تيوكلا يف هتبغر ىلع ًامود مساق ديكأت -

 .(20ةيقارعلا لورتبلا لامع تاباقن رّتؤم يف حرص امبسح كلذو

 ةيطفنلا اهدئاوع نم رانيد نويلم نيعبرأ ميدقت تضرع تيوكلا نأ مساق نالعإ -
 تيوكلا هتفن ام وهو «ضفر هنكل تيوكلا هاجت هثاعدإ راكنإ لباقم قارعلل

 .ةمزألا هذه يف ًاليصأ ًافرط ناك طفنلا نأ دكؤي ام .عطاق لكشب

 يف ةبصتغملا قارعلا قوقحو طفنلا تاكرش عم هتاضوافم نيب مساق طبر -

 .(3)ةوقلا مادختسا ىوس ةلكشملا هذهل لح ال هنأو «تيوكلا

 «ةمخضلا ةيطفنلا اهدراومو تيوكلا ىلع هئاليتساب هنأب مساق ريكفت -

 يف ةوق رثكأ هفقوم لعجيس يذلا رمألا «قارعلا دئاوع نم ديزيس

 .(7طفنلا تاكرش عم هتاضوافم

 نأ م1961 سطسغأ لوأ يف ةيموقلا ةيقارعلا ةروثلا ةفيحص تركذ -

 تناك املاط ةوق زكرم نم طفنلا تاكرش عم ضوافتلا عيطتسي ال قارعلا

 .(5)ةيناطيربلا ةرطيسلا تحت تيوكلا

 ةيناطيربلاو ةيكيرمألا طفنلا تاكرش عم هتاضوافم ءانثأ يف مساق لواح -

 .41 ص :قباسلا عجرملا .نسح دمحم ميهاربإ (1)

 .م1962 وينوي 2 ءرصم ؛مارهألا ةديرج (2)
 (3) ةعدطتقم 8هانسلمم' 1داكماناعد: آموع اكنالةنا 1941- 1992, /هاسصدع 5, 342,

15816201 

 ةظوفحم قوقحلا :تيوكلا) ؛نهارلا يبرعلا ماظنلا ةيلاكشإو جيلخلا ةمزأ ؛يراوهلا لداع (4)
 .82 ص ؛ىلوألا ةعبطلا .(م1992 .فلؤملل

 .م1961 سطسغأ 1 ؛قارعلا ؛ةروثلا ةديرج (5)

 تاق تع



 «ةيضوافت ةقروك تيوكلا مادختسا قارعلا يف طفنلا تازايتما ليدعت نأشب
 هطورش يف لهاستيس هنإف قارعلل تيوكلا تكرت اذإ هنأ ىلإ حملأ ثيح

 طفن نإ ًاديدحت لاقو «ةيطفنلا قارعلا تايقافتا ليدعت لوح ةديدجلا

 .20هي قلعتت ةديدج تايقافتا يف مكعم لخدنسو ءانل نوكيس تيوكلا

 هبيصن ىلع لوصحلل ةيناطيربلا طفنلا ةكرش عم قافتالا مساق لواح -
 ريخ تيوكلاب هتبلاطم نوكتسو .ةمخضلا ةيطفنلا هدالب ةورث نم صاخلا

 ةيكيرمألا ميات ةلجم بسحب كلذو ءهذه ةهوبشملا هتقفص هب يطغي راعش
 .2ه1961 ماع ويلوي نم عباسلا يف ةرداصلا

 تاكرش عم هتاضوافم يف ةيباجيإ جئاتن ةيأل لوصولا يف مساق لشف لكش -

 .(37تيوكلا يف ةيخيراتلا قوقحلا ةيضق ةراثإل ايوق اعفاد تيوكلا

 تمتها ثيح اهل الح ًاضيأ لثم ةمزألا هذهل ًاببس طفنلا لثم املثم -

 نم ةيطفنلا اهتاجايتحا يسمخ دروتست اهنأل كلذو اهئاهنإب ايناطيرب
 اهتاوق تردابو ءاهتيامح تيوكلا بلطل ًاروف تباجتسا ثيح ؛تيوكلا
 تاكرش تدبأ نأ دعب كلذو .«*”اهطفن رابآو اهئارحص ىلع ةرطيسلاب

 .(7تيوكلا يف اهرابآ ريصم ىلع اهقلق ةيناطيربلا طفنلا

 ميدقت ةيناكمإ ىلع ةيكيرمألا جيلخلا طفن ةكرش يلوؤسم رابك ديكأت -
 ةيسايس ةيخيرات ةسارد :يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةيسايسلا دودحلا تالكشم «يفيفعلا يحتف (1)

 .277 ص «ةينوناق

 .151 ص «ناخدو لورتب ءيزوف دمحأ (2)

 (3) ميهطتقم ©6ءهمموانان ع 3- ءععزمومل [ههسدعدامصو' 5ةيلتعك, 1ع آندو- ]كنها طتكواناعب
 "1ع 1آمنعدمتتموقل كامهك 04 اكناكةنأ, طونغ 11: 1914- 1994, علتاع] 8ز: 11كقتل

 5عطممعال, (( 1 ةععطتلع 8لئاتممك, 1994), ؟؟هاسمدع 6, 2. 542, 10,3

 :م1914-1971 ةيسايسلا تاروطتلاو يبرعلا جيلخلا .براح فسوي نمحرلا دبع (4)

 .40 ص «(ت.د ؛ةيبرعلا ةفاقثلا راد :ةقراشلا)

 .م1961 ويلوي 13 ةرهاقلا ءروصملا ةلجم ءتيوكلا ةمزأ نم ايناطيرب فده ءديمحلا دبع لامك (5)

 تاو دج



 حلاصملا ةيامحل كلذ اهنم ايناطيرب تبلط اذإ ةيركسع تادعاسم نوطنشاو

 رابك عم ةكرشلا يلوؤسم رابك تاثحابم ءانثأ يف كلذو «تيوكلا يف ةيطفنلا

 .(©27م196 1ماع وينوي نم نيثالثلا يف تيوكلا يف ةلودلا رئاود يفظوم

 :(م1963 ربوتكأ 4) ةيتيوكلا ةيقارعلا دودحلا ةيقافتا

 تاحفص نم ةحفص تيوط م3 رياربف نم نماثلا بالقنا ثودحب

 مكحلا ةدس فراع مالسلا دبع ءالتعا درجمبف «يتيوكلا يقارعلا عارصلا

 تأدهو «ةياغلل ًايدو ًادر هنم ىقلتو ؛حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا هأنه

 جهتباو ء«تيوكلا نم اهتاوق ةيبرعلا ةعماجلا تبحسو ؛«نيدلبلا نيب رومألا

 قارعلا تيحسو «20ديدجلا ماظنلل ًادييأت رهظأو «تيوكلاب ماعلا يأرلا

 «يتيفوسلا داحتالا كلذكو ةدحتملا ممألل تيوكلا مامضنا ىلع اهضارتعا

 م1963 ويام 7 يف ةرداصلا نمألا سلجم ةيصوت ةماعلا ةيعمجلا تقلتو

 يف لعفلاب ققحت يذلا رمألا وهو «ةدحتملا ممألا يف ًاوضع تيوكلا لوبقب

 .01872')223 مقر رارقلا بجومب م1963 ويام4

 تنلعأو تيوكلا ةنأمطب ةديدجلا ةيقارعلا ةموكحلا تعراس كلذ دعبو

 :ينودبع ديفم :ةمجرت ؛ةيكيرمأ ةيزيلجنإ ةيؤر م6 -1945 تيوكلا ءسيوج ميرم (1)

 .145 ص «ىلوألا ةعبطلا (عم1 «عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل جاومأ راد :توريب)

 «ةيناطيربلا ةيرسلا قئاثولا يف قارعلا يف م1963 طابش 8 بالقنا رارسأ ؛يتايبلا دماح (2)

 .1886:187 ص .(م6 ءرشنلل داورلا راد :ندنل)

 (3) 1ع اندتاعل 8لدننمدك هعمل نع آ[ءمو- اكدت هتاأ ©همكانعأ 1990- 1996, [نانملنععل

 قرن: 8مساتم5و 8هناتم5 اطقلتل, (طلعتب الورع عءمدمعلأ 0؟ ظنطانع

 1مم قل همك [نمتاعل 8ظلوننممنك, 1996), طزعسأ ظسطاتواطعل, 2.166, 3
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 ريوطتل ناحل ليكشتو «لدابتملا فارتعالاو «ةقلعملا لكاشملا ةفاك لحل اهدادعتسا

 نيب تاقالعلا نم ةديدج ةلحرمل ةيادب ربتعا ام وهو ««7)نيدلبلا نيب تاقالعلا

 ىلع ةماتلا اهتدايسو تيوكلا لالقتساب قارعلا فارتعا اهساسأ نوكي ««2)نيدلبلا

 ويلوي 21 خيراتب يقارعلا ءارزولا سيئر باتكب نيبم وه امك ؛«2””اهيضارأ

 .(©01932 سطسغأ 10 يف تيوكلا مكاح هنومضم ىلع قفاو يذلا م2

 .(91913 ةيقافتا ىلع ساسألا يف ينبو

 يداصتقاو يراجت نواعت ةماقإ ىلع لمعلا يف امهتبغر ناتلودلا تدبأ امك

 ىلع نيدلبلا نيب يسامولبدلا ليثمتلا لدابت يف امهعورش كلذكو .«؟7يفاقثو

 دادغب يف ةعقوملا م196 3ربوتكأ4 ةيقافتا بجومب هرارقإ مت ام وهو .ءارفسلا ىوتسم
 ملاسلا حابص خيشلاو ركبلا نسح دمحأ ةسائرب نيدلبلا يدفو نيب تاضوافم دعب

 .(*7(0)نيدلبلاب ءارزولا يسلجم يسيئر
 ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا) :يبرعلا جيلخلا يف ةيسايسلا تارايتلا .داقعلا حالص (1)

 .35 1 ص :(1974«ةيرصملا
 (2) 8يووعتم طآدكدمادمم, اطع 1كبتت هنا آمن 180هعلعع طعمطاعمد, 18 عوعقممعال امن اعقب

 آند ةعل 1ع ةعوط انآك 5دامنعؤ, 8لن60 8ز: 1مدعمط. خل. 1[؟ععالا تقم, (انذخ

 طول عمم ع,2001), 2. 9.

 ءاهجئاتنو اهداعبأ :تيوكلاو قارعلا تامزأ «بلاط وبأ يلع يداهلا دبع ميحرلا دبع (3)
 .49 ص :(م1995 ؛قرشلا ةضهن ةبتكم :ةرهاقلا)

 :ةمزألا ةيلاكشإ نم بناوج يف ةزجوم ةءارق :تيوكلل يقارعلا وزغلا .ناطلس مناغ (4)
 .17 ص ؛ىلوألا ةعبطلا ؛«(م1994 «ةيملاعلا نازولا عباطم :تيوكلا)

 ددعلا ءطسوألا نوؤش ةلجم «ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف دودحلا تاعازن ءنوهرم ديز ليلجلا دبع (5)
 .6 2ص ؛(م199 2ربوتكأ ؛قيثوتلاو ثوحبلاو ةيجيتارتسإلا تاساردلا زكرم :توريب) 2
 (6) 1 [لمئاعل !!1دئتمموك ةمل اع آ[ممو-اكنتتهنأ (نممكانعا 1990- 1996, 2. 166, 14.

 (7) قةىعقطتمم 8هنصلقم ]طوماناعك: [مم-آكباتدنغ 1941-1992, 7١ها]سمد عك, 0.

 .28 مقر تحت قحالملاب صاخلا مسقلاب ةيقافتالل لماكلا صنلا رظنا (*)
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 تادهاعملا مسق يف ةيقافتالا هذه ليجستب ةيتيوكلا ةموكحلا تماق دقو

 (102.)2 مقر تحت 261964 رياني 0 خيراتب ةدحتملا ممألاب

 مدقت ةديدج ةيلام ةيقافتا نافرطلا عقو ةيقافتالا نع يمسرلا نالعإلا دعبو

 .©)دئاوف نود ةنس 25 هتدم يتيوك رانيد نويلم نيثالثب ًاضرق اهبجومم تيوكلا
 .64ه1963 رياربف نم نماثلا ةروث ءادهش رسأل ًاعربت تيوكلا تمدق امك

 حلاصل اوتوص دق يتيوكلا ةمألا سلجمب ًاوضع 38 نأ ركذلاب ريدجو

 .(67تيوصتلا نع مهلثم عنتماو «ةينامث ضرتعاو ءضرقلا اذه

 نود دودحلا ةلأسم ءاقب عم «نيفرطلا نيب ةئثداه تاقالعلا ترمتساو

 «نيدلبلا نيب ةيئاهن دودح ةيقافتا دقع ليجأت يف طفنلا ببست ثيح ءمسح

 «ةيدودحلا قطانملا هذه يف طفنلا دوجو ةيلامتحاب ًاعنتقم فرط لك ناك دقف

 .(67قطانملا هذه يف رفحلا نم رخآلا امهنم لك مرحف

 تيوكلا تاضوافم هيف تببست نييناجلا نيب ًارتوت م6 ماع دهشو

 ةريس م05-1977 تيوكلا ةلود ريمأ حابصلا ملاسلا حابص خيشلا ءنامريج .ل تربور (1)

 .149 ص «ةيسايس ةيصخش
 (2) ةمملعا 1[؟ةطنمص ةطصسصعل 181 12ل, اطع آعوععوملمتج تمتصك ه2 آصون 11كهضعمت

 [كت عطاك ذم اطع كامنع هآ 1كدطدتا, (دنعم: طع 1كدنا آمكمصصقأمو © عمات

,49 ,2 ,(1990 

 (3) 181نودتنم 81. هل ظدطقتممب اطع آعودل 5اقمطنتك ه2 اطغع قةعهطتمم 0انأك 5اماعد: ذ

 دمنلإل 01 (طعزع عمن 1عادتممك ةم0 اطعتع 1ماعممقاتموقل طعمطاءمحكب

 (ةالدصعطعماعب 8لكدمعطعماعب [لمتا وتاب طععوج, 1968), 1. 2

 ةركاذ يف تاعجارم -مدلا راوح ىلإ ميهافملا راوح نم : 3 طابش 8 قارع ؛ميرك يلع (4)

 .239 :237 ص «ىلوألا ةعبطلا «(م1999 «ةيبدألا زونكلا راد :توريب) «بيبش بلاط
 .209 ص «قباسلا عجرملا ءديعس نيمأ (5)
 (6) 13ععمرلك 04 1كناللقنا 1966- 1971, (1966), [8لئاعل 8زعن خخ. آم 2. 8سلعأأب

 (1] 16: معطنعإع 8لنانممق, 2003), 7هاسصدع 1, 242, 1© 6.
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 مدع ىلع قارعلا تضرتعا ثيح ؛يراقلا فرجلا ديدحت لوح ناريإو
 ناريإ نيب عقي يراقلا اهفرج نأ ىوعدب تاضوافملا هذه يف ًافرط اهلوخد

 امهيعيم مآلا ناك ول هنإ ثيح «لقعلا هرقي ال يذلا رمألا وهو «تيوكلاو

 نم ةيناريإلا ةيتيوكلا تاضوافملل ةجاح ال هنإف نييقارعلا تاءاعدا بسحب

 .(")امهنيب مساحو لصاف دحك يقارعلا يراقلا فرجلا دوجول ساسألا

 نايبوب ةريزج حايتجاب ةيركسع ةقرف تماقف فقوملا قارعلا دعصو

 .(©7تاضوافملا هذه نع قارعلا بايغ ىلع ًاجاجتحا ةيتيوكلا

 عم ةكرتشم ةيدودح ةقطنم ةيقارع ةيركسع ةوق تحاتجا م1967 ليربأ يفو

 ةجردلاب ةيطفن ةقطنم يهو ؛ةليمرلا لقحل ةرواجملا ةقترلا لقح يف عقت تيوكلا

 .(80ىلوألا

 قافولا نم ةلاح قفألا ىلع ترهظو «نيدلبلا نيب رومألا تأده ةرتفلا هذه دعبو

 .(©9ةيرهاظلا ةدحولا اهيلع قلطأ م1967 ماع يليئارسإلا ناودعلا عم تنمازت

 :تيوكلا طفنو م1973 ماع ةتماصلا ةمزأ

 ةيدودح تافالخ قارعلاو تيوكلا نيب تاينيعبسلا تافالخ نكت مل

 تابغر اهتايط يف لمحت تناك لب «ةداعلا ترج امك ةيخيرات ةيضرأ تاذ

 تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا) ؛عامطألا هجاوت تيوكلا ؛مينغلا فسوي بوقعي (1)
 .136 ص ؛(م1998؛ةيتيوكلا

 .1 ص «قباسلا عجرملا «يزنعلا داوع فيان دمحم (2)

 تارامإلا ؛جيلخلا ةديرج ء«رجفت يذلا مغللا :ةيتيوكلا ةيقارعلا دودحلا ءقزر بيبل نانوي (3)

 .م1991 سرام 13 ؛ةدحتملا ةيبرعلا

 ةعبطم :دانغب) «نمؤملا بيبح يكم :ةةمجرت ءيبرعلا جيلخلا «ليروب .م.ر )4

 86 ص؛.(م1967.داشرإلا
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 يتلا ناريإ عم تاضوافملا قافخإ دعب ةصاخ يرحبلا عسوتلا يف ةيقارع

 قارعلا ةبغر دايدزاو ؟*ه1975 ماع ةعقوملا برعلا طش ةيقافتا نع ترفسأ

 هلوطسأ ريوطت ىلع همادقإ دعب ةصاخ ةيرحبلا هذفانمو هتهجاو عيسوت يف

 .2)يهعم ةقادصلا ةدهاعم عيقوت بقع تيفوسلا ةدعاسمب

 نيتيقارع امهرابتعاب نايبوبو ةبرو يتريزجب هتابلاطم قارعلا دواعو
 ريزو حيرصت بسحب كلذو ايركسعو ًايداصتقا قارعلل نيمهم نيذفنمو

 ىلع تاونس رشع ةبارق رورم دعب يثيدحلا ىضترم يقارعلا ةيجراخلا

 .(2ع1963 ربوتكأ ةيقافتا

 ًاعم نيتلودلا تاثحابم رفست ملو «نيتريزجلا ريجأت ةركف تحرط اهدعبو
 كلل كذب ءيش يأ نع دودحلا لوح

 هناريج قارعلا أجاف دقف نيدلبلا نيب تاقالعلل ىبسنلا رارقتسالا مغرو

 ةتماصلا ةقطنمب ةطرش زكرم ىلع موجهلاب م3 سرام نم نيرشعلا يف

 .(40نانثا دقفو نانثا مهنم لتقف «ةيقارعلا ةوقلل نويتيوكلا ىدصتو «ةيدودحلا

 .«57نايبوبو ةبرو يتريزجب مهتاوق لازنإ يف اهدعب نييقارعلا ةين ترهظو

 ةيبرع لعف دودرل قارعلا ضرعت ثيح «لطت مل ةثداحلا هذه نكل

 ةرئاد :دادغب) «يناريإلا يقارعلا عازنلا نم لوصف :رظنا ءبرعلا طش ةيقافتا لوح ديزملل (*)
 .145-160 ص ؛ةيناثلا ةعبطلا (م1983 وينوي ؛مالعإلاو ةفاقثلا ةرازوب يجراخلا مالعإلا

 .30 ص «قباسلا عجرملا «نسح دمحم ميهاربإ (1)

 .. 351 ص «سماخلا دلجملا «رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات ءمساق ايركز لامج (2)

 (3) مىهطتدم 8هسصلقم طتومنعم: آممو-آكسون( 1992-1941,آ'هاسمع 5, 2369-70,
 (4) ةطلسأ 1علج ةكولمل ادا هنا*5 هدعاوم طوانعإلا © 5امنع زم الاهل 5هانانعع.

5.54, 

 (2) 1.8. 1ءءالزن, 5ع ©نآك ةصل الع آ[عوغن 3م نانعمل الزعجب ه2 لع خعوطو همن

 اطعزع 0ز] طملنعإب, ([مدهلمم: آ/ءالعلا هم لن ءطماممم, 1980), 2. 283.
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 زكرم نم هباحسناب تبلاطو .ءتيوكلا هاجت اذه هفرصتب تددن ةيوق ةيلودو

 .(22061973 ليربأ يف لعفلاب مت ام وهو ءآيملس فالخلا لحو ةتماصلا

 ؟ًاضيأ ةريغصلا ةثداحلا هذه يف رود طفنلل ناك له : لاؤسلا ىقبيو

 : ةيلاتلا بابسألل عبطلاب ةيباجيإ ةباجإلاو

 ءانيملا وهو ءيقارعلا رصق مأ ءانيم حاتفم دعي ساسألا يف ةتماصلا زكرم -

 هدنع يهتنتو «ةيقارعلا ةيويحلا ةيطفنلا تاعورشملا ةفاك هيف عمجتت يذلا

 .يقارعلا طفنلا بيبانأ طوطخ

 لورتبلا تاكرش عم ةسرشلا هتكرعم ضوخي قارعلا ناك ءانثألا هذه ليبق -
 ضيفخت ىلإ تاكرشلا هذه تأجلف «ميمأتلا لجأ نم هيضارأ ىلع ةلماعلا
 .(2©ةيلورتبلا قارعلا تادئاع ضيفخت ىلإ ىدأ يذلا رمألا ءاهجاتنإ

 ًاقوقح هيطعي قافتا ةدوسم تيوكلا ىلع اذه هموجه لبق قارعلا مدق -

 عم دودحلا ىلع عقت قطانم يف طفنلا ريدصت اهنم ؛تيوكلا لخاد ةريثك

 ةسايسب طبترم هنأل ضرعلا اذه تضفر تيوكلا نكل ءرصق مأ ءانيم

 .(9)تيوكلا رزج ىلع ةرطيسلا ىلإ فدهت ةيقارع
 يف طفنلا ريدصتل ةطحم ءانبل ًاططخم قارعلا عضو م1972 ةياهن يف -

 نأ ىوعدب ططخملا اذه تيوكلا تضفرو «نايبوب ةريزجب ةطيحملا هايملا

 .(©عورشملا اذه لثمب حمست ال ةقطنملا هذه يف هايملا ةلاحض

 .212 ص ؛قباسلا عجرملا ءيزنعلا داوع فيان دمحم (3)

 .م1972 ويام 29 ءرصم ؛ةيروهمجلا ةديرج (2)

 ةعومجم نمض ثحب ؛(قارعلاو تيوكلا ةلاح) راوجلا لودو جيلخلا ءاربغلا مظان قيفش (3)

 .109 ص .((م7 «ساطرق راد :تيوكلا) ؛نواعتلا سلجمو ناريإ باتك ثوحب

 .216 ص ؛قباسلا عجرملا .نامريج .ل .تربور (4)
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 يف لصاوتملا عافترالاو «ةيلودلا طفنلا قوس يف ةثداحلا ىربكلا تاروطتلا -

 نارهطو م1972 فينجب ًارورمو م1971 نارهط ةيقافتا ذنم هراعسأ

 يذلا رمألا ةيطفنلا اهدئاوعو تيوكلا تاردق نم تداز 1973 ةلدعملا

 .«*0قارعلل ًاعمطم اهلعج

 ءايموي ليمرب نويلم 3,3 ىلإ م1972 ماع لالخ تيوكلا جاتنإ لوصو -

 ءًايموي ليمرب نويلم 1,5 غلابلا قارعلا جاتنإ فعض نع ديزي ام وهو

 اذه لك ؛جراخلاب اهدئاوع رامثتسا يف اهعسوتو ءاهتاطايتحا دايدزاو

 .")اهوحن ةريغلاو دسحلاب رعشي قارعلا لعج

 :2*!(م1980-1988) تيوكلا طفنو ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا

 تاينيعبسلا رخاوأ يقارع يجيلخ براقت ثودحل ةدع بابسأ ترفاضت

 ةدهاعم عيقوت ىلع رصم مادقإل ماعلا يبرعلا ضفرلا اهنم ؛تاينينامثلا لاوطو

 ضفرلا ةهبج ليكشت يف قارعلا هبعل يذلا ريبكلا رودلاو «ليئارسإ عم مالسلا

 م1978ربمفون يف ةعطاقملا ةمقب ةفورعملا ةيبرعلا ةمقلا هتفاضتساو ءاهل ةيبرعلا

 مادقإ نم فواخملا راشتتا ةيادبو «ةيناريإلا ةيمالسإلا ةروثلا مايق مث «دادغبب

 برحلا ليتف لاعتشا ًاريخأو «ةقطنملا راطقأل ةيروثلا اهراكفأ ريدصت ىلع ناريإ

 راعسأ يف ةدرطضملا تادايزلا حضوي ًالودج 29 مقر تحت قحالملاب صاخلا ءزجلاب رظنا (*)

 .تاينيعبسلا لئاوأ طفنلا

 .33 ص «قباسلا عجرملا ؛دليفوكس دراشتير (1)
 تفصق نيح ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا ءانثأ يف ةمج رئاسخل يتيوكلا طفنلا عاطق ضرعت (*)

 لصفلا يف ًاليصفت ركذ ام وهو «يناريإلا بناجلا لبق نم هبيبانأ طوطخو هتالقانو هيناوم

 .باتكلا اذه نم لوألا بابلا نم ثلاثلا

 -ل/او١ا -



 لبقف ««7)ناريإ دض قارعلا راوجب ةيجيلخلا لودلا فوقوو ةيناريإلا ةيقارعلا

 .(2كرتشملا نواعتلل ةيقافتا قارعلاو تيوكلا تعقو ةنس وحنب برحلا

 ةطلسلا ديلاقم نيسح مادص يلوت عم ثادحألا هذه لك تبكاوت دقو

 .(©061979 ويلوي يف ركبلا نسح دمحأل ًافلخ قارعلا يف

 هاجت قارعلا فقوم ريغت يف ًاببس ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا تلكشو
 يف همايقل ًاضراعم يقارعلا ماظنلا ناك ثيح يجيلخلا نواعتلا سلجم

 ةيسايسلا ةيئبلا فالتخا ببسب هيلإ قارعلا مامضلا ةبوعصل كلذو «ةيادبلا

 .(*)هلود نيبو هنيب ةيعامتجالاو

 نلعأف «سلجملا لود ةدناسمل هتجاح قارعلا كردأ برحلا مايقبو هنكل

 يف هلمأ ىلع دكأو «ةيسايسلا سلجملا تاهجوتل هدييأت ةبسانم نم رثكأ يف
 .(50ةلماشلا ةيبرعلا ةدحولا ةبترم ىلإ لصي ىتح يجيلخلا نواعتلا ريوطت

 ةيداصتقالا ةمزألا ملاعم تأدب ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا ةيادب عمو

 :ةرهاقلا) ءلبقتسملا تايدحتو رضاحلا تامزأ :يجيلخلا نواعتلا سلجم ءيرملا خيمص يلع (1)
 .135 ص ؛(ت.د «ريغصلا يلوبدم ةبتكم

 جيلخلا تاسارد ةلجم ؛«تايطعملاو بايسألا يف ةسارد -يبرعلا جيلخلا نمأ ءيزنعلا هللا دبع (2)
 ؛تيوكلا ةعماج -يملعلا رشنلا سلجم :تيوكلا) ,«21 ةئسلا .83 ددعلا :ةيبرعلا ةريزجلاو
 .228 ص ء(مم6 فيرخ

 :قارعلا هاجت ةيتيوكلا ةيجراخلا ةسايسلل ةيميلقإلا تارثؤملا ءقوزرملا هللا دبع ديز لالط (3)
 ص ؛(م2003 «تيوكلا) «ةيتيوكلا قئاثولا لالخ نم تيوكلل يقارعلا وزغلا ةلاح ةسارد
1. 

 يميلقإلاو يلودلا هعقوو هسيسأت عفاود :يجيلخلا نواعتلا سلجم ؛مساق ايركز لامج )4(

 «تيوكلا ةعماج :تيوكلا) ؛:ةيبرسعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم ؛يبرعلاو
 .56 :55 ص «لوألا دلجملا ؛«(م1993ربمفون

 ؛(م1983 ؛ضايرلا) ءيجيلخلا نواعتلا سلجمل يسايسلاو ينوناقلا راطإلا «لعشألا هللا دبع (5)
 .28 ص

000 



 تعفتراو «ةلودلا يف ماع لكشب جاتنإلا ضفخنا ثيح «روهظلا يف ةيقارعلا

 ماظنلا ناكمإب لعي ملو ةماعلا تامدخلا تءاسو ءعلسلا تحشو ءراعسألا

 رثأتو ءيموكحلا قافنإلا ةدايزو تاداريإلا صلقت لظ يف اذه لك ءافخإ

 .227برحلاب طفنلا ريدصتو جاتنإل ةيساسألا ةينبلا

 يطفنلا قارعلا جاتنإ ضفخنا م1980 ربمتبس 1 يف برحلا لاعتشا ذنمف

 روخ يئانيم فقوتل كلذو ءطقف نويلم فصن ىلإ ًايموي ليمرب نويلم 3,4 نم

 ءانيم نم لك قلغأ ًاضيأو ءبرحلل لوألا عوبسألا ذنم لمعلا نع ركبلاو ةيامعلا

 ريبزلاو ةليمرلا لوقح جاتنإ صلقت عم ءتاقوألا ضعب يف رصق مأو ةرصبلا

 .2ةيبونجلا هلوقح نم هطفن ريدصت ىلع قارعلا ةردقم مدعل

 افرط تحبصأ تيوكلا نأ تاونسلا رورمب برحلا تاروطت تدكأ دقو

 لقأ دعب ىلع برحلا ةقطنم تناك دقف ؛اهفورظ هتضرف امل برحلا يف ًارشابم
 عمست لبانقلا ةنخدأو تاوصأ تناكو «تيوكلا طسو نع ًاليم 150 نم

 ذنم تفقو دق تناك تيوكلا نأ فورعمو «تيوكلا يف حوضوب دهاشتو

 ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا يف تتوص ثيح «قارعلا بناج ىلإ ةيادبلا

 ترقتساف «(2!برحلا هذهب قلعتي رارق عورشم يأ عم قارعلا حلاصل

 ةيأ دوجو مدع برحلا ءانثأ يف قارعلا نلعأو «ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا

 .47تيوكلا يف هل بلاطم

 دهعملا :تيوكلا) ؛يقارعلا داصتقالا لبقتسمو عقاو لوح تاروصت «ريرحت :زاوكلا دمحأ (1)

 .27 ص م4 «طيطختلل يبرعلا

 .93 ص «قباسلا عجرملا ؛دليفوكس دراشتير (2)

 ةلجم ؛ةدحتملا ممألا لالخ نم ةيجراخلا تيوكلا ةسايس يف جيلخلا ؛كرابم سايلإ ديلو (3)

 ةيجيتار.سإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) :96 ددعلا «ةيلودلا ةسايسلا

 .40 ص «(م1989 ليربأءمارهألاب
 .170 ص «قباسلا عجرملا ءيميعنلا نمحرلا دبع (4)

-1944- 



 جاتنإلا يف ضافخنا نم هباصأ امو يقارعلا طفنلا صوصخبو

 هتدعاسو «قارعلا بناج ىلإ تيوكلا تفقو دقف ءريدصتلا يف ةبوعصو
 عم ناتموكحلا تلصوت ثيح ؛هجاتنإ يف ثداحلا صقنلا ضيوعت يف

 ليمرب فلأ 330 ىلإ310 نم عيبب يضقي قافتا ىلإ ةيدوعسلا ةموكحلا

 ًافلأ 125) قارعلا حلاصل ةدياحملا ةيدوعسلا ةيتيوكلا ةقطنملا طفن نم ًايموي

 ةقطنملا يف ةيدوعسلا ةصحلا نم ًافلأ 125و ةقطنملا يف تيوكلا ةصح نم

 .م1983 ماع كلذو «(ةيدوعسلا لوقحلا نم ًافلأ 80 ىلإ 60 نمو اهتاذ

 دبكت هلك كلذ نع جتنو .(2061987ماع يف قافتالا اذه ديدجت متو

 برحلا هذه تاونس ةليط ةيطفنلا اهتاعاطق تباصأ ةمج رئاسخ تيوكلا

 .باتكلا اذه يف ًاليصفت اهيلإ ةراشإلا تقبس

 رالود رايلم 13 , 2 تطخت قارعلل تابهو اضورق تيوكلا تمدق امك

 قارعلل هتمدق ام لك تيوكلل عفشي مل برحلا ةياهن عمو .برحلا ءانثأ يف

 فقس ةلأسمو ضورقلا ةلأسم قارعلا راثأف «ناريإ عم سورضلا هبرح يف

 ءانثأ يف كلذو ءدودحلا ميسرتل ةيتيوكلا تاحارتقالا ةفاك لبقي ملو «جاتنإلا

 .(©ه1989 ربمتبس يف دادغبل حابصلا رباج خيشلا ةرايز

 هذه دودحلا ةيضق مسح يف نيدلبلا نيب ةكرتشملا ناجللا حجنت مل كلذك

 ىتح أوسألا وحن تراسو رومألا تروطتو ؛ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا ءاهتنا دعب

 9061990 ماع سطسغأ نم يناثلا يف تيوكلا قارعلا وزغ ىلإ تلصو

 (2) مماطممز 11. ©0لععمرمم, 1كناتة نان 16عملاعو ةمصل 5ءعنقأو ةقاعت اطع انلك

 ال/وع, ([لورحج: 171 عوا ]عال طوعوو, 1997), 2.

 (3) خميهطتدم 8هندلقمسص طلكماناعد: آموع 1بدنا 1941-1992, ١/هاسعك, 22. 9

,9 - 



 :تيوكلا طفنو م1990 ماع يقارعلا وزغلا

 رمتساو «تيوكلا قارعلا ازغ م1990 ةنس سطسغأ نم يناثلا يف
 .روهش ةعبس اهل هلالتحا

 يدنج فلأ ةئام تيوكلا تمجاه يتلا ةيقارعلا تاوقلا مجح غلب دقو
 عبس يف تيوكلا ماحتقا متو «ةبابد ةثامسمخو يروهمجلا سرحلا نم

 بوجت ةيقارعلا تاوقلاب ركابلا حابصلا يف نويتيوكلا ئجوف ثيح «تاعاس

 .(7ىمسم ريغ لجأل لاوجتلا رظح ضرف متو ءمهعراوش
 اذه يلودلا نمألا سلجم نادأ تيوكلا نييقارعلا لوخد روفو

 بحسب قارعلا بلاطو «نييلودلا نمألاو ملسلل اقرخ هربتعاو «فرصتلا

 يف لوخدلا ىلإ نيدلبلا اعدو ءطرش وأ ديق نود ًاروف هتاوق عيمج
 اذه يف ةلوذبملا دوهجلا عيمج ديأو ءامهتافالخ عيمج لحل تاضوافم

 ررق امك ««2وزغلا موي يف رداصلا 660 مقر رارقلا بجومي كلذو .ددصلا

 نامضل ىرخأ تاوطخ ةيأ يف رظنلل ءاضتقالا دنع ةيناث عامتجالا سلجملا

 .(30رارقلا اذهل لاثتمالا

 ةنادإ ررقو تيوكلا نم مدقملا بلطلا ىلع ءانب وزغلل يلاتلا مويلا يف ةيداع

 يروفلا باحسنالاب قارعلا بلاطو ؛هيلع تبترت راثآ ةيأ ضفرو وزغلا
 .(4)طورشملا ريغ

 ءارهزلا :ةرهاقلا) ؛ريرحتلا ىلإ وزغلا نم جيلخلا ةمزأو ةيلودلا ةيعرشلا ءشيورد ميهف دمحم (1)

 .75 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م1991 :يبرعلا مالعإلل
 (2) 8معوماسلممك ه2 طع 5ءءسسضأو' ©هنمعأ] ©0همععمتمع اطغع 5101

 معا عمر 1كنالدتاأ ةصل 120 1990- 1994, (1ش تا: !عداتا اتدتا عاوذأإل

 مرعوو,1995), 6.

 (3) ع اتمتأعل !ظلدنتممك ةمل اطع آ[ءمو-آكبتهنأ عهدكانءعأ 1990-1996, 7

 .56 ص «قباسلا عجرملا «نسح دمحم ميهاربإ )4(

 ا



 عضو يف يضمو ةيلودلاو ةيبرعلا ةنادإلا ىلإ تفتلي مل قارعلا نكل
 طاقسإ نالعإب ماقف .تيوكلا يف همادقأ تيبثت اهنأش نم ةديدج تابيترت

 .ةتقؤملا ةرحلا تيوكلا ةموكح ليكشتو ةيتيوكلا ةموكحلا

 ةعساتلا ةيقارعلا ةظفاحملا تحبصأ دق تيوكلا نأ قارعلا نلعأ اهدعبو

 يرادإلا تاظفاحملا نوناقل ةعضاخ ةيقارع ةظفاحم نوكت كلذب يهو «ةرشع

 هلوقب تاءارجإلا هذه ىلع نيسح مادص قلعو «ةمظاك تيمسو «يقارعلا

 .(00قارعلا نع تيوكلا لصف يذلا يرامعتسالا ميسقتلل ًادح تعضو اهنإ

 مئارج تيوكلل اهلالتحا ةرتف لالخ ةيقارعلا تاوقلا تبكترا دقو

 ترسأو تلتق ثيح ريرحتلا دعب لاوط تاونسل تيوكلا يف ترثأ ةديدع

 .«©هشاغلا وزغلا ةمواقم مهتلواحم ءانثأ يف تيوكلا لهأ نم نيريثكلا

 ريرحتب ايناطيربو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةماعزب ةلود نيرشعو ةينامث

 اهتعبت ةيوج ةبرضب م1991 رياني 17 يف تأدب برح دعب كلذو .تيوكلا
 تررح طقف نيمويل ترمتساو م1991 رياربف 24 يف تأدب ةيرب برح

 .(©تيوكلا ضرأ اهدعب

 .222 ص «ةدرابلا برحلا دعب جيلخلا نمأ ءنوهرم ديز ليلجلا دبع (1)

 :تيوكلا وزغ ةميرج :رظنا لالتحالا ءانثأ يف تيوكلاب نييقارعلا مئارج لوح ديزملل (*)

 ؛يتيوكلا يمالعإلا زكرملا :ةرهاقلا) ءريرحتلا موي ىتح وزغلا موي نم قئاثوو ثادحأ

 «ةيقارعلا قئاثولا لالخ نم ةيتيوكلا ةمواقملا :رظنا ةيتيوكلا ةمواقملا لوح ديزمللو (م1

 فسوي هللا دبع :ريدصت «يطعملا دبع فسوي :ةعجارم ؛هوفيلخ فيطللا دبع يلع :دادعإ

 .(م1 93 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا)ءمينغلا

 تاسارد زكرم :توريب) .دعابألا ءاكرشلا -ةيبرعلا جيلخلا نادلبو ابوروأ ءرضخ ةراشب (2)
 .48 ص «ةيناثلا ةعبطلا «(م1997 «ةيبرعلا ةدحولا

 ب 5.5



 يفلأو «نيعبرأو نيتنثا لصأ نم ةيقارع ةقرف نيعبرأ برحلا ترمد دقو

 .«10!نييقارعلا دونجلا نم فالآلا لتقو «ةئامسمخو نيفلأ عومجم نم ةعردم

 سلجم ررق تيوكلا نم هجورخو قارعلا ةراسخو برحلا ءاهتنا دعبو

 مت يتلا دعاوقلاو ةيئاضقلا ماكحألاو نيناوقلا عيمج رابتعاو «تيوكلا

 رهشلا يفو .«2ةيغال م1990 سطسغأ نم يناثلا ذنم تيوكلا ىلع اهقيبطت

 مقر نمألا سلجم رارق قارعلا لبق «ليربأ نم ثلاثلا يف ًاديدحتو «يلاتلا

 نيب ةيلودلا دودحلا طيطختل ةدحتملا ممألا نم ةنجل ءاشنإب ىضق يذلا 7

 يف نيتلودلا نيب هيلع قفتملا رضحملا يف ددحملا وحنلا ىلع قارعلاو تيوكلا

 .(3)ةدحتملا ممألا ىدل لجسملاو م196 3ربوتكأ 4 ةيقافتا

 ممألا تارارق قرخ ىلع رخآلاو نيحلا نيب رصي ناك قارعلا نكل

 نأ ديب اهعم دودحلا ىلع ةرم نم رثكأ هتاوق رشنب تيوكلا ديدهتو ةدحنملا

 .(40ىرخأ ةرم وزغلا دحل لصي ملرمألا

 ماظنلاب قلعتت ةيمهألا ةياغ ىف ةديدع طاقن نع ةمزألا هذه تفشك دقو

 هبعلي يذلا مهملا رودلا زربتو «يلودلا ماظنلاو يبرعلاو يجيلخلا يميلقإلا
 اهتاقالعو رخآلاب اهضعب ميلقإلا لود تاقالع ليكشتو ةغايص يف طفنلا

 :يتأي اميف طاقنلا هذه مهأ زجون نأ اننكميو «ملاعلا لودب

 مالعولل ءارهزلا :ةرهاقلا) «مئازهلا مأ نا ءارحصلا ةفصاع نم ءيسابعلا دمحم (1)

 .21 ص ؛(م1991:يبرعلا

 .224 ص «قباسلا عجرملا .نوهرم ديز ليلجلا دبع (2)

 «ةدحنملا ممألا اهترقأ امك قارعلا ةيروهمجو تيوكلا ةلود نيب ةيلودلا دودحلا طيطخت (3)

 .19617 ص

 ؛م1994 ربوتكأ ؛ةيتيوكلا دودحلا ىلع ةيقارعلا دوشحلا ءريدصت: مينغلا فسوي هللا دبع(4)
 تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا) ؛ةيملاعلاو ةيبرعلا لعفلا دودرل ةيقيثوت ةسارد

 .ةيناثلا ةعبطلا ؛«(م1997«ةيتيوكلا

 هس ا”.



 اردق تقرغتسا دق ةمزألا هذه نأ ىلع نيثحابلا ىدل عامجإ ةمث دجوي -
 نأ ثدحي مل ةدحنملا ممألا ةمظنم راطإ يف يلودلا مامتهالا نم اريبك

 رشع ينثا ةدحتملا ممألا تردصأ دقف ؛(17ىرخأ ةيلود ةمزأ ةيأل ققحت

 «باحسنالاب قارعلا ةبلاطمو وزغلا ضفرب تأدب ؛ةمزألا ءدب ذنم ًارارق

 مادختسا ىلإ تلصو ىتح «ةيداصتقاو ةيسايس تابوقع ضرفب تلاوتو
 .(2(90)ةيركسعلا ةوقلا

 ؛يلودلا ماظنلا روطت لحارم نم نيتلحرم نيب ًالصاف ًاطخ ةمزألا تلثم -
 يتلا هتايلآ ءايحإ ةداعإل يعامجلا نمألا ماظن مامأ ةيبهذ ةصرف تحاتأو

 امب تايلآلا هذه ديدجت كلذكو «ةدرابلا برحلا ءانثأ يف تلطع دق تناك

 .(20ديدجلا يلودلا ماظنلا ةعيبط عم بسانتي

 ًاعيمج اوضفر دقف اذل جيلخلا ييسايسو ءاربخل ًاثجافم ثدحلا نكي مل -

 .(4)باحسنالا لبق ضوافتلاو ةمواسملا

 يف لمع قمحأ اهنأب نيصتخملا ضعب لبق نم وزغلا ةيلمع تفصو -
 نم ريخألا دقعلا ةيلقعو ىطسولا روصعلا ةيلقعب فرصت اهنأو «خيراتلا

 :تيوكلا) ؛ةيسايسلا مولعلا ةعوسوم ءريرحت :دلقم يربص ليعامسإو عيبر دومحم دمحم (1)

 «لوألا ءزجلا .(م1994 ؛مالعإلا ةرازو -تيوكلا ةعماج -يملعلا مدقتلل تيوكلا ةسسؤم
 .821ص

 راثملا راد :ةرهاقلا) .جيلخلا برحو نويمالسإلا ...؟انفلتخا اذامل ءزارد ماصع (2)

 .94 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م199 1:ديدجلا
 ممألا رود :رظنا ةيتيوكلا ةيقارعلا ةمزألاب ةقلعتملا ةدحنملا ممألا تارارق ةفاك لوح ديزملل (*)

 هللا دبع :ريدصت «قارعلاو تيوكلا ةلاح ةسارد -نييلودلا نمألاو ملسلا رارقإ يف ةدحتملا

 .(م1995 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا) ؛مينغلا فسوي

 :م1945 ذنم يلودلا ميظنتلا روطت يف ةسارد -نرق فصن يف ةدحتملا ممألا :ةعفان نسح (3)
 ؛بادآلاو نونفلاو ةفاقشثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا) :«202 مقر «ةفرعملا ملاع ةلسلس
 .302 ص :؛(م199 5ربوتكأ

 «103ددعلا ؛ةيلودلا ةسايسلا ةلجم :ةمزألا ةهجاوم يف يجيلخلا كرحتلا .نالسر ئناه (4)

 .69 -60 ص ؛(م1991 رياني ؛مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا)

 هاا



 نع ًاريثك فلتخي ال رامعتسا اهنأب تّمّسو ًاضيأو ءرشع عساتلا نرقلا
 .(17يبروألا رامعتسالا

 راثآلاب ةمزألا هذهل ةيسفنلا تايعادتلاو ةيناسنإلا راثآلا مهضعب هّبَش -
 .(©نيطسلف ةراسخ نع ةمجانلا

 ةيبرعلا تاعازنلا خيرات يف ةقراف ةمالع تيوكلا ريرحت برح تناك -

 لوأ يهو ؛نيتيبرع نيتلود نيب قمعلا اذهب متت برح لوأ يهف «ةيبرعلا

 ىوتسملاك يبرعلا ىوتسملا ىلع ًامساح قارعلا وزغل لعفلا در نكي مل -
 اوددر نم ضعب نإ لب «ىلوألا ةظحللا ذنم ضفرلا ثيح نم يلودلا

 ةصرف قارعلا حنم ىلإ نوفدهي اوناك يبرعلا لحلل ةصرفلا ءاطعإ ةلوقم
 ةءاسإ ىلإ نيملسملاو برعلا ضعبب رمألا لصوو ««*7تيوكلا عالتبا
 قوقحلا ةداعتساب يقارعلا كولسلا ريربتو ةيضقلا هذه يف نيدلا مادختسا
 .(5)ةيصتغملا

 ةيضقلاب تيوكلا نم هفقوم طبر ىف ةمزألا لبق ام ذنم قارعلا ذخأ -

 فدهب قارعلل ةيداعم ةسايس جهتنت تيوكلا نأ ىعدا ثيح «ةينيطسلفلا
 ءارهزلا :ةرهاقلا) ءيخيراتلا نازيملا يف تيوكلل يقارعلا حايتجالا .ناضمر ميظعلا دبع (1)

 .155 ص ؛(م0 «يبرعلا مالعولل

 «158مقر «ةفرعملا ملاع ةلسلس ؛جيلخلا ةمزأ دعب يبرعلا ماظنلا لبقتسم ءديعس ديسلا دمحم (2)

 .13 ص ؛(م1992 رياربف «بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا)
 يسايسلا نمألا اياضق ىلع ةيناثلا جيلخلا برح تايعادت «نايهن لآ دلاخ دمحم ةمش (3)

 ؛246 ددعلا ؛يبرعلا لبقتسملا ةلجم ؛يجيلخلا نواعتلا سلجم لود لخاد يعامتجالاو

 .53 ص ؛«(م1999 سطسغأ «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب)
 ةعابطلل يجبوطلا ةسسؤم :ةرهاقلا) «ةياهنلاو ةيادبلا :قارعلا ةاسأم ءلعشألا هللا دبع (4)

 .40 .39 ص ؛(م2004ءرشنلاو
 مالعإلل ءارهزلا :ةرهاقلا) «يمالسإلا هقفلا نازيم يف جيلخلا برح «ناطقلا عانم )05(

 .(م1991:يبرعلا

 - ؟.ءود



 ةمئادلا هتوعد كلذكو «جيلخلا يف يكيرمألا دوجولا دض هنوكل هئاذيإ

 ةيجراخلا ريزو ةلاسر بسحب كلذو نيطسلف يف برعلا قوقح ةداعتسال

 يبيلقلا يلذاشلا ةيبرعلا ةعماجلا ماع نيمأ ىلإ زيزع قراط ةيقارعلا
 .(*)(1061990 ويام 15 ةخرؤملا

 رياربف يف يبرعلا نواعتلا سلجم سيسأت نم هتين نأ قارعلا تبثأ -

 نيب يداصتقالا قيسنتلا نكت مل ندرألاو نميلاو رصم عم م9
 2 ةيبرعلا جيلخلا لود ىلع طغضلا فدهب تناك لب هئاضعأ

 .(2)هيلع ةيقارعلا ةنميهلا

 تيوكلا هاجت هتابابدو هدونج كرحو «تيوكلا وزغ ىلع ًارصم قارعلا ناك -

 ةمهمب موقي ةيبرعلا ةعماجلا ماع نيمأ هيف ناك يذلا هتاذ تقولا ىف

 .(ة)ًايملس هيلا لن اوبل

 كرحو ؛رربم نود مهيلع ىدتعا لب «هناريجل نامألا طعي ملو دهعلا

 موي وهو ةيسدق نيملسملا مايأ رثكأ دحأ يف ةملسملا هتراج هاجت هشويج
 .(47ه1411 ةنس ءاروشاع

 نأ تعداف «تيوكلا اهوزغل تارربم ةيأ قالتخا قارعلا ةموكح تلواح -

 .12 ص ؛(ت.د ؛يرعملا ةسسؤم :توريب) ؛جيلخلا برح رارسأ ءزويتام موت (1)

 ويلوي 19 «تيوكلا ءسبقلا ةديرج :رظنا زيزع قراط باطخ لماكلا صنلا ىلع عالطإلل (*)
 .5 ص م0

 (2) مزعل © نتلوطعم, دنهنععنع [دمانعدنمو ؟0ع اطع 0انلك 1[ععنم», 1[عوعدتعاط امن

 1ع 0انآ1؟ ©ووعو, لنعمل از: ن1. مطللت, ع دل (ةلعوب ة2عاطن, 1991)

 «عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ءافولا راد :ةرهاقلا) :ةيعرشلا ةمزأو جيلخلا ةثراك ءروفصع دمحم (3)
 7 ص ء(مم711

 سطسغأ 5 ءهرصم «دفولا ةديرج ؛تيوكلا اولتق نيسحلا لتقم موي يف «يليبارطلا سابع (4)
 م0
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 ةيناريإلا ةيجراخلا ريزو ةوعدب تماق تيوكلا نأ اذه اهفرصت بابسأ نم
 لوصأ ىلع ًاجورخخو ةنايخ نيسح مادص هربتعا ام وهو ءاهترايزل

 يذلا تقولا يف كلذو :27نارهط عم يضوافتلا هفقومل ًافاعضإو نواعتلا

 يضارألا ةفاك درب ماقو هللا بزح يف يدنج هنأ مادص هيف نلعأ
 ىلع هناودع روف كلذو «ةملسم ةراج اهرابتعاب ناريإل يرسألاو

 .(2)هبناج ىلإ ناريإ ةلامتسا فدهب تيوكلا

 ءوزغلا لبق يركسعلاو يسايسلا فقوملا ريدقت ةيقارعلا ةدايقلا تءاسأ -

 نميلاو ندرألاو رصم دايح عقوت ىلع تدمتعاو «ةيكيرمألا ةدحنملا

 اهقوفت يف تقثوو ءاهعم يبرعلا نواعتلا سلجم يف مهتيوضع ببسب
 هنأ تنظو ؛يجيلخلا نواعتلا سلجم تاوق ةفاك ىلع يركسعلا

 تايلمع ةيأ ةقاعإل رصم ىلع طوغضلاو ىمظعلا لودلا دييحت ناكمإلاب

 .(27سيوسلا ةانق قيرط نع متت
 ةيموقلا تاراعش نم هيوحت امب قارعلا رارق يف ةيثعبلا ةيلقعلا ترثأ -

 مل ام وهو ءاهدض ًايركسع برعلا لخدت مدع ىلإ تنأمطاف ةبورعلاو
 كراش دق -يروسلا ماظنلا -ةقطنملاب رخآلا يثعبلا ماظنلا نإ لب ءثدحي
 .(*)0قارعلا دض ًايركسع

 تاوقل ةمدقملا ةيلاملا برحلا ةفلك نيب ام ةحدافلا تيوكلا رئاسخ تددعت -

 يتلا ضورقلاك ؛اهمعد لينل نادلبلا ضعبل ةمدقملا تابهلاو ءفلاحتلا

 .م1990 سطسغأ 7 «ندنل «ةايحلا ةديرج «ةنس نيثالث ترخأت يتلا ةيلمعلا ءراصن ميلس (1)

 مالعإولل ءارهزلا :ةرهاقلا) ؛جيلخلا ةمزأ يف مالسإلاب ثبيعلا ءاوعلا ميلس دمحم (2)

 .59 ص ؛(م1990:يبرعلا

 راد :ةرهاقلا) ءيرصملا يسايسلا فقوملا :ةيبرعلا ةقطنملا بورح ؛ملاس حالص (3)

 .158 ص ؛ىلوألا ةعبطلا ؛(م2001«قورشلا
 نطولاو ثعبلا ؛مالس مساق :رظنا هتأشن فورظو هئدابمو ثعبلا بزح لوح ديزملل (*)

 .(م0 «يبرعلا ملاعلا تاروشنم :سيراب) «يبرعلا

 - ؟.الد



 ءنمألا سلجم تارارق هتضراعمل ًايدافت يتيفوسلا داحتالا ىلإ تمدق
 .(1)ةمزألا ءانثأ يف تمربأ يتلا ةحلسألا تاقفصو

 بلاطو «تيوكلل ةقحتسملا نويدلا ةلأسم تيوكلا هوزغ ليبق قارعلا راثأ -
 ثيح «ثدحي مل ام وهو ءاهب اهتبلاطمو تيوكلا ضفر ىعداو ءاهطاقسإب

 .نيدلا اذهب ةبلاطملا يف قارعلا ىلع ًادبأ حلت مل تيوكلا نإ

 اهدحأ لصو ةيفاضإ ًاضورق بلطي حارو ءاذهب فتكي مل قارعلا نكل
 ءارزولا سيئر ةرايز ءانثأ يف تيوكلا نم تبلط رالود تارايلم ةرشع ىلإ

 نيرهشب وزغلا لبق يأ م1990 وينوي يف اهل يدامح نودعس يقارعلا
 .(2)| يق

 حابص خيشلا اهتيجراخ ريزو ناسل ىلعو تيوكلا نأ برغألاو

 تيوكلا نإ تلاق دحاو مويب وزغلا لبق هدج ءاقل شماه ىلع دمحألا

 ام حوارتت همالكل ًاقفو يهو «ةيطفنلا قارعلا نويد ءاغلإ ىلع ًايمسر تقفاو

 قارعلا نكل «ةبرو ةريزج ريجأتب اهل حامسلا عم رالود رايلم 14-15 نيب

 وزغل ةحيرصلا ةينلا دكؤي امم «نايبوب ةريزج بلطو اذه لكب عنتقي مل
 .(37تيوكلا لبق نم تاليهست وأ تاضوافم ةيأل رظنلا نود تيوكلا

 عم ةمزألا ةيوست نويقارعلا لبقي مل ةيتيوكلا تاريسيتلا هذه لك مغرو

 اهنويد طقست مل تيوكلا نأ نودكؤيو رومألا نودعصي اوذخأو .تيوكلا

 .98 -97 ص «قباسلا عجرملا .نوهرم ديز ليلجلا دبع ()

 ىفطصم :فارشإ «نيثحابلا نم ةعومجم :دادعإ ؛(اهريرحتو تيوكلا وزغ) جيلخلا برح (2)

 .30 ص ؛(م1992 ؛ةيركسعلا تاساردلا زكرم :قشمد) ءسالط

 (3) [ةحمجلت: خ. [1دمددم, 1ع آموأ 1مكتدكأمم 04 ادا ةنات 1[؟عاتنوتنمم, 1لعداتالل ةل

 ©عمرعدك زص اطع ةمهلزنوت5و 01 الالدع ةمل ©همكانعأ, (ا/امعتمتمق: ظااتأم 27255,

 1999), زك طنطاتئطعل, 2. 1

 سس ا”.



 لعجت يك يكيرمألا كنب يتيسل قارعلا ىلع اهنويد تادنس تعاب اهنأ نوعَديَو
 .227نويدلا هذه ديدست نع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا مامأ الوؤسم قارعلا

 ىلع ةميخو بقاوع نم هتفلخ امب ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا تلثم -

 اننكمي اننإ ذإ ءتيوكلا ىلع هناودعل ًارشابم ًاببس ماع لكشب قارعلا
 ةيقارعلا برحلا نم يناثلا لصفلا يه ةيناثلا جيلخلا برح نإ لوقلا

 .(20ةيناريإلا

 رثكأ لتقم يف تلثمت ةكرتشم رئاسخب ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا افرط جرخ -

 رئاسخ تردقو ««20رالود رايلم 800 ةبارق ةراسخو ءصخش نويلم نم

 فيلاكت تغلبو ««*)رالود رايلم 300 وحنب اهدحو ةيداملا قارعلا

 .«*”رالود رايلم 560 ىلع ديزي ام ناريإ عم برحلا

 ةيكيرمألا ةدحنملا تايالولل رالود رايلم 170 وحنب ًانيدم قارعلا جرخ -

 يموقلا جتانلا يلامجإ ضفخنا امك ««ابروأ برغ لودو نابايلاو

 7061987 ماع رايلم 39 ىلإ م1980 ماع رايلم 85 نم يقارعلا

 .3 1ص «(م1992 «لاونلا راد :توريب) «ةيموقلا ةيجيتارتسالا يف ةهجاوملا طوطخ «ةمعن يلع (1)
 رشنلل حتفلا راد :ندرألا) «ةيدوعسلا ةيجراخلا ةسايسلا يف يداصتقالا دعبلا ءيمرضحلا رمع (2)

 .166 -165 ص «ىلوألا ةعبطلا (م2 «عيزوتلاو
 :توريب) ؛ةمزألا تاضقانت يف ةيلدج ةسارد ؟جيلخلا برح تهتنا له :ةصاصع يماس (3)

 .40 ص ؛ىلوألا ةعبطلا ؛.(م1994 «ناسيب ةبتكم
 .11 ص ؛(1991 :يقاسلا راد :ندنل) ؛مهفلل ةلواحم ..جيلخلا ةمزأ «يبيصقلا يزاغ (4)

 (5) طألتم نعم, 1ع امدوعمأ الادعع 1ع اآعمم- آعمو !انلئاقمز' ممكنا, (01تجب

 المرلع [هسلعلوع, 1990), 2. 51

 .39 ص «قباسلا عجرملا ءيزنعلا لعشم هللا دبع (6)
 :قيلعتو ةمجرت ؛جيلخلا برح :ةثيدحلا برحلا سورد ءرنجاو ماهاربإو نامس دروك ينوتنأ (7)

 . 77 ص «عبارلا ءزجلا ؛م1997 «ةلازغ وبأ ميلحلا دبع دمحم

 - «.ة4



 رايلم تناك ثيح تاونس رشع لالخ فعض ةئامل قارعلا نويد تفعاضتو

 .20ه61989 ماع رالود رايلم 100 ىلإ تلصوو م1979 ماع رالود

 ريبك زجع ثدحو 40 ىلإ برحلا دعب يقارعلا داصتقالا يف مخضتلا لصو -

 .(2رايهنالا ةفاح ىلع يقارعلا داصتقالا حبصأو «ةيقارعلا ةينازيملا يف ًادج

 .ناريإ برح نم ةرشابم جورخلا دعب ًامامت ةيقارعلا ةنيزخلا تسلفأ -
 لحو ةيلاملا قارعلا تاجايتحا ةيبلتل ديحولا لحلا نأ يقارعلا ماظنلا دقتعا -

 .(37تيوكلا وزغ وه ةيداصتقالا اهبعاصم

 برحلا اهتبرخ يتلا هتآشنم رامعإ ةداعإل ىربك ةيلام ةمزأ قارعلا هجاو -

 .«©ماظنلا ىلع رخآ ًايفاضإ ًائبع لكش ام ةقباسلا نويدلا دادس نم

 لبق ام ةرتف تدهش ثيح «ميلقإلا يف يناعي نم هدحو قارعلا نكي مل -

 ةبعصلا تالمعلا نم ةيبرعلا ةيدقنلا لوخدلا يف ًاروهدت ةرشابم وزغلا

 يف ةيمنتلا تاعورشم فقو ىلإ ىدأ امم ءطفنلا راعسأ ضافخنا ةجيتن

 .(؟)رخآلا اهضعب يف اهديمجتو لودلا ضعب

 حالص :ميدقت «ذيفنتلا ىلإ طيطختلا نم ةرماؤملا :قئاثوو رارسأ -جيلخلا برح ؛رينم يلع (1)
 .24 ص ؛(م1991 ؛ةظوفحم قوقحلا) ءرصتنم

 (2) 8ةطعصمم 18ز1طاتقمق, طةماتممج ماقتل طماتاع5 زم 1علماناتموقتإ' 1مم: 11

 ]مكاتب ان ممهلت+هننمو ه4 1ةعانمدقهل طملتقعع, (171هملهن الملك عجلات' 5معوك 05

 121هتلد, 1996), 2. 20.

 (3) ]10نوعمط 1عمداتمعا, !دلمتا ©همكدستمع 1معمل ةمل 0*1هعر 1[عيعمتعأا ام: 15

 12030 غ0 آلاندع, [لن16ل 8: خصقتجاد ظ8دعتتس ةهل دم [خنطنم (العال 011: 5

 3لدماتما طمعوج,1993) طم( طنطاتوطعل, 2. 14.

 (4) لملم تعاوطغمم, 0ز1 هد 1هنطاعل آلا/دنعرو: 0نلك الالدهعجع 1980- 1991,

 ([مجلممو: ظعارمعع, 1992), 2. 101.

 .355 صء(م7 «ثيلدحلا يعماجلا بتكملا :ةيردنكسإلا) ةرصاعم ةيسايس اياضق ءانهم رصن دمحم (5)

 .١ا«”# -



 ةيسنب ناك نإو اهيفرطك ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا ةجيتن تيوكلا ترسخ -
 اهيضارأ ىلع ناريإ تدتعا ثيح «نينثالا ةيحض تناك دقف ءلقأ

 يتلا تارايلملاب قارعلا اهتفزنتساو ءاهتالقان تبرضو ةيطفنلا اهتآشنمو
 .برخلا تاونس ةليط اهل اهتعفد

 نأ باب نم وزغلاو يقارعلا ماظنلل ةيدادبتسالا ةعيبطلا نيب مهضعب طبر -
 ىلإ ةمظنألا هذه جاتحتو «ةرماغملا وحن ليمت ةيدادبتسالا ةمظنألا
 ام وهو ءاهبوعش دض اهبكترت يتلا ءاطخألا اهب يطغت ىربك تاراصتنا

 .ةيقارعلا ةلاحلا ىلع قبطني

 ةمزأ يه ةمزألا هذه نأ هجئاتن مث هثادحأو وزغلا تامدقم تتبثأ دقو
 ةدجنو ةيخيراتلا قوقحلا نع جور ام لك مغر «ةئاملا يف ةئام ةبسنب ةيطفن

 فالخب ةمزألا تأدب دقف ءاهب رئاجلا ماظنلا ىلع ءاضقلاو تيوكلا لهأ
 اهتاياهن عمو .طفنلا ةقرسب تاماهتال تروطتو ةيلورتبلا صصحخلا نأشب

 .ريرحتلا تاوق دض حالسك طفنلا مدختسا

 دكؤن اننإف اذل «ةادأو ةجيتنو ًاببس هيف طفنلا ناك ثداح مامأ نحنف ًاذإ
 :ةيلاتلا قئاقحلا ىلإ ًادانتسا «ةمزألا هذه ةيطفن

 ىلإ لبق يذ نم رثكأ ًاجاتحم ناريإ دض برحلا دعب يقارعلا داصنقالا جرخ -
 عم ةصاخ جارختسالا ةدايزل ريفولا لاما سأرل نويقارعلا جاتحا ثيح «طفنلا

 .''اهئاطعإ يف ةليمرلاو كوكرك لوقح تأدب يتلا بوضنلا تاراشإ

 رشع ةسمخ ىلإ اهلوصوو ىلوألا جيلخلا برح ببسب راعسألا عجارت -
 جيلخلا يف ةمعادلا لودلاو برحلا افرط قباست نأ دعب ليمربلل ارالود

 .(27برحلا تاقفن ةيطغتل ةرازغب عيبلل

 «ليلخ دمحأ ليلخ :ةمجرت «ةدحاو ةيبرع ةمأل ةلود نورشعو ىدحإ هونيدون اوسنارف ناج (1)

 .116 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م1993 ءعيزوتلاو رشنلل ناسيب :توريب)

 .302 ص ؛يبرعلا طفنلا ىلع يلودلا عارصلا ءساجرب ظفاح (2)
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 تادئاع نم ريثكلا نادقف ءارج ناريإو قارعلا نم لك اهدبكت يتلا ةفلكتلا -
 .(7هريدصت يف اتأدب نأ ذنم ًاعم ةيطفنلا امهتادئاع نيترم تزواجت طفنلا

 فصقلا ءارج ةرصبلا لوح ةيطفنلا اهلوقح نم ريثكلل قارعلا ةراسخ -

 .(2قارعلا بونج طفنلا عبانمل لصاوتملا يناريإلا

 لقنت يتلا طوطخلا نأ اهدافم ةيرهوج ةيرظن برحلا نم نويقارعلا صلختسا -

 ةضرع ةيكرتلاو ةيروسلاو ةيدوعسلا يضارألاب رمت بيبانأ ربع مهلورتب
 يقارعلا طفنلل نمآ بصم ريفوت مزلتسي يذلا رمألا «ةنمآ ريغو فقوتلل
 .(2)حمسي ال يقارعلا داصتقالاو تارالودلا نييالم ىلإ جاتحي ام وهو

 ضافخنا ببسب 1989 ماع قارعلا فقوم ةبوعصب نيسح مادص فارتعا -
 .(”يكيرمألا رالودلا ةميق رايهناو لورتبلا راعسأ

 ىلع هناودع ةيطغتل راعشك هتاورث عيزوت ةداعإو لورتبلا قارعلا مدختسا -

 بلاط ثيح ؛«برعلل برعلا لورتب» راعش عفر نيح كلذو «تيوكلا
 وأ ةيلورتب لودلا تناك ءاوس لورتبلا دئاوع برعلا مساقتي نأب قارعلا

 ةبورعلاو ةءورملاو فاصنإلاو لدعلا باب نم كلذو «ةيلورتب ريغ
 قيقحت يف ةيطفنلا دئاوعلا مادختساب ًاضيأ قارعلا ىدانو .«؟”مالسإلاو

 .(©ةيبرعلا لودلا ةفاك ىلع ريخلاب دوعي امب يبرعلا يداصتقالا لماكتلا

 (1) 3ك كمعا ى. طدلصعب 0صمتنممك ه؛ طع 0ناعع ى 1ةنكموب نأ خدعت ؟ة:يدملنمع
 ماعم اع طعدتمم 0نآك 1833- 1992, (حلعم المرام 1ةممع ظعمك,1992), 5, 154.

 تاساردلا زكرم :ةمجرت «ةيروتاتكدلا ىلإ ةروثلا نم ثيدحلا قارعلا .:تلجولس رتيب (2)
 ءارهزلا :ةرهاقلا) .فئار دمحأ :ميدقتو ةعجارم «يبرعلا مالعإلل ءارهزلاب ةمجرتلاو
 .370 ص ؛(م1992 «يبرعلا مالعإلل

 45 ص «قباسلا عجرم ا «نسح دمحم ميهاربإ (3(

 (4) 3ةىيوطتدم 8هنسلقم ]لقمان عك: [:مو-اكانالدتا 1941- 1992, ؟/هاسصعك , 5.

 يف قارعلل ةيخيرات قوقح دجوت ال :ةيبرعلا ةريزجلا نم ءزج تيوكلا ؛لامك لداع دمحأ (5)
 .12 ص ؛ىلوألا ةعبطلا ؛(م1991 «يبرعلا مالعإلل ءارهزلا :ةرهاقلا) ءتيوكلا

 تاقافخإ -تازاجنإ :ةرصاعملا ةيلودلا ةسايسلا يف تيوكلا «يريسأ يلع اضرلا دبع (6)
 20 ص «تايدحتو
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 هئارآ ضرفو هطورش ءالمإ نم هنكميس تيوكلل هلالتحا نأ قارعلا روصت -

 .277ةقطنملا لودل ةيطفنلا ةسايسلاب قلعتي اميف

 ةرطيسلا اهفده ةموسرم ةطخ نمض ًالخاد تيوكلل قارعلا وزغ ناك -

 ؛ةلئاه ةيطفن تاردقب عتمتت يتلا يبرعلا جيلخلا لود ةفاك ىلع ةلماشلا

 .«اهدحو تيوكلا دنع ناودعلا ةلصاوم يف ريكفتلا فقوتي مل ثيح

 ىلع مدقي يك قارعلل ًايوق ًاعفاد ةلئاهلا ةيتيوكلا ةيطفنلا تاردقلا تلكش -

 فدهب وزغلل يقيقحلا ببسلا طفنلا ناك دقف ءاذه نيشملا هفرصت

 رايهنالا ةلاح نم قارعلا لاشتناو ةيطفنلا تيوكلا تاورث ىلع ءاليتسالا

 ًايكيتولوبويج اهلحاوس دادتما نم ةدافتسالا كلذكو (ة)اهيلإ لصو يتلا

 .*”يبرعلا جيلخلا لحاوس ىلع تارتم وليكلا نم تائم عضب

 طفنلا يطايتحا يلامجإ نم /23 7 وحن كلتمت تيوكلا تناك وزغلا لبق -

 مخضأ ثلاث نوكتل اهلصوأ ليمرب رايلم ةثام غلب يطايتحاب 50 يبرعلا
 .«؟!ايموي ليمرب نويلم 1,6 غلب جاتنإبو ءملاعلا يف يطايتحا

 -ةيسامولبد -ةيخيرات :ةيدوعسلا ميسارملاو ةيسامولبدلا ؛يدومحلا ىسوم دمحم ميحرلا دبع (1)

 .267 ص «لوألا دلجملا ؛ىلوألا ةعبطلا ؛م1990 :ةيميظنت
 مارهألا ةلاكو :ةرهاقلا) «توملا ءانفو ةرطيسلا فوخ نيب جيلخلا ءيبتك ليمج دمحم ريهز (2)

 .48 ص ؛ىلوألا ةعبطلا م71 «نالعالل

 «سلاجملا ةلجم «ةيقيقحلا بابسألاو ةنلعملا تاءاعدالاو تيوكلل يقارعلا وزغلا ءيفطل يلع (3)

 .م199 2 رياربف 22 «102 ددعلا ءتيوكلا
 ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم :ةيخيرات ةيؤر :ةيتيوكلا ةيقارعلا ةمزألا ءمساق ايركز لامج (4)

 ةعماج -يملعلا رشنلا سلجم :تيوكلا) «17 ةنسلا «ءصاخ ددع ؛ةيبرعلا

 02 ص؛(م1992:«تيوكلا

 «ةيعماجلا ةفرعملا راد :ةيردنكسإلا) ؛يبرعلا ملاعلا ةيفارغج «ةكوزلا سيمخ (5)

 .467 ص؛ء(( م8

 (6) 17/للتدمت 5معمععع, امطهل 5ةنلنعد: 1ع 18110014 دكا, (اتخب طع [سكطلنم

 طسطاتمانمع ©2هدم, 1994), طاقط طسطاتمطعلب 2, 89
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 سمخ نم رثكأ ىلع نارطيسي تيوكلاو قارعلا ناك م1990 ماع يف -
 سمخلا اذه ىلع ةرطيسلا قارعلا عاطتسا اذإف ءايوس ملاعلا يطايتحا
 رخآ سمخ ىلع لوصحلاو تارامإلاو ةيدوعسلا دودح ديدهت عم ًالماك

 سيل لبقتسم ةغايص ىلعو ءالمإلا ىلع ًارداق نوكي فوس ذئنيح هنإف
 .(17لهسلاب

 ىلع ةرطيسلا دنع فقوتي نل تيوكلا ىلع ءاليتسالا نأب داقتعالا -
 ءاوس اهل هنويد طاقسإ نم قارعلا نكميس لب «طقف ةيطفنلا اهدراوم

 .«2)ةيطفنلا ريغ مأ ةيطفنلا

 يدارب سالوكين ةيكيرمألا ةيلاملا ريزو حضوأ وزغلا نم ةليلق تاعاس دعب -

 نيرشع يلاوحب ردقت ةلمتحم ةيطفن حابرأ ىلع لصحيس قارعلا نأ

 .(©7يتيوكلا يطفنلا جاتنإلا نم ًايموي رالود نويلم

 قطانم بوص اهنم قرف ةدع تهجوت تيوكلا ةيقارعلا تاوقلا لوخد روف -
 ووزغلا ةيلمعل ًايساسأ ًافده ناك طفنلا نأ دكؤي ام وهو «ةيتيوكلا طفنلا

 ةيناكمإ ىلإ قارعلا حملأ قارعلا برحب فلاحتلا تاوق تدده امدنعو

 تايمك بكسب ماق لعفلاب برحلا تلعتشا امدنعو «طفنلا رابآ لاعشإ

 يف ةيطفن ًارثب 720 يلاوح لاعشاإب ماق مث «جيلخلا هايم يف هنم ةمخض

 .(*خيراتلا اهفرع ةيئيب ةميرج ربكأ
 (1) 1مم لوركمم 8لكومرع, تقوعم زم 6اناك ظمكمءءامع اطع اكناع 01 آمل, (1؟017:

 ©0ءعممم طنطاتءةننمم آ[مع, 1992), 2.9.

 يلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا) ؛يبرعلا جيلخلا راجفنا :نارينو حباذم دمحأ ديس تعفر (2)
 . 68 ص ؛«ىلوألا ةعبطلا «(م199 1«ريغصلا

 ةعبطلا «(م1994 .فلؤملل ةظوفحم قوقحلا) ءطفنلا ةحئارو برحلا «هللا دبعلا بوبحم (3)
 .40 ص ءىلوألا

 ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم ؛تيوكلل يقارعلا وزغلل يفارغجلا دعبلا ءناطلس مناغ (4)

 فيرخ «تيوكلا ةعماج :يملعلا رشنلا سلجم :تيوكلا) «21 ةنسلا ؛83 ددعلا «ةيبرعلا
 .119 ص (م6
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 يقارعلا ءارزولا سيئر بئان حرص وزغلا ىلع لماك رهش رورم دعب -
 ديزتس تيوكلا مض دعب قارعلل ةيجاتنإلا ةصحلا نأب يدامح نودعس

 مض لبق رايلم ةثام لباقم ليمرب رايلم 194 , 5 ىلإ يطايتحالا زفقيسو
 .(1!تيوكلا

 ةمزألا هذه نم جورخلا يف ةديشرلا ةيطفنلا تيوكلا ةسايس تدعاس -

 ادعاسم اداصتقا تيوكلا ةلودل ةيجراخلا ةيلاملا لوصألا تلثم ثيح

 اهرابآ تدقف نأ دعب برحلا تاقفن نم ريبك بناج ةيطغت نم اهنكم

 .(2)لالتحالاب

 تيوكلا ةرصنل ىربكلا لودلا ةيلودلا ةيعرشلا رارقإ ةلأسم تعفد -

 ءوزغلا ىلع همادقإ لبق يقارعلا ماظنلا هكردي مل ام وهو ءاهريرحتو

 قفدت رارمتسا نامضب ىمظعلا لودلا دييحت ناكمإلاب هنأ دقتعا ثيح

 لخدتلا لاح يف هرابآ فسنب ةرورضلا دنع حيولتلا وأ لورعبلا

 .يركسعلا

 تاماهتالا ليكي وزغلا تقبس يتلا ةعبسلا روهشلا لالخ قارعلا ذخأ -

 «قارعلا هاجت ةيئادعلاب تفصو يتلا ةيطفنلا اهتسايس صخي اميف تيوكلل

 قوسلا قارغإو صصحلا زواجتب تيوكلا ىلإ تاماهتالا هجوي أدبو
 هيضارأ نم طفنلا ةقرسب تاماهتا ىلإ رمألا لصوو «قارعلاب رارضإلاو
 نم لكأي ريغصلا امنيب ريغصلا ءانإلا نم لكأي ريبكلا نأ ةركفل جور مث
 فورظ ةلغتسم طفنلا راعسأ دمجت اهنأب تيوكلا مهتاو ءريبكلا ءانإلا

 «(م1991 ءرشنلل انيس :ةرهاقلا) «ةورثلاو نمألا ةلأسم :تيوكلا ىلع عارصلا «لاله اضر (1)

 .91 ص ؛ىلوألا ةعبطلا

 انيس :ةرهاقلا) ؛جراخلا يف ةيبرعلا لاومألل يسايسلا داصتقالا :رالودورتبلا ةبعل ءلاله اضر (2)

 .10 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م199 2 ءرشنلل

 سه لاه



 نم داز امدنع م9 ماع اهتاذ ةمهتلا لعف هنأ قارعلا يسنو هبرح

 تبحاص يتلا تابارطضالا ًالغتسم هطفن راعسأ دمجو يطفنلا هجاتنإ

 .217ةيناريإلا ةيمالسإلا ةروثلا مايق

 تلمش ةلوج دعب تيوكلل هترايز ماتخ ءانثأ يفو م1990 وينوي 26 يف -

 ءارزولا سيئر بئان يدامح نودعس حرص تارامإلاو رطقو ةيدوعسلا

 14 ىلإ 18 نم رعسلا ضافخنا ىلإ تدأ جاتنإلا ةدايز نأب يقارعلا
 هتاذ دالبلا ريمأ تاثحابملا هذه يف يتيوكلا دفولا سأر دقو ,(2)[رالود

 .()ةمزألا لحو يقارعلا سيئرلا عانقإو رومألا ةثدهتل هنم ةلواحم يف

 نع نالعإلاب م0 ؤييلوي نم. لوألا عوبسألا لالخ تيوكلا تماق -

 «ليمرب نويلم 1,5 ىلإ ًايموي ليمرب نويلم 1,8 نم اهجاتنإ ضفخ

 قارعلا طفن ءارزو روضحب ةدقعنملا ةلج تاعامتجا بقع كلذو

 18 نع ديزي ام ىلإ رعسلا دوعيل تارامإلاو رطقو ةيدوعسلاو تيوكلاو

 .(*)ةمزألل يملسلا لحلا يف تيوكلا ةبغر دكؤي امم ؛ليمربلل ًارالود

 يتلا ةيبرعلا ةعماجلل هتركذم زيزعع قراط مدق م1990 ويلوي 15 يف -

 طاقسإو جاتنإلا عفرب ةحارص تيوكلا اهيف ًامهتم اهيلإ ةراشإلا تقبس
 هيضارأ مضب ًاضيأ تيوكلا مهتا امك ««7قارعلا ةبراحمو راعسألا

 ةريتو ديعصتل ًاططخم ذفنت اهنأو «ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا ةلغتسم

 .3 78 ص «سماخلا دلجملا ءرصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات ؛مساق ايركز لامج (1)

 .140 ص :م2005 -1990 ريراقت -قئاثو -تايموي :قارعلا ىلع برحلا (2)

 تاساردلا زكرم :سيراب) 7 مقر «ةيجيتارتسإ ثوحب :يبرعلا جيلخلا نمأ ءرايطلا ركب يؤل (3)
 .20-21 ص :(م1999 :يندرألا يبرعلا

 .م1990 ويلوي 23 .ءرصم .فسويلازور ةلجم (4)

 (5) مممسكطتسولمم 8طغعكطممت,عا هل, 15غ ةمل طعممع ذه اطع نا: 1207قأنع

 مماننعك همل يععنمددل .هعادتنممك آمام طع 19905, (ال اك: 1طقعت 27655,

.4 .2 ,(1991 

 كا



 ةيطفنلا تآشنملا مييقت تراصف «قارعلا هاجتاب جمربملاو يجيردتلا فحزلا

 .(17قارعلا ضرأ ىلع

 اهكاهتنا نم ةينالع تيوكلا قارعلا ترذح م1990 ويلوي 17

 هباطخ يف نيسح مادص دكأ هسفن مويلا يفو ««27كبوألا جاتنإ صصحل

 هب نعطي مومسم رجنخ ةباثُب يه طفنلا راعسأ ضيفخت ةسايس نأ
 .20هرهظ يف قارعلا

 نيتطقن يف تيوكلا ىلإ تهجو يتلا ةيقارعلا تاماهتالا تزكرت دقو

 .ةليمرلا لقح نم يقارعلا طفنلا ةقرسو ءاهتصحب مازتلالا مدع امه نيتيساسأ

 ماع لئاوأ ذنم اهتراثإ يف قارعلا أدب يتلا ىلوألا ةمهتلا دينفتب أدبنو

 :يلاتلا وحنلا ىلع 0

 رباج خيشلا ىلإ ةلاسر نيسح مادص هجو م1990 رياربف نم 26 يف -

 طفنلا راعسأ معدل جاتنإلا ضفخ ىلع اهيف امهثح دهف كلملاو حابصلا

 18 وهو هيلع قفتملا رعسلا نود ام ىلإ رعسلا روهدت نم هقلق ًايدبم

 ىلإ اولصوتو سرام لئاوأ ثالشلا لودلا ءارزو عمتجا لعفلابو .«**رالود

 .«5)راعسألا ىلع ظافحلل ةيجاتنإلا ةسايسلاو راعسألا معدب يضقي قافتا

 دبع ماصع يقارعلا طفنلا ريزو حرص م1990 ليربأ نم عباسلا يف -

 عباتلا طيسوألا ةرعلا دوش ف تيدا :هاحيت ىف ىلبخأ يعرأ

 (2) 3لمعمع خلمماسدمالك , 11:ع طعجتمم دلع 1جععنمم ذم ادع 1ك عد كغ ©عمطسج: 5اهطتلتاو'
 ه0 فمع, (لعوب المرلع انهت تدناون عمم نأ خدعت عتب 1996), 2 6.

 عيزوتلل لازوأ راد :توريب) ءيرسلا فلملا :جيلخلا برح «نارول كيرإو رجينلاس رييب (3)

 .58 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م1991 ءرشنلاو
 .9 ص م5 -1990 ريراقت  قئاثو -تايموي :قارعلا ىلع برحلا (4)

 م0 سرام 11 «تيوكلا «ةلاسرلا ةلجم (5)

 - ؟11/-



 يف رارقتسالا طسب ىلع لمعت تيوكلا نأب ةينابايلا ةيجراخلا ةرازول
 يف فصلا ةدحو لجأ نم هنم ةضورعملا تادادمإلاو طفنلا راعسأ
 .©7ةقباسلا ةيقارعلا معازملا يفنت قارعلا نم قح ةداهش يهو «كبوألا

 كبوأل ةعباتلا ةبقارملا ةنحل عامتجا ءانثأ يفو م1990 ويام نم ثلاثلا يف -

 لودلا فنعب ةيقارعلا ةيجراخلا ريزو زيزعع قراط دقتنا فينج يف
 طاسوألا تلاقو ءاهيمسي نأ نود كبوأ يف جاتنإلا ةدايز نع ةلوؤسملا

 .«2ةينعملا لودلا هذه نيب نم تيوكلا نإ اهتقو ةيطفنلا

 يبرعلا ةمقلا رمتؤم تاسلج ءانثأ يفو م1990 ويام نم نيثالشلا يف -

 يف برعلا ءاقشألا ضعب ببست ىلإ نيسح مادص راشأ دادغيب دقعنملا

 رمألا ءكبوألا تاررقمب مهمازتلا مدع ببسب ةيطفنلا قوسلا يف كابترالا
 ةراسخ يف ببست امم راعسألا يندتو قوسلا قارغإ ىلإ ىدأ يذلا

 .(ة0يونس رالود رايلم قارعلا

 تاءاعدالا ىلع ًايمسر تيوكلا تضرتعا م1990 ويلوي نم 19 يف -

 ةيملاع ةمزأ طفنلا ةمزأ نأ تحضوأو ؛(*ةيقارعلا ةركذملا هذه يف ةدراولا

 امك تناع اهنأ تدكأو «نيكلهتسمو نيجتنم نم ةدع فارطأ اهيف لخدت

 جاتنإلا ةدايز ىلإ أجلت ملو تاينينامثلا يف جاتنإلا ةلق نم قارعلا ىناع
 ةيعيبطلا ةورثلا هذه ىلع ةظفاحملا ىلع اهنم اص رح قوسلا قارغإل

 .(5)راعسألا لضفأل ًاقيقحتو

 .م1990 ليربأ 8 «تيوكلا ءنطولا ةديرج (1)
 مالعإلل ءارهزلا :ةرهاقلا) ؛حيرجلا تيوكلاو حيبذلا قارعلا نيب حافسلا ؛يسابعلا دمحم (2)

 .150 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م1990 :يبرعلا

 .16ص:ىلوألا ةعبطلا ؛(م1995 ؛يلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا) ءًاموي 43 لا برح «يزاربلا مامت (3)
 (4) خمانكطتتمامم عطاععطقمدت , ءأ ةلب 0م. 1, 2. 8

 :ةرهاقلا) ءريجتسم دمحم :ةمجرت ؛جيلخلا برحل يرسلا فلملا ءنارول كيرإو رجنيلاس رييب (5)

 .332 ص :(م1991 :يلوبدم ةبتكم
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 هذه لحل ةدج يف تيوكلاو قارعلا وبودنم ىقتلا م1990 ويلوي 31 يف -

 هبلطب يتيوكلا دفولا يقارعلا سيئرلا بئان ميهاربإ ةزع أجافو «ةمزألا

 دفولا بحسنا مث .21)قارعلا حلاصل تيوكلا نم ةرشابم لورتبلا خض

 .(2)وساح لح ىلإ لصوتلا نود ةرشابم يلاتلا مويلا يف يقارعلا

 ضيفخت ًايلعف تأدب تيوكلا نأ ىلإ نوللحم راشأ دحاو مويب وزغلا لبق -

 يف اهيلع قفتا يتلا ةديدجلا دويقلاب مازتلالل ماخلا طفنلا نم اهجاتنإ

 نويلم 1,5 دنع اهجاتنإ فقوتيس ثيح ؛عوبسأ ذنم كبوأ عامتجا

 دق ناك يذلا قارعلا دنع اهل عفشي مل اذه لك نكل ««*ايموي ليمرب
 ةفاكل مامتها يأ رعي ملو «ةريصقلاب تسيل ةرتف ذنم وزغلاب هرارق ذختا

 دعب ماقو ؛فالخلا دأوو عدصلا بأرل ةثيثحلا ةيتيوكلا تالواحملا

 .تيوكلا وزغب تاضوافملا نم هدفو باحسنا نم تاعاس

 يهو اهوزغ ليبق تيوكلا ىلإ قارعلا اههجو يتلا ةيناثلا ةمهتلل يتأنو

 ةميق لثمي ام وهو «رالود رايلم 2,4 ىلع قح هجو نود تيوكلا ءاليتسا

 عزانتملا ةقطنملا يف عقاولا يقارعلا ةليمرلا لقح نم هجرختسا يذلا لورتبلا

 .نيدلبلا نيب اهيلع

 كاذنآ هسفن يقارعلا طفنلا ريزو تأجاف دق ةمهتلا هذه نأ بيرغلاو

 مادص لبق نم ًالعتفم ناك هتمرب رمألا نأ دعب اميف دكأ ثيح «يلبجلا ماصع

 هذه نع قباسلا يف عمسي مل هنإ لاقو «لكش يأب تيوكلا ةنادإل نيسح

 33 فاس هع قوت ةفتم 1[1نووعام ةمل تقموعو ام الع 6انلك, ([60011ب,

.0 .2 ,(1991 

 ؛موهرب دومحم :ةمجرت ؛جيلخلا برحل ةيركسعلا سوردلا «نارخآو نوسطاو سورب (2)
 .12 ص ؛«ىلوألا ةعبطلا «(م1992 ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب)

 ..م1990 سطسغأ 2 «ندرألا ؛يأرلا ةديرج (3)
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 هيلإ بلط نيسح مادص يقارعلا سيئرلا نكل «طفنلل ًاريزو هنوك مغر ةلأسملا

 هذه لك تلثم دقو ؛ةيمهو طئارخ ضرعي نأو ءيش ال نم ًائيش قلخي نأ

 .«١)اهتقو ةيقارعلا طفنلا ةرازو يفظومل ىربك ةأجافم تاءارجإلا

 هللا دبعلا دعس خيشلا ناسل ىلع ةمهتلا هذه ىلع تيوكلا تدر دقو

 اهنم جرختست يتلا رابآلا' :نإ هلوقب ءارزولا سلجم سيئرو دهعلا يلو حابصلا
 تأدب امدنعو «دودحلا نع تارتم وليك ةسمخ ةفاسمب دعبت اهطفن تيوكلا

 قارعلا ناك يذلا تقولا يف ليمرب فلأ رشع ينثا خضت تناك خضلا تيوكلا

 .(2" ؟نم قرسي يذلا نمف ًايموي ليمرب فلأ 600 ىلإ 500 نم هيف جتني

 يف عقاولا ءزجلا نم طقف بحست اهنأ ةيبرعلا ةعماجلل تيوكلا تدكأو

 ؛يقارعلا ةليمرلا لقح بونج وهو ةقترلا لقح مساب فورعملاو اهيضارأ
 ةعماجلا طخ نم بونجلا ىلإ عقت تيوكلا اهمدختست يتلا رابآلا نأ مهألاو

 نم بونجلا ىلإ عقي طخلا اذه نأ فورعمو مساق ةمزأ نابإ ددحملا ةيبرعلا

 .(3)نيدلبلا نيب ةيلودلا دودحلا

 بقع تيوكلا ريرحت دعب ةدحتملا ممألا اهتلكش يتلا ةنجللا نأ بيرغلاو

 قارعلل ًالثمم تمض يتلاو م1991 ليربأ يف نيدلبلا يتموكح عم تالسارم

 ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا مهنيعي نيلقتسم ءاربخ ةثالثو تيوكلل ًالثممو

 قئاثولاو طئارخلاو رداصملا ةسارد ىلع اهفوكع دعبو «ةنجللا سيئر مهدحأ

 ,117 نص :ةؤاعتلا سلجم ناري ءاربغلا مظان قيفش (1)
 .39 ص «قباسلا عجرملا ؛هللا دبعلا بوبحم (2)

 نمض ثحب ؛يبرعلا قرشملا -يبرعلا يموقلا نمألاو دودحلا اياضق ؛مساق ايركز لامج (3)
 ثوحبلادهعم :ةرهاقلا) ؛هتابلطتمو هداعبأ -يبرعلا يموقلا نمألا :باتك ثوحب

 .390 ص م03 «ةيبرعلا تاساردلاو
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 يف عقت ةقطنملا هذه يف قارعلا اهلغتسي يتلا لوقحلا نأ تدكأ تالسارملاو

 ريزو عفد يذلا رمألا ءأرثب ةرشع ىدحإ اهددع غلبو «(177ةيتيوك ضارأ

 نأ اهقح نم تيوكلا نإ لوقي نأ ىلإ يلغبلا دمحأ يلع يتيوكلا طفنلا

 .(2ةيضاملا تاونسلا يف رابآلا هذه هلالغتسا نع ضيوعتب قارعلا بلاطت

 :لقحلا اذهب ةقلعتملا تاظحالملا ضعب ىلإ ريشن نأ يقب

 ءزجللاو م4 ماع فشتكموهو ةرصبلا بونجو برغ عقي لقحلا -

 ةيقارعلا ةيدودحلا ةقطنملا يف (2”ةيتيوكلا يضارألاب عقاو هنم يبونجلا
 .(40ةيتيوكلا

 ءزجلا عقيو «ةقترلا تيوكلابو ةليمرلا قارعلاب لقحلا نم دتمملا ءزجلا مسا -
 .(5)قارعلاب هنم ربكألا

 عضوب تيوكلا طفن ةكرش تماق امدنع تاضارتعا ةيأ نويقارعلا رشي مل -
 .(67ه1964 ماع ةقطنملا هذه يف رفحلل اهتطخ

 ربوتكأ 4 ةيقافتا بجومب تيوكلا لالقتساب قارعلا فارتعا نم مغرلا ىلع -

 اهترقأ امك قارعلا ةيروهمجو تيوكلا ةلود نيب ةيلودلا دودحلا طيطخت ءمساق ايركز لامج (1)
 رشنلا سلجم :تيوكلا) «12ةنسلا «48 ددعلا :ةيناسنإلا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا ؛ةدحتملا ممألا
 .285 -284 ص :(م1994 فيص «تيوكلا ةعماج -يملعلا

 4 ص «قباسلا عجرملا ؛هللادبعلا بوبحم )22(

 (3) آدولل. 1. ظممتنع, 5طتقتمع انمعق اص اطع كدمل: 1اس هناك 1عهاسولالع 1ممانعا

 ىتاط اعهور ([مهل0م: 1.8. 1هسنك ©. آ11آ0», 1992), 2. 2

 (4) اععم 81ةتتطعس5, 1ع نأ همك ءأ هم [ماعمم شتت هوقل 1[عاقاتموك, ([

 .2نلعلوع, 1993), زعموا ظسطاتئاعل, 2. 1 .

 :ةيسايسلا ايفارغجلا يف ةسارد :ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلا :رداق دبعلا دلاخ هللا دبع دمحم (5)
 .177 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م2000 ؛ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا)

 (6) 1خععمرلك 04 1كدتدلا 1961- 1965, (1964), [8لتاعل هزت خمتاق. آر. قاتل عاب

 (1] ا: ىةىءطلاع 1800م5, 1997), 2. 341
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 دتمي يذلا لقحلا اذه ةيكلم ةيضق امسحت مل نيتموكحلا نإف م3

 11 سمع ةقفا

 يلامجإ نم طقف ةئاملاب نينثا ةبسن ىدعتي ال لقحلا اذه نم تيوكلا جاتنإ -
 .227جاتنإلا

 نيرئبلا الك يف طفنلل ةلماحلا تاقبطلا نإف ةيجولويجلا ةيملعلا ةيحانلا نم -

 ةقترلا لقح بيكرت عافترا نإف تيزلا ىوتسم ثيح نمو «مامت ناتلصفنم
 «ةرواجملا لوقحلا نع هب تيزلا ىوتسم لاصفنا ىلإ يدؤي رتم يتثام يلاوحب

 ىلإ طسوتملا عونلا نم هنإ ثيح ًامامت فلتخم جتتملا ماخلا تيزلا عون نأ امك

 نع ًامامت فلتخت ةيئايميكويبو ةيئايميك تانوكم هبو «ةقترلاب ةفاثكلا ليقث
 .(37ىلعأ هتدوجو لقأ هتفاثك تيزب عتمتي يذلا ةليمرلا يف تيزلا

 ضوافتلا يف ةبغر ةيأ نييقارعلا ىدل نكي مل هنأ يهو «ةملك ىقبتو

 نود اهوقلخ يتلا ةمزألا هذهل يملس لح ىلإ لوصولا فدهب رواحتلا وأ

 تاحارتقا اولبقي ملو «ةيبرعلا تاطاسولا ةفاك اوضفر ثيح «ببس يأ

 ًاحضاو ناك ببسلاو «تيوكلا وزغ وهو ًاددحم ناك فدهلاف «تيوكلا

 نأش هنأش ققحتي مل يذلا رمألا وهو «ةيطفنلا اهتاورث ىلع ءاليتسالا وهو

 يتلا كلت نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا ذنم ةيقارعلا تالواحملا ةفاك
 تهتناو لشفلاب تءابف يلودلا ضفرلاو ةيلودلا ةيعرشلاب تمدطصا

 ةيعسوتلا مهتاسايسو مهمالحأو مهعامطأ تغط نيذلا اهيعناص عرصمب

 .مهشورع مهتدقفأو مهرئاصب تمعأف مهلوقع ىلع

 (1) 8زكطمس ى. 8دططممب [ع تؤكعك ذم طع بلع االاطرب آدو آمن ملقل اعجتنا# ةعدعماط
 زمن ظعرممل ع داممد: خ 0نلك تندمج ةعمفعب اةاشعل ارب 8دوالتك 8عمصتك همن

 711 كمعا 11هركط مطعم, (]تجب الوملع 0ازجبع 18مصعلل عمك, 1991)ر 8, 52
 .مم0 ربوتكأ 4 ؛نيرحبلا ؛مايألا ةديرج (2)

 .19غ18 ص ؛(م2000 ربوتكأ «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا) ءاهطفن

 مس 1537315



 ثلاثلا لصفلا

 طمنلا

 ةيدوعسلاب ةيسايسلا تيوكلا تافالعو

 (م1990 - 1911)





 يخيراتلا نيراسملا يف ةزجوم ةءارق ؛ةيدوعسلا ةيتيوكلا تاقالعلا

 :يطفنلا و

 لآ -ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو تيوكلاب نيتمكاحلا نيترسألا عمجت

 يلبق عمجت ىلإ امهروذج دوعت ثيح «ةدحاو لوصأ -دوعس لآو حابصلا

 .(10ناندع ىلإ دوعي دحاو

 امعد مدق يذلا حابصلا كرابم خيشلا فقوم ريدقتلاب دوعس لآ ركذيو

 دادرتسإل امهيعس يف زيزعلادبع كلملا هلجنو نمحرلادبع مامإلل دودحم ريغ
 .دجن يف امهمكح

 رئاسك نيدلبلا تاقالع نإف ةزيمملا تاقالعلاو دحاولا ءامدتالا اذه مغرو

 اهنم داعبألا ةفلتخم فالتخالا طاقن ضعب انايحأ اهبوشت راوجلا لود تاقالع

 6 ودحلا اهمهأو «يداصتقالا اهنمو «يعامتجالا

 ةيضقلا هذه لوانتت مل تيوكلا لالقتسا دعب ةيناطيربلا قئاثولا نأ امك

 تقرطت ةيكيرمألا اهتليثمو «خيراتلا اذه دعب اهلوح شاقنلا دايدزا مغر «ًادبأ
 تايالولل ةيداصتقالاو ةيسايسلا حلاصملا عم اهضراعتل ءايحتسا ىلع اهيلإ

 .نيتقيقشلا نيتلودلا عم ةيكيرمألا ةدحنم ا

 ةغايص يف اريبك ارود نيدلبلا نيب ةيخيراتلا ثادحألا تبعل دقو

 ىلع صاصتخالا لهأ عمجي داكي ثيح «ثيدحلا رصعلا يف ايوس امهتاقالع

 ةعبطلا «(م1987 «ليجلا راد :توريب) ؛ةيبرعلا دالبلا يف ةلحر :برعلا كولم «يناحيرلا نيمأ (1)

 .655 ص «يناثلا ءزجلا :ةنماثلا

ءرارقتسالا نع ثحبلا :ةيدوعسلا ةيسايسلا دودحلا «ميعنلا نمحرلا دبع يراشم )2(
 راد :ندنل) 

 .93-101 ص (م9 «يقاسلا
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 لود ةصاخبو «لودلا نيب تاقالعلا غوص يف ةرثؤملا لماوعلا مهأ نم هنأ

 ةيعامتجا ةيسفن ةيلآب لمعي يذلا ءيخيراتلا ثوروملا ىدصب ىمسي ام ؛راوجلا

 .(17ةيبلس تارثؤم تاذ

 دمحأ خيشلا مكح ءانثأ يف رارقتسالاب نيدلبلا نيب تاقالعلا تمستا دقو

 كلذل ًاعبت ءودهلا داسف ةبيط طباور دوعس نبا نيبو هنيب تطبر ثيح ؛رباجلا
 .(3)(دبأ تيوكلا نيبو هنيب ءادع ال هنأ دوعس نبا نلعأو .«22نيدلبلا تاقالع

 ىلع امهب ناهتسي ال ناتيطفن ناتوق نيدلبلا نإف يطفنلا ىوتسملا ىلعو
 طفنلل ةجتنم ةلود ربكأ ثلاث تحضأ ةيدوعسلاف ؛عمجأ ملاعلا ىوتسم

 ربكأ نيرشعلا نرقلا تاينيعبس يف تحبصأ امك .«*”ملاعلا يف م1970ماع

 .(5)ملاعلا ىوتسم ىلع ايطفن ايطايتحا كلتمت ةلود

 امك .ًارحبو ًارب ةدياحملا ةقطنملا طفن لالغتسا نامستقي نادلبلاو

 ةرومغملا ةطقنملا يف عقي يذلا يزاغلا ةردلا لقح لالغتسا يف ناكرتشي

 .(6)ةدياحملا ةقطنملاب

 نوؤش ةلجم :يميلقإلا ماظنلا عورشمو يجيلخلا نواعتلا سلجم ؛نوهرم ديز ليلجلا دبع (1)
 «قيثوتلاو ثوحبلاو ةيجيتارتسإلا تاساردلا زكرم :توريب) «11 ددعلا .طسوألا
 .68 ص :(م199 2 سطسغأ

 (11)2. 1ججممل, [1طع ©نلك, خيقطتولو الل عداعمم» ةممرمدعطعك, (آم0003: انكم

 1979), زري( طسطانماعل, 2. 6.

 ربع دودحلا مسر يف يناطيربلا رودلا ةصق :ةيبرعلا ةريزجلا دودح ؛نوسكنيلو .س .نوج 23(
 .181 ص ؛ةيناثلا ةعبطلا ؛.(م1994 «يلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا) ؛ءارحصلا

 (4) كزرممم ظرمصسصلعرب, مصدعتعدم [1عوععيدممز ةمل آلالمرلل 01, (تمصتطلععن هلل

 ممعوو,1991), زعسأ طسطاتواطعل, 2. 50.

 :طابرلا) «53 ددعلا ؛ةدحولا ةلجم ؛ةيموق ةيؤر :جيلخلا يف نمألا ةلأسم ؛مكيلعلا نسح (5)
 . 109 ص ؛(م1989 رياربف «ةيبرعلا ةفاقثلل يموقلا سلجملا

 م3 ريمسيد 8 «تيوكلا «سبقلا ةديرج )6
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 تيوكلا يف لورتبلا فاشتكا لكش نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا ذنمو

 .21هدالب يف بيقنتلا تايلمع نم ديزي يك زيزعلا دبع كلملل ًايوق ًاعفاد

 ءأعم نيدلبلا تاقالع راسم يف ةرازغب هفاشتكا بقع ًاريثك طفنلا رثأو

 هتازايتماو طفنلاب اتلغش نأ دعب امهتاقالع ىلع مّيخ ءودهلا نأ دجنف

 نم 20 يف راوجلا نسحو ةقادصلا ةيقافتا نادلبلا عقوف ؛هدئاوع فيرصتو

 5007073 ليربأ

 تءاج ىتلا يهو م7 ماع كرشتملا عافدلا ةيقافتا نادلبلا عقو مث

 زيزعلا دبع كلملل رباجلا دمحأ خيشلا اهب ماق يتلا ةرايزلا باقعأ يف

 .(20هسفن ماعلا نم وينوي يف ضانرتاب

 امو «نيتيقافتالا نيتاه باقعأ يف نيدلبلا نيب يداصعتقالا فالخلا لاز دقو

 .(”عساو قاطن ىلع ريدصتو ةمخض ةيلورتب تافاشتكا نم امهبكاو

 راوجب ةيدوعسلا اهيف تفقو ةيخيرات تاطحم ةدع ىلإ ريشن نأ ىقب

 يقارعلا ديدهتلل تيوكلا ضرعت عمف «نيرشعلا نرقلا لالخ «تيوكلا

 «تيوكلا بناج ىلإ ةيدوعسلا تفقو م9 ماع يزاغ كلملا مكح نابإ

 ممقلا راد:وكسوم)«ةيملاع ةيؤر :زيزعلا دبع كلملا ءيثراحلا يبارعلا دعاس (1)

 .407 «ةثلاثلا ةعبطلا «(م199 8مالعإلل

 .238 ص «قباسلا عجرملا داقعلا حالص )2(

 (*) هع خلا طعامتلك ةطونأ 1طنك 4معمعععمدعما آممواع خةعهطتمم 80هنملقصت 101 5ماناعو

 1991-1829, دوست ةعدطتم- اكساب ظلتاعل ظهرت: هنءطممل 5طمقعألب ( 1
 مىعطللع 8لتانمدك, 1992), ؟/ماسمع 10, 2, 49

 تيب نع ردصت ةيرهش ةيفاقث ةرشن :ةرهاقلا) «يناثلا ددعلا «ةعبارلا ةنسلا «ةثعبلا ةلجم (3)

 .(( م0 رياربف «تيوكلا

 دجن يف يدوعسلا عسوتلا نم تيوكلا فقوم ؛مساق ايركز لامج (4)
 .123 ص ؛ءاسحألاو

 هس ؟351/-



 ءمهدحو اهناكس ةدارإب ةقلعتم تيوكلا نإ زيزعلا دبع كلملا لاق ثيح

 .مهريصم ريرقت يف قحلا مهل نيذلا طقف مهو

 يمشاهلا يبرعلا داحتالل تيوكلا مض ةركف قارعلا حرط امدنعو

 يف تيوكلا بناج تذخأو .ةركفلا هذهب ةيدوعسلا بحرت مل م1958ماع

 .217مامضنالا ةركف اهضفر

 «تيوكلا يف ايخيرات اقح هدالبل نأب م1 ماع مساق ءاعدا عمو

 ةدناسملاو معدلا بلطب ةيتيوكلا تاءادنلل ًاروف ةيدوعسلا تباجتسا

 دوعس كلملا ىلإ ةلاسر حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا لاسرإ بقع

 عقوتملا وزغلاو هدالب دودح ىلع ةيقارعلا ةيركسعلا دوشحلاب اهيف هربخي

 دق ! : ! .«2)اهل

 امولعم نوكي نأ بجي هنإ لاق امدنع احضاو دوعس كلملا در ءاجو

 بيصي ام لك نأو ؛دحاو دلب ةيدوعسلاو تيوكلا نأ ينادلاو يصاقلا ىدل
 يمالعإلا ىوتسملا ىلعو .(27حيحص سكعلاو ةكلمملا بيصي تيوكلا

 تاحيرصت ةكم ويدار نادأ نيح كلذو ًاضيأ تيوكلا ةيدوعسلا تمعد

 ىلإ اهلقث لكب ةمزألا هذه لالخ ةيدوعسلا تقلأ دقو «(«*7نيطسلف ةداعتسا

 جيلخلاب ةيلودلا قارعلا تاقالعل يسايسلا خيراتلا ,راجنلا رداقلا دبع ىفطصم (1)

 .4 ص «تيوكلا تأدب انه نم «متاحلا دلاخ هللا دبع (2)
 .27 ص :م1963 -1961 ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلاو تيوكلا ةمزأ ءساكوداثرام (3)

 (4) ميوطتمم 8حسصلمتت طلومداعك, [:ةو-اكنت هنأ 1941-1992, ١/هأان175 156
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 تاوق لاسرإ دوعس كلملا ررق ثيح ؛(17هساق تاءاعدا دض تيوكلا بناج

 .(20هذه ةبعصلا اهفورظ يف تيوكلا معدل ةيدوعس

 يف طابض ةتس نم ًانوكم ًايركسع ًادفو ةيدوعسلا تلسرأ كلذ لبقو

 تاليهستلا ثحبلو «كانه يركسعلا عضولا ةساردل م1961 ويلوي لوأ

 ديوزت ثحب مت امك «ةيدوعسلا تاوقلل تيوكلا اهمدقتس يتلا ةيركسعلا

 .(3)ةيدوعس ةلتاقم تارئاطب تيوكلا

 نم ةيقارعلا تاوقلا بارتقال ارظن اريثك ةمزألا هذهب ةيدوعسلا تمتها دقو

 .(*7ةكلمملا نمأل احيرص اديدهت هرودب لكش يذلا رمألا ةيتيوكلا دودحلا

 حارتقاب تمدقت ثيح ةيبرعلا ةعماجلا لخاد ًاضيأ تيوكلا ةيدوعسلا تمعدو

 تاونقلا لحم لحت ةيبرع نمأ تاؤق ليكشتب يضقي تيوكلا بلط ىلع ءانب
 ةيبرع تاوق ليكشت متو «ةعماجلا سلجم هيلع قفاو ام وهو «تيوكلاب ةيناطيربلا

 يف تيوكلا ىلاإ لعفلاب تلصو نادوسلاو ندرألاو رصمو ةيدوعسلا نم ةكرتشم

 .(5)ةمزألا هذه ىلع راتسلا لدسأ مث ءاهلمعب مايقلل م1961 ربمتبس

 ةمزأ ءانثأ يف تيوكلا راوج ىلإ ةيدوعسلا تفقو تاونسب كلذ دعبو

 (1) ةلكتم 1, طع 7عئزمم ناك داماعك, ([آمملمم: 1هطم [10ماكتمك المتاع سنا

 طمعوو, 1980), 2. 97,

 (2) ةيدطتمم 8هسصلقت طتوصساعك, آممو-اك تا 1992-1941, !/هاسمعك, 2 194ب
.5816239 

 ةرتفلا يف قارعلاو تيوكلا نيب ةيسايسلا تاقالعلا خيرات ءيزنعلا داوع فيان دمحم (3)

 .97 ص(«م1973-1

 دهعم :ةرهاقلا) «ةيبرعلا ةريزجلا بونجو جيلخلا تارامإ يف ةيسايسلا عاضوألا «لفون ديس (4)

 .243 ص ؛(م1961 «ةيبرعلا ثوحبلاو تاساردلا

 جيلخلا لود يف اهرثأو ةيناريإلا ةيدوعسلا تاقالعلا ءيواحطلا رماع ميكحلا دبع (5)

 .9 5 ص؛يبرعلا
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 يدنج فلأ نيرشع ةبارق تلسرأ ثيح ؛«(م1973ليربأ -سرام) ةتماصلا

 ةيتيوكلا تاوقلا كابتشا دعب اهدودح نع عافدلا يف ةدعاسملل تيوكلا ىلإ

 .(!)امهنيب ةكرتشملا ةيدودحلا قطانملا ىدحإب ةيقارعلاو

 قلق هنأب اذه ةيدوعسلا فقوم ةيكيرمألا مالعإلا لئاسو ضعب تفصوو

 نأ امك ؛«2جيلخلا يف يجيتارتسإلا هفقوم ةيوقت مث نمو قارعلا راصتنا نم

 رصتتا ول اميف تيوكلا بيصي دق يذلا رايهنالا نم تفوخت ةيدوعسلا
 .(3)ةهجاوملا هذه يف قارعلا

 ءاشنإ ةركف ةبحاص تيوكلا تناك «يجيلخلا نواعتلا ىوتسم ىلعو

 ايلو حابصلا دمحألا رباج خيشلا ناك امنيح م1975 ماع ذنم سلجملا

 ءاشنإ ىلإ اهلالخ اعدو ءيبظ وبأل ةرايز يف ءارزولا سلجمل ًاسيئرو دهعلل
 ةيسايسلا تالاجملا عيمج يف نواعتلا قيقحت فدهب ةيجيلخ ةدحو

 .(4!ةيمالعإلاو ةيداصتقالاو

 يف نييجيلخلا ةيجراخلا ءارزو عامتجا ضايرلا تنضتحا امدنعو

 ريزو سأرت سلجملا سيسأتل ريضحتلل م1981 رياربف نم عبارلا
 ًاريدقت «ءعامتجالا حابصلا دمحألا حابص خيشلا ةيتيوكلا ةيجراخلا

 «نيعمتجملا ىلإ ةمدقملا ةيتيوكلا ةركذملا هيوحت ام ىلع ماق قاثيملا نوكل

 (1) 1عنمع 3كهدوم, 8اهزمع طواتاعمل 89ءعماك ذم اممم, 13 هل طع فكقطأقم

 معمتمكاتاَو 1945-1990, 2. 129.

 (2) 177ةفاطتنص عمرو طموأب 21 1طةمعاط

 (3) ]جلد ددكمم, 5ة00لنه خةهدطتو: طع ©عدقءاعم5 10 دعمنا, (018 011

 همصعأا آلمتك عيوزاو' طععوف, 1988), 2. 138.

 طفنلا لاومأل ةيبنجألا تارامثتسالا :برغلا ةضبقو يجيلخلا داصتقالا .دوعسم ريمس (4)
 .25 ص م1 نك «عيزوتلاو رشنلاو مالعولل ةمكحلا تيب :ةرهاقلا) «يبرعلا

 تدي يدك



 خيشلا نأ نييفحصلا مامأ انلعم ةيدوعسلا ةيجراخلا ريزو فقو اهدعبو

 يف سلجملا سيسأت نع نالعإلا مت لعفلابو ؛7(2)عورشملا وبأ وه حابص

 .(201981 ويام 5

 نم ةرشع ةيداحلا ةداملا هل اودرفأف سلجملا يسسؤم لاب طفنلا لغش دقو

 ةعانصلا لاجم يف سلجملا لود ةيسايس قيسنت ىلع صنت يتلا سلجملا قاثيم

 ءقيوستو ريعستو عينصتو ريركتو جارختسا نم اهلحارم عيمجب ةيطفنلا

 ذاختاو ؛ةدحوم ةيطفن تاسايس ءاضعألا لودلا عضو ىلع لمعلا كلذكو

 .(3)ةصصختملا ةيلودلا تامظنملاو يجراخلا ملاعلا ءازإ ةكرتشم فقاوم

 ديدهتلل ةيدوعسلاو تيوكلا تضرعت ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا لالخو
 ةيدوعسلا تناك دقو «ةيطفنلا امهتالقان تفدهتسا ثيح «نييناريإلا لبق نم

 اهريفس ىقتلا امدنع كلذو ءاهتالقانل ةيبنجألا ةيامحلا بلط ةركف يف ةقابس

 فصتتنم زتلوش جروج ةيكيرمألا ةيجراخلا ريزوب ناطلس نب ردنب نوطنشاوب

 دعب اهتالقان ةيامحب يكيرمأ دهعت ىلع لوصحلا فدهب م1984 ويام

 .«*7ةيدوعسلا تالقانلا ىدحإ ىلع ءادتعا ثودح

 لوأ اهتفصب تيوكلا ىلإ ةهجوملا تاماهتالاو معازملا ءاقللا اذه يفنيو

 ةيميلقإلا تاقالعلا روظنم نم هتايلاكشإو هروطت :يبرعلا جيلخلا نمأ ؛يمجعلا دمحم رفاظ (1)

 .456 ص «ةيلودلاو

 (2) ةممايدطتمماةم عطغععطقمت, كا هل, آلكهع ةصل طءعوعع ذم الع 6نلع 10ه عوأنع

 طماتنغنعع همل عوعنمممل 1[ ءاماتموؤب 2. 226

 .8 ص «قباسلا عجرملا «يمجعلا دمحم رفاظ )32(

 (4) [ظ0اع. 01*ممةصدحم 11هدعماا ةصل طع 111001 عدم 5ع طمانعإب ذم ندع آمللق-

 هام 0[ قلع طعمتكامم, (عممطمل عع: ةمدطسل عع الملا عونازر طععوج, 1991), 2.189.
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 برحلا تايرجم يف مهماحقإو ةقطنملا نييكيرمألا لاخدإل يعسو ركف نم

 .(1)ةيناريإلا ةيقارعلا

 تذختا تيوكلا قارعلا تزغو ةقطنملا يف ىربكلا ةماطلا تلح امدنعو

 هاجت ًامزاحو ًادحوم ًافقوم ةيدوعسلا اهسأر ىلعو نواعتلا سلجم لود ةفاك

 .(2)أزجتي ال ءزج سلجملا لود نمأ نأ ةقيقحب ةكسمتم ةمزألا

 ناريطلاو عافدلا ةرازو تامولعمو ةيوجلا عالطتسالا لئاسو تفشك دقو

 مامأ ةمخض ةيقارع ةيركسع ًادوشح كانه نأ يقارعلا وزغلا ءانثأ يف ةيدوعسلا

 امخض اددعو يدنج فلأ 150 و ةبابد 2500 ىلع ديزت ةيلامشلا ةكلمملا دودح

 .(0اضيأ ةيدوعسلل نييقارعلا فادهتسا دكؤي امم تاحفصملاو تارئاطلا نم

 .( نطابلا رفح نم طقف م0 ةفاسم ىلع زكرمنت ةيقارعلا تاوقلا تحبصأو

 لكشو ءاهددهي ًامهاد ًارطخ نأب ةرم لوألو ةيدوعسلا ترعش انهو

 ةيدوعسلا ةيقرشلا ةقطنملا طفن لوقح دض يركسع لمع عوقو لامتحا

 رطخلا داعبإل ةيدوعس ةيولوأ تيوكلا ريرحت ىحضأو .مهل ًايوق اييتجاع

 .«؟اهيضارأ نع يقارعلا

 ةيخيرات ةسارد :يبرعلا جيلخلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ءيحانطلا دومحم دمحم (1)
 .260 ص :م1971-1990 ةيسايس

 نواعتلا سلجم :ةيلودلاو ةيميلقإلا يداصتقالا نواعتلا تاعورشم ءانهملا ناميلس ميهاربإ (2)
 :يبظ وبأ) :21 ددعلا «ةيجيتارتسإ تاسارد ةلسلس ؛لئادبو تارايخ -ةيبرعلا جيلخلا لودل

 .41 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م1998 ؛ةيجيتارتسإلا ثوحبلاو تاساردلل تارامإلا زكرم

 ةيلودلا جارعملا راد :ضايرلا) ؛:ةيجراخلا اياضقلاو دهف كلملا ؛دجاملا دعس ميهاربإ (3)
 .103 -102 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م2001ءرشنلل

 ةراضحلاو خيراتلا ةعوسوم «ةريسملاو دئاقلا :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ءيمساقلا دمحم دلاخ (4)

 .170 ص ( م9 «ثيدحلا يعماجلا بتكملا :ةيردنكسإلا) 2 مقر ؛ةيجيلخلا

 ؛يميعنلا هلإلا دبع :ةمجرت ؛ثيدحلاو ميدقلا نيب ةيدوعسلا ةيبرعلا خيرات ءديشرلا يواضم (5)
 .225 ص ؛ىلوألا ةعبطلا ؛.(م2002 «يقاسلا زاد :ندنل)
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 رابكو ةيعرشلا ةيتيوكلا ةموكحلا ةيدوعسلا يضارألا تفاضتساو
 .يقارعلا لالتحالا ةرتف ءانثأ يف نييتيوكلا نيلوؤسملا

 اذه نكل ؛:ةحارص قارعلا ةنادإب وزغلا هاجت يدوعسلا فقوملا مستا دقو

 ةمزألا لح ىلإ ةيدوعسلا امهالوأ يف تعد نيتلحرم ىلإ مسقنا فقوملا

 ثيح لانملا ديعب يملسلا لحلا ادب امدنع امهيناثو «ةيعرشلا ةدوعو ًايملس

 زيجت يتلاو ةدحنملا ممألا قاثيم نم نيسمخلاو ةيداحلا ةداملا لامعإ تنلعأ

 .(17ةلود ىلع ةلود موجه عدرل تايسنجلا ةددعتم تاوق ةوعد

 ةيعادلا ةدحتملا ممألا تارارق ةفاكب ةيدوعسلا تمزتلا هتاذ قايسلا يفو

 خض تالدعم نم تعفر امك «قارعلا ىلع يداصتقالا راصحلا ضرف ىلإ

 تيوكلا تادادمإ فقوت رثإ ةيملاعلا قوسلا تاجايتحا ةهجاومل اهطفن

 ايلعف تكراشو «فلاحتلا تاوقل ةعونتم تاليهست تمدق امك «قارعلاو

 .تيوكلا ريرحت ةيلمع يف ايركسعو

 قارعلا عم ةرركتملا اهتامزأ لالخ تيوكلل يدوعسلا معدلا لكش دقو
 .امهعمجت يتلا طباورلا ةناتمو نيدلبلا تاقالع قمع ىلع ًاحضاو ًاليلد

 :ةيربلا ةيدوعسلا ةيتيوكلا دودحلاو طفنلا

 ةقطنم يف رمتؤم مهأ دقع م2 ةنس ربمفون نم نيرشعلاو عباسلا يف

 يذلا رمتؤملا هنوكل كلذو «ىلوألا ةيملاعلا برحلا باقعأ يف يبرعلا جيلخلا

 رمتؤملا وهو ءاهيف دودحلا سسأ عضوو «ةقطنملا راطقأل ةيلودلا ةيصخشلا ررق

 «لوألا ءزجلا «ةيسايسلا مولعلا ةعوسوم ءريرحت :دلقم يربص ليعامسإو عيبر دومحم دمحم (1)

 .839 ص

 تالت



 فدهب ةيناطيرب ةياعرب دقع يذلا وهو“*!77ريقعلا رمتؤم مساب فرع يذلا

 تاضوافم تدهش مايأ ةسمخ ةليط رمتؤملا اذه تاسلج ترمتساو

 لوانتو «سكوك يس ريب جيلخلا يف يناطيربلا يسايسلا ميقملا لخدتف («ةريسع

 .دودحلا ةلأسم هب مسح ةطراخلا ىلع ًاطخ عضوو ءآملق

 تصن امك ةيبونجلا ةيتيوكلا دودحلا قبت مل ةيقافتالا هذه بجوميو

 سكوك فتكي ملو م3 ماعل ةينامثعلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا اهيلع

 نيب ةدياحملا ةقطنملاف .22)ةدياحملا قطانملا ةركفب جرخ لب دودحلل هطيطختب

 ملو «تيوكلا ةحاسم نم 6 اهتحاسم يف يواست ةيدوعسلاو تيوكلا

 نكي مل هنأ امك «نيتلودلا نيب ةكرتشملا ةرادإلل ماظن وأ ليلد يأ اهب نكي

 عازن يأل ةيعجرم ةيأ عضوت ملو «ةيرحبلا ةيوستلل عجرم يأ كانه
 اهمسح نود عبرم ليم 2500 ب ردقت ةحاسم تكرت امك «27عقوتم
 .240يئاهن اكشب

 وضع يجولمدلا هللا دبع روتكدلا ةيدوعسلا نع ريقعلا ةيقافتا عقو دقو

 .54 ص «نيرشعلا نرقلا ؛ةيناطيربلا ةيامحلا لظ يف تيوكلا «حابصلا ةفيلخ ةنوميم (1)
 :رظنا رمتؤملا اذه لوح تاليصفتلا نم ديزمل (*)

 - [لوهصو 5غ. ]مطعم ظرشلععي ططنلتطإل, ددسلان خمعدطتو, (لعوب الورلعت طءوعوعتب 1995).

 - .نءقمل ملعائمم, 1كنطلدنأ ةمل طعع 8لعلعططمانتك, (آمم002: فللاعد» ةقل

 الملام, 1956).

 . 68 ص ءرصنلاو ةوقلا ماهوأ :جيلخلا برح «لكيه نينسح دمحم (2)
 (3) 0عدلل ادلع, كاممتل 72مموع هك 2 5هأناتمن 0 طممطاعمتك 01 "1 عصتامرتقل 501ععتجلاب

 أد ندع 0انآك, .سجعوعممعاج امن !كتامقدل 1"هنصلقتتممك 0؛ اننع (نانآك ذاهاعك, 8لن160 ال

 [؟ءكممل 5كدمقعأل, ([مولممن [1001 طععصخ, 1994), 1ةصأ ظنطاتخاطعلب 2. 204.

 (4) خيهطتمم 30[1تسلقتج [داكصناعع, كديسلتم خميدطام- !كيجنا 1991-1829 , ؟لماسدع 10,12. 749

 تاو



 نع ةباين تيوكلاب يناطيربلا يسايسلا ليكولا روم روجيملاو ءيدوعسلا دفولا
 .9/01161922 ماع ريمسيد نم يناثلا يف رباجلا دمحأ خيشلا

 ةكراشملا لودلا ليثمت تايوتسم توافت رمتؤملا اذه يف زنظنلل تفاللاو

 اهتموكح يف ريزو اهلثمي ةلودو «(ةيدوعسلا) اهسيئر اهلثمي ةلودف «هيف
 .22(تيوكلا) يناطيرب طباض اهلثمي ةثلاثو (قارعلا)

 ءانثأ يف طفنلل يلجلا روضحلا يهو رمتؤملا اذه يف مهألا ةطقنلل يتأنو

 :يتأي اميف حوضوب روضحلا اذه رهظ دقو ءريقعلا رمتؤم دعبو

 نود «رمتؤملا اذه تاسلج يف يسيئر فرطك زملوه كنارف روجيملا روضح -

 يطفنلا ضوافملا وهو «ةلود ةيأ دفول ةعبات ةيمسر ةفص ةيأ هل نوكت نأ

 .(3)اهيف طفنلا وبأو ةقطنملا هذه يف لوألا

 اهدودح يف ًاريبك ًالهاست اهؤادبإو ةيقرشلا اهدودح يف ةيدوعسلا ددشت -

 لورتبلا روهظ عقوت مدع ىلإ اذه لك عجريو «ندرألل ةيذاحملا ةيلامشلا

 .(4)قطانملا هذه ل

 ةرهاظ اهتعبت «ةدياحملا قطانملا يه دودحلا ميسرت يف ةديدج ةرهاظ ةدالو -

 ضرأ يف ناكرتشي نيدلب نيب ةيطفنلا دئاوعلا ماستقا يه ىرخأ ةديدج
 .(5)ةدحاو

 ؛(م1996 ءرشنلل ساطرق راد :تيوكلا) «تيوكلا يف يسايسلا روطتلل لخدم ءراجنلا مناغ (1)
 .21 ص «ةيناثلا ةعبطلا

 (*) 105+ ثلآ] طءعامتلك فطمسأ 1طنك ةوهععمدعما آم0أ: ةعطتمم 80ان قمل

 آداوماناعؤ, 5ةنلتق 4ميهطتةعاكبةتا 1991-1829 , ا/ماسمع]10, 2, 37- 8

 :م1902-1922 /ه1341- 1319 تيوكلاو دجن نيب تاقالعلا .نودعسلا دومح دلاخ (2)

 .254ص ؛«ةيناثلا ةعبطلا «(م1990 :ءلسالسلا تاذ :تيوكلا)
 .277 ص (؛ةيجيتارتسويجو ةيفارغج ةهجو :دودحلا «ليفلا ديشر دمحم (3)

 .117 ص ؛يبرعلا عمتجملاو ةسايسلا يف هرثأو لورتبلا ؛داقعلا حالص (4)

إلا تاساردلا زكرم :توريب) «يبرعلا جيلخلا يف دودحلا تاعازن «روكشم ملاس (5)
 ةيجيتارتس
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 نع هاضر مدع هنالعإ ةيقافتالا هذه ىلع تيوكلا خيشل لعف در لوأ ناك -

 .(؟)رخآ ءيش يأ لبق «ةقطنملا هذه يف طفنلا تازايتما ماستقا

 ةكرشل ةقطنملا هذه يف اهب ةصاخلا طفنلا تازايتما حنم ىلع تيوكلا مادقإ -

 نع تيوكلا اضر مدع كلذ ىلإ عفادلا ناكو «ةيناطيرب تسيلو ةيكيرمأ
 .«2)رمتؤملا اذه يف ايناطيرب رود
 دعب لضفألا وحن ريست ةيدوعسلاو تيوكلا نيب تاقالعلا تذخأو

 دعاسو -ًاقباس انرشأ امك -تيوكلا مكح ةدس رباجلا دمحأ خيشلا ءالتعا

 امهيضارأ لخاد ةيطفنلا تازايتمالاب نيدلبلا مامتها رارقتسالا ىلع

 يهنت نأ نم ةيكيرمألا حلاصملا تنكمت دقو ءًاضيأ ةدياحملا ةقطنملا لخادو

 عم ةسفانملا مسحتو يدوعسلاو يتيوكلا اهيمسقب اهطفن ىلع عازنلا
 كيفيساب يتكرش باسحل 2201949 -1948 يماع اهحلاصل نييناطيربلا

 .«©ليوأ تندنبدنإ اكيرمأو ليوأ نرتسو

 ةدياحملا ةقطنملا يف اهب صاخلا مسقلا زايتما ةيقافتا تيوكلا عيقوت دعبو

 ةخسن لاسرإ هيلإ بلطي رباجلا دمحأ خيشلل ةلاسر زيزعلادبع كلملا لسرأ

 .«22اهيلع عالطإلل اهنم

 -4 نيبرحلا نيب تيوكلل يداصتقالاو يسايسلا روطتلا ءمساجلا رداقلا دبع ةاجن (1)
 .75 ص ء م9

 نيبرحلا نيب ام تيوكلاو ةيدوعسلل ةيسايسلا دودحلا اياضق :يعيبر داؤف هللا دبع (2)

 .76 ص ؛(ت .د ؛يلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا) ءاهراثآو م1919-1939نيتيملاعلا
 :ةرهاقلا) «ةيبرعلا دالبلا يف لورتبلا دوقعو تايفافتا «بهذ بحاصو ريقش بيبل دمحم (3)

 .110 ص ؛يناثلا ءزجلا .(م1969 ؛ةيملاعلا ةيبرعلا تاساردلا دهعم
 .133 0 ص «عبارلا ءزجلا «قباسلا عجرملا )4(

 (5) 1[حتمتا طماتاتعمل ىععمعإل, ةيدطتع آهعبسصعماك 1899- 1949, (ا].1: ةععطلاع

 2[1لننهمك, 1994), ؟/ها]سصع 11, 2.468.
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 ميسرت ةيمهأ تدادزا ةيدودحلا قطانملا يف تافاشتكالا يلاوت عمو

 دعي يذلاو م1962 ةنس ريدج مأ لقح فاشتكا ءاجو «نيدلبلا نيب دودحلا

 وحن نيدلبلل ًاعفاد نوكيل ةقطنملا هذه يف ةيطفنلا تيوكلا تافاشتكا مهأ نم

 .(11ةكرعشملا امهدودح ميسرت

 يف ًاباطخ ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزول ةيتيوكلا ةيجراخلا ريزو لسرأ دقو
 ؛عقاولل ريقعلا ةيقافتا ةمءالم مدع ىلإ هيف ريشي م1964 ويلوي نم لوألا

 فقوم ديضعتل تادنتسم نم كلمت ام قيرط نع ايناطيرب ةدعاسمب بلاطو

 .(2ةدياحملا ةقطنملا عضو لحل اهيعاسم يف ةيتيوكلا ةموكحلا

 7) ةدياحملا ةقطنملا ميسقتل ةيدوعسلا ةيتيوكلا ةيقافتالاو طفنلا

 :(م19 6 ةويلوي

 نمو «يبرعلا جيلخلا ةقطنمب ةايحلا ةعيبط نم اريثك طفنلا روهظ رّيغ

 ناكرتشي امهنوكل ةيدوعسلاو تيوكلا نيب ةصاخ ؛هلود نيب تاقالعلا ةعيبط

 هذه لالغتسا بلطت ثيح ؛ةمخض ةيطفن تاورث يوحت ةدحاو ةقطنم يف

 ؛(3)بناجألا وأ نينطاوملا نم اهيف نيلماعلا ةايح ميظنتو تاقافتالا دقعو

 (1) 8ءععمرلك هآ اكدتا 1961- 1965, (1962), 8لنأغل 8ز: ةمتاق آط. 8سسلعأت ,

 (1] 1غ: ةععطلاع 8لن6هدك, 1997), 2, 625, 81.6

 (2) 1ععم1لك 01 1ك هنا, 1964, 2 600.

 ميسرتو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو تيوكلا نيب ةدياحملا ةقطنملا ميسقت ,مرك فسوي دمحم مساج (3)

 111 ددعلا «ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم ءاهل ةيذاحملا ةرومغملا ةقطنملل ةيرحبلا دودحلا
 .20-21 ص ؛(م2003ربوتكأ «تيوكلا ةعماج ءيملعلا رشنلا سلجم :تيوكلا) «29ةنسلا

0 



 لك مظنت ةيقافتا دقع ةرورض اهدافم ةعانق ىلإ نافرطلا لصوت اذه لكل

 .(©61965 ماع ويلوي نم عباسلا يف لعفلاب مت ام وهو ءرومألا هذه

 نيفرطلا اضر ىلع ةرازغبو طفنلا ىلع ةقطنملا هذه ءاوتحا دعاس دقو

 .«!)امهيلكل ةمخض تادئاع نم هبلجيس امل ؛ةيقافتالا هذهب

 خيراتب فئاطلا ةنيدمب رداصلا كرتشملا يمسرلا نايبلا يف ءاج امبسحو

 ةسايسلا يف قيسنتلا ةرورض ىلع اقفتا نيبناجلا نإف م1965 ويلوي نم 7

 ةساردل ةكرتشم ةينف ةنخ ليكشت ىلع اقفتا كلذكو ءامهب ةصاخلا ةيلورتبلا

 ةدافتسا ىصقأ قيقحتل نيتلودلا ةموكحل حصنلا ميدقتو ةيلورتبلا نوؤشلا

 .22ةيويحلا امهتاورث نم امهيبعشل ةنكمن

 نيفرطلا قوقحب ساسملا مدع ةرورض ىلإ ةعبارلاو ةثلاثلا ناتداملا تراشأو

 قوقح فرط لك مارتحا ةرورض ىلإو «ةقطنملا لك يف ةيعيبطلا تاورثلا يف

 .(31ةلبقتسم دجوتس يتلا وأ ةدوجوملا ءاوس ةيعيبطلا هتاورث يف رخآلا

 ةقطنملا ةرابع لادبتسا مت ةيقافتالا هذه بجومب هنأ ركذلاب ريدجو

 يف ةيواستم قوقحب نيفرطلا ظافتحا عم ةدياحملا ةقطنملا ةرابعب ةموسقملا

 .ةمسقملا ةقطنملا لماك

 (*) هع خلا خمانعاعك هز 1طنق معيععمدعما آمماعت 1ععمرلك 04 اكاناتاةثاب 1965, 22

.9 :403 

 ةعومجم نمض ثحب ؛يضارألاو دودحلا لوح تاعازنلاو جيلخلا لود ؛دليفوكس دراشتير (0)

 تارامإلا زكرم :يبظ وبأ) :نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف جيلخلا نمأ :باتك ثوحب
 .196 ص ؛ىلوألا ةعبطلا :.(م1998 ؛ةيجيتارتسإلا ثوحبلاو تاساردلل

 (2) خيوطتمم 8هسصلمتك ]توماناعع, 5ةنلزد خيقطتقع ا؟نالدلا 1991-1829 , ؟؟هاسصتع10ب

2070 

 .72 ؛71 ص «قباسلا عجرملا .حابصلا ةفيلخ ةنوميم (3)
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 م5 ويلوي نم 11 يف ةيقافتالا هذه ىلع ةيدوعسلا تقداص دقو

 متو «ةمألا سلجم لبق نم اهرارقإ دعب م6 ويلوي نم 4 يف تيوكلاو

 .©7061966 ويلوي نم 25 يف نيدلبلا نيب قيدصتلا قئاثو لدابت

 يضقي ةيدوعسلاو تيوكلا نيب قافتا ىلإ لصوتلا مت م1970 ماع يفو

 اذه ناك ثيح «نيتلودلا نيب ةموسقملا ةقطنملا يف يرادإلا ذوفنلا نييعتب

 .(2)ملاعملا حضاو يرادإ ديدحت ةباثمب قافتالا

 :ةيرحبلا ةيدوعسلا ةيتيوكلا دودحلاو طفنلا

 اهتربتعا يتلا ةيرحبلا قطانملا ضعب ىلع نيدلبلا نيب فالخلا زرب
 ةدايسلا ةسراممبي ةيدوعسلا تبلاط امنيب «ةيميلقإلا اهتدايس نمض تيوكلا

 لحاس نم ةبرقم ىلع عقت يتلا قطانملا يهو .«ة)اهيلع تيوكلا عم ةكرتشملا
 .(4!تيوكلا

 ببسلا قطانملا هذه نطاب يف رقتسملا طفنلا لّثم تاينيعبرألا ذنمو

 قافتا ىلإ لوصولا ةلواحمل ًاعفاد ناكو «نيدلبلا نيب فالخلل يرهوجلا

 5 م1 ماع اهتيعبت ةلأسم مسحي )50 تاما

 نمض ثحب ؛م1946-1961 ةثيدحلا ةلودلا تاسسؤم ءانبو تيوكلا ءيدنفأ نيسح ةيطع (1)

 تيوكلا ةلود ةأشن يف ةسارد -ةلودلا ىلإ ةرامإلا نم تيوكلا :باتك ثوحب ةعومجم
 .351 ص «ةيلودلا اهتاقالعو ينوناقلا اهزكرم روطتو

م :توريب) ؛دامح يريخ ةمجرت :ةيبرعلا ةريزجلل ةيقرشلا دودحلا .يليك .يب .يج (2)
 ةبتك

 .176 ص .(م9 ؛ةايحلا

دلا ةيسايسلا ةلجم ؛يبرعلا جيلخلا لود عم ةيدوعسلا دودحلا ؛هتاحش ىفطصم دمحم (3)
 ؛ةيلو

 ؛مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسانيسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) «111 ددعلا

 . 222ص(«(م199 3رياني

 (4) ةيدطتحم 8مسلمج' [كمناعك, كدسلتد ةيدطتد اكنوبدنا 199-1829] , ؟/هاسع 11,15.

 .89 ص ؛(م1956 « ةرهاقلا) ؛نيرشعلا نرقلا يف برعلا ةريزج هبش «ةبهو ظفاح (5)

 تا



 ةيجراخلل ةيدوعسلاب ةيناطيربلا ةرافسلا تدكأ م1952 ماع يفو

 «تيوكلا عبتت ًاديدحت مدارملا مأو هوراق يتريزجو قطانملا هذه نأ ةيناطيربلا

 .(1)ةدياحملا ةقطنملا ىلإ ًادبأ مضنت ملو

 تريثأ نييطفنلا م1958:1957 يزايتما ةيدوعسلاو تيوكلا حنم بقعو

 طفنلا يتكرشل نيعباتلا لامعلا قفدت نع تجتن يتلا ةيرادإلا تالكشملا ضعب

 تاثحابم لعفلاب تيرجأو «ةدياحملا ةقطنملل ةيرحبلا ةقطنملا يف نيتلماعلا

 تمدقت م1 ماع يفو «ةقطنملا هذهل ةكرتشملا ةرادإلا عضو ميظنتل ةكرتشم

 .«2)[مامت ةلأسملا هذه مسح ةيدوعسلل ضرعب تيوكلا

 ةكراشملاب ةيدوعسلا تبلاط نأ دعب ضرعلا اذه رارقإ مت ماعب اهدعبو

 ىلع تيوكلا تقفاوو «ةروكذملا قطانملا نم جتنملا طفنلا دئاوع فصن يف

 .(3)بلطلا اذه

 تيوكلا تذخأ ةكرتشملا هايملاو يراقلا فرجلا ةلكشم لح ءارو ًايعسو

 تاثحايبم ءارجإ ةرورضب اهتحصن يتلا ايناطيرب ةراشتسا يف م196 2 ماع

 ميكحتلا 9 ءوجللا عم «فينج ةيقافتاب اهفارتعا دعب ةيدوعسلا عم ةرشابم

 ةيميلقإلا هايملا دادتما نع نالعإلا مث ءيدوعسلا ضفرلا لاح يف يلودلا

 .(*4(0)لايمأ بس ةيتيوكلا

 (4)1ةيدطتدم 8هسدلممو ط7لومأعك, 5ةينلتق ةعقدطلد-اكبادتا 1829- 1991, ؟لهاسع

112. 

 :ةرهاقلا) «111 ددعلا «ةيلودلا ةسايسلا ةلجم «ةيداصتقالا دراوملاو دودحلا «يحبص دمحم (2)

 .192 ص ؛(م1993 رياني :مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم
 (3) 2ععمرل5د هك اكناالةنا, 1965, 2. 731, 816. 1531/ 2

 (4) [2ععمرل5 ه4 ]كدة نا, 1962, 2. 615, 816. 1081/ ٠

 نوناقلا دواد دمحم معنملا دبع :رظنا ةيميلقإلا هايملاو يراقلا فرجلا لوح حرشلا نم ديزمل (*)
 .(م1991 «فراعملا ةأشنم :ةيردنكسإلا) «ةيبرعلا ةيرحبلا تالكشملاو راحبلل يلودلا
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 قيرف لاسرإل اهدادعتسا تيوكلا تدبأ -م1962 - هسفن ماعلا يفو

 .217ةيميلقإلا هايملا ةلكشم لحل ةيدوعسلل تاضوافم

 ةقطنملا ميسقت ةيقافتا ىلع نيدلبلا عيقوت مت م5 ويلوي نم 7 يفو

 .(2)ةدياحملا

 24 يف رداصلا يريمألا موسرملا بجومب تيوكلا تماق دقو

 امك ًاليم رشع ينثا ىلإ ةيدوعسلا عم ةيميلقإلا اههايم دم م1967ربمسيد

 .(3)ىرخألا يه هتددح

 ةقحلم ةيقافتا ىلع تيوكلا يف عيقوتلا مت 1969 ربمسيد نم 18 يفو

 (4)نيدلبلا نيب يئاهنو لصاف دحك فصنلا طخ اهيف دمتعا م1965 ةيقافتاب

 .(67ه01970 ويام نم 20 خيراتب يلامشلا ءزجلا ةرادإ تيوكلا تملستو

 نييعت اهبجومب مت ةيقافتا نادلبلا عقو م2000 ماع ويلوي نم يناثلا يفو

 ةيقافتا يهو ««57ةموسقملا ةقطنملل ةيذاحملا ةرومغملا ةقطنملا مسقي يذلا طخلا

 (1) #هءمرلو هأ زك متاب 1962, 2. 623, 8126 1081/10.
 (2) 12ععمر605 04 ]كدا ةناب 1965, ط5 403 : 9

 .199 ص «قيباسلا عجرملا ءسورديعلا نسح دمحم (3)

 .م1969 ريمسيد 19 تيوكلا «ةسايسلا ةديرج (4)
 ةيبرعلا ةكلمملاو تيوكلا ةلود نيب ةعقوملا ةيرحبلا دودحلا ةيقافتا ءيراشملا دمح ءافيه (5)

 جيلخلا تاسارد زكرم «ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا ةقطنمل ةيراجلا ثادحألا لجس «ةيدوعسلا
 .158 ص ؛ةعبارلا ةنسلا «15ددعلا ؛تيوكلا ةعماج «ةيبرعلا ةريزجلاو

 ةلجم ءءاقشألا نيب تافالخلا لحل جذومن :ةيتيوكلا ةيدوعسلا دودحلا ةيقافتا «ةفيلخ دمحم (6)
 «ةيجيتارتسإلا تاساردلل جيلخلا زكرم :ةرهاقلا) ءنيرشعلا دلجملا «19ددعلا «ةيجيلخ نوؤش

 .6 ص «(م2004 سطسغأ

 - 5غ



 ةقطنملا هذه تاورشل نيدلبلا ةيكلم ةيقافتالا هذه حم دقو ءامهنيب ةموسقملا

 ,(*1(0)ةيعببطلا

 يبرع يدودح فالخ ىلع زاتسلا للا ؛يوخأ راطإ يفو ءاذكهو

 .هئاهنإ يف ًاريخأو هدمأ ةلاطإ مث نمو هقلخ يف ًاريبك ًارود طفنلا بعل

 نامضل ةيبرعلا ةسسؤملا :تيوكلا) .«18 ةنسلا «.148 ددعلا ءرامثتسالا نامض ةلجم (1)

 .مم 0 ويلوي 1 «تيوكلا «سبقلا ةديرج :رظنا ةيقافتالا هذه دونب ةفاك ىلع عالطالل 2#«(

 - 5غ5-



 عبارلا لصفلا

 طمنلا

 ناريإب ةيسايسلا تيوكلا تاقالعو

 ( م1990 - 1911)





 ةردن لقنل وأ ةلق وه ةيناريإلا ةيتيوكلا تاقالعلا يسراد هجاوي ام لوأ لعل

 يفارغجلا نيدلبلا راوج نم مغرلا ىلع «تاقالعلا هذه ثحبب ةصتخملا عجارملا

 .ةيداصتقالا امهتاكرتشمو ةينيدلا امهطباورو ةيخيراتلا امهتاقالع قمعو

 نواعتلا رصاوأ زيزعت يف اريبك ارود ةريثك تارتف يف داصتققالا بعل دقو

 ةيقافتاو «تيزنارتلاو ةراجتلا ةيقافتا اهنم ةيداصتقالا تايقافتالا نم ةعومجم

 ةكرح جاورو ومنب م0 و 5 يماع نيب ام ةرتفلا تزيمت امك

 كلذو :م1979 ماع ةياهن ىتح ةرقتسم هبش تالدعمب نيدلبلا نيب تادراولا

 ببسب احضاو اعجارت تدهش ةكرحلا هذه نكل 1 غلب ةدايز لدعمب

 .تاونس ينامثل تدتما يتلا ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا فورظ

 ةيسايسلا تيوكلا تاقالع يف درطو بذج لماع قارعلا لكش دقو

 ىلع ةرطيسلا قارعلا تالواحم ةفاك دض ناريإ تفقو ةيحان نمف «ناريإب

 ةبسانم نم رثكأ يف ناريإ هاش نلعأ ام اريثكو ءاهعيمج اهتنادأو تيوكلا

 ةيأ ةسرامم وأ تيوكلا ىلع ةرطيسلاب قارعلل حامسلا قلطملا هدالب ضفر

 .«!!اهيلع طوغض

 تاديدهت نم ةيلعف فواخم ةيأ لجست مل خيراتلا ثادحأ نأ امك

 لبقتسم ا ةلجم «نواعتلا قافآل ةيفارشتسا ةسارد :ةيناريإلا ةيتيوكلا تاقالعلا هللا دبعلا ظفاح دماح (1)
 .102ص ؛(م1996 ربمفون «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) «213 ددعلا ؛يبرعلا

 - ؟غود



 ةدناسملا ءارج ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا ةرتتف لالخ الإ تيوكلل ةيناريإ

 .(1)قارعلل ةيتيوكلا

 تاقالعل اعبت ناريإب اهتاقالع فيكت نأ ىلإ تيوكلا ترطضا دقو

 نيتاه نيب يسايسلا نزاوتلا ةبعل تيوكلا تسرام ام اريثكو «قارعلاب ناريإ

 بناجلل زاحنت تيوكلا دجن يسايسلا ىوتسملا سفانتلا اذه زواجت لاح

 ةرتف ءانثتسا عم .«20ناريإب اهتقالع رتوت ىلإ كلذ ىدأ ول ىتح «يقارعلا

 لئاوأ يف يثعبلا ماظنلا دي ىلع قارعلاب يراسيلا هاجتالا يمانت
 .(30تايني َ !|

 «حلستلا اياضقك رفانت لماوع نيدلبلا تاقالع توح ىرخأ ةيحان نمو

 ةروشلا ريدصت نم فوخملاو .هاشلا مكح ةرتف يف ليئارسإب ناريإ ةقالعو

 .ةيمالسإلا

 باحسنالا بقع يناريإلا ينمألا عورشملا دض تيوكلا تفقوو

 تحرتقا يذلا يميلقإلا فلحلا دضو .م1971 ماع جيلخلا نم يناطيربلا

 .(4)ةقطنملاب هليكشت ناريإ

 .68 -67 ص :م1991 -1961 ةيجراخلا تيوكلا ةسايس ءسيهيودلا دومح دمحأ (1)
 2 ص ؛يبرعلا جيلخلل يميلقإلا ماظنلا «سيردإ ديعسلا دمحم (2)

 ةرسألا دهع ىلع يبرعلا جيلخلاو ةيدوعسلاب ةيناريإلا تاقالعلا مساق ايركز لامج (3)
 :نيزدم :ةيناريولا ةيبرعلا تاقالعلا :باتك ثوحب نمض ثحب م9 -1925ةيولهبلا

 «ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم :ةرهاقلا) «قزر بيبل نانويو مساق ايركز لامج
 .147 ص (م3

 .مم3 ويام 21 «توريب .راهنلا ةديرج )4(

 سس 5غ -



 رزج ناريإ لالتحال تيوكلا بجش كلذكو «يناريإلا يتيوكلا فالخلا طاقن

 .213261972 رخاوأ نامعب حلسملا اهلخدتو م1971 ماع ثالثلا تارامإلا

 فالخ ةطقن ةيناريإلا ةيتيوكلا ةيرحبلا دودحلا ميسرت ةيضق تدعو
 لوصولا ضراعيو هطوغض سرامي قارعلا ناك ثيح «نيدلبلا نيب ىرخأ

 .فاطملا ةياهن يف اهلاشفإ ىلإ يدؤي يذلا رمألا ؛ةيناريإ ةيتيوك ةيوست ةيأل

 ةريزجل يميلقإلا رثألا ةعيبط لوح يناريإلا يتيوكلا فالخلا لكشو
 .22)ةيدودحلا تافالخلا هذهل اجذومن اكليف

 ناتوق نادلبلاف ءاعم نيدلبلا تاقالع يف اكرتشم امساق طفنلا لثمو

 ميلقإلا يف ديحولا دلبلا تناك ناريإو ءامهب ناهتسي ال ناتيملاع ناتيطفن

 ذنم اهيف طفنلا فشتكا ثيح «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ يف طفنلل جتنملا

 .230ه1908ماع

 نم /20 هنم رمي يذلا زمره قيضم ىلع رطيستو لطت يتلا يه ناريإو

 ربعم مهأو «ملاعلا وحن ةديحولا جيلخلا ةباوب وهو :2*”طفنلل يملاعلا جاتنإلا

 لك ةنيفس لدعمب ةنيفس ةئام نم رثكأ ايموي هلالخ نم ربعي ثيح «يملاع يئام

 يل رف دمع

 :ةرصبلا ةعماج «ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا ةبعش :77 مقر :ةصاخلا ةلسلسلا

 .136 ص ؛(م1984 ؛ةرصبلا ةعماج ةعبطم :ةرصبلا)

 .6 2 ص ؛ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف دودحلا تاعازن نوهرم ديز ليلجلا دبع (2)
 .139 ص ؛ملاعلا يف لورتبلا برح «يواربلا دشار (3)

يلخلا ةقطنم يف رارقتسالاو مالسلا لماوع ءرهوج نسحو تجهب تدوج (4)
 :تانيعستلا يف ج

 زكرم :توريب) «211 ددعلا ؛يبرعلا لبقتسملا ةلجم ؛جراخلا تاطوغضو لخادلا تاصاهرإ

 .46 ص ؛(م1996 ربمتبس ؛ةيبرعلا ةدحولا تاسارد

 «29 ةنسلا .ةيلودلا ةسايسلا ةلجم ؛يجيلخلا يميلقإلا ماظنلا هللا دبع قلاخلا دبع (5)
 «114ددعلا

 .31 ص ؛(م1993 ربوتكأ ؛مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا)

 - ؟غا/ل-



 يف ادئار اعقوم لتحتو «يملاعلا طفنلا نوزخم نم 0 ناريإ كلتمتو

 تايالولاو ةيدوعسلا دعب ةعبارلا ةبترملا يف عقت ثيح ةقاطلل ةيلودلا قوسلا

 وضع يهو ءاهيضارأب ةدوجوملا تاطايتحالا ةبسن بسحب ايسورو ةدحتملا
 طبرت امك ءاهلود نيب جاتنإلا ثيح نم ةلود يناثو .كبوألا يف سسؤم

 .«")اضيأ طفنلاب ينغلا نيوزق رحبب جيلخلا
 تداع يتلا ةيباجيولا جئاتنلا يف لثمت ريبك لضفب ناريإل تيوكلا نيدتو

 ماع يناريإلا طفنلا ميمأت ةلواحمب قدصم دمحم روتكدلا مايق ءارج اهيلع

 امامت زنكلا ةباثمب تيوكلا ىلع ةكرحلا هذه راثآ مهضعب ربتعا ثيح م1

 جيلخلا ةراجت لك رشع نماثلا نرقلا يف ةرصبلل ناريإ لالتحا لوح املثم

 .(©تيوكلا ىلإ يبرعلا

 ةلماعلا طفنلا تاكرش هيلإ تهجتا ام تربتعا ةيناريإلا ةموكحلا نكل

 .(3)اهب تماق يتلا ميمأتلا ةسايس لاشفإ يف اببس اهجاتنإل ةدايز نم تيوكلاب

 يف لورتبلا تاكرشل ناتلودلا اهتحنم يتلا ةيطفنلا تازايتمالا تلثمو

 يف ةيتيوكلا ةموكحلا تراشأ دقف ءىرخأ فالخ ةطقن ةيميلقإلا امههايم

 دعت كابيإ ةكرشل ناريإ اهتحنم يتلا زايتمالا ةحاسم نأ ىلإ م1961ماع

 يذلاو تيوكلل كولمملا ئطاشلا نع ةديعبلا هايملا يف اهزايتمال ةفلاخم

 ىلع تراج يتلا يه تيوكلا نأ تدكأ ناريإ نكل ءلش ةكرشل هتحنم

 .(*اهيضارأ زايتما اهحنمب اهزايتما

 زكرم :توريب) 49 ددعلا ءطسوألا نوؤش ةلجم «ةيجيتارتسإلا ةميقلا :ناريإ ءلفون ليشيم (1)
 .8 ص ؛(م1996 رياربف «قيثوتلاو ثوحبلاو ةيجيتارتسإلا تاساردلا

 . 217 ص ءرصاعملاو ثيدحلا تيوكلا خيرات ء.سورديعلا نسح دمحم (2)

 . 140 ص ؛قباسلا عجرملا مساق ايركز لامج (3)

 (4) [1نددتم 11. خل 8ةطقتسقم, 0م. 2. 3.

 -؟غ8-



 قطانملل كرتشملا لالغتسالا ةركف ناريإ تحرط م1963 ماع لالخو

 .(17ىطاشلا نع اديعب ايرحب اهيلع عزانتملا

 تيوكلا تقفاو ثيح .فقوت دق يناريإلا حارتقالا اذه يف ريكفتلا نكل

 متيس يتلا رومألا نمض اكليفو جرخ يتريزج لاخدإ ىلع أدبما ثيح نم
 فصتتملا طخ رابتعا عم «ةيرحبلا امهدودح صخي اميف نيدلبلا نيب اهديدحت

 عم ةلأسملا هذهل نييتيوكلا مسح مدع نكل «نيدلبلا نيب ميسقتلا طخ وه

 .(2ناريإ عم تاضوافملا هذه لقرع دق نييدوعسلا

 اهرومأ مسحل كبوألا ةمظنمب اهتاعامتجا تيوكلا تلغتسا دقو

 تاعامتجا تراد ثيح م4 ماع لالخ نييناريإلا عم ةيرحبلا ةيدودحلا

 .(3)ةلأسملا هذه صوصخب كبوألا فقس تحت نيتلودلا ىبودنم نيب

 اذهل ةمساح ةدهاعم دقعل يدج دادعتسا يأ اودبي مل نييناريإلا نأ ديب

 اهنودقعي اوذخأو تاثحابملا نم اوبرهت ام اريثك مهنإ لب ءيرحبلا عازنلا
 هذه يف ةيطفنلا تايلمعلا نم ريثكلا ةقاعإ يف ببست يذلا رمألا ءاريثك

 ةياهن عم لصي يناريإلاو يتيوكلا جاتنإلا هيف ناك تقو يف كلذو .«*)ةقطنملا

 .(5يلاوتلا ىلع نط نويلم 50300 , 57600 ىلإ م196 5ماع

 نافرطلا لصوتف «ةلأسملا هذه مسح وحن كرحتت تذخأ تيوكلا نكل

 (1) 18ععمرلك 04 اكدالدنا 1961- 1965, (1963), 801060 8: خةمئاق آر. 8اس عاب

 (1] 16: ةرععالاع 8لئ60مك, 1997), ا/هلسع آ1آ, 2. 558, 1316 1531/8

 (2) 2ععمجلك ه؛ اسال ةثأ, 1963, 5. 559, 10814/ 63.

 (3) 2ءعموملك هك 1س دنا, 1964, 5, 593, 15334/ 4.
 (4) 1عهعم1ل5 04 ]كانال/ةثغ 1964, 8, 361,325/ 65.

 (5) 111001 عممأ ععمومسلع كانصعإل, 18لعوب المع, ؟/هاسصع آ/111, 110. 43, 7

 كانعانكأ 1965, 5.

 تورك



 قافتا ةدوسم ىلإ نارهطل نييتيوك نيلوؤسمل تارايز ةدع بقعو ايئدبم
 .2261965 وينوي نم عساتلا يف كلذو «نيدلبلا نيب يراقلا فرجلا ديدحتل

 م6 ماع نيتلودلا نيب يراقلا فرجلا ديدحتل طسولا طخ دمتعاو

 نم تافالخلا ريشت تأدب قطانملا هذه يف طفنلا دوجو تالامتحا نكل

 يف ةيدوعسلا امهعمو ناريإو تيوكلا نيب ةديدج ةيقافتا عيقوت متف ءديدج
 .©تيوكلا باسح ىلع نيتريبكلا نيتلودلا ةحلصمل تءاج م196 8ربوتكأ

 ناريإو تيوكلا نيب ةيقافتا ىلإ لصوتلا مت م0 ويلوي نم سماخلا يفو

 .(3)نيدلبلا نيب يراقلا فرجلا تددح

 امهلوأ نيراطإ ىف تاينيعبسلا ىف ةيطفنلا نيدلبلا تاقالع تراد دقو

 .طفنلا قاوسأ يف امهل يلعفلا كولسلاب صاخلا راطإلا امهيناثو كبوألا

 تاسايسلا يف قفاوتلا نم عون كانه ناك ةيمالسإلا ةروثلا راصتنا لبقف

 تحبصأ ةروثلا دعب اهنكل «مئامحلا ةيجيلخلا كبوألا لودو ناريإل ةيطفنلا

 ول ىتح .طفنلا ناعسأ عفرل ةديؤم افوؤد تناكو ءاددشت روقصلا رثكأ نم

 .جاتنإلل اضيفخت رمألا ىضتقا

 ىدمو كيوألاب جاتنإلا فقس لوح نيفرطلا نيب تداز تافالخلا نكل

 تناكو «ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا لالخ كلذو قارعلا ةصح لوحو هب مازتلالا

 .(*”ءانثألا هذه يف ةيطفنلا ةيناريإلا ةسايسلل ةفلاخملا لودلا سأر ىلع تيوكلا

 ةريس (م1977 - 1965) تيوكلا ةلود ريمأ ملاسلا حابص خيشلا ؛نامريج .ل .تربور (1)
 .152 ص ؛ةيسايس ةيصخش

 51-1 ص («قباسلا عجرملا ءمساق ايركز لامج (2)

 .138 ص ؛يبرعلا جيلخلا ىلع عارصلا ؛يميعنلا نمحرلا دبع (3)
 نوهرم لبقتسمو بذبذتم ضام :ةيناريإلا ةيبرعلا ةيداصتقالا تاقالعلا ءراجنلا ديسلا دمحأ (4)

 ايركز لامج :ريرحت «ةيناريإلا ةيبرعلا تاقالعلا :باتك ثوحب نمض ثحب «ةيسايسلا تاقالعلاب
 .273 :«272ص «(م1993 «ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم :ةرهاقلا) ءقزر بيبل نانويو مساق
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 ضعب لالخ طفنلاب اهل اهديوزتو ليئارسإب ناريإ تاقالع تناك امك

 .217يطفنلاو يسايسلا يناريإلا يجيلخلا فالخلا طاقن نم ىربك ةطقن تارتفلا

 يذلا صقنلا ضيوعتل اهجاتنإ ةدايزب ناريإ تماق م1973 ةمزأ لالخو

 ةسوملم ادوهج تلذبو «يبرعلا رظحلا ءارج يملاعلا طفنلا قوس يف ثدح

 يدقنلا ماظنلا ددهي يذلا لكشلاب طفنلا راعسأ عفر مدع نامض لجأ نم

 .(27ةصاخ يكيرمألاو ةماع يلودلا

 :(م1979 - 1961) ةيسايس فقاومل ةيطفن عفاود ؛ناريإو تيوكلا

 قارعلا نالعإ مغر هنالعإ روف تيوكلا لالقتساب ايمسر ناريإ تفرتعا
 ..49!لولقتسالا اذهب فرتعت ةلود ةيأب هتافالع عطق

 تيوكلا مكاح اهيف أئهمهاشلا نم ةلاسو نع نارهط ةعاذإ تنلعأو

 ليثمتلا لدابت بيلاسأ ةفاك ذاختا يف ناريإ تعرش اهدعبو «هدالب لالقتساب

 .«©تيوكلا عم يسامولبدلا

 تضفر ةرشابم لالقتسالا بقع تيوكلا ىلع هتاءاعدأ مساق نالعإ عمو

 تماقو «عازنلا اذه ءاهنإل ةيبرعلا تاوطخلا تديأو «تاءاعدالا هذه ةفاك ناريإ

 .(57تيوكلا عم ةكرتشملا تاقالعلا ريوطت فدهب ةددعتم ةيمسر دوفو لاسرإب

 9 ص «قباسلا عجرملا ءمساق ايركز لامج قل

 ةلجم «يبرعلا جيلخلا يف عارصلاو نمألا ءسيردإ ديعسلا دمحمو برح يلازغلا ةماسأ (2)
 «مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) «62 ددعلا ؛ةيلودلا ةسايسلا

 .25 ص ؛( م0 ربوتكأ

 .49 ص «تيوكلاو قارعلا طباور «ينادلو يرفعج رغصأ (3)
 (4) ةىدطادم 8هاسسلمتت' آدلكمانأعد: آ[كمو-اكنتهتاأ 1941- 1992, الماسصعك, 2. 185

15816 1083/ 62. 

 :ةرصبلا) ءضايف يلع :ةمجرت م1-1971 ةيجراخلا ناريإ ةسايس ؛يناضمر هللا حور (5)

 .426 ص م4 .ةرصبلا ةعماج -جيلخلا تاسارد زكرم

 - "نا



 داوملا لاسرإ فقوت صوصخبب نارهط ىلإ ءابنألا تلصو نأ روفو

 داوم لاسرإ يف نويناريإلا راجتلا عرش تيوكلا ىلإ ةرصبلا نم ةيئاذغلا

 ايراجت ايناريإ ابراق نيعبس براقي ام رداغ ثيح ؛(17تيوكلا لهأل ةيئاذغ

 .(©تيوكلا وحن ةهجوتم يناريإلا نادابع ءانيم

 ةتماصلا ةمزأ ليتف لاعتشا عمو تاونسب ةمزألا هذه ءاهتنا دعبو

 ةدعاسم ميدقت تضرعو تيوكلا بناج ىلإ ناريإ تفقو م1973ماع

 .(3)ةمزألا تهتنا ىتح اهل ةديؤم تلظو ءاهل ةيركسع

 :(م1979) ةيناريإلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا مايقو ةروشلاو تيوكلا

 قلق ردصم تاينيعبسلا ةياهن ناريإ يف ثادحألا تاروطت تلكش

 يف اهيلع لوعت يتلا ةيزكرملا ىوقلل حضاو بايغ لظ يف ةصاخ تيوكلل

 .يميلقإلا راوجلا لود عم ةنزاوتم ةسايس ىلع ظافحلا

 يف يرجت ةيبيرخت لامعأ ةيأ هجو يف فوقولاب بلاطت تيوكلا تذخأو

 .«*اهبوعشو اهيضارأو اههايمب ةيبرع جيلخلا ةقطنم نأ تنلعأو «ةقطنملا

 نالعإ مث نمو اهسفن ضرف يف ةروثلا حاجنو فقوملا لدبت عمو هنكل

 اذه عم شياعتلا يف تيوكلا تذخأ ةيناريإلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا مايق

 .م196 1 وينوي 29 «تيوكلا ؛ماعلا يأرلا ةديرج (1)

 .م1961 وينوي 28 ءرصم «رابخألا ةديرج (2)
 .127 ص ء«قباسلا عجرملا ءينادلو يرفعج رغصأ (3)

 :رظنا ةيناريإلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا مايق نالعإ ليصافت لوح ديزملل (*)
 )م وب 7 ب وعبم ةديوش لوتيرف .(م1994 «ىلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا) ءىلذاشلا دمحأ :ةمجرت :هاشلا طوقس ءاديوه نوديرف -
 .(م1987 :؛يلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا) ؛يناريإلا جاتلا ءوناج ةميسأ -

 سس 5015



 ةرايزب موقي ةيجراخ ريزو لوأ وه اهتيجراخ ريزو ناكف «ديدجلا عضولا

 .(1)ةيروهمجلا مايقو ةروثلا حاجنب ةئنهتلل ايمسر نارهط

 م1979 ويلوي 22 - 21 يموي يف ترج يتلا ةرايزلا هذه تفده دقو

 لصاوتلا تالاجم عيسوتو «ناريإ عم لضفأ تاقالع مامأ قيرطلا حتف ىلإ

 .نيدلبلا نيب

 ةديج لازت الو تناك نيدلبلا نيب تاقالعلا نأ اهدعب تيوكلا تنلعأو

 .(2نيدلبلا نيب تاقالعلا ريوطتل امود ةحوتفم باوبألا لظتسو ءادج

 رارق ىلع تيوصتلا نع تيوكلا تعنتما م1979 ربمسيد 31 يفو

 مث .(2ناريإ ىلع تابوقع قيبطت ىلإ يعادلاو 461 مقر نمالا سلجم

 تايالولا عم كارتشالاب يضقي حارتقال..م1980.ربمتبس يف .اهضفر تنلعأ

 دض ةيداصتقا ةعطاقم ضرف يف نابايلاو ابروأ برغ لودو ةدجنلملا
 .(4)ناريإ

 يف تيوكلا تدعاس دقف نيدلبلا نيب ةيطفنلا تاقالعلا ىوتسم ىلعو

 زاغلا نم ليمرب فلأ نيسمخو ةئام ىلع لوصحلا يف ناريإ م1978 ربمسيد

 اذه ةيبلت يف تحجن اهنكل ةريثك تاقافتاب تيوكلا طابترا مغر لاسملا

 .يناريإلا بلطملا

 راظنألا تهجوت ةيناريإلا ةيطفنلا تارداصلا فقوتو ةروشلا مايق عمو

 ةصيرح تناك تيوكلا نكل ءيجاتنإلا صقنلا اذه ضيوعتل تيوكلا بوص

 (1) كوماكتدغ طةمقكمهمممكتاب [ل.5 1سسدتا 8ءاقتممك 1961-1992, 516.
 (2)خيدط [لصعو, !عسسدتا, 18 اود تدعم 1979.

 .41 ص :ةدحتملا ممألا لالخ نم ةيجراخلا تيوكلا ةسايس يف جيلخلا ؛كرابم سايلإ ديلو (3)
 .م1980 ربمتبس 20 ؛«ضايرلا ؛ةريزجلا ةديرج (4)



 ىلع مدقت الأ ىلع تصرح امك ديدجلا يناريإلا ماظنلا ةراثإ مدع ىلع ادج

 .قدصم ةمزأ ءانثأ يف تاينيسمخلا ةبرجت راركت

 يف تيوكلل هترايز ءانثأ يف رفنيعم ربكأ ىلع يناريإلا طفنلا ريزو دكأو
 يطفنلا اهجاتنإ ديزت نل تيوكلا نأ يف هدالب ةقث م1979 ربمسيد لئاوأ

 .27نيدلبلا يتموكح ةقالع ةوقل كلذو «يناريإلا جاتنإلا صققن ضيوعتل

 ءارزولا سلجم قفاو ةيلودلا طفنلا قوس يف ةثداحلا تاروطتلل ًارظنو

 طفنلا جاتنإ يف ةدايزب يضقي حارتقا ىلع م1979 ماع رخاوأ يتيوكلا

 ريغو ةفيفط ةدايز تدع اهنكل ايموي ليمرب نويلم 2,2 ىلإ لصيل ماخلا

 | .ةرثؤم

 | 1 :(م1981) ةميبرعلا جييلخلا لودل نواعتلا سلجمو ناريإ

 رياربف لوأ يف ناريإ يف مكحلا ةدس ىلإ ينيمخلا هللا ةيآ لوصو ذنم

 ةيمالسإ ريغو ةيغاط ةمظنأ جيلخلا ةقطنمب ةمكاحلا ةمظنألا نأ نلعأ م9

 معزو «لودلا هذه لالقتسا يف ككشو «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ةعباتو

 ددهو «ناريإل ةبسنلاب ةرقتسم ريغ لود ميلقإلا لود يقابو تيوكلا نأ

 نأ م1980 رياربف نم 20 يف هتيجراخ ريزو نلعأو ءاهيلإ ةروثلا ريدصتب
 .22ناريإل ةعبات ايخيرات جيلخلا يضارأ

 ىلوألا مضت ثالث تاعومجم ىلإ ةقطنملا لود ناريإ تمسق دقو

 «نيح ىلإ ولو اهعم اهتاقالع قيثوت يف بغرتو نامعو رطقو تارامإلا

 اهتسايس مامأ قيرطلا حتف يف بغرتو نيرحبلاو تيوكلا مضت اهنيناثو

 م9 ربمسيد 8 «تيوكلا «سبقلا ةديرج (0)

 .22ص«لبقتسملا تايدحتو رضاحلا تامزأ :يجيلخلا نواعتلا سلجم «يرملا خيمص ىلع (2)

 - "عع



 تربتعا يتلاو ةثلاثلا ةعومجملا ةيدوعسلا تلثمو ءاهيلإ لصت يك ةيروثلا

 .(1)ةروثلل راحتنا ةباثمب اهعم عيبطتلا نأ ناريإ

 ةسايس نم فوختت تأدبو ءرطخلا اذه ةيبرعلا جيلخلا لود ترعشتساو

 اذه ناكف اهتروث ريدصت اهتلواحمو ايموق ادعب اهذاختاو ةيعسوتلا ناريإ

 .(2)سلجملا مايق عفاود نم ايسيئر اعفاد

 ثيح «(ههاجت ةيساسحلا ديدش يناريإلا فقوملا ناك سلجملا مايق دعبو

 .ههاجت اهظفحتو اهكوكش تدبأف ءاهل داعم يبرع عمجت ةباثمب ناريإ هتربتعا

 يكيرمأ لمع يأل همعد وأ ءاهعم هعارص يف قارعلا هتدناسم نم اهفوختو

 .(37سلجملا اذه لود هاجت ايناودع اعباط اهكولس ذخأف ءاهدض

 ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا ءانثأ يف ةيناريإلا ةيتيوكلا تاقالعلاو طفنلا

 :(م1988 -1980)

 ةليوط دوقع لالخ يبرعلا راوجلا لودب ةيناريإلا تاقالعلا رمت مل
 برحلا ءانثأ يف تاينينامثلا يف هيلع تناك يذلا نم أوسأ ىوتسمب

 فينع يركسع عارص يف ناريإ تلخد امنيح كلذو «ةيناريإلا ةيقارعلا
 اذه يف ةيبرعلا راوجلا لود تطروتف -قارعلا -برعلا اهناريج ربكأ عم
 ؛(م1991 «قورشلا راد :ةرهاقلا) ؛ىلوألا جيلخلا ب ردو ارتد ووديبلا يتووم يأ

 .165 ص ؛ىلوألا ةعبطلا
 (2) 1مل 11ةللنلدإ/, "طع 1ةءقمتقم .8عالمانأم»و أص اطع ]ماعم ةتتمنقل ملةنكق:

 ممموعدمس ةل طءوعانمع, ([مم0لهم: (تممرد 11ءامترألا .آ2), 2. 5.

 يميلقإلاو يلودلا هعقوو هسيسأت عفاود :يجيلخلا نواعتلا سلجم ءمساق ايركز لامج (3)
 .56 ص ؛يبرعلاو

 - ؟نو ا



 تلوحتو «قارعلا حلاصل ةيطفنلا اهدئاوع نم برحلا تلومو ءعارصلا

 ةيادب ىتح ضئاف لود تناك نأ دعب زجع لود 50 ةقطنملا لود بلغأ

 .(10تاينينامثلا

 دقف ءاهسأر ىلع نكت مل نإ ءلودلا كلت نيب نم تيوكلا تناك دقو

 تضرعت مث «برحلا ةيادب ذنم ةيناريإلا نارينلا ىمرم يف اهسفن تدجو
 ءانيم نع دعبت ال تيوكلاف ««2'يناريإلا فصقلل اهيضارأو اهيناومو اهنفس

 نم رثكأب يناريإلا نادابع نعو ارتموليك نيعبرأ نم رثكأب يقارعلا ةرصبلا

 ءران ةلتك ىلإ برحلا ليتف لاعتشا عم لوحت نيءانيملا الكو ءارتموليك نيتس
 ءامس امهتارئاط تقرتخاو «ةيطفنلا همصخ تآشنم فرط لك فصق ثيح

 افرط تيوكلا تدغف .ةيلاتقلا اهماهم ذيفنت ءانثأ يف اراهنو اليل تيوكلا

 .(3(80)برحلا يف ابها

 ذنم ةيملس ةروصب برحلا هذه ءاهنإل ةثيثح ادوهج تيوكلا تلذب دقو

 تفقوت اهدوهج نكل «نييمسرلا اهيثوعبمو اهتيجراخ ريزو دي ىلع اهتيادب

 ةلجم ءاهريوطت قافآو ةنهارلا ةيناريإلا ةيبرعلا ةيداصتقالا تاقالعلا .نودعسلا دلاخ مساج (1)
 ربمسيد :ةيبرعلا ةلحولا تاسارد زكرم :توريب) «202 ددعلا «يبرعلا لبقتسملا

 .116صء(مم5

 (2) 8لزعاهعا ©مالتمك آحتسص, خصصك ةسل اطع انآ: 1ع 0انلك 1ععنمومل خمسصك [0ع

 0 الع اس ه1 نع (0عمطسصا, 1[ عوعقمعاط امن 1ع انلك, طمعا, ةتل 610طهل

 دعمسسا- طمائانعمل ةمل 8عموممدتع اذدنعك, 1لن160 ظز: هما عم 1*. آصةعدص ةمل

 داعماعم آل . ظدعاع, (20ه1هملم: [آرجومع 1[ةنعممع» طنطاتماطعع,1991), 2. 81.

 «نييرصملا خيرات ةلسلس «تيوكلا ريرحت برح يف يبرعلاو يرصملا رودلا ءرماع دمحأ لامك (3)
 .28 ص «لوألا ءزجلا «(م2001 ؛باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا) «208 مقر

 ىلع ةيناريإلا تاءادتعالاب ًالماك ًالجس 20 مقر تحت قحالملاب صاخلا مسقلا يف رظنا (*)
 .ةيناريالا - ةيقارعلا برحلا ءانثأ يف اهتآشنمو تيوكلا

 -؟ن16-



 ةمجاهمو اهل اهئادع راهشإ يف ناريإ تأدب نأ دعب برحلا فاصتتا عم

 .«(17ةيطفنلا اهتالقان

 يفاصم نم ريبك مسق ريمدت يف ةلثمتملا ةيطفنلا ناريإ رئاسخ تناك دقو

 ءارو اعفاد «ةيداصتقالا اهعاضوأ مزأتو «ةيطفنلا اهتارداص فقوتو «نادابع

 .22)ةيطفنلا تيوكلا فادهأ ىلع اهتامجه

 ذنم تدتما لب «طقف ةيطفنلا تيوكلا تآشنم ىلع ةيناريإلا تاءادتعالا رصتقت ملو

 ىلعو «نارهط يف نييتيوكلا نييسامولبدلا ىلع تاءادتعا لمشتل برحلل ىلوألا ةنسلا

 220 ماع لالخ نارهط يف ةيتيوكلا ةرافسلا ىنبمك ناريإب ةيتيوكلا تآشنملا

 زكرمو «ةيطفنلا يلدبعلا ةقطنم ىلع ايناريإ ءادتعا م1981 ماع دهشو

 تركنا ناريإ نكل ؛(*!ماعلا كاذ نم ربوتكأ نم لوألا يف يطفنلا شيعلا مأ

 بحسب تيوكلا تدرف .«5)هذيفنتب ةيلايربمإلا ىوقلا تمهتاو ءادتعالا اذه

 .©7تامجهلا هذه ىلع اجاجتحا نارهط نم اهريفس

 ةيناريإلا تاريجفتلا تلاط م3 ربمسيد نم رشع يناثلا يفو

 باتكلا راد :تيوكلا) «ةيناريإلا ةيبرعلا تاقالعلا يف تاسارد ءسورديعلا نسح دمحم (1)

 .232 -229 ص ص ؛ىلوألا ةعبطلا :.(1999 ؛«ثيدحلا

 .173 -172 ص :(م1994 دجملا وبأ راد :ةرهاقلا) «ناريإو ىطسولا ايسآ يف نوملسملا ءناضمر ىفطصم (2)

 عيراشملاو تازاجنالاو ثادحألا مهأ :تاونس يف تيوكلا ءديعسلا ميركلا دبع حلاص (3)

 «عيزوتلاو رشنلل سارغ راد :تيوكلا) :م2000 -1900 نيرشعلا نرقلا لالخ ةيتيوكلا

 .140 -139 ص ؛ىلوألا ةعبطلا (م2
 (4) 11عام 8كمدوم, !لادزم» طماتانعمل 8دعمتك ذم آكمم, آمن ةصل [طع خعهطتمم

 معمتصكاناد 1945- 1990, 2. 9.

 ةيسامولبدلا تائعبلا ةفاك ىلإ تيوكلاب ةيناريإلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا ةرافس ةركذم نم (5)

 .م1981 ربوتكأ نم سماخلا خيراتب تيوكلا ةلود ىدل ةدمتعملا

 (6) ةممانكاطتملدم طغععطقمست, ءا هل, آلاكوع ةمل طءوعع زم اطع نأ ندعوا

 طماتاعع همل .؟ععنمصممل 1؟ءامنمموكر, 2 46.

 - ؟ىنا/ل -



 ةرئاطلا ناريإ تفطتخا مث «2217تيوكلا يف ةيسنرفلاو ةيناطيربلا نيترافسلا

 .(2ه1984رياربف نم عبارلا يف -ةمظاك -ةيتيوكلا

 تارمملا يف ةحلسملا ةيناريإلا تاءادتعالا عاستا م1984 ماع دهشو

 تأدبو ««7)ةيتيوكلا ةيطفنلا تارداصلا فقول ةيناريإ ةطخ راطإ يف ةيئاملا

 مت ثيح .«*ةيتيوكلا ةيطفنلا تالقانلا فادهتسا يف 1984 ويام نم ناريإ

 .(5)هاعلا كلذ نم ويام 14 «13 يف ةرحبو ةبصق مأ نيتلقانلا ىلع ءادتعالا

 يف ةسلجل نواعتلا سلجم لود ةيجراخ ءارزو يعد اروفو

 ةيبرعلا ةعماجلاب ئراط عامتجا دقعو تامجهلا هذه ةشقانمل م1984 ويام7

 .(2تامجهلا هذه هاجت ىبرع فقوم ذخأل

 اهرزج تعضو اهنأب تيوكلا ناريإ تمهتا م1984 ربمفون يفو

 ناريإ دض اهمادختسال نييقارعلا فرصت تحت اكليفو نايبوبو ةبرو ثالثلا

 .(2ةيدودحلا امهتاعازن ةيوستل نيدلبلا نيب قافتا راطإ يف

 مغر رطضت دق اهنأب اهتددهو «ةيدايح نوكت نأب تيوكلا ناريإ تبلاطو

 بعشلا توص ةديرج ؛ىلوألا ةقلحلا :ةيجيلخلا ةيناريإلا تاقالعلا ءبطق ةريمأ (1)

 .م2005رياربف «ةينورتكلإلا
 ساطرق راد :تيوكلا) ءراوجلا لودو نواعتلا سلجم لود ؛نورخآو ةراشب بوقعي هللا دبع (2)

 .24 ص «(م1997 ءرشنلل

 .م2004 ربوتكأ 14 «تيوكلا .ةسايسلا ةديرج (3)

 (4) لموعماط ى. [ععتءطتممو, 1ع 6انآ؟ ©20ممعدننمو ©هسصعأا همم طع نانأك الهكر

 معيعومءا زمن 1ع طعمتدم انآك اللدع [عددمد5ك 10 ذانهلععإل, اهلل, ةل

 متماممددعإل , 8لئاعل رن تكملكاممطعع ©. 1مزمعت, (؟لعو الورع نمععت 0

 طمعوو, 1990), 2. 0
 .م1984 ويام 17 .تيوكلا «ةسايسلا ةديرج (5)

 (6) ]موعمار ى. [؟«ععطت ءالمال, آامع. 01

 .م1984 ربمفون17 «توريب ءريغسلا ةديرج (7)

 - ؟نق-



 ةرمإ تحت اهعضو لاح يف رزجلا هذه فدهتست نأ ىلإ برحلا فورظ

 يف شيعت نأ يف اهتبغر تدكأو ءام اموي اهكلمت درت مل اهنأ مغر قارعلا

 .اهناريج عم نامأو مالس

 يتيوكلا ءارزولا سيئر ةرايز عم ايشامت يناريإلا فقوملا اذه ءاجو

 .(17ةعونتم تانامض اهل هميدقتو دادغبل

 نم سماخلا يف ةيتيوكلا تارئاطلا فاطتخا ةلأسم ترركتو

 .؟2!دهشم ةنيدم ىلإ ةيتيوك ةرئاط فطخ مت امنيح م1985 ليربأ

 دمحألا رباج خيشلا تيوكلا ريمأ ضرعت م1985 ويام نم 25 يفو

 ثيح ءاهءارو فوقولاب ناريإ تمهتا تيوكلا يف لايتغا ةلواحمل حابصلا

 .(2!رشع ةسمخ حرجو صاخشأ ةثالث ةلواحملا هذه ءارج لتق

 ةيتيوكلا ةيجراخلا ريزو حرص ةيناريإلا تاءادتعالا هذه لك ىلع ادرو

 ناريإ رارصإ لاح يف هنأ م1985 ربوتكأ يف كرويوينل هترايز ءانثأ يف

 اذه نإف برحلا ىلإ جيلخلا رج ةلواحمو هذه ةيزازفتسالا اهتافرصت ىلع

 ةيامح ةعيرذ تحت ميلقإلا يف ىربكلا ىوقلا لخدت ىلإ يدؤيس
 .««)اهحلاصم

 (1) ُةهصطتقم 0ءممداتان عد 3, هععتنمممل 8وعستعماقمو 5ةسلتعم, 1ع 1مم -1 دانت

 طاعماناع 1993-1958, 8لننعل هرج عنعطممل 5طمقعال, ([0.1 مععطناو

 طلتامدك, 1994), 2. 476, 1/118/ 07 خ2

 (2) ةصماددطتعمكوم ءداعوطقمست, ءأا ةلب 0م. 01,82. 3.

 ثوحب نمض ثحب ؛«ةضقانتملا ةيبرعلا فقاوملاو تيوكلا ىلع يقارعلا ناودعلا «عانملا دياع (3)

 جيلخلا تاسارد زكرم :تيوكلا) «تيوكلا ريرحت دعب ةيبرعلا ةيبرعلا تاقالعلا لبقتسم ةودن

 .138 ص ؛ىلوألا ةعبطلا «(م1998 «ةيبرعلا ةريزجلاو

 .م1985 ربوتكأ 4 «تيوكلا «ءابنألا ةديرج (4)

 س الو4



 قارعلل اهتدناسم نم تيوكلا ناريإ ترذح م1986 رياربف يفو

 .(27قارعلا نع يتيوكلا لورتبلا تادادمإ عطقل اهتددهو

 دوشحلا تبرتقا ثيح وافلل ناريإ لالتحاب اديقعت ةمزألا تدادزاو

 ةاعارم مدعب تيوكلا نارهط ةداق ددهو .ءتيوكلا نم رثكأف رثكأ ةيناريإلا

 .(2يناريإلا راصتنالا لاح يف اهتمرح

 دشنت نأ زخم رمأ هنأب اذه تيوكلا فرصت ىلع ناريإ سيئر قلعو
 ملع يأ اًهرابتعا يف عضت نل ناريإ نإ ؛لمكأو ءاهريغ نم ةيامحلا تيوكلا
 .(ة)اقحال وأ نآلا فصقي فوس هنإف يكيرمألا ملعلا ناك ول ىتح ةلود ةيأل

 ءادتعالل يكيرمألا ملعلا عفرت يتلا نوتيجديرب ةلقانلا تضرعت لعفلابو

 تالقان ىلع ةيكيرمألا ةيامحلا نالعإ نم طقف نيموي دعب ناريإ لبق نم
 .(001987 ويلوي 24 يف يأ .تيوكلا

 28 يف يئنماخ نلعأف تيوكلا ديدهت يف ناريإ ترمتساو

 ام اذإ تيوكلا دض ضرأ ضرأ خيراوص مدختستس هدالب نأ م1987ويلوي
 .(57قارعلا دييأت تلصاو

 ةيسار تناك ةقالمع ةيكيرمأ لورتب ةلقان تفصق م1987 ربوتكأ 15 يفو

 .(60نييناريإلا لبق نم ضرأ ضرأ خوراصب يتيوكلا ىدمحألا ءانيم يف

 ددعلا ؛ةيلودلا ةسايسلا ةلجم :ةيخيراتلا روذجلا :ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا تايموي «يناهفصألا هيبن (1)

 . 139 ص ؛(م198 6و يلوي ؛مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) 5
 .27 ص ؛قباسلا عجرملا «ةراشب بوقعي هللا دبع (2)

 (3) ©ومانوأ طومدعممممةكتأب 0م, ن1, 2. 29

 (4) معو !/لوجاجاد, 0م. 1, 2.

 .م1987 ويلوي 29 ءرصم ؛دفولا ةديرج(5)

 ءزجلا «ةيملاعلاو ةيميلقإلا تاريغنملا ءوض يف يبرعلا جيلخلا نمأ هبجر يملح ىيحي (6)
 .133صءلوألا
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 يس مساب اهليجست داعم ةيتيوك لورتب ةلقان تفصق يلاتلا مويلا يفو

 ناريإل ايمسر تيوكلا تجتحاو «ةيتيوكلا ةيميلقإلا هايملا لخاد يتيس ليوأ
 .(2فرصتلا اذه ىلع

 ةطحملا ناريإ تفصق ربوتكأ نم 22 يف اديدحتو عوبسأب اهدعبو
 لبقتست يتلا ةديحولا ةيتيوكلا ةطحملا يهو «يتيوكلا طفنلا ريدصتل ةيسيئرلا

 ةسمخ دعب ىلع عقتو .ءتيوكلا طفن نم /80 ردصتو «ةمخضلا تالقانلا

 ةثداحلا هذه دعب تيوكلا تعدتساو «ىدمحألا ءانيم نم ارتم وليك رشع

 تاقالعلا عطقب تددهو ءاهجاجتحا هتغلبأو اهب ناريإ لامعأب مئاقلا

 ممألا ماع ريتركس نم لك ىلإ رخآ اجاجتحا تمدقو «ناريإ عم ةيسامولبدلا
 اذه ةشقانمل ئراط عامتجا دقعب تبلاطو «نمألا سلجم سيئرو ةدحتملا

 .(20ناودعلا

 يف 598 مقر نمألا سلجم رارق ناريإ لوبقب ىهتنا اذه لك نكل

 نم ةديدج ةلحرم تأدبو ءبرحلا فقو ىلإ يعادلا م1988 ويلوي نم7

 نالعإ مث «ةيناريإلا تاطلسلل ةئنهت ةيقربب تلهتسا اعم نيدلبلا تاقالع

 .227)برحلا دعب ناريإ رامعإ ةداعإ ىف ةمهاسملا اهدادعتسا تيوكلا

 :(م1990) تيوكلل يقارعلا وزغلاو ناريإ

 ةطلسلا ىلإ لصو م9 وينوي نم ثلاثلا يف ينيمخلا هللا ةيآ ةافوب

 مغرو «يناجنسفار يمشاه ربكأ يلع وهو ةيعقاو نييناريإلا ءامعزلا رثكأ

 .قباسلا عجرملا هبجر يملح ىيحي (1)

 .138 -137 ص ؛«قباسلا عجرملا ,كرابم سايلإ ديلو (2)

 (3) العوم ظمماع هأ' )ع انمتاعل !ظلذانموك 1988, (لعوب الورإع [2عمهتان عنا 0؟

 طنطانع آ[مامكدحأتمم - انمتاعل !ظلدنتممك, 1994), الماسصدع 42, 4718

 تا



 ةردق تبثأ دقف نيددشتملاو نييلاكيدارلا لبق نم هيقل يذلا ديدشلا يدحتلا

 ةرازولا يف نيددشتملا نم صلختلاب ماق نيح ةهجاوملا هذه زواجت ىلع ةقئاف

 .م1989 سطسغأ 19 يف اهلكش يتلا

 ترهظ يتلا ةديدجلا تايطعملا عم هلماعت يف روهظلا يف هتامصب تأدبو

 ريغ تاراعشلا نم اريثك ناريإ ترجه هيدي ىلعو «يلودلا عمتجملا يف

 ةيعقاو رثكألا ئدابملا ىلإ تلوحتو «ةيمالسإلا ةيكارتشالا لثم ةيلمعلا

 .(37)صاخلا عاطقلاو ةيلامسأر لاك

 ةئيهت ىلع لمعلا برحلا دعب ئيسلا يناريإلا يلخادلا عضولا ضرف دقو
 ىلع اهدعاستو برحلا تاعبت نم صلختلا نم اهنكمت ةنواعتم ةيميلقإ ةئيب

 طيحملا نيبو اهنيب ةقثلا روسج دم وحن يعسلا يف تأدبف «رامعإلا ةداعإ

 ةروثلا مايق ذنم اهيلع ضرف يذلا ةلزعلا زجاح رسك فدهب يلودلاو يميلقإلا

 .(©ةروثلا ريدصت ةركف نع هتاذ تقولا يف يلختلا عم ,م1979 ماع يف

 رتوتلا نم نينس عست دعبو «ةيناريإلا ةيتيوكلا تاقالعلا صخي اميفو
 ليثمتلا ضيفختو ءارفسلا ءاعدتساو ةيركسعلا لامعألاو مادصلاو

 ربوتكأ 19 يف تيوكلا ىلإ لصو لامعألاب مئاقلا ىوتسمل يسامولبدلا

 ةيجراخلا ةرازو يف جيلخلا ةرئاد سيئر وهو ءيقداص نيسح ديسلا م9

 .(27تيوكلا يف ناريإل اريفس لمعيل ةيناريإلا
 ءطسوألا قرشلاب يركسعلا نزاوتلا يف تاريغتلا :ةفصاعلا دعب ءنامسدروك .ه .ينوتنأ (1)

 .417 ص «(ت .د «لالهلا راد :ةرهاقلا) ؛ةلازغ وبأ ميلحلا دبع دمحم :ميدقتو ةمجرت

 نمض ثحب ؛ةيناثلا جيلخلا برح دعب جيلخلا نمأل يناريإلا روصتلا ؛ديز وبأ زيزعلا دبع الع (2)

 زكرم :ةرهاقلا) يولع ىفطصم :ريرحت «برحلا دعب جيلخلا نمأو رصم :باتك ثوحب
 .167 ص ؛ىلوألا ةعبطلا .(م1994 ؛ةرهاقلا ةعماجب ةيسايسلا تاساردلاو ثوحبلا

 .م1989 ربوتكأ 19 «توريب .راهنلا ةديرج (3)

 تاج



 جيلخلا يف لودلا لئاوأ نم ناريإ تناك تيوكلل يقارعلا وزغلا عوقو روفو

 .(7تيوكلا نم طورشملا ريغ لماكلا باحسنالاب هتبلاطو قارعلا تنادأ يتلا

 برعلا لبق ول ىتح قارعلل تيوكلا مض ةركف يناجنسفر سيئرلا ضفرو

 نم لاح يأب لبقت نل ناريإ نأ ةيناريإلا ةيجراخلا ريزو دكأو «ةركفلا هذه

 .2ةيرحبلاو ةيربلا ةيلودلا تيوكلا دودح يف رييغت وأ ليدبت يأ لاوحألا

 ةيقارعلا تاوقلا جورخ نم هدالب ةعنامم مدع يناريإلا سيئرلا دكأ اهدعبو

 .(3!ةمهملا هذه زاجنإ دعب لحرتس تمادام ةيبنجأ تاوق يديأ ىلع تيوكلا نم

 ناريإ ضوخ ةركف افصاوو «ةيعرشلا نع اعافد برحلا ةلادعب اذه هفقوم ارسفم

 يك نييناريإلا ءامد كفس ةركف ضفر ثيح «(47يسايس راحتنا هنأب برحلا هذه

 5!تيوكلا يف نويقارعلا ىقبي يكل وأ رصنلا ةيكيرمألا ةدحنملا تايالولا ققحت

 ءاوجألا وأ يضارألا مادختساب ةبراحتملا تاوقلل حامسلا مدع ىلع هديكأت عم

 اريخأو «برحلا يف ةرشابم لوخدلاب ليئارسإل حامسلا مدع كلذكو «ةيناريإلا

 .«؟ارطخلل يموقلا اهنمأ ضرعت ام اذإ برحلا ناريإ لوخد

يتامجاربلا ىلإ ةيلاثملا نم جيلخلا يف ناريإ ةسايس ؛يناليم نسحم (1)
 نمض ثحب «لادتعالاو ة

 :يبظ وبأ) ءيديوسلا دنس لامج :دادعإ ءرارقتسالا نع ثحبلا :جيلخلاو ناريإ :باتك ثوحب

 .131 ص «ىلوألا ةعبطلا :(م1996 ءةيجيتارتسإلا ثوحبلاو تاساردلل تارامإلا زكرم

 وكوت :تيوكلا) ءاهريوطت لبسو ةيناريإلا ةيتيوكلا تاقالعلا ءنورخآو عناصلا ديزم دشار (2)

 .18 ص ؛(م2003 ؛ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا

 .144 ص «تيوكلل يقارعلا وزغلا :يبرعلا جيلخلا يف يلودلا عارصلا ءنسح دمحم ميهاربإ (3)

 ؛يناثلا ءزجلا :ةيسايسلا مولعلا ةعوسوم «ريرحت :دلقم يربص ليعامسإو عيبر دومحم دمحم (4)
 13777 نص

 قرشلاو يبرعلا جيلخلا) طسوألا قرشلا قاروأ «يناريإلا رودلا قافآ ءيعفاشلا رمع (5)

 .45 .:.(م7991 ويلوي ءطسوألا قرشلا تاساردل يموقلا زكرملا :ةرهاقلا) .(طسوألا

 ؛ةيلودلا ةسايسلا ةلجم «برحلا دعب ام تابيترتو ناتسكابو ايكرتو ناريإ ءيطاعلا دبع دمحأ ردب (6)

 .66 ص ”--“* '.ربأ ما رهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) .104 ددعلا

 ا



 ىلإ تيوكلل يقارعلا وزغلا هاجت يناريإلا فقوملا مسقن نأ اننكميو

 فصتنم ىتح ترمتساو ةرشابم وزغلا بقع ىلوألا تأدب ؛نيتلحرم

 .تيوكلا ريرحت ىتح تدتما يتلا ةيناثلا ةلحرملا اهبقعتل «سطسغأ

 ىلع اهتاوق عضو عم ءودهلاب يناريإلا فقوملا زيمت ىلوألا ةلحرملا يفو
 .(1)دادعتسالا ةبهأ

 ةضفارو هتنادإو وزغلا ضفرب ةئداب اديور اديور اهتاحيرصت تددشت مث

 نوكي ةمزألا هذهل ةيوست ةيأ ًاضيأ ةضفارو «ةقطنملل ةيسايسلا ةطيرخلا رييغت

 .«2نايبوبو ةبرو يتريزجل قارعلا ذخأ اهنأش نم

 ةيناريإلا ةيوستلا طورش لوبق قارعلا نالعإ تدهش ةيناثلا ةلحرملا نأ مغرو
 عدخنت مل ناريإ ْنإف ىرسألل يروف لدابت عم 1975 ةيقافتاب رارقإلاو باحسنالاو

 تيوكلا نم باحسنالا ةرورض ديكأت يف ترمتساو ءاهدييحت قارعلا تالواحمب
 .اهل ريبكلا راصتنالا ةباثمب اهل قارعلا تالزانت رابتعا لافغإ مدع عم

 ىلإ يعادلاو وزغلل ضفارلا اذه اهفقوم ىلع ةتباث ناريإ ترمتساو

 ةيلودلا فلاحتلا تاوق يديأ ىلع كلذ ققحت ىتح طورشملا ريغ باحسنالا

 ةحضاو ةيسايس ةكنحب ناريإ هعم تلماعت لالتحالا نم روهش ةعبس دعب

 .اقحال اهيلع بسحي دق يركسع طروت يأ نع اهتدعبأ

 .102ددعلا «ةيلودلا ةسايسلا ةلجم ؛قارعلا عم ةيوستلا تاساكعناو ناريإ بلاط وبأ نسح (1)
 .69-70 ص ؛(م1990 ربوتكأ ؛مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا)

 تاسااردلل حالصلا :سيراب) «يبرعلا حجيج يموقلا نمألا .هدوفاضردمحم (2)

 .69 ص ؛(م1991«ةيسايسلا

 تا



 يناريإلا فقوملا اهنع فشك ةيرهوج تاظحالم ةدع ىلإ ريشن نأ يقب
 :يف لثمتت تيوكلل يقارعلا وزغلا هاجت

 لوصحلاو قارعلا عم اهتاباسح ةيفصتل ناريإل ةعئار ةصرف ققح وزغلا نأ -
 هدي تحت تناك 2مك 2500 دادرتساو «هنم بساكملا نم ردق ربكأ ىلع

 هنماحيرص افارتعا تعزتناو ءاهارسأ نم فالآلا كلذكو

 .م197 5ةيقافتاب

 سلجم ىلإ هادص لصوو يناريإلا عراشلا يف عاش حايترالا نم اوج نأ -

 ةجيتن تءاج تاروطتلا هذه نأ دكأ يذلا يناريإلا يموقلا نمألا
 :11(2قيس اميق يقارعلا يدتعملا عم نواعتلل

 ىلع ظافحلا نم ديدشلا نكمتلاب ةمزألا لالخ زيمت ىناريإلا فقوملا نأ -

 .(2عازنلا اذه يفرط نيب ةروانملا نم ىندألا دحلا

 تاقالعلا ةدوع يف تلثمت ةمج ةيسامولبد بساكم اوققح نييناريإلا نأ -

 عم نواعتلا روسج دمو ءايناطيربك ملاعلا يف ىربكلا ىوقلا ضعب عم
 ناريإ ةلزع رسكل ةمدقم لكش امن ءيجيلخلا نواعتلا سلجم لود

 ةمزألا هذه تداعأ ثيح «ملاعلاو برعلا عم ةيجراخلاو ةيسامولبدلا

 .(27ينيمخلا نمز ذنم اهلازعنا وأ اهلزع قباس دعب يبرعلا ملاعلل ناريإ

 ةلود اهنأ ملاعلا يف ىربكلا ىوقلاو برغلا لود مامأ تتبثأ ناريإ نأ -

 يملاعلا ماظنلا يف لوخدلل ةلهؤم يهف مث نمو ءاهفقاومب مزتلت ةيدايح

 .141 137 ص «قباسلا عجرملا .نسح دمحم ميهاربإ (1)
 ةمجرتلل مارهألا زكرم :ةرهاقلا) ؛جيلخلا ةفصاع :ىربكلا ةنتفلا عفان ميهاربإ (2)

 .164 ص :(م199 2ءرشنلاو
 جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لود ىلع هتاساكعناو جيلخلا نمأ ءدماح لآ دمحأ دمحم (3)

 تاساردلل تارامإلا زكرم :يبظ وبأ) :16 مقر «تارامإلا تارضاحم ةلسلس ؛ةيبرعلا
 .12 ص ؛(م1997 ؛ةيجيتارتسإلا ثوحبلاو
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 اهتابوقع ةيبروألا ةعومجملا ءاغلإب اروف هتجيتن رهظ ام وهو ء«ديدجلا

 .(2061990 ربوتكأ يف اهيلع ةيداصتقالا

 نع اهضيوعتل اهيلع تطبه ءامسلا نم ةحنم ةمزألا هذه يف تأر ناريإ نأ -

 يلا ءالؤه مه اهف ءاهب ترم يتلا فاجعلا تاونسلا

 2)ضعب هوجو يف مهضعب حالسلا نورهشي ءادعأ ىلإ نولوحتي

 اهتراتخا يتلا ةديدجلا ةيلآلا سيركتل ناريإل ةديج ةصرف حاتأ فرظلا اذه نأ -

 اهديكأتب ميلقإلا لود ةلامتسا ىلع لمعلا يهو «ةقطنملا يف اهح اصم مدختل

 .6]ريغلا ثووش يف لخدنلا مدعو زاونبا نسح عدقبم مارتحا

 يملسلا لحلا ةيولوأ م11 و واب اما و دوو ايبا

 (4)ةمزألا هذه لحل يركسعلا رايخلا ةهجاوم يف

 ىلع يداصتقالا رظحلا قيبطت ءارج ةمزألا نم ايداصتقا تدافتسا ناريإ نأ -

 .طفنلا راعسأ عافترا مث نمو قارعلا

 فوقوب تأدب «ةديدج ةلحرم ىلإ تلقتنا ةيتيوكلا ةيناريإلا تاقالعلا نأ -

 دق قارعلا ناك ةيتيوك تارئاط ناريإ ةداعإو ءتيوكلا بناج ىلإ ناريإ

 ةيلاكشإ بناوج نم بناج يف ةزجوم ةءارق :تيوكلل يقارعلا وزغلا .ناطلس مناغ (1)

 .85ص.ةمزألا
 يقارعلا وزغلا :باتك ثوحب نمض ثحب ؛وزغلا ءازإ ةيلودلا لعفلا دودر «ةعفان نسح (2)

 «195مقر ؛ةفرعملا ملاع ةلسلس :-تايعادتلا -لعفلا دودرو عئاقولا -تامدقملا -تيوكلل

 .5 10 ص ؛(م1995 سرام «بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا)
 .167 ص ؛قباسلا عجرملا ,ديز وبأ زيزعلا دبع الع (3)
 :103ددعلا ةيلودلا ةسايسلا ةلجم «ةراسخلاو بسكملا تاباسح :يفارغجلا راوجلا لود .داج دامع (4)

 .79 ص :(م1991 رياني ؛مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا)
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 ةيوجلا تاراغلا ةرتف لالخ اهيلإ اهلقنو هوزغ ءانثأ يف اهيلع ىلوتسا
 اهنمو ةفاك ميلقإلا لود عانقإ ةلواحم ىلإ تلصوو .فلاحتلا تاوقل

 هذه دقتعت تناك امك ناريإ نم نايتأي ال ديدهتلاو رطخلا نأب تيوكلا

 ةلحرمل اذه لك سسأف ««7)مود يقارعلا ماظنلا جوري ناك امكو «لودلا

 يف احضاو انواعت تدهش زيمتلا ةقئاف ةيناريإلا ةيتيوكلا تاقالعلا نم

 ريرحت دعب نادلبلا عقو ثيح ءاهملاعم زربأ طفنلا ناك تالاجملا فلتخم

 طفنلا تاعنصمي يناريإلا طفنلا ةضياقمب يضقي اقافتا تيوكلا

 .(2)ةيتيوكلا

 تاالوحتن تدهش دق ةيناريإلا ةيتيوكلا تاقالعلا نإ لوقلا اننكمي اذكهو

 لودلل ةريغتملا تاقالعلل احضاو اجذومن تلكش ةريصق نينس يف ةدع

 يف ةنبلو ةيساسأ ةزيكر اهيف طفنلا لّثم دحاولا ميلقإلا يف ةردقلا ةفلتخم

 سيئرلاو دلبل دحوألا دروملا وهو ال ملو «:ةكرتشملا تاقالعلا رادج ءانب

 ؟ىرخألل

 يناريإلا يجيتارتسالا ريرقتلا -يناثلا ددعلا -ةيناريإ اياضق «ريرحت :دامح دمحأ تحدم (1)

 .164 ص :(م2002 ؛ةرهاقلا ةعماجب ةيقرشلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) ءيونسلا
 مقر «ةفرعملا ملاع ةلسلس .م6-1979 نيتروث نيب يسايسلا ناريإ خيرات ءيكبسلا لامآ (2)

 .261 ص ؛(م1999 ربوتكأ ؛بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا) 0
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 يف اريبك ًاريثأت طفنلا فاشتكا رثأ يتلا لودلا ىدحإ يه تيوكلا

 نيدتو «يلودلاو يميلقإلا نييوتسملا ىلع ايجراخو ايلخاد اهتاسايس ليكشت

 ؛رامد نم اهباصأ اميفو راهدزا نم هيلإ تلصو اميف اريثك طفنلل تيوكلا

 دروم ىلعو ةراجتلا ىلع اهتايح يف دمتعت تيوكلا تناك طفنلا لبقف

 دعبو ؛ةعارزلل ناحلصي ءاملا الو ضرألا نكت ملف ءؤلؤللا وه دحاو يعيبط

 يف راهدزالاو مدقتلا رهاظمب ةلفاحلا لودلا ىدحإ تيوكلا تحضأ طفنلا

 نأ موي هلك ملاعلا مامتهال ازكرم تراص ام موي يفو «ةفلتخملا ةايحلا يحانم

 ةيميلقإلاو ةيملاعلا ىربكلا ىوقلا تفقوف «مشاغلا يقارعلا وزغلل تضرعت
 قحلا ةماقإو ناودعلا در ىلع ماق فقوم يف ناودعلا اذه ةهجاومل اهعم

 تارربم نم طفنلا ناك ثيح «تيوكلا طفن ةيامح ىلإ ةفاضإلاب لدعلاو

 اذهل اببس ناك كاذو اذه لبقو ءبرحلا ةحلسأ نم احالس ناك مث ؛لخدتلا

 .يقارعلا وزغلا

 هنوكلأ ؛ساقت ساسأ يأ ىلع فرعي ال ىربك ةيمهأ ةماعب طفنللو

 ايسيئرو امهم ادروم مأ ؟ةقاطلل اردصم هنوكل مأ ؟ابضان ايعيبط ادروم

 احالس هنوكل مأ ؟ىربكلا ةيعامتجالا هتاريثأتل مأ ؟اهلاكشأ ةفاكب تاعانصلل

 ؟ةروطخلا غلاب ايسايسو ايجيتارتسإ

 ردصم قيوستلا ىلإ بيقنتلا نم اهلحارم عيمجب ةيطفنلا ةعانصلا تناك كلذلو

 دقف «يموقلا نمألاب قيثولا اهلاصتال ةروطخلا نم ريبك ردق ىلع ةيسايس تالكشم
 .اهيف ةيبنجألا عماطملا نم ليسل امئاد ضرعنت طفنلا كلتمت يتلا لودلا تناك

 جذامن يبرعلا ملاعلا يف ةيطفنلا ةعانصلا مايقل ةيلاوتملا دوهجلا تلثم دقو

 تاكرشلل ةكلاملا لودلاو طفنلل ةكلاملا لودلا نيب ريرملا عارصلل ةحضاو

 .رَمعَتسمْلاو رمْعَتسمْلا نيب عارصلاب هتقو يف هّبش ىربكلا ةيطفنلا
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 نينامث تبراق ىتلاو باتكلا اذه اهلوانت يتلا تاونسلا تدهش دقو

 ءاهيف مهمو مساح رود طفنلل ناك بورح ةينامث 0م) 0 -1911) اماع

 :يه «ةتوافتم تاجردب كلذ ناك نإو

 .(م1918- 1914)ىلوألا ةيملاعلا برحلا -

 .(م1945 - 1939) ةيناثلا ةيملاعلا برحلا -

 .(م1948) نيطسلف برح -

 .(م1956) يثالثلا ناودعلا -

 .(م1967) ماع رصم ىلع يئالثلا ناودعلا -

 .(م1973) ماع ليئارسإ دض ةيبرعلا برحلا -

 .(م1988 -1980) ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا -

 .(م1991 -1990) تيوكلا ريرحت برح -

 امنيح كلذو ءطفنلا ليودت حلطصم رهظ بورحلا هذه ضعب لالخو

 ةيلمع نأ ثادحألا تايرجم تتبثأ ثيح ءايسايس احالس طفنلا مدختسا

 ةددعتم ةيلود ةلأسم هعيبو هريعستو هلقنو هريركتو هجارختساو طفنلا فاشكتسا

 .بوعشلاو تاموكحلا ىلإ لصتل نيكلهتسملاو نيجتنملا ىدعتت فارطألا

 نأ ذنم طفنلا عم تيوكلا ةلحر لوألا هفصن يف باتكلا اذه لوانت دقو

 ىلع هل ةجتنلا لودلا ةمق ىلإ تلصو ىتح اهب هيفشكتسم مامتها أدب

 عيقوت ىتح ىلوألا ةظحللا نم تاضوافملا ريس طخ عبتتف ؛ملاعلا ىوتسم

 ةلحرلا يهو ءاههايم يفو اهلحاوسو اهضرأ ىلع ةيطفنلا تازايتمالا ةفاك

 .هنم عباسلا دقعلا ىتح نيرشعلا نرقلا تايادب ذنم تأدب يتلا

 جاتتنإلا أدب ذنم راعسألاو تاطايتحالاو جاتنإلا تايوتسم لوانت مث
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 ةيطفنلا رابآلا ةفاك اضيأ لوانتو م1946 ماع هريدصتو هل يراجتلا

 جاتنإلا ىوتسمو فاشكتسالا خيراتو ةحاسملا لمش ايفاو ًالوانت تيوكلاب

 .هتاطايتحاو

 ةيجولويجلا نيتيحانلا نم ايملع اميدقت طفنلل باتكلا مدق اذه لك لبقو

 .تيوكلا يف ايلخادو ايميلقإو ايملاع هتيمهأ زربي ةيجيتارتسإلاو

 هبعل يذلا مهملا رودلاب فيرعتلا مت باتكلا نم يناثلا فصنلا يفو

 اهدامتعاو ةيتيوكلا ةيجراخلا ةسايسلا ليكشت ىف طفنلا هبعلي لازيالو

 جرع مث «ملاعلا لود ضعب عم ةيجراخلا اهتاسايس يف ةيطفنلا دئاوعلا

 .راوجلا لودب اهتاقالع يف طفنلا ريثأت ىلع باتكلا

 :ةيلاتلا طاقنلا يف الامجإ اهدرون قئاقح ةدع ىلإ باتكلا صلخ دقو

 يذلا ريبكلا رودلا لالخ نم مالسلا بصعو برحلا دوقو هنأ طفنلا تبثأ -

 .يبرعلا جيلخلا ةقطنمب ثادحألا راسم ىف هبعل

 ةيسايسلاو ةيداصتقالا حلاصملاو تاقالعلا نم ةدقعم ةكبش طفنلا دجوأ -

 .ةيسايسويجلا هتطيرخ مسر يف يروحمو يساسأ رود اهل ناك ملاعلا يف

 نوكي نأ نكمي هنأو «ةيلودلا تاقالعلا يف رثؤم رصنع هنأ طفنلا دكأ -

 .تاقالعلا هذه يف لاصفنا لماع وأ لاصتا لماع

 يناثلا فصنلا يف يبرعلا جيلخلا ةقطنم اهتدهش يتلا ثادحألا تخسر -

 لقنل وأ ةسايسلاو طفنلا نيب لصفلا ةبوعص نيرشعلا نرقلا نم

 نوكي نأ لبق ةيجيتارتسإو ةيسايس ةدام طفنلا حبصأ ثيح «هتلاحتسا

 .ةيراجت وأ ةيداصتقا ةدام

 لود درجم نم ةريغص مأ تناك ةريبك يبرعلا جيلخلا راطقأ طفنلا لوح -

 ا



 يف ىربكلا ةيملاعلا ىوقلا اهروحم يف رودت ةيروحم لود ىلإ ةيداع
 .نايحألا ضعب

 ردق ربكأ ىلع لوصحلا درجم نم ملاعلاب ىربكلا ىوقلا مامتها لوحت -
 ةقطنملا لعج قيرط نع ةمخضلا ةيجيلخلا ةيطفنلا تادئاعلا نم نكمم
 هذه دراوم ىلع ةلماكلاو ةماتلا ةرطيسلا ىلإ اهتاجتنمل ةجئار اقوس
 .طقف اهدئاوع ىلع سيلو ةيطفنلا نادلبلا

 ةيرجحلا لثم نم ىرخألا ةقاطلا رداصم ىقاب نع هزيمتو هقوفت طفنلا دكأ -
 يف صخرألا امبرو ىوعالاوب كظنآلاو نمآلا ويف ةكرررنلاو ةيبستفالو

 .نايحألا ضعب

 لودب تيوكلا تاقالع نيب لضفألا ىه ةيدوعسلا ةيتيوكلا تاقالعلا دعت -
 سيسصأت لبق ام ىلإ دنت ىتلا ةيخيراتلا اهداعبأ اهل تاقالع ىهو ءراوجلا

 يف تيوكلا بناج ىلإ اهفوقو ةيدوعسلل بسحيو «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ممألاو ةيبرعلا ةعماجلل مامضنالا نأشب اهل اهمعدو «قارعلا عم اهتامزأ ةفاك

 اهدونجب ءاوس ؛تيوكلا نم قارعلا جارخإل ايركسع اهتكراشمو ةدحنلملا
 ةفاضتسا كاذو اذه لبقو ؛عونتم معد نم فلاحتلا لودل هتمدق امب مأ اهتاوقو

 نم اءدب وزغلا عوقو روف هدالب نم نييتيوكلا نم جورخلل رطضا نم
 .اهتاقبط ةفاكب ةيتيوكلا رسألا ىلإ الوصوو ةلودلا تالاجر

 ىلإ قارعلا عم ةيلاوتملا اهتالكشمل الح نايحألا ضعب يف تيوكلا تأجل -
 تققح املاط يتلا ةسايسلا يهو ءضورقلاو حنملا ةسايس مادختسا
 .م1961 ةمزأ نم اءدب نييقارعلا عم تاحاجن

 تيوكلا ةيعبت نوعي اوناك امنيح اريثك مهسفنأ قارعلا ماكح ضقان -

 بادتنالا نم اوصلختو ممألا ةبصع ىلإ اومضنا مهنأ مغر قارعلل
 قلعتت تاضوافم ةيأ يف لخدت مل ثيح تيوكلا نع لزعمب يناطيربلا

 .نيتلأسملا نيتاهب
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 عم اهلماعت يف خيراتلا قئاقح ةبقاعتملا ةيقارعلا ةمظنألا بعوتست مل -

 يف ةحضاو ةقيقحك اهزوربو تيوكلا روهظ تسانت ثيح «تيوكلا

 زورب لبق ةحضاو ةيسايس دودحو نايكب يلودلاو يميلقإلا دوجولا

 تقثوو تلجس تيوكلا دودح نأ امك «نينرق نم رثكأب ثيدحلا قارعلا
 نوناقلا نع جراخ الإ اهركني ال ايلود ةدمتعم طئارخو تايقافتا يف

 .هل ركنم وأ يلودلا

 هتاذ دح يف اثدح ناك لب ةيخيرات ةثداح درجم تيوكلا وزغ نكي مل -

 نم ةعومجمل اجاتن ءاج لب ءيردق وأ ئجافم لكشب رجَي مل ثيح
 .ةبقاعتملا ثادحألا

 ماظنلا مويلا هيلع قلطي امل ةيادبلا ةطقن م0 ماع جيلخلا ةمزأ تلكش -

 دهش احضاو اريغت اهدعب يلودلا عقاولا ريغت ثيح .ديدجلا يملاعلا

 .ىرخأ ةيلودو ةيميلقإ ىوق روهظ

 ةيفاك ريغ ةكرتشملا ةيضرألا جئاشولا نأ تيوكلا وزغ ةعقاو تفشك -

 ريغ لود تفقو ثيح ءرخآلا مهضعبب مهضعب ةوخألا تاقالع طبضل
 نيطسلفو نادوسلاو ندرألاو نميلا هيف ترادأ تقو يف قحلا عم ةيبرع

 .هل اهروهظ ايبيلو رئازجلاو

 ال اهفادهأ تلظو قارعلاب ةمكاحلا ةمظنألا تفلتخاو ةنمزألا تددعت -

 اهتاورث ىلع ءاليتسالا يقبو ءتيوكلا يف لدبتت ال اهعماطمو ريغتت
 ةيداصتقالا عاضوألا دايدزا عم ةصاخ ناهذألا يف اخسار ةيطفنلا

 داصتقالا لاشتنال اديحو الح مهناهذأ يف كلذ يقبو ءاءوس دالبلاب

 ةيلقعلا يف امود ةيميلقإلا ةرطيسلا ملح ءاقب عم ؛هتوبك نم يقارعلا

 .ةمكاحلا ةيقارعلا

 ايساسأ افرط تحضأ نيح ءاريثك قارعلل اهمعد ءارج تيوكلا ترسخ -

 ةلأسملا تزواجف ءوافلا لالتحا دعب ةصاخ ؛ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا كس

 لس 51/8



 برحلا اياظشب ةباصإلا ىلإ لبانقلاو عفادملا يودو ىدص لوصو

 ناريإ فادهتسا دعب ديحولا يداصتقالا دروملا ديدهتو اهرانب ءاوتكالاو

 .ةيطفنلا اهتآشنمو اهيناومو اهتالقان

 شاعنإ لواحتو ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا سوباك نم قيفت تيوكلا دكت مل -
 ضافخناو برحلا ءارج هباصأ يذلا دوكرلاو داسكلا نم اهداصتقا
 داعأ ىتح ةيطفن قفارم نم برحلا هترمد ام رامعإ ةداعإو طفنلا راعسأ
 مشاغلا هوزغب برحلا ءانثأ يف ىلوألا هتريس يتيوكلا داصتقالل قارعلا

 ةيوست ةيأ هيلع ىنبت نأ بجي يذلا ساسألا اهنأ ةيلودلا ةيعرشلا تدكأ -

 يقارعلا وزغلا هاجت ملاعلا لود فقوم هتبثأ ام وهو «نيعزانتم نيفرط نيب

 ةكنحلا تبثأ يذلا رمألا ؛طفنلاب تامزألا ضعب تفصع امدنع

 .ةيتيوكلا ةيداصتقالا

0 



 قحالم





 (1) قحلم

 ةيطفنلا تيوكلا تادئاع
 م4 -5

 رالود نويلمي دئاعلا | 01202 ةتيسلا 33

112511111110 111111187319017 

 ظنه
 ١ ةىلع»

 نا

 95م ١ ة ا

 1 ١ ؟ مل

 م4 4 ١

 تاذ :تيوكلا) ؛يبرعلا جيلخلل ةيجيتارتسإلا ةيمهألا :؛ليفلا ديشر دمحم

 .185 ص « (م1988 : لسالسلا

 - الاله -



 (2) قحلم

 يناوملاو يفاصملاو ةيتيوكلا لورتبلا لوقح

 سه رودس



 (3) قحلم

 ةيتيوكلا طفنلا ةرازو اوسأرت نيذلا ءارزولاءامسأ
 (م1990 - 1965)

 دمحألا رباجلا دمحألا حابص ريزوو ةيجراخلا ريزو ؟للزكخ| 01/4

 ةلاكولاب طفنلاو ةيلاملا

 | _يقيتعلا ملاس نمحرلا دبع | _طفنلا,ةيلاملا ريزو | "0/101 77| لا

 تكلا اح ها
 20 لا ا ما
 | جابصت ينل ةفيفل يلعأ طف ريزو| 271756 1070| دا
 | _حابصل يذلا فلا يلع|_ةعانصتر ضنا ريزو | _ 45/05 |_ 0/5/5 | تقول
 | جابصق يبن ةفيظت يلعإ دفق ريزو| |800١ 9٠01000 هانا

 ةيلودلا تنرتنإلا ةكبش ىلع يتيوكلا ىريمألا ناويدلل ىمسرلا عقوملا
 ارباب .8017..02 لعن

 - اغا -



 (4) قحلم

 "1هأهل (نسسدلع (0ز] 00 نءانمات 01 ]كنت هنأ, 1946-7

 (3111!ذهردك 01 ديك ءاو د ١ ءوص)

 [1دععمسم ةلت ىل 1[؟طرءةطععمب اعتتتمتا هنت طع (نلا 5اهاعونكودملا ةاهاأعع هل

 1ماعممهأتمدقل 5ووتعمب (آ[مولممد: (:"وموص 11كم 1984), 2,94.

- 545 - 



 (5) قحلم

 ًايونس تجتنأ يتلا ماخلا نانطألاو تنحش يتلا نفسلاو ةجتنملا رابآلا ددعب لودج

 طفنلا ةكرش تارشن ضعب يف ءاج ام بسحب م6 ماع تايلمعلا ءدب ذنم

 لاح »أ
 لا »|

 ل “١*5

0 
0 
 اكنللا

١5 3* 

١ 

> > 2-2 

 ةيناطيربلا ةموكحلاب اهتاقالعو تيوكلا خيرات رصتخم «ناحرفلا هللا دبع دشار

 .149 ص ((م1960.ةبورعلا راد :ةرهاقلا) «ةيبرعلا لودلاو

 تا ١

14 

 تكا



 (6) قحلم

 ءدب ذنم ةدياحملا ةقطنملاو تيوكلا يف هتاداريإو ماخلا طفنلا جاتنإ روطت نيبي لودج

 ليماربلا نييالمع م4 ماع ىتح 116 ماع يف ريدصتلا

 رانيد فلآلاب طفنلا ةيكيرمألا

 ا ل تت 0 ص | هس عا هس | 0 ع 1 22 ع 01100 2-5

- 588 



 (6) قحلم عبات

 نم ةيموكحلا تاداريإلا | ليماربلا نييالمب جاتنإلا د
 رانيد فلآلاب طفنلا ةيكيرمألا

 لااا
 ل يو | ا م | ا اا
 ع | اا

 ل م« | ١»
 ال يماض# الإ

 و١9 558 <

 لافتحالا ةبسانمب ىراكذت باتك «ةثيدحلا ةيتيوكلا ةضهنلا رمع نم ًاماع 25 ةريسد

 تامولعملا ةرادإ :تيوكلا) ,م196 ةرياربف 25 ؛ينطولا ديعلل يضفلا ليبوبلاب

 .33 ص «("انوك ' ةيتيوكلا ءابنألا ةلاكوب ثاحبألاو

 س- ؟خو ا



 (7) قحلم

 ةلقتسملا ةيكيرمألا لورتبلا ةكرش جاننإ روطت
 م1961 ىتحو 4 ماع ذلنم ماخلا طفنلا نم

 ل

 .365 ص :م1972 «ىلوألا ةعبطلا (م1961-1913)

 دنا



 (8) قحلم

 نانطألا فالآب لورببلا جاتنإ

 م1982 - م1950 كبوأ ءاضعأ ضعب يف

 افلا ا كطا يرفع ام
 نإ | »| 06| | |-  ترم»

 ل أ 6) لإ 0 | هدإ تس

 | اصلا اخ 000 6| 5) 5] رق
 الإ ملتإ 0ك صإ م0 |٠» ته
 ا ميل »| ««س»#| د  -إ تس

 1[مععو 5اماتكالعع آل عءومعطمماع 1982, [تمتاعل 1ظاونهصمكر ]عوج آلورعاع, 6

 - ؟ما/ -



 (9) قحلم

 اهتيعبتو تيوكلا يف لمعت يتلا لورتبلا تاكرش نيبي لودج
 م1961 ماع يف نانطألا نييالمب اهنم لك جاتنإو اهلوقحو

 .يجقخلا لقح

 ا لا سا ا هاسيم يسف ثحبلل | ١115١ ماع دقع .ةيدتلوه ةيزيلجتإ | تيوك ةكرش -؛
 ١1. ماع تتئشنا | ةموكحلا نيب ةيتيوك | لورتبلا ةكرش -»

 | | ]7 ل
 :ةيلهألا ةبتكملا :تيوكلا) ءاهرضاحو اهيضام تيوكلا .دومحم ناميلس نسح

 .108 ص ء(تء.د

 تانكي



 - ؟44-

 .34 -33 ص ءىلوألا

 « «تيوكلا ١ - ةلماش ةيليلحت ةسارد :تيوكلا يف طفنلا ءليجعلا يراشم ديرف

 م0 رياني لوأ ىتح

 تيوكلا طفن ةكرش يف رابآلا ةلاح

 (10) قحلم



 (11) قحلم

 كزونع 04 هزآ تييمد“اك زص (8(0] 1كاتتت' هنأت 05

 1984-1961 (1عل مدتآ110:2)

 مطلا [عدمنمب خا 1آ2ءكاطقإن عار ]كابتن 011, 5ةغع 324 مماز0عدأ

 اءعئانسفأفتممو, ([ .آك: 1اطهعو 58عوؤ, 2000), 2. 4.

 ماع



 (12) قحلم

 04210 0ز]1 12عونعصتنعو, 1973- 2

 (18ز1لئهدع 04 12011ة:5)

 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 رو 192

  : 102.0 1١132 60خ45 372 333 257 226 43

05 4 2606 96 9 0.5 7.5 537 1.8 

 70 75 1.5 79 50 1729 1١100 1١49

 60 5.١ م5 898 4 226 156 40

160 ]| 190 20 90 20 60 50 

 37 ض4 3 كهف هه : 125: 33 5

 1.6 75 مش 82 5 54 5.1 432

 125 521 569 707 805 3754 1347 2059 هو 132
ييببيبسبيتب-بيبيبيبإ-ب_ب-بب((بحلسلتششسللللا 702 -لا ا ا للا 0 00-2.

 ةدسسييي

 030 0. 0ز1طهع, 1ع 141001 125( 0ز1 22هعملع حصل 5 عزتم0ب

 (آم2000: 1ءةصلع ءقمو, 1997), 2. 64

 تا



 (13) قحلم

 لورتبلا راعسأ ىلع ةيسايسلا ثادحألا تاروطت تاساكعنا

 م1980- 3

 بونملا اياهم

 .5977١ربوتكأ ١١ يف كباوأ 0 ا لورتبلا جاتنإ | _ةيروفلا قوسلا ةقمش رش | ةفول]  صسدس |

 ىلإ لورتبلا ريدصت رظح رارمتسا - ؟

 ضيفختو ادنلوهو ةدحتملا تايالولا

 ا املا ومش 3

 .ما117 ربمسيد

 ا ةعضلا ىلإ راعسألا عفرب كبوأ رارق -؛
 , .(م١ 5174 رياني)

 هر ةيذك ا لمعلا نع نييناريإلا لامعلا بارضإ ءدب - ه
 ْ : .(م١ 17 ربوتكأ) لورتبلا لوقح يف

 نييناريإلا لامعلا بارضإ رارمتسا - ١

 20 قارعلاب لورتبلا رابآ يف قيرح بوشنو
 .(ما 8 ربمفون)

 .(م١ 517 ربمسيد) يلورتبلا 0-1

 ضيفختو ناريإ نم ناريإ هاش جورخ -4
 نأ دعب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جاتنإ
 يف صقنلا ضيوعتل اهريدصت عفترا

 .م515١ رياني يف ناريإو قارعلا جاتنإ
 رياربف) لورتبلل يناريإلا جاتنإلا فقوت -4

 .(ماال/

 تالدعمب يناريإلا جاتنإلا فاننتسا -
 .(م51954١ سرام) ةضفخنم

 يدروتسمل ةدحتملا تايالولا معد ١-

 .(م515١ هينوي) لورتبلا

 ةيبرعلا ةكلمملا جاتنإ ضيفخت - ١7
 ويلوي ايموي ليمرب نويلم ىلإ ةيدوعسلا

 .(ما وا

 !595- 



 لوخد ةدحتملا تايالولا رظحو نارهط

 يستلا لودلا ةبقارمو يناريإلا لورتبلا

 ربمقون) اهكالهتسا نم رثكأ يرتشت
 .(مااوال4

 نييكيرمألا نئاهرلا ةمزأ رارمتسا -4

 يكيرمألا رشظحلا رارمتتساو
 .(م١ 115 ربمسيد)

 ناريإو قارعلا نيب برحلا بوشن -0
 .(م٠157 ربمتبس)

 ناريإو قارعلا نيب برحلا رارمتسا -5
 .(م١٠58١ ربوتكأ)

 «عيزوتلاو رشنلل ظفاح راد :ةدج) «لورتبلا تايداصتقا ؛يلوخلا دمحأ يحتف ديس

 .248 -247 ص ؛ىلوألا ةعبطلا(( م8

 تالا ا



 تتاح

 .247-248 ص ؛ىلوألا ةعبطلا م8

 «عيزوتلاو رشنلل ظفاح راد :ةدج) «لورتبلا تايداصتقا - دمحأ يحتف ديس
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 م3 ات تا ساما - ماتم لورتبلا مادختسا

 رعلا لودلا فقوم

 (14) قحلم

 نم هيب



 (15) قحلم

 م1975 ربمسيد تيوكلا طفن ةكرش عم ةكراشملا ةيقافتا

 :ىلوأ ةدام *

 ربمسيدآ خيراتب تيوكلا يف ةعقوملاو نوناقلا اذهل ةقفارملا ةيقافتالا قفو

 ةدودحملا (تيوكلا) .يب .يب ةكرشو تيوكلا ةلود ةموكح نيب 1975 ةنس

 يف حلاصم نم نيتكرشلل ىقبت ام عيمج ةلوليأ نأش يف تيوك فلج ةكرشو

 يف تادوجوملاو قفارملاو تايلمعلاو (ةيزايتمالا قوقحلا كلذ يف امب) قوقحلا
 .م1975سرام 5 نم ًارابتعا كلذو «لورتبلاب ةصاخلاو تيوكلا

 23 خيراتب حونمملا زايتمالا م1975 سرام 5 نم ًارابتعا يغلي

 نم ًارابتعا يغلي امك «ةدودحملا تيوكلا طفن ةكرش ىلإ م1934 ربمسيد

 ةقلعتملا وأ زايتمالا اذهب ةطبترملا تابيترتلاو تايقافتالا عيمج خيراتلا كلذ

 خيراتب ةعقوملا م1951 ماعل ةيفاضإلا ةيقافتالا صوصخلا هجو ىلعو هب

 ربوتكأ 11 خيراتب ةعقوملا ةعماجلا ةيفاضإلا ةيقافتالاو ؛م1951 ربمسيد 0

 ةيقافتاو ,م1966 ربمفون 19 خيراتب ةعقوملا دئاوعلا قيفنت ةيقافتاو م5

 .يب .يب ةكرشو ةموكحلا نيب م1974 رياني 29خيراتب ةعقوملا ةكراشملا

 .تيوك فلج ةكرشو ةدودحملا (تيوكلا)

 :ةيناث ةدام

 قيفنت ةيقافتا ىلع ةقفاوملاب صاخلا 1967 ةنسل 7 مقر نوناقلا يغلي

 نوناقلاو تيوكلا يف ةلماعلا طفنلا تاكرش ضعبو ةموكحلا نيب دئاوعلا

 ةموكح .:ريب ةمربملا ةكراشملا ةيقافتا ىلع ةقفاوملاب صاخلا 1974 ةنسل9 مقر

 .تيوك فلج ةكرشو ةدودحملا (تيوكلا) .يب .يب ةكرشو تيوكلا

 - "586ه



 :ةثلاث ةدام **

 اهلامعأ ةرشابم ىف (ةيتيوك ةمهاسم ةكرش) تيوكلا طفن ةكرش رمتست

 قلعتي اميف ءديقتلا نود كلذو .ءيساسالا اهماظنل اقبط ةيراجت ةكرشك

 ةيراسلا مظنلا وأ ةيموكحلا حئاوللاو نيناوقلاب .ىراجتلا اهبولسأو اهطاشنب
 تاصاصتخا لورتبلل ىلعألا سلجملا ىلوتي ةماعلا تاسسؤملاو تائيهلا ىلع

 يساسالا ماظنلا ىف اهيلع صوصنملا ةيداعلا ريغو ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمج ا

 .ةكرشلل

 ةصاخلا ماكحألا اهنأش يف يرست ةلقتسم ةينازيم اهتينازيم نوكتو

 30 مقر نوناقلا نم 22 .21 ؛6 مقر داوملا ماكحأ اذكو «ةلودلا ةينازيمب

 .ةبساحملا ناويد ءاشنإب مآ 9 64 ةنسل

 ماع لك نم سرام رخآ يف يهتتتو ليربأ لوأ نم ةكرشلل ةيلاملا ةنسلا أدبتو
 31 يف يهتنتو م1975 سرام 5 يف أدبت يتلا ىلوألا ةيلاملا ةنسلا ءانثتساب

 .م1976 سرام

 :ةعبار ةدام *

 خيرات نم هب لمعيو «نوناقلا اذه ذيفنت -هصخي اميف لك -ءارزولا ىلع
 .ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن

 تيوكلا ريمأ

 حابصلا ملاسلا حابص

 تا



 طفنلا ريزو ىلإ فلجو . يب .يب يتكرش نم هجوملا باتكلا

 م1975 ربمسيد 1

 رقوملا ىمظاكلا بلطملا دبع ديسلا

 طفنلا ريزو

 تيوكلا ةلود ةموكح

 «.دعبو ًامارتحاو ةيحت

 خيراتب نيتكرشلاو مكتموكح نيب ةدوقعملا ةيقافتالا ىلإ ريشن

 مهافتلا مت يتلا ىرخألا طاقنلا دكؤنل بتكنو "ةيقافتالا' م197 ةربمسيد1

 :يهو اننيب اهيلع

 ةدودحملا تيوكلا طفن ةكرشو (ك.م .ش) تيوكلا طفن ةكرش دقعت - 1

 لوصأ (ك.م.ش) تيوكلا طفن ةكرش ىلإ اهاضتقمب لقنت ةلقتسم ةيقافتا
 سطسغأ 31 خيراتب يه امك ةدودحملا تيوكلا طفن ةكرش تامازتلاو
 امث تايلمعلاو تازيهجتلاو تامدخلل ةمئاقلا دوقعلا كلذكو م5

 لويس هوتاسو 4118 هين انرط ةدودحملا هيكل تعا 6 نوكت

 يار وو ساو ةينيوكلا لمعلا نياوق بجو مهقوقح

 .خيراتلا كلذ يف اهنوقحتسي اوناك

 نم 5 ةداملا يف اهيلإ راشملا بلاطملل ةيوست ةموكحلا ىلإ ناتكرشلا عفدت -2
 تايالولا ةلمعب رالود فلأ ةئامو نويلم نيعستو نينثا غلبم ةيقافتالا

 يذلا خيراتلا نم ًاموي 15 لالخ -92,100,000 -ةيكيرمألا ةدحتملا

 :يلي اميف ىمسيو اهنم 6 ةداملل ًاقفو لوعفملا ةذفان ةيقافتالا هيف حبصت

 .عفدلا خيرات ىلإ 5 سرام 5 نم هيلع ةدئافلا عم «ذافنلا خيرات

 نيتكرشلا ىلإ (ك.م.ش) تيوكلا طفن ةكرش عفدت نأب ةموكحلا دهعنت -3

 سس :؟581/



 سطسغأ31خيراتب امهل ةقحتسملا ةدصرألا عيمج ذافتلا خيرات نم ًاموي15لالخ

 .عفدلا خيرات ىتح خيراتلا كلذ نم اهيلع ةدئافلا عم م5

 ةيقافتالا نم 2 ةداملا بجومب نيتكرشلل قحتسملا غلبملا ةموكحلا عفدت -4

 ةيأ ىلإ نيتكرشلا نم يأ عضخت الو ذافنلا خيرات نم ًاموي 15 لالخ

 باستحا يفو .غلبملا كلذ نأشب تيوكلا يف رخآ يلام فيلكت وأ ةبيرض

 م1955 ةنسل 3 مقر موسرملا بجومب نيتكرشلا ىلع ةقحتسملا ةبيرضلا

 رخآ يلام فيلكت يأ وأ هليدعت ىرج امك ةيتيوكلا لخدلا ةبيرض نأشب
 تذخأ يتلا نيتكرشلا ىلع ةموكحلل ةقحتسملا غلابلا مسحب حمسي الو

 اذه نم 2 ةرقفلا بجومب قحتسملا غلبملا باستحا يف رابتعالا نيعب

 .ةدئافلا اهيف امي باتكلا

 اذه نم 3 .2 نيترقفلا بجومب رهش يأ نع ةقحتسملا ةدئافلا نوكت -5

 رهش يأ نع رابتعالا نيعب ذخؤت يتلاو ةيقافتالا نم 2 ةداملاو ,باتكلا

 ةيواسم باتكلا اذه نم 2 ةرقفلا بجومب قحتسملا غلبملا ديدحت ضرغل

 ضرعت يتلا ةدئافلا راعسأل طيسبلا يباسحلا طسوتملا قوف ةئاملاب دحاول

 ندنل يف رتسنمتسو لانشان كنب يلع رهشأ ةتسل رالودلاب عئادولا اهب

 كلذ نم لمع موي لك رهظ ندنل يف كونبلا نيب عئادولا قوس يف
 .روكذملا كنبلا هب دهشي امك ءرهشلا

 ةدودحملا (تيوك) يب . يب ةكرش نع

 زرتلاو . يأ .يب

 تيوك فلج ةكرش نع

 نوتسلور .ل .م

 .طفنلا ريزو -يمظاكلا بلطملا دبع تيوكلا ةلود ةموكح نع هيلع قفاوو
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 :يلاتلا يناثلا باتكلا نيتكرشلا ولثم هجو امك

 رقوملا ىمظاكلا بلطملا دبع ديسلا

 طفنلا ريزو

 تيوكلا ةلود ةموكح

 ««دعبو ًامارتحاو ةيحت

 خيراتب نيتكرشلاو ةموكحلا نيب ةدوقعملا ةيقافتالا نم 5 ةداملا ىلإ ريشن

 عيمجل ةيئاهنلاو ةماتلا ةيوستلا ديكأت اهاضتقمب مت يتلا م1975 ربمسيد 1

 نع ةدودحملا تيوكلا طفن ةكرشو نيتكرشلا نم ةقلعملا ةموكحلا بلاطم
 الإ بلاطملا هذه نم ينثتسي الو م5 سرام 4 يف ةيهتتنملا ةرتفلا

 .ةيتيوكلا لخدلا ةبيرض ثيح نم نيتكرشلا تامازتلا
 :يلي ام ىلع نيتكرشلاو ةموكحلا نيب قافتالا ًاضيأ دكؤن نحن انهو

 طفنلا تايرتشم نأشب ةموكحلل ًاقحتسم نآلا لازي ال يذلا غلبملا نأ - 1
 ىتح ليسملا لورتبلا زاغو يعيبطلا تيوكلا نيلوزاغو تاجوتتنملاو ماخلا

 ةلمعب ًارالرد نوعبرأو نانثاو ًافلأ نوثالثو ةتس وه م5 وبينت 0

 ًاقفو ًابوسحم ًايكيرمأ ًارالود36042 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 .باتكلا اذهب قفرملا لودجلل

 خيرات نم ًاموي 15 زواجتي ال دعوم يف ةموكحلا ىلإ ناتكرشلا عفدت -2

 ةعبس هردق رخآ غلبم عم هالعأ 1 ةرقفلا يف نيبملا غلبملا باتكلا اذه

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةلمعب رالود فلأ ةئامسمخو نييالم

 لخدلا ةبيرضلو دئاوعلل ردقملا غلبملا وهو «رالود 0
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 ىلإ م1975 رياني لوأ نم ةدملل ماخلا طفنلا ريغ ىلع ةضورفملا ةيتيوكلا
 .م197 5 سرام4

 ةموكحلا هاجت م1975 ربمتبس 30 دعب ةئشانلا نيتكرشلا تامازتلا ضيفخت -3

 ةيتيوك لخد ةبيرضك يدؤت تاعفدلا نم ديزم يأ «ةميقب ماخلا طفنلا نع

 ؛م1975 سرام 4 ىلإ رياني لوأ نم ةرتفلا لالخ ذوخأملا ماخلا طفنلا نع
 يف نيبملا عومجملا نم ةلصلا يذ ءزجلاب اهضيفخت ىلع ةوالع كلذو
 .ماخلا طفنلا نع ةيتيوكلا لخدلا ةبيرض نأشب تاعفدك قفرملا لودجلا

 نأشب نيتكرشلا ىلإ تدر غلابم ةيأ لداعي غلبم ةموكحلا ىلإ عفدي -4
 لوأ نم ةرتفلا لالخ ذوخأملا ماخلا طفنلا نع ةيتيوكلا لخدلا ةبيرض
 .ناتكرشلا هضبقت امدنع كلذو م1975 سرام4 ىلإ رياني

 اذه خيرات دعب تاعفد ناتكرشلا يدؤت ةيقافتالا ىلع قيدصتلا راظتناب -5

 «ةيقافتالا نم 4 ةداملا يف اهيلإ راشملا تابيترتلا ماكحأ قفو باتكلا

 ىلع تاعفد اهعيمج قفرملا لودجلا يف ةنيبملا تاعفدلا هذه ربتعتو

 بجومب ةموكحلا هاجت تامازتلالا نم اهريغو لخدلا ةبيرض باسح
 .ًايلاح ةمئاقلا تابيترتلا
 ريدقتلاو مارتحالا قئاف لوبقب مكتداعس اولضفتو

 صلخملا
 ةدودحملا (تيوك) يب .يب ةكرش نع

 زرتلاو ٠ يأ . يب

 تيوك فلاغ ةكرش نع
 نوتسلور .ل .م

 .طفنلا ريزو -يمظاكلا بلطملا دبع تيوكلا ةلود ةموكح نع هيلع قفاوو
 جيلخلا تاسارد ةلجم :ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا قئاثو .يصوصخحلا سابع نيدلا ردبو نيدلا دعس ةمطاف
 .383 - 380 ص ؛ىلوألا ةعبطلا (م1981 ؛تيوكلا ةعماج :تيوكلا) «1976ةيبرعلا ةريزجلاو



 (16) قحلم

 تيوكلا يف ةيلورتبلا ةورثلا رداصم ىلع ةظفاحملا نوناق

 (3698 ددعلا ,م1978 ربوتكأ16 «تيوكلا ؛ةسايسلا)

 (1) ةدام *

 داوملا عيمج نوناقلا اذه ماكحأ قيبطت يف "لورتي" ةرابعب دصقي

 وأ ةجتنملا ةيزاغلا وأ ةلئاسلا وأ ةبلصلا ةلاحلا يف ةيعيبطلا ةينوبركورديهلا

 وأ ةينوبركورديهلا داوملا عيمجو ضرألا حطس نم اهجاتنإ نكمي يتلا كلت

 .اهنع ةقتشملا ىرخألا دوقولا عاونأ

 فاشكتسالا 'ةيلورتب تايلمع' وأ 'ةيلورتب ةيلمع" ةرابعب دصقيو

 هتحاعمو لورتبلا جاتنإو رابآلا رفحو لوقحلا ريوطتو لورتبلا نع بيقنتلاو

 ليغشتو ءاشنإو دييشتو هنحشو هليمحتو هلقنو هنيزختو هعينصتو هريركتو

 تآشنم وأ ىرخأ قفارم يأ وأ تاميخملاو ناكسإلاو هايملاو ةقاطلا قفارم

 ةقلعتملا ةيرادإلا تاطاشنلا عيمجو ركذلا ةفلاس ضارغألا اهجاتحت تادعمو

 .قبس ام لكب

 يونعم وأ يعيبط صخش يأ "لمعلاب ضوفملا' ةرابعب دصقيو

 .ةيلورتب ةيلمع يأ ءارجإب ًانوناق هل صخرم

 ( 2) ةدام #*

 اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلا ةيلورتبلا تايلمعلا عيمج ىلع يرست

 هجو نسحأ ىلع ةيلمع ةيأب مايقلا بجيو هل ةذفنملا حئاوللاو نوناقلا
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 سرمتم صخش نم ةعقوتملا ةديدجلا بيلاسألاو ةلوقعملا ةلاعفلا ةقيرطلابو
 .ةلثامت لاوحأو فورظ تحت تايلمعلا هذه يف

 (3) ةدام *

 تاطايتحالاو ريبادتلا ةفاك ذاختاب موقي نأ لمعلاب ضوفم لك ىلع

 ىلع ةيلورتبلا تايلمعلا نم أشني رطخ وأ فلت يأ عنمل ةيرورضلا ةيئاقولا

 وأ ةيعيبطلا ةورثلا رداصم وأ تاكلتمملا وأ ةماعلا ةحصلا وأ ةيرشبلا ةايحلا

 عيمج ذاختا بجي امك ةيحايسلا وأ ةيرثألا وأ ةينيدلا نكامألا وأ رباقملا

 .ةيفوجلاو ةيحطسلا هايملاو ءاوهلا ثولت عنمل ةمزاللا تاطايتحالا

 (4) ةدام #*؛

 تايلمعلا ءانثأ ةمدختسملا تادعملاو ةزهجألا عيمج - نوكت نأ كو

 ةمالسلا تابلطتمب يفت نأو ةيملاعلا ةيسايقلا تافصاوملل ةقباطم ةيلورتبلا

 .ةعبتملا بيلاسألا لضفأل اقبط اهنم ضرغلا يدؤت نأو

 (5) ةدام

 ةيرود ةفصب طفنلاو ةيلاملا ريزو ىلإ مدقي نأ لمعلاب ضوفملا ىلع

 .ةيلورتبلا هتايلمعب ةقلعتملا تامولعملاو تانايبلاو ريراقتلاو جماربلا

 ةايتلل ةتااجتسو هدرا ع هتايلمع عقاومو لمعلاب ضوفملا

 -ةقباسلا ةرقفلل ًاقبط ةمدقملا -تامولعملاو تانايبلاو ريراقتلا نأ نم

 عقاولل
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 (6) ةدام

 تايلمعلاب قلعتم عورشم يأ ذيفنت يف ءدبلا لبق لمعلاب ضوفملا ىلع
 ططخلا نمضتي عورشملل ًافصو طفنلاو ةيلاملا ريزو ىلإ مدقي نأ «ةيلورتبلا

 مدختستس يتلا ليغشتلا قرطو ةيريدقتلا هفيلاكتو هتقاطو هعقومو هب ةقلعتملا

 لوبق قح ريزوللو ءىرخألا تامولعملا نم اهريغو ةيسدنهلا تانايبلاو

 .هليدعت وأ هحاضيإ وأ هتاسارد لامكتسا بلط وأ هضفر وأ عورشملا

 راطخإ لمعلاب ضوفملا ىلع بجوتي عورشملا ىلع ةقفاوملا ةلاح يفو

 ريزولا موقي ىتح كلذو «هلحارم نم ةلحرم لك ذيفنت لامكتساب ريزولا

 اهساسأ ىلع تمت يتلا ططخلل ًاقفو مت ةلحرم لك ذيفنت نأ نم ققحتلاب

 .عورشملا ىلع ةقفاوملا

 (7) ةدام *

 ؛نوناقلا اذه ذيفنتل ةمزاللا حئاوللا ردصي نأ طفنلاو ةيلاملا ريزول

 ةورثلا لالغتسا نامضل ةيلورتبلا تايلمعلا بناوج ةفاك حئاوللا هذه يطغتو

 اهيف ريذبتلا وأ اهعايض عنملو ةلاعفلا قرطلاو ةميلسلا لوصألل ًاقبط ةيلورتبلا

 ريبادتلا حئاوللا هذه نمضتت امك .نكمم دح ىصقأ ىلإ ةليصحلا ةدايزلو

 تانايبلا حئاوللا لمشتو «ةمالسلا تاطايتحاو لورتبلا جاتنإ ميظنتل ةمزاللا

 تاءارجإلاو اهميدقتب لمعلاب ضوفملل مزتلي يتلا تادنتسملاو تامولعملاو

 تايلمعلا عيمجب مايقلا تاءارجإو قرط لمشت امك .كلذ يف عبنت يتلا

 :كلذ يف امب ةيلورتبلا
 .بيقنتلاو فاشكتسالا تايلمعب ةقلعتملا تاطاشنلا عيمج (أ

 تاحيرصتلا حنم لمشت يتلاو رفحلا تايلمعب ةقلعتملا تاطاشنلا عيمج (ب
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 «تادعملاب رابآلا زيهجتو .اهنيب تافاسملاو رابآلا عقاوم نييعتو رفحلاب

 «تارابتخالا لمعو ةيبابللا تانيعلا ذخأو ةيئابرهكلا تاليجستلا ءارجإو
 لامكتساو «رابآلا يف لمعلا فاقيإ وأ رجه وأ مادختسا وأ قالغإو

 .اهلامكتسا ةداعإو رابآلا

 ءارجإ لمشت يتلاو جاتنإلا تايلمعب ةقلعتملا تاطاشنلا عيمج (ج

 نماكملا ءادأ تاساردو «رابآلا ةنايصو حالصإو «رئبلا لخاد تاحوسملا

 لصفو «لورتبلل يفوجلا نيزختلاو ءصالختسالا ةدايز تاعورشمو
 ديحوتو ةحلاملا هايلا نم صلختلاو ءزاغلا مادختساو «تيزلا نم زاغلا

 .نمكملا لالغتسا

 رطخي نأ طفنلاو ةيلاملا ريزول هتاطاشنلا هذه ةرشابمب قلعتي اميفو

 مل اذإف ءاهذيفنتل ةرتف هل ددحيو اهذاختا م زاللا تاءارجإلاب لمعلاب ضوفملا

 رثألا كلذ ققحي مل نكلو لثتما وأ راطخإلا اذهل لمعلاب ضوفملا لثتمي
 وأ رثب نم جاتنإلا فاقيإب ًارمأ ردصي نأ طفنلاو ةيلاملا ريزول زوجي .بولطملا
 : ىابآ ةَدَع

 هلقنو هنيزختو هعينصتو هريركتو لورتبلا ةجلاعمب ةقلعتملا تاطاشنلا عيمج (د

 ةيربتخملا تاليلحتلاو ةرياعملاو تاسايقلا لمشت يتلاو هنحشو هليمحتو

 .اهمييقتو

 عيمجل تادعملاو تاليهستلاو قفارملاب ةقلعتملا تاطاشنلا عيمج (ه

 .اهليغشتو اهئاشنإو اهعقاوم نييعت لمشت يتلاو «ةيلورتبلا تايلمعلا

 اذه نم ةئلاثلا ةداملا ذيفنتل ةمزاللا ريبادتلا حئاوللا هذه لمشت امك

 .نوناقلا
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 (8) ةدام #

 طفنلاو ةيلاملا ةرازو يفظومل «لباقم نودب «رفوي نأ لمعلاب ضوفملا ىلع

 تامدخلا عيمج نوناقلا اذه ماكحأ ذيفنتل طفنلاو ةيلاملا ريزو مهبدني نيذلا

 ىرخأ تامدخ ةيأو ةيلمعملا تارابتخالا ءارجإل ةمزاللا تاليهستلاو

 .ةيرورض

 (9) ةدام

 يأ ىلإ دهعي نأ .ةصاخلا تالاحلا ضعب ىف طفنلاو ةيلاملا ريزول

 هل ةلوخملا تاصاصتخالا ضعب وأ لك ةرشابمب يونعم وأ يعيبط صخش

 ريزولا هيلإ دهعي نمل نوكيو .هل ةذفنملا حئاوللاو نوناقلا اذه ماكحأ بجومب

 مهبدني نيذلا طفنلاو ةيلاملا ةرازو يفظومل ةلوخملا تازايتمالاو قوقحلا كلذب

 .هحئاولو نوناقلا اذه ماكحأ ذيفنتل

 (10) ةدام *

 ىلع ديزي الو رانيد فالآ ةرشع نع لقي ال يرادإ ءازج ضرفي

 ةذفنملا حئاوللاو نوناقلا اذه ماكحأل ةفلاخم لك نع رانيد فلأ نيسمخ

 .هل

 خيرات نم تاونس ثالث لالخ ةلئامم ةفلاخم باكترا ةلاح يفو

 .ركذلا فلاس يرادإلا ءازجلا فعاضي ةقباسلا ةفلاخملا

 فلاس ءازجلا ىلإ ةفاضإلاب «بسانم ضيوعت ضرفي تالاحلا لك يفو

 .ةيطفنلا ةورثلاب ررض يأ ةفلاخملا ىلع بترت اذإ .ركذلا
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 وأ تاءازج يأ قيبطت يف ضيوعتلا وأ يرادإلا ءازجلا ضرف رثؤي الو

 يف اهيلع ًاصوصنم وأ حئاوللا وأ نيناوقلا يف ةدراو نوكت ىرخأ تابوقع
 .ةيلود وأ ةيدقاعت تاقافتا

 (11) ةدام *

 :يلي ام رارقلا لمشي نأ بجيو ةصتخملا ةيرادإلا ةهجلا ريرقت ىلع ءانب

 .ةفلاخملا فصو (أ

 .هتلئاط تحت عقت يذلا صنلا (ب

 .ةفلاخملا نع لوؤسملا )جا

 .امهيلك وأ ضيوعتلا وأ يرادإلا ءازجلا رادقم (د

 لالخ لوصولا ملعب لجسم باتكب رارقلاب لمعلاب ضوفملا رطخيو
 .هرودص خيرات نم عوبسأ

 .ايلعلا فانئتسالا ةمكحم ىلإ ةفيحصب نعطلا عفريو «هراطخإ خيرات نم

 وأ ديأتو هيف نعط وأ هيف نعطي مل اذإ ذيفنتلا بجاو رارقلا حبصيو
 .نعطلا يف لصفلا نيحل ةتقؤم ةفصب هذيفنتب ًارارق ريزولا ردصأ

 دنس ةباثمب ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا لاوحألا يف رارقلا نوكيو
 .ماكحألا اهب ذفنت يتلا قرطلاب ذفنيو «ذافنلا بجاو
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 (17) قحلم

 اانا 11 11101151031 011014110171 خ12 45

 ركض مت( ءامواعتمست هموم هاتم» (1<©) جدع (هسملعل ذم 1980 هك دم هصطتءالد

 هءعممت مانمم 0 مقمدعع كابات هناكك هنا ماع عكاك.

 ركنمتا 0ز1 ©همدمدمإ' (0<12) دك ؟همصعل زر 1934 دكت زمامأ العوام طعاج عمو 8

 (1ل .اع.) ةمل 0نآك 0ز] (ان .5.خ) ؟هء ءصبع هزا هياممهتتمم ةصل لعل ءاوجرتت ع

 ركصملا ةلماتمممل طءاعواعبس (©هدمعمر (1للط() زي مععمموعتطاع ؟هع ءعالمتمع ةمل

 انوسعممعاتمم ةعاتل أ نعد ذم 1كسسدتا, ايألط ه اطمعع معقمعتت' مسصماعرع وأ هدبعع 89000 طل

 ههمدعأابب . اكللطع دسمماتعد طع دعا هع عند ةناكك ممن عع ةمل لععدتتمسة نوم مادماك, ةك لعاا

 هك همعمدتتمع 2 فتم ه؟ ةلاتمع ةاهاتممك ةععموو طع عنضاك

 ركصمتا طعامملعبس ةماعممتكتممقل آشصتاعل (1كط]) زك ععمهمعتطاع ؟هع عقلصتمع ةمل

 مهما عاتمع اطعمانعطمابا [ظسسممع ةمل همعردتعك ه هما ءددلع, ؛عاقتل ةمل ةكتقنمم دعا ؟ةلعم

 معاك مرلع أم ةكأذ. 121 ممدب مقيما عاف ممرع اطقم 225.000 طال زم 12 عندا ءو اطعمانعأط

 5.5000 داهاتممك ام اطع 08 معاج هر

 زكمتا !همعوم طءامماعتس 1ظدمامعمام» (ممدمممإو (101751<1©) 000

 م:ممىهلل مما ؟همعاوم انمداععممب ةعاتاأ انعم دبتلط اماعمعكاك ذم هنأ ةمل عمك 7عالك ذم عا
 مانا ءق.

 معمومءعطعمتعمل طملسكاتعع (©هصرصمصو' (1©) همعممتنعع ذم طع ةعناتمعك همن

 معاممءاعمتعملك دععامس. "طع عكا مرصمدمإ' أم ممملدعع ؟عاتلتتعك ذم !؟دسدنا نكأمع

 مقاما عمك, 216 ممل عممرتك ذاك ممملسعأاك ([تتتاتععو, ؟ةعلكامعامب همن 3111101113) 0

 متمرع طقم 50 مانمامعك, ةمل زك طستالتمع طع [ظوسدنع هاعام ماقمصأ

 [كثيمت( 0ز] 1ةصلععع ©ورحمدمز (071«1) ربوع ؟ةسصلعل زم 1957 هملب دا مرعععم , طقك

 هرع هآ طع ةعمط طمر1ل'5 ادمععدأ ؟1ةعاق 15 مهمترع ممكممرةتلمم ه6 لعاب تال 3

 مسصطأمعل ءقمدعتاز' وأ هذذعع 4 متللتم لكلا.

 عدصام 1ع ]ماعمهتتممقمل "هموم (5171) جدخ ةعوسمعل وب زعطع ذم 1981 51715

 4.000 دماهإل معو زم 13 مانماععو اعدل اطغ عال ذم همقطمتع ةصق هلاوطمبع ي«مامرتأتمم
 ةمل لعالم.

 ركتجدلا ةكتمتتمم 1بعالتطمعو ©هصمممو (1عحل©©) ةعمبعع 1نسجدنا اماعمملتهوقل

 قمتم ةمل طقك ه ةاممدعع قمدعأاو' هأ مدموع اطقم 30 متالتمم اناعع_ دما اع ؟ةعئانا عوام

 دعرالانع هع 1.5000 ةتععملا مع 23001

 ةعحط طعمواعمم يدع ماع, ةعمط 0زأل همن 0دع طلعععاممو 2002,

 سس ”ى.أ/#



 (18) قحلم

 (رالود نويلم) لورشبلل ةردصملا ةيبرعلا لودلل ةيلورتبلا دئاوعلا
 م9 ماع نع م3 ماع نم

 ريس ل اا تت ااا اا ال
 نأ 34 4

 تا امإلا 7

 |[ 4| ١ ]كك
 نع هع | يس | حد كس ودع دج |

 سداسلا يونسلا ماعلا نيمألا ريرقت -لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم

 .81 ص «.تيوكلا م1979 -ه9

 سه 7”.



 (19) قحلم

 «1965) تاونسلل ةيجيلخلا ةيبرعلا راطقألل ماخلا طفنلا جاتنإ روطت

 (ًايموي ليمرب فلأ) ( م8197 4

 ةيبرعلا يتسا بسفر سم

 جاننإلا يف

 ؛ىبرعلا جيلخلا راطقأ ىف زاغلاو طفنلا ةعانصو ةقاطلا ءىلع دمحم راتسلا دبع

 «ةرصبلا ةعماج :ةرصبلا) 62 مقر «ىبرعلا جيلخلا تاسارد زكرم تاروشنم

 .122 ص (م5

- 5.94 



 (20) قحلم

 (م1987 - 1980) تيوكلا ىلع ةيناريإلا تاءادتعالا لسلست

 :م1980 وينوي

 .تنأ ثيح نم ةدوعلا ىلع تربجأو ةيتيوكلا دودحلا ىلع تراغأ ةيناريإ تارئاط

 :م1980 ربمفون

 يوجلا لاجملا قارتخاب ةيناريإلا تارئاطلا تماق مايأ ةسمخ لالخ

 تاللتاقملا اهل تدصتف .نيترم يلدبعلا ةقطنم ىلع اهفئاذق قالطإو يتيوكلا

 .رارفلا ىلع اهتربجأو ةيتيوكلا

 :م1981 ويام

 هايملا يف لمعت تناك ناريإ لبق نم ةيتيوك ثاحبأ ةنيفس زاجتحا

 .ةيتيوكلا ةيميلقإلا

 :م198 1 ربوتكأ 1

 دحأ ىلع ءادتعالاب يناريإلا وجلا حالسل ةعبات تارئاط ثالث مايق

 يتيوكلا ءارزولا سلجم نم رارقو ءشيعلا مأ ةقطنم يف طفنلا عيمجت زكارم

 .ناودعلا ىلع ًاجاجتحا نارهط نم يتيوكلا ريفسلا ءاعدتساب

 :م1981 ربوتكأ 6

 يدصتو ةيتيوكلا ءاوجألا ةيناريإ ةيركسع تارئاط ثالث قارتخا

 .رارفلا ىلع اهرابجإو اهل يتيوكلا ناريطلا

 - "ا!.-



 :م1983 سطسغأ 2

 نم كامسألا يدايص داحتا ىلإ دوعت ةيلهأ ةيتيوك نفس تس زاجتحا

 تلض اهنكلو «ةيدايتعالا اهلامعأل اهتلوازم ءانثأ يف ةيناريإلا تاطلسلا لبق

 .اهحارس قالطإل عاسم لذبب ةيتيوكلا تاطلسلا تماقو «رحبلا يف اهقيرط

 :م1984 ويام 14 و 3

 ءادتعالا بجشت «ةيناريإلا ةموكحلا نإ ةيتيوك جاجتحا ةركذم ميدقت

راخو يبرعلا جيلخلاب ةيلودلا هايملا يف ةيتيوكلا طفنلا تاللقان ىلع
 ةقطنم ج

 ةيتيوكلا ةلقانلا فصقب يناريإلا وجلا حالس ماق ثيح ةيركسعلا تايلمعلا

 ةلقانلا تضرعت دحاو موي دعبو م1984 ويام نم 3 يف (ةبصق مأ)

 .ًاضيأ فصقلل (ةرحب) ةيتيوكلا

 :م1984 ويلوي 3

 لبق نم ةيرحب ةنصرق ةثداحل (دشر نبا) ةيراجتلا ةنيفسلا ضرعت

 :قدوح قمم: نويتي هت تناك اميق ةي آلا ةيرحيبل) تاطشنملا
 :م1985 وينوي 2

 يعدت ةدحنملا ةيبرعلا ةحالملا ةكرشل ةعبات ةيراجت ةنيفس فاطتخا

 يف اهزاجتحاو ؛«ةيناريإلا تاطلسلا لبق نم يتيوكلا ملعلا عفرتو (قرحملا)

 قيضم اهلوخد لبق ةنيفسلل زاجتحالا ةيلمع تمتو .ةيناريإلا ىناوملا دحأ

 ىلإ ىوكش تيوكلا تمدق م1985 ويلوي 12 خيراتبو ءاراحب 5 عم زمره

 يتلا (قرحملا) ةيراجتلا ةنيفسلا ناريإ زاجتحا لوح يلودلا نمألا سلجم
 .ةيلودلا هايملا يف تناك

 بو



 :م19 85 ربمتبس 4

 ةدحتملا ةيبرعلا ةحالملا ةكرشل ةعباتلاو (ةيطولا) تايواحلا ةنيفس زاجتحا

 هايملا يف كلذو «ةيناريإلا ةيرحبلا تاوقلا لبق نم يتيوكلا ملعلا عفرت يتلاو

 .يناريإلا سابع ردنب ءانيم ىلإ هجوتلا ىلع اهرابجإو ؛نامع جيلخب ةيلودلا

 :م1985 ربمتبس 9

 ىعدتو ةيتيوكلا يشاوملا ةراجتو لقن ةكرشل ةعبات ةيراجت ةنيفس زاجتحا

 ةيرحبلا تاطلسلا لبق نم زمره قيضم يف راقبألا لقنل ةصصخم (ةليسملا)

 .ةيناريإلا

 :م1985 ربمتبس 2

 يف (نيرق) ىعدت يشاوملا لقنل ةيتيوك ةنيفس ةيناريإلا ةيرحبلا ضارتعا

 .اهريس ةجرد رييغت ىلع اهرابجإو «ةيلودلا هايملا

 :م19 85 ربمتبس 5

 حمقلا نم نط فلأ 13 لمحت ؛تيوكلا ملع عفرت ةينيص ةنيفس زاجتحا

 ىلإ هجوتت يهو زمره قيضم اهروبع لبق ةيناريإلا تاطلسلا لبق نم
 .تيوكلا

 :م1985 ربمفون 5

 يتيوكلا ملعلا عفرت يتلا (راطيبلا نبا) ةماعلا تالومحلا ةنيفس زاجتحا

 يف يهو ؛ةيناريإلا تاطلسلا لبق نم ةدحتملا ةيبرعلا ةحالملا ةكرشل ةعباتلاو
 كلذو «يبرعلا جيلخلا ىناوم ىلإ رمحألا رحبلا ىلع ةبقعلا ءانيم نم اهقيرط

 سا 5115



 اهترداصم نع نارهط تنلعأ م1986ليربأ 13 خيراتبو ءزمره قرش بونج

 .برحلا مئانغ نم اهرابتعاب ةنيفسلل

 :م1985 ربمسيد 5

 ةيتيوكلا ةنيفسلا دض ةيناريإ رتبوكيله ةرئاط نم فئاذقلا نم ددع قالطإ
 .ةاجنلل براق ميطحت ىلإ تدأ رطق ةلود ئطاوش برق لولاح ةقطنم يف (ةمظاك)

 :م19 86 رياربف 2

 ةعقاولا ةقطنملا يف يناريولا وجلا حالسل نيتعبات رتبوكيله يترئاط مايق

 .ةيبرقلا ةيرسبلا قراور ل ةقيابعجع ريك هريرج رف
 :م1986 سرام 1

 .ةيتيوكلا ةرافسلا مامأ تيوكلل ةيداعم نارهط يف ةيناريإ تارهاظم

 :م1986 ربمتبس 8

 تاطلسلا لبق نم ثداحل (ساطنفلا) ةيتيوكلا طفنلا ةلقان ضرعت

 .يبرعلا جيلخلا يف ةيبرعلا ةيميلقإلا هايملا لخاد يهو «ةيناريإلا

 :م1986 ربوتكأ 5

 دعب (ربك) ةريزج قوف ةيداعم ةرئاط ىلع نييتيوك نيخوراص قالطإ
 .ةيتيوكلا ءاوجألا ع يوج للست ةلواحم

 :م19 87 رياني

 .اكليف ةريزج ىلع ةيناريإ خيراوص قالطإ

 تالت



 :م1987 ليربأ 5

 ةيتيوك ةيلهأ ةكرشل ةعبات يشاوم لقن ةنيفس دض يناريإ يرحب موجه
 .ايلارتسا نم تيوكلا ىلإ اهقيرط يف نيبلفلا ملع عفرت رطق ةلود ةلابق

 :م1987 وينوي 1

 تناك امدنع ةيتيوك ديص نفسل ةيناريإلا ةيرحبلا تاطلسلا زاجتحا

 .ةداتعملا ديصلا لامعأ سرامت

 :م1987 وينوي 8

 هايملا يف ةيئام ماغلأ ثبب يناريإلا ةروثلا سرح ةيرحبلا تاوقلا دئاق فارتعا

 مادطصا رثإ ىلع كلذو «تيوكلا لحاس ةلابق ةيلودلا هايملاو ةيتيوكلا ةيميلقإلا

 .تيوكلا باسحل ةرجؤم تناك دقو مئاع مغلب (فوكوشت) ةيتيفوس ةلقان

 :م1987 ويلوي 4

 .يكيرمألا ملعلا عفرت يتلا (نوتجديرب) طفنلا ةلقانب مغل راجفنا

 :م1987 سطسغأ 1

 بهنو نارهط يف ةيتيوكلا ةرافسلا ماحتقاب نييناريإ نيرهاظتم مايق

 .اهتايوتحمب ثبعلاو ةرافسلا قئاثو قرحو

 لماك ناريإ تلمحو «ةرافسلا ماحتقا ىلع ةدشب تيوكلا تجتحاو

 ماقو« ةرافسلا يف نولمعي نييتيوك نييسامولبد زاجتحا مت ثيح ؛ةيلوؤسملا
 ةلودلل ةيمسرلا تاراعشلا عم هقارحإو تيوكلا ملع لازنإب نورهاظتملا

 .نييسامولبدلا لاقتعاو

 تا



 :م1987 ربمتبس 1

 ةدحتملا ةيبرعلا ةحالملا ةكرشل ةعبات ةيراجت ةنيفس ىلع يناريإ موجه

 :م1987 ربمتبس 4

 تانشنماو:ةيتكسلا ينابملا ضعب ىلع خوراص قالطإ ىلع ناريإ مادقإ

 ىلإ خوراصلا اذه راجفنا ىدأ ثيح «تيوكلا بونج ةعقا ولا ةيعانصلا

 عنص نم خوراصلا نأ نيبتو .تآشنملاو ينابملا كلت يف رارضأ ثادحإ

 .ليم 100 ا 80 نم هادم لصيو ينيص

 :م1987 ربوتكأ 5

قإلا هايملا يف ةيريبيل طفن ةلقان ىلع يناريإ خوراص قالطإ
 ةيتيوكلا ةيميل

 «ةلقانلا ىلع ءادتعالا ةيلوؤسم ناريإ تيوكلا تلمح دقو ءاقيرح لعشأ

 .ةيكيرمأ ةكرش اهكلمت ةلقانلا هذهو

 :م1987 ريوتكأ 6

 عفرت يتلا (يتيس ليوأ يس) طفنلا ةلقان باصأ خوراص قالطإب يناريإ ءادتعا

 رشع ةعبسو اهنابر ةباصإ ىلإ ىدأ امن «ةيتيوكلا ةيميلقإلا هايملا يف يكيرمألا ملعلا
 مأ) ىعدت تناك ةلقانلا هذهو «ةيداملا رارضألا ىلإ ةفاضإلاب اهمقاط نم ًاراحب

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف اهليجست تداعأ دق تيوكلا تناكو «ءاقباس (مدارملا

 :م1987 ربوتكأ 2

 .ةبيعشلا يف ةيعانصلا ةريزجلا ىلع ءادتعا

 .تيوكلا «سبقلا ةديرج يف تاساردلاو تامولعملا زكرم

- "١6 



 (21) قحلم

 ءاهليجست ديعأ يتلا ةيتيوكلا تالقانلل ةديدجلاو ةميدقلا ءامسألا
 .ةلومحلا هذه عونو «نطلاب اهتلومح حيضوت عم

 ندك اء المع

 -تازاجنإ :ةرصاعملا ةيلودلا ةسايسلا يف تيوكلا .ءيريسأ يلع اضرلا دبع
 .259 ص «ةيناثلا ةعبطلا ,.م1993 ؛تيوكلا «تايدحتو تاقافخإ

- 5131 



 (22) قحلم

 ؛1975 219270 :1960 1950 :ماوعألل نانطألا فالآب يلورتبلا جاتنإلا

 ملاعلاو قارعلاو ةيدوعسلاو ناريإو تيوكلل م1 «0

 سل سل 12-10
 فدع | د: | يس | «يصإ يسساإ سا

 وداع | تس إ تسب | سس | د | تن. |ةيإ
 ا وسضسي | ىدس | ييمإ صيسإ نيسأ يأ ة

 هس مسإ همس هك وسع مس
 ءرشنلاو ةعابطلل نونفلا راد :ةدج) «لورتبلا قوس يف تاروطتلا ءرابلا دمحأ

 .3 2 ص ؛ىلوألا ةعبطلا ( م6

- 117 



 (23) قحلم

 ةيدوعسلاو قارعلاو تيوكلا تارداص يلامجإ يف ةيطفنلا تارداصلا ةبسن

 م1973 - 7 عبرألا لودلل درومك ةيطفنلا تادئاعلا ةبسنو «ناريإو

 زمض نم ةيطفنلا تارداصلا ةبسن درومك ةيطفنلا تادناعلا ةبسن
 1 . (/) ةموكحلل

 تاقالعلا روظنم نم هتايلاكشإو هروطت :يبرعلا جيلخلا نمأ .يمجعلا دمحم رفاظ
 .50:ىه م06 « ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) «ةيلودلاو ةيميلقإلا

 تكافح



 (24) قحلم

 عيبر ؟؟ . تهوكلا يف يناطيربلا يسايسلا ليكولا ىلإ رباجلا دمحأ خيشلا تبوكلا مآح نم ةلاسر
 . هذ "54 لوألا

 /. هيا - دمر ذم همن

 ل 4 ه: هه مورو

 .ْ نم“

 نسل تيرثلاب ىسايسدلا دشعملا زي زعلا بحسلا مالا ميشلا ديس ةرياس

 ةيحتلاو , زةسلا دعب

 ..هرمشب 1١/١١/ +1١8 .قئارملا *اثالثلا مري كعم انتئ داسسل ريشن

 نس متيلطو متملافت رل ,نارجرتو ٠ ةيقارحلا ةكلسلاو تيركلا اندالب نيب دودحلا نيبعت
 مككلا ر ةقنس انناو « ٠ ةكس ةمرف برتاب دودسلا ديدست ةينانعيربلا ةلرم لا بسام ةبوكح
 ٠ مظفمي ىرابلاو اذه ٠ انبللل ماعسم
 مثل. ,كفسلا ءاؤ٠+ ىريرتسا١ ,وئاوسلا ١535 لوالادبرا؟ يبن

 مكلا اع
 5 م انياب مسيح نيالا وهو 40 وي 0 6,30365 ةوؤأوفل ٠ .1 60 هه

 ز/.زإ(. ذه ظذد16+ هل ذن»ن1+غ ءقومز ةهوجأ, "اس»وأأ؟ +

 ؛1وع 6مسوتتسموأوو 8

 موحع ءوحطوز هوودوعوماغتلوو مو نموا
 0 : 0 هك هع لم ومو ا 166 هوس
 5 ءونو مم 2 دو عووبمرا مهو غم وموأع !(!.خ!و 66 8

 انيل ايي ييلل عمل ك1 00 1 .5 دسم »و هذهأ] مهالو
 ريوس دبع ةومممععم ز16 غلنو :هةىروعمعأ

 كومنت 541

 7 ممر م 8هنهسو 3 : 4 ةهبانس ظومل

 0 ل م

 3[1ءطمسا 5ءطمأءلل هسلق 6 عدل0 81و (ءلز, 4عوطتممس 1830هسصلقتءو

 1956-1853, 701. 8: 1دطونا - 1من 1957-1939, ([1.1: خسءطنورع 1؟0-

 (هدكر 1988). مم. 298-299,

 تالا



 (25) قحلم

 قارعلاب يناطيربلا يماسلا بودنملل يقارعلا ءارزولا سيئر ديعسلا يرون ةلاسر
 (ةيبرعلا ةغللاب) م1932 ويلوي 1

 ءارزولا سلجم ةسائر بتكم
 دادعل

 م 15717 ةيلوي ؟١ يف ةخرؤم

 . سيسنارف ريسلا يزيزع
 ةداعإل ةبغرلا تدجو اذإ نآلا ناح دق تقولا نأ يف يعم قفتيس مكتداعس نأ دقتعأ

 لوصحلل يرورضلا ءارجإلا ذانتا بلطأ اذل . تبوكلاو قارعلا نيب ةدوجوملا دودحلا ديكأت
 نيب ةدوجوملا دودحلل يلاتلا فصولا ىلع تبوكلا يف ةصتختا تاطلسلا وأ ةطلسلا ةقفاوم ىلبع
 : نيدلبلا

 عقت ةطقن ىلإ نطابلا ربع يلامشلا هاجتالا يف اهنمو :نطابلا عم اجوعلا يداو عطاقت نم»
 مأو مانس لبجو ناوفص رابآ بونج ربع يقرشلا هامتالا ىلإ اهنمو ,ناوفص نم بونجلا ىلإ
 وأ) ناكسمو نايبوبو ةبرو رزجو هللا دبع روخو رييزلا روخ ىلإ اهنمو . قارعلل كرثت رصق
 «تيوكلل مدارملا مأو ورقو رابكو ةهوعو ةكليفو (ناجشم
 . مكل صلخغا

 ديعسلا يرون (عيقوتلا)

 تناوب



 (25) قحلم عبات

 قارعلاب يناطيربلا يماسلا بودنملل يقارعلا ءارزولا سيئر ديعسلا يرون ةلاسر
 (ةيزيلجنإلا ةغللاب) م1932 ويلوي 1

 يماسلا بودنملا . زيرفمه سيسنرف ريسلا ىلإ : يقارعلا ءارزولا سيئر . ديعسلا يرون نم ةلاسر
 . 1477 ةيلوي ؟١ . قارعلل

 15 00اناز 800715 11110 "1028871 د# انل5 817101110 5717 نك

5. 8.-- 8101111/58. 5 

 ا 110 (! دوز 8عرراعسابعع 8, 32

278 
 لادا :١١١١" خل نك "ع ةععسس 3

 ١ الو | 4610/2369/91 5 |

 ممم همست اناا ان اذع ( "دامس ع«. ءا هوددا 929 ٠ 3ءراودسفم» 8

 لل

 للدبأ طظوداس نه 5أعء ب 11 سرد لذ

 (5ءهمعأا) 1 0 عم هز (طع ©هدسعأا هز ةلثسأكاماب
 دار لوم 8أع .8ىسعأفب , لدبازب 212

 | 11111016 ريعس»ع 8::كامدعرب »تلا هب فدع اطم ثدرم امم ممنع قوم »طعم أ( أو
 لمعت كلام م ءعمالتمم لع ىتمتتسو (منصاتعم اصانمعم [موو هنأ !(ةسوتا

 ]1 مم عامصب مودعمع المع لع ةهديمعصتو متمو هدهرب انه (هامعير ام لتامأس الو
 وريعممعا وها البع يسردعاسا هيباطصعلوب هع هةسالصءااتمم أدر !عهسمتأا ام لم [هااصدع درو

 لموعماردانمم هك ؛لس دلداتسرب (؟مموختمم اماسععم الطف سم مسداعأعو

 1 رحم اطعم اناعدص تمن نأ الو آوت ملأ ١ قسلزم هتالن لع !ذهلتم ةسل النممع
 هصداتسمملع ىاممو انع ااماتم ام هر سا تأ الدو اهلتادلم هأ ساس
 وعم بونسوملم مددصستارج هدساأأاب نأ 5م اسدنب 1١كامب لولعا 8قمومتس هبا [ا» دمع
 اهددعامرو (لعنس ام الرسل ىسأ عض هن ام اطو امض ما( لدع ةاكادمع كيلطعتع تنزل لو

 اكتسع ةطاساططل 1ع امامستم نع اللومعاملت, !ةملبنرتوبت, ةكوملوو (مع طاممطزمم
 [ادئامطسام ةمامسلط, اًخسطلسي (لحصن وسل اتنسعا ١:لوعلا» هردردعءامتس ام !«ةدسونا.**

 السنع ةأ
 1 حن

 مسمطاتع فععمورتم 0111م: 0.'1..--.-.- 1

0 



 (26) قحلم

 نوؤشلل ةلودلا ريزو بئانل ةيقارعلا ةيجراخلا ريزو يديوسلا قيفوت ةلاسر
 (ةيبرعلا ةغللاب) م1938 ربمتبس 28 رلتب.ر ديسلا يناطيربلا ناملربلا يف ةيجراخلا

 ارتلجنا قدنف

 م1938 ربمتبس 8

 :رلتب ديسلا يزيزع

 رومأ لوح قباسلا مويلا يف راوال دروللا ىلإو كيلإ تثدحت امدنع
 موقأ نأ نسحتسملا نم هنأ ىلع انقفتا ءندنل يف اهتشقانم يف بغرأ ةفلتخم

 ةيلوألا اهتشقانم ليهستل هدح ىلع ةلأسم لكب ةصاخ ةزجوم ةركذم دادعإب

 ردقب يل مدقي نأ نم ةلالجلا بحاص ةموكح لثمم نيكمتو ؛ندنل يف
 .لقتسم لكشب ةلأسم لك لوح ةتباث ًادودر ناكمإلا

 :ةيلاتلا لئاسملاب ةصاخ ةزجوم ةيصخش تاركذم تس مكل قفرأو

 (3) «ةرصبلا ءانيم اهلغشي يتلا يضارألا ةيكلم (2) ءراطملا سرح (1)

 نأ ظحالت فوس .ايروس (6) ؛ةنوردنكسإلا (5) ,نيطسلف (4) .تيوكلا

 ًاريسيت كلذو ةيرهوجلا ئدابملاب ةديقمو ةياغلل ةزجوم تاركذملا هذه

 ةلصفمو ةليوط تالسارم عوضوم لاحلا ةعيبطب لثمت ةلأسم لكف .اهتشقانمل

 .ةصتخملا تارادإلا ًاديج اهفرعت

 .ندنل يف يتاثداحم لامعأل ًالودج تسلا تاركذملا هذه اوربتعت نأ حرتقا

 صلخملا

 يديوسلا قيفوت

 ع



 تيوكلا (3) مقر ةركذملا

 :قارعلل ةجودزم ةلكشم تيوكلا لثمت (1)

 .ةحلسألا بيرهتو روبغل ًازكرم تحبصأ دقلف -أ

 .حوتفملا رحبلا ىلإ قارعلا لوصو زجحت اهنأ امك - ب

 دقلف .(أ) ةلكشملا لبق نم كردت ةلالجلا بحاص ةيجراخ ةرازو نإ (2)

 ةيلام رئاسخ يف ةديدع تاونسل تيوكلا يف ةزكرمتملا تاطاشتلا تست

 ريغ قافنإلاو ةيكرمجلا دئاوعلا نادقف لالخ نم قارعلل ًادج ةريبك

 يف ةحلسألا روبع ببست كلذكو .ةيئاقولا تاءارجإلا ىلع يداعلا

 يف ةيلبقلا قطانملا يف ًاصوصخو نمألاو ماظنلا ىلع ةظفاحملا ةقاعإ

 .تارتف

 رحبلا' ىلإ قارعلا لوصول ديحولا ذفنملا نإف (ب) ةلكشملل ةبسنلاب امأ (3)

 ليدب نيمأت ةيمهألا نم هنأ ةيقارعلا ةموكحلا رعشتو .برعلا طش وه

 :ةيلاتلا بابسألل كلذو

 ءطشلا طخ ىلع دامتعالا ةيناكمإ مدع ناريإ عم ريخألا عازنلا دكأ (أ

 .ءاشت تقو يأ يف هتقاعإ نم اهنكمي عقومب عتمتت ناريإف

 ةكرش روطت ببسب قانتخالل ةضرع حبصأ دق طشلا نأ ودبي (ب

 ةيالو يف تيزلا فشتكا نأو ثدح اذإو .ةيناريإلا -ةيزنيلجنإلا تيزلا

 هذهو ؛مجحلا ثيح نم ةلئامم تاروطت ثؤدح لمتحملا نم هنإف ؛ةرصبلا

 .برعلا طش ةجاجز قنع ىلع طقف رصتقت الأ يغبني

 نإف ديدحلا ةكسلا طخ نم دادغب -كيشوك -لت مسق لامكتسا دعب (ج

 ا مع



 طخ ءاشنإ فدهب ناكمإلا ردق بونجلا ىصقأ وحن طخلا دم حرتقت ةموكحلا

 طخ يسسؤم عم يأرلا يف كرتشت ةموكحلا نأ امك .دنهلا ىلإ عيرس باكر

 رحبلا ىلع نوكي نأ يغبني ةياهنلا طخ نأب نييلصألا دادغب ديدح ةكس

 .برعلا طش ىلع سيلو
 نم ءاضق م1918 -1914 ىلوألا ةيملاعلا برحلا ليبق تيوكلا تناك (4)

 ةموكحلا ةثيرو ةيقارعلا ةموكحلا ربتعتو .يتاذلا مكحلاب ًاعتمتم ةرصبلا ةيالو

 تيوكلا مض بجي هنأ «ةرصبلاو دادغبو لصوملا تايالو يف ةينامثعلا

 ىلع قفاوت فوس قارعلا نإف جمدلا ثدح اذإف .ةبسانملا ةقيرطلاب قارعلل

 ةعيبطب نكلو «يعيرشت نوناق لكش يف نامضب تيوكلل يتاذلا مكحلا ءاقبإ
 .ةيقارعلا ةدايسلاب ساسملا نود لاحلا

 نإف قارعلل تيوكلا مض ىلع ةلالجلا بحاص ةموكح تقفاو ام اذإ (5)
 نإف قفاوت مل اذإو .ًايتاذ نالحتس (1) ةرقفلا يف امهيلإ راشملا نيتلكشملا
 .ةدح ىلع لك متي نأ بجي امهنم لكل لحلا

 نم ةعورشملا ريغ ةحلسألا لقنو بيرهتلا ةلكشمل لح داجيإ نكمي (6)
 :ةيلاعفلا ةجرد بسحب ةبترم ةيلاتلا ثالثلا قرطلا لالخ

 ًاغلبم هبجومب تيوكلا ذخأت «تيوكلاو قارعلا نيب يكرمج داحتا (أ
 ةيع منجا ايتةدئاح نع اروع اديب ايوتس

 دنع قرشلا ىلإ برغلا نم تيوكلل يلامشلا دودحلا طخ دتمي نأ (ب

 ءايلاح وه امك ًالامش ةجرد 30 يلاوح نم ًالدب ةجرد 29 , 35 ضرعلا طخ

 اهلامعأب مايقلل ربكأ ةحاسم ةيقارعلا ةيئاقولا تاهجلا ءاطعإ لجأ نم كلذو

 .رامح ةريحب يبونج ةعقاولا ىرخألا ىرقلاو ةبيعشلاو ريبزلا يبونج

 .ةيئاقو تايلمع ءارجإ (ج

 سس 5غ



 نالثمتي نيرايخ كانه نإف رحبلا ىلع رشابملا ذفنملا ةلأسمب قلعتي ام امأ (7)

 رحبلا ىلع ديدحلا ةكس طخ ةياهنو ةطحمو ءانيل نيعقوم داجيإ يف
 :ةساردلاو ثحبلا ناقحتسي امهو

 .تيوكلا جيلخ ىلع راتخي بسانم عقوم(أ

 .ريبزلا روخ ةطيرخلا ىلع ىمسملا هللا دبع روخل يربلا دادتمالا (ب
 نم عقوم راجئتسا قارعلا ىلع نيعتي هنإف ًالوبق لوألا رايخلا يقل اذإ

 امأ .ديدحلا ةكس طخل يدودح طيرشو جيلخلا ىلع ءانيم ءاشنإل تيوكلا

 «يقرشلا فرطلا يف دودحلا ىلع ةفيفط تاليدعت بلطتي هنإف رخآلا رايخلا

 ةحاسم ءاطعإل فاك نم رثكأ نوكيس (ب) دنبلا (6) ةرقفلا يف هتحرتقا امو

 لخاد هللا دبع روخ لماك كرتلو - لمتحملا عقوملا - رصق مأ يف ةيفاك

 دوت يلبقتسملا ثحبلاو قيقحتلا يف تبلا رظتنت ذإ ةيقارعلا ةموكحلاو .قارعلا

 رارقإ يف اهعورش أدبملا ثيح نم ةلالجلا بحاص ةموكح اهل دكؤت نأ
 .نيرايخلا دمحأ

 - لاو



 . نوؤشلل ةلودلا ريزو بئانل ةيقارعلا ةيجراخلا ريزو يديوسلا قيفوت ةلاسر
 (ةيزيلجنإلا ةغللاب) م1938 ربمتبس28 رلتب.ر ديسلا يناطيربلا ناملربلا يف ةيجراخلا

 . ماو 517/8 ريمتبس م. . ناليبلا يف ةيجراخلا نوتشلل ةلودلا رهو بئان . رطب . ر ىلإ يدههسلا قيفوت نم ةلاسر

 ترو ووضح 29 ١ راماما 4 همي ا 133 ش١ ممل اذ مث 16.1
 ه4  ةمراممالوم, 1936- 150

 ترمس /(. 15 هقاطعس ٠

 نزروص 1 مومو ام رمو مصق ذم ةمو4# ظع ع الوم 1ط*
 نهانورع نوري نطموأ ةاطو 6 ىوككوعو ءملكوا 1 "1م 16
 نيومنوو 1 ةمدقدتا, »050 6 فوغ ض4 نودلف لو 1

 وج : نوزيزو ييوروبو و مظل“ ناوو ىوممارو مةومجفلسو هنعمل
 1ؤوس, ذو و186 مجول 1 ملكنا ةموواز قورموخازمو هيك ؟ظمس 15
 رموقمو, هس4ف ؟6© ةورمطازو اكو مورو ومرض وألا# نك ازازو اةءزووأكزر' ©

 نوووروسومواإ [ه عىلاو "6, «* عوج نو مموماطالو, 68 10

 عوومب ةلدمو هوم
 ] ريو هومزووو مزرع هىذمجأ رميروصصمتل هثلقو-- 156

 عوومجو نمو - (1) 08 نيوجوو, (غز ؤزه نري وروطار» هيك اطعم
 زمحجوو هوودرا و4 طرب ذو عجورأ هع جوسبو, (3) ؟”ءلأب

 عئيز >منووؤنمعم, (8) رتووساةجواخو هسق (6) 2 ناي 1
 نوووروو نول اهوروع مماوو زوكو طذووع 5246 ه4 مضمرعا معا
 وووواطاو, هسق مووزرعاوؤوم ام هوووصألمل مماموزرتمو, 16
 (همازز1ولو 1 م16 ,[يمز عدموأتنمو طوع, امك 508768
 ,نورومو اذه هيطزووأ ه4 6 سنو ةواولاوف و70465
 عنو ملول ذو همدروأولا ةوووجاسوروأو مو 1 هسن11 6+ ٠

 1 سدووممأ ةزوغ اطووف 81 نزوووومماروو ململأ 56
 ىموززؤوطزر هوووز4معو4 هه © هيودقم 672 هوك ورومأل ةركش 15

 1م5465 ٠

 ؟ةورعو هليوم '

 5. ىف, ظداغخلم#»
 روجا1 سوا

 ه4 5ؤ6ؤؤ6 407+ 7هجوزولتل 8ك هك
 رادؤه] 6وجاتممل "نتف

21171 

1 
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 1. - صيمعألا جعووومأو ه 614-156 مموطتمس 25ج 1 هون

 (68) 14 ظطعو طوووس هر ةناجووروأ عورع هجامومابو ةرعم

 1و2 7146 هدف هوو 1

 (>) 144 طوعو 5ءروكم ةووووو أه ةه ةرتدل همه.

 *. - م16 الدزددأر"ه 7هعجون ون 02جاومو ذه هتعومفر خوستتنم» هناط

 مجوضامس (ه). هذه همؤ1 11ه همصاجممل 15 علنا طممو ءوع دسحي

 عمهم هءدموم يجومو ؟1ةمحماأام] 1«وو أم 1و الم اطم هطمرو هع

 د6هم همك هدوكمسم ”وزومنم هحق ةهعاجوممملممولوب ةهجومحلل سعو هم

 رممومممأعامو هومودعمو. طه ةهرسو و4214 هته عة تحج

 همهج116ه6ومم ا56 ا؛هماع هع دسئصاأم ارتحت ةه» هرق هعفممب .مهجعاإةدتمعجا ب

 15 ذم ؟ءساطما] ةهةعومو ه2 اذه ظدوط وأمس

 5. - هده ممءومجتم (ط), 1:هو*'ه هصالزع هطعمصمل هج ةهمووعم ام انهم

 ممم 1م ع4 ممومو»و طم ةظطوؤأف؛-هز-مجوطم هم 1701 067ه دصممسا

 عهم1ه طع 144 14 هج 11م1 ةسجمجاعسمو او هومدجو وذ ه4 ةدم

 مع اطه ؟511هعذحو >هووودما

 (ه) اذه موووحغ ةلورسغم هزكط 1هو طمو هسوطوول هه

 هذو تدجه ذك هط11147 هج اطهو ةطعأأف 11مم: 2عوضص 1٠

 دس ه جمها1ؤ1هس غ5 ةصامحمرت# 14 عك هدب تسهر

 (>) هذه ةطعأف هوقو اه طوووعم تمرعو هررق بعو

 همعومأملف «1غ5 الو ة8ه-ةتةلموسموأ هع طم مموهد ول

 3"ىضاوج 011 ته-حمجصر7ت. 2غ# هذ)ز خه 41454

 +5 ذو ظوهععم "1ةعمرعوأخم 961 هوسدحخأم هك هودعد

 "ممويدت أنتو هعرع طو هدرورهدأوقر, هدف اطووم ددمأ ممأ

 د6 «هوؤجاومأؤمم طرب اطم ةطعأأغ-هذ- ان مطل طوؤلكنم

 اننللا

 (5) همباوج همسصوج1ةهغا4هض هم ةطم 1-7611هعطناع- هههدطل سم

 هموخغامو هك اطو مهاالمورو ذو 060ه: مسمدأ ممم روم وم

 46ه هعاوومل اذه د56 هه ؟هنع ةمدماط هم حوومنطته ءنكط

 مه "168 غ6 ةمعدودجو أ شدو ه ؟هسغ رممووعمم نودع هويام

 ةكتنع, هضك هطعجوو طه "له»# هع اطه هجاجتسمل
5+ 

 معومممأاوعوم ...

 تاي



 وجوصمؤوعو هج اطو ظووطقمت“ ه1 اذهأ اذه

 (نوساونسو نلوسا4 طو هه اطو موو هتك ممأ هه اط#

 ةطدمأإأ1-ولن -ةلعوط.

 4, - نايوؤ طو4 مو اهم الورع هب 1914 - 1916, >هه114 "ه4 ه5
 .هناوومممبو نعفطو هع انو "11786 ه6 8676+ ذه ةمدوا 0 حدس!

 هو الم ننمووووم» هم انو تاطمسلو 00 15 انو "11هروغو ه5
 الوودز, ظدوهطنوف هدف ةمورور 010 اذدوأ يدولأ هطمفتق معمرومعلا

 دو زمومعرصعوأاوف لذه 1موو. 16 (هم5+جمرهؤ1 ه5 ةطوانلمل ه6 ملمع,
 1عوو ههن16 هوجوو 6 مماوأاولس اذه 1ةهدموز ةهنناوممعوي هع يسولا هااط

 . ىيدويممأامو ل5 اطه 4هرس هك و 61 معوض اأمر ظطضأ ه6 همادسو#

 ءانومأ ميدوزضا1هو غ5 1عهوأ 55615517

 5 - 1+ الثو الهزووارل“' و 00ه تعصمنأا 6111 هيموم غ6 اظو 1م وجومعم 16
 نع زعسولأ 16 3عمور اذه امه جنوطاوسم جه4664 6 ذه مدوجووروورط ١

 ءززز ذو وياممس أ 1هه11يز هم1564. 1+ ممؤ, انو ثه1041466 ه5 هووط «دقأ

 ذو مويا ةمومعواؤملا

 6, - عم1دانوم هك اذو هسيو)1 1564 هك هرم - 1 وعام 'مموط1]ةءس هوه

 ذو همدوطأ طرب هده هيك اظه ط6 عولتوءامو مماطمتمم, هجعومودف 15

 نجلوع ن6 861

 (ن) خخ تدواوسم انمكوم طواسومق 1860 3 عسدووالأا, "بمول

 40ه موووزبو هى ماليه ةروضمأ هلع 165 1160 ه6 18

 مجووومأ ةهيواكعدم هاما 5

 (ذ) اكو مممعاهوجم عوالم زذصو هع االسوأاأا اه مق 60

 مددأ ذه ةهووأ أ هةطوانأ 1 هوو ةق', امهاودف 66

 هطووأ 80و ". هو مأ جمعوومرزأر هم دوه أو جانو اظ#

 سيق معورومألوو عواض موو «66 6 15 هطلوط ١6

 هوورعأام ةهمدكط 66 33010 ةؤفاطو ةهدق هاطم»

 ,(11هيوو هوفياط هك اذه زامسعم# اماه

 (هز) هوضزووق مموروملاوو 520811608

 و. 2. مو موووبفو 41 جومأ 256684 (؟ه اذه هوهر اهم ل[ ةرراشأ 16
 61. هع مموز 1 هوه ,هرعو ممعأ نق رموزز مور ؛ورعاسنم ةدنوجسوأ و

 - 558غ



 26(2) قحلم عبات

 وب 17ةوأق و 8410581 - 1014

 (2) ه سهناؤهط16 ةهزأغو غم 5و هم166ه164 هم لكن»2114 ظهالز

 (ط) طم 1!متموف هنعوهحوأ1وم هم طم طمع طلطلاداةمط, همسم#

 هم أ5و مهمرت )طمع يانطوأ.

 1+ او 21م١ ة1غةءمهأأاه 156 ؟هانتان مهلة وط16, 114 ”هنلق 4

 مومووومسو عم 1مم 46 1ةوؤف ؟عوس انن»ن14 ه5 ه1146 هز ع 6684 68 .

 م ظدمرن, همك ه هدمرص»#146» هج طم "ه11«هز' 1156. 156 ة6668546 "51

 م5516 ء ه11عطخغ 5864141586155 ه2 اطو 2عمهأا1م» - اطهأ معهرطو

 تمصقورع حموجووجمرط 6 (ط) ةطووعم ؟هن14 طو سمعو ؛طقض ةسر1م - نغ اطق

 هووكوعر هرث - جم نه 465 جاتو ةاتك 2161654 "هوم وأ اندد نهم (ه

 مموموط16 ه446) هصق 1هوكمو 5و )016 هج انه انهم اذ4ن11هط 15

 طمم416 ؟دعا5و#» !5؟هقغاووغامد أ©و 1801 00ةعوبدمتأا هاتف ١6

 عزهق غم 5و ةوونتعوم ؛طهأ 16 اهةزووأؤرأ'و 00:هعسمنأ, اه ممهلهعن من

 ؟هن14 طو 41هرههو4 غ6 هدمده1 #06 2ة؟هدوطار ةهاأاطو» هلة

 طمطاتع 1عءعءورلع 015غ: 0."1. 371-21858-155688-1982-93,

 ع



 (27) قحلم

 تارالودلا نييالمب ةيلورتبلا قارعلاو ناريإو ةيدوعسلاو تيوكلا تادئاع

 م1965 - 6

 «ةيرصملا ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا) ءملاعلا يف لورتبلا برح ءيواربلا دشار

 .46 ص ءىلوألا ةعبطلا م68

 ا



 (28) قحلم

 م1963 ةيتيوكلا - ةيقارعلا دودحلا ةيقافتا

 .تيوكلا ةلودو ةيقارعلا ةيروهمجلا نيب هيلع قفتم رضحم

 .م1963 ماع لوألا نيرشت 4 يف دادغب

 بوشبي ام لك ةلازإ يف نافرطلا اهب سحي يتلا ةبغرلل ةباجتسا

 ةيروهمجلا روزي يذلا يمسرلا يتيوكلا دفولا عمتجا «نيدلبلا نيب تاقالعلا

 مويلا يف دادغب يف كلذو ؛يقارعلا دفولاب اهئارزو سيئر نم ةوعدب ةيقارعلا

 .مم 3 ماع (ربوتكأ) لوألا نيرشت رهش نم عبارلا

 :نم فلأتي يقارعلا دفولا ناكو

 .ءارزولا سيئر ركبلا نسح دمحأ ديسلا ءاوللا - 1

 ةيجراخلا ريزوو عافدلا ريزو شامع يدهم حلاص ديسلا نكرلا قيرفلا -2
 .ةلاكولاب

 .ةراجتلا ريزو يجحلا دمحم دومحم روتكدلا -3

 .ةيجراخلا ةرازو ليكو ةرايك دمحم ديسلا -4

 :نم فلأتي يتيوكلا دفولا ناكو

 .ءارزولا سلجم سيئرو دهعلا يلو حابصلا ملاسلا حابص خيشلا ومس - 1

 ريزوو ةيلخادلا ريزو حابصلا ملاسلا هللا ديعلا لدعس خيشلا ةداعس -2

 :ةلاكولاب ةيجزانلا

 .ةراجتلا ريزو مينغلا دلاخ ةفيلخ ديسلا ةداعس - 3

 .ةيجراخلا ةرازو لكو يقيتعلا نمحرلا دبع ريفسلا ةداعس -4

 -١ا#””8 -



 كسمتلاو يوخألا دولاب معفم وج يف نيدفولا نيب تاثحابملا تيرجأ دقو

 ًاديكأتو .ةكرتشملا حلاصملا سسحت و راوجلا رصاوأب روعشلاو ةبورعلا ةطبارب

 هيف امل تاقالعلا ديطوت يف ةخسارلا امهتبغر ىلع نيعمتجملا نيدفولا نم
 .ايلعلا ةيبرعلا فادهألا نم يحوب نيدلبلا ريخ

 ةيتيوكلا ةيقارعلا تاقالعلا ىلع نار ام حالصإ ىلإ ةجاحلاب ًاناميإو

 رشع عبارلا ةروث قارشإ لبق تيوكلا هاجت دئابلا يساقلا دهعلا فقوم ةجيتن

 .ةكرابملا ناضمر نم

 نيب تاقالعلا نم ةديدج ةحفص حتف نم يموقلا بجاولا هيلمي ام ًانيقيو

 لك اهنع رصحني «تاقالعو طباور نم امهنيب امو قفتت «نيتيبرعلا نيتلودلا
 .قارعلا يف قباسلا دهعلا اهعنطصا يتلا ةوجفلا كلتل لظ

 دعبو ءاهتدحو ةيمتحو ةيبرعلا ةمألا ةيتاذب نيتموكحلا ناميإ نم ًاقالطناو
 ةمألا سلجمب ىقلأ يذلا تيوكلا ةموكح نايب ىلع يقارعلا بناجلا علطا نأ
 لمعلا يف تيوكلا ةبغر نمضت يذلاو .م3 ليربأ 9 خيراتب يتيوكلا

 .بسانملا تقولا يف ايناطيرب عم ةدوقعملا ةيقافتالا ءاهنإ ىلع

 :يلي ام ىلع نادفولا قفتا

 اهتدايسو تيوكلا ةلود لالقتساب ةيقارعلا ةيروهمجلا فرتعت - ًالوأ

 «م193 2ويلوي 21 خيراتب قارعلا ءارزو سيئر باتكب ةينبملا اهدودحب ةماتلا

 .م1932سطسغأ10 خرؤملا هباتكب تيوكلا مكاح اهيلع قفاو يذلاو

 ؛نيقيقشلا نيب ةيوخألا تاقالعلا ديطوت ىلع ناتموكحلا لمعت - ًايناث

 ةدحو ىلإ علطتلاو ةكرتشملا حلاصملاو يموقلا بجاولا كلذ يف امهودحي

 .ةلماش ةيبرع

 ا



 نيب يداصتقاو يراجتو يفاقث نواعت ةماقإ ىلع ناتموكحلا لمعت - ًاثلاث

 .امهنيب ةينفلا تامولعملا لدابت ىلعو «نيدلبلا

 ىلع نيدلبلا نيب يسامولبدلا ليثمتلا لدابت ًاروف متي كلذل ًاقيقحتو

 اذه ىلع نيدفولا يسيئر نم لك عقو كلذ ىلع ًاداهشإو «ءارفسلا ىوتسم

 .رصتخملا

 حابصلا ملاس حابص ركبلا نسح دمحأ ءاوللا

 يتيوكلا دفولا سيئر ارغلا كولا نيثز

 حابصلا لآو ةفيلخ لآ (م1671-1990) بوتعلا خيرات ىلع ءاوضأ ؛مناغلا ةفيلخ هللا دبع

 م6 «تيوكلا نع صاخ فلم - ذيفنتلا ىلإ طيطختلا نم تيوكلا وزغ هيليو ءدوعس لآو

 .454 -453 ص «ىلوألا ةعبطلا

 ا



 (29) قحلم

 نارهط ةيقافتا ذنم اهيلع أرط يذلا رييغتلاو لورتبلا راعسأ
 م4 ماع لورتبلا ريدصت رظح ءاهنإ خيرات ىتح م1 ماع

 ككل ( ككنع | ذكرنا | دكنخأ
8- 

 ظاكع راد :ةدج) ؛لورتبلا ملاعو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا .بابصلا دمحأ
 0 ص (م9 ءرشنلاو ةعابطلل

 7غ



 عجارمو رداصم





 :قئاثولا - ذلاوأ

 :ةروشنملا ريغ قئاثولا - أ

 تاثعبلا ةفاك ىلإ تيوكلا يف ةيناريإلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا ةرافس ةركذم *
 ربوتكأ نم سماخلا خيراتب تيوكلا ةلود ىدل ةدمتعملا ةيسامولبدلا

 .م1

 :ةروشنملا قئاثولا - ب

 :ةيبرعلا قئاثولا -

 ةقئثبنملا تاكرشلاو لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم ءاشنإ ةيقافتا *

 لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنمب ةينوناقلا ةرادإلا :تيوكلا) ءاهنع

 .ةيناثلا ةعبطلا «(م1983 «* كباوأ '

 نأشب ؛م1961 وينوي 26 خيراتب ةيقارعلا ةيجراخلا نع رداص يمسر نايب *
 ةعماجلا سلجم ةرود تاعامتجا رضاحم «ىتيوكلا يناطيربلا قافتالا

 .(ت.د «ةيبرعلا لودلا ةعماج :ةرهاقلا) 5 مقر ةيداعلا ةيبرعلا

 نع ةمألا سلجم مامأ يقيتعلا نمحرلا دبع ةيلاملا ريزو هاقلأ ىلام نايب *
 .تيوكلا ةلودل م1977 /1976 ةيلاملا ةنسلا ةينازيم عورشم

 راطقألا ةمظنم ,م1979 -ه1399 سداسلا يونسلا ماعلا نيمألا ريرقت *
 .تيوكلا ؛(كباوأ) لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا

 «دادعإ :نيدلا دعس ةمطاف م7 ماعل ةيبرعلا ةريزحلاو جيلخلا قئاثو #

 تح



 .ىلوألا ةعبطلا «(م1982 «تيوكلا ةعماج :تيوكلا) «ةيبرعلا ةريزجلاو

 .(م2003 ءطفنلا ةرازو :تيوكلا) «ةيطفن قئاثو *

 :ةيبنجألا قئاثولا -

 * معوطتقم 80نملقن 1لومانأعد: 120- 1كنتامنأ 1941- 1992, 8لنع0 ا:

 رز ءطقمل 5ءطم#أعاأل, (ان 1ع: خععطنتتع 1010005, 1992), 011136

 * مصطتمم 80هنسلمتك' آدزكماناعك, كدت ةكدطتد- 1ك نأ 11, 1829- 1991 , لنعمل

 طرب 1نعطقمل 5ءطمقعالب (ا01: خععطناع 18لن00ك, 1992), ؟/0هآانتتغ 0

 * مىوطزقم 180هانصلقتك آدزكماننعؤ, 5ددلن خيدطتق- اكدت هنأ 11, 1829- 1991 , 8لناعل

 طرب: .تعادقتل 5ءطمقعأل, ([116: خععطنالع 8لئاتهمك, 1992), /هآانتت026 1

 * ممطتدم 180هتسلقتع5و 1956-1853. 18لناع0 مزن: 1نعطقتل 5ءدمقعأال ةقل

 6دلل 181ةلعع: 1كركدنا - 13و 1957-1939. (انزك: ةععطلالع 20105,

 1988), 701م1 85.

 * مصطتقم 6ءممماتانعك 3, .عونمممل 1آ20ءهدصتعماقتا] 500165, 11 115820-

 انا هنا طلكماناع, [8901نانمم 01 طع آممو- الكبت هنغ [ماعملة0002ل 180ان0لق/

 هر ]مهل همل 5عون 1958- 1993, 8لنؤم0 طز: 1؟نعاطقمل 5ءطمقعال, (اناكن

 مىعاطتاع ل105, 1994), .4 0111/١

 * قمىوطتقم 6ءممماتاتعع 3, [ععزمدقل 120عهدصتعماقتك' 5ن0نعق, 112 1130-]آكانات/ةنأ

 مزومناع, ةقل اطع ]منعمدقتممقل امتلك 01 1كناتةنا, طونغ 11: 1914- 1994

 18لناعمل طز: 1هتعاممل دعمت عال, ((01: خععطنتع [8لئاتهمك, 1994), /0هآانض06 6.

 * [حنتتمتا طماتا عدل مععمعإل, خيطتع آ2هعدصتعماك 1899- 1949, ([]1: ةععاطلاع

 2[1لن همك, 1994), ؟70]ان06 6.

 * زكسصدت( طمانانعمل ةععمعإل, ةيوطتع 120ءهدمدعما5 1899- 1949, (ان اك

 مىعطتاع لن نهصك, 1994), ؟/هآانصتع 9.

 تا



 * زك ملا طماتاعمل مععمعإل , ةيدطتع 1معدصعماك 1949-1899, ([1ح مهعاطتاع

 [2لننمصمق, 1994), ا/هاسمع 11

 * 5ععمرلك 06 1كباكهتا 1961- 1965, (1962), 18لئاعل طرب: خصتاق آظ, 8مل عاتب

 (101: ةععالالع 8لئانمدك, 1997).

 * [ععمرل5د 04 1كدهناأ 1961- 1965, (1963), لن طز: ةمتاق آ..2. انتل عأأب

 (1] 16: ةععطتحع لنقل مصدق, 1997)

 * 1 ععءمر ل5 04 ]كاناتهنا 1961- 1965, (1964), 18لناعل طز: خمهتاق. آرط. 8مل عكر

 (1016: ةععطتاع [8لناهدكر, 1997).

 * [هعمرلك ه4 1كباكهتا 1966- 1971, (1966), 8لناعل طز: ةمتاق آ 2. نمل عاتب

 (1] 1: ةعءاتعأاع 1[لنهمك, 2003).

 :تاساردلاو تاصلؤملا  أيناث

 :ةيبرعلا بتكلا -أ

 ةلسلس «م1979 -1906 نيتروث نيب يسايسلا ناريإ خيرات ءيكبسلا لامآ *

 نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا) «؛0 مقر «ةفرعملا ملاع

 .(م1999 ربوتكأ «بادآلاو

 جارعملا راد :ضايرلا) «ةيجراخلا اياضقلاو دهف كلملا ءدجاملا دعس ميهاربإ ل

 .ىلوألا ةعبطلا «(م2001«رشنلل ةيلودلا

 :ةيلودلاو ةيميلقإلا يداصتقالا نواعتلا تاعورشم ء«انهملا ناميلس ميهاربإ *

 تاسارد ةلسلس «لئادبو تارايخ -ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم

 ثوحبلاو تاساردلل تارامإلا زكرم :يبظ وبأ) «21 ددعلا «ةيجيتارتسإ

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1998 «ةيجيتارتسإلا

 تا



 .(ت .د «برعلا لجس ةسسؤم) «ةثيدحلا تيوكلا ةلود هدبع ميهاربإ #

 ناودعلا -يبرعلا جيلخلا يف يلودلا عارصلا «نسح دمحم ميهاربإ #

 نيع :ةرهاقلا) «ةيلودلاو ةيبرعلا جئاتنلاو داعبألا :تيوكلا ىلع يقارعلا

 .ىلوألا ةعبطلا «(م199 6«ةيعامتجالاو ةيناسنإلا ثوحبلاو تاساردلل

 .(ت.د «بيدألا ةعبطم :دادغب) ءاهرضاحو اهيضام تيوكلا ءرحلا .ن ميهاربإ *

 مارهألا زكرم :ةرهاقلا) ؛جيلخلا ةفصاع :ىربكلا ةنتفلا ؛عفان ميهاربإ *
 .(م199 2ءرشنلاو ةمجرتلل

 «تيوكلا ةثراكو مادصو قارعلا خيرات ءزوزع دمحم قاحسإ وبأ *

 .(م1 ؛عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ناردب ةكرش :ةرهاقلا)

 ةعابطلل نونفلا راد :ةدج) ؛لورتبلا قوس ىف تاروطتلا ءرابلا دمحأ *

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1986 ءرشنلاو

 .(ت .د «يبرعلا باتكلا راد :ةرهاقلا) تيوكلا مايأ .يصابرشلا دمحأ *

 راد :ةدج) «لورتبلا ملاعو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا .بابصلا دمحأ *
 .(م1979 ءرشنلاو ةعابطلل ظاكع

 قوقح دجوت ال :ةيبرعلا ةريزجلا نم ءزج تيوكلا ءلامك لداع دمحأ *

 «يبرعلا مالعولل ءارهزلا :ةرهاقلا) .,تيوكلا يف قارعلل ةيخيرات

 .ىلوألا ةعبطلا م1

 «ةراضحو خيرات تيوكلا «يرهوجلا ناديز يفوشو يلعلا هللا دبع دمحأ *

 .م2

 لالا ةعبطلا م1 كديدجلا قرشلا راد :ةرهاقلا) .ناخدو لورتب «يزوف دمحأ *

 :دادغب) «هعرصم -هتمكاحم -هتر يس :فراع مالسلا دبع «يزوف دوو د

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1989«رشنلل ةيبرعلا رادلا

 تن عا



 انني ا ويس دمحأ *

 .(م2004 «طيطختلل يبرعلا دهعملا :تيوكلا)

 :م1960 -1750 ثيدحلا تيوكلا ا ؛ةمكاح وبأ ىفطصم دمحأ *

 .(م1984«لسالسلا تاذ :تيوكلا)

 ىلع ةيطفنلا ةورثلا ريثأت ريرحت :نيدلا ءاهب دمحأو دمحأ فسوي دمحأ «

 «7مقر «ةليدبلا ةيبرعلا تالبقتسملا ةلسلس «ةيبرعلا ةيسايسلا تاقالعلا

 .(م1985 «يبرعلا لبقتسملا راد :ةرهاقلا)

 هتاروطتو ةيجراخلا هتاقالع يف ةسارد :قارعلا «نورخآو يئأ .و .ثيدأ *

 «ءتاعوسوملل ةيبرعلا رادلا :توريب) ؛,م1915-1975 ةيلخادلا

 .ىلوألا ةعبطلا « م9

 :يتيوكلا طفنلا زايتمال ىلوألا ةيقافتالا «ملوهزيشت ت ا.ه دلابيشترأ *

 :تيوكلا) «ينغلا دبع متاح :ةمجرت ؛م1991-1934تاضوافملا لجس

 .م1975 «(مالعإلا ةرازو

 ىلإ لخدم :ةيمنتلا ةلضعمو ةيطفنلا ةيطارقوريبلا ءنمحرلا دبع ةماسأ *

 ملاع ةلسلس ءطفنلل ةجتنملا ةيبرعلا ةريزجلا راطقأ يف ةيمنتلا ةرادإ ةسارد

 «بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا) «57 مقر «ةفرعملا

 .(( م2

 ؛يبرعلا نطولا ىلع اهتايعادتو جيلخلا ةمزأ ةودن ءبرح يلازغلا ةماسأ *

 .ةيناثلا ةعبطلا «(م1997 «ةيبرعلا ةلحولا تاسارد زكرم :توريب)

 :ثيدحلا يمالسإلا ملاعلا خيرات ءركاش دومحمو يغاي ليعامسإ *

 .(م1984 «خيرملا راد :ضايرلا) ه1400 -ه7

 .(م1987 ءيلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا) «يناريإلا جاتلا ءوناج ةميسأ *

 تا ع



 زكرم :نارهط) ءتيوكلاو قارعلا طباور ءينادلو يرفعج رغصأ *

 م0 «ةيناريإلا ةيجراخلا ةرازول عباتلا ةيلودلاو ةيسايسلا تاساردلا

 .م 1 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :ةمجرت

 ةفاقثلا راد :ةرهاقلا) ةيبرعلا ةيضقلاو جيلخلا لورتب «فيليساف يسكيلا د

 .(( م9 «ةديدجلا

 راد :توريب) «ةيبرعلا دالبلا يف ةلحر :برعلا كولم «يناحيرلا نيمأ *

 .(م1924 «يناحيرلا

 راد :توريب) «ةيبرعلا دالبلا يف ةلحر :برعلا كولم

 .ةنماثلا ةعبطلا م7 «ليجلا
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 ؛ةثيدحلا هتضهنو يسايسلا هخيرات يف يبرعلا جيلخلا ةديعس نيمأ ©

 1 «يبرعلا باتكلا راد :توريب)

 راد :ةرهاقلا) ؛ىلوألا جيلخلا برحو اكيورتسوريبلا ؛يديوه نيمأ *

 .ىلوألا ةعبطلا .(م1991 «قورشلا

 ؛جيلخلا برح :ةثيدحلا برحلا سورد ؛رئجاو ماهاربإو نامس دروك ينوتنأ *

 .مم7 «ةلازغ وبأ ميلحلا دبع دمحم :قيلعتو ةمجرت

 يركسعلا نزاوتلا يف تاريغتلا :ةفصاعلا دعب ,نامسدروك .ه .ينوتنأ *

 «ةلازغ وبأ ميلحلا دبع دمحم :ميدقتو ةمجرت «طسوألا قرشلاب

 .(ت .د «لالهلا راد :ةرهاقلا)

 :ةمجرت «ملاعلا ىلع ةرطيسلل ةوق هرابتعاب لورتبلا ىلع عارصلا ءاكشيست ناوطنأ *

 .(م1 965 «رشنلاو ةعابطلل ةيموقلا رادلا :ةرهاقلا) «زيزعلا دبع باهولادبع

 :تيوكلا) «ريمألا باهولا دبع :ةمجرت «رييغت ةادأ كباوألا «روميس ناميإ #

 .(م1980 ."كباوأ' طفنلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم

 تبا



 «عيزوتلاو رشنلل ةيرصملا رادلا :صربق) «تيوكلا لايتغا ءرون نميأ *

 .ةيناثلا ةعبطلا .« م0

 «ةيبرعلا لودلا ةعماجب لورتبلا نوؤش ةرادإ :ةرهاقلا) «يبرعلا نلورتنلا د

 .(م1963 ربمفون

 :تيوكلا) «رونأ يماس دمحم :ةمجرت «تيوكلا ةأشن «تولس ج.ب د”

 .((م3 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم

 راد عباطم :تيوكلا) «ءاهدعب امو اهلبق ام ءارهجلا ةكرعم «ردبلا دلاخ ردب *

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1980 .سبقلا

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1988 ؛لسالسلا تاذ :تيوكلا) ءرصاعملاو

 -1913يداصتقالاو يعامتجالا تيوكلا خيرات يف تاسارد : 0

 .ممإ 2 م71

 دومحم :ةمجرت «جيلخلا برحل ةيركسعلا سوردلا «نارخآو نوسطاو سورب *

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1992 ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب) ؛موهرب

 :توريب) .دعابألا ءاكرشلا - ةيبرعلا جيلخلا نادلبو ابروأ ءرضخ ةراشب *
 .ةيناثلا ةعبطلا م7 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم

 :ةرهاقلا) «ةيلحملا تاعزانملا ةيوستو ةيبرعلا ةعماجلا «يلاغ سرطب سرطب *

 .((م7 «ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم

 «ةسايسلا ملع يف لخدملا ؛ىسيع يريخ دومحمو يلاغ سرطب سرطب

 .ةعباسلا ةعبطلا «(م2000 «ةيرصملا ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا)

 ءايركز رضخ :ةمجرت «ةيلودلا ةسايسلاو طفنلا «فوكشتار سيروب #

 .(م1974«يبارافلا راد :توريب)

 عب



 دشار :ةمجرت .طفنلا ةمزأ ةيفلخ «ةيملاعلا ةوقلاو طفنلا ءلدوأ .ر .رتيب *

 .(م1977 «ةيرصملا ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا) «يواربلا

 دمحم :ةمجرت «جيلخلا برحل يرسلا فلملا .نارول كيرإو رجنيلاس رتيب *#

 .(م1991 «يلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا) ءريجتسم

 زكرم :ةمجرت «ةيروتاتكدلا ىلإ ةروثلا نم ثيدحلا قارعلا ءتلجولس رتيب *

 دمحأ :ميدقتو ةعجارم ؛يبرعلا مالعإلل ءارهزلاب ةمجرتلاو تاساردلا

 .(م1992 ؛يبرعلا مالعإلل ءارهزلا :ةرهاقلا) .فئار

 راد :توريب) ءيرسلا فلملا :جيلخلا برح «نارول كيرإو رجنيلاس رييب *#

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1991 ءرشنلاو عيزوتلل لازوأ

 ((م1995 ؛يلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا) موي 43 لا برح «يزاربلا مامت *

 .ىلوألا ةعبطلا

 ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :تيوكلا) «يبرعلا نطولا يف لورتبلا نع بيقنتلا *

 .ةيناثلا ةعبطلا «(م1989 ؛" كباوأ ' لوربتلل ةردصملا

 ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :تيوكلا) «يبرعلا نطولا يف لورتبلا نع بيقنتلا *

 .ةثلاثلا ةعبطلا «.(م1996 ؛" كباوأ ' لورتبلل ةردصملا

 «ةيبرعلا ةيضقلاو قارعلا خيرات نم نرق فصن :يتاركذم «ءيديوسلا قيفوت *

 .ىلوألا ةعبطلا «.(م1969 «يبرعلا بتاكلا راد :توريب)

 طسوألا قرشلا عم ةيكيرمألا ةيسامولبدلا تاقالعلا ءنوسيرب . أ .ساموت *

 ءرشنلاو ةمجرتلاو تاساردلل سالط راد :ةمجرت ,م1975 -4

 ةعبطلا :«(م1985 ءرشنلاو ةمجرتلاو تاساردلل سالط راد :قشمد)

 ولولا

 تالا[



 تت «يرعملا ةسسؤم :توريب) .جيلخلا ترحع رارسأ ءزويتام موت *

 ليلخ :ةمجرت «ةدحاو ةيبرع ةمأل ةلود نورشعو ىدحإ «ونيدون اوسنارف ناج #
 .ىلوألا ةعبطلا «(م3 ؛عيزوتلاو رشنلل ناسيب :توريب) «ليلخ دمحأ

 .((م6 .ءرشنلاو ثاحبألا راد :توريب) «دوعس لآ «ةيماش ناربج #*

 ةمجرتلا زكرم :ةمجرت ءيخيراتلا مسقلا -جيلخلا ليلد ءرميرول .ج .ج *#

 .((م7 «ةبورعلا عباطم :رطق) ءرطق مكاح ناويدب

 «ريرحتلا موي ىتح وزغلا موي نم قئاثوو ثادحأ :تيوكلا وزغ ةميرج #*

 .(م1991 «يتيوكلا يمالعإلا زكرملا :ةرهاقلا)

 .(م1993 «يبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) م5

 راد :ةرهاقلا) «رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات 3 7

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1996«يبرعلا ركفلا

 .(م1972 «توريب) ءطسوألا قرشلا يف لورتبلا خيرات ءراطعلا داوج *

 دمحم :ةمجرت «رصنو بارطضا :زتلوش جروج تاركذم ءزتلوش جروج *
 .((م4 :عيزوتلاو رشنلل ةيلهألا :ندرألا) «نيرخآو روبد

 ةمظنم :تيوكلا) «ةيلودلاو ةيبرعلا تاقالعلاو طفنلا .ةمعط جروج *

 .(م1979 ."كباوأ" لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا

 ةسسؤم :توريب) «ةينيطسلفلا ةيضقلاو يبرعلا طفنلا ؛مرق جروج *

 .(م1 980«ةينيطسلفلا تاساردلا

 .طسوألا قرشلا يف ةلودلاو لورتبلا ءيكسوزنول جروج *

 تاعوبطم :ندنل) «ةنواطعلا ىسوم مامد :ةمجرت «جيلخلا «كولوب نوج *

 .ىلوألا ةعبطلا «(م198 8؛ةناطعلا ماهد

 تاو



 يف يناطيربلا رودلا ةصق :ةيبرعلا ةريزجلا دودح «نوسكنيلو . س .نوج *

 ةعبطلا م4 «يلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا) ؛ءارحصلا ربع دودحلا مسر

 .ةيناثلا

 «دامح يريخ ةمجرت :ةيبرعلا ةريزجلل ةيقرشلا دودحلا .يليك .يب .يج *

 .(م1979 ءقايحلا ةبتكم :توريب)

 ناسيب :تورسب) «يبرعلا طفنلا ىلع يلودلا عارصلا «ساجرب ظفاح *

 .ىلوألا ةعبطلا «(م2000 «مالعإلاو عيزوتلاو رشنلل

 .(م1956 «ةرهاقلا) ءنيرشعلا نرقلا يف برعلا ةريزج هبش «ةبهو ظفاح *

 قئاثولا يف قارعلا يف م1963 طابش 8 بالقنا رارسأ «يتايبلا دماح *

 .(م1996 ءرشنلل داورلا راد :ندنل) «ةيناطيربلا ةيرسلا

 :توريب) .م0-2005 ريراقت -قئاثو -تايموي :قارعلا ىلع برحلا *

 .ىلوألا ةعبطلا «(م2007 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم

 تاساردلا ةلسلس «ةقاطلاو طفنلا لئاسم ضعب «نورخآو اغأ نسح *

 ءرشنلاو تاساردلل ثلاثلا ملاعلا زكرم :ندنل) .7مقر «ةيجيتارتسإلا

 .ىلوألا ةعبطلا م2

 .م1990 .لوألا يبهذلا مازحلا ةكرعم ءليوطلا دمحمو يماهتلا نسح *

 ةبتكملا :تيوكلا) ءاهرضاحو اهيضام تيوكلا .دومحم ناميلس نسح #

 8 01 ةيلهألا

 :تيوكلا) «ةيلودلا ةسايسلا يف ةلوج «.نارخآو ميهاربإلا يلع نسح #

 .(م1978 «مولعلا راد ةسسؤم

 «جيلخلاو تيوكلا :يلودلا ماظنلاو ةريغصلا لودلا «ميهاربإلا يلع نسح- #

 .ىلوألا ةعبطلا .((م2 «ةيبرعلا ثاحبألا ةسسؤم :توريب)

0 



 ميظنتلا روطت يف ةسارد -نرق فصن يف ةدحتملا ممألا «ةعفان نسح *

 :تيوكلا) 6.2 مقر .ةفرعملا ملاع ةلسلف م5 لَم يلودلا

 .(م199 5ربوتكأ «بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا

 عباطم :توريب) ءيسايسلا تيوكلا خيرات «لعزخ خيشلا فلخ نيسح *

 .(م1965 «بتكلا راد

 تاسارك «قوسلا تايلآ ربع حيحصتلا :طفنلا راعسأ هللا دبع نيسح *

 ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) «154 ددعلا «15ةنسلا «ةيجيتارتسإ

 .(م2005 ؛مارهألاب ةيجيتارتسإلاو

 راد :ةرهاقلا) «ةيسايس ةيداصتقا ةسارد :يبرعلا لورتبلا »ع د

 .(م2003؛ةيبرعلا ةضهنلا

 ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) ؛يبرعلا طفنلا لبقتسم ؛ د

 .ىلوألا ةعبطلا «(م2000 «ةيبرعلا

 .(م1981 ءرشنلاو ةعابطلل يبرعلا زكرملا :ندنل) ءلورتبلا ةيجيتارتسإ ءيمهف نيسح #

 .ةيداصتقالا تامؤولعملا ةدحو :ندنل) ءتيوكلا نع تامولعمو قئاقح *

 ةكرم :تيوكلا) «بويأ يوسيع ديسلا :ةمجرت (م4 ربمسيد

 .(م2004 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا

 ناسيب :توريب) مد ةرطقب طفن ةرطق ...اننيب جيلخلا .نادمح نادمح *

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1993«عيزوتلاو رشنلل

 ناسيب :توريب) ؟انه ىلإ انلصو فيك :تابيخلا نم دوقع « نذل

 .ىلوألا ةعبطلا ؛(م1995؛.عيزوتلاو رشنلل

 /ه1341 -1319 تيوكلاو دجن نيب تاقالعلا .نودعسلا دومح دلاخ *

 .ةيناثلا ةعبطلا (م0 «لسالسلا تاذ :تيوكلا) .م1992-2

 تالا



 .(م2000:ثيدحلا يعماجلا بتكملا

 خيراتلا ةعوسوم «ةريسملاو دئاقلا :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 «؛ثيدحلا يعماجلا بتكملا :ةيردنكسإلا) .2 مقر ؛ةيجيلخلا ةراضحلاو
 .((م9

 روظنم نم -ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا يف ةلودلاو عمتجمل ١ «بيقثلا نسح نودلخ *

 .ةيناثلا ةعبطلا «(م1989 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) .فلتخم

 م7 «ةيبرعلا ةقادصلا راد :توريب) ؛(يجيلخلا نواعتلا سلجم

 .ىلوألا ةعبطلا

 ءرشنلاو ةعابطلل يناحيرلا راد :توريب) «هدغو هسمأ :قارعلا ؛هنك ليلخ *
 .(م6

 .(م8 (ةيعماجلا

 ايخلاو تايدحتلا :ةيبرعلا ةمألا لبقتسم «نورخآو بيسح نيدلا ريخ
 .(( م8 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب)

 «ةيبرعلا لودلا ةعماجل ةماعلا ةنامألا :ةرهاقلا) «يبرعلا لورتبلا ليلد *
 .(( م5

 يبرعلا ةكرلا :ةوريب) م0 -1900 نرقلل ةيبرع ةركاذ *

 :نيلوآلا ةعبطلا (م0 «تامولعملل

 ةبتكم :ةرهاقلا) ءطسوألا قرشلا يف لورتبلا برح «يواربلا دشار *
 .(م1953«ةيرصملا ةضهنلا

 د

 تاكا 2



 «ةيرصملا ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا) «ملاعلا يف لورتبلا برح « د

 .ىلوألا ةعبطلا (م8

 ةموكحلاب اهتاقالعو تيوكلا خيرات رصتخم «ناحرفلا هللا ديع دشار *

 2. (0 «ةبورعلا راد :ةرهاقلا) «ةيبرعلا لودلاو ةيناطيربلا

 ءاهريوطت لبسو ةيناريإلا ةيتيوكلا تاقالعلا .نورخآو عناصلا ديزم دشار *

 .((م3 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا)

 :ةرهاقلا) «ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمألل رصاعملا خيراتلا ءخيشلا يمينغ تفأر *

 .(م1992 «ةعابطلاو رشنلل ةفاقثلا راد

 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا) «ةبكرملا تامدصلاو لورتبلا «كلملا دبع ءاجر *

 .(م1991«باتكلل ةماعلا

 انيس :ةرهاقلا) «ةورثلاو نمألا ةلأسم :تيوكلا ىلع عارصلا ءلاله اضر *
 .ىلوألا ةعبطلا «(م199 1«رشنلل

 يف ةيبرعلا لاومألل يسايسلا داصتقالا :رالودورتبلا ةبعل « 2

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1992 ءرشنلل انيس :ةرهاقلا) ءجراخلا

 ةبتكم :ةرهاقلا) «يبرعلا جيلخلا راجفنا :نارينو حباذم ءدمحأ ديس تعفر *

 .ىلوألا ةعبطلا «(م199 1«ريغصلا يلوبدم

 .(م1967«داشرإلا

 تيوكلا ةلود ريمأ حابصلا ملاسلا حابص خيشلا ؛نامريج .ل .تربور #

 تاساردلل ندنل زكرم :ندنل) «ةيسايس ةيصخش ةريس ,م1977 -5

 تاساردلل يسامولبدلا ركرملا :رشنو ةمجرت مت .د «.ةيبرعلا

 .م2002 «تيوكلاب ةيجيتارتسإلا
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 تاعوبطم :ندنل) «ةنواطعلا ىسوم ماهد :ةمجرت «ةكلمملا «يسيل تربور *

 .(م1987 «ةنواطعلا ىسوم ماهد

 يلع :ةمجرت م1 -1 ةيجراخلا ناريإ ةسايس ءيناضمر هللا حور *

 .( م04 «ةرصبلا ةعماج -جيلخلا تاسارد زكرم :ةرصبلا) «ضايف

 .((م8 « سرب ةقيقحلا :توريب) ءزمره قيضم « د١

 «رشنلاو بتكلل سيرلا ضاير :ندنل) «لامشلا حاير «سيرلا بيجن ضاير *

 .ةعبارلا ةعبطلا م7

 ةيبرعلا جيلخلا مومه -طفنلاو تاحاولا تاعارص ؛ *

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1973 «راهنلا ةعبطم :توريب) م1971 -68

 تاحومط م1 -8 يبرعلا جيلخلا قئاثو « *

 «رشنلاو بتكلل سيرلا ضاير :ندنل) ءلالقتسالا مومهو ةدحولا

 .ةثلاثلا ةعبطلا م02

 راد :توريب) ةيسامسلا اهتانايك :ةيبرعلا ةريزجلا هبش «ةرودق ةيهاز د

 .(ت ..د ءرشنلاو ةعابطلل ةضهنلا

 «توملا ءانفو ةرطيسلا فوخ نيب جيلخلا ؛يبتك ليمج دمحم ريهز *

 .ىلوألا ةعبطلا «.(م1991 «نالعإلل مارهألا ةلاكو :ةرهاقلا)

 راد :وكسوم) «ةيملاع ةيؤر ::رعلا دبع كلملا «يثراحلا يبارعلا دعاس #

 .ةثلاثلا ةعبطلا .(م199 8«مالعإلل ممقلا

 زكرم :تورتي) ؛يبرعلا جيلخلا يف دودحلا تاعازن روكْسَم ملاس #

 .(( م3 «قيثوتلاو ثوحبلاو ةيجيتارتسإلا تاساردلا

 «تالكشملاو لامآلا -يبرغلا ملاعلاو طسوألا قرشلا طفن ءنورخآو روش ه .ماس #

 .( م4 ءرشنلاو عبطلا رصم ةضهن راد :ةرهاقلا) ءيواربلا دشار :ةمجرت

 - ”نخ.-



 تاضقانت يف ةيلدج ةسارد ؟جيلخلا برح تهتنا له :ةصاصع يماس *

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1994 «ناسيب ةبتكم :توريب) «ةمزألا

 يف بيبطلا تاركذم «طفنلا لبق تيوكلا «يريلام .ج «يلناتس . نس #

 مناغ دمحم :ميدقتو ةمجرت ؛م1947 -1907 تيوكلاو نيرحبلا

 .ةيناثلا ةعبطلا «(م1997 ءرشنلل ساطرق راد :تيوكلا) ؛يحيمرلا

 «جيلخلا ةقطنم -ةيبرعلا لودلل ةيلورتبلا تاعيرشتلا ةعوسوم «مالع دعس *
 .(م1977 «ةحودلا)

 «ةيجولويج ةسارد -يبرعلا ملاعلا يف ةيندعملا ةورثلا ءضوع دمحأ ريمس *

 .(م1986 «خيرملا راد :ضايرلا)

 ءامنإلا دهعم :توريب) «يبرعلا طفنلا ةيجيتارتسإ ىلإ لخدم «رينتلا ريمس *

 .(م1981 «يبرعلا

 لاومأل ةيبنجألا تارامثتسالا :برغلا ةضبقو يجيلخلا داصتقالا ءدوعسم ريمس *

 .(م1991 «عيزوتلاو رشنلاو مالعإلل ةمكحلا تيب :ةرهاقلا) ؛يبرعلا طفنلا

 نيب ةوجفلا :يجيلخلا نواعتلا سلجم لود «يبكارملا معنملا دبع ديسلا *#

 يموقلا نمألا يف كلذ رثأو ةيسايسلا اهتاردقو ةيداصتقالا اهتاناكمإ

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1998 «يلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا) ؛يبرعلا

 كلملا ةراد :ضايرلا) ؛ةينيطسلفلا ةيضقلاو لصيف كلملا «ةويلع ديسلا

 .(م1982 «زيزعلادبع

 رشنلل ظفاح راد :ةدج) «لورتبلا تايداصتقا «يلوخلا دمحأ يحتف ديس #

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1988 عيزوتلاو

 ةريزجلا بونجو جيلخلا تارامإ يف ةيسايسلا عاضوألا ؛لفون ديس *
 .(م1961 «ةيبرعلا ثوحبلاو تاساردلا دهعم :ةرهاقلا) «ةيبرعلا

 ١و -



 .ةيناثلا ةعبطلا (مم6

 - 9 يتيوكلا شيجلا خيرات ؛يمجعلا رفاظو ناديوسلا دمحم رباص د

 .(م1999 «نيفلؤملل ةظوفحم قوقحلا :تيوكلا) م9

 ةعبطملا :ةرهاقلا) «ةيملاعلا قوسلا يف ماخلا يبرعلا لورتبلا بهذ بحاص *
 .(م1969«ةيملاعلا

 ثادحألا مهأ :تاونس يف تيوكلا ءديعسلا ميركلا دبع حلاص *

 ؛م2000 -1900 نيرشعلا نرقلا لالخ ةيتيوكلا عيراشملاو تازاجنإلاو

 .ىلوألا ةعبطلا .« م12 «عيزوتلاو رشنلل سارغ راد :تيوكلا)

 ؛مالعإلاو ةفاقشلا ةرازو تاروشنم :قارعلا) ؛2 مقر «تاسارد

 .ةيناثلا ةعبطلا .( م1

 :ةرهاقلا) «يرصملا يسايسلا فقوملا :ةيبرعلا ةقطنملا بورح «ملاس حالص 2#

 .ىلوألا ةعبطلا «.(م2001:قورشلا راد

 ةيبرعلا لودلا يف ةطلسلا ىلع ءاليتسالا طامنأ ؛ةقوترز ملاس حالص *

 :م1985 -1950 (ىرخأ طامغأ -يبالقنالا طمنلا -يئارولا طمنلا)

 :نيلوألا ةعبطلا ((م1991«يلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا)

 :ةرهاقلا) ءيبرعلا عمتجملاو ةسايسلا يف هرثأو لورتبلا داقعلا حالص *

 .(م1973 «ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم

 ةيتكم :ةرهاقلا) «يبرعلا جيلخلا يف ةيسايسلا تاراعغلا »ع د

 . (م1974 «ةيرصملا ولجنألا

 روصعلا ةيادب نم يبرعلا جيلخلا يف ةيسايسلا تارايتلا ؛ 0

 تاكل



 ؛ةيرصملا ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا) م1991 -1990ةمزأ ىتح ةئيدحلا

 .(م1

 ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا) رصاعملا يبرعلا قرشملا ؛ #

 .ةيناثلا ةعبطلا ((م198 3«ةيرصملا

 ةيبرعلا راطقألا ةمظنمو يعامتجالاو يداصتقالا ءامنإلل يبرعلا قودنصلا *

 «" كباوأ ' :تيوكلا) «يبرعلا نطولا يف ةقاطلا «لورتبلل ةردصملا

 .(م0

 جيلخلا طفن ىلع يكيرمألا يناطيربلا سفانتلا ءميهو دمحم بلاط *

 .(م1982 ءرشنلل ديشرلا راد :دادغب) .يبرعلا

 لالخ نم تيوكلل يقارعلا وزغلا ةلاح ةسارد :قارعلا هاجت ةيتيوكلا

 .(م2003 «تيوكلا) «ةيتيوكلا قئاثولا

 ؛يبرعلا نطولا يف يبنجألا يركسعلا دوجولا «ملسم دمحأ تعلط *

 .ةيناثلا ةعبطلا «(م1988 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب)

 روظنم نم هتايلاكشإو هروطت :يبرعلا جيلخلا نمأ ؛يمجعلا دمحم رفاظ *

 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) «ةيلودلاو ةيميلقإلا تاقالاعلا

 .(م6

 «تيوكلا) ؛نهارلا يبرعلا ماظنلا ةيلاكشإو جيلخلا ةمزأ ءيراوهلا لداع *

 .ىلوألا ةعبطلا .« م2

 زكرم :ةرهاقلا) ءريغتم ملاع ىف تامزألا ةرادإ ءىرامعلا ىدشر سابع *

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1993 ءرشنلاو ةمجرتلل مارهألا
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 :ةرهاقلا) ءيبرعلا نمألا ةيجيتارتسإو جيلخلا ةمزأ «يليبارطلا سابع *

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1991 «يبرعلا مالعإلل ءارهزلا

 .م2004 ؛ىلوألا ةعبطلا .هتايساسأو طفنلا .ناخ فيطللا دبع سابع *

 راد :توريب) «ةدرابلا برحملا دعب جيلخلا نمأ «نوهرم ديز ليلجلا ديع #

 لوألا ةعبطلا م7 «راهنلا

 «ةيدوعسلا ةيجراخلا تاقالعلاو لصيف كلملا «يواحطلا ميكحلا دبع #

 .((م2 «ةيعامتجالاو ةيناسنإلا ثوحبلاو تاساردلل نيع :ةرهاقلا)

 لود يف اهرثأو ةيناريإلا ةيدوعسلا تاقالعلا ءيواحطلا رماع ميكحلا دبع *

 ةبتكم :ضايرلا) ,م1951-1981 /ه1401 -1371 يبرعلا جيلخلا

 .ىلوألا ةعبطلا «.(م2004 «ناكييبعلا

 زكرم لا :توريب) ؛يبرعلا جيلخلا ىلع عارصلا ءيميعنلا نمحرلا دبع *

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1992 ءرشنلاو ةعابطلل ديدجلا يبرعلا

 .مم 3 «يبرعلا طفنلا ميمأتو ةكراشملا أدبم «فينم نمحرلا دبع *

 -1 4 ةيسايسلا تاروطتلاو يبرعلا جيلخلا «برح فسوي نمحرلا دبع

 رت «ةيبرعلا ةفاقثلا راد :ةقراشلا) م1

 :تيوكلاو قارعلا تامزأ ؛بلاط وبأ يلع يداهلا دبع ميحرلا دبع *

 .(م1995 «قرشلا ةضهن ةبتكم :ةرهاقلا) ءاهجئاتنو اهداعبأ

 :ةيدوعسلا ميسارملاو ةيسامولبدلا .ىدومحلا ىسوم دمحم ميحرلا دبع #

 .م1990 «ىلوألا ةعبطلا «ةيميظنت -ةيسامولبد -ةيخيرات

 :ةرصاعملا ةيلودلا ةسايسلا يف تيوكلا ؛ىريسأ يلع اضرلا دبع *

 .م1993 «ةيناثلا ةعبطلا «تايدحت -تاقافخإ -تازاجنإ

- ”08- 



 «تاسرامتو ئدابم :تيوكلا يف يسايسلا ماظنلا 1 م ا

 .م1994«ةيناثلا ةعبطلا

 جيلخلا راطقأ يف زاغلاو طفنلا ةعانصو ةقاطلا «يلعلا دمحم راتسلا دبع *

 «ةرصبلا ةعماج :ةرصبلا) «ةيداصتقالا تاساردلا ةبعش «2 مقر

 .((م5

 نم تافطتقم -تيوكلا يف طفنلا ؛دادعإ :بيطخلا دمحأ زيزعلا دبع *

 وبأ نسح :ةعجارمو ريرحت ؛م1961 -1954مويلا تيوكلا ةديرج

 .((م8 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا) «نينيعلا

 «يدوعسلا باتكلا ةلسلس ؛يبرعلا لبقتسملاو لورتبلا «ةنمؤم زيزعلا دبع *

 .(م1983 «ةماهت راد :ةدج) 5 مقر

 ريراقتلا ةلسلس «ةيبرعلا دالبلا روطتو طفنلا «دادعإ : لكيه زيزعلا دبع *

 .((م 6 يبرعلا ءاغإلا دهعم :توريب) «يبرعلا طفنلا «1مقر «ةيداصتقالا

 «يخيراتلا نازيملا يف تيوكلل يقارعلا حايتجالا «ناضمر ميظعلا دبع *

 .((م0 «يبرعلا مالعولل ءارهزلا :ةرهاقلا)

 ءارهزلا :ةرهاقلا) «يخيراتلا نازيملا يف جيلخلا برح 2

 .ىلوألا ةعبطلا م71 «يبرعلا مالعإلل

 ؛يجيلخلا نواعتلا سلجمل يسايسلاو ينوناقلا راطإلا ءلعشألا هللادبع *

 .((م3 «ضايرلا)

 زكرم :ةرهاقلا) ءيبرعلا جيلخلا يف دودحلا ةيضق ؛ 2

 .(م1978 «مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا
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 ةسسؤم :ةرهاقلا) «ةياهنلاو ةيادبلا :قارعلا ةاسأم « د

 .(م2004«رشنلاو ةعابطلل يجبوطلا

 ةهجاوم يف يتيوكلا قحلا :تومت ال قئاثو .هبراحم دمح هللا دبع #

 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا كو :تيوكلا) «ىقارعلا ناودعلا

 .ىلوألا ةعبطلا «م0

 راد ةعبطم :تيوكلا) ءتيوكلا تأدب انه نم «متاحلا دلاخ هللا دبع *

 .ةيناثلا ةعبطلا (م0 «سبقلا

 «ةيمومعلا ةعبطملا :قشمد) ءتيوكلا تأدب انه نم « 3

 ء(تدذ

 لآ (م1671-1990) بوتعلا خيرات ىلع ءاوضأ «مناغلا ةفيلخ هللا دبع *

 ىلإ طيطختلا نم تيوكلا وزغ هيليو دوعس لآو حابصلا لآو ةفيلخ

 .م1996 «ىلوألا ةعبطلا .تيوكلا نع صاخ فلم «ذيفنتلا

 تاقالعلا خيرات نم تاحفص -مم1 ماع تيوكلا ةمزأ «ةطلز هللا دبع *#

 .ةيناثلا ةعبطلا «(م1994 «ثيدحلا باتكلا راد :تيوكلا) «ةيتيوكلا ةيقارعلا

 نيب ام تيوكلاو ةيدوعسلل ةيسايدسلا دودحلا اياضق «ىعيبر داؤف هللا دبع #*

 .(ت .د ؛يلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا) ءاهراثآو م1919-1939نيتيملاعلا نيبرحلا

 «راوجلا لودو نواعتلا سلجم لود .نورخآو ةراشب بوقعي هللا دبع *

 .(م1997 ءرشنلل ساطرق راد :تيوكلا)

 دودحلا ىلع ةيقارعلا دوشحلا ءريدصت :نورخآو مينغلا فسوي هللا دبع *

 «ةيملاعلاو ةيبرعلا لعفلا دودرل ةيقيثوت ةسارد م4 ربوتكأ «ةيتيوكلا

 .ةيناثلا ةعبطلا ؛(م1997«ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا)

 ةقيقحلا .ءتيوكلا ىلع ىقارعلا ناودعلا ءدادعإ : د

- 7016- 



 ((م1994 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا) «ةاسأملاو

 .ةيناثلا ةعبطلا

 «قئاثوو قئاقح -ملاعلا طئارخ يف تيوكلا «ميدقت :

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1992 ؛يملعلا مدقتلل تيوكلا ةسسؤم :تيوكلا)

 ةيعوضوملا قئاقحلا :ًادودحو ًادوجو تيوكلا «فارشإ :

 .(( م1 .طسوألا قرشلا ثوحب زكرم :ةرهاقلا) «ةيقارعلا تاءاعدإلاو

 قئاقحلا :ًادودحو ًادوجو تيوكلا ءفارشإ :

 ةسارد عورشمل ةيملعلا ةنجللا دادعإ «ةيقارعلا تاءاعدإلاو ةيعوضوملا

 (م11[67 «يملعلا مدقتلل تيوكلا ةسسؤم :تيوكلا) «ةيتيوكلا قئاثولا

 .ةيناثلا ةعبطلا

 قئاثولا يف طفنلا رابآ ريمدت .ةعجارمو فارشإ :

 ةظفاحملا يف ةيتيوكلا دوهجلاو ةيداصتقالاو ةئيبلا رارضألا :ةيقارعلا

 ثوحببلا زكرم :تيوكلا) «نيصتخملا نم ةعومجم :دادعإ «ةيطفنلا

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1995 «ةيتيوكلا تاساردلاو

 :ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلا ميس رت .ةعجارمو فارشإ :

 :تيوكلا) ءنيصتخملا نم ةنجل :دادعإ «ةيلودلا ةدارإلاو ةيخيراتلا قحلا

 .ةثلاثلا ةعبطلا «(م1994 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم

 نمألاو ملسلا رارقإ يف ةدحنملا ممألا رود ءريدصت :

 ثوحبلا زكرم :تيوكلا) «قارعلاو تيوكلا ةلاح ةسارد -نييلودلا

 .(م1995 «ةيتيوكلا تاساردلاو

 ةقرسب قارعلا ماهتا يف ةيملعو ةيعوضوم ةيؤر «ريدصت :
 .(م2000 ربوتكأ «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا) ءاهطفن

 - ”مال -



 :تيوكلا) ؛ةيخيراتلا طئارخلا يف ةءارق ..تيوكلا : *

 .ةيناثلا ةعبطلا «(م1994 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم

 تيوكلا ةلود نيب دودحمللا ةلكشم ءهريدصت : د

 ثوحبلا زكرم :تيوكلا) ءاهقئاثوو اهروطت :قارعلا ةيروهمجو
 .((م9 رياني «ةيتيوكلا تاساردلاو

 زكرم :تيوكلا) ؛ةيرحبلا قارعلا ذفانم ءريدصت : د

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1994 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا

 راد :تيوكلا) ءتيوكلا خيرات يف ثاحبأ .ءيميمتلا فلخ كلاملادبع *

 .ةيناثلا ةعبطلا م9 «رشنلل ساطرق

 «ةيخيرات ثاحبأ :رصاعملا يبرعلا جيلخلاو تيوكلا « 3

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1992 «يبرعلا عارشلا ةسسؤم :تيوكلا)

 :توريب) «يبرعلا جيلخلا يف نمألاو طفنلا «نورخآو ديرف ديجملا دبع

 .ىلوألا ةعبطلا «(م198 2 «ةديدجلا قافآلا رادو ةيبرعلا تاساردلا زكرم

 ةفاقثلا ةرازو :قشمد) «بونجلاو لامشلا نيب راوحلا «يليبانزلا معنملا دبع #

 .(م1981:«يموقلا داشرإلاو

 تاسارد زكرم :توريب) «يفارغجلا راوجلا لودو برعلا «لكيعس معنملادبع د

 .(م1987«ةيبرعلا ةدحولا

 راد :ةرهاقلا) ءرصنلاو ةوقلا ماهوأ جيلخلا برح :لكيه نينسح دمحم

 .ىلوألا ةعبطلا «.(م1993 «قورشلا

 ةيرحبلا تاالكشملاو راحبلل يلودلا نوناقلا .دواد دمحم معنملا دبع #

 .(م1991 .فراعملا ةأشنم :ةيردنكسإلا) «ةيبرعلا
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 هفادهأ «هتايلآ :ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم «ةديرشلا يدهملا دبع *

 «يلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا) «ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملاب هتاقالع «ةنلعملا

 .ىلوألا ةعبطلا .« م5

 يف ةيسايسلا تاسسؤملاو يروتسدلا ماظنلا ءحلاصلا كلملا دبع نامثع *

 .م1989 «تيوكلا

 ناهرلاو يداصتقالا دعبلا :جيلخلا برح «لاحنلا دمحمو بوجحم مازع 2#

 .(م1991 «هللا دبع ميركلا دبع ةسسؤم :سنوت) ؛يلودلا

 «ةثيدحلا اهتضهنو تيوكلا «بيبح دمحم بيجنو بيبح دمحم زيزع *

 .(م1973 «ةيرصملا ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا)

 راد :ةرهاقلا) ؛جيلخلا برحو نويمالسإلا ...؟انفلتخا اذامل ءزارد ماصع »*

 .ىلوألا ةعبطلا «(م199 1«ديدجلا رانملا

 «صرفلاو رطاخملا -طفنلا رسج ىلع لدابتملا دامتعالا «ةقيتع دمحأ يلع *

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1991 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب)

 م2 -02 :ةيبرعلا حلاصملاو طفنلا « د”

 .(م1987 «لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :تيوكلا)

 تايدحتو رضاحلا تامزأ :يجيلخلا نواعتلا سلجم ؛يرملا خيمص يلع *

 ع «ريغصلا يلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا) «لبقتسملا

 قئاثولا لالخ نم ةيتيوكلا ةمواقملا «دادعإ :هوفيلخ فيطللا دبع يلع *

 «مينغلا فسوي هللا دبع :ريدصت «يطعملا دبع فسوي :ةعجارم «ةيقارعلا

 .(( م3 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا)

 -مدلا راوح لا ميهافملا راوح نم م3 طابش 8 قارع ؛ميرك يلع *

 تال



 «ةيبدألا زونكلا راد :توريب) ءبيبش بلاط ةركاذ يف تاعجارم
 .ىلوألا ةعبطلا « م9

 ىلإ طيطختلا نم ةرماؤملا :قئاثوو رارسأ -جيلخلا برح ءرينم يلع *
 .م199 1 «رصتنم حالص :ميدقت .ليفنتلا

 راد :توريب) «ةيموقلا ةيجيتارتسإلا يف ةهجاوملا طوطخ «ةمعن يلع *

 .(م1992 «لاونلا

 «.ةيدوعسلا ةيجراخلا ةسايسلا يف يداصتقالا دعبلا «يمرضحلا رمع #

 .ىلوألا ةعبطلا «(م2002 «عيزوتلاو رشنلل حتفلا راد :ندرألا)

 تاساردلا ةلسلس ؟نيأ ىلإ ..كباوألا ةمظنم :ةدومح لامك ورمع
 ملاعلا تاسارد زكرم :اطلام) ؛9مقر «.ةيجيتارتسإلاو ةيضاتكتلا

 .((م3 .يمالسإلا

 ؛يبرعلا جيلخلا طفن لبقتسمو يملاعلا طفنلا عارص .ينهجلا دوعسم ديع #

 ؛(م2000 :ةيجيتارتسإلا تاساردلاو ةقاطلل جيلخلا زكرم :ضايرلا)
 .ىلوألا ةعبطلا

 ءيقاسلا راد :ندنل) .مهفلل ةلواحم ..جيلخلا ةمزأ ءىبيصقلا يزاغ *

 .(( م1

 بناوج يف ةزجوم ةءارق :تيوكلل يقارعلا وزغلا «راجنلا ناطلس مناغ *

 ةعبطلا «(م1994 «ةيملاعلا نازولا عباطم :تيوكلا) «ةمزألا ةيلاكشإ نم
 .ىلوألا

 راد :تيوكلا) «تيوكلا يف يسايسلا روطتلل لخدمء« د

 .ةيناثلا ةعبطلا م6 ءرشنلل ساطرق

 ف ةسارد -مم5 ماع ذنم ةيدوعسلا ةيجراخلا ةسايسلا «ةمالس ناسغ #

 تا جا



 ةعبطلا م1 50 «يبرعلا ءاغإلا دهعم :توريب) «ةيلودلا تاقالعلا

 .ىلوألا

 عساتلا نرقلا لالخ ةيلودلا اهتاقالعو تيوكلا ءيكسفي رادنوب يغرويغ #

 زكرم :تيوكلا) «ةمالس رهام :ةمجرت «نيرشعلا نرقلا لئاوأو رشع

 .(م1994«ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا

 رييقتلا بورحو ةيسايسلا تاعازنلا :يبرعلا جيلخلا «يفيفعلا يحتف د

 ؛(م2003 ءرشنلاو ةمجرتلل مارهألا زكرم :ةرهاقلا) «يجيتارتسإلا

 .ىلوألا ةعبطلا

 «ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةيسايسلا دودحلا تالكشف عسسل #

 .(م2000 «ةيجيتارتسإلا تاساردلل يميداكألا زكرملا :ةرهاقلا)

 ةفرعملا راد :ةيردنكسإلا) ؛يبرعلا نطولا ةيفارغج «ةنايع وبأ دمحم ىحتف

 .(م200 3«ةيعماجلا

ت يف ةسارد :يبرعلا جيلخلا ءانهم رصن دمحمو يواربنلا ةيحتف *
 خيرا

 .(ت .د «فراعملا ةأشنم :ةيردنكسإلا) «ةيلودلا تاقالعلا

 تاذ :تيوكلا) ءاهتاراجو تيوكلا «شرتخملا نسحملا دبع حوتف د

 .ةيناثلا ةعبطلا م72 «لسالسلا

 «ت.د «ةلماش ةيليلحت ةسارد تيوكلا يف طفنلا «ليجعلا يراشم ديرف #

 .ىلوألا ةعبطلا

 ةبتكم :ةرهاقلا) «يلذاشلا ديلا :ةمجرت «هاشلا طوقس ءاديوه نوديرف *

 .(م1994 ؛يلوبدم

 تاو



 ةرازوب يجراخلا مالعإلا ةرئاد :دادغب) «يناريإلا يقارعلا عازنلا نم لوصف *

 .ةيناثلا ةعبطلا (م3 وينوي ؛مالعإلاو ةفاقثلا

 ءرصاعملا ملاعلا يف نويتيوكلاو تيوكلا «نارخآو فيياسيع .ف «

 .(م2003 «قارشتسالا دهعم «ةيسورلا مولعلا ةيميداكأ :وكسوم)

 ةيخيراتلا ةيفلخلا يف ةسارد :يبرعلا جيلخلا ةمزأ ءيرامسلا هللا دبع دهف *

 ثارتلل ينطولا ناجرهملا تارادصإ :ضايرلا) :ةيسايسلا لماوعلاو
 . 84 مقر ((م1992 «ةفاقثلاو

 عيزوتلل تاعوبطملا ةكرش :توريب) «يبرعلا جيلخلا .يجعلف يردق *

 .ةيناثلا ةعبطلا م62 «رشنلاو

 :توريب) «تيوكلا ةلود يف يداصتقالاو يسايسلا ماظنلا 2 3

 تن. «يبرعلا باتكلا راد

 «تيوكلا ريرحت برح يف يبرعلاو يرصملا رودلا ءرماع دمحأ لامك «

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا) «208 مقر «نييرصملا خيرات ةلسلس

 .(( م1 «باتكلل

 «ةيتيوكلا ةيناريإلا ةيقارعلا تاقالعلا امارد :داركألاو طفنلا ءديجم لامك *

 .ةيناثلا ةعبطلا ,(م1 997.ةمكحلا راد :نديتل)

 ةهجاومل ةيرورضلا ريبادتلا -لورتبلا رصع ةياهن ءنورخآو لبماك نيلوك *
 27 مقر «ةفرعملا ملاع ةلسلس «يلع سابع ناندع :ةمجرت «لبقتسملا

 .(م2004 ربمتبس «بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا)

 ةمجرتلاو ثوحبلا ةرادإ :تيوكلا) 6 مقر يونسلا باتكلا «تيوكلا #

 .(م2002.مالعإلا ةرازوب
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 :7 مقر ةيجيتارتسإ ثوحب «يبرعلا جيلخلا نمأ ءرايطلا ركب يؤل *
 .(م1999 «يندرألا يبرعلا تاساردلا زكرم :سيراب)

 ع .ق 0 رمتسم عارصو مئاد لعافت :جيلخلا ةصق «رتاسلا دبع بيبل *

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1989 «يناجملا راد :توريب) م8

 .(م1985 «يبارافلا راد :توريب) .ثيدحلا ةيبرعلا راطقألا خيرات ءىكستول *

 ةلودب ةيرحبلا ةئيبلا يف يطفنلا ثولتلا ءنارخآو يلع رصان ةولول *

 .(م2001 ؛ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا) .تيوكلا

 -1961 ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا :تيوكلا ةمزأ ءساكود اثرام *

 .(م1973 «راهنلا راد :توريب) م3

 «ةعفان نسح :ةمجرت «ديدجلا يملاعلا ماظنلاو جيلخلا ةمزأ ءليس ليسرام *

 نودلخ نبا زكرم :ةرهاقلا) :«4مقر ؛جيلخلا ةمزأ تاسارد ةلسلس

 «ةرهاقلاو تيوكلاب حابصلا داعس راد عم نواعتلاب ةيئافإلا تاساردلل

 .ىلوألا ةعبطلا ( م2

 ناسح :ةمجرت «ةيبرغلا لودلا ططخو يبرعلا جيلخلا «فيليفوكاي نيشام د

 .((م8 «ءاب فلأ عباطم :قشمد) «قحسإ

 مارهألا زكرم :ةرهاقلا) ءيكز ليبن :ةمجرت :م1833-1992 «يبرعلا

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1995 ءرشنلاو ةمجرتلل

 «يطينشلا دومحم :ةمجرت «قرشلا يف رامعتسالاو لورتبلا «سكورب .م #

 .((م6 «ةثيدحلا ةرهاقلا ةبتكم :ةرهاقلا)

 .م1994 «ىلوألا ةعبطلا ءطفنلا ةحئارو برحلا «هللا دبعلا بوبحم *

 ب



 «برعلا لورتبلا ءارزول ةيرسلا رضاحملا :لورتبلا برح ءدمحم نسحم *

 .(م1974 «نويزفيلتلاو ةعاذإلا ةلجم :ةرهاقلا) «نويزفيلتلاو ةعاذإلا باتك

 -1949 ثلاثلا ملاعلاو ةيجراخلا نيصلا ةسايس .؛ةضف ميهاربإ دمحم *

 .(م1980 .فاقوألا ةرازو :ندرألا) م9

 نواعتلا سلجم لود ىلع هتاساكعناو جيلخلا نمأ فكماح: لآ دمحلأ دمحم ©

 :يبظ وبأ) «16 مقر «تارامإلا تارضاحم ةلسلس «ةيبرعلا جيلخلا لودل

 .((مم7 «ةيجيتارتسإلا ثوحبلاو تاساردلل تارامإلا زكرم

 لماوعلا :ةيبرعلا ةيلهألا تاعازنلا .نورخآو يراصنألا رباج دمحم *
 م7 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) .ةيجراخلاو ةيلخادلا

 .ىلوألا ةعبطلا

 جيلخلا ةقطنم يف ةيروتسدلاو ةيسايسلا مظنلا ءدمحم مساج دمحم *

 «يبرعلا جيلخلا تاسارد زكرم تاروشنم ؛ةيبرعلا ةريزجلاو يبرعلا

 ةيسايسلا تاساردلا ةبعش :ةرصبلا) 7 مقر «ةصاخلا ةلسلسلا

 دهعم :ةرهاقلا) «ةيبرعلا دالبلا يف لورتبلا «يسوبعلا داوج دمحم *

 .(م1 956«ةيملاعلا ةيبرعلا تاساردلا

 «ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيبرعلا ةيبرعلا دودحلا ء.سورديعلا نسح دمحم #*

 .(م2002 «ثيدحلا باتكلا راد :تيوكلا)

 م1971 -1921 ةيناريإلا ةيبرعلا تاقالعلا #

 .(م1985 «ءلسالسلا تاذ :تيوكلا)

 ةعبطلا «(م1996 ؛«ةيعامتجالاو ةيناسنإلا ثوحبلاو تاساردلل نيع
 .ىلوألا

 ب7



 راد :تيوكلا) ءرصاعملاو ثيدحلا تيوكلا خيرات « 2

 .(م2002.«ثيدحلا باتكلا

 :تيوكلا) «ةيناريإلا ةيبرعلا تاقالعلا يف تاسارد « »#

 .ىلوألا ةعبطلا :.(م1999 «ثيدحلا باتكلا راد

 «يبرعلا جيلخلا لودو تيوكلا ةراضح ءزيزعلا دبع ينيسحلا دمحم #

 .ةيناثلا ةعبطلا «(م1975 «ءلسالسلا تاذ :تيوكلا)

 زكرم :ةرهاقلا) ءرصنلاو ةوقلا ماهوأ جيلخلا برح «لكيه نينسح دمحم #*

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1992 ءرشنلاو ةمجرتلل مارهألا

 .(م1983 «ةينطولا ةبتكملا :دادغب) «ىبرعلا جيلخلا ةقطنم ددهي نم «ةفيلخ دمحم *

 :تيوكلا) «يبرعلا جيلخلل ةيجيتارتسإلا ةيمهألا «ليفلا ديشر دمحم *

 .(م1988 ؛لسالسلا تاذ

 ةيقارعلا دودحلا :ةيجيتارتسويجو ةيفارغج رظن ةهجو :دودحلا هس «
 .(م1999 «بتكلل جيلخلا زكرم) «ةرمتسملا جيلخلا برحل رخآلا هجولا :ةيتيوكلا

 حالصلا :سيراب) «يبرعلا جيلخلل يموقلا نمألا «هدوف اضر لمحم #

 .(م1991«ةيسايسلا تاساردلل

 زكرم :توريب) «يبرعلا جيلخلل يميلقإلا ماظنلا «سيردإ ديعسلا دمحم #*

 .ىلوألا ةعبطلا «(م2000 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد

 ءارهزلا :ةرهاقلا) «جيلخلا ةمزأ يف مالسإلاب ثبعلا ءاوعلا ميلس دمحم *

 .(م1990«يبرعلا مالعولل

 ملاع ةلسلس «جيلخلا ةمزأ دعب يبرعلا ماظنلا لبقتسم ءديعس ديسلا دمحم *

 ؛بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا) «.15 8 مقر «ةفرعملا

 .(م1992 رياربف
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 -هناكس -هضرأ :يبرعلا نطولا «نورخآو ميكحلا دبع يحبص دمحم #*

 .ةسداسلا ةعبطلا «(م199 2 «ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا) ؛هدراوم

 :ةرهاقلا) «حيرجلا تيوكلاو حيبذلا قارعلا نيب حافسلا ؛يسابعلا دمحم #

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1990 «يبرعلا مالعإلل ءارهزلا

 ءارهزلا :ةرهاقلا) ؛مئازهلا مأ ىلإ ءارحصلا ةفصاع نم ؛ »*

 .(م199 1«يبرعلا مالعإلل

 ىف ةسارد :ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلا ءرداق دبعلا دلاخ هللا دبع دمحم *

 .ىلوألا ةعبطلا (م0

 .((م7 «بادآلا ةبتكم :ةرهاقلا) ؛ملاعلا نادلب مجعم «سيرتع دمحم

 :يبرعلا جيلخلاو يدنهلا طيحمل ا يف ىوقلا عارص «دارم ناندع دمحم #*

 .(( م4 «رشنلاو ةعابطلل قشمد راد :قشفَق)ا داعبأو ةيخيراتلا هروذج

 ءافولا راد :ةرهاقلا) :ةيعرشلا ةمزأو جيلخلا ةثراك ءروفصع دمحم *

 .(( م1 ؛عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 «يبرعلا جيلخلا يف يعامتجالا ريغتلاو لورتبلا «يحيمرلا مناغ دمحم *

 .(م199 5«ديدجلا راد :توريب)

 ةدحولاو ةيمنتلا ةيلاكشإ يف ةسارد :ًاطفن سيل جيلخلا « 2#

 «ةفرعملا ملاع «ةيبرع رظن ةهجو :ةيلودلا تاقالعلاو طفنلا ؛ 0

 .(م1982 «بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا) 2

 تاساردلاو تامولعملا زكرم علا ؛ةيجيلخ اياضق »2 د

 .((م7 « نايبلا ةديرج .ثوحبلاو
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 هنوؤش يف تاعلاطمو ءارآ :ثيدحلا قارعلا ءيلامجلا لضاف دمحم *

 .(م1969 «توريب) «ةيريصملا

 ىلإ وزغلا نم جيلخلا ةمزأو ةيلودلا ةيعرشلا ءشيورد ميهف دمحم *
 .ىلوألا ةعبطلا «(م1991 «يبرعلا مالعإلل ءارهزلا :ةرهاقلا) «ريرحتلا

 دالبلا يف لورتبلا دوقعو تايقافتا ءبهذ بحاصو ريقش بيبل دمحم *

 .(م1969 «ةيملاعلا ةيبرعلا تاساردلا دهعم :ةرهاقلا) «ةيبرعلا

 ؛ةيرصملا ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا) «يبرعلا جيلخلا ضوح «يلوتم دمحم *

 .(( م4

 مولعلا ةعوسوم «ريرحت :دلقم يربص ليعامسإو عيبر دومحم دمحم *
 «تيوكلا ةعماج «يملعلا مدقتلل تيوكلا ةسسؤم :تيوكلا) ؛ةيسايسلا

 .(م1994 «مالعإلا ةرازو

 اهروطتو اهتأشن :يبرعلا نطولا يف ةيلودلا دودحلا ,ينايرسلا دومحم دمحم *

 .(م2001 «ةينمألا مولعلل ةيبرعلا فيان ةيميداكأ :ضايرل) ءاهتالكشمو

 -يبرعلا جيلخلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ء.يحانطلا دومحم دمحم *

 ةعابطلل يندملا راد :ةرهاقلا) م1980 -1971 ةيسايس ةيخيرات ةسارد

 .ىلوألا ةعبطلا :«(م2005 ءرشنلاو

 ءوض يف تيوكلا يف ةيسايسلا قارعلا ىوعد «هللا دبع يسرم دمحم *
 رشنلاو ةعابطلل قرشلا راد :ةحودلا) «يلودلا نوناقلاو خيراتلا قئاقح

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1990 «عيزوتلاو

 تيوكلا نيب ةيسايسلا تاقالعلا خيرات «يزنعلا داوع فيان دمحم *

 ثوحبلا زكرم :تيوكلا) م1973 -1961 ةرتفلا يف قارعلاو

 .(م2001 «ةيتيوكلا تاساردلاو

 تامابوح



 ءرصاحملاو ثيدحملا روطتلا :يبرعلا جيلخلا ءانهم رصن دمحم

 .(م1996 «ةعماجلا بابش ةسسؤم :ةيردنكسإلا)

 :ةيردنكسإلا) «ثيدحتلا -ةسايسلا -خيراتلا :تيوكلا 3 د

 .ىلوألا ةعبطلا ؛.(م2001 «ثيدحلا يعماجلا بتكملا

 يعماجا بتكملا :ةيردنكسإلا) ؛يبرعلا جيلخلا فيتم ؛ د

 .(م2000 ؛ثيدحلا

 .(ت .د «ثيدحلا يعماجلا بتكملا :ةيردنكسإلا) «ةيميلقإلاو

 ىعماجلا بتكملا :ةيردنكسإلا) .ةرصاعم ةيسايس اياضق « *

 .(م1997 .؛ثيدحلا

2# 

 ةغللا عمجم :ةرهاقلا) «طفنلا مجعم ءميدقت :نسح فسوي دمحم #*

 .(م 2 «ةيبرعلا

 راطقألا يف طفنلا لالغتسال ينوناقلا ماظنلا ,ناولع فسوي دمحم *
 ةعماج :تيوكلا) «ةيلودلا ةيداصتقالا دوقعلا يف ةسارد :ةيبرعلا

 .يلوألا ةعبطلا «(م1982 «تيوكلا

 ةسسؤم :ةيردنكسإلا) «تارامإلاو لودلا :يبرعلا جيلخلا ةددشلا دومحم #*

 .(م2003«ةعماجلا بابش

 تاسارد زكرم :توريب) «ةيبرعلا ةدحولاو طفنلا «ليضفلا دبع دومحم *

 .ةثلاثلا ةعبطلا (م198 1«ةيبرعلا ةدحولا

 ..ةيتيوكلا ةئيبلا ريمدتو طفنلا قدانخ ءنورخآو مينغلا فسوي قوزرم *

 تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا) .يقارعلا ناودعلا مئارج ىدحإ

 .ةثلاثلا ةعبطلا (م4 «ةيتيوكلا

 :ةمجرت «ةيكيرمأ ةيزيلجنإ ةيؤر م6 -1945 تيوكلا «سيوج ميرم #

 ا



 م71 «عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل جاومأ راد :توريب) «ينودبع ديفم

 .ىلوألا ةعبطلا

 :توريب) «ةيفارغجلا ةيخيراتلا ةعوسوملا «دنوخلا دوعسم *
 ةيملاعلا ةكرشلا

 ةبسانمب ىراكذت باتك «ةئيدحلا ةيتيوكلا ةضهنلا رمع نم ًاماع 5 ةريسم #

 :تيوكلا) «م196ةرياربف 25 «ينطولا ديعلل يضفلا ليبويلاب لافتحالا

 .("انوك' ةيتيوكلا ءابنألا ةلاكوب ثاحبألاو تامولعملا ةرادإ

بلا :ةيدوعسلا ةيسايسلا دودحلا «ميعنلا نمحرلا دبع يراشم دنت
 نع ثح

 .(م1999 «يقاسلا راد :ندنل) «رارقتسالا

 وبأ راد :ةرهاقلا) «ناريإو ىطسولا ايسآ يف نوملسملا ءناضمر ىفطصم *

 .(م1994 ءدجملا

 ء(اهريرحتو تيوكلا وزغ) جيلخلا برح «فارشإ :سالط ىفطصم #*

 «ةيركسعلا تاساردلا رزكرم :قشمد) 2 نيثحابلا نم ةعومجم :دادعإ

 .((م2

لا خيراتلا يف ةيقئاثو ةسارد «يبرعلا جيلخلاب
 تاروشنم :ةرصبلا) «يلود

صبلا ةعماجب جيلخلا تاسارد زكرم
 .(م1985«ةر

دحلاو ميدقلا نيب ةيدوعسلا ةيبرعلا خيرات «ديشرلا يواضم #*
 :ةمجرت «ثي

 .ىلوألا ةعبطلا «(م2002 ؛ىقاسلا راد :ندنل) ؛يميعنلا هلإلا دبع

جيلخلا يف ةيركفلا تارايتلا «يديزلا ديفم #*
 م1 -8 يبرعلا 

 .ةيناثلا ةعبطلا (م03 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب)

 تنال



 م8 -1941 ةيموقلا يبرعلا قرشلا اياضقو قارعلا .ناسورلا حودمم *

 .((م9 «رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب)

 :ةرهاقلا) ؛يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةيكيرمألا ةيسايسلا ,ناث لآ دمح ميحس ىنم *

 .ىلوألا ةعبطلا «(م2000 «ةيجيتارتسإلا تاساردلل يميداكألا زكرملا

 ءارهزلا :ةرهاقلا) «يمالسإلا هقفلا نازيم يف جيلخلا برح .ناطقلا عانم د

 .(م1991«يبرعلا مالعولل

 ةيكرتلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا يف تيوكلا ؛حابصلا يبذعلا ةفيلخ ةنوميم *

 دهعم :ةرهاقلا) 4 مقر «ةصاخلا تاساردلا ةلسلس م23 ماعل

 .(م1992 «ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا

 ةلسلس «نيرشعلا نرقلا - ةيناطيربلا ةيامح لا لظ يف تيوكلا

 .ةثلاثلا ةعبطلا «(م2000 ؛نطولا عباطم :تيوكلا) ء«تيوكلا خيرات

 لالخ هلماوع مهأو يداصتقالا تيوكلا ومن

 قرشلا ثوحب زكرم :ةرهاقلا) ءرشع عساتلاو رشع نماشلا نينرقلا
 .(م1987 ءسمش نيع ةعماجب طسوألا

 لالقتسالا لكاشمو لورتبلا :ةيبرعلا نادلبلا ءيبوراش .رأ ليتن *

 .( م3 ءرشنلل يتسوفون ةلاكو :وكسوم) .يداصتقالا

 نيب تيوكلل يداصتقالاو يسايسلا روطتلا ءمساجلا رداقلا دبع ةاجن *

 .م 3 م9 -4 نيبرحلا

 ةعابطلل نيلكنارف ةسسؤم :ةرهاقلا) ؛يبرعلا ملاعلا «نيدلا زرع ءالجغ #

 .ةيناثلا ةعبطلا م2 نشلاو

 «يبرعلا يداصتقالا لماكتلاو جيلخلا يف ةيمنتلا جذومغ «ىسيع 1 2

 .ةيناثلا ةعبطلا م02 «يبرعلا ءامغإلا دهعم :توريب)

2 

 د

 تاو حك



 :ةرهاقلا) «يبرعلا لورتبلا ةيفارغج يف تارضاحم «رصن ديسلا رصن *

 .((م8 «ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم

 .طفنلا -ةقاطلا ةرازو :تيوكلا) م4 ؛ماقرأو قئاقح :تيوكلا طفن *#

 .( م4

 يبرعلا جيلخلا ىلع يرصانلا ركفلا ريثأت ءيوالجح بيبحلا نيدلا رون *

 ((م2003 ؛ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) ,م1971-2

 .ىلوألا ةعبطلا

 ضوع :ةمجرت «يبرعلا طفنلا تارماغم ؛يبليف نوج تناس يراه *

 .((م0 «ناكيبعلا ةبتكم :ضايرلا) ؛يرابلا

 ةورثلا ردصم -ًايومنتو ًايركسعو ًاينمأو ًايجيتارتسا طفنلا ءبيبح يناه *

 عيزوتلل تاعوبطملا ةكرش :توريب) «يبرع رايخ -تامزألاو ةقاطلاو

 .ىلوألا ةعبطلا «(م2006 ءرشنلاو

 :تيوكلا يف ةثيدحلا ةضهنلا دئار رباجلا دمحأ «ملاسلا ناطلس ةياده *

 ا «ةيخيرات ةسارد

 .ةاسأملاو ةقيقحل ا :تيوكلا ىلع يقارعلا ناودعلا «دادعإ :طيطختلا ةرازو *

 .ةعبارلا ةعبطلا «(م2000 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :تيوكلا)

 سيرلا ضاير :ندنل) «ةيناطيربلا قئاثولا يف تيوكلا ءيمظعألا ديلو *

 .(م199 1«رشنلاو بتكلل

 ةيبرعلا ةكلمملا ءيفوص حاتفلا دبع ناندعو يفوص حاتفلا دبع بيهو *

 راد :توريب) «ةمزألا ةرادإ ةساردل جذومن :جيلخلا ةمزأو ةيدوعسلا

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1993 ءىقاسلا

 .(م1971 «تيوكلا ةعماج :تيوكلا) «تيوكلا يف يروتسدلا ماظنلا ءلمجلا ىبحي *

 تالا ت2



 ةيميلقإلا تاريغتملا ءوض يف يبرعلا جيلخلا نمأ « بجر يملح ىيحي *

 .(م1996 «ناميإلاو ملعلا ةبتكم :قوسد) .ةيملاعلاو

 ةيميلقإلا تاريغتملا ءوض يف يبرعلا جيلخلا نمأ « *
 ةيلود اياضق ةلسلس «يبرعلا جيلخلا نمأل يداصتقالا دعبلا -ةيملاعلاو

 ءرشنلاو بيردتلاو ثوحبلل ةسورحملا زكرم :ةرهاقلا) :4 مقر «ةيميلقإو
 .ىلوألا ةعبطلا « م7

 ةيليقتسفم ةيؤر «ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم

 رشنلل ةبورعلا راد :تيوكلا) :ةيداصتقا ةيسايس ةينوناق ةساردو
 .ةيناثلا ةعبطلا (م98 ؛عيزوتلاو

 .يمالسإلا قرشملاو يبرعلا جيلخلا لود ةيفارغج «يرهوجلا يرسي #*

 .(م2001 ؛ةعماجلا بابش ةسسؤم :ةيردنكسإلا)

 د

 «توريب) .خيراتلاو ةقيقحلا نازيم يف تيوكلا «ديشرلا زيزعلا دبع بوقعي *

 .(( م3

 ثوحبلا زكرم :تيوكلا) ,عامطألا هجاوت تيوكلا «مينغلا فسوي بوقعي *
 .(م1998؛ةيتيوكلا تاساردلاو

 .(م2004 ءلمألا ةبتكم :تيوكلا) ,م1950 تيوكلا ؛ *

 زكرم :تيوكلا) ؛ملاعملاو نكامألا :تيوكلا ةلود «

 .(م2004 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا

 ءمساق ميركلا دبعو تيوكلا ؟نايسنلا يتأي نيأ نم « 4
 .(م2001:لمألا ةبتكم :تيوكلا)

 :ةرهاقلا) .جيلخلا برح شماه ىلع ةيخيرات تاءارق «قزر تَتبل نانوي

 . م5 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا

 له ا ]أ



 :ةيبرعلا ريراقتلاو تالاقملاو ثوحبلا 5

 ؛لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا يف ةقاطلا لكاشم ؛ميهاربإ ميهاربإ #

 راطقألا ةمظنم :تيوكلا) «4ددعلا :9دلجملا ؛يبرعلا نواعتلاو طفنلا

 .(م1983 - كباوأ - لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا

 هاجت جيلخلا تارامإ يف ةيبعشلا لعفلا دودر ءدادهش دمحم ميهاربإ *
 «ةيناطيربلا قئاثولا عقاو نم م1956ماع رصم ىلع يئالثلا ناودعلا
 «15 ددعلا ءرطق ةعماج «ةيعامتجالا مولعلاو تايناسنإلا ةيلك ةيلوح
 .م199 2 «ةسماخلا ةنسلا

 ةسايسلا ةلجم «يقارعلا كولسلا فادهأو تاددحم ؛ميهاربإ دمحأ *
 ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) «103 ددعلا «ةيلودلا

 .(م1991 رياني «مارهألاب

 ىتحو ةيامحلا ةيقافتا ذنم تيوكلل يلودلا عضولا ؛قلشلا ايركز دمحأ *
 :باتك ثوحب نمض ثحب ؛م1913 ماع ةينامثعلا ةيناطيربلا ةيقافتالا
 روطتو تيوكلا ةلود ةأشن يف ةسارد :ةلودلا ىلإ ةرامإلا نم تيوكلا)
 زكرم :ةرهاقلا) ءيديشرلا دمحأ :ريرحت «(ةيلودلا اهتاقالعو ينوناقلا اهزكرم
 ةعماج «ةيسايسلا مولعلاو داصتقالا ةيلكب ةيسايسلا تاساردلاو ثوحبلا
 .(م1993«ةرهاقلاو تيوكلاب حابصلا داعس راد عم كارتشالاب ةرهاقلا

 لودلا ةعومجم نيب نواعتو ءاقل لماع طفنلا لاز امأ ءيدعسلا دمحأ *

 «187 ددعلا «يبرعلا لبقتسملا ةلجم «؟ةيبروألا قوسلا ةعومجمو ةيبرعلا
 .(م1994 ريمتيس ةةيبرعلا ةبحولا تاساردا زكرم :توريب)

 ضام :ةيناريإلا ةيبرعلا ةيداصتقالا تاقالعلا ءراجنلا ديسلا دمحأ *

 ثوحب نمض ثحب ؛ةيسايسلا تاقالعلاب نوهرم لبقتسمو بذبذتم
 نانويو مساق ايركز لامج :ريرحت «ةيناريإلا ةيبرعلا تاقالعلا :باتك
 .(م1993 «ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم :ةرهاقلا) ءقزر بيبل

 ا



 ؛يبرعلا لبقتسملا ةلجم «ةيبرعلا ةيبرعلا تاعازنلا «دمحأ فسوي دمحأ *
 .(( م6 ويام «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) 207 ددعلا

 مأ جامدنالا وحن هجوت :يجيلخلا نواعتلا سلجم «نمحرلا دبع ةماسأ *
 زكرم :تورييب) «218 ددعلا «يبرعلا لبقتسملا ةلجم .؟طارفنالا وحن

 .(م1997 ليربأ «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد

 جيلخلا يف عارصلاو نمألا ءسيردإ ديعسلا دمحمو برح يلازغلا ةماسأ *
 تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) 66 2 ددعلا «ةيلودلا ةسايسلا ةلجم «يبرعلا

 .(م1980 ربوتكأ «مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا

 بعشلا توص ةديرج «ةيجيلخلا ةيناريإلا تاقالعلا .ءبطق هدا 2#

 .م200 ةرياربف2 «ةينورتكلإلا

 ةلسلس .طفنلا لاثم :ةيبرغلا ةيعانصلا نادلبلا ةيجيتارتسإو ةيلوألا داوملا *

 ءاغإلا دهعم ا «يبرعلا طفنلا 3 مقر «ةيداصتقالا ريراقتلا

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1976 «يبرعلا

 .م2003رياني 3 «ةيدوعسلا ءنطولا ةديرج .طفنلا وبأ ءيجحلا لصيف سنأ *

 «برخحلا دعب ام تابيترتو ناتسكابو ايكرتو ناريإ ءيطاعلا دبع دمحأ ردب #

 ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) 2104 ددعلا «ةيلودلا ةسايسلا ةلجم

 .(م199 1ليربأ ؛مارهألاب ةيجيتارتسإلاو

 ليلخ :ةمجرت «يضاملا نم سورد :ةيملاعلا ةقاطلاو جيلخلا «زنفيتس لوب *

 تايدحت ....جيلخلا يف ةقاطلا:باتك ثوحب نمض ثحب ء.دامح

 تارامإلا زكرم :يبظ وبأ) ءيديوسلا دنس لامج :ميدقت «تاديدهتو
 .ىلوألا ةعبطلا «(م1997 «ةيجيتارتسإلا ثوحبلاو تاساردلل

 ةنسلا «5 ددعلا «ةيبرع اياضق «ىلوألا ةيطفنلا تازايتمالا «نايزرترايب *
 .م198 آ1ويام «توريب «ةيناثلا

 ت0



 «نييناريإلاو برعلا نيب ةيميلقإلاو ةيدودحلا تافالخلا ؛هداز دهتجم زيورب *

 ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) «206 ددعلا «يبرعلا لبقتسملا ةلجم

 0000 «ةيبرعلا

 ةنهارلا ةيناريإلا ةيبرعلا ةيداصتقالا تاقالعلا ءنودعسلا دلاخ مساج *

 زكرم :توريب) 202 ددعلا «يبرعلا لبقتسملا ةلجم ءاهريوطت قافآو

 .(م1995 ربمسيد «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد

 ةكلمملاو تيوكلا نيب ةدياحملا ةقطنم لا ميسقت ءمرك فسوي دمحم مساج *

 ءاهل ةيذاحملا ةرومغملا ةقطنملل ةيرحبلا دودحلا ميسرتو ةيدوعسلا ةيبرعلا

 «29ةنسلا «111 ددعلا ؛ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم

 .(م2003ربوتكأ ءتيوكلا ةعماج «يملعلا رشنلا سلجم :تيوكلا)

 ةلجم :ةيخيرات ةيؤر :ةيتيوكلا ةيقارعلا ةمزألا ءمساق ايركز لامج #*

 :تيوكلا) «17 ةنسلا ءصاخ ددع «ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد

 .(م1992:تيوكلا ةعماج «يملعلا رشنلا سلجم

 امك قارعلا ةيروهمجو تيوكلا ةلود نيب ةيلودلا دودحلا طيطخت ؛ #

 «12ةنسلا 48 ددعلا «ةيناسنإلا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا ؛ةدحنم ا ممألا اهترقأ

 .(م1994 فيص «تيوكلا ةعماج«يملعلا رشنلا سلجم :تيوكلا)

 ىلع يبرعلا جيلخلاو ةيدوعسلاب ةيناريإلا تاقالعلا « 4

 :باتك ثوحب نمض ثحب ؛م1979 -1925ةيولهبلا ةرسألا دهع

 «قزر بيبل نانويو مساق ايركز لامج :ريرحت :ةيناريإلا ةيبرعلا تاقالعلا

 .(م1993 «ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم :ةرهاقلا)

 «يبرعلا قرشملا -يبرعلا يموقلا نمألاو دودحلا اياضق « 2#

 .هتابلطتمو هداعبأ ءيبرعلا يموقلا نمألا :باتك ثوحب نمد كح

 .(م1993 ؛ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم :ةرهاقلا)

 - ”ا/و



 تارامإ ىلع ىلوألا ةيملاعلا برحلل ةيسايسلا تارثؤملا ؛ 3

 .م1969 «ءسداسلا دلجملا ؛ةيرصملا ةيخيراتلا ةلجملا «يبرعلا جيلخلا

 يلودلا هعقوو هسيسأت عفاود :يجيلخلا نواعتلا سلجم ؛ 2#

 :تيوكلا) «ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم «يبرعلاو يميلقإلاو

 .لوألا دلجملا ((م199 ةربمفون .تيوكلا ةعماج

 ةيرصملا ةيعمجلا «17دلجملا «:ةيرصملا ةيخيراتلا ةلجملا فاسحألا
 .م1970 «ةرهاقلا «ةيخيراتلا تاساردلل

 ةقطنم يف رارقتسالاو مالسلا لماوع ءرهوج نسحو تجهب تدوج #

 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) .«211 ددعلا ؛يبرعلا لبقتسملا
 .(م1996 ربمتبس

 ليطتسم :جيلخلا يف رارقتسالا مدع ةلاجلا يسدنهلا لكشلا «ليب سميج د

 ثحبلا ....جيلخلاو ناريإ :باتك ثوحب ةعومجم نمض ثحب «رتوتلا

 تارامإلا زكرم :يبظوبأ) ءيديوسلا دنس لامج :دادعإ «رارقتسالا نع
 .ىلوألا ةعبطلا «(ةيجيتارتسإلا ثوحبلاو تاساردلل

 ةيفارشتسا ةسارد :ةيناريإلا ةيتيوكلا تاقالعلا .هللا دبعلا ظفاح دماح *
 زكرم :تورم) «213 ددعلا ؛يبرعلا لبقتسملا ةلجم «نواعتلا قافآل

 .(م1996 ربمفون «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد

 ةسايسلا ةلجم «قارعلا عم ةيوستلا تاساكعناو ناريإ «بلاط وبأ نسح *
 ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) ,.102ددعلا «ةيلودلا

 .(م1990 ربوتكأ «مارهألاب

 تابيترتلا ةلضعم :ةيجراخلا تيوكلا ةسايس لبقتسم ءرهوج هللا دبع نسح *
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 تيوكلا ةلود ىلع يقارعلا ناودعلا راثآ نع يملاعلا رمتؤملا «ةبراضنملا ةينمألا

 تاسارد زكرم م1994 ليربأ 6 :2 نيب ام ةرتفلا يف تيوكلاب دقعنملا
 .ةيداصتقالاو ةيسايسلا راثآلا لوألا دلجملا «ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا

 ؛ةدحولا ةلجم «ةيموق ةيؤر :جيلخلا يف نمألا ةلأسم ءمكيلعلا نسح *
 .(( م9 رياربف «ةيبرعلا ةفاقثلل يموقلا سلجملا :طابرلا) «53 ددعلا

 :باتك ثوحب نمض ثحب «وزغلا ءازإ ةيلودلا لعفلا دودر «ةعفان نسح *

 «تايعادتلا -لعفلا دودرو عئاقولا -تامدقملا -تيوكلل يقارعلا وزغلا
 ةفاقشلل ينطولا سلجملا :تيوكلا) «195 مقر «ةفرعملا ملاع ةلسلس

 .(م1995 سرام «بادآلاو نونفلاو

 ؛ةيجيلخلا ةيناريإلا تاقالعلا يف هرثأو لورتبلا ءراطعلا ميهاربإ نيسح *
 زكرم :ةرهاقلا) ءلوألا دلجملا «عبارلا ددعلا :ةيجيلخ نوؤش ةلجم
 .(م1999 ليربأ «ةيجيتارتسإلا تاساردلل جيلخلا

 4 ءرصم «مارهألا ةديرج «عدفضلا ةزفقو لورتبلا راعسأ هللا دبع نيسح *

 .م2004 ربمتبس

 ةديرج «لورتبلا ىلع ةينطولا ةدايسلاو ربوتكأ برح هس ل#*
 .م2007 ريوتكأ 9ءرصم «مارهألا

 تاعازنلاو ةيخيراتلا تاءاعدالا :قارعلاو تيوكلا ؛دليفوكس دراشتير *

 دهعملل عباتلا طسوألا قرشلا جمانرب حلاصل هعمج مت ريرقت «ةيميلقإلا
 تاساردلاو ثوحبلا زكرم :ةمجرت «ةيلودلا نوؤشلل يناطيربلا يكلملا

 .م1993 «ةيتيوكلا

 ثحب ؛يضارألاو دودحلا لوح تاعازنلاو جيلخلا لود « #
 ؛نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف جيلخلا نمأ :باتك ثوحب ةعومجم نمض
 ؛(م1998 ؛ةيجيتارتسإلا ثوحبلاو تاساردلل تارامإلا زكرم :يبظوبأ)

 .ىلوألا ةعبطلا

 تا



 م1990 ةمزأو م[1 ةمزأ نيب ام تيوكلاو قارعلا «ةيد وبأ دعس *

 .م1990 سطسغأ 8 «ندرألا روتسدلا ةديرج

 7 «ندنل «ةايحلا ةديرج «ةنس نيثالث ترخأت يتلا ةيلمعلا ءراصن ميلس *

 .م1990 سطسغأ

 نابإ طفنلا تالقان ليجست ةداعإو تيوكلا نيهاشلا دجام ناميلس #
 «18 ددعلا ؛ةسماخملا ةنسلا «نواعتلا ةلجم «ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا

 وينوي «ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجمل ةماعلا ةنامألا :ضايرلا)
 .(م0

 ثحب «(قارعلاو تيوكلا ةلاح) راوجلا لودو جيلخلا ءاربغلا مظان قيفش #

 راد :تيوكلا) «نواعتلا سلجمو ناريإ باتك ثوحب ةعومجم نمض

 .(م1997 «ساطرق

 نوؤش ةلجم .دودحلا ةيضق :قارعلاو تيوكلا ؛ *

 .((م7 «نييعامتجالا ةيعمج :ةقراشلا) «6 ددعلا «ةيعامتجا

 اياضق ىلع ةيناثلا جيلخلا برح تايعادت «نايهن لآ دلاخ دمحم ةمش *

 ةلجم .يجيلخلا نواعتلا سلجم لود لخاد يعامتجالاو يسايسلا نمألا

 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) 2246 ددعلا «يبرعلا لبقتسملا

 .(م1999 سطسغأ

 «يلودلاو ىميلقإلا هراطإ شف ىجيلخلا نواعتلا سلجم «داقعلا حالص +

 :ناونعب ةعبارلا ةيملعلا ةودنلا «ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم

 لمعلا ةيمتحو ريصملاو خيراتلا ةدحو :يجيلخلا نواعتلا سلجم

 .((مم3 ربمفون «تيوكلا ةعماج) «يناثلا دلجملا كرتشملا

 :ةرهاقلا) «ةيلودلا ةسايسلا ةلجم .تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا عازتنو #

 .(م1973 ويلوي «مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم

 تار



 ءرصم «مارهألا ةديرج «ةيجراخلا تاسايسلا لكشي لورتبلا «خيشلا قراط *

 .م2002 ربمسيد 1

 «ةضقانتملا ةيبرعلا فقاوملاو تيوكلا ىلع يقارعلا ناودعلا «عانملا دياع *

 ريرحت دعب ةيبرعلا ةيبرعلا تاقالعلا لبقتسم ةودن ثوحب نمض ثحب

 .((م8 «ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد زكرم :تيوكلا) «تيوكلا

 «دفولا ةديرج «تيوكلا اولتق نيسحلا لتقم موي يف «يليبارطلا سابع #*

 .م1990 سطسغأ 5 ءرصم

 ماظنلا عورشمو يجيلخلا نواعتلا سلجم «نوهرم ديز ليلجلا دبع *

 تاساردلا زكرم :توريب) «11 ددعلا .ءطسوألا نوؤش ةلجم ؛يميلقإلا

 .(م1992 سطسغأ «قيثوتلاو ثوحبلاو ةيجيتارتسإلا

 تاقالعلا ةدقعو يجيلخلا ماظنلل ينمألا موهفملا 2 #*

 زكرم :توريب) ,«50ددعلا ءطسوألا نوؤش ةلجم «ةيناريإلا ةيبرعلا

 .(م1996 سرام «قيثوتلاو ثوحبلاو ةيجيتارتسإلا تاساردلا

 ةلجم «ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف دودحلا تاعازن « *

 ةيجيتارتسإلا تاساردلا زكرم :توريب) «12 ددعلا .طسوألا نوؤش

 .(م199 2 ربوتكأ «قيثوتلاو ثوحبلاو

 «يبرعلا لبقتسملا ةلجم «ةيجيلخلا ةيبرعلا تاقالعلا «هللادبع قلاخلا دبع *

 .(م1996 سرام «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) «205 ددعلا

 «29 ةنسلا «ةيلودلا ةسايسلا ةلجم «يجيلخلا يميلقإلا ماظنلا »

 ؛مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) «114ددعلا

 .(م1993 ربوتكأ

 لبقتسملا ةلجم ؛يجيلخلا يميلقإلا ماظنلاو طفنلا « د

2# 

 بة ب



 ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) .«16ةنسلا «181 ددعلا «يبرعلا

 .(م1994 سرام «ةيبرعلا

 نمض ثحب ؛ةيلودلا ةيسايسلاو يبرعلا لورتبلا ءنيدلا زع فوؤرلا دبع *
 نم ةعومجم :دادعإ ؛«ةيسايسلا مولعلاو نوناقلا :باتك ثوحب ةعومجم

 .(م1972 ؛باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا) «نيثحابلا

 ةعومجم نمض ثحب ؛ةيلودلا تاقالعلا يف طفنلا ءوشاعم رداقلا دبع *

 هقيتع دمحأ يلع :ميدقت «يلورتبلا مالعإلا يف تارضاحم :باتك ثوحب

 .(م1985 ." كباوأ' لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :تيوكلا)

 سامح ىلإ رثدنا دورب نم :نوطنشاوو تيوكلا نيب «ةراشب هللا دبع *
 :تيوكلا) ؛ثلاثلا ددعلا «26 دلجملا ؛ةيعامتجالا مولعلا ةلجم ءرسحنا

 .(م1998 فيرخ :تيوكلا ةعماج

 بابسألا يف ةسارد -يبرعلا جيلخلا نمأ ءيزنعلا لعشم هللا دبع *

 «21 ةنسلا «83 ددعلا «ةيبرعلا ةريزحلاو جيلخلا تاسارد ةلجم «تايطعملاو

 (م1996 فيرخ «تيوكلا ةعماج «يملعلا رشنلا سلجم :تيوكلا)

 ةلجم «ةيقارعلا تاءاعدالاو ةيسايسلا تيوكلا ةأشن « 3

 رشنلا سلجم :تيوكلا) ,24 دلجملا «يناثلا ددعلا ؛ةيعامتجالا مولعلا

 .(م1996فيص «تيوكلا ةعماجب يملعلا

 ىلإ 1921 نم ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا ءيميمتلا فلخ كلاملا دبع *

 وزغلا :ناونعب ةيثحب ةودن «195 مقر «ةفرعملا ملاع ةلسلس م0

 «تايعادتلا -لعفلا دودرو عئاقولا -تامدقملا :تيوكلل يقارعلا

 .(م1995 سرام «بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا)

 طفنلا لعف اذام تالاقم ةلسلس «يطفنلا رصعلا ضارمأ ؛ #

 تن



 ؛مالعإلا ةرازو :تيوكلا) «264 ددعلا ءتيوكلا ةلجم «10مقر «؟انب

 .(م200 5 ربوتكأ

 -1946 ةثيدحلا ةلودلا تاسسؤم ءانبو تيوكلا ءيدنفأ نيسح ةيطع *

 ىلإ ةرامإلا نم تيوكلا :باتك ثوحب ةعومجم نمض ثحب م1

 اهتاقالعو ينوناقلا اهزكرم روطتو تيوكلا ةلود ةأشن يف ةسارد -ةلودلا
 تاساردلاو ثوحبلا زكرم :ةرهاقلا) ءيديشرلا دمحأ :ريرحت «ةيلودلا

 عم كارتشالاب ةرهاقلا ةعماج «ةيسايسلا مولعلاو داصتقالا ةيلكب ةيسايسلا

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1993 «ةرهاقلاو تيوكلاب حابصلا داعس راد

 جيلخلا برح دعب جيلخلا نمأل يناريإلا روصتلا «ديز وبأ زيزعلا دبع الع *
 «برحلا دعب جيلخلا نمأو رصم :باتك ثوحب نمض ثحب «ةيناثلا
 ةيسايسلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :ةرهاقلا) ءيولع ىفطصم :ريرحت

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1994 «ةرهاقلا ةعماجب

 ةكراشملا ةصق :ىبرعلا جيلخلا ىف طفنلا ةعانص ؛ىراوكلا ةفيلخ ىلع *
 .م1984 ربمفون «27 ددعلا ءتيوكلا ةلجم ءىنطولا كالتمالاو

 نوؤش «طفنلا راعسأ لبقتسمو ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو ؛نينسح يضار يلع *
 تاساردلل جيلخلا زكرم :ةرهاقلا) ءلوألا دلجملا ءنماثلا ددعلا «ةيجيلخ

 .(م1999 سطسغأ «ةيجيتارتسإلا

 بابسألاو ةنلعملا تاءاعدالاو تيوكلل يقارعلا وزغلا ءيفطل يلع *
 .م199 2 رياربف 22 .«102 ددعلا «تيوكلا ء«سلاجملا ةلجم «ةيقيقحلا

 ةلجم ؛«ةراسخلاو بسكملا تاباسح :يفارغجلا راوجلا لود ءداج دامع *

 ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) «103ددعلا «ةيلودلا ةسايسلا
 .(م1991 رياني ؛مارهألاب ةيجيتارتسإلاو

 نواعتلا سلجم راطإ يف يجيلخلا يسايسلا ءامنإلا بيطخلا ميهاربإ رمع *

 - 75م1



 ددعلا «13 دلجملا .ةيعامتجالا مولعلا ةلجم «يبرعلا جيلخلا لودل

 .(م198 5ءاتش «تيوكلا ةعماج :تيوكلا) «عبارلا

 جيلخلا) طسوألا قرشلا قاروأ «يناريإلا رودلا قافآ ءيعفاشلا رمع *

 قرشلا تاساردل يموقلا زكرملا :ةرهاقلا) «.«طسوألا قرشلاو يبرعلا

 .(م1991 ويلوي ءطسوألا

 يقارعلا وزغلل ةيداصتقالا راثآلا ءضايف هللا دبع يحتفو نامأ ناطلس مناغ *

 ةلاسرلا 9 مقر «بادآلا ةيلك ةيلوح «ةيليلحت ةيحسم ةسارد :تيوكلل

 .((م9 «تيوكلا ةعماجب يملعلا رشنلا سلجم :تيوكلا) «؛ 0

 تاسارد ةلجم «تيوكلل يقارعلا وزغلل يفارغجلا دعبلا «ناطلس مناغ 2#

 رشنلا سلجم :تيوكلا) «21 ةنسلا «83 ددعلا «ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا

 .((م6 فيرخ «تيوكلا ةعماج «يملعلا

 مآ 9593 ماع لعب ةيداصتقالا ةيطفنلا تاروطتلا «دادعإ :نادذمح لامك *

 ءاغإلا دهعم :توريب) .يبرعلا طفنلا «2 مقر «ةيداصتقالا ريراقتلا ةلسلس

 .(م1976 «يبرعلا

 ءروصملا ةلجم «تيوكلا ةمزأ نم ايناطيرب فده ءديمحلا دبع لامك *

 .م1961 ويلوي 13 «ةرهاقلا

 داحتالا :تيوكلا) «يبرعلا جيلخلا يف ناريإ رود ال ةرظن «داحتالا ةلجم *

 .(م1976 سرام «تيوكلا ةبلطل ينطولا

 ةيتامجاربلا نلإ ةيلاثملا نم جيلخلا يف ناريإ ةسايس «يناليم نسحم #

 نع ثحبلا :جيلخلاو ناريإ :باتك ثوحب نمض ثحب «لادتعالاو

 تارامإلا زكرم :يبظ وبأ) ءيديوسلا دنس لامج :دادعإ «رارقتسالا

 .ىلوألا ةعبطلا «(م1996 ؛ةيجيتارتسإلا ثوحبلاو تاساردلل

 راع



 سلجم لود يف ةقاطلا كالهتسا ديشرت ةيمهأ «يوبار ميهاربإ دمحم *

 0 ددعلا «ةنماثلا ةئسلا «نواعتلا ةلجم «ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا

 وينوي «ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجمل ةماعلا ةنامألا :ضايرلا)

 .(م3

 ةلجم ءاههاجت ةيكيرمألا ةسايسلاو اهروذج :جيلخلا ةمزأ «شرطألا دمحم #

 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) «155 ددعلا «يبرعلا لبقتسملا

 .(م199 2 رياني

 نيب تافالخلا لحل جذومغ :ةيتيوكلا ةيدوعسلا دودحلا ةيقافتا «ةفيلخ دمحم #*

 :ةرهاقلا) ء.نيرشعلا دلجملا «19ددعلا ؛ةيجيلخ نوؤش ةلجم «ءاقشألا
 .(م2004 سطسغأ «ةيجيتارتسإلا تاساردلل جيلخلا زكرم

 «111 ددعلا «ةيلودلا ةسايسلا ةلجم .ةيداصتقالا دراوملاو دودحلا «ىحبص دمحم ##

 .(م1993 رياني ,مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا)

 ىوقلا عارصو ةدحولا تاموقم نيب جيلخلا «يدوعس ينغلا دبع لمحم #

 ؛5ةنسلا «20 ددعلا ؛ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ءمظعألا
 .(م1979 ربوتكأ «تيوكلا ةعماج «يملعلا رشنلا سلجم :تيوكلا)

 - هتاموقم :يبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم اسس ب ----_ #

 ةنسلا 270 ددعلا «ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد .هتاقوعم -هتازاجنإ

 .((م3 ويلوي «تيوكلا ةعماج «يملعلا رشنلا سلجم :تيوكلا) 8

 مأ قافو تانيعستلا نم يناثلا فصنلا يف جيلخلا ءيحيمرلا مناغ دمحم *

 مارهألا زكرم :ةرهاقلا) «116 ددعلا «ةيلودلا ةسايسلا ةلجم ؛؟عارص
 .(م1994 ليربأ «ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلل

 ١ ددعلا «ةيبرعلا ةفاقثلا «يبرعلا جيلخلا يف ةيرصانلا ؛ 62

 .(م1971 ربوتكأ ءايبيل) ءىلوألا ةنسلا

 ب



 ةلجم «يبرعلا جيلخلا لود عم ةيدوعسلا دودحلا .هتاحش ىفطصم دمحم *

 ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) «111 ددعلا «ةيلودلا ةيسايسلا
 .(م199 3رياني «مارهألاب ةيجيتارتسإلاو

 تاسارد ةلجم ءراعسألا ىلع ضوافتلا اني «ناولع فسوي دمحم *

 ةعماج :تيوكلا) «عبارلا ددعلا «ىلوألا ةنسلا «ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا
 .(م1975 ربوتكأ ءتيوكلا

 را ؛يناثلا ددعلا ؛ةيناريإ الاضق نرخ ابيع لحووتا فيستا

 ةيقرشلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) ءيونسلا يناريإلا يجيتارتسإلا

 .(م2002 «ةرهاقلا ةعماجب

 49 ددعلا ءطسوألا نوؤش ةلجم «ةيجيتارتسإلا ةميقلا :ناريإ «لفون ليشيم *

 .(م1996 رياربف «قيثوتلاو ثوحبلاو ةيجيتارتسإلا تاساردلا زكرم :توريب)

 خيرات يف ةماه ةيسايس ةرهاظ لالقتسالا ءحابصلا يبذعلا ةفيلخ ةنوميم *#

 دلع .617 ةنسلا «ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم «ثيدحملا تيوكلا

 ويام «تيوكلا ةعماج ؛يملعلا رشنلا سلجم :تيوكلا) ءصاخ

 .((م2

 «قيئاوملاو ةلدألا :ةقيدلا تيوكلا سيسأت ؛ 2#
 ةريزجلاو جيلخلا ةقطنمل ةيراجلا ثادحألا لجس :يف ةروشنم ةرضاحم
 ربمسيدو ربمفونو ربوتكأ .9ةنسلا «36 ددعلا ؛يفارغجلا اهراوجو ةيبرعلا

 ةعماج ؛ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد زكرم :تيوكلا) م5

 .(تيوكلا

 ةلجم ؛تيوكلا يف ةيقارعلا عامطألا خيرات « #
 لوألا دلجملا «19 ةنسلا 74 ددعلا «ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد
 «تيوكلا ةلود ىلع يقارعلا ناودعلا راثآ نع يملاعلا رمتؤملا ثوحب نم

 .(م1994 ويلوي «تيوكلا ةعماج :تيوكلا)

1 



 ةدياحملا ةقطنملا لورتبو دوعس لآ زيزعلا دبع كلملا « د

 ددعلا «ةيناسنإلا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا «ةيقئاثو ةسارد «ةيدوعسلا ةيتيوكلا

 .(م1988 «تيوكلا ةعماج :تيوكلا) 9

 ظمرالع# 2. !كمانكإل, 011 ه0 060- :باتك ةعجارمو ضرع ؛«يناهفصألا هيبن *
 «ةيبرعلا ةريزحلاو جيلخلا تاسارد ةلجم «ممازا عي زم طع طءعروزقم ©ادآك خععم

 .(م1975 رياني «تيوكلا ةعماج :تيوكلا) «لوألا ددعلا ءىلوألا ةنسلا

 تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) «8 5 ددعلا «ةيلودلا ةسايسلا ةلجم «ةيخيراتلا

 .(م198 6و يلوي «مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا

 ةلجم «ىبرعلا طفنلاو ةدحتملا تايالولا ىف ةقاطلا ةمزأ «يروزاع ريصن ##

 :تيوكلا) لوألا ددعلا ؛ىلوألا ةنسلا «ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد

 .(م1975 رياني .تيوكلا ةعماج

 ةسايسلا ةلجم «ةمزألا ةهجاوم ىف يجيلخلا كرحتلا ؛نالسر ئناه *

 ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا) «103ددعلا ؛ةيلودلا

 .(م1991 رياني «مارهألاب

 بذبذت يدحتو ةيبرعلا تايداصتقالا ةودن لوح ريرقت «ىفطصم دنه *

 نوؤش ةلجم م1999 ويام 27 ؛26 يف ةرهاقلاب ةدقعنملا طفنلا راعسأ

 تاساردلل جيلخلا زكرم :ةرهاقلا) ؛لوألا دلجملا ؛عباسلا ددعلا «ةيجيلخ

 .(م1999 ويلوي «ةيجيتارتسإلا

 لعافت :نيرشعلاو يداحلا نرقلا علطم يف طفنلا ؛يدمحأ قف جناشوه 0

 «4ددعلا ؛ةيجيتارتسإ تاسارد ةلمسلس «ةسايسلاو قوسلا ىوق نيب

 ؛(م1996 ؛ةيجيتارتسإلا ثوحبلاو تاساردلل تارامإلا زكرم :يبظوبأ)

 .ىلوألا ةعبطلا

 - ”8خو-



 تيوكلا ةلود نيب ةعقوملا ةيرحبلا دودحلا ةيفافتا «يراشملا دمح ءافيه *#

 جيلخلا ةقطنمل ةيراجلا ثادحألا لجس «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو

 «ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد زكرم :تيوكلا) «ةيبرعلا ةريزجلاو

 .ةعبارلا ةنسلا «1 5ددعلا «(تيوكلا ةعماج

 ممألا لالخ نم ةيجراخلا تيوكلا ةسايس يف جيلخلا ؛كرابم سايلإ ديلو *

 زكرم :ةرهاقلا) «.96 ددعلا «25 ةنسلا «ةيلودلا ةسايسلا ةلجم «ةدحتملا

 .(م1989 ليربأ «مارهألاب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا

 ةديرج «رجفت يذلا مغللا :ةيتيوكلا ةيقارعلا دودحلا ءقزر نيبل نانوي د”

 م1 سرام 13 «ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا .جيلخلا

 بكج



 :ةيبنجألا بتكلا - ج

 * مقممك طونا. طع ةعمط 0ز1 آ8ععمممب, (خطن طقطت: طع ظسصتسماعو © ةداعت

 10: دانهتععتع دهسلتعع هصل 1[؟عدعممعال, 1999) ب طزرجأ لنا

 * قطن ؟قتكتمدمب ةطمصصتل 8نكامكم. 1ع !اهلعسم 11ض5(مرج' ه2 1كنب هنأ 1750-

 1965, (امهلمم: آسمع 00. آل, 1983), زج( 00

 * معوممت, 11 5. طمائاتعع ذم اطع ©نآل, (1عجب عاطن, ا/زلقك طنطاتعطتمع

 [سانوعب الب/ .12) .

 * ةزاممع, 081 ى. "1طع ظحمدملتمع 1016 هؤ 1566© زم طع 0ز] 8ك

 (ة/لمعطعمب الا/ .1)

 * ملا ظدحطقسمب طبسكمتم 1. 1ع آ.ععدل 5كامطنو ه؟ طع 6انأغ 5م عد: 50103: 01

 1 طعتم ”[عدنجن [؟عافتممك همك "[؟طعتع 1ماعم مات هدقل طعمطأ حقب 11ه ع عما علت

 الادمعطعداع# الملا ونازل 2ععوؤب 1968).

 * ىلا 8دكدممسل, ةممع. 100غ 5اعمؤ زم طع 5ةصلت !كانانةنأ ةمل طع 1لعأ عططمانك

 1700 102003 , (1 انا هنأت 1ع 1انان/ هنأ 13001 مامم 00. [ش110, 2004), 1”

]1 

 * ملا ا«دصلطن, ةلث 8كهطقمتمت عل. آمكقكتمم: 5ة0لدمد 11نددعتماو آ[عاود 01

 1كم“ ذم 1كنادتا, (امملمم: ©ءعماع» 10+ 1تطبدنا عدعوتعاط هضم

 مل عفنكتسع (00.1112,1992),

 * ىلا [2ءاطحتنعا, مطلنا- ![ععضمم. 1ك دناب 0ز], 5اهنع ةصل طمانانعمل [عوعئاتسدملتل عب

 1016: 1ندهعم طعععو, 2000), 115+ 150

 * ملا عارهطععمد, [1[ةكدقنت خلل. 1ك دنا هحل اطع 6انأأ كاهن ع5: كدددلا 52165 هن

 اطع [ماعمممغكتممهل كزلكأعمب ([مملمح, تمد 11ءكآصتب 1984).

 * , اكان: ىث ممائاعدل 5ةنلإل, (1كدةنات 1كاناتةنا

 الملا عوأاتل, 1975).

 * ىلا دلك, [آدمددم ؟ةدصتلدم. 1ع 606 5(ةاعد زم دم آتمكامطاع هلل

 [طممعنعم طمانعإت طزلعمدصتقتك ه4 دكمدقلل 5ةنعق, ([مملمم: خل 530

 800!ي,1994).

 ا



 * مآ- 5ةطوطب آل 5 17. 1ع 0ز] عموما 0[ 1كنال هنأ, ([مم00م, [؟عوقت 2ةننل

 ]معصم ممقل آل, 1980), زنا ل10

 * ملومارسمالن, 81معمع. طع طئحتمص 0انآأ 12عونمو اص اطع ]نعمات اككأ

 معمهسصت: ذكامطتلتو' همك طقمعع, (8[عوب الملعب آنملا عوناو' عوذ 01

 معمق, 1996).

 + ملزم, ]. 1ع طعدتنمم نانلك دامنعك, ([مملمم: كمطص 110هماكمك آنهلا عاقأأإ'

 ممعوو, 1980).

 + موعمعورر ءمماءنصت 1]مكاتانأعت ءعنماعمسمت 1"ةعاق ةم0ل طاعانسعو, (1[الا

 المر, 1959) .

 * محتمل, 5 11. طماتانءمل ةمل 5نماععنع [55نعق زم اطع طعوندم- خيقطتقم (نانآك,

 (5ءمالدمل: [هزلدامو آنصتاعل, 1984).

 + ةمروط 0ز]1 ةسل هك طلتععأمرو, (طةيتذ: خيم طءامماعست 8[1عدعقتعا نعمك

.(2002 

 * مووزرل, ةمطلنا 1203. ]كرت ةناؤ 5هءعاوم طمانعإلا 00 ذامنع اص 81

 مماز عد, (5يج 1:ةيرعاوعمب ا عيال عتب طوعمجؤ, 1990)

 * عزولور, ترن. 011 هم طع خعدط-]ةدعاذ "همكاز عا 1948- 1963 ((نرعمخ ظولاقللا+

 11جعوتنا ]هرج طوع آنا, 1999), زكا 80101

 * مزز طم, 8دطمصتمم. 7ةيماتدمدعمامتكو طماتاأةعك أم [عالمانانمدقصت اممن "11

 ]مكانس همهلزجمانمم هك طدعانمدهل طمانانع5, (انكخن امتلك انتملاعتكلاا

 ممعوو, 1996).

 * عامتع, 1مم 11. 1ع هوما 0 0ز], (1عزجب المراعي طدماطعم» 80ماكت, 1976).

 * عممصلعإت, دتممو. مسصعتعمم 11عوعمتمزإل ةمل اللثه 01, (نفسدطتل معن

 ممازإ طمعوو,1991), اسأ ل0

 + ©طومعط معاع, 1ع آ.. 1ع ©انآك الل/ثدعع خ 10]6طول تةل515: ©ةانقعك هل 1”انانتع

 81ععائ, (طعءاطنت 1116 طسطانوطعتك خصل [0ز51طاناما, 1991).

 * ©طتسطماس, خل. 11 1. 1ع 1زمأ 1كبالدنا 011 0 مععقذاهقب ([آ 6000: آمنا

.(0055,1975) 

 تك



 * 0مملعومدقمب ةصاطممرل- 11. عنب ةتات 1 ععما عجن ةصل 5ءعستاوب ةقاعم اطع ©نآك

 اني ل

 * 0مم, عم وعق. ]ع طموعاع عم ظعادنعب 563ع [1ةنكامرتع هما عمتمو هن

 (طومأو: آه 126ءوانا' عام !/ادكمعم, 1983).

 * تعاوطنمم, لمطم. 0ز1 ذص 1مهسطاعل 717ةنعس: ناك الكوع 1980- 199]

 ([م2000: 8ءادمعق, 1992)

 * تمواملب لز11. 1ك هنا 1ع ممكن دوأ55 02 ةص 0ز] 50, (ملعب 711

 اعوان عرب طرعوو, 1992) .

 ني , 0ز1 ةصل طماتاعع زم اطع 0نلع 1؟تنلعع ةصل 1[ىءطقمأك زم

 اكن هنأ ةمل 0ةنمم, (تدصحطتل عع: همدطقلوع آنملا' وزار طوعوم, 1990).

 * ط”دمم, انرتعا. آمون نصلعت 0ةكدعتت: 2 ©هانانعمل 1ةنوامررت 1958- 1963, (1عوجب

 المرلع طوعوع, 1989)

 * ارزءعاىمدو, [1ءطقمل. اكنسدتا ةصل عع 8لععططوسس, ([مدلمم: خلاعم عع

 آلمانالت, 1956).

 * 1طلعممم, الزواعإ 1هيب العوج ذم 1ضدنأاب (مهلمد: خلاعم ع

 آنتوصنل,1971)

 * عاط(عواطقمدتلب قصمانكطتعمتةم, ءا هل. آآ/لدع هما طءوعع زم طع 6نآ“ هر عوانع

 طماتنعك همل 1عوعنممدل 1عادتممك دمام اطع 19905, (انآ<, 1اطهعو 2عوور

.1991 

 * 81 1هل, خطلعأ [؟ةطنمت ةطصتعل . "[ع آعوعملمو ©اةنصتك هأ آ[مدوأ 115( مدتعدل

 [كنعطاك ذم طع داهنع 01 1كباادتا, (0هنعم: 1ةسدنا آمكمدصقلتتمو ©عصاعر

. (1990 

 * عمعتوإ دامتتكانع5 العميطوماع 1982, [تمتاعل !1دقممك, (]عوب المرق, [تهناعل

 ملون ممك), 1986

 * طهللمم, 8للءمادك. 1/1001 محا 0ز1 81همعزت ةصل ]غ5 1ننننع 1[ معمل نتعب

 (1016: امماصقمس آنآ, 1975), عكا ظانطأت و6.
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 * عوسنع, 1 ىلا [8دقأ همل الالعمأ ه5 دنعج, (10:0>0, 01010 آنمنا عاقتاإل

 ممعوو,1998).

 * عزوصتع 12010 11. 5طتكاتمسع انصعك زم اطع 5دهصهل: 1كانتت هناك 1عاانكلالع 1011

 رىتاط آءدوب ([مملمم: 1.8. !ةستنك ءم. آخ, 1992).

 + مموباع, طوحتل عع نستلر» 1مطعتك. 8سنلغ طإن 01, ([مدلهد: قع

 مرعوو,1995).

 * [2ممعلصمم  [جمطعرأ 0. 1/1هدعمزتن هل طع 111001 ظدكأت 508/1عغ طوانعإل ذم اطع

 ]ملهكزمرر 01 مةكعطقمتكامم, (عدصطقلععت ©ةمصدطقلعع انمتا عجلات

 ممعوو,1991).

 * 0هندع 111, ععمرزت 1. 01 81همهتعطتعك: 1همدعقأاتلع ةقل 5ءءانتتألا

 مهلا عموعع زم اطع خعدط ©انآغ دامنعو, (8آعوب المرلع 00دصعأا 01 10عاقم

 [جعادتممك طوععوو, 1944) .

 * 6طقلت, 8ونامو 8هسانمو. (1مامملد عع. 1ع [تمئاعل !لدئتممك ةصل اطع [؟ةف-

 [جرجسونا ©ممكازعغ 1990- 1996, (2]عوب المرتع, ءمدتاصدعتا 05 طانطاتع

 آمل مرصد ممع [نمناعل 8لدنمدك, 1996), ا كأ 010

 + نز]طوع, 050 ©. طع 1511001 8مكأ 0ز]1 1ءعولع همل 8عزنمول, ([6 0013+

 مروع دو, 1997).

 + نياع مممعهقمم ©هدمعأا: 5كعممعا 102 5ءعدضقأو ذه اطغ 2تولقم (نانآكو

 (311طن عمم: 11811 1ز55عيتهتتمو 5ع نعؤ, 1985).

 + 0ناودعم, طتعأل. 5ههنععتع ][مدمانعمقتمم 10. "1ع 0نآك [؟عواممب 1[ عوعقتعال ل:

 "1ع 0انآ4 تملوعو, 8060 طز: خ كل ةطللت, عا هل, (7]عووب آدءاطنب 1991

 * [1ل11لهجب , عل. معدطتد تاطمانا 5انآاممك, (آم27001, ثل- 5م 80019,2002),

 5ءععمرل ظنطانعاعل.

 * , طع [مممتمم 1[؟عماستمو ذص طع آماعمدتتممهل خكأهتتك

 طمموممد ةمل طووعتعع, ([مدلم»: (نمههرت [[عاضتب الأ .آ0).

 * [كوماعرب, وصقلل. طع معدل داهنع, ([مدلمم: ءمرعع للعم ةهل

 لما ,1970)

 ب 598.



 * [[ةكدقم, ؟[ةمدلت خم. 1ع آءموأ آم ةكنم» 04 ]انا نات [؟ءكاتعتمدب, 1لعماتاب' ةصل

 0عممعجو ذم طع ةمقلزنوزو ه4 آل/ةهع همم 0مدكانعأاب (/ءعتمتمي طاسم طمعووب

 1999) , طزرجأ ل0.

 * دز, !؟انمعت1. 1ع طعجتدم 6نآك كاهاعو, (11؟ةعطتمعام»: 1ع 111001 دما

 آمكاتاساع, 1959),

 * طنمم, طئلنم. 1ع آمدععدأ آ[هع طع آم امو 8كتانامم' ©همكنعأب (1عجب

 المرلع [خهناعلعع, 1990),

 * 8سووعتم, داصتزلعط. 5. طماتعإت ذم اطغ ©نلك 1968- 1977 مكعمدقأال نأ

 ظماتدا آ1اطلعدحدل, ([مملم»: 1طقعد طمعوو, 1984).

 * [ةدددعأ, ةدعوسعاتمع 5. 1ك ةنأت ؟هعزول كممعع ذم [ةنكامرتعمل هعجمععاتا عب

 (3لعوب 77011: 51 ةعانق الملا عونا طععموب 1988).

 * 1ةكدكت, مما عد. طع عمدمدتعو وأ 1 عممفعمم 0ز], (]عب الورع

 1[ملعرتعاع خل. طوعوعمب 1962).

 * [آجعممل, 81. 1ع ©ناك, ةعهطتوأو 1 ءواعم مممرمدعطعم, ([ممهل0م: !طسصقإل

 1979), طاوأ لن.

 * 122 ممل, 8لمملز/. "طع ©نآك, (آ[مهلوت, 1979)

 * لمزلمع, 8مدمت. كانتا 1990-1945: خم ممعام-خصعتعمم طءعجمععألا عب

 (آم02000: 1ممهلع ©ةقؤ, 1998)

 * ز[مللست, 11هززل. 1 عمسطات مم آو: خ ىهنلإ/ ذم آعمو طوانانعو 5زمعع لع

 1[ عامان اتمم 01 1958, ([مدلم: 0م الملا عوتاوب طوعمو, 1969)

 * ز<عالزن, ل8. طع ©نلغ ةمل طع اعوان خ تفانعمل العر ه2 طع خعقطو ةصل

 اطعم 0ز] طماتنعب, (آمملمد: ا ءنلعأ] ع لت ءماومم, 1980).

 * 1[ طمسممت, آلا/ ع ددلاععب 2 0. اع عمممرتز' 01 1س ةتات 1>ءانءاممردعما ةمل

 [[*هاعزم آصاعمدمكنهمهل 1؟ةمقصءعر ([مهلمصب, !/ةعمدتلافصب 1979)

 * زكتمع, مط. "1ع 0انآك الا/ع, (1ةم عاهل 171ةرتاقسلب 1991).

 * ةعمع2م اذان, 6ءمرعع., خسصعتءمم عوزلعماك ةمل اطع 8110012 15ةكأب

 (ةمهلهم: آدانلعع آتمنا عوناوب ظوعوو, 1990)
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 * ]1 1ءلنلعر, جهزت. طماتتعمل طوصعم همل اطع ةعهط 0ز1 آ11عدمم», ((نهلت[ 018

 الملل عجزا 01 هلأ 1هرمنه 2عوؤ, 1988

 * [ زعموا 0مجب, 1ع [سسطانا عدا 011, (ظلعوب الورع 5(. !/1ةماتماو رعوك, 1990).

 * زمدجتع, 5عمطعم, 011 ذص اطع 84:001ع عمكأت 15 1015عمالعز' ةضل

 ]دع ءاممردعما, ([م00ل0هم: 01010 آتمتان عاكتاون 2معقؤ, 1954).

 * .  0ز] زم اطع 541001 ظدكأب ([مهلمصن: 01010 المنا عكلاإا

 طرعوؤ, 1968).

 * [ماننوعالا دمج 1ع آمنل ةتل 2ءمماع 07 اطع خيقهطتقم 2ءعمتسكاتاة: 01ه

 01 طع 1دنمدك دعك معو, (طنلد0عامطنمب آنممامعمأ (ن0, 1977).

 * 11همعامات, ةطلعا 1[عملعع. 0خط8ع: خم ]ماعم ةلن008] 0عقصت 221013 101

 [8عمومررتع 00 معيدتتمم همم ]مكان مدعما 10. 1[؟ععنمممل ]صاعععملتم0 , (1ةككر

 رىعوع» [عار نتا, 1982).

 + 11دموأز عال, عامر. ]كد هنأت ؟١ةصعددتل 06 اطع 0انأك, (5)'لمعإل: ؟1ناعاتتل50 11

 1990) , طزرسأ لن

 * لويا]ورنع, لماع, 111 طعهكتمس ©ن]1 ذم اطع 16 عصاتعال ©عصاننتإل , ([ه

.(1962 

 * 11ةطعسو, ]ععم . 1 طع ©نل1 ©همكان أ هصسل 1مانعمم هن هدمت 1[؟عاهتت هوك, ([ 60013

 ]رنا علعع, 1993), طرأ 01101.

 * 11ءادعطلمم 1<. 5ك, 0ز] 12عنعامممدعمغ ذم اطع نانآك, ([020017, آان ,1989).

 * م1ىعفتلع خل. 0, 1ص ونا آمن 1ز5ماناع 1961, (لععب الولع [م1ع20008]

 1[ عوزعوا دعك عع, 1961

 * لاا عع نع 1103 عك. 52للدمد 1بكدعتم ةصل (نتدعو اص اطع نانلك, ([ه 00:

.1991 

 * رحلومرع, لمطعم ؟لكوممم. ©35عؤ اص اال عمكممعامع اع آكانلع 01 آه,

 ([جوررعت 0ءعممو طسطات منمو آصع, 1992).

 * حخ1ه,ععماطمت, [آهمك. ماناتعك خصدممع !لدانممك, (![عنن امهرلع خلكعل ثع

 ركدممأ, 1967).

 م



 * 810هوعاز/, 1عمدقتل. طونعع طاديب, (6عمغ ظضقامتم: 1[/ةللتمصت 05
 1آ40,1993).

 * )هوازن, ”1عالمر. 8/1ةزمع طماتاءدل [89عماك اص اقم, آف ةنتل طع خعقطتقم

 مطعمتمحساو 1943- 1990, (8لعجب الورلع طدعاأؤمو العب 1991).

 * حاومرممت, مى.( . 1ع انآك الانهعو: 120ءانهتعاتأاك 30 ثنتقل)ة ن5, (1]تانب 2701

 1[ موهتلع طنطا ءقاتمصك آل, 1991).

 * 0'ءممصمت !ا/هيحن عب . "1ع [طصحمتتع 04 011, ([.مهلمص: ]مام ©2للعجب 1956).

 + مدلمدعت, 811ءطقعأا خل. 0نمملتقم5د ه4 8ع 6انأكت خ 1انوامزت' و[ مطل

 [رمدملتنمع 1خماع ذم اطع طعجنمم انآك 1833- 1992, (ةلعوب الوراع 1ع

 طوعوو, 1992).

 + ممم 1[. 0لعال, 0ز] ١1/010 طوحع, ((.1: طءموسنم 80همائج 1981), دزدءل

 ل١١10

 + مععجممب ظيقلع آخ. "1ع اناك (000معرنتمم (ن0هنصعأا: 5عممعاط 10 آتمتاو' ذم

 آدزممستع [؟ععامرب, ,1/عوأ اع 5مععادل دادلنعد هك طع 111001 1دمأب (ا(ل5:

 الأ عوار عورا طمعوو, 1988) .

 * ططئلتطرب, طدصحت 5غ. 1مطص 820ععع, ددنلا خئمطتوب (]عنب المتاع 2معوعتب

.(1995 

 * [ةطصتمم, 11. 1ع 81ةلكصع ه2 طع اناك الهعع 0 علمك 04 ]نانا آ008-

 كامصلنمع ”[!تحتمتمل آدتكمداع هبتاط آمن ([]1<: 1[طهعم طععوج, 1997), طاعأ

8 

 * [؟ةمسدقلمم, 8انلطقعأ. اص اطع 5اطقلمات' 01 520لقمح, [[؟ةصكاقتعل 8ز: آدلعا خل

 (0عللعملت , (ظ]عوب 7عدلمسل: معد مدع, 1999)ب زسأ "لن

 * .هعلب [خهطعرأ. 0. (8لن6, 1ع 01 11هملعأ ص اطع 19955: ©طقلا ءعمععع 105

 اطع زلعزب يرن, (ذدم 1مصعاوعم: آ1/عون] وون 2وعوع, 1989)

 * .عومانأتممك 01 1ع 5ءءسضأتز' 0هنمعأ] ©0مععمتسع اطع كنزا

 عال ععرر 1كانالهنأ هل 1:20 1990- 1994, (1باس هنا: 1كدلهتلا آتمتا عكتأإل

 مرعوؤ,1995).

 * [1عطقتلك, خلدس يع 78ةنع[طانتإل, 1مطقم. ىث طواتاعدل 8عمممت7)' 04 طع

 با



 111001ع عدكأ كاهتلع ('اد55 ةصل عطعمومتلتلع 10عتعامممتعلأب ((03ل50:

 مصدعتعمم آلمتا عوتاون اص (نهنمم 5معقؤ, 1991).

 * [0طزعمم, 00لقصض. خكدط (نانآك دامتعك, (خسكتةلتقن [مدعأإزن طاقصعأ طانطان ملل 0135,

 1996) , 5؟ععمرل 18010.

 + [تسصمتطت, 81هطقصستعل 0. 8ءعزنممل 011: اتمنا هم 12عءاممردعما اص اع

 نك, [1:ةمكادنعل طزنن لدمدعت آ01ءعمك, ([مم00هم: خل 5301, 1986).

 * ددكمم, !813لهك. ددنتلا خعدطتوب 1ع (0عدمعأا عوو 10 5ععسساو , (1عجب ل011

 0مرمعأا [نمتا' عرقأات 2ععقؤر, 1988).

 * كدمد مومن, مصاطممإل. 1ع 5علعم كزواعو, طع 0:عهأ 0ز]1 (©0محمةصنعف ةننل

 اع ال010 معزن 8150ع, ([مملمد, 1100لع ع كا(مانعطأمو, 1975), 1"

 82١١

 * 5هزتاوطر, التكاتك. هل. خمدط 011 طمانعتعو زم اطع 19705: 0ممهرتنملا]'' ةل

 1[؟عومممقكت طتلتخ' , ([مملمد, ممن [[عاتتب 1983).

 * كادت معا, دهن . خيط 01 1[؟عوعركتمأنع ةنحل اطعأت 1؟01ع ص اطع 1انانتع 01 10

 01 آصلسكاحت, (8ةعطلدل: 18100 طنطاتعملمت, 1973).

 * 5طتطقتنم, 1طءمطنمس 1* 1. طع هقع هآ طع ةعمط 011 طمطتتعم: 4 آعوعدل

 مسحدلز515 01 خرمط 01 81ءعدكسس ع5, (8عاتنا: "1ع آمكاتااناع 101 2ةلعئاتسع

 كأ101ع5, 1975).

 * كاك ةهليفمت, 8عمزدتم. 1112 اكناتندنا [معالعمسأب 111001 طممأ خككقنسك , (1]عاتب

 المرلع (0هنصدعأا 01 1511001 [مكاعمست خل[ هتتك, ]ةمانقتك/ 1962).

 * سس ..  156 1511001 عمق 011 ةصل اطع 6 1عدأغ 20139215,

 (حلعوب 21 1ملعرتعاع خل. طءوعوعت, 1956), 5هعمرل ل

 * 51م(, 8 1. 1ع 0 علضك 01 ]كاناتدلات (لكانات“ هنأ, (نعماعو 10: 1 عيعممعا ةقل

 5010125 هد كانتا“ هنأ, 1998) .

 * كودتال, كزمتمم 0. اكناتتدنا 1950- 1965, ظرتامتم, أطع خل. 5دةطقط ةتل 0ز1

 (0:101:0: 071010 آلمنا عاوزات) عوج, 1991.

 * 5معمععب, آل/ةللتقست. 10551 5ةيلنعد: "طع 84:001ع طظدكأب (اتكخ: ع

 آدنوطلكم طوطانخطتسع مانم, 1994), كانط 1١١

 تا



 * ذاعمطعمك, [0طعرأ. 1ع خةعهطا طلعو 1[ممانعتع, ([مه0له0: ”1عتمأاع 5011

.(1976 

 * كاناتم, آم 2 ظانعأا. 011: خ كونلإل اص طوع طماتاتعخ, ([مم0ل00: آمان

 هل ال/زوطقتخ آن, 1955).

 * ”[ءامعمتنااب لدنك خم. 1كبتتهنا طءامماعاتنت 001م0 ه0 الع 1م 01115

 01 طع ةلعرجب 11/0101 لعن, ([ ممله: (0ان0ضتن133 183001, 1995)

 * "1ع [لمتاعل ظلدتممك "1ع آ[ممو-اكناتهنغ (نممكانعأ 1990-1996.

 * 1كطاممس, 10وعما التعطغ. 1ع آ115 ةمل اطع انآ 11311 2 ©عصاتنتإل ةنل

 قعوممل, 1ع طمسصتممنعك 0ءءعوكتمممل طدمعتك 81ه: 11, (خطم ططقطت: 1ع

 ظن هاعج (نعماع» 10: دانونععزع [عمعمتعات, 1997), طاصأ ©طنطاتقاطعل.

 + ا/ءلعر [خهيب. 1ع اكس علممت 01 011 أذص طع 8110ل1ع طمقأت ]اك 5ءمماع ةمل زاك

 طوب عع, (ل عروب الهزاع (نطقتاعد 5تتطصعتلو 5ههقب, 1974).

 + اللكقل, آ03010. 1ع 1[معوسقلناو 01 5اةغع5: ف دان0)' 0 طع كددقلا وتنعم ذم

 1[ماعرم هل ممهل 1؟عادنتممك, (0:لكمتتل: (ن1ةمعسلمرو ظرعووب 1967).

 * 18/ءماطعروعت, (نمكمدت. 1” عطاتصو 106 ءعمعع: 5ءكعم العمد ةغ اطع طعماق عمل

 ([مم000: 81ءادقعا 1ه5ذعما 00, 1990).

 * 18لوهم, [هلمعإل . 1ع نطممعامع 00د مموزانممد ةمل آدزمععانمن 05 00

 ”1هلع, 1ع طصصتعمتعو 0هعدكتهمهل دمعج, 810: 18, (خطن ط”«طقطأ: 1ع

 رعمصتستنعو (0ءعماعع ؟0ع 5نملععتع 5ةنلنعع هعمل .عدعمتعال, 1988), 1غ

 طنطا واعلم.

 * الاكمكإمم, 11 1/ 1* يع 1ععاط, 2هطتق. 1ك هنأت 205مععأ ةهنتل 1عقلتاإل,

 (1مج0هم: تعمر عع ةلاعم انتمتكتس آه, 1972), ا"اكأ 0

 * العمع 800لع 04 اطع [ل2] 1988, (ةلعوب المرلع 12ءمدتاصتعلا 02 ظانطاتع

 1[ملمرححماتمسن, 1994), ا/هلنتع 42.

 * ١ ونم, آدةمنعا. 1ع طقحعب "1ع طماع (0نعدأ 10 01, !11همعز' ةصل 20ج عاب

 (3ةلعوب ال01 كاصحمم ةنل دطسكاأعت, 1991), طرأ 000.

 * 7ممطلقم, 1[هدعدتتتع 5210. 1ع 81هلكمع 04 اطع 110لعمت انآ 5865,

 ([لمئاعل 1كمعلمرد: 1اطهعو طععوو, 1998), 5ةعمررل
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 :ةيبنجألا ريراقتلاو تالاقملاو ثوحبلا.د

 + 8ةططوطب ظزوطقتم. مخ., 1ع (نتوعف زم اطع نانا الانطإب آهن ]مت ةلعل اكدت ةنأ#

 [عدعمتمعاط زم: 8ءعزلمردل 1ع كامز7: خذ انآ؟ (نتوعو 1عهلعت, 8لنعل 8:

 مزونالت5 8عمصنك ع 11 ءطمعا 81هنكطقطععاع (ل]عجب الهرلع ]9ع 8ءوصعا

 ممم, 1991.

 * 81ةلعع, 0عجدلل. دطقمعل 7مدع ةك 2 5هآناتمو م ظعمطاعرتكق 01 11011

 501ءععاومأامل ذم اطع اناك, [؟عوعمتعا اضن ؟عضتامر10]ل 10ان020035 01 طع

 اناك داهنعو, 8لتاعل طزلن [؟نعاطقتل 5ءاطم عال, ([.م2000: آلآ ظءعوؤ, 1994),

 [رزركأ ل1600

 + ]حسصم, 841ءطقعا (مالتمك. خدك ةقل اطع انا "1ع انآ[ 1ععتموتل ثقتك

 [خ3عع ام اع 'لادعل 01 اطع عمانتل, [[عوعقتعاط امن اطع نانآك, 8221م, ةنل

 (1هؤذهل 5دءععدسضاو/- طومان عدل ةمل طعمومسدتع آذدانعق, ل1660 طال: طمعا عو ]*

 ]دحيم ع د ءعماطعم الغ 8دعاع, ((0010200: آزبصصع [ظ1عضتقعت' ظانطاتكا1,1991).

 + 0دسلعم, ظانعمطءاط ل. انمتاعل دامنعد دانمنععاع والعز (ماتنةنل طع 111001

 ]عموما ©0عمانمل (©همحصتممل قع طع ؟1دععامع 04 1كدكدلا ”[ةملعتعك, 1[ عيعمتعا

 ام: 1ع اآل5 ةمل انع 1141001 عمكأب 5لل16ل زن: 11هوطقصمع خصحنع فطصتقللت ب

 (حدلعوب ]عوعز: داملع [لملك ولات 01 1لعب ]عرجعزن 1عيور] 993).

 * [ومكماتسف, [ةندوعتم. "1ع اكان هنا آهن ظ8مرملعع طئمطاعد, 1[ عيعقمتمعات اقع

 آممم, آمن ةمل اطع خعمط انآك داهنعو, 180110 طالت 105عمط. مى. 1عععاتا لقلب

 ([لذرح: طول عونع, 10

 * ]ماعم مان هدهل كذامداتعك 1عممرأب طظمعتعز' ]مكمن ة005 فةلصتتستكاك 013,

 (137ةكطتمسعامم: آن(, 115 001كتتتتعالا طالصاتتع 0111ع, 1994).

 * [«ععاتءطتمم, 1مدعما خ. "1ع انآ 000معمدنغنمو (00هنصعأل ةهل طع نانآاك

 النوع, 1[ عيعممعاط زم: 1ع طعجتنمم انآ( الاةهع آ.عووموق 101 3216ع), ]هكا

 دمل آدنما]همددعز , 8لناعل طز: تطمصخ[0مماطعع 0. ل0زنمعت, (1]عالب 7011: عع

 الكوم 2معوو, 1990).

 * 1< هوالمعأل, 105عمأ . ]كانت هلا (00مكادوأمع 1عج20 ةصسل 1"هع, 1[ عوعمععا امن [؟ة 5
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 1030 6 ال/ةع, 8لناعل زن: خسقتتتف 8دتمتت عع قدح 1[؟انطلم, (]عاتن الولع

 5(. 11ةماتمأو ظوعوو,]993) رجا 2010.

 * زلات ملا 011: 1ةعاك ةصل 1 عنسسعك, (1كدات هنأ, !1ة1منكاج 01 طمعتعإل» 011,2004) .

 * 1ةدلا 1[عممرأج 110014 عمحأ 1خعدعممعط 1مكاتطتاع, الملا عاجتا# 01

 معمصكإزلا؟؟ةصنق, (59'لمعزت: (نممرصح 1[1عاصت, 1985).

 * 1ءازاكهم, [.عالمو 11. "انلأ 1؟عمعاتوو غ0 آ11عواعتت (0انآانتع 2عووانتك" ,

 [رعوعممعاط ام: تع ةينقهط 6نألك ععاطع آ[1عواب لزم: 5. 1. "مههلطقنت

 (ةمملمد, (نعماعت 10+ خمدط 0انآك كاسلنعو- الملا ولالا هك اعتب 1958)

 + [خنودعألا, 81هلعمامت 8. 1ع ال1010 10هلهز 5عقعم: 1ع 111001 [طمكأ ةصل

 كمانأط فكأد 1989, (1ةكطنمسعامم: داض]ءعر-طمدأ طنطا ءدتمو, 1989), 23

 مللاندل 201001

 * 5(عنعمج, طوسا. 0ز]1 ةسل هانا ع5: '1طع 20هوأ- آل/هع ناك, خ 111001 قا

 طمعا 1عممرأ, (ظرتامتم: 10ازلمل 1آمكاتطناع 07 1]ماأعمقتمدقل خكأدتكك

.(1992 
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 .ندرألا «يأرلا ةديرج #

 .توريب «ريفسلا ةديرج *

 .تيوكلا «ةسايسلا ةديرج *

 .ندنل ءطسوألا قرشلا ةديرج *

 .تيوكلا «سبقلا ةديرج #

 .رصم «مويلا يرصملا ةديرج *

 .توريب ءراهنلا ةديرج *

 .تيوكلا «نطولا ةديرج *

 .ةيدوعسلا ؛نطولا ةديرج *

 .رصم ؛دفولا ةديرج *

 تاواح



 .تيوكلا .طفنلا ملاع ةلجم *

 . ةرهاقلا «ةثعبلا ةلجم *

 .تيوكلا «ةلاسرلا ةلجم *#

 .تيوكلا ءتيوكلا ةلجم *

 .رصم .فسويلازور ةلجم *

 .تيوكلا «رامثتسالا نامض ةلجم *

 .تيوكلا «ةيونسلا ةيئاصحإلا ةعومجملا *#

 :ةيبنجإلا تايرودلا - ب

 * متو "11115, اانا ة نأ.

 * [0ةناإ/ دعم عقكر 1.00.

 * ونال لعوب اانا هنأ.

 * [مهنارن 1ءاععدمال, 1.00.

 * ممهم عادل "1ةمدعق, 1 ه0.

 * ]نادل 111025 اكان ة نأ.

 * 11001 عممأ ظعمومستع كابركعإل, 3لععب الهرلع ا/هاسصتع آ/111, 1105. 43 قع

 27 , كلان عانكأ 5.

 * ملعب 7:1 1؟ةسدعو, [ل54

 * "ع عمم, ةاقنلا

 * "1ع 8عممم تكا: 1كناكدلا (ن0هادصاتتن طعمكقلع 2004, (ان1ح, 1ع 126001154

 1[ماعااز ععممع آنمتأب 2004).

 * 11 ةكطتمعأامم هدأ, ال5 خ.
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 :ةيعماجلا لئاسرلا - أعبار

 :ةيبرعلا لئاسرلا-أ

 ذنم ةيبرعلا جيلخلا لودب اهتقالعو طفنلا تاكرش .دادهش دمحم ميهاربإ *

 «ةروشنم ريغ «ريتسجام ةلاسر م3 ماع ىتح ىلوألا زايتمالا دوقع

 .ممم 4 «سمش نيع ةعماج «تانبلا ةيلك :خيراتلا وسلا

 :م1991 -1961 ةيجراخلا تيوكلا ةسايس .ءسيهيودلا دومح دمحأ *

 .م1992 «ةيندرألا ةعماجلا ؛:ةروشنم ريغ «ريتسجام ةلاسر

 -1920 ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا «ءيرهشلا رصان لعشم دوعس #

 .بادآلا ةيلك «خيراتلا مسق «ةروشنم ريغ ءريتسجام ةلاسر م9

 .ت .د «قيزاقزلا ةعماج

 :ةيبنجألا لئاسرلا - ب

 * ملا- 11ةزتزنذل, ةطمصتعل. "1ع طماتن عمل 8هدصلمتعك هآ طع كاقتع 01 ]كنا نأ" ,

 ممخ.1., [نممانطانعطعل, آنملان عاوأأزل هك آم7007, 6.

 * مومدك ممر م1ةكاأ, (نطمماكمأ []5 ]1كناتندنا 1عادلتم05 1961- 1992: ثم

 [نمعهمإل [عادقمصمفطتم, 211.10, آنتهمانطاتذاعل, [12عمدتاسدعملا 01 60121

 طمانانعو, الملا عدلات 0[ 171 ةهلععب, 7.

 :ةيلودلا تامولعملا ةكبش أسماخ

 تنرتنإلا ةكبش ىلع يتيوكلا يريمألا ناويدلل ينورتكلإلا يمسرلا عقوملا *
 .اة/ا/1/ .08.85017 .آءان/ .ةيلودلا



 ةحفصلا مقر عوضوملا

 11 و ريدصت

 1 110101010121010 ةمدقم

 19 سم م و لخدم

 1 ع طفنلا خيرات *

 2191115 يبرعلا جيلخلا طفن *

 359م وة سم طفنلاو تيوكلا *

 2 سمس 212111010010 (م1911-1990) تيوكلا طفن :لوألا بابلا

 5 (م1911-1934) زايتمالا حنم ىلإ ضوافتلا نم :لوألا لصفلا -

 1-1 1 ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] | | ]| ]1 زا تيوكلا طفنب مامتهالا ةيادب #

 63 (م1934 ربمسيد 23) تيوكلا طفن نع بيقنتلا زايتما *

 67 نتا (م1934-1961) لالقتسالا ىلإ زايتمالا حنم نم :يناثلا لصفلا -

 00 ا 1 ز ز ز ز]ز]ز]ز ز ز] ] ] ] ] ز ةيطفنلا تافاشتكالا ةيادب *

 2109 فت 113 ا رسم هوو ول (م1946 وينوي 30) طفن ةنحش لوأ ريدصت *

 72 ......................(م1948 وينوي 28) ةدياحملا ةيدوعسلا ةيتيوكلا ةيربلا ةقطنملا زايتما *#

 75 جسما (م1949 ريمتبس 22) اهب ةطيحملا هايملاو ةيتيوكلا رزجلا زايتما *

 7111 1 ز 1 (م1951 ريمسيد 3) ةفصانملا ةيقافتا *

 22 (م1958 ويلوي 5) ةدياحملا ةيدوعسلا ةيتيوكلا ةيرحبلا ةقطنملا زايتما *

 سل م .أ



 8 (كبوأ) لورتبلل ةردصملا راطقألا ةمظنم *

 2 (م1961 رياني 15) لش ةكرش زايتما *

 8 (م1961 وينوي 19) لالقتسالا وحن قيرطلاو طفنلا *#

 91 ....... (م1961-1990) يقارعلا وزغلا ىلإ لالقتسالا نم :ثلاثلا لصفلا -

 01 ةيبرعلا ةيداصتقالا ةيمنتلل يتيوكلا قودنصلا *

 27 تاينيتسلا دقع لالخ يتيوكلا طفنلا *

 0 جلا (م1967 ويام) كبنيك - ليونابسيه زايتما *

 21 تم (م1967 وينوي) طفنلا ريدصت رظحو تيوكلا *

 001 (كباوأ) لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم *

 1 77-000 تايئيعبسلا دقع لالخ يتيوكلا طفنلا *

 1102 م1973 ربوتكأ لبق ام يتيوكلا طفنلا *

 101-- (م1973 رياني 8 ,م1972 ربمسيد 20) حابرألا يف ةكراشملا اتيقافتا *

 105 ...........تفييي......(م1923 ويئثوي 25) ةيطفتلا ةورثلا ىلع ةظفاحملا نوناق *#

 11ج جس ع سس جوجو م1973 ربوتكأ برحو يتيوكلا طفنلا *

 11 (م1974 سرام - م1973 ربوتكأ) رظحلا ةرتف لالخ يتيوكلا رودلا *

 114 .....(م1974 سرام - م1973 ربوتكأ) يبرعلا طفنلا ريدصت رظح رارق لوح قئاقح *

 ةكراشملا) م1974-1979 ةيناريإلا ةروثلا مايق ىتح رظحلا عفر نم يتيوكلا طفنلا *

 0 (ميمأتلاو

 00 ب ................تاينينامثلا دقع لالخ يتيوكلا طفنلا *

 224 ووين مص سجس 55 ....(م1980) ةيتيوكلا لورتبلا ةسسؤم *

 1 ور ووو وحلا (م1981) ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم *

 - خخ.



 7127 مجلا (م1980-1988) ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا ءانثأ يف يتيوكلا طفنلا *

 121-17 ا مالعألا عفرو تالقانلا برحو يتيوكلا طفنلا *

 13113 ا يزيح ميا ص و و لقا حمدت (م1990) يقارعلا وزغلاو يتيوكلا طفنلا *

 139 ...(م1911-1990) راوجلا لودب ةيسايسلا تيوكلا تاقالعو طفنلا :يناثلا بابلا

 11001 ا ا سم .ةيتيوكلا ةيجراخلا ةسايسلاو طفنلا :لوألا لصفلا -

 731 يب ع د وس سس وس (حمالمو تامس) ةيتيوكلا ةيجراخلا ةسايسلا *

 13 سمس سس راوجلا لودب تيوكلا تاقالعو طفنلا *

 157 يول ةيرحبلاو ةيربلا ةيتيوكلا دودحلا ميسرتو طفتلا *

 157. (م1911-1990) قارعلاب ةيسايسلا تيوكلا تاقالعو طفنلا :يناثلا لصفلا -

 133 يس عسب تبدل عارصلل ةيخيراتلا روذجلا ؛قارعلاو تيوكلا *

 170 ب و يك تيوكلا طفنو م1939 ماع يزاغ كلملا ةمزأ *

 120 22250 تيوكلا طفنو م1958 ماع ديعسلا يرون ةمزأ *

 7127 و علا تيوكلا طفنو م1961 ماع مساق ميركلادبع ةمزأ *

 71301 تر وسو ........(م1963 ريوتكأ 4) ةيتيوكلا ةيقارعلا دودحلا ةيقافتا *

 17/7 و دعو حس تيوكلا طفنو م1973 ماع ةتماصلا ةمزأ *

 197 ب... س(م1980-1988) تيوكلا طفنو ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا *

 201 بيس دسم ....................تيوكلا طفنو م1990 ماع يقارعلا وزغلا *

 223 (م1911-1990) ةيدوعسلاب ةيسايسلا تيوكلا تاقالعو طفنلا :ثلاثلا لصفلا -

 26 يطفنلاو يخيراتلا نيراسملا يف ةزجوم ةءارق ؛ةيدوعسلا ةيتيوكلا تاقالعلا *

 233 222111111111 1 ةيربلا ةيدوعسلا ةيتيوكلا دودحلاو طفنلا *

 237 ......(م1965 ويلوي 7) ةدياحملا ةقطنملا ميسقتل ةيدوعسلا ةيتيوكلا ةيقافتالاو طفنلا *

 سس ع.



 2011 ل ةيرحبلا ةيدوعسلا ةيتيوكلا دودحلاو طفنلا *

 243 .(م1911-1990) ناريإب ةيسايسلا تيوكلا تاقالعو طفنلا :عبارلا لصفلا -

 000 ةيسايسلا ةقالعلا ةغايصو طفنلا ؛ناريإو تيوكلا *

 22 (م1961-1979) ةيسايس فقاومل ةيطفن عفاود ؟ناريإو تيوكلا *

 2 (م1979) ةيناريإلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا مايقو ةروثلاو تيوكلا *

 278 تس (م1981) ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجمو ناريإ *

 255 .(م1988 -1980) ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا ءانثأ يف ةيناريإلا ةيتيوكلا تاقالعلاو طفتلا *

 ا (م1990) تيوكلل يقارعلا وزغلاو ناريإ *#

 1 ل ول ةمتاخ

 ا ا عم قحالم

 229 عجارمو رداصم

 001111 1 175 سرهف

 - ٌغ.عغ د






